
ھشت کتاب سھراب سپھری

١:مرگ رنگ

١٧:زندگي خواب ھا

٣٢:آوار آفتاب

٥١:شرق اندوه

٦٠:صداي پاي آب

٧١:مسافر

٨١:حجم سبز

٩٩:ما ھیچ، ما نگاه
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مرگ رنگ

ر شبیدر ق

یین تنھایاست در ایر گاھید
.در طرح لب استیرنگ خاموش

خواند،یاز دور مرا میبانگ
.ر شب استیقم دریک پاھایل

:یکین تاریست در اینیرخنه ا
.وستهیوار بھم پیدر و د

نیزمیلغزد اگر رویه ایسا
.رستهیاست ز بندینقش وھم

نفس آدم ھا
.سر بسر افسرده است

ن گوشه پژمرده ھوایاست در ایروزگار
.مرده استیھر نشاط

شبییدست جادو
.بنددیمن و غم میدر به رو

ه تالش ،کنم ھر چیم
.خنددیاو به من م

دم در روز،یکه کشیینقش ھا
.شب ز راه آمد و با دود اندود

که فکندم در شب،ییطرح ھا
.دا شد و با پنبه زدودیروز پ

است که چون من ھمه رایر گاھید
.در طرح لب استیرنگ خاموش

:ین خاموشیست در اینیجنبش
.ر شب استیدست ھا ، پاھا در ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زدیخیدود م

.زد ز خلوتگاه منیخیدود م
رانه ام ؟یابد از وییکس خبر ک

.با درون سوخته دارم سخن
رسد افسانه ام ؟یان میبه پایک

دست از دامان شب برداشتم
.رسحیسویزم به گیاویتا ب
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ش را از ساحل افکندم در آب،یخو
.خبریا بیدریک از ژرفایل

.وارھا طرح شکستیبر تن د
.دین سامان ندیدر ایکس دگر رنگ

ال روز و شبیدوزد خیچشم م
.دیر امیاز درون دل به تصو

راین منزل نھادم پایتا بد
.کاروان بگسسته امیاز درا

ن آتش به جان ،یسوزم از ایگرچه م
.ن سوختن دل بسته امیک بر ایل

:کشد از بام ھا یپا میرگیت
.خندد به راه شھر منیصبح م
.زد ھنوز از خلوتمیخیدود م

.با درون سوخته دارم سخن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهیسپ

در دور دست
گاه از خوابیده بیپرییقو

.دیل ز بال و پر سپید غبار نیشو

باریجویلب ھا
.دیز موج زمزمه در بستر سپیلبر

.ه و روشنیده سایدر ھم دو
ان خرمن دودهیلغزان م

.دیفروزد در آذر سپیشبتاب م

زاریرقص نازک نیھمپا
.دید چشم تر سپیگشایمرداب م

:استیاھیسیز نور رویخط
.دیدرخشد زر سپبر آبنوسییگو

.رانیه ھا شده ویوار ساید
دست نگاه در افق دور

.دیبلند ساخته با مرمر سپیکاخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرغ معما
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دین بیشاخه ایاست رویر زمانید
.بنشسته کو به رنگ معماستیمرغ

.ی، رنگییست ھم آھنگ او صداین
.تنھاست. ار ، تنھاین دیچون من در ا

وست،یایشه پر زھیگرچه درونش ھم
.ک صورت خاموشین پرده لیمانده بر ا

اگر بشکند سکوت پر از حرف ،یروز
.رود از ھوشیمین سرایبام و در ا

راه فرو بسته گرچه مرغ به آوا،
.استیگوییقالب خاموش او صدا

دار،یرد لحظه ھا به چشمش بگذیم
.استیروشن رو-ه یک سایکر او لیپ

.رسته ز باال و پست بال و پر او
.یموج سراب: دور ماندهیزندگ
.واریدیه اش افسرده بر درازیسا

.یپرده خواب: ه یوار و سایپرده د

.یالیخیره نگاھش به طرح ھایخ
.ستیآنچه در آن چشم ھاست نقش ھوس ن

وند،یاش چو با من پیدارد خاموش
.ستیچشم نھانش به راه صحبت کس ن

:ن مرغیت ایبرد حکایره به درون م
.ب استیال فرید به دل، خیایآنچه ن

:وندیگمشده پیدارد با شھرھا
.ب استیار غرین دیمرغ معما در ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روشن شب

روشن است آتش درون شب
وز پس دودش

.دوریرانه ھایاز ویطرح
:خشکیید صدایگر به گوش آ

.لغزد درون گوریاستخوان مرده م

ماند اجاقم سردیرگاھید
.ب از نورینصیو چراغم ب

.بردیخواب دربان را به راھ
از در،یصدا آمد کسیب
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.افروخت یآتشیاھیدر س
خبر امایب

.در تماشا سوختیکه نگاھ

راه دارد بافسون شب،یدانم که چشمیگرچه م
:خوشیخوابینم ز روزن ھایبیک میل

.روشن درون شبیآتش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سراب

!ابان چه فراخ یآفتاب است و ، ب
.اه و نه درختیست در آن نه گین
گریغرابان ، دیر آوایغ

.رختین وادیاز ایبسته ھر بانگ

از گرد و غباریدر پس پرده ا
:اهیلرزد از دور سینقطه ا

ندیبیش رود ، میچشم اگر پ
.د راهیپویھست که میآدم

.افتاده ز کاریتنش از خستگ
.ش بنشسته غباریبر سر و رو

.اش خشک گلویشده از تشنگ
.انش مجروح ز خاریعریپا

افقیش رود ، پایھر قدم پ
.آبییایند دریچشم او ب

دیمایپیراه چو میاندک
.ند خوابیبیکند فکر که میم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غروبرو به

خته سرخ غروبیر
.جابجا بر سر سنگ
.کوه خاموش است

.خروشد رودیم
مانده در دامن دشت

.رنگ کبودیخرمن

.هیخته با سایه آمیسا
.وندیسنگ با سنگ گرفته پ

.گذردیروز فرسوده به ره م
جلوه گر آمده در چشمانش
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.ک یینقش اندوه پ

.خواندیجغد بر کنگره ھا م
ن،یالشخورھا، سنگ

:ند فرودیاز ھوا، تک تک ، آ
مانده به دشتیالشه ا

کنده منقار ز جا چشمانش،
اویشانیر پیز

.مانده دو گود کبود

.دیآیمیرگیت
.رد آرامیگیدشت م
روزیقصه رنگ

.رود رو به تمامیم

.شاخه ھا پژمرده است
.سنگ ھا افسرده است

.نالدیرود م
.خواندیجغد م

.خته با رنگ غروبیاویغم ب
:لبم قصه سردتراود زیم

.ن تنگ غروبیدلم افسرده در ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غمناکیغم

.است ، و من افسردهیشب سرد
.خستهییاست ، و پایراه دور

.مردهیھست و چراغیرگیت

:کنم ، تنھا، از جاده عبوریم
.ماندند ز من آدم ھادور
وار گذشت ،یاز سر دیه ایسا
.افزود مرا بر غم ھایغم

یرانین ویو ایکیفکر تار
خبر آمد تا با دل منیب

.یقصه ھا ساز کند پنھان

د با منیکه بگویست رنگین
:ک استیصبر ، سحر نزدیاندک

:ن بانگ برآرم از دل یھردم ا
!ک استین شب چقدر تاری، ایوا

http://www.txt.ir


(6)

زم؟یکو که به دل انگیده اخن
زم؟یا ریکو که به دریقطره ا

زم؟یکو که بدان آویصخره ا

.ن است که شب نمناک استیمثل ا
گران را ھم غم ھست به دل،ید

.غمناک استیک، غمیغم من ، ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خراب

خود را چشمم به راه دوریفرسود پا
یزندگ:رد آخر که یتا حرف من پذ

.ر خواب بودیال بر رخ تصویرنگ خ

چه سود،یدل را به رنج ھجر سپردم، ول
.ان شام شکوه امیپا

.صبح عتاب بود

:ن عمر پر شکستیچشمم نخورد آب از ا
.آب بودیرویپین خانه را تمامیا

.ابان یبده خار یم خلیپا
.ده ام به راهیخشک نکوبیجز با گلو

،ی، ز راه مددکاریکن کسیل
.ب سراب بودیدستم اگر گرفت، فر

:دیبه خود ندیخوب زمانه رنگ دوام
نھفته داشت شب رنج من به دل،یکند

.اما به کار روز نشاطم شتاب بود

.ام ملول شد از صحبت زوال یآباد
نخستبانگ سرور در دلم افسرد، کز

.ن خراب بودیب تن ایر جغد زیتصو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جان گرفته

:بشکافت گور مغز من امشبیاز ھجوم نغمه ا
خت،یرا جان به رگ ھا ریمرده ا

ه و روشن،یان سایپا شد از جا در م
مردهیمرا پنداشت: بانگ زد بر من

رفته بسپرده؟یو به خاک روزھا
:ھوده استیک پندار تو بیل
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.راندیش میکر من مرگ را از خویپ
.تلخ آلوده استیسرگذشت من به زھر لحظه ھا

.تازمیابم بر تو میمن به ھر فرصت که 
.سازمیات را با عذاب آلوده میشاد
یریوند تصویدھم پیالت میبا خ

.را کند در رنگ خود نابودکه قرارت
زد،یدرد را با لذت آم

.زدیت فرو ریدر تپش ھا
.رفته را باز آورد با خود غبار آلودینقش ھا

.مرده لب بربسته بود
.ک طرح شومید بر یلغزیچشم م

.د از تن من دردیتراویم
.آورد بر مغزم ھجومینغمه م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلسرد

:گر زنگار گرفتیقصه ام د
.استیوندیشبم پیبا نفس ھا

لغزد اگر بر لب او،ییپرتو
.استیھوس لبخند: دم دل یگو

:دیره چشمانش با من گویخ
که فروزد دل ما؟یکو چراغ

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

.وارین دیافتد از ایخشت م
.ھوده نگھبانش بردیرنج ب

کلنگ،ید نرود سویدست با
.ل اگر آمد آسانش بردیس

گذرد،یباد نمناک زمان م
.کر مایزد از پیریرنگ م

خانه را نقش فساد است به سقف،
.سرنگون خواھد شد بر سر ما

:سکوتیلرزد بارویگاه م
.ندیساین میغول ھا سر به زم

د،یش مبادا بنھیدر پیپا
!ندیپایچشم ھا در ره شب م

د،یه گاھم اگر امشب لرزیتک
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.وار گرفتیدم دست به دیبا
:استیوندیشبم پیبا نفس ھا
.گر زنگار گرفتیقصه ام د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اموشخدرهء

.سکوت ، بند گسسته است
.یدیکر بیکنار دره، درخت شکوه پ

در آسمان شفق رنگ
.یدیعبور ابر سپ

.دود خاموشیم در رگ ھر برگ مینس
.نیبه کمینشسته در پس ھر صخره وحشت

.سریک سنگ سوسماریده از پس یکش
ز خوف دره خاموش

.کرینھفته جنبش پ
.نیغمنگرد سرد، خشک ، تلخ،یبه راه م

،یخزد راھیتن کوه میچو مار رو
.یبه راه، رھگذر

ییال دره و تنھایخ
.دوانده در رگ او ترس

:ده چشم به ھر گوشه نقش چشمه وھمیکش
ز ھر شکاف تن کوه

.یرون ماریده بیخز
به خشم از پس ھر سنگ

.یده خنجر خاریکش

.غروب پر زده از کوه
.ر راه و راھگذریبه چشم گم شده تصو

بزرگ ، پر از وھمیغم
.به صخره سار نشسته است

کیدرون دره تار
.سکوت بند گسسته است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...دنگ

....، دنگ ...دنگ
ج زمان در شب عمریساعت گ

.زنگیدر پیزند پیم
ن دم گذر استیکه ان فکر یزھر ا

.منیوار رگ ھستیشود نقش به دیم
لحظه ام پر شده از لذت
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.آلوده استیا به زنگار غمی
ن دم گذرد،ید ایک چون بایل

میگریپس اگر م
.ثمر استیه ام بیگر

خندمیو اگر م
.ھوده استیخنده ام ب

....، دنگ ...دنگ
.گذردیلحظه ھا م

.د بازیآیآنچه بگذشت ، نم
گریھست که ھرگز دیقصه ا

.نتواند شد آغاز
پاسخیک پرسش بین است که یمثل ا

.ده استیبر لب سر زمان ماس
زمیخیتند برم
زین لحظه که در آن ھمه چیوار ھمیتا به د

زم،یرنگ لذت دارد ، آو
:ین جھد به جایماند از ایآنچه م

.خنده لحظه پنھان شده از چشمانم
:ماندیکر او میو آنچه بر پ

.نقش انگشتانم

...دنگ
.از کف رفتیفرصت

.گشت تمامیقصه ا
لحظه گذردید پیلحظه با

رد در فکر دوام،یتا که جان گ
خته زھر،یکه درون رگ من رین دوامیا

شه من رشته حالینده از اندیوا رھا
دور و درازیوز رھ
.وندم با فکر زوالیداده پ

گذرد،یمیپرده ا
:دیآیمیپرده ا

نقش دگر،یرود نقش پیم
.لغزد بر رنگیرنگ م

ج زمان در شب عمریساعت گ
:زنگ یدر پیزند پیم

....، دنگ ...دنگ
...دنگ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابینا
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.ستاده استیشب ا
ره نگاه اویخ

.نجره منبر چھارچوب پ
پرسش، امایسر تا به پا

:شناک مانده و خاموشیاند
دیشا
.دیایچ سو جواب نیاز ھ

ک جسد سردیاست مانده یرید
.در خلوت کبود اتاقم

ھر عضو آن ز عضو دگر دور مانده است ،
گر رایکه قطعه ، قطعه دییگو

.ش رانده استیاز خو
.اد رفته در تن او وحدتیاز 

آنیده رویت ماسریبر چھرھاش که ح
استیسه حفره کبود که خال

.از تابش زمان
فساد پرور و زھر آلودییبو

.ده استیالم دویدور خیتا مرزھا
نقش زوال را

.ده استیبر ھرچه ھست، روشن و خوانا کش
یدر اضطراب لحظه زنگار خورده ا

د،یرفته در آن بود ناپدیکه روزھا
ن جسد رایبا ناخن ا

از ھم شکافتم،
رفتم درون ھر رگ و ھر استخوان آن

آن بودمیاما از آنچه در پ
.افتمینیرنگ

.ستاده استیشب ا
ره نگاه اویخ

.بر چارچوب پنجره من
.ک جدال یکر او گرم یبا جنبش است پ

شیبسته است نقش بر تن لب ھا
ک سوالیر یتصو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وارید

.شد کبودیزخم شب م
که من بودمیابانیدر ب

سودیصاف را میھواینه پر مرغ
من ھمچون دگر شب ھایپاینه صدا
.افزودیبر ضربه میضربه ا
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،یسر سخت و پا برجایواره ایتا بسازم گرد خود د
دوریبا خود آوردم ز راھ

.ین را برھنه اینگسخت و سیسنگ ھا
تا بپوشاندین بلندیوار سنگیساختم د

د به چشمان پستیآیاز نگاھم ھر چه م
و ببندد راه را بر حمله غوالن

.بستیشان میکرھایرا به پیالم رنگ ھستیکه خ

.روز و شب ھا رفت
.گر دست از کارمین سو ، شسته دیمن بجا ماندم در ا

خوشیید آرزویدوانینه مرا حسرت به رگ ھا م
.داد آزارمیال رفته ھا مینه خ

واریک پندارم، پس دیل
ختیانگیره میتینقش ھا

و به رنگ دود
.ختیریطرح ھا از اھرمن م

دگر خاموشیمانند شب ھایتا شب
:واریکر دیصدا از پا در آمد پیب

.ختیآمیرتیبا حیحسرت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرگ رنگ

کنار شبیرنگ
.حرف مرده استیب

دوریاه آمده از راھھایسیمرغ
.بام شب شکستیخواند از بلندیم

سرمست فتح آمده از راه
.ن مرغ غم پرستیا

ن شکست رنگیدر ا
.از ھم گسسته رشته ھر آھنگ

باکیمرغک بیتنھا صدا
دیآرایکوت ساده مگوش س

.با گوشوار پژواک

دوریاه آمده از راھھایمرغ س
بام بلند شب شکستیبنشسته رو

.تکانیچون سنگ ، ب
لغزانده چشم را

.درھم پندارشیبر شکل ھا
:دھد آزارشیشگفت میخواب
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.شبیرنگ سر زده از خاک ھایگل ھا
عطریدر جاده ھا

.م مانده ز رفتارینسیپا
ن مرغ غم پرستی، ایبیفریھر دم پ

.منقاریاریکشد به ینقش

.گسسته استیبند
.شکسته استیخواب

نیسرزمیایرو
رنگ رایافسانه شکفتن گل ھا

.اد برده استیاز 
:ن ره عبور کردید از خم ایحرف بایب

.مرز مرده استین شب بیکنار ایرنگ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا و مردیدر

ساحل،یتنھا ، و رو
.گذردیبه راه میمرد
اویک پاینزد
.ا، ھمه صدایدر

.ج در تالطم امواجیشب، گ
کریباد ھراس پ

مردیکند به ساحل و در چشم ھایرو م
.کندینقش خاطر را پر رنگ م

انگار
، کجا؟یرویکجا م! مرد:زند که یمیھ

.شیرود به ره خویو مرد م
و باد سرگران

؟یرویکجا م: زند دوبارهیمیھ
.رودیو مرد م

...و باد ھمچنان

امان،یامواج ، ب
رسندیاز راه م

.ز از غرور تھاجمیلبر
بیپر از نھیموج
بلعدیکشد به ساحل و میره م

.بیکرش شکیه را که برده شب از پیک سای

.اا، ھمه صدیدر
.ج در تالطم امواجیشب، گ

کریباد ھراس پ
...کند به ساحل و یرو م
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقش

کیتاریدر شب
ختیآمیدر نمییبا صداییکه صدا

ک ،ید از ره نزدیدیکس را نمیو کس
کوه باال رفتیھاک نفر از صخره ی

خون آلودیو به ناخن ھا
.گریچکس دیدش ھیرا و از آن پس ندیکند نقشیسنگیرو

.دیصخره ھا خشکید و رویرا که از زخم تنش جوشیشسته باران رنگ خون

راییان برده است طوفان نقش ھایاز م
.شیکه بجا ماند از کف پا

بازیگر نشان از ھر که پرس
.شیآوابر نخواھد آمد

آن شب
آمدیچکس از ره نمیھ

.که در کار شکفتن بودیتا خبر آرد از آن رنگ
.ن ، سرگران ،خونسردیسنگ: کوه

.خاموشیآمد ، ولیباد م
.آرامیزد، ولیابر پر م

رازیدست آشنایک آن لحظه که ناخن ھایل
کار کندن را کند آغاز ،یرفت تا بر تخته سنگ

د ،یرعد غر
.لرزاندکوه را 

کوتاهیآن در لحظه ایرا که حک شد رویبرق روشن کرد سنگ
.ماندید جاودان میکه بایکر نقشیپ

امشب
:کوبند یباد و باران ھر دو م

رایسنگیباد خواھد برکند از جا
و باران ھم

.دیرا فرو شویخواھد از آن سنگ نقش
.کوشندیھر دو م

.خروشندیم
غ کوهیستمحابا دریک سنگ بیل

.نیر پوالدیمانده برجا استوار ، انگار با زنج
.سال ھا آن را نفرسوده است

.ھوده استیز بیکوشش ھر چ
چد،یشتن پیکوه اگر بر خو

ماندیسنگ بر جا ھمچنان خونسرد م
کیک فرصت باریش کند در یکه روید آن نقشیفرسایو نم
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کوه باال رفتیک نفر کز صخره ھای
.کیتاریدر شب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرگذشت

.ایخروشد دریم
.ایست به ساحل دریچکس نیھ

کیا تاریست به درینیلکه ا
قیکه شود قا

.کید نزدیاگر آ

مانده بر ساحل
خته شب بر سر او ،یریقیقا
روشننا یکرش را ز رھیپ

.ادراک فرویبرده در تلخ
د از راهیست که آیچکس نیھ

.و به آب افکندش
ر وقت که ھر کوھه آبیو د

زندش،یحرف با گوش نھان م
د با مایرسد از راه که گویآشفته فرا میموج

.رایک شب طوفانیقصه 

ریگیرفته بود آن شب ماھ
رد از آبیتا بگ

.داشتیوندیآنچه پ
خوابدر یالیبا خ

یا موجیصبح آن شب ، که به در
گر ،یدیکوفت به موجیتن نم

دیران دیگیچشم ماھ
را به ره آب که داشتیقیقا

.ش خبریبر لب از حادثه تلخ شب پ
ساحل خواب آلودشیپس کشاندند سو

که ھستیبه ھمان جا
ن لحظه غمناک بجایدر ھم

اویکیو به نزد
ایخروشد دریم

د بازیگویرسد آن موج که میوز ره دور فرا م
یاز شب طوفان

.نه درازیداستان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھم
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(15)

.جھان ، آلوده خواب است
ھر تپش ، ھر بانگیفرو بسته است وحشت در به رو

شیخویچنان که من به رو
ستیرش نیوت که نقش دلپذن خلیدر ا
:خواندم در گوشیوارش فرو میو د

ن ھمه انگاریان ایم
!ستیب زیچه پنھان رنگ ھا دارد فر

.شب از وحشت گرانبار است
:داریجھان آلوده خواب است و من در وھم خود ب

ستیب زیزد فریریگر طرح میچه د
وار است؟یرت نقش دین خلوت که حیدر ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنھانبا مرغ

حرف ھا دارم
نھان از چشمیخوانیکه میمرغیبا تو ا

!ییگشایت میو زمان را با صدا

استیچه ترا درد
آوایزنیکز نھان خلوت خود م

؟ییربایرا از کف من میو نشاط زندگ

!مرغ ینھان ایا ھستدر کج
تریر تور سبزه ھایز
شوق ؟یا درون شاخه ھای
ک مردابیچشم سبز یاز رویپریم
کنار چشمه ادارک بال و پر ؟ییشویا که می

.، بگو با من یھر کجا ھست
.ست از دشمنینییجاده نقش پایرو

!شویآفتاب
.کوبد به بام ابریگر پا نمیرعد د

.دیآیرون نمیش بمار برق از النه ا
.ر طوفان بر تن صحرایغلتد دگر زنجیو نم

.روز خاموش است، آرام است
پروا؟یکنیگر میاز چه د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرود زھر

مکم پستان شب رایم
الودهیبه افسون تن نیرنگیوز پ

.کاومیش میچشم پر خاکسترش را با نگاه خو
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استیریام ، دینابودیاز پ
آزرمیبین جادویخود ایزد به رگ ھایریزھر م

ریتا کند آلوده با آن ش
آن که رد فکر او را گم کند فکرم،یپس برا

.کند رفتار با من نرمیم
!ک چه غافلیل

!حاصلیاو چه بینقشه ھا
.ندد به پندارشخینبض من ھر لحظه م

ده استییداند که رویاو نم
پر بار من در منجالب زھریھست
میشویداند که من در زھر میو نم

ه، ھر خنده،یکر ھر گریپ
در نم زھر است کرم فکرمن زنده،

.اه تلخ شعر منید گیروین زھر میدر زم
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خواب ھایزندگ

خواب تلخ

مرغ مھتاب
.خواندیم

.دیگریدر اتاقم میابر
.شکفدیمیمانیچشم پشیگل ھا

.لولدیکر مشرق میدر تابوت پنجره ام پ
کند،یمغرب جان م

.ردیمیم
دیخورشیاه نارنجیگ

د کم کمیرویدر مرداب اتاقم م
دارمیب

د در خوابینپندار
بشکستهیه شاخه ایسا

.آھسته خوابم کرد
شنومیاکنون دارم م

آھنگ مرغ مھتاب
.کنمیرا پرپر میمانیپشیو گل ھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سیفانوس خ

.ده امیعلف ھا چکیرو
ک ستاره امیمن شبنم خواب آلود 

.ده امیک چکیتاریعلف ھایکه رو
.نجا نبودیم ایجا

شنومینمناک علف ھا را مینجوا
.نجا نبودیامیجا

فانوس
کندیا شست و شو میدر گھواره خروشان در

ن فانوس ،یرود ایکجا م
ا پرست پر عطش مست ؟ین فانوس دریا

افق دوریکاشیبر سکو
.چرخدیان مینگاھم با رقص مه آلود پر

.دیرویم میشب در رگ ھایزمزمه ھا
یباران پر خزه مست

.چکدیوار تشنه روحم میبر د
.ده امیچکمن ستاره

:ده امیخطا چکیدایاز چشم نا پ
شب پر خواھش

.ان بودیکر گرم افق عریو پ
.کردید مرمر سبز چمن زمزمه میرگهء سپ
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.مشرق فرود آمدیلیو مھتاب از پلکان ن
.دندیرقصیان میپر

.سته بودویجامه ھاشان با رنگ افق پیو آب
.کردیشب مستم میزمزمه ھا
.ا گشوده بودیپنجرهء رو

.دیبه درون وزیمیو او چون نس
علف ھا ھستمیاکنون رو

.گذردیاز کنارم میمیو نس
.تپش ھا خاکستر شده اند

.رقصندیپوشان نمیآب
.رودین مییفانوس آھسته باال و پا

دیپریرون مینجره بکه او از پیھنگام
.را گم کرده بودیچشمانش خواب

.زدیجاده نفس نفس م
!دندییصخره ھا چه ھوسناکش بو

!فانوس پر شتاب 
یلغزیمیتا ک

در پست و بلند جاده کف بر لب پر آھنگ؟
.شب پژمردیزمزمه ھا

.افتیان یان پایرقص پر
!ده بودمینجا نچکیکاش ا

شب گم شدیرگیکر او در تیم پیکه نسیھنگام
.فانوس از کنار ساحل براه افتاد

!ده بودم ینچک-یکیدر بستر پر علف تار-نجایکاش ا
.زدیگریفانوس از من م

زم؟یچگونه برخ
.ده امیبه استخوان سرد علف ھا چسب

و دور از من ، فانوس
.کندیا شست و شو میدر گھواره خروشان در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جھنم سرگردان

ده امیشب را نوش
.میگریشکسته مین شاخه ھایو بر ا

مرا تنھا گذار
!چشم تبدار سرگردان یا

.مرا با رنج بودن تنھا گذار
.مگذار خواب وجودم را پر پر کنم

سر بردارمییک تنھایمگذار از بالش تار
.زمیاویاھا بیتار و پود رویو به دامن ب

بیفریھایدیسپ
.خوانندیه رجز میسایبیستون ھایرو

http://www.txt.ir


(19)

طلسم شکسته خوابم را بنگر
.ختهید چشم آویر مرواریھوده به زنجیب

او را بگو
!مست یتپش جھنم

.ده امیاه چشمانت را نوشیم سینس: او را بگو
.آراممیوسته بیده ام که پینوش

!جھنم سرگردان
.مرا تنھا گذار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادبودی

ه دراز لنگر ساعتیسا
:ابان در نوسان بودیبیرو
.رفتیآمد ، میم
.رفتیآمد ، میم

ابانیروشن بیشن ھایو من رو
دم،یکشیر خواب کوتاھم را میتصو
ده بودیدوزخ را نوشیکه گرمیخواب

.ام آب شدیش زندگیو در ھوا
افتیان یکه چون پایخواب

.دمیان خودم رسیمن به پا

دمیکشیر خوابم را میمن تصو
.و چشمانم نوسان لنگر ساعت را در بھت خودش گم کرده بود

رین تصویایفضایبیشد در رگ ھایچگونه م
خت؟ین را ریخواب دوشیھمه گرم

دمیرم را کشیتصو
.گم شده بودیزیچ
:خودم خم شدمیرو

.من دھان گشودیدر ھستیحفره ا

ه دارز لنگر ساعتیسا
ان در نوسان بودیپایابان بیبیرو

ر زنده خوابم بودم،یو من کنار تصو
دیتپیت میش در ابدیکه رگ ھایریتصو
.سوختینگاھم در تار و پودش مشه یو ر

ن باریا
ه لنگر ساعتیکه سایھنگام

ر جان گرفته من گذشتیتصویاز رو
.نبودیزیابان چیروشن بیبر شن ھا

:اد زدمیفر
!ر را بازدهیتصو

.غبار فرو نشستیم چون مشتیو صدا
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ه دراز لنگر ساعتیسا
:ان در نوسان بودیپایابان بیبیرو
.رفتیمد ، مآیم
.رفتیآمد ، میم

.دیدویبه دنبالش میو نگاه انسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرده

باز شدیپنجره ام به تھ
.ران شدمیو من و

دیکشیپرده نفس م

!ر اندودیوار قید
.زیان برخیاز م

!ھوش ربایلخ صداھاان تیپا
.زیفرو ر

.فشاردیلذت خواب م
.باردیمیفراموش

:کشدیپرده نفس م
.پژمردیشکوفه خوابم م

تا دوزخ ھا بشکافند،
ان شوند،یپایه ھا بیتا سا

تا نگاھم رھا گردد،
ات رایجنبشیدرھم شکن ب
من بگذریو از مرز ھست

!تپش گنگیاه سرد بیس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یگل کاش

باران نور
ختیریان فرو میپایز بیکه از شبکه دھل

.شستیرا میگلیوار کاشیدیرو
ن گلیاه ساقه ایمار س

.زنده بودیفیدر رقص نرم و لط
جوھر سوزان رقصیگفت

.بوددهیه چکین مار سیایدر گلو
زنده بودیگل کاش

راز دار،ییایدر دن
.یآبیدنیبه ته نرسیایدن
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یھنگام کودک
وان ھا،یسقف ایدر انحنا
پنجره ھا،یرنگیشه ھایدرون ش

وارھا،یدیان لک ھایم
ناشناس بودیزیچیخودانه در پیھر جا که چشمانم ب

دمیرا دین گل کاشیه ایشب
نمیو ھر بار رفتم بچ

.پر شدم پریایرو

دیاه ساقه گل چسبینگاھم به تار و پود س
:ش را حس کردیرگ ھایو گرم

.ده بودیچکیگل کاشیام در گلویھمه زندگ
.گر داشتیدیزندگیگل کاش

ن گلیا ایآ
ده بودییم رویاھایکه در خاک ھمه رو

شناختین را میریکودک د
ده بودم،یا تنھا من بودم که در او چکیو 

گم شده بودم؟

.ده بودینگاھم به تار و پود شکننده ساقه چسب
.زدیاویشد بیتنھا به ساقه اش م

دیشد چیچگونه م
پژمراند؟یمیالیرا که خیگل

.دیه ام باال خزیدست سا
.دیھا تپیکاشیقلب آب

:ستادیباران نور ا
.م پرپر شدیایرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گمشدهمرز

.ختید و فرو ریپوسیشهء روشنیر
.رفتیطرح فضا میو صدا در جاده ب

گذشته بود،یاز مرز
.گشتیمرز گمشده میدر پ
.دین نگاھش را بریسنگیکوھ

شدیصدا از خود تھ
:ختیوو به دامن کوه آ

.پناھم بده! پناھم بده، تنھا مرز آشنا
.ن پر بودیسنگیو کوه از خواب
.رھا شده داشتیخوابش طرح
د،ییرا بویگانگیصدا زمزمه ب

برگشت،
فضا را از خود گذر داد
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.ن افتادیشب بر زمیدنیو در کرانه ناد

.ن پر بودیکوه از خواب سنگ
گذشت،یرید

.خوابش بخار شد
:دیش وزیبه رگ ھاین گمشده ایطن

.پناھم بده! پناھم بده، تنھا مرز آشنا
.ختیبه تار و پودش ریسوزش تلخ

ن فرستادیخواب خطا کارش را نفر
.و نگاھش را روانه کرد

.نوسان داشتیانتظار
در راه مانده بودینگاھ

.ستیگریمییدر تنھاییو صدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاداش

!یاه تلخ افسونیگ
د رایشوکران بنفش خورش

دمیابان ھا لحظه لحظه نوشید بیدر جام سپ
نه نفس کشنده سرابییو در آ
.افتمیر ترا در ھر گام زنده تر یتصو

!ختیدر چشمانم چه تابش ھا که نر
!م چه عطش ھا که نشکفتیو در رگ ھا

م،یآمدم تا ترا بو
یختیات را با نفسم آمیو تو زھر دوزخ

.که آمدمین ھمه راھیبه پاس ا

گرفتیشب ھا را ھم میلیغبار ن
.ربودیگ روان خوابم میو ریو غر

!اھا که پاره شدیچه رو
!ک ھا که دور نرفتیو چه نزد

ره سپردمییو من بر رشته صدا
.انش در تو بودیکه پا

م،یبوآمدم تا ترا 
یختیات را با نفسم آمیو تو زھر دوزخ

.که آمدمین ھمه راھیبه پاس ا

.ابان ھاستیبیار من آن سوید
.ادگارش در آغاز سفر ھمراھم بودی

مروز افتادین پرده بنفش نیکه چشمش بر نخستیھنگام
از وحشت غبار شد

.و من تنھا شدم
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!ختیاویب ھا که به نگاھم نیچشمک افق ھا چه فر
!راھه ھا که نشانم ندادیانگشت شھاب ھا چه بو

م،یآمدم تا ترا بو
!یاه تلخ افسونیگ: و تو

که آمدمین ھمه راھیبه پاس ا
،یختیات را با نفسم آمیزھر دوزخ
.که آمدمین ھمه راھیبه پاس ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شه ھایشیلولو

کریپین اتاق تھیدر ا
!انسان مه آلود 

خته ؟ینگاھت به حلقه کدام در آو

درھا بسته
.دور شدیکیدشان در تاریو کل
:تراودیوارھا میم از دینس

.لرزدیمیقالیگل ھا
.زنندیابرھا در افق رنگارنگ پرده پر م

اقت را پر کردباران ستاره ات
یگم شده ایکیو تو در تار

!انسان مه آلود

.ه فرو رفته یکھنه ات در پاشویصندلیپاھا
دهیید از خاک بسترت رویدرخت ب

.دیجویمیو خود را در حوض کاش
:خته ید آویبه شاخه بیریتصو

ترا دارد،یکه چشمانش خاموشیکودک
نگردیرا متییگو

یان ھزاران نقش تھیو تو از م
ینگریمرا مییگو

!انسان مه آلود

ییتنھایترا در ھمه شب ھا
.ده امیشه ھا دیھمه شیتو

:ترساندیمادر مرا م
!شه ھاستیلولو پشت ش

.دمیدیشه ھا ترا میشیو من تو
!سرگردان یلولو

ش آ،یپ
.م یبخزه ھامانیا در سایب

درھا بسته
.دور شدیکیدشان در تاریو کل
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.میت بگشایبگذار پنجره را به رو

گذشتیحوض کاشیانسان مه آلود از رو
.دیم پریان سویو گر

:ختیشه پنجره شکست و فرو ریش
شه ھایشیلولو
.شه عمرش شکسته بودیش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لحظهء گمشده

مرداب اتاقم کدر شده بود
.دمیشنیم میخون را در رگ ھایو من زمزمه ھا

.گذشتیمیژرفیکیام در تاریزندگ
.کردی، طرح وجودم را روشن میکین تاریا

در باز شد
.دیو او با فانوسش به درون وز

بودیرھا شده اییبایز
:ده براھش بودمیو من د

.ام بودیشکل زندگیبیایرو
.در چشمم زمزمه کردیعطر

.م از تپش افتادیرگ ھا
دادیکه مرا به من نشان مییھمه رشته ھا

:در شعله فانوسش سوخت
.گذشتیزمان در من نم

.بودمیشور برھنه ا

.ختیاو فانوسش را به فضا آو
.جستیمرا در روشن ھا م

مودیا پتار و پود اتاقم ر
.افتیو به من ره ن

.دیشعله فانوس را نوشیمینس

گذشتیمیوزش
گرفتم،یجا میو من در طرح

.شدمیدا میژرف اتاقم پیکیدر تار
که؟یدا، برایپ

.گر نبودیاو د
خت؟یک اتاق آمیا با روح تاریآ

.شدیم جابجا میرگ ھایدر گرمیعطر
نگردیگمشده اش مرا میحس کردم با ھست

:کاومیھوده مکان را میمن چه بو
.گم شده بودیآن
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدادریباغ

.رھا شده بودمیدر باغ
.دیوزیرنگ و سبک بر من میبینور

ن باغ آمده بودمیا من خود بدیآ
کرده بود؟ا باغ اطراف مرا پریو 

گذشتیباغ از من میھوا
.دیلغزیو شاخ و برگش در وجودم م

ن باغیا ایآ
نبودیه روحیسا

خم شده بود؟یبر مرداب زندگیکه لحظه ا

داد،یباغ را در خود جاییناگھان صدا
.چ شباھت داشتیکه به ھییصدا
.کردینه تماشا مییخودش را در آیعطرییگو

دایاپنیشه از روزنه ایھم
.ام رھا شده بودیزندگیکین صدا در تاریا

:سرچشمه صدا گم بود
.من ناگاه آمده بودم

:در من نبودیخستگ
.موده نشدیپیراھ

گر داشت؟یدییام فضاین زندگیش از ایا پیآ

:دیدمیناگھان رنگ
.علف ھا افتاده بودیرویکریپ

.با خود داشتیکه شباھت دوریانسان
انش بودباغ در ته چشم

.شیصدا ھمراه تپش ھایو جا پا
.اش آھسته بودیزندگ

.شفافم را آشفته بودیخبریوجودش ب

برخاستیوزش
:ام گشودیرگیبر خیچه ایدر

.به باغ آمدیتندیروشن
پژمردیباغ م

.شدمیچه رھا میو من به درون در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرغ افسانه

در مرز شب و روز باز شدیپنجره ا
.دیرون پریو مرغ افسانه از آن ب

و خوابیداریان بیم
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.پرتاب شده بود
مود،یراھه فضا را پیب

زدیچرخ
.ن نشستیبه زمیو کنار مرداب

.ختیش با مرداب آمیتپش ھا
.با شدیمرداب کم کم ز

د،ییرودر آن یاھیگ
.بایک و زیتاریاھیگ

:نه خود را شکافتیمرغ افسانه س
.بود یاھیه گیدرونش شبیتھ

.نه اش را با پرھا پوشاندیشکاف س
:وجودش تلخ شد

.خلوت شفافش کدر شده بود
چرا آمد ؟

د،ین پر کشیزمیاز رو
مودیرا پیراھه ایب

.به درون رفتیو از پنجره ا

.مرد، آنجا بود
.کردیش صدا میر رگ ھادیانتظار

مرغ افسانه از پنجره فرود آمد،
نه او را شکافتیس

.و به درون او رفت
:ستینه اش نگریاو از شکاف س

.با شده بودیک و زیدرونش تار
.و به روح خطا شباھت داشت

راھن خود پوشاند،ینه اش را با پیشکاف س
در فضا به پرواز آمد
.گذاشتاضطراب تنھا یو اتاق را در روشن

.نشسته بودیمرغ افسانه بر بام گمشده ا
:بر تار و پودش گذشتیوزش

د،ییدر خلوت درونش رویاھیگ
دیرون گشینه اش سر بیاز شکاف س

.ش را در ته آسمان گم کردیو برگ ھا
.رفتیاه باال میگیاش در رگ ھایزندگ
.زدیش میصدایاوج

نه اش به درون رفتیاه از شکاف سیگ
.افسانه شکاف را با پرھا پوشاندو مرغ 
ش را گشودیبال ھا

.راھه فضا سپردیو خود را به ب

.ر نگاھش جان گرفتیزیگنبد
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زدیچرخ
.و از در معبد به درون رفت

.پر بودیرنگیبیفضا با روشن
برابر محراب

:افتینوسان یو ھم
گذشته بودیاش محرابیزندگیاز ھمه لحظه ھا

.خاموش شده بودیمحرابش در یاھایو ھمه رو
.دیا دیک رویخودش را در مرز 

.به خاک افتاد
.ختیریدر فراموشیلحظه ا

:سر برداشت
.با شده بودیمحراب ز

دیدر مرمر محراب دییپرتو
.بایک و زیتار

.دیخود را آشفته دیناشناس
چرا آمد؟

ش را گشودیبال ھا
.معبد رھا کردیو محراب را در خاموش

.رفتیمیه ازن در جاد
:در سر راھش بودیامیپ

.بر فراز سرش فرود آمدیمرغ
.ان شدیا عریان دو رویزن م

نه او را شکافتیمرغ افسانه س
.و به درون رفت

.زن در فضا به پرواز آمد

.مرد در اتاقش بود
کردیش صدا میدر رگ ھایانتظار

.دیخزیرون میا بیک رویز یو چشمانش از دھل
ه فرود آمداز پنجریزن
.بایک و زیتار

.به روح خطا شباھت داشت
:ستیمرد به چشمانش نگر

.ش در ته آنھا جا مانده بودیھمه خواب ھا
دیرون پرینه زن بیمرغ افسانه از شکاف س

.ه آنھا افتادیو نگاھش به سا
بودیاه پرده توریسیگفت

.وجودش افتاده بودیکه رو
چرا آمد؟

ش را گشودیبال ھا
.ا گم کردیک رویرا در بھت و اتاق
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.مرد تنھا بود
.دیکشیوار اتاقش میبه دیریتصو

.در نوسان بودیان آغاز و انجامیوجودش م
:گذشتیدا مینا پیوزش
شدیبا میر کم کم زیتصو

.دادیان میپایو بر نوسان دردناک
.مرغ افسانه آمده بود

.دیدیاتاق را خال
.افتیگر یدیو خودش را در جا

ریا تصویآ
نبودیدام

مرغ افسانه در آن افتاده بود؟یکه ھمه زندگ
چرا آمد؟

ش را گشودیبال ھا
.اد بردیر از یو اتاق را در خنده تصو

.ده بودیمرد در بستر خود خواب
.شباھت داشتیوجودش به مرداب

ده بودییدر چشمانش رویدرخت
.کردیو شاخ و برگش فضا را پر م

درختیرگ ھا
.پر بودیگمشده ایزندگاز 

بر شاخ درخت
.مرغ افسانه نشسته بود

:ستینه اش به درون نگریاز شکاف س
.بودیه درختیدرونش شبیتھ

نه اش را با پرھا پوشاند،یشکاف س
ش را گشودیبال ھا

.فضا تنھا گذاشتیو شاخه را در ناشناس

.پژمردیان دو لحظه میمیدرخت
.دیسریبا آستانه خود میاتاق
.مودیپیراھه فضا را میبه بیمرغ

.در مرز شب و روز گم شده بودیو پنجره ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوفرین

گذشتم،یاز مرز خوابم م
لوفریک نیک یه تاریسا
.رانه فرو افتاده بودین ویھمه ایرو
پرواین باد بیامکد

ن خواب من آورد؟یلوفر را به سرزمین نیدانه ا
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اھا،یرویشه ایشیدر پس درھا
نه ھا،ییته آیدر مرداب ب

از خودم را مرده بودمیھر جا که من گوشه ا
.ده بودییلوفر رویک نی

ختیریمن میاو لحظه لحظه در تھییگو
شکفتن اویو من در صدا

.مردمیلحظه لحظه خودم را م

زدیریوان فرو میبام ا
.چدیپیلوفر برگرد ھمه ستون ھا میو ساقه ن

پرواین باد بیکدام
ن خواب من آورد؟یلوفر را به سرزمین نیدانه ا

د،ییلوفر روین
.دیساقه اش از ته خواب شفافم سر کش

ا بودم،یمن به رو
.دیرسیداریالب بیس

:رانه خوابم گشودمیچشمانم را در و
.ده بودیچیام پیبه ھمه زندگلوفرین

.دمیدویش ، من بودم که میدر رگ ھا
شه داشت،یاش در من ریھست

.ھمه من بود
پرواین باد بیکدام

ن خواب من آورد؟یلوفر را به سرزمین نیدانه ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دبرخور

:ن فرود آمدیبه زمینور
.دمیابان دیبیدو جاپا بر شن ھا

از کجا آمده بود؟
رفت؟یبه کجا م

.شدیده میتنھا دو جاپا د
.ن نھاده بودیپا به زمیید خطایشا

.ناگھان جاپاھا براه افتادند
.دیخزیھمراھشان میروشن

جاپاھا گم شدند،
:خود را از روبرو تماشا کردم

.گ پر شده بوداز مریگودال
.و من در مرده خود براه افتادم

دم،یشنیمیم را از راه دوریپایصدا
.گذشتمیمیابانید از بیشا

.گمشده با من بودیانتظار
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در مرده ام فرود آمدیناگھان نور
:زنده شدمیو من در اضطراب

.ام را پر کردیدو جاپا ھست
از کجا آمده بود؟

رفت؟یبه کجا م
.شدیده میاپا دتنھا دو ج

.ن نھاده بودیپا به زمیید خطایشا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سفر

درازیپس از لحظه ھا
دییرویپنجره ام برگیبر درخت خاکستر

.تار و پود خفته مرا لرزاندیم سبزیو نس
و ھنوز من

اھا فرو نبرده بودمیرویتنم را در شن ھایھاشه یر
.که براه افتادم

درازیپس از لحظه ھا
وجودم افتادیرویه دستیسا

.دارم کردیولرزش انگشتانش ب
و ھنوز من

خودم رایپرتو تنھا
.فکنده بودمیک درونم نیدر ورطه تار

.که براه افتادم

درازیپس از لحظه ھا
خ زده ساعت افتادیدر مرداب یپرتو گرم

ختیآمد و رفتش را در روحم ریو لنگر
و ھنوز من

ده بودمینلغزیدر مرداب فراموش
که براه افتادم

دارزیپس از لحظه ھا
:ک لحظه گذشتی

پنجره ام فرو افتاد،یاز درخت خاکستریبرگ
دیوجودم برچیه اش را از رویسایدست

.خ بستیدر مرداب ساعت یو لنگر
من چشمانم را نگشوده بودمو ھنوز 

.دمیگر لغزیدیکه در خواب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخیب
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انیآغاز و پایبیکیدر تار
.دییانتظارم رویدر روشنیدر

خودم را در پس در تنھا نھادم
:و به درون رفتم

.نگاھم را پر کردیروزن تھیبیاتاق
در من فرود آمدیه ایسا

.خود گم کردیو ھمه شباھتم را در ناشناس
پس من کجا بودم؟

نوسان داشتیگمشده ایام در جاید زندگیشا
بودمیو من انعکاس

زدیخودانه ھمه خلوت ھا را بھم میکه ب
.رفتیفرو میه بھتیاھا در سایان ھمه رویدر پا

.در تنھا مانده بودممن در پس 
.ده امیک در تنھا دیشه خودم را در پس یھم
ن در جا مانده بود،یایوجودم در پاییگو

.شه داشتیآن ریدر گنگ
پاسخ نبود؟یبییام صدایا زندگیآ

سرگردان بودیروزن انعکاسیدر اتاق ب
.خوابم برده بودیکیو من در تار

دا کردمیدر ته خوابم خودم را پ
.خلوت خوابم را آلودیارین ھشیو ا

تازه من بود؟یخطایارین ھشیا ایآ

انیآغاز و پایبیکیدر تار
.در پس در تنھا مانده بودمیفکر

پس من کجا بودم؟
.رسمیمیداریبه بییحس کردم جا

:تماشا کردمیدارین بیایھمه وجودم را در روشن
نبودم؟ییهء گمشدهء خطایا من سایآ

روزنیدر اتاق ب
.نوسان داشتیانعکاس

پس من کجا بودم؟
انیآغاز و پایبیکیدر تار

.در پس در تنھا مانده بودمیبھت
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آوار آفتاب

تار و پودیب

لحظه ھایداریدر ب
.دیکرم کنار نھر خروشان لغزیپ

روشن فرود آمدیمرغ
.دید و پریج مرا برچیو لبخند گ

دا شدیپیابر
.دیشتاب شفافش نوشو بخار سرشکم را در

ان سرکردیپایبرھنه و بیمینس
.و خطوط چھره ام را آشفت و گذشت

تابانیدرخت
.دیاھش بلعیشه سیکرم را در ریپ

دیسررسیطوفان
.م را ربودیو جاپا

:نھر خروشان خم شدیبه روینگاھ
.شکستیریتصو

.ختیاز ھم گسیالیخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیطن

لرزانم،یشط وحشت برگیبه رو
.زیاویشه ات را بیر

.من از صداھا گذشتم
.را رھا کردمیروشن

.د از دستم افتادیکلیایرو
.دمیکنار راه زمان دراز کش

.دندیم لرزیرگ ھایستاره ھا در سرد

.دیخاک تپ
.زدیھوا موج

:دندیا را در چشمانم شنیزش رویف ھا رعل
،یدییم رویان دو دست تمنایم

.یدیدر من تراو
:دمیک اندامت را شنیآھنگ تار

مینه صدا"
.یو نه روشن

تو ھستم،یین تنھایطن
."تویکین تاریطن

:یدیسکوتم را شن
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خودم برخواھم خاست،یاز رویمیبسان نس" 
درھا را خواھم گشود،

."دیواھم وزدان خیدر شب جاو

:یچشمانت را گشود
.شب در من فرود آمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاسوسا

خاکیکنار مشت
.در دور دست خودم ، تنھا ، نشسته ام

نوسان ھا خاک شد
.تخید و فرو ریان انگشتانم لغزیو خاک ھا از م

!یچ شده ایه ھیشب
.خاک بسپاریچھره ات را به سرد

.اوج خودم را گم کرده ام
.احساسم گشوده شدیکه به روین پنجره ایترسم، از لحظه بعد، و از ایم

!ایبرگ اقاق: دستم افتادیفراموشیرویبرگ
.کندیچھره مادرم نوسان میکه روییالالیدھد، بویگمشده میترانه ایبو
پنجرهاز 

.کنمیام تماشا میوار کودکیغروب را به د
.ھوده بودیھوده بود ، بیب
.ختیباغ سبز فرو ریدرھایوار ، روین دیا

.ن آوار رفتیر ایچه روشن قصه ھا ، زیھا ، و دریبازییر طالیزنج

:داستیمن پیاھیآن طرف ، س
.یه غمیستاده ام، شبیایکاھگلیبام گنبدیرو

.خته امیدر بخار غروب رو نگاھم را 
.، تنھا، نشستین پله ھا غمیایرو

.سرگردان بودیزھا انتظارین دھلیدر ا
.خاموش شدیسبز سفالین شبکه ھایاین رویرید" من"

.ن تماشا کردیریشید را در ترسیا، گرفتن خورشین درخت اقاقیآفتاب ا- ه یدر سا
.سوزدید ، در پنجره میخورش

.ھا شدز برگیپنجره لبر
.دمیلغزیبا برگ

.ستیوند رشته ھا با من نیپ
نوشمیخودم را میمن ھوا

.و در دور دست خودم ، تنھا ، نشسته ام
کندیر و رو میانگشتم خاک ھا را ز

.بردیلغزد، خوابش میپاشد، میر ھا را بھم میو تصو
.شاخه ھا ، برگ ھا: سبزیریکشد، تصویمیریتصو

.کنمیپرواز مروشن یباغ ھایرو
شودیز علف ھا میچشمانم لبر

http://www.txt.ir


(34)

.زدیآمیم با شاخ و برگ ھا میو تپش ھا
.پرمیپرم ، میم
دور افتادهیدشتیرو

.افتمیبه خاک میداریسوزاند ، و من در نفرت بیم را میآفتاب ، بال ھا
.رودیم راه میخاکستر بال ھایرویکس
:شدمهیده شد، من سایام کشیشانیپیرویدست

؟یتو ھست" شاسوسا"
:یر کردید

.ن آفتاب ، انتظار ترا داشتمیایرگی، تا خیکودکییاز الال
.ت زدم، در سحر رودخانه، در آفتاب مرمرھایدر شب سبز شبکه ھا صدا

را شب کنین دشت آفتابیا"! شاسوسا: "زنم یت میصدایکین عطش تاریو در ا
.خودم خاموش شومیدر جاپادا کنم، ویرا پیتا من، راه گمشده ا

!اه و برھنهی، وزش س"شاسوسا"
.ریام را فراگیخاک زندگ

.ش از سکوت بودیلب ھا
.دیچ سو لغزیانگشتش به ھ

.د ، و غبارش را باد بردیناگھان ، طرح چھره اش از ھم پاش
.اشک آلود براه افتاده امیعلف ھایرو

.ن علف ھا گم کرده امیان ایرا میخواب
.جست و جوھاستیھودگیم پر از بیھادست 

.ن دشت ھا پرسه زدین ، تنھا، در ایرید" من"
که مردیھنگام

.ان انگشتانش بودیا میاقاقیشبکه ھا ، و بویایرو
.راه افتادمیغمیرو

:داستیمن پیاھیکم، سینزدیبه شب
.فانوس گرفته ام" آن روزھا"در شب 

.ستادهیفانوس ایا در روشنیدرخت اقاق
.شده اندییه الالیده اند، شبیش خوابیبرگ ھا

.شنومیمادرم را م
.ختهید ، با پنجره آمیخورش

.زمزمه مادرم به آھنگ جنبش برگ ھاست
.کندینوسان میگھواره ا
.تراشندیمیبه ایوار، کتین دیپشت ا

؟یشنویم
.ان دو لحظه پوچ ، در آمد و رفتمیم

:مخاک باز کردیبه سردیانگار در
.دیام تابیگورستان به زندگ

.دندیاه پالسیسین سنگ ھایایام ، رویکودکیھایباز
.ت غمیابد: شنومیسنگ ھا را م

.ھوده استیکنار قبر، انتظار چه ب
:ده بودییرویاھیمرمر سیرو" شاسوسا"
!ک منیه تاری، شب" شاسوسا"

.به آفتاب آلوده ام
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.زیرا در من رک، شب اندامتیک تاریکم کن، تاریتار
.شودیام در تو خاموش میراه زندگ: نیدستم را بب

:یکیبه تاری، سفریدر تھیراھ
؟یشنویزنگ قافله را میصدا

.کابوس ھم سفر شده امیبا مشت
یکید، و اکنون از مرز تاریراه از شب آغاز شد، به آفتاب رس

.گذردیم
.کم ژرفا گذشتیقافله از رود

.ختیوج ھا رمیده دم رویسپ
:خنددیدر آب نقره گون به مرگ میچھره ا

"!شاسوسا"! "شاسوسا"
.کشندیر ھا، قبر ھا نفس میدر مه تصو

زدیریبه خاک م" شاسوسا"لبخند 
!یبه ایکت: دھدیرا نشان میگمشده ایو انگشتش جا

.کندیسنگ نوسان م
.ھاستت در شاخه یابد: شکفدیمادرم مییا در الالیاقاقیگل ھا

خاکیکنار مشت
.در دور دست خودم ، تنھا ، نشسته ام

.لغزندیاحساسم میبرگ ھا رو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهیگل آ

.باردیشبنم مھتاب م
.لوفرینیگل ھایدشت سرشار از بخار آب

.طرح یبینه اییک آخایدرخشد رویم
.دستیلغزد ز رویمرز م

ده ام در خواب ؟یمن کجا لغز
.نهییمانده سرگردان نگاھم در شب آرام آ

.ن مردابیافتد در اینمیریبرگ تصو
:دوریش در بخار دره ھایچد صدایپیدشت، میاو ، خدا

!بادیشان ھایمو پر
.دیفشانیگرد خواب از تن ب

ب دشت،یدر نشک مانده یتاریدانه ا
.دینه نھان سازییدانه را در خاک آ

باد از تن بدر آورده تور خوابیشان ھایمو پر
.کارندینه میینم آیدانه را در خاک ترد و ب

:یش را به جام سبز خاموشیزد صدایریدشت، میاو ، خدا
ک،یسوزد اکنون دانه تاریدر عطش م

.رابید از اشک گرم چشمتان سینه کنییخاک آ
میسیان چشمه با سر پنجه ھایحور

.ده دود خوابیند از بلور دیزدایم
.باردیان چشمه میابر چشم حور

.لرزدیتار و پود خاک م
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.یاریم سرد ھشیوزد بر نسیم
!لوفریدشت نیخدایا

؟یداریبید نقره درھایکو کل
:لغزدیان چشمه میحوریب شب صدایدر نش

،ین افسون نھاده پایدر ایا
!ریم ھا را کرده سرشار از مه تصوچش

روزنیبیباز کن درھا
.رندیمست جان گیتا نھفته پرده ھا در رقص عطر

.د از نگاھم نقش جادو راییشو! ان چشمه یحور-
!باد یشان ھایمو پر

.دیزیمن فرو ریوھم را از شاخه ھایبرگ ھا
:شان ھا ھم آوایان و مو پریحور

عطر آلودیاو ز روزن ھا
ھمرنگ،یند گلیبیدور میخاک لحظه ھایور

.سوزد نگاھش رایک میتاریلذت
!لوفریدشت نیخدایا

.ایتاب را از جاده رویباز گردان رھرو ب
زد فسون در چشمه سار خواب ؟یریست میک-

.شب مه آلود استیدست ھا
.رود باالیمینه چو موجییآیاز رویشعله ا

؟ییایوطرح رین آتش تن بیست ایک
!لوفریدشت نیخدایا
.ییبایست در من تاب زین

:ر غبار ماه یان چشمه درزیحور
!تماشا برده تاب تویا

.ان خواب تویزد جوانه شاخه عر
در شب شفاف

.استیین جام تنھایاو طن
.استییبایتار و پودش رنج و ز

:چد صدا آرامیپیدور میدر بخار دره ھا
.استیین جام تنھایاو طن

.استییبایتار و پودش رنج و ز
:رود ھمراه رود رنگیرشته گرم نگاھم م

بودم،یم کودکیباران قصر س-من درونم نور
.بردیمیاھا گلیرویجو

.ییبایدم مست زیدویھمره آب شتابان، م
یداریپنجه ام در مرز ب

.رفتیفرو میدیک نومیدر مه تار
!ت شده در بستر پندار من پرپریتپش ھایا

میرفتیدور از ھم ، در کجا سرگشته م
آھنگ ،یما ، دو شط وحش

ما ، دو مرغ شاخه اندوه ،
ما ، دو موج سرکش ھمرنگ ؟
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:باد از دور دست دشت یشان ھایمو پر
.اویچد به گرد پنجه ھایپینقش میتارھا

!یاریم سرد ھشینسیا
دور کن موج نگاھش را

.یدارین بیاز کنار روزن رنگ
:خوانندیان چشمه میته شب حوردر 

.شکافد صخره شب رایمییروشنایشه ھایر
دیگردونه خورشیر چرخ وحشیز

نهییتاب آیکر بیبشکند گر پ
لوفر،یپرد از دشت نیمیاو چو عطر

.نهییطرح آیگل ب. او
.ایاو ، شکوه شبنم رو

.رایا تند بادیند نھال شعله گویبیخواب م-
شب دود را بر چھره مرمر؟لغزاند امیست میک

لوفر،یدشت نیاو ، خدا
:شیز آوایکند لبریجام شب را م

.د از چشمینه را پنھان کنییر برگ آیز
بادیشان ھایمو پر

با ھزاران دامن پر برگ
ده ،یکران دشت ھا را در نوردیب
:یرسد آھنگشان از مرز خاموشیم

.یکیند در تاالب تاریروینور میساقه ھا
بازد شب جادویمرنگ 

.ینه در دود فراموشییگم شده آ

.رود باال ز خاکستریمید ، گردیدر پس گردونه خورش
زدیآمیشان ھا میان و مو پریحوریو صدا

:لوفرینیگل ھایبا غبار آب
.یداریبیباز شد درھا

.دیدرھا لحظه وحشت فرو لغزیپا
.د در مرز شب جادو گسست از ھمیه تردیسا

.دیا بخار نور را نوشیروزن رو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھمراه

.رفتمیشب ھا میچراغیتنھا در ب
.شده بودیاد مشعل ھا تھیم از یدست ھا

.رفته بودیکیم به تاریھمه ستاره ھا
.فشردیمشت من ساقه خشک تپش ھا را م

.وند ھا پر بودیزش پین ریلحظه ام از طن
.؟ تنھایشنویرفتم ، میتنھا م

.براه افتاده بودمیباغ زمرد کودکیمن از شاداب
دند،یکشیرم را مینه ھا انتظار تصوییآ
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.جستندیدرھا عبور غمناک مرا م
.ان خودم فرو افتمیرفتم تا در پایرفتم ، میو من م

.یوستی، به من پیکیان دو تاریلحظه ھا ، مراھه یناگھان ، تو از ب
:ختیاندامت در آمیم با طرح دوزخینفس ھایصدا

ھمه! وسته یم از آن تو باد، چھره به شب پیھمه تپش ھا
.میتپش ھا

ز سرد ستاره ھا گذشته امیمن از برگر
.میکرت شعله گمشده را بربایپیانیعصیتا در خط ھا

،دم یدستم را به سراسر شب کش
.دیانگشتانم تراویداریش در بیایزمزمه ن

خوشه فضا را فشردم،
.دیدرونم درخشیکیستاره در تاریقطره ھا

و سرانجام
.ش ترا گم کردمیایدر آھنگ مه آلود ن

.ابان ھاستیبیان ما سرگردانیم
.آتش ھاستیغربت ھا ، فراموشیشب ھا ، بستر خاکیچراغیب
.ست و جوھاستج» ک شبیھزار و «ان ما یم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آن برتر

.دیبه کنار تپه شب رس
.نه فضا شکستییش آین روشن پایبا طن

باال بردمیاندوھیکیدستم را در تار
را نشان دادم،ییتنھایو کھکشان تھ

.شھاب نگاھش مرده بود
غبار کاروان ھا را نشان دادم

راھه ھایو تابش ب
گستان سکوت را،یکران ریو ب

و او
.بودیکره اش خاموشیپ

.دیبر ما وزیاندوھییالال
.ختیاه نگاھش با زمزمه سبز علف ھا آمیتراوش س

و ناگاه
.دیپریش جرقه لبخندیاز آتش لب ھا

.خت یدر ته چشمانش ، تپه شب فرو ر
و من،
.صدا بودمیوه تماشا، فراموشدر شک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به رنگیروزنه ا

!د من ، برگ نگاه یدر شب ترد
کجا؟یبا موج خاموشیرویم
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:خورده آبیاریشه ام از ھوشیر
.کجایمن کجا، خاک فراموش

سبزه زار رنگ ھادور بود از 
.زورق بستر فراز موج خواب

:ز کردینه را لبرییآییپرتو
.طرح من آلوده شد با آفتاب

:خم شد فراز شط نوریاندھ
.ند مرایبیچشم من در آب م

.د و رفتیبه ره لغزیه ترسیسا
.ند مرایبیخواب میباریجو

رفتم به راه،یم لغزشیدر نس
.اد بردیمن از یراه، نقش پا

:افتیسرگذشت من به لب ھا ره ن
.را باد بردیگ باد آورده ایر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کینزدیا

.دیوه چین باغ ھا ، دستم میدر نھفته تر
.از سر انگشتم پروا مکن! ک ینک ، شاخه نزدیو ا

.استییست ، عطش آشنایش نیانم شور رباانگشتیتابیب
.درخشان تر! وه یدرخشش م
.دیدستم پوسیدن در فراموشیوسوسه چ

ن آبیدورتر
.زش خود را به راھم فشاندیر

ن سنگیپنھان تر

.ختیم ریه اش را به پایسا
!ک یو من ، شاخه نزد

.ه بدر رفتمیاز آب گذشتم ، از سا
ان شکستمیآش-غ عقابیرفتم ، غرورم را بر ست

.تو مانده امی، به پایفروتنیدگینک ، در خمیو ا
!کیخم شو ، شاخه نزد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غبار لبخند

.د آفتاب از بوته ھایتراویم
نم زدهیدمش در دشت ھاید

ر باد،ایمست اندوه تماشا ، 
.ش افشان ، گونه اش شبنم زدهیمو
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- به دشتیلبخند-م یدیدیالله ا
.ختهیدر آب روشن رییپرتو

:ختیار باد ریاو صدا را در ش
».ختهیخاک آمیجلوه اش با بو«

:رود، تابان بود و او موج صدا
».ره شد چشمان ما در رود وھمیخ«

:ک خواندیپرده روشن بود ، او تار
».دست دارد دود وھمطرح ھا در« 

:کرش افتاد ، گفتیچشم من بر پ
».ک اوینزدیآفت پژمردگ«

.تپش، آھنگ ، نوریایدر: دشت
.ک اویزد خنده تاریه میسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فراتر

!ان ی، ھمزاد عصیتازیم
،یر ستاره ھا رھسپاربه شکا

.ر و کمان سرشاریدستانت از درخشش ت
نجا که من ھستمیا

زد،یآویآسمان ، خوشه کھکشان م
آرزومند؟یکو چشم

یکنید میسپیروزه گون، گل ھای، در برکه فیفتگیبا ترس و ش
!تابین بی، گلچینگریمیاھیو ھر آن، به مار س

-میگویافسانه نم-نجا یو ا
.ر ، نوشابه گل ارمغان آوردش ماین

زند،یات را جادو میداریب
.دیربایمیویب باغ ترا پنجه دیس
-پردازم یقصه نم-و 

شود،یدر باغستان من ، شاخه بارور خم م
.دھدیدست ھا پاسخ میازینیب

.رمدیمییکشد ، به صدایشه تو، آھو سر میدر ب
.ت سینام و نشان نیدر جنگل من ، از درندگ

.یشنویم» ر و شریخ«ارت قصه یآفتاب د- ه یدر سا
.شنومیمن شکفتن را م

.گذردیزمان میبار از آن سویو جو

.ییتو در راھ
.ده امیمن رس
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!در چشمانت نشست، رھرو نازک دلیاندوھ
.ک برگیلرزش : ستینیان ما راه درازیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شکست ترانه

.افسانه شدین سنگ و آفتاب ، پژمردگیان ایم
.ختیت ریدر ابدیدرخت ، نقش

.نوازدین خار را میانگشتانم برنده تر
.زندیلبانم به پرتو شوکران لبخند م

نا شناس به دامنتیه ای، ھدیکه ھر وزشین تو بودیا-
خت ؟یریم
.استیتیه ابدینک ھر ھدیو ا-
؟یدین چشمه کشیکه طرح عطش را بر سنگ نھفته ترین تو بودیا-
.شکندیک ، نقشش در خود مینک چشمه نزدیوا-
.ھراسدینھال از طوفان میگفت-
!ن نھاالنید ، نو رسته ترینک ببالیو ا-

.که تھاجم بر باد رفت
.رقصندین ماران میاه تریس-
!کرھاین پیباترید، زیھنه شوو بر-

.دن نوازش شدیکه گز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گریدیارید

.ستینیان لحظه و خاک ، ساقه گرانبار ھراسیم
.میوسته ایت گل ھا پیما به ابد! ھمراه

:ره سپارگ و ستایتابش چشمانت را به ر
.ستیار تماشا نیدر شیتراوش رمز

ن خاک رس نشانه ترسینه در ا
.و نه بر الجورد باال نقش شگفت

.پرنده فروشویدر صدا
.کندیه نمیترا سایمایسیاضطراب بال و پر

در پرواز عقاب
.افتدیر ورطه نمیتصو
.گذردیان چشم و تماشا نمیمیخاریاھیس

:و فراتر
دیشان خوشه و خوریم

.دیب داس از ھم درینھ
ان لبخند و لبیم

.خنجر زمان در ھم شکست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھمکو قطره
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:سر برداشتم
الم پر زدیدر خیزنبور

خوابم را شکافت ؟یا جنبش ابری
سھمناکیداریدر ب

گیک رییدم، به شکوه لب بستگینوسان شن-ایدریآھنگ
.و از کنار زمان برخاستم

ھنگام بزرگ
.نشانده بودیبر لبانم خاموش

:ده گشودیدید چمن ھا خزنده ایدر خورش
.دیبرکه را نوشیکرانیچشمانش ب

دین کشیه پروازش را به زمی، سایباز
.ا بودیدر بارش آفتاب به رویو کبوتر

!والنگاه تو باد، چشم انداز بزرگپھنه چشمانم ج
ز، کو قطره وھم؟ین جوش شگفت انگیدر ا

.ه پرواز را گم کرده اندیبال ھا ، سا
.کشدیزنبور را انتظار مینیگلبرگ ، سنگ

کشم،یبه طراوت خاک دست م
.ندینشیبر انگشتانم نمیچندشینمناک

شوم،یک میبه آب روان نزد
.کندیمدو کرانه را زمزمهییداینا پ

.مه شکفته اندیرمزھا چون انار ترک خورده ن
!اب، نورسته زود آشنایجوانه شور مرا در

.زندیپر میکران تو زنبوریدر ب! لحظه شفافیدرود ، ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مییمابان آرامش ما ،یسا

.چھره ھا پژمردی، تازگیدو گانگیر ھواد
.میروشن برو- ه ید از ساییایب

.مییم، در برگ فرود آیستیبر لب شبنم با
.میبرویم ، مسافر کھن را از پیدیدییو اگر جا پا

.میوان آن روزگاران ، نوشابه جادو سر کشیم، در ایم، و نھراسیبرگرد
.میم، چھره خود گم کنییترانه ببویشب بو

.مییم، در به نوازش خطر بگشایاز روزن آن سوھا بنگر
.میدلھره پرپر کنیخود رو

.ز، نه به دامان پناهیم، نه به بند گریزیاوین
.ک ، نه به سمت مبھم دوریروشن نزدیم ، نه به سوینشتاب

.میم ، پس به چشمه رویعطش را بنشان
.مید اشاره کنیم ، و به خورشیدم صبح ، دشمن را بشناس

.میچ ، پس نماز مادر را نشکنیم در برابر ھیچ ، خم شدیم در برابر ھیماند
:میم ، و دعا کنیزیبرخ

!بادیار عطر خاموشیلب ما ش
.میکنیاست ، دوریدردیک ما شب بینزد

.میاست، بر کنیشوریشه بیکنار ما ر
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.مییم ، مرداب را به تپش در آیم ، پا در لجن نھیو نلرز
.میزار ھمھمه را خاکستر کنی، نمیآتش را بشو
.مییا را در نوسان آیم، دریقطره را بشو

.میم ، و جاودان بوزیم ، بوزین نسیو ا
.مینا خم شویم ، و بین خزنده ، خم شویو ا
.مییپروا فرود آیم ، و بیین گودال ، فرود آیو ا

.مییبان آرامش ما ، مایم ، سایمه زنیبرخورد خ
.میا صخره وزنده ام ، میما وزش صخره ا

.میم، ما گام شبانه ایما شب گام
.میم ، و چشم براه پرنده ایپرواز

.مییم، و در انتظار سبویتراوش آب
.دیپوسیدگید از رسیدند، و تردیا را نارس چیگاه، رویبینیوه چیدر م

.مید از شوره زار خوب و بد بروییایب
.میرخت را پاسخ دھبه درخت ، د: م ینه روان باشییبار، آیچون جو

.میم، ھر لحظه رھا سازینیافریو دو کران خود را ھر لحظه ب
.میرا زمزمه کنیکرانیم، و بیم ، برویبرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رازیپرچ

یپلک و جوینیان سنگیانجام، مسافر میتا باز منی، برده گام، رھگذر راھیراھه ھا رفتیب
!سحر

.دیدرخشیمینه ھولیشاخسار زمرد تنھا نبود ، بر زم! کودک یدر باغ نا تمام تو ، ا
ر و نوازش ی، بازوانت دو ساحل نا ھمرنگ شمشیرفتی، به چشمه وحشت مییدر دامنه الال

.بود
.ست رای، نه زیسته ایزرا ی، نه لبخند را، نا شناسیده ایب را خندیفر

.ک وھمی، به بالش یک درخت نھادیابان ی، سر به بیختیو آن روز ، و آن لحظه ، از خود گر
وه تا یاز مینه ، در گذرییر ساکت آیاز من تا گوشه گی، آن ھنگام ، در راھیچه بودیدر پ

دن ؟یاضطراب رس
.یستی، گریگل تنھا ماند، در شب ی، گل را شب کردیورطه عطر را بر گل گسترد

،یبھار غم را آب داد-شه یھم
!زی، باغبان ھول انگیخون زدی، بر بت شکوفه شبیفضا روشن کردیاھیشه را در سیاد ریفر

.یاتر، خوشه شک پروردین گویو چه از ا
.یز افشاندین بستر بذر گریره شب ، در زمیو آن شب ، آن ت

.به اوجیبه فرود،روزنه ایسفر بود،دران ین آغاز سفر بود ، پایو بال
.خبر، برھر جھش در ھر آمد، ھر رفتیب“من”، یستیگر
خواست؟یباال چه میلی، کودک تو،در شب صخره ھا،از ن“من“یوا

.رت شده بود، پھنه انتظار، ربوده راز گرفته نوریچشم انداز ح
.یبود“من”ن یو تو تنھاتر

.یبود“من“نیکتریوتونزد
!زیاھا سرانگیدنیرگیبرخی، پنجره ایسحرگاھ“من“ی، ایبود“من”ن یوتورساتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهیگیآوا
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.ختمیشه سر چشمه گرفتم ، و به گرداب آفتاب ریاز شب ر
.چه ام را به سنگ گشودمیدر: پروا بودم یب

.ستمیمغاک جنبش را ز
:ام روشن نکردیام شب را نشکافت، روشنیاریھش

!ستم، شبتاب دور دستیمن ترا ز
.زش نور ، شب را بر رفتارم بلغزاندیرھا کردم، تا ر

.من خوابگرد راه تماشا بودم: ام سر بسته ماند یداریب
.ه کردیاز باغ آمد ، و مرا نوبر وحشت ھدیشه کسیو ھم
.دیاز راھم گذشت، و کنار من خوشه راز از دستش لغزینیه چشه خوشیو ھم
.ک بزرگ ، من ماندم و ھمھمه آفتابیشه من ماندم و تاریو ھم

:نور آمده امیکیو از سفر آفتاب، سرشار از تار
ه تر شده امیسا

.ستاده امیایه وار بر لب روشنیوسا
.شودیدار مین بیشکفد، زمیشکافد ، لبخند میشب م

.تراودیاز سفال آسمان مصبح
.شودیشه من بر پرتگاه زمان خم میو شاخه شبانه اند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کیوه تاریم

.د نور ینوشیباغ باران خورده م
:دیتر دویدر سبزه ھایلرزش

تابناک ،او به باغ آمد ، درونش 
.دیر و بم ھا ناپدیه اش در زیسا

شد به راھش مست بار ،یشاخه خم م
.او فراتر از جھان برگ و بر

سبز،یباغ ، سرشار از تراوش ھا
.او ، درونش سبز تر ، سرشارتر

جان گرفتیدر سر راھش درخت
.وه اش ھمزاد ھمرنگ ھراسیم

:افتاد در پنھان او ییپرتو
.ناشناسیه خوابده بود آن را بید

.دن از خود دور شدیدر جنون چ
.د از درختید ، ترسیدست او لرز

:شه کندیدن ترس را از ریشور چ
.د از درختیوه را چیدست آمد ، م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یشب ھم آھنگ

.کشدیجنگل نفس م.تپدیمشب. لرزندیلب ھا م
.، مرا در شب بازوانت سفر دهیچه داریپروا
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.کندیق دور دست را پرپر میفشارم ، و باد شقایانگشتان شبانه ات را م
.دوندیچشمانت میسیستارگان در خ: ینگریبه سقف جنگل م

.جنگل نارساستیاشک ، چشمان تو نا تمام است، و نمناکیب
.دیگشایمیکی، گره تارییگشایدستانت را م

.لرزدی، رشته رمز میزنیلبخند م
.کندیران میچھره ات حیی، رساینگریم
.میبرویوستگیا با جاده پیب

.میشویآفتاب.ت باز استیدروازه ابد. خزندگان در خوابند
.فرود آمدییم ، که مھتاب آشنایچشمان را بسپار

.استم، که صدا نا بھنگام یلبان را گم کن
.گذردیدن در ما مییم ، که شکوه رویده شویدر خواب درختان نوش

.افتدیجنگل از تپش م. ماندیشکند ، شب راکد میباد م
.رودیت میابدیاھان به سویره گیم ، و شیشنویرا میجوشش اشک ھم آھنگ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دروگران پگاه

:میگشایجھان میپنجره را به پھنا
.درخت گرانبار شب است. استیجاده تھ

.ستی، نوسان نیستیتو ن: لرزد، آب از رفتن خسته است یساقه نم
.استیدن گردابی، و تپیستیتو ن
.ست، و دره ھا ناخواناستیا نیو رودھا گوی، و غریستیتو ن

.پردیمیزد، راز از ھستیخیز چھره ھا برمشب ا: ییآیم
.شکندیشود، جوشش چشمه میک میچمن تار: یرویم

.چدیپیابھام به علف م: یبندیچشمانت را م
.شودیدار میوزد، و آب بیتو میمایس
.کشدینه نفس میی، و آیگذریم

.ستیگشت ، و چشمم به راه تو نیتو باز نخواھ. استیجاده تھ
.ده اندیا دیم را به رویخوشه ھایدگیرس: رسند ی، دروگران از جاده روبرو سر مپگاه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راه وارد

.ده استیپوشیتھیا کنار از صدف ھایدر
.گر رفته اندیدید به کرانه ھایندگان مرواریجو
.جست و جو بر ماسه ھا نقش استیپوچ

.آب از نفس افتاده است. ان مدھوشند یپر- ا یدر. ست یصدا ن
-د از من یبشنو- و امشب . لحظه من در راه است
.را به خاک ارمغان خواھد کردیامشب ، آب اسطوره ا

.انتظار بدر خواھد آمدیرگیاز تیامشب ، سر
.ختیربه فراترھا خواھدیامشب ، لبخند

.تابان ، شب آبھا را خواھد شکافتیچ صدا ، زورقیھیب
ه اش بر رفت و آمد من افتاده است ،یزورق رانان توانا ، که سا

کند،یکه چشمانش گام مرا روشن م
شکند،ید مرا میکه دستانش ترد
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.دیھراس من خواھد رسیپارو زنان ، از آن سو
.شوازش خواھم شتافتیان ، به پیگر

.د بزرگ را در کف من خواھد نھادی، مرواریک رنگییرتودر پ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ھایگردش سا

.گستردیاش را میر کھن سر زندگیانج
.زندین باران را صدا میزم

.اردیشیآب را میگردش ماھ
.شودیو نگاه من گم م. چرخدیچلچله م. گذردیباد م
.رنجیریآب است ، و من زنجیریزنجیماھ

.ستیدنی، لبخندت پالسینگاھت خاک شدن
.یه را بر تو افکندم تا بت من شویسا
.شومیرسم ، تنھا میبه تو م: شنومیابان میبیم ، بویآیک تو مینزد

.من گسترده است یاز تو تا اوج تو ، زندگ. کنار تو تنھاتر شدم 
.یاز من تا من ، تو گسترده ا

.وستمیبا تو برخوردم، به راز پرستش پ
.دمیاز تو براه افتادم ، به جلوه رنج رس

!شفاف ین ھمه ایو با ا
.ستیاز تو بدر نیمرا راھ

.زند ، من تو راین باران را صدا میزم
سازم،یدستانم میریکرت زنجیپ

.کنمیتا زمان را زندان
.برد یدود ، و خاکستر تالشم را میباد م

:جھد یفواره م. اردیشیآب را میگردش ماھ. چرخدیچلچله م
.شودیلحظه من پر م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برتر از پرواز

.ز استینگباغ ھا سر ایچه باز قفس بر تازگیدر
.اما ، بال از جنبش رسته است

.ھوده استیوسوسه چمن ھا ب
.بال و پر استیان پرنده و پرواز ، فراموشیم

:است یینایدر چشم پرنده قطره ب
.غمناک استیدگرگون. افتدیوه فرو میم. رود یساقه به باال م

.یرفتن ، آلودگ. استینوسان ، آلودگ. استینور ، آلودگ
.در خواب بال و پرش تنھا مانده استپرنده 

.راندیوه ھا را میمیچشمانش پرتو
.گرفته استیشیر وبم شاخه ھا پیسرودش بر ز

.لرزاندیاش قفس را میسرشار
.تاب استیچه قفس بیدر: شکندیم ، ھوا را مینس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شیاین
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.میم ، دشت طال را در نوشتیمودینور را پ
.میده فکندیم ، و پالسیدیافسانه را چ

.میکردیدرنگ. ه وار ، ما را نواختیسایکنار شنزار ، آفتاب
.م یدیاھا را سر بریبر لب رود پھناور رمز رو

.میده فرو بستید ، و ما دیرسیابر
.میغ بر آمدی، و به ستمیدیظلمت شکافت ، زھره را د

.دیش فرو دیفرود آمد ، و ما را در ستایآذرخش
.میستیخندان ، گر. میستیلرزان ، گر

.میبودیاز در ھمدل: فرو کوفت یرگبار
.میم ، در خور آسمانھا شدیآسمان ستودیرفت ، سر به آبیاھیس
.م یفشاندیتھیلبخند را به فراخنا. میه را به دره رھا کردیسا

.م یشد" ما"وست ، و ما یسکوت ما به ھم پ
.دیما در دشت طال دامن کشییتنھا

.د یآفتاب از چھره ما ترس
.میم ، و خنده زدیافتیدر

.میم و سوختینھفت
ھر چه بھم تر ، تنھا تر ،

:میغ جدا شدیاز ست
.من به خاک آمدم، و بنده شدم 

.ی، و خدا شدیتو باال رفت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یآکینزد

.نجاستیایرگیبام را برافکن ، و بتاب ، که خرمن ت
مه کن ، که منمیبشتاب ، درھا را بشکن ، وھم را دو ن

.اهین بار سیھسته ا
.ده استین ، که رسیاندوه مرا بچ

.بسته استیم ، و روزن آشتیه اش را رنجاندیاست، که خویرید
.مرا بدان سو بر، به صخره برتر من رسان ، که جدا مانده ام

.ه سر دادمین آرامش گم کردم ، و گری، نگیم بردیھا" ناب"به سرچشمه 
ان شعله و با ، دور از ھمھمه خوابستان ؟یکو میفرسوده راھم ، چادر

.من استو مبادا ترس آشفته شود ، که آبشخور جاندار 
.من استیبایزد، که بلند آسمانه زیو مبادا غم فرو ر

.کندیفراموشیزد ، گل رنگ بازد، پرنده ھوایبپا خیصدا بزن ، تا ھست
.دم ، شور عدم در من گرفتیترا د. زمان جستم یدم ، از تنگنایترا د

.رابمیکنار تو ، زنبق س. مرگم ییش ، که سودایندیو ب
.ز استیس انگتریدوست من ، ھست

.ده از خزه ناممی، که پوشیز، مرا در خود بسایبه صخره من ر
.تو ، چھره خواب اندود مرا خوش استی، که تریبرو

.میچشم و ستاره فرو نشست، بمان ، تا شنوده آسمان ھا شویغوغا
.آغازم شویاگن، محراب بیمرا بییخدایبدر آ، ب

.شوم“من”، تا من سراسر یک آینزد
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...

.ه فرو بودیپھنه به سا: شکست یا زدگیرو
.شدیزمان پرپر م

.نشستیبه چشم تو مین ، عطریریاز باغ د
.دیباریده ھمیگر سپیشبنم د. میکنار مکان بود

.ستم، و از چشمه غم بر آمدمیباران گر- ه یدر سا. کاسه فضا شکست
.گر شده بودمیجھان د. ش روانم رفته بودیآال

.لرزاندمیدم ، و آن سو را به درودیلرزیدر شاد
.گرداب آتش شدم: ه ھا در من گرفت یآتش سا. ه روان بود یلبخند در سا

.شه نبودیاند: خوش بودیفرجام
.دمیشه کن دید را ریخورش

.فرو بسته ستودمین ، با لبیریشیرا ، در تبو دروگر نور 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

!گردابی، ایموج نوازش

!ین فراموشیطنیکوھساران مرا پر کن ، ا
که ھست مرا- ک خروشان یآب تار-ییباین به زینفر

!دچد و بریفرو پ
.استیاندامت گرداب. یبا ھستیتو ناگھان ز
.م مرا گرفتیموج تو اقل

.بردمیافتم ، آسمان ھا را پیترا 
.افتم ، درھا را گشودم، شاخه را خواندمیترا 

!ت نلرزدیافتاده باد آن برگ ، که به آھنگ وزش ھا
.ا در ھم شدیرو: دیمژگان تو لرز

.ره گل بگردش آمدیش: یدیتپ
.دیاز جا جھیجھان سر برداشت ، جو: یدار شدیب

.م جاده غرق نوا شدیس: یبراه افتاد
.یدر کف تست رشته دگرگون

.یفضا را گرفته ا: ھوده یزم، و چه بیگریمییبایم زیاز ب
.استیمیکیکند، و فراموشیادت جھان را پر غم می

!تابان یبزرگ ، ایدر غم گداختم ، ا
!گر خاک یز، ستاره دیھم رست را در یسر برزن ، شب ز

!د یبرون از دی، ایجلوه ا
.یموج نوازش! دوست یترسم ، ایکران تو میاز ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آفتابدریراھه ایب

.ا بسته استدر خواب ، دست پارو زن ما ریخنده گل! کرانه ما یا
م ؟یم، با ھجوم گل ھا چکنیدیخورشیبیصبحیدر پ
م؟یخون روزن ھا چکنیم، با شبیشبانه نابیایجو

.دیوهء باال نرسیباغ ، دست ما به میآن سو
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.نه گشودییچه به آیم، و دریدیوز
.م، و شبستان ما را نشناختیبه درون شد
.نھادنیبه زم" او"نقش " ما"م ، و چھره یبه خاک افتاد

.محراب ، آکنده ماستیکیتار
.وان از مایوار از ما، ایز، دیسقف از ما لبر

.غمیخاموش: سنگ یاز لبخند ، تا سرد
.بیباران فر-شکوفه : م ین نسیما ، تا ایاز کودک

.ان ما و گلبرگ ، گرداب شکفتن استیم ، که میبرگرد
.رسدیموج برون به صخره ما نم

.زندیسر میاز شب ھستی، و ستاره ھمدردم یما جدا افتاده ا
از درھا خواھد گذشت ؟یادیما ، یا در پیم ، و آیرویما م
ه ھا خواھد نشست؟یما ، در سایبر جایا غمیم ، و آیگذریما م
.ن ، گل برتر را در سبد ما افکندی، ساقه آخریید جای، شایه نیم از سایبرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اھویدر ھیخواب

.ن راییسبز پایاھویشم ، و ھیاندیبلند را میآب
.زار آمده امیش ، به نیه خویترسان از سا

.رودیترساند ، و خنجر برگ ھا به روان فرو میباال میتھ
کو ، تا مرا از من برکند ؟یدشمن

!تپش کور : ست یبه زن ینفر
!ن ینفر. بودیخونیدچار بودن گشتم ، و شب

!موھومییندانم چه خداین ، ایمرا برچیھست
زه من ، مرمر بس تن را شکافتین

.دینه درین غم را نتواند سیو چه سود ، که ا
!ن یریدلھره ش: ست ین به زینفر

.شکنمیرا تن م- خطر یراھه ھایار بی-زه ام ین
.دیسایھا بھم مین. چد یپیحادثه میکست ، در تھشیصدا

:شکافدیترنم سبز م
.ندینشیگوارا، به چشمانم می، چون خوابینگاه زن
.فکندیسالح مرا از پا میترس ب

.شومیآتش م-زه دار کھن ین-من 
.افشاندیشبنم نوازش م-بایدشمن ز-او 

ردیگیدستم را م
.میگذریم- کھندو مردم روزگاران -و ما 
.میدھیسبزشان ، گھواره روان را نوسان مییم، و به الالییسایھا تن میبه ن

.دیآرایبلند ، خلوت ما را میآب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تارا

.دمیاز تارم فرود آمدم ، کنار برکه رس
.پر شدیه افسوسیآب از سا. گسستیرشته عطر. ان افتادیماھییدر خواب طالیره استا
.ھا دادیغم را به لرزش نیموج
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.دمینه رسییدم، به تارم بر آمدم، به آیھا چیغم را از لرزش ن
.نه شکستییخواب آ: نه رھا شدییغم از دستم در آ

.ستمیا گرینه ، گوییان برکه و آیاز تارم فرود آمدم ، م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در سفر آن سوھا

.اد مسافر سرشاریاست ، و باغ از یوان تھیا
:یدر درهء آفتاب ، سر برگرفته ا

.ه فکن از پا در آمده استید سایکنار بالش تو ، ب
.یدورقیشقای، تو از آن سویدور

که گذر کند ؟یه لبخندیبوته ھا ، کو سایرگیدر خ
د ؟یکه درون آیمیشه ، کو نسیاز شکاف اند

.لغزدیزه رود ، برگونه تو میسنگر
.دیربایترا میمایشبنم جنگل دور، س
.ژرف استیین تنھایترا از تو ربوده اند، و ا

.یشویسرگردان میراھه زمزمه ای، و در بییگریم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماھایھمه سیا

.ستینی، در کوچه ما آوازیما زمزمه ایدر سرا
.شب، گلدان پنجرهء ما را ربوده است

.ده استیپرده ما ، در وحشت نوسان خشک
.دھدیا پھنا مابھام جھان ریلبخند! ھمه لب ھا ینجا، ایا

.مرده استیان ما و شب ھستیمه راه ، میپرتو فانوس ما ، در ن
.، ما را از آستانه ما بدر برده استی، و آنجا نرده ایمینجا نقش گلیا
خت ؟یبه تاالر نھفته ما نریبیم ، که عطر فریدر نگشودیبر چه باغ! اران یھمه ھشیا
بر ما نفشاند ؟یم، که شبنم اندوھیدیندویبر چه سبزه ا! ھا یھمه کودکیا

.میدیاز فسانه به خورشیغبار آلوده راھ
پروانه نشان خواھد گرفت ؟یدر کجا شھپر ما ، از سبکبال! ھمه خستگان یا

.ستاره زھر از چاه افق بر آمد
.دیگریبر پرتگاه وزش ھا میما ، کودکیکنار نرده مھتاب

د؟یخواھد چکیگر مھتابیز دا ، اشک ما در مریآیاریدر چه د
.گریدیدیگر، خورشیدیدر خورشد! ماھا یھمه سیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محراب

.یمیبود و نسیتھ
یبود و ستاره ایاھیس

.یبود و زمزمه ایھست
.یشیایلب بود و ن

:یی» تو«بود و » من«
.ینماز و محراب
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شرق اندوه

روانه

چه گذشت؟
.پر زدیزنبور–
...در پھنهء–
.یگلیاین سو، آن سو، جویوھم، ا–
...در پھنه خواب، نوشابه آن یساقه گلی، بی، آریگلیایجو–
.دستیبرگیچشم، بیداریب: اندوه ، اندوه نگاه–
.در باغیکن، سفریمیسبد. ین–
.یتاب تھیت: ار، و ره آوردمیام بسباز آمده–
.گریدیدوست، و به باغیگر، ایدیسفر–
.بدرود–
.ھراسیرویبدرود، و به ھمراھت ن–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھال

؟یاچهیتنھا به تماشا
.وزه نورک ریباال، گل 

بادیکین، تارییپا
.ستیچه خدا روشن نیخت، و دری، شب از شاخه نخواھد ریھوده مپایب

.دیاز برگ سپھر، شبنم ستارگان خواھد پر
.چک غمیماند، و ھراس بزرگ، ستون نگاه، و پیتو خواھ

.یھوده مپایب
.ن را شب کردی، زمیز، که وھم گلیبرخ
.خود نھادیدر پیھار اندوی، شیشو، که گردش ماھیراھ

ییست، و خداینییچه جھان غمناک است، و خدا: زنجره را بشنو
. . .ییھست، و خدا

.نیدر خواب دگر ببییبایو برو، و چھره زیگاه است، ببویب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پادمه

.ا بودیروید، در جنگل خاموشییرویم
.ھا بر جا بودشبنم

ا بود؟یآ... درھا باز، چشم تماشا باز، چشم تماشا تر، و خدا در ھر 
.بام نگه باال بود: در ھر مشتیدیخورش

.با بودیز: ما بودیدن بییگل وابود؟ بو. دییبویم
.، تنھا بودییتنھا
.دا بودیدا، پیناپ
.آنجا، آنجا بود» او«
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چند

http://www.txt.ir


(52)

:ھامن و دگر منید، ایید، پنجره بگشایینجاست، آیا
!صد پرتو من در آب

.شه من، جاده مرگیمھتاب، تابنده نگر، بر لرزش برگ، اند
.لوفرھاست، به بھشت، به خدا درھاستیآنجا ن

.ھوش، پرواز روانیوان، خاموشینجا ایا
م؟یدیا نشیوھم و درخت، آیسنگ و نگاه، ایا. میدر باغ زمان تنھا نشد

.یی» تو–شاخه «ام، تو » من–صخره «من 
.، خاک است و من و پندارین بام گلی، ای، آرین بام گلیا

د؟ین دود سبک؟ پروانه گذشت؟ افسانه دمین لکه رنگ، ایو چه بود ا
.افسانه نبود، ما بود و شما. بودم و تون دود سبک، پروانه نبود، منین لکه رنگ، ای، این

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ییھا

.ییان تماشای، پاییایدرییھاشیسرچشمه رو
.گر شدیباغ جھان تر شد، د: یدیتو تراو
.ھستیخاموش: ک شاخه شکستیپر زد، یسر زد، مرغیصبح

.در آبیدر خواب، لرزش برگیتابش آب: دمیدیخوابم بربود، خواب
ست؟یھا چست؟ انبوه زمانینھا چه، آنھا چیا. برگییبایمرگ، آن سو زیکین سو تاریا
.ا داردیگذرد، وحشت دریآن م. شکفد، ترس تماشا داردین میا

.چمیپیبر نرده اندوه تو م. یچک خوابیپ: چمیمن ھ. یتابی، میبپرتو محرا
ھمیای، دریرنگی، بیموجی، بیآغازیبیای، رؤیپروازیکیتار

!یآھنگ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یشکپو

.افتادن یبه زمیبیس. ن افتادیچنیبرآب
.زنجره خواند. ماندیگام

.دندیبود، برچیبزم. دندیخند: یاھمھمه
.ما رفتین رھرو تنھا رفت، بیا. باال رفتیاز چشمیخواب

.من آبم: کوزه شکست. چم، من تابمیمن پ: رشته گسست
وندش با من کو؟ آن زنبور، پروازش تا من کو؟ین سنگ پیا

ا کو؟یلب ھا کو، موج آمد،درن لبخند،ینه کجا؟ اییدا، آیپینقش
.آمد» او«آمد، »او«من رفتم، . آمد، ھو آمدیاز ھر سو، ھا. م، بو آمدیبویم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه به سنگ

.میرویتو میزمان، در خواب تماشایدر جو
.میشویا شبنم افشان تو مروان، بیمایس

.مین سو نه، آن سویا. امتر شدهیدم، به نگاھیچشم نو. امم؟ پرپر شدهیپرھا
.میجویرا میزیچ. نمیبیرا میزینگاه، چیو در آن سو

.میگویبا نقش تو میشکنم، رازیمیسنگ
.میپویم: ن بادمم. میپایم: رفت، من کوھمیابر. من زنده به اندوھم: برگ افتاد، نوشم باد
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.میبویم، میآید، میچو برویدر دشت دگر، گل افسوس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و

.میک خوابی، ما غنچه یآر
م؟یشکفیا میغنچه خواب؟ آ–
.جنبش برگی، بیک روزی–
نجا؟یا–
.ه مرگ، در درین–
.یی، تنھایکیتار–
.ییبای، خلوت زین–
د؟یبویما را مید، چه کسیآیمیبه تماشا چه کس–
-...
؟. . . پرپر یو به باد–
-...
گر؟یدیو فرود–
-...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نا

.د، در بگشا، اندوه خدا آوردباد آم
.آورد» نا«ک آمد، مژده ز یک آمد، پیخانه بروب، افشان گل، پ

.ا آوردیسیھاز، گلیان نیآب آمد، آب آمد، از دشت خدا
.طان را بر لب ما آوردیما خفته ، او آمد، خنده ش

.مرگ آمد
رت ما را برد،یح

.ترس شما آورد
.غ طال آوردب طال، از بای، صبح آمد، سیدر خاک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاراه

.اندوه، اندوه: ن باغیوه ای، و نه کوه، مییپاینه تو م
.توییافتد گل، بو. توییگو بتراود غم، تشنه سبو

.قصه بخوان، خوابش کنرابش کن، آن کودک ترس،یچک شوق، آبش ده، سین پیا
.چشم خدا تر شد، بشود. پرپر شد، بشود. نین اللهء ھوش، از ساقه بچیا

.، تنھاتر، تنھاترین. و خدا از تو نه باالتر
.نیدا نه، پنھان بیپ. نیکسان بیھا یباالھا، پست

.ھستیست، رشته آوازیکس ن. ھستیت پروازیست، آینیبال
.بود، در زد رفتیراز: ییلپوش. پر زد رفتییایرؤ: یپژواک

.آبشخور ما کردند: ییتنھا. بود، در آخور ما کردندیکاھ: شهیاند
.میتره، افتادهین سایا. میترن آب روان ، ما سادهیا

.ده تر بگشا، مرگ آمد، در بگشای، و نه من، دییپاینه تو م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طان ھمیش

.رفتیخدا میما سوییاز خانه بدر، از کوچه برون، تنھا
.رفتیشه رھا میاند: طان نگرانیھا وا، شدر جاده، درختان سبز، گل

.ابان و سرابیخار آمد، و ب
.کوه آمد و، خواب

رفت؟یبه ھوا میمرغ: یآواز پر
.رفتیاه میش گیپبود، ازیاھی، ھمزاد گین–

.شد و روزیشب م
.رفتیما مییتنھا: طان نگرانی، شییجا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شورم را

زنیزن راه فنا میم» ال«رم، بنوازم، برتارم زخمهء یبرگ. آوازمیبند: من سازم
.لغزم، نابودمیچم، میپیم: من دودم

.گل کن تو مرا، و درآ. میفانوس تمنا: سوزمیسوزم، میم
آمد ،یو و پرید. بودمیه برینه شدم، از روشن و ساییآ
.بودمیخبریدر ب. بودمیو و پرید

ییبودا: نم خوابیبیل ، بستر من تورات، وزبرپوشم اوستا، میسرم ، بالش من انجیقرآن باال
.لوفر آبیدر ن

او باال، من در : محراب تودور از دست دارم،یدسته گل. دمیش رست، من چیاینیھاھر جا گل
.پست

.دم، گل خوردمیگل چ» کجا«توشه شدم در کوه یبردم، بیم» ایب«؟ باد یخوشبو سخنم، ن
با یرم را زک قطره گوارا کن، شویو به من . دارم، از چشمه خود آبم زن، آبم زنیادر رگھا ھمھمه

.کن
و » من«بر، ھم موج یم» چرا«ھم دود . روبیصدا میسخن بشکن، جا پایز، درھایباد انگ

.بریم» شما«و » ما«
.ا در چشمم گل بنشان، گل بنشانین رؤیپل بنشان ، زیرنگیز شبنم تا الله ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bodhi

.بود، درھا وا شده بودیآن
.دا شده بودیباغ فنا پ. نهینه، شاخیبرگ

.ا شده بودیگویخاموش. ن خاموش، آن خاموشیمرغان مکان خاموش، ا
.ھمپا شده بودی، گرگیشیبا م: آن پھنه چه بود

پرده مگر تا شده بود؟. نقش صدا کم رنگ، نقش ندا کم رنگ
.ما شده بودیته، او رفته، ما بمن رف

.تنھا شده بودییبایز
.بودا شده بودیا، ھر بودی، دریھر رود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزار

.باز آمدم از چشمه خواب، کوزه تر در دستم
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.کوزه تر بشکستم. شدیملوفر واین. خواندندیمیمرغان
در بستم

.تو بنشستمیوان تماشایو در ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لب آب

.طان زمزمه داشتیشب، لب رود، شید
.شب بود و چراغک بود

.طان، تنھا، تک بودیش

.ھا پرپرتر، گلشب: ه بودبادآمده بود، باران زد
.نه براهییبو

ناگاه
.طان لب آبیش: بنمودینهء رود، نقش غمییآ

.ا در خوابیخاک س
.بردیمیرفت، رازیمیباد. مردیمیازمزمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یھنگام

.د، به حناھا،افراھایچیوار، به چپرھا پچکی، پیکیتار
.و ھنوز، ما در کشت، در کف داس

.م، تا رشته شب از گرد چپرھا وا شد، فردا شدیما ماند
.روز آمد و رفت

.د، به حناھا،افراھایچیچک وار، به چپرھا پی، پیکیتار
.دن نهیاد رسیدن نه، یک خوشه کشت، در خور چیو ھنوز، 

ھزاران بارو ھزاران روز، و 
.د، به حناھا،افراھایچیچک وار، به چپرھا پی، پیکیتار
.دیچید، مرغیک خوشه رسی، ما در خواب، یان شبیپا

.امیساقه لرزان پ: مایداریآواز پرش ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تا

.ه بشکنیو، بند نگه بشکن، وھم سباالرو، باالر
.گذردیشنوم، باد دگر میدگر میام، بوام، آمدهآمده–
.د دگرید دگر، خورشیسرم بیرو
،ی، شھر تونیشھر تون–
.دیه دویتو، سایاز پ. دیقطره چک: زنگ زمانیشنویم

.گرھایفراترھا، دره دیشھر تو در کو
.شنوم آواز درختیت، ملغزد صخره سخیام، مام، آمدهآمده–
،ی، شھر تونیشھر تون–

ن تشنه خواب؟یخسته چرا بال عقاب؟ و زم
دن؟ییرا بویدن، رمزییدن ، روییو چرا رو

.گریخاکش، سنگش د. گریشھر تو رنگش د
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.ھا ھر سو بگذرجنبسته نه دروازه نه در،. امام، آمدهآمده–
.ز پرستین، و نه نامنگرایان ھر افسانه که ھست و نه چشمیو خدا

،ی، شھر تونیشھر تون–
.ییدانایھا تلخ، بر لبییبایھا کاسه زدر کف

.دگریبر با پایدگر، ره میشھر تو در جا
.شکفندیھا مام، پنجرهام، آمدهآمده–

.ییھوی، بییھای، بییسویکوچه فرو رفته به ب
،ی، شھر تونیشھر تون–

.یدود فراموشماھا دری، سیدر وزش خاموش
.، گام دگریاشھر ترا نام دگر، خسته نه

.ام، درھا رھگذر باد عدمام، آمدهآمده–
.زمانین ، رویزمیرو» کی« ه یسا.بشکستهییخانه ز خود وارسته، جام دو

.ن و نه آنیایشھر تون–
.دا نشودیشھر تو گم تا نشود، پ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنھا باد

:ه شدم ، و صدا کردمیسا
؟»او«، دره »نه من«ھا؟ کو اوج دنیھا، ددنیکو مرز پر

.لب بسته بپو: و ندا آمد
.رفت، تنھا بود، پر شد جام شگفتیمرغ

!تنھا بادییبر تو گوارا باد، تنھا: و ندا آمد
.دیچیم» او«د، یچیم» او«تم در کوه سحر دس

.دیاز خورشیو ھجوم: و ندا آمد
.باتریتنھاتر، زییایدر ھر گام، دن. از صخره شدم باال

!باالتر، باالتر: و ندا آمد
خوانند؟یھا مجنگل: از ره دوریآواز

.ندیآیھا مخلوت: و ندا آمد
.ز ھراسیاریو ش

!با شدیدا شد، پھنه چه زیبود، پیادی: و ندا آمد
:د، درھا ھمیآمد، پرده ز ھم وا با» او«

.پرھا ھم: و ندا آمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تراو

.دمیپاش» رنگ«دم، خاک زمان رفتم، آب یدرآ، که کران را برچ
.نگه بنشاندم، بنشستم» صد برگ«نه چشم، یدر سفال

.رشته گسستم. جامه نھادم. نه شکستم ، تا سرشار تو من باشم و منییآ
.دندیدادمشان، خواب» چرا«دند، خواب یان خندیبایز

.جست، اندوھش دادم، و نشستیمیغوک
.د کردمبه سبیشه ، شوریاز ھر پ. در کشت گمان، ھر سبزه لگد کردم

.سر دادم» درآ«رو، به روان پر دادم، آواز یآمد، به صدا نیتو میبو
.دمیدم، و شنید، چکه شدم، از بام صدا لغزیچیپیپژواک تو م
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.دمیدم، و دویچ ترا دیک ھی
.دمیدم، و دمیتو نوشیآب تجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیو

.دیآیشان مھا، ھمھمهین
.دیآیشان ممرغان، زمزمه 
.در باز و نگه کم

.دشتییسویرفته به بیامیو پ
ر صنوبرھا،یزیگاو
.چپرھایت رویابد

زانیآویوھمیاز بن ھر برگ
،ینیو کالم

.ینینام
.یرنگین، جاده بییپا

.یآھنگد ھمیباال، خورش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دم، و فتادمیو شکستم، و دو

.تو وا کردمیھانیدرھا به طن
.ز نگاهیافکندم، پر کردم ھستییھر تکه نگاھم را جا

.دم، رفتم به نمازیلجن دی، پاره لبخند تو بر رویبر لب مرداب
.دم به جھانیدم، پاشیاد تو پنھان بود، برچی، یردر بن خا

.دن و به خود گستردنییم درختان زدم آھنگ ز خود رویبر س
.ش ، افشاندم دانه رازیایکدست نیدم شب یاریو ش

.بیز فریو شکستم آو
.دم تا چھره مرگ، تا ھسته ھوشیو دو. چیدم تا ھیو دو

.دمید انگشتم، لرزدار تو تر شیاز شبنم د. و فتادم بر صخره درد
.ھمره او رفتمی، گامیارفت از دامنهیمیوزش

.دم، خوردم، و ز خود رفتم، و رھا بودمیدیدی، تکه خورشیکیته تار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیاین

یدیطره چکد، ھر قطره شود خورشافشان تا ز سر انگشتانت صد قیدست
.ما را بکند روزن روزنباشد که به صد سوزن نور، شب

.رنگیش بیایتاب، و نیما ب
کن، بنشان بر لب ما،یاز مھرت لبخند

.دن تویوشیزد در خورد نیخیباشد که سرود
.مییما ھسته پنھان تماشا

، بفرست، که ببارد بر سر ماکنیابریز تجل
.میوندید تو پیم و به خورشیم، باشد که ببالیبشکافیباشد که به شور
.یما جنگل انبوه دگرگون

:چیر، بر ھم تاب، بر ھم پیصد اخگر برگیاز آتش ھمرنگ
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کن، و بزن بر تن مایشالق
.آرد سربدریکرنگیاشد که ز خاکستر ما، در ما، جنگل ب

.النه گرفتیم، خوابیچشمان بسپرد
نم زن بر چھره ما

.راب از تابش تو، و فرو افتدیباشد که شکوفا گردد زنبق چشم، و شود س
.ره گم کردیینایب
کن، و گره زن نگه ما و خودت با ھمیاری

.ر ما ھمه توباشد که تراود د
.یی، سودایھر تار از ما درد: میما چنگ

.را، ما را بنوازیزخمه کن از آرامش نام
.یخاموش» نت«م از واال یم، آکنده شویگردیباشد که تھ

.م از ھر نقشیدیم، ترسینه شدییآ
.خود را در ما بفکن

.ند در ماینشیما را، و دگر نقشیرد ھستیباشد که فرا گ
.ز، ھر سو نامھر سو مر

ز، باشد که یوندد ھمه چید زمان و مکان باشد که بھم پی، گذران از مرواریشکلیرشته کن از ب
.نماند مرز، که نماند نام

.خسته استییپر تنھا! دور از دستیا
بوزانیگاه ، شورگه

.دن در تو شود خاموشیار پریباشد که ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیبه زم

.د از بن غم تا به بھشتیکه دویمن، و چه لرزید اھریکه شنیو چه پژواک. افتاد
.لب حوضیش، و کالغیمن در خو

.زمزمه سازیکی، و یخاموش
.تبر نقره نوریکیتنهء تار
.ستیدش زھا گریتباھیگاه خطا، بویبییو گوارا

ھا؟یبعد پرینهء بین، چیزمیکرھا، کو بویپیکو سخت: و جدا ماندم. ییشب دانا
!ابان بادیگ بینهء من ریخت، برسیریان، خونیپایام رفته به بنک باد، پنجرهیا

.شه، آنھم بت دوستینھم گل اندیا. دید و وزیاط، ھمواره وزیھا بر کاج حگفت، و زمانیزیچ
.ت خورده استیآن ھم غوک، که دھانش ابد. دیآیلجن میو، که اگر بین
.زمانیبایروزن ز: یدار دگر، آرید

رایغم نام: ره به منینه نشست، خییلب آیھست. ختین آمید، دستم به زمیترس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و چه تنھا

.به نمازیاھیآواز تو در کوه سحر، و گ! در خور اوجیا
.م، پل زدم از خود تا صخره دوستیھا را گل کردغم

.یدن راز ازلی، و تراویکینه تاریمن ھستم، و سفال
.زش دوستیکه پر از ریکه به فکر، و روانیکه خنک، و چنارییسر بر سنگ، و ھوا

!ست، و چه تنھا منیبا بوتهء زیچه زش چه بلند، و یایخوابم چه سبک، ابر ن
.اد، و کبوترھا لب آبیتنھا من، و سر انگشتم در چشمه 
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.در پنجه بادیبر سبزهء مرگ، و شکوھیھم خندهء موج ، ھم تن زنبور
!کاج و من و ترسیآھنگروزنه باغ ھمیمن از تو پرم، ا

!مایلوفر خاموش پیجاده به نیدر به فراز، ایھنگام من است، ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چیتا گل ھ

!اهیم، و درختان چه بلند، و تماشا چه سیرفتیم
.چیبود از ما تا گل ھیراھ
.ستیسر کوه، مرغان لب زیھا، ابردر دامنهیمرگ

».ریبه کوییکران، و صدابهین، و نگاھبودم به برویتو دریب«: میخواندیم
.دیباریمد، و زمان بر سر مایترسیم، خاک از ما میرفتیم

.افشاندندییھا آواد از خواب، و نھانیورطه پر: میدیخند
.ک رشته نگاهیابان نگران، و افق یما خاموش، و ب

.ھا پر خوابنیزم، وییم، تو چشمت پر دور، من دستم پر تنھایبنشست
.دیچیگل میدر خوابیدست: ندیگویم، میدیخواب
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آبیپایصدا

.اھل کاشانم 
.ست یروزگارم بد ن

.ی، سر سوزن ذوقیدارم ، خرده ھوشیتکه نان
.دارم ، بھتر از برگ درخت یمادر

.، بھتر از آب روان یدوستان

:است یکین نزدیکه در اییو خدا
.بلند آن کاج ین شب بوھا ، پایایال
.اه یقانون گیآب ، رویآگاھیرو

.من مسلمانم 
.ک گل سرخ یقبله ام 

.جانمازم چشمه ، مھرم نور 
.دشت سجاده ء من 

.رم یگیمن وضو با تپش پنجره ھا م
.ف یان دارد طیان دارد ماه ، جریدر نمازم جر

:داست یسنگ از پشت نمازم پ
.ھمه ذرات نمازم متبلور شده است 

خوانمیمیزم را وقتمن نما
.که اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته سرو 

خوانم ،یعلف م» ره االحرامیتکب« یمن نمازم را ، پ
.موج " قد قامت "یپ

کعبه ام بر لب آب ،
.ھاست یر اقاقیکعبه ام ز

.رود شھر به شھر یرود باغ به باغ ، میم ، میکعبه ام مثل نس

.باغچه است یمن روشن" حجر االسود " 

.اھل کاشانم 
:است یشه ام نقاشیپ

فروشم به شمایسازم با رنگ ، میمیقفسیگاه گاھ
استیق که در آن زندانیتا به آواز شقا

.تان تازه شود ییدل تنھا
دانمیم... ، یالی، چه خیالیچه خ

.جان استیپرده ام ب
.ت اسیماھیمن بیدانم ، حوض نقاشیخوب م

.اھل کاشانم 
د برسدینسبم شا

" .لک یس" از خاک ینه ایدر ھند ، به سفالیاھیبه گ
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.فاحشه در شھر بخارا برسد ید ، به زنینسبم شا

پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ھا ، پشت دو برف،
،یدن در مھتابیپدرم پشت دو خواب

.پدرم پشت زمان ھا مرده است 
بود،یان آبمرد ، آسمیپدرم وقت
.با شد ید ، خواھرم زیخبر از خواب پریمادرم ب

.مرد ، پاسبان ھا ھمه شاعر بودند یپدرم وقت
؟یخواھیچند من خربزه م: د یمرد بقال از من پرس

چند ؟یریدل خوش س: دم یمن از او پرس

.کرد یمیپدرم نقاش
.زد یساخت ، تار ھم میتار ھم م
.ھم داشت یخط خوب

.بود ییه ء دانایباغ ما در طرف سا
اه ،یگره خوردن احساس و گیباغ ما جا

.بود نهیباغ ما نقطه ء برخورد نگاه و قفس و آ
.ره سبز سعادت بود یاز داید ، قوسیباغ ما شا

.دم در خواب یجویوه ء کال خدا را آن روز ، میم
.خوردم یفلسفه میآب ب

.دم یچیدانش میتوت ب
.شد یداشت ، دست فواره ء خواھش میبرمیترکینارتا ا

.سوخت یدن مینه از ذوق شنیخواند ، سیمییتا چلو
.د یچسبانی، صورتش را به پس پنجره مییگاه تنھا
.انداخت یآمد ، دست در گردن حس میشوق م
.کرد یمیفکر ، باز

.ک چنار پر سار ید ، یک بارش عیبود ، مثل یزیچیزندگ
از نور و عروسک بود ،یدر آن وقت ، صفیندگز
.بود یک بغل آزادی

.بود یقیدر آن وقت ، حوض موسیزندگ

.ن ، دور شد کم کم در کوچه سنجاقک ھا ین پاورچیطفل ، پاورچ
رونیاالت سبک بیبار خود را بستم ، رفتم از شھر خ

.دلم از غربت سنجاقک پر

:ا رفتم یدنیمن به مھمان
دشت اندوه ،من به 

من به باغ عرفان ،
.دانش رفتم یوان چراغانیمن به ا

.رفتم از پله ء مذھب باال 
تا ته کوچه ء شک ،

خنک استغنا ،یتا ھوا
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.س محبت رفتم یتا شب خ
.رفتم در آن سر عشق یدار کسیمن به د

رفتم ، رفتم تا زن ،
تا چراغ لذت ،

تا سکوت خواھش ،
.ییپر تنھایتا صدا

:ن یزمیدم در رویدییزھایچ
.کرد یدم ، ماه را بو میدیکودک
.زد یپرپر میدم که در آن ، روشنیدر دیبیقفس
.رفت به بام ملکوت یکه از آن ، عشق مینردبان
.کوفت یدم ، نور در ھاون میرا دیمن زن

.ت بودشبنم بود، کاسهء داغ محبیبود، دوریظھر در سفره ء آنان نان بود، سبز
خواستیرفت آواز چکاوک میدم ، در به در میدییمن گدا
.برد نماز یک پوسته ء خربزه میکه به یو سپور

.خورد یدم ، بادبادک میدیبره ا
.د یفھمینجه را میدم ، یدیمن االغ

.ر یدم سیدیگاو" حت ینص" در چراگاه 

"ما ش: " گفت یدم ھنگام خطاب ، به گل سوسن میدیشاعر

.ش ھمه از جنس بلور یدم ، واژه ھایدیمن کتاب
.دم ، از جنس بھاریدیکاغذ

دم دور از سبزه ،یدیموزه ا
.دور از آب یمسجد
.ز سوال یدم لبریدید ، کوزه اینومین فقھیسر بال

"انشا " دم بارش یدیقاطر
" .پند و امثال "یدم بارش سبد خالیدیاشتر
" .ا ھو یتننا ھا " دم بارش یدیعارف

.برد یمییدم ، روشنایدیمن قطار
.رفت ین میبرد و چه سنگیدم ، فقه میدیمن قطار
.)رفت یمیو چه خال( برد یاست میدم ، که سیدیمن قطار
.برد یمیلوفر و آواز قناریدم ، تخم نیدیمن قطار

یی، که در آن اوج ھزاران پاییمایو ھواپ
:دا بود یء آن پشهیخاک از ش

کاکل پوپک ،
پر پروانه،یخال ھا

در حوضیعکس غوک
.ییو عبور مگس از کوچه ء تنھا

.د یآین میبه زمیچناریاز رویک گنجشک ، وقتیخواھش روشن 
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.د یو بلوغ خورش
.عروسک با صبح یبایزیو ھم آغوش

.رفت یکه به گلخانه ء شھوت مییپله ھا
.رفت یابه ء الکل مکه به سردییپله ھا
که به قانون فساد گل سرخییپله ھا

ات ،یحیاضیو به ادراک ر
که به بام اشراق ،ییپله ھا
.رفت یمیتجلیکه به سکوییپله ھا

نییمادرم آن پا
.شست یاستکان ھا را در خاطره ء شط م

:دا بود یشھر پ
.مان ، آھن ، سنگ یسیش ھندسیرو

.توبوس کفتر صدھا ایسقف ب
.کرد حراج یش را میگل ھایگل فروش

.بست یمیتابیاس ، شاعریان دو درخت گل یدر م
.زد یوار دبستان میسنگ به دیپسر
.کرد یرنگ پدر تف میسجاده ء بیھسته ء زردآلو را ، رویکودک
.خورد ی، آب مینقشه ء جغراف" خزر" از یو بز

.تاب یبینه بندیس: دا بود یپیبند رخت

در حسرت واماندن اسب ،یک گاریچرخ 
،یچیدن گاریاسب در حسرت خواب

.در حسرت مرگ یچیمرد گار

.دا بود یدا بود ، موج پیعشق پ
.دا بود یپیدا بود ، دوستیبرف پ

.دا بود یکلمه پ
.ا در آب یدا بود ، عکس اشیآب پ
.اخته ھا در تف خون یه گاه خنک یسا

.ت ایسمت مرطوب ح
.یشرق اندوه نھاد بشر

.در کوچه ء زن یفصل ول گرد
.در کوچه ء فصل ییتنھایبو

.دا بود یک بادبزن پیدست تابستان 

.سفر دانه به گل 
.ن خانه به آن خانه یچک ایسفر پ

.سفر ماه به حوض 
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.فوران گل حسرت از خاک 
.وار یزش تاک جوان از دیر

.پل خواب یبارش شبنم رو
.از خندق مرگ یشادپرش 

.گذر حادثه از پشت کالم 

.ک روزنه با خواھش نور یجنگ 
.د یبلند خورشیک پله با پایجنگ 

.ک آواز یبا ییجنگ تنھا
.ل یک زنبییھا با خالیگالبییبایجنگ ز

.ن انار و دندان یجنگ خون

.ھا با ساقه ء ناز " یناز" جنگ 
.و فصاحت با ھم یجنگ طوط

.مھر یبا سردیشانیجنگ پ

.مسجد به سجود یحمله ء کاش
.حمله ء باد به معراج حباب صابون 
" .دفع آفات " حمله ء لشگر پروانه به برنامه ء 

" .یلوله کش" حمله ء دسته سنجاقک ، به صف کارگر 
.یبه حروف سربیاه قلم نیحمله ء ھنگ س

.حمله ء واژه به فک شاعر 

.ک شعر یک قرن به دست یفتح 
.ک سار یک باغ به دست یفتح 
.ک کوچه به دست دو سالم یفتح 
.یچوبیک شھر به دست سه چھار اسب سواریفتح 
.ک توپ ید به دست دو عروسک ، یک عیفتح 

.تشک بعد از ظھر یک جغجغه رویقتل 
.ک قصه سر کوچه ء خواب یقتل 
.ک غصه به دستور سرود یقتل 

.ون قتل مھتاب به فرمان نئ
" .دولت " د به دست یک بیقتل 
.خ یک شاعر افسرده به دست گل یقتل 

:دا بود ین پیزمیھمه رو
.رفت یونان مینظم در کوچه ء 

.خواند یم" باغ معلق " جغد در 
.راند یخ به خاور میاز خس تاریبر ، بافه ایباد در گردنه ء خ

.د بریگل میقی، قا" ن ینگ" اچه ء آرام یدریرو
.روشن بود یابدیدر بنارس سر ھر کوچه چراغ
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.دم یمردمان را د
.دم یشھرھا را د

.دم یدشت ھا را ، کوه ھا را د
.دم یدم ، خاک را دیآب را د

.دم ینور و ظلمت را د
.دم یاھان را در ظلمت دیاھان را در نور، و گیو گ

.دم یجانور را در نور ، جانور را در ظلمت د
.دم یر نور ، و بشر را در ظلمت دو بشر را د

اھل کاشانم ، اما
.ست یشھر من کاشان ن

.شھر من گم شده است 
من با تاب ، من با تب

.گر شب ساخته ام یدر طرف دیخانه ا
.کم ینمناک علف نزدین خانه به گم نامیمن در ا
.شنوم ینفس باغچه را میمن صدا

.زد یریمیاز برگیظلمت را ، وقتیو صدا
از پشت درخت ،ی، سرفه ء روشنیو صدا

عطسه ء آب از ھر رخنه ء سنگ ،
.چکچک چلچله از سقف بھار 

.ییصاف ، باز و بسته شدن پنجره ء تنھایو صدا
پاک ، پوست انداختن مبھم عشق ،یو صدا

دن در بالیمتراکم شدن ذوق پر
.روح یو ترک خوردن خوددار

شنومیقدم خواھش را میمن صدا
خون را در رگ ،یقانونی، پایو صدا

ضربان سحر چاه کبوترھا ،
نه ،یتپش قلب شب آد

خک در فکر،یان گل میجر
.قت از دور یھه ء پاک حقیش

شنومیوزش ماده را میمن صدا
.مان را در کوچه ء شوق ی، کفش ایو صدا
پلک تر عشق ،یباران را ، رویو صدا

،غمناک بلوغ یقیموسیرو
.آواز انارستان ھا یرو

در شب ،یشه ء شادیشدن شیمتالشیو صدا
،ییبایپاره پاره شدن کاغذ ز

.شدن کاسه ء غربت از باد یپر و خال

.کم ین نزدیمن به آغاز زم
.رم یگینبض گل ھا را م

.آشنا ھستم با ، سرنوشت تر آب ، عادت سبز درخت 
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.استیا جاریروح من در جھت تازه ء اش
.روح من کم سال است 

.رد یگیاز شوق ، سرفه اش میروح من گاھ
:کار است یروح من ب
.شمارد یباران را ، درز آجرھا را ، میقطره ھا

.قت دارد یک سنگ سر راه حقی، مثل یروح من گاھ

.دم دو صنوبر را با ھم دشمن یمن ند
.ن یه اش را بفروشد به زمی، سایدیدم بیمن ند

.بخشد ، نارون شاخه ء خود را به کالغ ین مگایرا
.شکفد یھست ، شور من میھر کجا برگ

.الن بودن ی، شست و شو داده مرا در سیبوته ء خشخاش

.دانم یمثل بال حشره وزن سحر را م
.دن ییرویقیدھم گوش به موسیک گلدان ، میمثل 

.دن دارم یوه تب تند رسیل پر از میمثل زنب
.کده در مرز کسالت ھستم یک میمثل 
.یبلند ابدیا نگرانم به کشش ھایک ساختمان لب دریمثل 

.ر یتکثیوند ، تا بخواھیپید ، تا بخواھیخورشیتا بخواھ

خوشنودمیبیمن به س
.ک بوته ء بابونه یدن ییو به بو
.پاک قناعت دارم یک بستگینه ، یک آیمن به 
.د ترکیخندم اگر بادکنک میمن نم

.، ماه را نصف کند یخندم اگر فلسفه ایو نم
شناسم ،ین را ، میپر بلدرچیمن صدا
.را یبز کوھیشکم ھوبره را ، اثر پایرنگ ھا
د ،یرویواس کجا میدانم ریخوب م
رد ،یمیمیخواند، باز کیمید ، کبک کیآیمیسار ک

ست ،یابان چیماه در خواب ب
مرگ در ساقه ء خواھش

.یر دندان ھم آغوشیتمشک لذت ، زو 

.است یندیرسم خوشایزندگ
دارد با وسعت مرگ ،یبال و پریزندگ
.دارد اندازه ء عشق یپرش
.اد من و تو برود یست ، که لب طاقچه ء عادت از ینیزیچیزندگ
.ند یچیاست که میجذبه ء دستیزندگ
.است اه ، در دھان گس تابستان یر سینوبر انجیزندگ
.، بعد درخت است به چشم حشره یزندگ
.است یکیتجربه ء شب پره در تاریزندگ
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.ک مرغ مھاجر دارد یاست که یبیحس غریزندگ
.چد یپیمیاست که در خواب پلیسوت قطاریزندگ
.ماست یشه ء مسدود ھواپیک باغچه از شیدن یدیزندگ

خبر رفتن موشک به فضا ،
،"ماه " ییلمس تنھا

.گر یدیدن گل در کره اییفکر بو

.ک بشقاب است یشستن یزندگ

.ابان استیخیدر جویافتن سکه ء دھشاھییزندگ
.نه است یآ" مجذور" یزندگ
ت ،یابد" توان " گل به یزندگ
ن در ضربان دل ما ،یزم" ضرب " یزندگ
.کسان نفسھاست یساده و " ھندسه ء " یزندگ

ھر کجا ھستم ، باشم ،
.آسمان مال من است 

.ن مال من است یپنجره ، فکر ، ھوا ، عشق ، زم
ت داردیچه اھم

ندیرویگاه اگر م
غربت ؟یقارچ ھا

دانمیمن نم
.باستیاست ، کبوتر زیبیوان نجیاسب ح: ند یگویکه چرا م

.ست یکرکس نیچکسیو چرا در قفس ھ
.گل شبدر چه کم از الله ء قرمز دارد 

.د ید دیگر باید شست ، جور دیباچشم ھا را
.د شست یواژه ھا را با

.د خود باران باشد ید خود باد ، واژه بایواژه با

.د بست یچترھا را با
.د رفت یر باران بایز

.د برد یر باران بایفکر را ، خاطره را ، ز
.د رفت یر باران بایبا ھمه مردم شھر ، ز

.د ید دیر باران بایدوست را ، ز
.د جست یر باران بایق را ، زعش

.د ید با زن خوابیر باران بایز
.کرد ید بازیر باران بایز
لوفر کاشتیز نوشت ، حرف زد ، نید چیر باران بایز

،یدر پیتر شدن پیزندگ
.است " اکنون " کردن در حوضچه ء یآب تنیزندگ

:م یرخت ھا را بکن
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.است یک قدمیآب در 

.م یرا بچشیروشن
.ک آھو را یم ، خواب یک دھکده را وزن کنیشب 

.م یالنه لکلک را ادراک کنیگرم
.میقانون چمن پا نگذاریرو

.م یقه را باز کنیدر موستان گره ء ذا
.م اگر ماه در آمد ییو دھان را بگشا

.است یز بدیم که شب چییو نگو
.نش باغ یم که شب تاب ندارد خبر از بییو نگو

دم سبیاریو ب
.ن ھمه سبز ین ھمه سرخ ، ایم ایببر

.م یرک بخوریصبح ھا نان و پن
.چ کالم یسر ھر پیم نھالیو بکار

.ان دو ھجا تخم سکوت یم میو بپاش
دیآیکه در آن باد نمیم کتابیو نخوان
ستیکه در آن پوست شبنم تر نیو کتاب
.بعدند یاخته ھا بیکه در آن یو کتاب

.عت بپرد یر انگشت طبم مگس از سیو نخواھ
.رون یم پلنگ از در خلقت برود بیو نخواھ

.کم داشت یزیچیم اگر کرم نبود ، زندگیو بدان
.خورد به قانون درخت یو اگر خنج نبود ، لطمه م

.گشت یمیزیچیو اگر مرگ نبود دست ما در پ
.شد یم اگر نور نبود ، منطق زنده ء پرواز دگرگون میو بدان
.اھا یشه دریبود در اندیش از مرجان ، خالئیم که پیو بدان

م ،ییم کجایو نپرس
.مارستان را یتازه ء بیم اطلسیبو کن

.م که فواره ء اقبال کجاست یو نپرس
.است یقت آبیم چرا قلب حقیو نپرس
.داشته اند ی، چه شبیمیپدرھا چه نسیم پدرھایو نپرس

.زنده ییست فضایپشت سر ن
.خواند یمرغ نمپشت سر

.د یآیپشت سر باد نم
.پشت سر پنجره ء سبز صنوبر بسته است 

.ھمه فرفره ھا خاک نشسته است یپشت سر رو
.خ است یتاریپشت سر خستگ

.زد یریپشت سر خاطره ء موج به ساحل صدف سرد سکون م

م ،یا برویلب در
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میندازیتور در آب ب
.م طراوت را از آب یریو بگ

مین برداریزمیاز رویگیر
.م یوزن بودن را احساس کن

میم به مھتاب اگر تب دارییبد نگو
ن ،یید پایآیدر تب ، ماه میده ام گاھید( 
.رسد دست به سقف ملکوت یم
.خواند یده ام ، سھره بھتر مید

که به پا داشته امیگاه زخم
.ن را به من آموخته است یزمیر و بم ھایز

.من ، حجم گل چند برابر شده است یماریتر بگاه در بس
. )و فزون تر شده است ، قطر نارنج ، شعاع فانوس 

م از مرگیو نترس
.ست یان کبوتر نیمرگ پا( 

.ست یک زنجره نیمرگ وارونه ء 
.است یجاریمرگ در ذھن اقاق
.من دارد یشه نشیخوش اندیمرگ در آب و ھوا

.د یگویسخن ممرگ در ذات شب دھکده از صبح 
.د به دھان یآیمرگ با خوشه ء انگور م
.خواند یگلو م-مرگ در حنجره ء سرخ 

.پر شاپرک است یمرگ مسئول قشنگ
.ند یچیحان میریمرگ گاھ
.نوشد یودکا میمرگ گاھ

.نگرد یه نشسته است به ما میگاه در سا
میدانیو ھمه م

. )ژن مرگ است یلذت ، پر اکسیه ھایر

.م یشنویصدا میر که از پشت چپر ھایسخن زنده ء تقدیم به رویدر نبند

:م یپرده را بردار
.بخورد ییم که احساس ھوایبگذار
.توته کند یخواھد بیر ھر بوته که میم بلوغ ، زیبگذار
.برود یبازیزه پیم غریبگذار

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

.سد یز بنویچ
.ابان برود یبه خ

.م یساده باش
.ر درخت یک بانک چه در زیم چه در باجه یساده باش
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گل سرخ،" راز" ییست شناسایکار ما ن
ن استید ایکار ما شا

.میگل سرخ شناور باش" افسون " که در
.میاردو بزنییپشت دانا

.میم و سر خوان بروییشوک برگ بیدست در جذبه ء 
.مید متولد بشویآید ، در میخورشیصبح ھا وقت

.میجان ھا را پرواز دھیھ
.میادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره گل نم بزنیرو

".یھست" یان دو ھجایم میآسمان را بنشان
.میبکنیت پر و خالیه را از ابدیر

.مین بگذاریبار دانش را از دوش پرستو به زم
م از ابر،یباز ستاننام را

.از چنار، از پشه، از تابستان
.میمحبت برویتر باران به بلندیپایرو

.میاه و حشره باز کنیبشر و نور و گیدر به رو

ن استید ایکار ما شا
لوفر و قرنیان گل نیکه م

.میقت بدویآواز حقیپ
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مسافر

.ایان حضور خسته اشیدم غروب، م
.دیدیت را محجم وقینگاه منتظر

وه نوبریچند میاھویز،ھیمیو رو
.بودیبه سمت مبھم ادارک مرگ جار

فرش فراغتیباغچه را، باد، رویو بو
.کردیمیه صاف زندگینثار حاش

و مثل بادبزن ، ذھن، سطح روشن گل را
گرفته بود به دست

.زد خود رایو باد م

مسافر از اتوبوس
:اده شدیپ

»! یزیچه آسمان تم« 
.ابان غربت او را بردیو امتداد خ

.غروب بود
.آمدیاھان به گوش میھوش گیصدا

.مسافر آمده بود
، کنار چمنیراحتیصندلیو رو

:نشسته بود
دلم گرفته،«

.ب گرفته استیدلم عج
کردمیز فکر میک چیتمام راه به 
.بردیھا ھوش از سرم مو رنگ دامنه

.ا گم بودھخطوط جاده در اندوه دشت
!یبیعجیھاچه دره

ادت ھست،یو اسب، 
د بودیسپ

.کردیزار را چرا م، سکوت سبز چمنیو مثل واژه پاک
.سر راهیھاهین قریو بعد، غربت رنگ

.ھاو بعد تونل
دلم گرفته،

.ب گرفته استیدلم عج
ز،یچ چیو ھ
شود خاموش،یشاخه نارنج میق خوشبو، که روین قاینه ا
ن گلیان دو برگ ای، که در سکوت میقت حرفن صداینه ا

شب بوست،
.اطرافیز مرا از ھجوم خالیچ چینه، ھ

.رھاندینم
کنمیو فکر م
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ن ترنم موزون حزن تا به ابدیکه ا
».ده خواھد شدیشن

:ن افتادیزمینگاه مرد مسافر به رو
!یقشنگیھابیچه س«
».استییات نشئه تنھایح

:دیزبان پرسیو م
چه؟یعنیقشنگ 

ر عاشقانه اشکالیتعبیعنیقشنگ –
و عشق، تنھا عشق

.کند مأنوسیب میک سییترا به گرم
و عشق، تنھا عشق

ھا برد،یمرا به وسعت اندوه زندگ
.ک پرنده شدنیمرا رساند به امکان 

اندوه؟یو نوشدارو–
.ن نوشیدھد ایر میخالص اکسیصدا–

.و حال شب شده بود
.دچراغ روشن بو

.خوردندیمیو چا

.ییچرا گرفته دلت، مثل آنکه تنھا–
!چقدر ھم تنھا–
کنمیال میخ–

.یھا ھستدچار آن رگ پنھان رنگ
یعنیدچار –
.عاشق–
و فکر کن که چه تنھاست–

کران باشدیبیایدریکوچک دچار آبیاگر که ماھ
!یچه فکر نازک غمناک–
.استاهیده نگاه گیو غم تبسم پوش–

.استیبه رد وحدت اشیو غم اشاره محو
اھان که عاشق نورندیخوشا به حال گ–

.شانه آنھاستیو دست منبسط نور رو
ست،ینه، وصل ممکن ن–

.ھستیاشه فاصلهیھم
استیآب بالش خوبیاگرچه منحن

لوفر،یز و ترد نیخواب دل آویبرا
.ھستیاشه فاصلهیھم

د بودیدچار با
ان دو حرفیرت میزمه حو گرنه زم

.حرام خواھد شد
و عشق
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.استیاھتراز خلوت اشیسفر به روشن
و عشق

.ھاستفاصلهیصدا
کهییھافاصلهیصدا

.غرق ابھامند-
نه،–

.زندیکه مثل نقره تمییھافاصلهیصدا
.شوند کدریچ میک ھیدن یو با شن

.شه عاشق تنھاستیھم
.ستھاهیو دست عاشق در دست ترد ثان

.روند آن طرف روز یھا مهیو او ثان
.خوابندینور میھا روهیو او ثان

.ن کتاب جھان رایھا بھترهیو او و ثان
.بخشندیبه آب م

دانندیو خوب م
.ھرگزیماھیکه چ

.ک گره رودخانه را نگشودیھزار و 
اشراقیمیھا، با زورق قدمه شبیو ن

.گردندیت روانه میھدایھادر آب
.رانندیش میاعجاب پیتا تجلو
حرف تو آدم رایھوا–

اتیحکایھاباغدھد از کوچهیعبور م
ن لحنیو در عروق چن

!یچه خون تازه محزون

اط روشن بودیح
آمدیو باد م

.ان داشت در سکوت دو مردیو خون شب جر

.استیاتاق خلوت پاک«
!داردیافکر چه ابعاد سادهیبرا

.ه استب گرفتیدلم عج
».ال خواب ندارمیخ

کنار پنجره رفت
یانرم پارچهیصندلیو رو

:نشست
.ھنوز در سفرم«
کنمیال میخ

استیقیجھان قایھادر آب
ھزارھا سال است–ق یمسافر قا–و من 

کھن رایانوردھایسرود زنده در
خوانمیفصول میھابه گوش روزنه

.رانم یش میو پ
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برد؟یمرا سفر به کجا م
.کجا نشان قدم ناتمام خواھد ماند

نرم فراغتیھاو بند کفش به انگشت
گشوده خواھد شد؟

ک فرشیدن، و پھن کردن یرسیکجاست جا
ال نشستنیخیو ب

و گوش دادن به
ر مجاور؟یر شیک ظرف زیشستن یصدا

و در کدام بھار
.کردیدرنگ خواھ

و سطح روح پر از برگ سبز خواھد شد؟

خوردد یشراب با
د رفت،یه راه بایک ساییو در جوان

.نیھم

ات؟یکجاست سمت ح
ک ھدھد؟یرسم به یمن از کدام طرف م
ن حرف در تمام سفریو گوش کن، که ھم

.زدیشه پنجره خواب را بھم میھم
ز در ھدرست فکر کنیچه چ

ن ترنم مرموز؟یکجاست ھسته پنھان ا
فشرد،یز پلک ترا میچه چ

؟یزیگچه وزن گرم دل ان
:سفر دراز نبود

.کردیعبور چلچله از حجم وقت کم م
ھایروانیو در مصاحبه باد و ش

.گشتیھا به سرآغاز ھوش بر ماشاره
قه که از آن ارتفاع تابستانیدر آن دق

،یکردیخروشان نگاه م» جاجرود«به 
.چه اتفاق افتاد

که خواب سبز ترا سارھا درو کردند؟
.و فصل، فصل درو بود

ک سرویشاخه یک سار رویبا نشستن و
کتاب فصل ورق خورد

:ن بودیو سطر اول ا
.ست» حوا«قه یک دقین یات، غفلت رنگیح

:یکردینگاه م
.ان بودیان گاو و چمن ذھن باد در جریم

پوست فصلیشاتوت رویادگاریبه 
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،یکردینگاه م
ان شبدرھایمییحضور سبز قبا

.کردخراش صورت احساس را مرمت 

.صورت احساسیاست رویشه خراشین، ھمیبب
خواب،یاری، انگار ھوشیزیشه چیھم

رسد از پشتیقدم مرگ میبه نرم
گذاردیشانه ما دست میو رو

روشن او رایھاو ما حرارت انگشت
ییبسان سم گوارا
.میکشیکنار حادثه سر م

ادت ھست،ی، » زیو ن« 
ترعه آرام؟یو رو

نیزنگدار آب و زمدر آن مجادله
شدیده میکه وقت از پس منشور د

:دادیق، ذھن ترا تکانیتکان قا
.ر تماشاستیوسته در مسیغبار عادت پ

.د رفتیشه با نفس تازه راه بایھم
د کردیو فوت با

.مرگییکه پاک پاک شود صورت طال

کجاست سنگ رنوس؟
میآیک درخت میمن از مجاورت 

ساده غربتیھاپوست آن دستیکه رو
:اثر گذاشته بود

.»یز دلتنگیادگار نوشتم خطیبه «

.دیشراب را بدھ
:د کردیشتاب با
میآیک حماسه میاحت در یمن از س
و مثل آب

تمام قصه سھراب و نوشدارو را
.روانم

.ام بردیسفر مرا به در باغ چند سالگ
ستادم تایو ا

رد،یدلم قرار بگ
آمدیپرپریصدا

باز شدو در که
.قت به خاک افتادمیمن از ھجوم حق

،»ریمزام«ر آسمان یگر در زیو بار د
،» بابل«در آن سفر که لب رودخانه 
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به ھوش آمدم،
بربط خاموش بودینوا

آمدیه میگریو خوب گوش که دادم، صدا
تابیو چند بربط ب

.خوردندید تاب میتر بیھابه شاخه
یحیر سفر راھبان پاک مسیو در مس

.کردندیاشاره م» ینبیایارم«به سمت پرده خاموش 
.خواندمیم» کتاب جامعه«و من بلند بلند 
خواند؟یر گوش تو میمه راه زیو چند زارع لبنان

یر سدر کھن سالیکه ز
نشسته بودند

ش را در ذھنیمرکبات درختان خو
.کردندیشماره م

یکنار راه سفر کودکان کور عراق
»یحمورابلوح«به خط 
.کردندینگاه م

جھان رایھار سفر روزنامهیو در مس
کردمیمرور م

.الن بودیسفر پر از س
و از تالطم صنعت تمام سطح سفر

اهیگرفته بود و س
.دادیروغن میو بو
مشروب،یخالیھاشهیخاک سفر شیو رو
مجالیھاهیزه، و سایغریھااریش

.کنار ھم بودند
نیمسلولی، از سراان راه سفریم

.آمدیسرفه میصدا
شھریزنان فاحشه در آسمان آب

ھا را»جت«ار روشن یش
کردندینگاه م

ھا روان بودند،پرپرچهیو کودکان پ
.خواندندیابان سرود میخیسپورھا

و شاعران بزرگ
.بردندیمھاجر نماز میھابه برگ

ان آدم و آھنیو راه دور سفر، از م
رفت،یمیپنھان زندگبه سمت جوھر

وست،یپیآب میک جویبه غربت تر 
ک فلس،یبه برق ساکت 

ک لحن،یییبه آشنا
.ک رنگییکرانیبه ب

http://www.txt.ir


(77)

.بردییاستوایھانیسفر مرا به زم
سبز تنومند» انیبان« ه آن یر سایو ز

ادم ھستیچه خوب 
:الق ذھن وارد شدییکه به یعبارت
.، و سختریع باش، و تنھا، و سر به زیوس

م،یآیمن از مصاحبت آفتاب م
ه؟یکجاست سا

.ج انشعاب بھار استیھنوز قدم گیول
.دیآیدن از دست باد میچیو بو

و حس المسه پشت غبار حالت نارنج
.استیھوشیبه حال ب

داندیچه مین، کسین کشاکش رنگیدر ا
.که سنگ عزلت من در کدام نقطه فصل است

.شناسدیشمار خودش را، نمیھنوز جنگل، ابعاد ب
.ھنوز برگ ، سوار حرف اول باد است

دیگویبه آب میزیھنوز انسان چ
.استیک مجادله جارییر چمن جویو در ضم

و در مدار درخت
.زاد استین بال کبوتر ، حضور مبھم رفتار آدمیطن

.دیآیھمھمه میصدا
.جھانمیبادھایو من مخاطب تنھا

ز پاک محو شدن راجھان رمیو رودھا
آموزند،یبه من م

فقط به من،
دره گنگمیھاو من مفسر گنجشک

و گوشواره عرفان نشان تبت را
ن دختران بنارسیآذیگوش بیبرا

.امشرح داده» سرنات«کنار جاده 
ھا»ودا«سرود صبح یبه دوش من بگذار ا
تمام وزن طراوت را

که من
.گفتارمیدچار گرم

نیت خاک فلسطیتان زو از تمام درخ
د،یه خود را به من خطاب کنیوفور سا

دیآیم» طور«احت اطراف ین مسافر تنھا، که از سیبه ا
.در تب و تاب است» میتکل«و از حرارت 

ک روز، محوخواھد شدیمکالمه، یول
و شاھراه ھوا را
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انتشار حواسیھاشکوه شاه پرک
.د خواھد کردیسپ
!عرھا که سرودندن غم موزون چه شیایبرا

.ر درختیستاده زیایھنوز کسیول
.است پشت باره شھریھنوز سواریول

هیکه وزن خواب خوش فتح قادس
.تر اوستبه دوش پلک

ھاب مغولیشکیھه ء اسبان بیھنوز ش
.نجهیشود از خلوت مزارع یبلند م

»هیجاده ادو«، کنار یزدیھنوز تاجر 
.ھوشرود از یامتعه ھند میبه بو

:یشنویھنوز م» ھامون«و در کرانه 
.ن را فرا گرفتیتمام زمیبد–
.ھزار سال گذشت–
.امدیبه گوش نیکردنیآب تنیصدا–

.فتادیدر آب نیازهیکر دوشیو عکس پ

»جمنا«ساحل یمه راه سفر، رویو ن
نشسته بودم

را در آب» تاج محل«و عکس 
:کردمینگاه م

دریحجم زندگیشرفتگیو پیریاکسیاھلحظهیدوام مرمر
.مرگ

ن، دو بال بزرگیبب
.ه روح آب در سفرندیبه سمت حاش

.است در مجاورت دستیبیعجیھاجرقه
ا و ظلمت ادارک را چراغان کنیب

:ک اشاره بس استیکه 
استیات ضربه آرامیح

.»مگار«به تخته سنگ 

به را ازغبار تجر» باغ نشاط«یھار سفر مرغهیو در مس
نگاه من شستند،

.ک سرو را نشان دادندیبه من سالمت 
و من عبادت احساس را،

حال،یبه پاس روشن
.نشستم، و گرم زمزمه کردم» تال«کنار 

د کردیعبور با
.د شدیدور بایھاو ھم نورد افق

.د زدیمه بایک حرف خیو گاه در رگ 
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د کردیعبور با
.خوردد یک شاخه توت بایو گاه از سر 

کردمیمن از کنار تغزل عبور م
و موسم برکت بود

.شدیمن ارقام شن لگو میر پایو ز
د،یشنیزن

کنار پنجره آمد نگاه کرد به فصل،
.خودش بودیدر ابتدا

ق رایاو شبنم دقایو دست بدو
.دیچیاز تن احساس مرگ برمیبه نرم
.ستادمیمن ا

و آفتاب تغزل بلند بود
.ھا بودمر خوابیخو من مواظب تب

ب را به تن ذھنیعجیاھیگیھاو ضربه
:کردمیشماره م

میکردیال میخ
.میه ھستیبدون حاش

میکردیال میخ
باسیتشنج ریریان متن اساطیم

میشناور
.ماستیه غفلت، حضور ھستیو چند ثان

.میھا بوداهیر گیخطیدر ابتدا
:که چشم زن به من افتاد

ال کردم بادیخ: تو آمدیپایصدا
.یمیقدیھاپردهیکند از رویعبور م

ایاشیترا در حوالیپایصدا
.ده بودمیشن

کجاست جشن خطوط؟–
.نگاه کن به تموج، به انتشار تن من–

رسم به سطح بزرگ؟یمن از کدام طرف م
وانیو امتداد مرا تا مساحت تر ل–

.پر از سطوح عطش کن
ک ظرفیات به اندازه شکستن یکجا ح–

ق خواھد شدیدق
رک رایو راز رشد پن

حرارت دھن اسب ذوب خواھد کرد؟
ک روز،یھا، دستیبایو در تراکم ز–

.میدیک خوشه را به گوش شنیدن یچیصدا
.ن بودیو در کدام زم–

.میچ نشستیھیکه رو
م؟یب دست ورو شستیک سیو در حرارت 
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.خاستیمحال از وجود بر میھاجرقه–
ف خواھد شدیھراس تماشا لطکجا–

ک پرنده به مرگ؟یدتر از راه یو ناپد
داریر سپیھا مسو در مکالمه جسم–

!چقدر روشن بود
برد به باغ فواصل؟یکدام راه مرا م–

.د کردیعبور با
د کردید، عبور بایآیباد میصدا

!ھموارهیبادھایو من مسافرم، ا
.دیھا ببرل برگیمرا به وسعت تشک

.دیھا برسانشور آبیرا به کودکم
مرا تا تکامل تن انگوریھاو کفش

.دیخضوع کنییبایپر از تحرک ز
مرا تا کبوتران مکرریھاقهیدق

.دیزه اوج دھید غریدر آسمان سپ
و اتفاق وجود مرا کنار درخت

.ک ارتباط گمشده پاکید به یبدل کن
ییو در تنفس تنھا

.دیشعور مرا بھم بزنیھاچهیدر
دم دنبال بادبادک آن روزیروان کن

.دیببریمرا به خلوت ابعاد زندگ
م رایمال» چیھ«حضور 

».دیبه من نشان بدھ
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حجم سبز

پلک شبیاز رو

.بودیشب سرشار
.رفتیصنوبرھا، تا فراترھا میروز از پا

.دا بود یدره مھتاب اندود، و چنان روشن کوه، که خدا پ
.ھا، ما یدر بلند

.ھا شسته، و نگاه از ھمه شب نازک تردورھا گم، سطح
داد به منیرا میامیسبز پهت، ساقیھادست

خوردیت آھسته ترک میھاانس، با نفسهیو سفال
.خت به سنگیریھامان مو تپش
ھان، شن تابستان در رگیریدیاز شراب

.رفتارتیو لعاب مھتاب، رو
.اکخهتو شگرف ، تو رھا، و برازند

.وستیپیخنک کوھستان میات، به ھوایفرصت سبز ح
.گشتیھا برمهیسا

م،یو ھنوز، در سر راه نس
خورد،یکه تکان مییھاپونه

.ختیریکه بھم مییھاجذبه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، من، گل، آبیروشن

.ستینیابر
.ستینیباد
:نم لب حوضینشیم

.، من، گل ، آبیھا، روشنیگردش ماھ
.ستیزهخوشیپاک

.ندیچیحان میمادرم ر
.ترییھایابر، اطلسیبیر، آسمانیحان و پنینان و ر
.اطیحیھاگلیال: ک ینزدیرستگار

!زدیریھا ممس، چه نوازشهنور در کاس
.آردین میزمیند ، صبح را رووار بلینردبان از سر د

.زیپنھان ھر چیپشت لبخند
.داست یمن پهوار زمان ، که از آن، چھریدارد دیروزن

.دانم یھست، که نمییزھایچ
.را بکنم خواھم مرد یادانم، سبزهیم
.روم باال تا اوج ، من پراز بال و پرم یم

.نم در ظلمت ، من پراز فانوسم یبیراه م
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نورم و شنمن پراز
.و پر از دارو درخت 

.پرم از راه ، از پل ، از رود ، از موج 
:در آبیبرگهیپرم از سا

.چه درونم تنھاست 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در راهیامیو پ

یروز
.خواھم آورد یامیخواھم آمد ، و پ

.خت یھا ، نور خواھم ردر رگ
.د یب سرخ خورشیب آوردم ، سیس! سبدھاتان پر خواب یا: و صدا خواھم در داد 

.به گدا خواھم داد یاسیخواھم آمد ، گل 
.د یگر خواھم بخشیدیرا ، گوشواریجذامیبایزن ز

!چه تماشا دارد باغ : کور را خواھم گفت 
.شبنم ، شبنم ، شبنم یآ: ا خواھم گشت ، جار خواھم زد ھا رخواھم شد ، کوچهیدوره گرد

.خواھم دادش یاست ، کھکشانیکیرا ، شب تاریراست: خواھد گفت یرھگذار
.خت یپاست ، دب اکبر را بر گردن او خواھم آویبیپل دخترکیرو

.د یھا خواھم برچھر چه دشنام ، از لب
.وار، از جا خواھم برکند یھر چه د

!آمد بارش لبخند یکاروان: ن را خواھم گفت رھزنا
.را با باد یھاهیھا را با عشق، ساد ، دلیمن گره خواھم زد ، چشمان را با خورش

.ھا زنجرههوست ، خواب کودک را با زمزمیو بھم خواھم پ
.ھا ، به ھوا خواھم برد بادبادک

.ھا ، آب خواھم داد گلدان

.خت ی، گاوان ، علف سبز نوازش خواھم رش اسبان یخواھم آمد ، پ
.تشنه ، سطل شبنم را خواھم آورد یانیماد

.ش را خواھم زد یھادر راه ، من مگسیخر فرتوت

.خواھم کاشت یخکی، میواریخواھم آمد سر ھر د
.خواھم خواند ی، شعریاھر پنجرهیپا

.خواھم داد یرا ، کاجیھر کالغ
!دارد غوک یه شکوھچ: مار را خواھم گفت 

.خواھم داد یآشت
.آشنا خواھم کرد 
.راه خواھم رفت 
.نور خواھم خورد 

.دوست خواھم داشت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساده رنگ

تر،یآسمان ، آب
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.تریآب، آب
.وانم، رعنا سر حوضیمن در ا

.د رعنا یشویرخت م
.زد یریھا مبرگ

.است یریموسم دلگ: گفت یمیمادرم صبح
.د زد با پوست یاست ، گاز بایبیسیزندگان: من به او گفتم 

.خواند یبافد ، میاش ، تور مه در پنجرهیزن ھمسا
زینیخوانم ، گاھیم» ودا « من 

.ی، ابری، مرغیزم سنگیریطرح م
.کدست ییآفتاب

.اند سارھا آمده
.اند دا شدهیھا پتازه الدن

:م یگویکنم دانه ، به دل میرا ، میمن انار
.دا بود یدلشان پیھان مرد م ، دانهیخوب بود ا

.زم یریاشک م: پرد در چشمم آب انار یم
.خندد یمادرم م
.رعنا ھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آب

:م یآب را گل نکن
.خورد آب یمیدر فرودست انگار، کفتر

.د یشویپر میارهیدور، سهشیا که در بی
.گردد یپر میا، کوزهیا در آبادی

:م یآب را گل نکن
.ید اندوه دلی، تا فرو شویداریسپیرود پایمن آب روان ،ید ایشا

.ده فرود برده در آب ید ، نان خشکیشایشیدست درو

آمد لب رود ،ییبایزن ز
:م یآب را گل نکن

.با دو برابر شده است یزیرو

!ن آبیچه گوارا ا
!ن رودیچه زالل ا

!دارند ییمردم باالدست ، چه صفا
!رافشان باد یھاشان جوشان ، گاوھاشان شچشمه
دم دھشان ،یمن ند

.خداست یچپرھاشان جا پایپاگمان یب
.کالم یکند روشن پھنایماھتاب آنجا ، م

.ھا کوتاه است نهیگمان در ده باالدست ، چیب
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.است یق چه گلیدانند ، که شقایمردمش م
.است ی، آبیگمان آنجا آبیب

.شکفد ، اھل ده با خبرند یمیاغنچه
!د باشد یبایچه دھ

!د بایقیکوچه باغش پر موس
.فھمند یمردمان سر رود ، آب را م

زیگل نکردندش ، ما ن
.میآب را گل نکن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در گلستانه

!چه فراخ ییھادشت
!چه بلند ییھاکوه

!آمدیمیعلفیدر گلستانه چه بو
:گشتم یمیزیچی، پیادن آبیمن در ا

د ،یشایخوابیپ
.ی، لبخندیگی، رینوریپ

ھایزیپشت تبر
.زد یم میبود ، که صدایغفلت پاک

:آمد ، گوش دادم یماندم ، باد میزارینیپا
زد ؟یبا من ، حرف میچه کس

.د یلغزیسوسمار
.راه افتادم 

سر راه ،یونجه زاری
گل رنگیھاهار، بوتیز خیبعد جال

.خاک یو فراموش

یلب آب
:ھا را کندم ، و نشستم ، پاھا در آب وهیگ

من چه سبزم امروز« 
!ار است یو چه اندازه تنم ھوش

.، سر رسد از پس کوه ینکند اندوھ
پشت درختان است ؟یچه کس

.در کرد یچرد گاویچ ، میھ
.ظھر تابستان است 

.است یبستاندانند ، که چه تایھا مهیسا
لک ،یبییھاهیسا

روشن و پاک ،یاگوشه
.نجاست یایبازیجا! کودکان احساس 

:ست ینیخالیزندگ
.مان ھست یب ھست ، ایھست ، سیمھربان
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یآر
.د کرد یبایق ھست زندگیتا شقا

.نور، مثل خواب دم صبح هشیک بیاست ، مثل یزیدر دل من چ
خواھدیتابم ، که دلم میو چنان ب

.بدوم تا ته دشت ، بروم تا سر کوه 
».خواند یاست ، که مرا مییدورھا آوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غربت

است ،یسر آبادیماه باال
.در خواب یاھل آباد

.م یبوی، خشت غربت را مین مھتابیایرو
ه چراغش روشن ،یباغ ھمسا

.من چراغم خاموش 
.آب هار، به لب کوزیده به بشقاب خیماه تاب

.خوانند یغوک ھا م
.یمرغ حق ھم گاھ

.پشت افراھا ، سنجد ھا : ک من است یکوه نزد
.داست یابان پیو ب

.ست یدا نیست ، گلچه ھا پیدا نیسنگ ھا پ
.دا بود ی، مثل آواز خدا پآب ییاز دور ، مثل تنھایه ھایسا

.د باشد یمه شب باین
.دو وجب باالتر از بام : دب اکبر آن است 

.بود یست ، روز آبینیآسمان آب
.بخرم یسیاد من باشد فردا ، بروم باغ حسن گوجه و قی
از بزھا بردارم ،یاد من باشد فردا لب سلخ ، طرحی

.ه ھاشان در آب یاز جاروھا ، سایطرح
.افتد در آب ، زود از آب در آرمید من باشد ، ھر چه پروانه که مای
.ن بر بخورد ینکنم ، که به قانون زمیاد من باشد کاری
.م ی، حوله ام را ھم با چوبه بشویاد من باشد فردا لب جوی
.اد من باشد تنھا ھستمی

.استییسر تنھایماه باال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھایغام ماھیپ

رفته بودم سر حوض
خود را در آب ،یید ، عکس تنھاینم شایتا بب

.آب در حوض نبود 
:گفتند یان میماھ
». ستیر درختان نیچ تقصیھ« 
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تابستان بود ،هظھر دم کرد
ه نشستیلب پاشوپسر روشن آب ،

.د ، آمد او را به ھوا برد که برد یو عقاب خورش

.ژن آب یم به اکسیبه درک راه نبرد
.برق از پولک ما رفت که رفت 

آن نور درشت ،یول
خک قرمز در آبیعکس آن م
زد ،یتغافل مین ھایآمد دل او ، پشت چیکه اگر باد م

.چشم ما بود 
.بود به اقرار بھشتیروزن

، ھمت کنیدیدتو اگر در تپش باغ خدا را 
». آب استیھا ، حوضشان بیو بگو ماھ

.رفت به سر وقت چنار یباد م
.رفتم یمن به سر وقت خدا م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ینشان

.د سوار یدر فلق بود که پرس» دوست کجاست ؟ هخان« 
.کرد یمان مکثآس

دیشن ھا بخشیکیکه به لب داشت به تارینورهرھگذر شاخ
:و گفت یداریوبه انگشت نشان داد سپ

ده به درخت ،ینرس« 
است که از خواب خدا سبز تر استیکوچه باغ

.است یصداقت آبیپرھاهو در آن عشق به انداز
آرد ،یتا ته آن کوچه که از پشت بلوغ ، سر بدر میرویم

،یچیپیمییپس به سمت گل تنھا
دو قدم مانده به گل ،

یمانین میر زمید اساطیجاوهفواریپا
.رد یگیشفاف فرا میو ترا ترس

:یشنویمیال فضا ، خش خشیت سیمیدر صم
ینیبیمیکودک

نورهباال ، جوجه بر دارد از النیرفته از کاج بلند
یپرسیو از او م

». دوست کجاستهخان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در لحظهیواحه ا

د ،ییآیبه سراغ من اگر م
.چستانم یپشت ھ
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.است ییچستان جایپشت ھ
استییھوا ، پر قاصد ھایچستان رگ ھایپشت ھ

.خاک هتن بویدورترهآرند ، از گل واشدیکه خبر م
است که صبحیفیسم اسبان سواران ظریشن ھا ھم ، نقش ھایرو

.ق رفتند یمعراج شقاهبه سر تپ
:چستان ، چتر خواھش باز است یپشت ھ

بدود ،یدر بن برگیم عطشیتا نس
.د یآیزنگ باران به صدا م

نجا تنھاستیآدم ا
.است یت جاریتا ابدینارونهی، سایین تنھایو در ا

د ،ییآیه سراغ من اگر مب
د ، مبادا که ترک بر داردییاینرم و آھسته ب

.من یینازک تنھاینیچ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اھایپشت در

خواھم ساخت ،یقیقا
.خواھم انداخت به آب 

بیرن خاک غیدور خواھم شد از ا
عشقهشیست که در بینیچکسیکه در آن ھ

.دار کند یقھرمانان را ب

یق از تور تھیقا
د ،یمرواریو دل از آرزو

.ھمچنان خواھم راند 
ھا دل خواھم بستینه به آب

رانیگیماھیینه به آن تابش تنھا
.سوھاشان یفشانند فسون از سر گیم

.ھمچنان خواھم راند 
:د ھمچنان خواھم خوان

.د شد ، دور یدور با« 
.ر نداشت یمرد آن شھر اساط

.انگور نبود هک خوشییزن آن شھر به سرشار
.ھا را تکرار نکرد ی، سر خوشیتاالرهنییچ آیھ

.را ننمود ی، مشعلیحتیچاله آب
.د شد ، دور یدور با

شب سرودش را خواند ،
». نوبت پنجره ھاست 

.ھمچنان خواھم خواند 
.چنان خواھم راند ھم
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استیاھا شھریپشت در
.باز است یکه در آن پنجره ھا رو به تجل

.نگرندیمیھوش بشرهاست ، که به فوارییکبوترھایبام ھا جا
.استیمعرفتهشھر ، شاخهدست ھر کودک ده سال

نگرندینه چنان میک چیمردم شھر به 
.ف یک خواب لطیک شعله ، به یکه به 

شنودیاحساس ترا میقیسخاک ، مو
.د در باد یآیر میپر مرغان اساطیو صدا

استیاھا شھریپشت در
.زان استیچشمان سحر خهد به اندازیکه در آن وسعت خورش

.اند یشاعران وارث آب و خرد و روشن

!است یاھا شھریپشت در
.د ساخت یبایقیقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوستهیتپش سا

.بود یه راھیتا سواد قر
،یبومهزندریما پر از تفسیچشم ھا

.ن ھامان یشب درون آست

.خشک یان آبکندیم از میگذشتیم
از کالم سبزه زاران گوش ھا سرشار ،

.دور یکوله بار از انعکاس شھر ھا
.یر پا جارین در زیمنطق زبر زم

.شد یما طعم فراغت جابجا میر دندان ھایز
.کندین میاز زمیمیپوش ما که از جنس نبوت بود ما را با نسیپا

.برد یچوبدست ما به دوش خود بھار جاودان م
.فکر یداشت در ھر انحنایک از ما آسمانیھر 

.دخوانیک بال مجذوب سحر میھر تکان دست ما با جنبش 
.دادیمیکودکیک صبح ھایک جیجیما صدایب ھایج

م و راه مایما گروه عاشقان بود
آشنا با فقریه ھایاز کنار قر

.رفت یکران میبیتا صفا
:خود بخود سرھا ھمه خم شد یریبرفراز آبگ

شد شبیر میما تبخیصورت ھایرو
.آمد به گوش دوستیدوست میو صدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریدیصدا
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.بود یدان ، صبحگاھیبا سبد رفتم به م
.خواندند یوه ھا آواز میم
.خواندند یوه ھا در آفتاب آواز میم

.دیدیکمال پوستھا خواب سطوح جاودان میرویدر طبق ھا ، زندگ
.وه روشن بود یه ء ھر میسااضطراب باغ ھا در

.کرد یان تابش به ھا شنا میمیگاه مجھول
.داد یان گسترش مین پارسایرنگ خود را تا زمیھر انار

ان ، افسوس ،ینش ھم شھریب
.بود یط رونق نارنج ھا خط مماسیبر مح

:د یمن به خانه باز گشتم ، مادرم پرس
چ ؟یھیدیدان خریوه از میم
ن سبد جا داد؟یان ایشد میت را کجا مینھایبیوه ھایم-
.ک من انار خوب یدان بخر یگفتم از م-
رایامتحان کردم انار-

.ن سبد سر رفت یانبساطش از کنار ا
...به چه شد ، آخر خوراک ظھر -
-...

.رفت یمیر به تا دور دست زندگینه ھا تصوییظھر از آ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوبییشب تنھا

.خواند ین مرغ جھان میگوش کن ، دورتر
.کدست ، و باز یس است ، و یشب سل
ھایشمعدان

.شنوند ین شاخه ء فصل ، ماه را میو صدا دارتر

ساختمان ،یپلکان جلو
در فانوس به دست

م ،یو در اسراف نس
.ترا یزند از دور قدم ھایگوش کن ، جاده صدا م

.ست ینیکینت تاریچشم تو ز
.ا یپلک ھا را بتکان ، کفش به پا کن ، و ب

.، که پر ماه به انگشت تو ھشدار دھد ییا تا جایو ب
ند با تویبنشیکلوخیو زمان رو

.ک قطعه ء آواز به خود جذب کندیر شب اندام ترا، مثل یو مزام
:است در آنجا که ترا خواھد گفت ییپارسا

.است که از حادثه ء عشق تر استیدن به نگاھیز رسین چیبھتر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوره ء تماشا

به تماشا سوگند
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و به آغاز کالم
و به پرواز کبوتر از ذھن

.در قفس است یواژه ا

.ک تکه چمن روشن بود یم ، مثل یحرف ھا
:من به آنان گفتم 

لب درگاه شماستیآفتاب
.تابد ید به رفتار شما مییکه اگر در بگشا

:و به آنان گفتم 
ستیش کوھستان نیسنگ آرا
.ست به اندام کلنگ ینیوریکه فلز ، زیھمچنان

استییداین گوھر نا پیدر کف دست زم
.ره شدند یکه رسوالن ھمه از تابش آن خ

.د یگوھر باشیپ
.د یلحظه ھا را به چراگاه رسالت ببر

ک بشارت دادمیقدم پیو من آنان را ، به صدا
.ش رنگ یروز ، و به افزایکیو به نزد

.درشت ین سخن ھاین گل سرخ ، پشت پرچیبه طن

:و به آنان گفتم 
یند باغیبھر که در حافظه ء چوب ب

.خواھد ماند یشه ء شور ابدیصورتش در وزش ب
ھر که با مرغ ھوا دوست شود

.ن خواب جھان خواھد بود یخوابش آرام تر
ندیآنکه نور از سر انگشت زمان بر چ

.د گره پنجره ھا را با آه یگشایم

.م یبودیدیر بیز
:دم ، گفتم یسرم چیاز شاخه ء باالیبرگ

د ؟یخواھین میبھتر از ایتی، آدیچشم را باز کن
:گفتند یدم که بھم میشنیم

!داند ، سحر یسحر م

دندیدیسر ھر کوه رسول
.ابر انکار به دوش آوردند

میباد را نازل کرد
.تا کاله از سرشان بردارد 

بود ،یخانه ھاشان پر داوود
.م یچشمشان را بست

.م به سر شاخه ء ھوش یدستشان را نرساند
.م یبشان را پر عادت کردیج
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.م ینه ھا آشفتیسفر آیخوابشان را به صدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمزمهیپرھا

.ن آب شود یمانده تا برف زم
.لوفر وارونه ء چترین ھمه نیمانده تا بسته شود ا

.درخت ناتمام است 
شنا کردن کاغذ در بادیر برف است تمنایز

و فروغ تر چشم حشرات
.اتیو طلوع سر غوک از افق درک ح

.د یما پر شود از صحبت سنبوسه و عینیمانده تا س
داردینیک ساقه طنیش یکه نه افزاییدر ھوا

رسد از روزن منظومه ء برفیمیو نه آواز پر
.تشنه ء زمزمه ام 

.اسفند صدا بردارد یانینه ء ھذیمرغ سرچمانده تا 
د بکنمیپس چه با

چھچه سالین موسم بیمن که در لخت تر
تشنه ء زمزمه ام ؟

زمیبھتر است که برخ
رنگ را بردارم

.بکشم یخود نقشه ء مرغییتنھایرو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورق روشن وقت

.خورد یدر تکان میشه ھایشییاز ھجوم روشنا
.صبح شد ، آفتاب آمد 

.ز یسبزه زار میم رویرا خوردیچا
.ساعت نه ابر آمد ، نرده ھا تر شد 

.ر الدن ھا نھان بودند یکوچک من زیلحظه ھا
.ک عروسک پشت باران بود ی

.ابر ھا رفتند 
.ک پرواز یک گنجشک ، ی، صاف یک ھوای

دشمنان من کجا ھستند ؟
:کردم یفکر م

.ھا شقاوت آب خواھد شد یدر حضور شمعدان

.وان آب من یاز آسمان افتاد در لیقسمت: در گشودم 
.آب را با آسمان خوردم 

.دند یدینقره میکوچک من خواب ھایلحظه ھا
.د وقتیر سقف ناپدیمن کتابم را گشودم ز
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.مروز آمد ین
.کرد ینان از آفتاب سفره تا ادراک جسم گل سفر میبو

.مرتع ادراک خرم بود 

:بودن شناور شد یفطریدست من در رنگ ھا
.کندم یپوست میپرتقال

.دا بود ینه پییشھر در آ
دوستان من کجا ھستند ؟

!باد یروزھاشان پرتقال

.شب یشه تا بخواھیپشت ش
بود از برخورد انگشتان من با اوج،ینیدر اتاق من طن

.آمد یاس میکاھش مقیدر اتاق من صدا
.کردند یکوچک من تا ستاره فکر میلحظه ھا
:کرد یرا بنا مییزھایم چیچشم ھایخواب رو

...دوست یپایترنم ، جایباز ، شن ھایک فضای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یآفتاب

ند ؟یشویچه میید ، مگر در نھر تنھایآیآب میصدا
.لباس لحظه ھا پاک است 

ماهیان آفتاب ھشتم دیم
.وقت یتماشا ، چکه ھاین برف ، نخ ھایطن

.استخوان روز یآجرھاست ، رویطراوت رو
م ؟یخواھیچه م

.ماست یبخار فصل گرد واژه ھا
.دھان گلخانه ء فکر است 

.نند یبیترا در کوچه ھاشان خواب مییسفر ھا
.ند یگویک میبھم تبریدور مرغانیه ھایترا در قر

دانندیچرا مردم نم
ست ،ینیکه الدن اتفاق

روز است؟یشط دیدانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آب ھاینم
دانندیچرا مردم نم

نا ممکن ھوا سرد است ؟یھاکه در گل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستیجنبش واژه ء ز

.پشت کاجستان برف 
.ک دسته کالغ یبرف ، 
.غربت یعنیجاده 
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.ل به خواب یمیباد ، آواز ، مسافر ، و کم
.اط یحدن ، و یچک ، و رسیشاخ پ

.س یشه ء خین شیمن و دلتنگ ، و ا
.سم ، و فضا ینویم
.ن گنجشک یوار ، و چندیسم ، و دو دینویم

.ک نفر دلتنگ است ی
.بافد یک نفر می
.شمرد یک نفر می
.خواند یک نفر می

.د یک سار پری: یعنییزندگ
؟یاز چه دلتنگ شد

،دین خورشیمثال ا: ست یھا کم نیدلخوش
کودک پس فردا ،

.کفتر آن ھفته 

شب مردیک نفر دی
.و ھنوز ، نان گندم خوب است 

.نوشند ین ، اسب ھا مییزد پایریو ھنوز ، آب م
ان ،یقطره ھا در جر

برف بر دوش سکوت
.اس یستون فقرات گل یو زمان رو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از سبز به سبز

یکین تاریمن در ا
ک بره ء روشن ھستمیفکر 
.ام را بچرد ید علف خستگیایکه ب

یکین تاریمن در ا
م رایامتداد تر بازوھا

نمیبیمیر بارانیز
.ن بشر را تر کرد ینخستیکه دعاھا

یکین تاریمن در ا
م ،یقدیدر گشودم به چمن ھا

.م یر تماشا کردیوار اساطی، که به دییھاییه طالب

یکین تاریمن در ا
دمیشه ھا را دیر

.کردم یبوته ء نورس مرگ ، آب را معنیو برا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آغازیندا

م کو ،یکفش ھا
سھراب ؟: دا زد بود صیچه کس

.آشنا بود صدا مثل ھوا با تن برگ 
.مادرم در خواب است 

.د ھمه ء مردم شھر یو منوچھر و پروانه ، و شا
گذردیه ھا میسر ثانیه از رویک مرثییشب خرداد به آرام

.روبد یه ء سبز پتو خواب مرا میخنک از حاشیمیو نس
:د یآیھجرت میبو

.چله ھاست بالش من پر آواز پر چل

صبح خواھد شد
ن کاسه ء آبیو به ا

.آسمان ھجرت خواھد کرد 

.د امشب بروم یبا

ه صحبت کردمین ناحین پنجره با مردم ایمن که از بازتر
.دم یاز جنس زمان نشنیحرف

.ره نبود ین خی، عاشقانه به زمیچ چشمیھ
.ک باغچه مجذوب نشد یدن یاز دیکس

.نگرفت یک مزرعه جدیسر را یزاغچه ایچکیھ
ردیگیک ابر دلم میمن به اندازه ء 

ینم حوریبیاز پنجره میوقت
-ه یدختر بالغ ھمسا-
نیزمین نارون رویاب تریکمیپا

.خواند یفقه م

پر اوجییھم ھست ، لحظه ھاییزھایچ
دمیرا دیمثال شاعره ا( 

فضا بود که در چشمانشیآنچنان محو تماشا
.تخم گذاشت آسمان 

از شبھایو شب
دیاز من پرسیمرد

)تا طلوع انگور ، چند ساعت راه است ؟ 
.د امشب بروم یبا

راید امشب چمدانیبا
من جا دارد ، بردارمییراھن تنھایکه به اندازه ء پ

برومیو به سمت
داست ،یپیکه درختان حماس
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.خواند یواژه که ھمواره مرا میرو به آن وسعت ب
!سھراب : ک نفر باز صدا زد ی

م کو؟یکفش ھا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به باغ ھم سفران

.صدا کن مرا 
.تو خوب است یصدا
استیبیاه عجینه ء آن گیتو سبزیصدا

.د یرویت حزن میمیصمیکه در انتھا

ن عصر خاموشیاد ادر ابع
.ک کوچه تنھاترمیدر متن ادراک فیمن از طعم تصن

.من بزرگ استییم چه اندازه تنھایت بگویا تا برایب
.کردینمینیش بیخون حجم تو را پیمن شبییو تنھا
.ن است یت عشق ایو خاص

ست ،ینیکس
م ، آن وقتیرا بدزدیا زندگیب
.م یدار قسمت کنیان دو دیم
.م یبفھمیزیھم از حالت سنگ چا بایب
.م ینیزھا را ببیا زودتر چیب

فواره در صفحه ء ساعت حوضین ، عقربک ھایبب
.کنند یبدل میزمان را به گرد

.ام یک واژه در سطر خاموشیا آب شو مثل یب
.عشق را یا ذوب کن در کف دست من جرم نورانیب

مرا گرم کن
ن ھوا ابر شدابان کاشایک بار ھم در بیو ( 

گرفتیو باران تند
ک سنگ ،یو سردم شد ، آن وقت در پشت 

. )ق مرا گرم کردیاجاق شقا

ک ھستندیکه تاریین کوچه ھایدر ا
.ترسم ید میت و تردیمن از حاصل ضرب کبر

.ترسم یقرن میمانیمن از سطح س
.ل استیاشان چراگاه جرثقیکه خاک سییا تا نترسم من از شھرھایب

.ن عصر معراج پوالد یدر ایھبوط گالبیک در به رویمرا باز کن مثل 
.ک شاخه دور از شب اصطکاک فلزاتیر یمرا خواب کن ز

.اگر کاشف معدن صبح آمد ، صدا کن مرا 
.دار خواھم شدیتو، بیاز پشت انگشت ھایاسیو من در طلوع گل 

و آن وقت
.افتاد که من خواب بودم ، وییت کن از بمب ھایحکا
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.که من خواب بودم و تر شد ییت کن از گونه ھایحکا
.دند یا پریدریاز رویبگو چند مرغاب

کودک گذر داشتیایرویکه چرخ زره پوش از رویروداریدر آن گ
.بستیشیچه احساس آساینخ زرد آواز خود را به پایقنار

.از راه وارد شد یبگو در بنادر چه اجناس معصوم
.برد یباروت پیمثبت بویقیبه موسیچه علم
.د یاز طعم مجھول نان در مذاق رسالت تراویچه ادراک

گرم ،» استوا « از تابش یمانیو آن وقت من ، مثل ا
.د یک باغ خواھم نشانیترا در سر آغاز 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوست

بزرگ بود
امروز بودیو از اھال

باز نسبت داشتیھاو با تمام افق
.دیفھمین را چه خوب میو لحن آب و زم

صداش
.ت بودیشان واقعیبه شکل حزن پر

شیھاو پلک
ر نبض عناصر رایمس

.به ما نشان داد 
شیھاو دست

صاف سخاوت رایھوا
ورق زد
رایو مھربان

.ا کوچاندبه سمت م
به شکل خلوت خود بود

وقت خودش راین انحنایترو عاشقانه
.ر کرد ینه تفسیآیبرا

.وه باران پر از طراوت تکرار بود یو او را به ش
و او به سبک درخت

.شد یت نور منتشر میان عافیم
.کردیباد را صدا میشه کودکیھم
شه رشته ء صحبت رایھم

.زد یبه چفت آب گره م
ک شبیما، یابر

سجود سبز محبت را
ح ادا کردیچنان صر

میدیکه ما به عاطفه ء سطح خاک دست کش
.م یک سطل آب تازه شدیو مثل لھجه 
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میدیو بارھا د
که با چقدر سبد

.ک خوشه ء بشارت رفتیدن یچیبرا
نشدیول

ندیوضوح کبوتران بنشیکه روبرو
چیو رفت تا لب ھ

دیز کشو پشت حوصله ء نورھا درا
چ فکر نکردیو ھ

تلفظ درھایشانیان پریکه ما م
بیک سیخوردن یبرا

.م یچقدر تنھا ماند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهیھم

عصر
چند عدد سار

.دور شدند از مدار حافظه کاج 
.انددرخت بجا میجسمانیکین

.ختیشانه ء من ریعفت اشراق رو
!زن شبانه موعودیحرف بزن، ا

بادیعاطفیھان شاخهیر ھمیز
.ام را به دست من بسپار یکودک

اهیسیھاشهین ھمیدر وسط ا
!حرف بزن ، خواھر تکامل خوشرنگ 

.مت ھوش یخون مرا پر کن از مال
نفس عشقیزبرینبض مرا رو

.فاش کن
حضمیھانیزمیرو

.ر یباغ اساطیراه برو تا صفا
در لبه ء فرصت تأللؤ انگور

!یتکلم بدویحرف بزن ، حور
حزن مرا در مصب دور عبارت

.صاف کن 
شور کسالتیھادر ھمه ء ماسه

.حنجره آب را رواج بده 
بعد

ن پلک رایریشب شید
تموج ادارکیبیھاچمنیرو

.پھن کن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س صبحیتا نبض خ
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!استیھا چه شکوھثار سطحیآه ، در ا
!ف عزلت یسرطان شریا

!تو باد یسطح من ارزان
ک نفر آمدی

تا عضالت بھشت
.دست مرا امتداد داد 

ک نفر آمد که نور صبح مذاھبی
.ود رھنش بیپیھادر وسط دگمه

یمیقدیھاهیاز علف خشک آ
.بافت یپنجره م
.فکر، جوان بود یروزھایمثل پر
ھاشطیاش از صفات آبحنجره

.پر شده بود 
.مرا برد یھاک نفر آمد کتابی

.د یھا کشاز تناسب گلیسرم سقفیرو
.ع کرد یمکرر وسیھاچهیعصر مرا با در

.ت باران نھاد یر معنویز مرا زیم
.م ی، نشستبعد 

مشجر،یھاقهیم از دقیحرف زد
.گذشت یشان ، در وسط آب میکه زندگیاز کلمات

مناسبیر ابرھایفرصت ما ز
ک کبوتر ناگاهیج یمثل تن گ

.داشت یحجم خوش
وهینصفه شب بود ، از تالطم م

.ب شد یطرح درختان عج
.رشته ء مرطوب خواب ما به ھدر رفت 

بعد
.کرد یتندست در آغاز جسم آب

س نارون باغیخیبعد ، در احشا
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چ، ما نگاهیما ھ

میقدیشور، ایا

صبح
دیابعاد عیشور

.ه کردیذائقه را سا
:میعکس من افتاد در مساحت تقو

مورب،یدر خم آن کودکانه ھا
دیک عیفراغت یریسرازیرو

:داد زدم
»! ییبه، چه ھوا«

.جھان بودیام وضوح بال تمام پرنده ھیه ھایدر ر
آن روز

!آب، چه تر بود
.بودیباد به شکل لجاجت متوار

ام رایھندسیمشق ھاهمن ھم
.ده بودمین چیزمیرو

آن روز
چند مثلث در آب

.غرق شدند
من

.ج شدمیگ
:یجغرافهکوه نقشیجست زدم رو

»! کوپتر نجاتی، ھلیآ«
:فیح

.ختیطرح دھان در عبور باد بھم ر

!ن شکلیدتریشدیاوزش شور،یا
وان آب رایلهیسا

ین صداقت متالشیتا عطش ا
.کنییراھنما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ک دورھاینزد

زن دم درگاه بود
.شهیاز ھمیبا بدن

:کیرفتم نزد
.چشم مفصل شد

.به اشراقحرف بدل شد به پر، به شور، 
.ه بدل شد به آفتابیسا
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.در آفتاب بگردمیرفتم قدر
:ندیخوشایدور شدم در اشاره ھا
و شن،یرفتم تا وعده گاه کودک

مفرح،یتا وسط اشتباه ھا
.محضیزھایچهتا ھم

مصور،یک آب ھایرفتم نزد
یدرخت شکوفه دار گالبیپا

.از حضوریبا تنه ا
.بق مرطویخت با حقایآمینبض م

.شدیمیرت من با درخت قاطیح
.ملکوتمیدم در چند مترید
.گرفته امیدم قدرید

دلش گرفتیانسان وقت
.رودیر میتدبیاز پ

.من ھم رفتم

ز،یرفتم تا م
.یماست، تا طراوت سبزهتا مز

:آنجا نان بود و استکان و تجرع
.سوخت در صراحت ودکایحنجره م

باز که گشتم،
بودزن دم درگاه

.جراحتیشه ھایاز ھمیبا بدن
آب رایجوهحنجر
یکنسرو خالیقوط
.کردیمیزخم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف شنیوقت لط

باران
.شستیاضالع فراغت را م

یمن با شن ھا
کردمیمیمت بازیمرطوب عز

.دمیدیمنقش میو خواب سفر ھا
.شن ھا بودمیآزادیمن قات

من
دلتنگ

.بودم

درباغ
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مانوسهک سفری
پھن

.بود
هیوسط سفره، شبیزیچ

:ادراک منور
انگورهخوشکی

.دیبه را پوشیشاهھمیرو
ر سکوتیتعم

.کردیجم میگ
.دم که درخت، ھستید

درخت ھستیوقت
.د بودیداست که بایپ

د بودیبا
ت رایو رد روا

دیتا متن سپ
دنبال

.کرد
اما
!اس ملونییا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اکنون ھبوط رنگ

ان دو پلک رایسال م
ه راز تولدیشبییه ھایثان

.بدرقه کردند
س مالقاتیکم کم، در ارتفاع خ

صومعه نور
.شدیساخته م

.حادثه از جنس ترس بود
ترس

.شدیب سنگ ھا میوارد ترک
در ضخامت خنک بادیحنجره ا
ک دوست رایغربت 

.کردیزمزمه م
از سر باران

زییتا ته پا
.کبوترانه روان بودیتجربه ھا

ستادیکه این وقتبارا
.منظره اوراق بود

وسعت مرطوب
.از نفس افتاد
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ماهقوس قزح در دھان حوصل
.آب شد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از آب ھا به بعد

کهیروز
کرد،یمیدانش بر لب آب زندگ

انسان
ک مرتعیف یلطیتنبلدر 

.خوش بودیالجوردیبا فلسفه ھا
.کردیدر سمت پرنده فکر م

.زدیبا نبض درخت، نبض او م
.بودقیط شقایمغلوب شرا

مفھوم درشت شط
.در قعر کالم او تالطم داشت

انسان
در متن عناصر
.دیخوابیم

داریک طلوع ترس، بینزد
.شدیم

یاما گاھ
ب رشدیآواز غر

در مفصل ترد لذت
.دیچیپیم

عروجیزانو
.شدیمیخاک

آن وقت
انگشت تکامل

ق اندوهیدقهدر ھندس
.ماندیتنھا م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیھم سطر، ھم سپ

.صبح است
گنجشک محض
.خواندیم

واریوحدت دیز، روییپا
.شودیاوراق م

رفتار آفتاب مفرح
حجم فساد را
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:پراندیاز خواب م
بیک سی

لیدر فرصت مشبک زنب
.پوسدیم

اءیه غربت اشیشبیحس
.گذردیپلک میاز رو

سبزهین درخت و ثانیب
تکرار الجورد

.زدیآمیبا حسرت کالم م

اما
!کاغذیدیحرمت سپیا

نبض حروف ما
.زندیبت مرکب مشتاق میدر غ
شکلهدر ذھن حال، جاذب

.رودیاز دست م

.د کتاب را بستیبا
د بلند شدیبا

در امتداد وقت قدم زد،
گل را نگاه کرد،

.دیابھام را شن
.د تا ته بودنید دویبا
.خاک فنا رفتید به بویبا
.دیدرخت و خدا رسید به ملتقایبا
د نشستیبا

ک انبساطینزد
.و کشفیخودیان بیمییجا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نجا پرنده بودیا

!فیعبور ظریا
کنیبال را معن

.تا پر ھوش من از حسادت بسوزد

!دیات شدیحیا
تو از مھلت نوریشه ھایر

.نوشدیآب م
- ن حجم غمناک یا- زاد یآدم
وقتهیپاشویرو

.ندیبیحوض را خواب میروز سرشار

http://www.txt.ir


(104)

!تیرفته باالتر از واقعیکمیا
زهیف غریبا تکان لط

.زدیریتو میک اشکال از بال ھایارث تار
ج پروازیعصمت گ

ک خط مغلقیمثل 
.پاشدیار فضا رمز میدر ش

من
نمیوارث نقش فرش زم

.ن حوضخانهیاینحناھاو ھمه ا
شکل آن کاسه مس

ھم سفر بود با من
یزیزبر غرین ھایاز زم

.وجدان امروزیھایدگیتا تراش

!نگاه تحرکیا
حجم انگشت تکرار

:روزن التھاب مرا بست
بین در لب سیش از ایپ

.شدیدست من شعله ور م
یعنین یش از ایپ

.ک شاخه بودیکه انسان از اقوام یروزگار
برگ ادراکهیکه در سایوزگارر

پلک بشارتیرو
.رفتیاز ھوش مینیریخواب ش
ستارهیسویاز تماشا

.شدیخون انسان پر از شمش اشراق م

!یروز بدویحضور پریا
ک پرش از سر شاخه تا خاکیکه با یا

رایحرمت زندگ
!یزیریطرح م

من پس از رفتن تو لب شط
تند عطش رایبانگ پاھا

.دمیشنیم
بال حاضر جواب تو

.افتدیش میاز سوال فضا پ
انتظار است،یزاده طومار طوالنیآدم

تویول! پرندهیا
.یاتیک نقطه در صفحه ارتجال حیخال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م شبیمتن قد
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!یسبز نجومیان سخن ھایمیا
ر ظلمتیبرگ انج

.رساند یعفت سنگ را م
ک باغیآب در حسرت عکس هنیس
.سوزد یم

ب روزانهیس
.ک وھم دارد یدر دھان طعم 

!م یھراس قدیا
.من از ھوش رفتند یدر خطاب تو انگشت ھا

امشب
:ت ندارد یم نھایدست ھا

یریاساطیامشب از شاخه ھا
.نند یچیوه میم

امشب
.ترس من برگ دارد هندازبه ایھر درخت

.دار حل شد یجرات حرف در ھرم د
!ملون یسر آغاز ھایا

.د یت کنیجادو حمایمرا در وزش ھایچشم ھا
من ھنوز

مجھول شب رایموھبت ھا
.نم یبیخواب م

من ھنوز
مشبکیآبھاهتشن

.ھستم 
لباسمیدگمه ھا

.رنگ اوراد اعصار جادوست 
کلموع تیش از شیدر علفزار پ

.ما بپا بود ین جشن جسمانیآخر
اختران رایقین جشن موسیمن در ا

دمیشنینه ھا میاز درون سفال
.و نگاھم پر از کوچ جادوگران بود 

!حزن هنیین عکس نرگس در آیتریمیقدیا
.تو مرا ھمچنان برد هجذب

تکامل ؟یتا ھوا-
.د یشا-

.م یرت بنوشیدر تب حرف ، آب بص

شبهث پراکندر اریز
:ت روان است یشرم پاک روا

ش از طلوع ھجاھایپیدر زمان ھا
.از ھمه زندگان بود یمحشر

فانیان تمام حریاز م
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.فک من از غرور تکلم ترک خورد 
بعد

من که تا زانو
فرو رفته بودمیدر خلوص سکوت نبات
.اشکال شستم یدست و رو در تماشا

گر ،یبعد ، در فصل د
شبنم» لفظ « من از یکفش ھا

.تر شد 
نشستمیسنگیکه باالیبعد، وقت

.دم یشنیخود میھجرت سنگ را از جوار کف پا
میدم که از موسم دست ھایبعد د

.کرد یز میذات ھر شاخه پرھ

!یشب ارتجالیا
.ر پر بود یخام تدبهدستمال من از خوش

نیک خواب سنگیوار یپشت د
آمدیت مک پرنده که از انس ظلمی

.دستمال مرا برد 
.م صدا کرد یر پایگ الھام در زین ریاول

.ق فضا شد یزبان رقیخون من م
.ان عناصر شنا کرد ینبض من در م

...شب یا
م ،یگوینه ، چه م

.چه یآب شد جسم سرد مخاطب در اشراق گرم در
.سمت انگشت من با صفا شد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روزھا عروسکیب

که در نور ادراکین وجودیا
ک خواب رعنا نشستهیمثل 

پلک تماشایرو
.پاشد یتر و تازه میواژه ھا

شیچشم ھا
.ات است یم سبز حیتقوینف

.د است یل عھد دبستان سپیک تکه تعطیصورتش مثل 

جود طراوتن سیسال ھا ا
ثابتیمثل خوشبخت

.نشست ینه ھا میآدیزانویرو
گل زردیصبح ھا مادر من برا

برد ،یک سبد آب می
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دھان تماشایمن برا
.بردم یکال الھام مهویم

شب و روزین تن بیا
ب ارقامیپشت باغ سراش

.خفت یمثل اسطوره م
.زد یفکر من از شکاف تجرد به او دست م

.شد یچشمان او آب مھوش من پشت
مطلق اویشانیپیرو

.رفت یوقت از دست م
پشت شمشادھا کاغذ جمعه را

.کرد یانس اندازه ھا پاره م
ن حراج صداقتیا

یتمرھندهک شاخیمثل 
.خت یریه میشنبه ھا سایان من و تلخیدر م

فیلطیه ھجومیا شبی
.گرفت یمرا میترس ھاهقلع

فراغتک امتداد یدست او مثل 
.شد یمن محو م» فیتکال«در کنار 

ت کجا تازه تر بود ؟یواقع( 
درد بودمیک حجم بیمن که مجذوب 

فقر خانهینیگاه در س
.دم یفروزان الھام را دیوه ھایم

تکلم صدا دارتر بودیدر نزول زبان خوشه ھا
در فساد گل و گوشت

.شد ینبض احساس من تند م
ھایاطلسیشانیاز پر

.خت یریوجدان من جذبه میور
اتیشبنم ابتکار ح

خاشاکیرو
. )زد یبرق م

باین حضور شکید از ایک نفر بای
.د یبگویزیباغ چیجیتدریبا سفرھا

ن حجم کم را بفھمد ،ید ایک نفر بای
کند ،یاطراف معنیتپش ھایدست او را برا

وقتیقطره ا
.مخاطب بپاشد ین صورت بیایرو
محض راهن نقطید ایباک نفری

.در مدار شعور عناصر بگرداند 
.د یایروشن بید از پشت درھایک نفر بای

http://www.txt.ir


(108)

:پلک حوادث یدود رویک نفر میگوش کن ، 
.د یآین سمت میرو به ایکودک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ک عبوریچشمان 

.تماشا یآسمان پر شد از خال پروانه ھا
.رفاقت یعکس گنجشک افتاد در آب ھا

.زه یوار در امتداد غریدیفصل پرپر شد از رو
.ل سبز کرامت یآمد از سمت زنبیباد م

شاخه مو به انگور
.مبتال بود 
کودک آمد

.دن یش پر از شوق چیب ھایج
!بھار جسارت یا( 

تاملیکاج ھاهیر ساامتداد تو د
.)پاک شد

کودک از پشت الفاظ
د ،یل دوینرم تمایتا علف ھا

.شه یان ھمیرفت تا ماھ
حوضهیپاشویرو

.شد یزندگییخون کودک پر از فلس تنھا
یبعد ، خار

.د یاو را خراشیپا
.علف ھا فنا شد یسوزش جسم رو

!مصب سالمت یا( 
. )ندینشین فرو میریشور تن در تو ش

اطیحیروز گنجشک ھایک پریک جیج
.خت یفکر او ریشانیپیرو

ل روان بودیشمشادھا تا تخیکه از پایآبیجو
.برد یجھل مطلوب تن را به ھمراه م

.شد یکودک از سھم شاداب خود دور م
فصلیدیر باران تعمیز

حرمت رشد
.خت یراھنش ریپیھلو رویاز سر شاخه ھا

اءیرنگ اشیر غم صورتیدر مس
فراغت ھنوزیگ ھایر

.زد یبرق م
موھبت ھایجیر تدریپشت تبخ

.شد یشکل پرپرچه ھا محو م

:د یکودک از باطن حزن پرس
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تا غروب عروسک چه اندازه راه است ؟

.از شاخه ، او را تکان داد یھجرت برگ
گریدیپشت گل ھا

.کرد یصورتش کوچ م

اشاتمیدر آن روزھایصبحگاھ( 
چه ھا رایکوچ باز

.دم یشنیجنوبیر شمشادھایز
ر گرمایبعد ، در ز

.مشتم از کاھش حجم انگور پر شد 
یمیقدیآب در حوض ھایماریبعد ، ب
.د یمرا تا مالمت کشانیفکر ھا

.د یبعدھا ، در تب حصبه دستم به ابعاد پنھان گل ھا رس
ر تغافلیدلپذهگرت
.شد یمحسوس خاموش میشن ھایرو

من
شدم با عروج درخت ،یروبرو م

ک کالغ بھاره ،یوع پر یبا ش
ناروشن آب ،یایبا افول وزغ در سجا

حوض ،هج فواریت گیمیبا صم
. )ک چاه یبا طلوع تر سطل از پشت ابھام 

.ارقام یاھویان ھیکودک آمد م
!ش از تناسب یپاک پیشانیبھشت پریا( 
. )شتابم یمرخت آن روزھایس حسرت ، پیخ

.خطا رفت باال یکودک از پله ھا
.د یبه سطح فراغت دویارتعاش

.وزن لبخند ادراک کم شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منظرهیتنھا

.بلند یادیزیکاج ھا
.اه یسیادیزیزاغ ھا

.یزه آبآسمان به اندا
.ن ھا ، تماشا ، تجرد یسنگچ

.چ یکوچه باغ فرا رفته تا ھ
.ن به گنجشک یناودان مز
.ح یآفتاب صر

.خاک خشنود 

کندیچشم تا کار م
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.ز بود ییھوش پا

!ب قشنگ یعجیا
پر از لفظ مر طوبیبا نگاھ

ک باغ ،یپر از لکنت سبز یمثل خواب
مشبک ،یایه حیشبیچشم ھا

مرددیپلک ھا
!شان خواب مسافر یپریمثل انگشت ھا

لب رودید ھایبیداریر بیز
ک مشت خاکستر محرمانهیانس مثل 

.شد یده میادراک پاشیگرمایرو
فکر

.آھسته بود 
آرزو دور بود

.ت بخواند یدرخت حکایکه رویمثل مرغ

که خواھند آمدییزھاییپایدر کجاھا
ک دھان مشجری

خوبیاز سفرھا
رف خواھد زد ؟ح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال دوستیسمت خ

ماه
.ر مس بود یرنگ تفس

.آمد یم باال میمثل اندوه تفھ
سرو

.بارز خاک بود هھیش
کیکاج نزد

مثل انبوه فھم
.زد یه میفصل را ساهسادهصفح
.شد یغال ھا خوانده میخشک تیکوف

کیتارین ھایاز زم
.آمد یل ادراک میتشکیبو

دوست
ایاشیھوش را رویتور

.کرد یلمس م
د ،یشنیرا میجویجارهجمل

:گفت یبا خود انگار م
.ست ینین روشنیبه ایچ حرفیھ

من کنار زھاب
:کردم یفکر م
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امشب
!ا چه صاف است یراه معراج اش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیشه تینجا ھمیا

.ظھر بود 
.خدا بود یابتدا

فیگزار عفیر
کرد ،یگوش م
.د یشنیآب را میریاساطیحرف ھا

.به ابعاد ادراک یآب مثل نگاھ
لکلک
دیک اتفاق سفیمثل 

.بر لب برکه بود 
حجم مرغوب خود را

.شست ید میتجریدر تماشا
چشم

.شد یوارد فرصت آب م
طعم پاک اشارات

.رفت یاد میذوق نمک زار از یرو

باغ سبز تقرب
ریکویتا کجا

ن ؟یریک خواب شیصورت ناب 

هیشبیا
بایمکث ز
!قربت یم علف ھایدر حر

در چه سمت تماشا
چ خوشرنگیھ

ه خواھد زد ؟یسا
یک

انسان
ثاریمثل آواز ا

در کالم فضا کشف خواھد شد ؟

!ف یشروع لطیا
!یالفاظ مجذوب ، خالیجا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تا انتھا حضور
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امشب
بیک خواب عجیدر 

رو به سمت کلمات
.باز خواھد شد 

.خواھد گفت یزیباد چ
ب خواھد افتاد ،یس
د ،ین خواھد غلتیاوصاف زمیرو

.ب شب خواھد رفت یتا حضور وطن غا
.خت یک وھم فرو خواھد ریسقف 
چشم

.د یرا خواھد دیھوش محزون نبات
.د یچیخدا خواھد پیدور تماشایچکیپ

.راز ، سر خواھد رفت 
.د یزھد زمان خواھد پوسهشیر

سر راه ظلمات
صحبت آبهلب

برق خواھد زد ،
.د ینه خواھد فھمیباطن آ

امشب
رایمعنهساق

وزش دوست تکان خواھد داد ،
.بھت پرپر خواھد شد 

ک حشرهیته شب ، 
راییقسمت خرم تنھا
.تجربه خواھد کرد 

صبحهداخل واژ
.صبح خواھد شد 
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