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  هياول ژانو
 

 شود ي سال باز ميدرها
  زبانيهمچون درها

 .ها بر قلمرو ناشناخته
 :يشب با من به زبان آورديد
 فردا- 
 ديشي انديي د نشانهيبا

 م کرديترس ييدورنما
 د افکنيطرح

  مضاعف روز وي بر صفحه
 .اغذك

 ديبا يم فردا
 گر بازيد

 .دين جهان را بازآفريت ايواقع
□ 

 ر از هم گشودميچشمان خود را د
 يي  لحظهيبرا

 احساس کردم
 ها احساس کردند آزتک آنچه را که

 بر چکاد پرتگاه
 را بدان هنگام که بازگشت نامعلوم زمان

  افقيها  رخنهياز ورا
 .دندن نشسته بويدر کم

□ 
 اما نه

 بازگشته بود سال
  بازآکنده بود ساليخانه را به تمام

 .کرد يآن را لمس م و نگاه من
 زمان

  طلبدياريآن که از ما  يب
 کنار هم نهاده بود

 روز،يکه د درست به همان گونه
  خلوتيابانيها را در خ خانه

 ها و برف را بر فراز خانه
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 .ها بر فراز برف سکوت را
□ 

 ي من بودتو در بر ِ
 .همچنان خفته
 ده بود روزيتو را بازآفر

 اما تو
 يرفته بوديهنوز نپذ

 نديکه روز بازآفر
 .زين نش وجود مرايهم از آن دست که آفر

 .ي بوديگريتو در روز ِ د
□ 

 يدر کنار من بود
 دميتو را چون برف به چشم د

 .يان جمع خفته بوديکه م
 زمان

  طلب کندياريآن که از ما  يب
 ها را ند خانهيآفر يبازم
 ها را ابانيخ

 درختان را
 .و زنان خفته را

□ 
 ي که چشمانت را بازگشوديزمان
 شيها دهيها و آفر ان لحظهيم
 گر باريد

 .م گرفتياز گام برخواه گام
 زيو در جمع حاضران ن
 .خته استيچه را که به هم درآم آن م بود و هريزمان را گواه خواه

 مييشا بازگ-د ي شا- روز را يدرها
 آنگاه و

 ها به قلمرو ناشناخته
  .ميابيراه 
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  نور، تماس
  

 رد نوريگ ي خود ميها در دست
 اه رايد و بلوط سيتل سف

 رود يم شي را که پيکوره راه
 .ماند ي مي را که به جايو درخت

□ 
 ي روديها کند از رخنه ي است که تنفس مينور سنگ

 .شيخو  ِيروان در خواب شامگاه
 شود ينور که دراز م است يدختر
 .ديگشا يم دمان راه دهي است که به سپياهي سي دسته

 کند يم ميم را در پرده ترسينور، نس
 نديآفر يم  زندهيکريها پ از لحظه

 زديگر يد و از آن ميآ يبه اتاق درم
 .غيت ي ، بر لبهيبرهنه پا

□ 
 شود نور ي زاده ميي نهي در آيچونان زن

  شفافيها ر برگيان به زيعر
  نگاهيکي ر ِياس

 . اشارتيکيمحو ِ 
□ 

 جان را ياء بيکند و اش يها را لمس م وهينور م
  رايروشن نوشد ي است که چشم از آن مييسبو

 کشد ي است که شعله ميي شراره
 کند ي است که نظاره ميشمع

 .ن بال راي مشکي پروانه سوختن
□ 

 د ويگشا يها را از هم م ن پوششينور چ
 . بلوغ رايها نيچ

 ديآ ي درمييها هياءت سايش به هيها زبانه چون در اجاق بتابد
 رود يوارها باال ميکه از د
 .يچک مشتاقيپ همانند

□ 
 کشد يبخشد نور نه دربند م ي ميينه رها

 .دادگرينه دادگر است نه ب
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 شي نرم خويها دست با
 .سازد نور ينه مي قريها ساختمان

□ 
 زد نور ويگر يها م نهياز گذرگاه آ

 .گردد ي نور بازمبه
 ند،يآفر يرا باز م  ماند که خوديبه دست

  که خود رايو به چشم
 .نگرد يش بازمي خويها دهيدر آفر

□ 
  .تابد ينور، زمان است که بر زمان بازم
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  کنسرت در باغ
 
 ده بارانيبار

 آسا ماند  غوليزمان به چشم
 که در آن

 وار شهياند
 .ميدرآمد و رفت

 يقي از موسيرود
 .زد در خونمير يفرو م

 !باد: ديآ يم جسم، پاسخ ميگر بگو
 کجا؟: ديآ يم خاک، پاسخ ميگر بگو

□ 
 کند يجهان دهان باز م
  مضاعف،يي همچون شکوفه

 ن از آمدنيغمگ
 .ن مکانياز بودن در ا شادمان

□ 
 دارم يش گام برميدر کانون خو
 و راه خود را

  .افتيتوانم  يباز نم
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  نوشتن

   
 راند يش ميآن که به پست يک
 گذارم ي را که بر کاغذ ميقلم

 ؟ييتنها ي در لحظه
 سدينو ي که ميبرا

 گذارد؟ يآن که به خاطر من قلم بر کاغذ م
 اها،يها، از رو د آمده از لبين کرانه که پديا

 ،يگرداب  خاموش، ازيي از تپه
 گذارم ي که بر آن سر ميي از شانه

 و جهان را
 .سپارم يم يفراموش جاودانه به

□ 
 آورد يسد، دستم را به حرکت درمينو ي در اندرونم ميکس
 کند، يم شنود، درنگ ي ميسخن
 آمده گون گرفتار روزهي فيايان کوهستان سر سبز و دري که ميکس

 .است
  سردياقياو با اشت
 .شدياند يم آورم يچه من بر کاغذ م به آن
 ن آتش داديدر ا

 سوزد ي ميزيهمه چ
 داور ني، ان همه امايبا ا

 خود
  استيقربان

 .کند يو با محکوم کردن من خود را محکوم م
 سدينو يبه همه کس م

 خواند يچ کس را فرانميه
 سدينو ي خود ميبرا

 سپارد ي ميخود را به فراموش
 ان رسديو چون نوشتن به پا

 گر باريد
  .ديآ يات من درميه به
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  ن سويا
 
  هست که ماينور
 .ميکن يش ممش نه لمسينيب ينه م

 آرامد يم شي پوچ خويها يدر روشن
 .ميکن يم و لمس مينيب يآنچه ما م

 نگرم يمن با سر انگشتانم م
 :کند يآنچه را که چشمانم لمس م

 را ها هيسا
 .جهان را

 زمير يها جهان را طرح م هيبا سا
 انبارم يها م هيو جهان را با سا

 را و تپش نور
 گري ديدر آن سو

  .شنوم يم
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  باد و آب و سنگ
  

 ديآب سنگ را سُنب
 باد آب را پراکند

 .سنگ باد را از وزش بازداشت
 .آب و باد و سنگ

□ 
 کر سنگ را بسوديباد پ 

  لبالب از آب استيسنگ فنجان
  .ماند يم آب ِ رونده به باد 
 .باد و سنگ و آب 
□  

 شي خويها چ و خميگذرد از پ يباد آوازخوانان م
 شيپ بهرود  يآب نجواکنان م

 .شي خويسنگ گران آرام نشسته به جا
 .باد و آب و سنگ

□ 
 .ستي نيگري است و ديگري ديکي

 گذرند ي پوچ خود ميها از درون نام
 اديشوند از چشم و روفته از  يم ديناپد

  .آب و سنگ و باد
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  استمرار
  
١ - 

 اه استيآسمان س
 خاک

 زرد 
 درد يم  شب را از همي بانگ ِ خروس جامه

 « است؟يچه ساعت«: پرسد يدارد و م ين سر برمي از بالآب
 خواهد يد و تو را ميگشا يم باد از خواب چشم

 .گذرد ي از کنار راه ميدياسب سف
 
٢ - 

 شيها همچون جنگل در بستر برگ
 دي آرميتو در بستر باران خود خواه

  خوانديم خود آواز خواهينس در بستر
 .اد ديت بوسه خواهيها و در بستر بارقه

٣ - 
  تند چندگانهي حهيرا
  چندي با دستانيکريپ

 يي نامريي بر ساقه
 .ماند ي ميدياز سف يي به نقطه

  
۴ - 

 .با من سخن بگو به من گوش دار به من پاسخ ده
 ديبازگو آنچه را که غرش نابهنگام آذرخش

 .ابدي يجنگل درم
  
۵ - 

 ميآ يبا چشمان تو به درون م
 ييآ يش ميبا دهان من به پ

 يرو يم در خون من به خواب
 .زميخ يبرم در سر تو از خواب

۶ - 
 به زبان سنگ با تو سخن خواهم گفت

 ) دادي سبز پاسخم خواهيبا هجا(
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 برف با تو سخن خواهم گفت به زبان
 ) داديبا وزش بال زنبورها پاسخم خواه(

 تو سخن خواهم گفت به زبان آب با
 ) داديبا آذرخش پاسخم خواه(

 گفت ن با تو سخن خواهمبه زبان خو
  ). داديگان پاسخم خواه  از پرندهيبا برج(
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  يآزاد
 

 ان آوردنديمان سخن به م ني از سرزميکسان
 دميشياند يم دست ي تهينيمن اما به سرزم

  از خاک و نوريبه مردمان
 يواري و ديابانيبه خ

 -وار يستاده در برابر دي ا- خاموش  يو به انسان
 اند ستادهيا يدم که برهنه بر پايشياند يا مه و به آن سنگ
 در آب رود

 .ن روشن و مرتفع آفتاب و نوريدر سرزم
 دميشياند ياد رفته مي از يزهايبه آن چ

 دارد، يم ام را زنده نگه که خاطره
 :خواند يشان فرا نم چ کسيربط که ه ي بيزهايبه آن چ

 هنگام  نابهي آن حضورها- اها يرو به خاطر آوردن
 ديگو يها به ما م  آنيمان از وراکه ز
 ستي نيتيرا موجود که ما

 ها را ند خاطرهيآفر ي است که بازميزيو زمان تنها چ
 .اها رايپروراند رو يم و در سر

 :شيرهايست به جز خاک و به جز تصوي در کار نينيسرزم
 و خاک
  .ديز ي که در زمان مينور
 :زديآم ي که با هر واژه ميي هيقاف

 يآزاد
 خواند، يم را به مرگکه م
 يآزاد

  افسونگريخانه روا است و بر زنيکه فرمانش بر روسب
 . جذام گرفتهيگلو با

  من به من لبخند زديآزاد
  که در آنيهمچون گرداب

 .دي باز نتوان ديزيش چيخو ريجز تصو
□ 

 ماند يها م  به باليآزاد
 وزد يها م ان برگي که در ميميبه نس

 .رديگ يآرام م  سادهيو بر گل
 ماند که در آن ي ميبه خواب
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 ما خود
 .ميشتني خويايرو
 يماند آزاد ي ممنوع مي وهيدندان فرو بردن در م به

 و  متروکيمي قدي به گشودن دروازه
 .ي زندانيها دست

 ماند ي ميآن سنگ به تکه نان
 ييايد به مرغان دري سفيآن کاغذها
 .گان پرنده ها به آن برگ

 : ماندگان را انگشتانت پرنده
  !ديآ ي به پرواز درميزيهمه چ
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   عشقيفراسو
 

 :هراساندمان ي ميزيهمه چ
 زمان

 گسلد يم  زنده از هميها ان پارهيکه در م
 ام من آنچه بوده

 آنچه خواهم بود،
 .کند مي ما را دو نيچنان که داس آن

 يآگاه
 ستيتوان نگر ي ميزيش بر همه چي است که از ورايتيشفاف
 .ديتواند د يچ نميش هيستن به خويبا نگر که است ينگاه
  علف،ي پهنه ، غبار ذهن بري خاکستريها ها، دستکش واژه

 آب، پوست،
  مايها نام
 ان من و تويم
 ها را فرو  آنيپوريچ شيبرافراشته است که ه ي از پوچييوارهايد
 .ختيتواند ر ينم

 -ر شکسته ي آکنده از تصاويياي رو- بس است  اها ما راينه رو
 ان و رسالت کف آلودشينه هذ

 .شيها ها و چنگال با دندان نه عشق
  خود مايفراسو

 بر مرز بودن و شدن
 .دهد يتر آوازمان م  جانبخشياتيح
 رونيب

 آرامد يکند و م يشب تنفس آغاز م
  کهيشب  درشت و گرميها پُر بار از برگ

 :ماند يها م نهي از آيبه جنگل
 ها، شاخ و برگ، وه، چنگاليم
 درخشد و يکه م ييها شتپ
 .رود يش ميگر پي ديکرهايان پي که از مييکرهايپ

 ده است و گستردهيآرم ن جايدر ا
 ايبر ساحل در

 آلود ن همه موج کفيا
 .ميار و سراپا تسليناهوش  ِيگ ن همه زندهيا
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 -: يز از آن ِ شبيتو ن
 را، ارام، رها کن خوديب

 ي و تنفسيديتو سپ
 يا فتاده جدا ايي ، ستارهيضربان

 يجرعه و جام
 آورد يدمان فرو م  سپدهي ترازو را به سوي که کفه ينان

 يدرنگ خون
 تو
  .کرانه يو زمان ب ان اکنونيم
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  تماس
  

 
 ديگشا ي تو را از هم مي هستيها  من پردهيها دست

 پوشاندت يم يشتري ِ بيگ در برهنه
 کند يانت مياندام به اندام عر

  منيها دست
 کرتيو از پ

  .نديآفر يگر ميد يکريپ
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  پگاه
  

  باديها ها و لب دست
 دل آب

 درخت مورد
 اردوگاه ابرها

 ديگشا يچشم بر جهان م  که هر روزياتيح
 ...شود يات زاده مي که با هر حيمرگ

 مالم يچشمانم را م
  .نوردد ين را درميآسمان زم
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  نينه آسمان نه زم
 

 به دور از آسمان
 اش غهير و تبه دور از نو
 بسته  شورهيوارهايبه دور از د
 ييها ابانيبه دور از خ

 وسته،يد پيگشا يگر مي ديها ابانيکه به خ
  پوستمي  وز کردهيها به دور از روزنه
 -نه ي چاه آيده به ژرفاهايفروغلت -م يها ها و دندان به دور از ناخن
 ديگشا يم  که آغوشيکري که بسته است و پيبه دور از در

  دور از عشق بلعندهبه
  نابودکنندهيصفا
 شميابر يها پنجه

 لبان خاکستر،
 ا آسمانين يبه دور از زم

 اند زها نشستهيگرد م
 :آشامند يدستان را م يآن جا که خون ته

 پول يزهايگرد م
  افتخار و داديزهايم
 ز خدايز قدرت و ميم
 شيخو  مقدس در آخوري  خانواده-

 اتي حي چشمه
 در آن که يي نهيتکه آ

 خود را آشامد و عطش يش مير خوينرگس از تصو
 نشاند و يفروم
 جگر

 ...ها است گان و کرکس خوراک فرستاده
 ا آسمانين يبه دور از زم

  ِ پنهانيهمخواب
 قرار، ي بيبر بسترها

  از آهک و گچييکرهايپ
 -شود  ي که در معرض نور از سرما منجمند م- سنگ  از خاکستر و

 واژه ز سنگ و برآمده اييو گورها
 ار خاموش برج بابل وي -
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 کشد و يازه مي که خميآسمان
 گزد، يرا م  که دُم خوديدوزخ

 ز ويو رستاخ
 :دار استي که پايگ روز زنده

 غروب يروز ِ ب
  .ني ِ جنيِ اندرون بهشت
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  شب ِ آب
  

 لرزد ي که در شب ميشب با چشمان اسب
  که در دشت خفته استيشب با چشمان آب

 .ان توستچشم در
 لرزد ي که مياسب

 . ِ توستي نهانيها در چشمان آب
 هيسا: چشمان آب
 چاه: چشمان آب
 .ايرو: چشمان آب

 ييسکوت و تنها
 د،ينما يشان راه مي است که ماه بديدو جانور کوچک

 نوشند، يکوچک که از چشمان تو م دو جانور
 . نهانتيها از آب

 يياگر چشمانت را بگشا
 ديگشا ي را باز م مُشکيها دروازه شب

 ،يجار شود از نهفت ِ شب ِ يها آشکار م قلمرو پنهان آب
 يو اگر چشمانت رابربند

 آکندت ي از درون ميرود
 رود يش ميپ

 گسترد يظلمت م بر تو
 و شب

 رطوبت اعماقش را
 يبه تمام

  .بارد يم بر سواحل جان تو
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  آتش روزانه
 

 همچون هوا
 نکند انسا يران ميسازد و و يم

 يي نامرييبناها
 نيزم بر صفحات

 . بلنديها دشت ارات، پهنيبر س
 ماند زبانش که غبار هوا را

 سوزد يم
  فضايها بر کف دست

 هجاها
 نور افشان

 هاشان شهي است که رياهانيگ
 سازد ي مييها خانه
 .صدا از

 گسلد يوندد و از هم ميپ يهجاها به هم م
 يبه باز
 نديآفر يم ها نقش

 .ونهمگون و ناهمگ
 هجاها

 شود در دهان يشکوفا م
 .ند در ذهنينش يبه بار م

 .نوشد شب را ي نور، مي بر سفره هاشان نشسته شهير
 ها زبان

 دي از خورشيدرختان
  از آذرخش ويبا شاخسار

 .باران  ازييها برگ
  پژواکيقواعد هندس

  از کاغذ،يد شعرش را بر برگيزا يم
  . فضاي انگشتان گشوده همچون روز بر سر
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  ان رفتن و ماندنيم
   

 روز
  است استواريتيشفاف 

 گرفتار
 .ان رفتن و ماندني مي در لق لقه
 :ديآ يچه از روز به چشم م ز است آنيآم همه طفره

 .ريناپذ افق در دسترس است و لمس
 زي ميرو

 کاغذها
  ويکتاب

 -.يوانيل
 .ده استيآرم  نام خودي هيز در سايهر چ

 زد ويخ يتر برم تر و آرام م آراميها خون در رگ
 .کند يم تکرار ميها قهيشق  سرسختش را دريهجاها

 ند نور،يگز ي برنميزيچ
  استيواريد گر گونه کردنياکنون در کار د

 .ديز يخ ميکه تنها در زمان ِ فاقد ِ تار
 .رسد يعصر فرا م

 ج است وياکنون خل  که هميعصر
 اش  آراميها حرکت
 .جنباند يم جهان را

 ميداريم و نه بيا  خفتهما نه
 ميفقط هست

 .ميمان يفقط م
 شود يلحظه از خود جدا م

 ما د کهيآ ي درمياءت گذرگاهيکند و به ه ي ميدرنگ
 از آن

 همچنان
  ...ميدر گذر
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  لحظه
 
 آورد يست که از آن جا، از آن سو، بازش ميک

 گشته؟  بازيگ  به زندهيي به سان نغمه
 - گوش ِ ذهن؟ يتوها نُهد از ينما يست که راهش ميک

 گر بار همانيگردد و د ي که باز ميي  گم شدهي به سان لحظه
 د،يزدا يم  است که خود رايحضور

 کشند و يهجاها از دل خاک سر به در م
 دهند يصدا آواز م يب

 .ان در ساعت مرگ مايگو نيآم
 ان آوردميها سخن به م بارها در معبد مدرسه از آن

 .يچ اعتقاديه يب
 شنوم يها را به گوش م آن وناکن
 -. استعانت از لب ي برآمده بيياءت صدايبه ه
 .ها  دوردستي ماند روانه يگ ميش ريکه به سا ييصدا

 و نوازد يام م ها در جمجمه ساعت
 زمان

 .گر باريزند د ي ميگرد بر گرد شب ِ من چرخ
 ». خاک که مرگش مقدر استي بر پهنه ستمي نين آدميمن نخست«
 -وار ۵توس کتهياپ کنم ين نجوا مين چنيد ا با خو-

 رانم يو همچنان که بر زبانش م
 گسلد يجهان از هم م

 .خونم در
□ 

 اندوه من
 ل گمش استياندوه گ

 .- شفقت بازآمد ي بدان هنگام که به خاک ِ ب-
 ناک ما  خاک ِ شبحي بر گستره
 . آدم ابوالبشر استيهر انسان

 شود يم جهان با او آغاز
 .رسد يان ميبه پاو با او 

  از سنگ۶ينيهالل
 ان بعد و قبليم

 . که بازگشت ندارديي لحظه يبرا
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 -» .نينم و انسان آخريمن انسان نخست«
 گذرد يم ن سخن بر زبانميو همچنان که ا

 لحظه
 وزن يجسم و ب يب
 .شود يم د و بر فراز سرم بستهيگشا يم دهان مير پايز

 و زمان ناب
  !ن استيهم
 

    
  
  

  




