تولد یک پروانه
گزیدهی شعرها

نیکیتا استانسکو

ترجمهی محسن عمادی

خانهی شاعران جهان
بیست و یک آذر هزار و سیصد و هشتاد و نه

نام،
»چنان غمگی 
که در من هزار سگ بهدنیا نیامده
یکنند«
به هزار کودک بهدنیا نیامده پارس م 

نیکیتا استانسکو ،شاعر و نویسندهی رومانیایی در ماه مارس سسسال  ۱۹۳۳بسسه دنیسسا آمسسد .مسسادرش روسسسی بسسود و پسسدرش دهقسسانی
نشناسی خواند در سال  ۱۹۵۷تحصیلتش را به پایان برد و در مجلهی تریبونا آغاز به کار کرد.
رومانیایی .در دانشگاه بخارست زبا 
کسال از همسرش جدا شد و در سال  ۱۹۶۲دوباره ازدواج کرد و این ازدواج هم با شکسسست روبسسرو
در سال  ۱۹۵۲ازدواج کرد و بعد از ی 
نبار ازدواج کرد.
شد و درسال  ۱۹۸۲دوماه پیش از مرگش برای سومی 
در مدت حیاتش جوایز فراوانی را دریافت کرد :در سال  ۱۹۷۵جایزهی مهم هردر را گرفسست ،کاندیسسدای نوبسسل ادبیسسات نیسسز بسسود .نیکیتسسا
متریسسن پایهگسسذاران شسسعر
یداننسسد .او ازمه 
استانسکو را پدر شعر دههی شصت و یکی از مهمترین شاخصههای شعر پس از جنگ اروپسسا م 
یشود.
تمدرن اروپایی محسوب م 
پس 
یپرسم ،در
بمان .از خودم م 
تها و مصائ 
قهایمان ،نفر 
یبریم ،احساساتمان هستند .عش 
می نویسد » :تنها چیزهایی که سرانجام با خود م 
یتوانیم قدری از احساساتمان ،اندکی از تنفرمان و چیزی از شورمان
یکنم ،م 
یام چه چیزی از من باقی خواهد ماند؟ گمان م 
پایان زندگ 
قمان را از خود بهجا بگذاریم«.
را و بهخصوص عش 
زندگی کوتاه استانسکو در شرایط دشوار دیکتاتوری کمونیستی از او چهرهای چون فدریکو گارسیا لورکا خلق کردهاسسست .استانسسسکو از
معدود شاعرانی است که هم در میان خوانندگان عادی ،محبوب است و هم بین منتقدان و خوانندگان تخصصی شعر.
یپسسذیرفت اگسسر تشسسویق و
سام و این ترجمه هرگز صسسورت انجسسام بسسه خسسود نم 
آشنایی خود با شعر استانسکو را مدیون همدلی کلراخان 
لهای
مرزم سسسا 
یام فلورنتین اسماندارچهی شاعر و ریاضیدان نبود که خود از دوستان استانسکو بسسود و ه 
یهای دوست رومانیای 
راهنمای 
ناش  .انتخاب شعرهای این مجموعه از میان ترجمههای اسپانیولی و انگلیسی شعرها صورت گرفتهاست.
خفقا 

محسن عمادی
پاییز  ،۱۳۸۵روستای امره

یشود.
این مجموعه به مناسبت هشتاد و پنجمین سالروز تولد احمد شاملو منتشر م 
خانهی شاعران جهان
یاست.
مجسمههای متن ،آثار کنستانتین برانکوزی مجسمهساز مدرن رومانیای 

ش از لختهی خونی نیستم
چیزی بی 
یگوید
که سخن م 
پرترهی شخصی ،نیکیتا استانسکو

ترانه
یکردم
وقتی اندیشه م 
خود را از یاد بردم
وقتی اندیشه کالبد یافت
گها مرا در سایه از یاد بردند
بر 
تا وقتی که نامرئی ،مرئی شود
یکشم
ینشینم و انتظار م 
م 
یآورد؟
چکس مرا به یاد م 
که آیا هی 
یگیرند
و مادام که باد و برف از من جان م 
یکنم
چراغها را خاموش م 
در روح همگان.

ترانهی زمستان
تو چه زیبایی در زمستان
ت کش و قوس آمد
نزدیک افق ،دشت بر پش 
و درختان دیگر از باد زمستانی فرار نکردند
منخرینم ملتهب بود
نه بویی
و نه نسیمی
تنها فاصله،
لبخند یخی خورشیدها.
تهای تو در زمستان
فاند دس 
چه شفا 
یگذرد
چکس نم 
و هی 
یچرخند
فقط خورشیدهای سفید در عبادتی خاموش م 
یگسترد
و خیال دوایری م 
یزنند
تها حلقه م 
که دور درخ 
دو به دو
چهار به چهار.

پایان فصل
یدانستم
چه خوب م 
یمرد
که غروب در گنبدها م 
ینمود
خزده م 
و دور و برم همهچیز ی 
نهای باد
مبدل به ستو 
یدانستم
چه خوب م 
که درهی مواج عطرها
در ظلمات فرو ریخت.
هرگز چنین سرما را نچشیدهام
ناگهان بیدار شدم
چنان دور و غریب
سرگردان در پشت صورتم
انگار احساسم را
یتفاوت ماه
در آسودگی ب 
پنهان کرده بودم.
یدانستم
چه خوب م 
که تو را نشناختم و شاید
همیشه هر ساعت و هر لحظه بیای
یام -آنگاه-
جاری از میان هشیار 
یگذرد.
انگار شبحی که از میان طاق نصرت م 

عصر طلیی عشق
قاند
تهای من عاش 
دس 
یبیند
افسوس دهانم عاشق است و م 
یفهمم
ناگهان م 
که اشیا چنان به من نزدیکند
یتوانم از میانشان قدم بردارم
که به سختی م 
و رنج نکشم
احساس شیرینی است
از بیداری ،از رویا
یخواب
و حال من اینجایم ،ب 
یبینم
به وضوح خدایان عاجی را م 
یگیرمشان
در دستهایم م 
یآورم ،خندان در ماه
نها ایمان م 
و به آ 
سرگرم مجسمههای نگهبانان
چرخ یک کشتی باستانی،
که ملوانان آن را گرداندند و پرستیدند.
مشتری زرد است ،هرای جادوگر
یزند
به نقره ای م 
یگردد
یزنم و چرخ م 
با دست چپ تلنگری به چرخ م 
یهاست ،عشق من!
رقصی از شکوهمند 
که از خدایان بسیار آسمان ،یکی ،میان من و تو
و روحم بادبان کشیده
مواج از اشتیاق
همهجا به دنبال تو.
یآیند
و اشیا م 
نزدیکتر حتی
یکنند،
و سینهام را پر م 
یکنند.
زخمی ام م 

مرثیه ،برای واسیل پاراوان
در هرکندهی درخت خدایی نهادند
اگر سنگی بشکافد
یدهند
یآورند و در شکاف جا م 
به آنی خدایی م 
کافی است پلی بریزد
و در آنی بهجایش خدایی بگذارند
یا چالهای در بزرگراه پیدا شود
و خدایی در آن قرار بگیرد
آه ،دست و پایت را به سهو و به عمد نبر!
یدهند
یدرنگ خدایی در زخم جا م 
نها ب 
آ 
مثل همهجا ،همهجا
یدهند
خدایی را در آن جا م 
تا عبادتش کنیم،
که او
یافتد را
نجایی را که از خود جدا م 
هر آ 
یکند
حفظ م 
بههوش باش مبارز ،چشمت را از دست نده
یآورند و
نها خدایی م 
که آ 
یدهند
در حدقهات جا م 
نجا خواهد ماند ،مبهوت
و او آ 
و ما روحمان را تکان خواهیم داد تا بر او نماز بریم
و تو خود نیز باید روحت را تکان دهی در عبادتش،
یخواستی
همانطور که از دیگران م 

...
راستشو بگو
ف پاتو ببوسم
اگه یه روزی بگیرمت،ک 
نوقت یه خورده بعدش
او 
از ترس اینکه بوسههامو خراب نکنی
یزنی؟
لنگ نم 

رسالهی احساسات
بعد ،بیشتر از همیشه ،همدیگر را دیدیم
من یک طرف ساعات ایستادم تو طرف دیگر
مثل دو دستهی یک کوزهی آب.
یشدند
فقط کلمات بین ما جاری م 
تسرمان
شرویمان و پش 
پی 
نها را تماشا کرد
یشد چرخیدن آ 
به سختی م 
و ناگهان
یخواستم یک زانویم را خم کنم
م 
و آرنجم را به زمین بزنم
تا چمن را تماشا کنم
زانو زده در ریزش چند واژه
انگار از پنجهی شیری خیزان
یخورند
کلمات غلت م 
شرویمان و پشت سرمان
در پی 
یشدند
نها مصرتر م 
یشدم آ 
و هر چه بیشتر عاشقت م 
و همین چرخه را
ساختار مواد و سرچشمهی اشیا دانستند.

سهایی بر یک مکعب
در 
یداری
تکه سنگی برم 
یدهی
شاش م 
به خون ترا 
لو
مهای هومر صیق 
با چش 
با نور جلیش
تا مکعبی کامل از کار درآید
یاش
یبوس 
نگاه مدام م 
آ 
ن خود ،با دهان دیگران
با دها 
حتی با دهان دختر شاه پریان
یداری
بعد چکشی برم 
یشکنی
و ناگهان گوشهای از آن را م 
یتردید همگان خواهند گفت
همه ،آری ،ب 
یبود این جهان
چه مکعب کاملی م 
تنها اگر آن گوشهی شکسته در کار نبود.

شعر
شعر چشمی گریان است
شانهای گریان است
چشم گریان شانه است
دستی گریان است
چشم گریان دست است
روحی گریان است
چشم گریان قایق است
آه ،دوستان
شعر اشک نیست
نفس گریستن است
گریستن چشمی ناخوانده
اشک چشم کسی
یبود
که باید زیبا م 
یبود.
که باید شاد م 

ملموس
معماتر از خطی راست چیزی نیست
کتر از عروسی
و دردنا 
نهای
و گوشهگیرتر از جش 
عید سال نو
هیچ چیز.
رهاتر از خواب چیزی نیست،
نگاهدارندهتر از خستگی و بیگاری
چچیز
و از روزگاران گذشته هی 
از آن دو نوجوان افزون نیست
که دیروز درحال بوسیدن دیدمشان
چچیز نیست
پابرجاتر از هوا هی 
ستر از آن هم.
و قابل لم 

عروسی یک پروانه
یکوشم زود
با من بیا .م 
نشانت بدهم
عروسی یک پروانه را ،نقاشی شده
خهای یک لکوموتیو.
بر چر 
بیا از دودکش لکوموتیو آویزان شویم
تا درس آناتومی ببینیم
نها واژهای را تشریح خواهند کرد
امروز آ 
هرچند ممنوع است.
نتر نیست
چچیز آسا 
یخواهی زنده بمانی؟ هی 
م 
با من بیا
و تکرار کن...
مرور کن با خودت:
ما پروانهایم
ما پروانهایم.

جنگل سوخته
یبارید ،خط درخت
برف سیاه م 
یدرخشید وقتی سربرگرداندم تا نگاهش کنم
م 
دیرزمانی مبهوت و خاموش
تنها ،دنبالهی خاطرات پشت سرم.
و نگار ستارگان ،میخکوب شدهاند
یساییدند،
نهایشان را بهم م 
دندا 
یتخفیف ،ماشینی جهنمی،
و پیوندی ب 
یکرد.
ساعات توقف آگاهی را اخطار م 
یشود
نگاه ،سکوتی انبوه نازل م 
آ 
و هر اشارهی من
یگذارد.
نها به جا م 
ستارهی دنبالهداری را در آسما 
یدهم
یشنوم هر نگاهی که شکل م 
وم 
انگار در گروهی از درختان
ییابد.
بازتاب م 
یگردی ،بچه؟
نجا دنبال چه م 
آ 
تهای مچالهات ،و شانههایی
بادس 
یشک خشک بودند.
یدهند که ب 
لهایی خبر م 
که از با 
یدود.
یمقصد ،در آسمان غروب م 
برف سفید ،ب 
مانداز
افقی زوزهکش ،دور از چش 
یدهد
لسنگ و زبانههایش را بهتندی حرکت م 
زغا 
یکشاند
و برای همیشه ،مرا زیر ردیف خاموش م 
یشود.
تنم نیمهعریان از نظر ناپدید م 
در دوردست های دود شهر شعلهور است
مشتعل زیر هواپیماها ،تل هیزمی منجمد
جنگل ،مگر ما دو تن  ،چهکار کردیم؟

نها تو را سوزاندند؟ جنگل در لباسی از خاکستر
چرا آ 
و ماه آیا پس از این ،از فراز تو نخواهد گذشت؟

میدان در بهار
مها ،این چمن در حرکتی چالک
حلقههای سبز دور چش 
کنارت به مهر حلقه می زند  ،چندی بعد
یاندازی،
یآوری ،بعد به دورش م 
آن را گرد م 
یات
یگناه 
آشفته از لبخند جوانی و ب 
دراز کشیده زیر تو ،این گنبد فرفری چمن
آوازش را در شن خواهد خواند
یگذری
و تو را از آن خبر نیست و حال م 
از میان ستارههای بیگانه ،یک ابله!

بامدادان بر پشت اسب
یبرد،
سکوت به کندهی درختان حمله م 
و در راه بازگشت
یشود
یشود ،سنگ م 
فاصله م 
یگردانم
تنها چهرهام را رو به خورشید م 
یکنند
گها را در این مبارزه از هم جدا م 
شانههایم بر 
روی دو پا تند و تیز
یشود
یجهد ،بخار از خاک بلند م 
اسبم م 
یشوم حوا ،من ،حوا!
حوا به تو بدل م 
خورشید در میانهی آسمان منفجر شدهاست ،مویهکنان!
یشود
گتر م 
یشود ،خورشید بزر 
گها نواخته م 
طبل سن 
بها،
گنبد آسمان لبریز عقا 
در برابرش بر نردبان هوا
یگدازد
یریزد و م 
فرو م 
یشود
یرنگ م 
سکوت ،بادی آب 
در باریکهراه،
یشود
مهمیز سایهام بلند م 
یشکند
خورشید افق را به دو نیمه م 
لهای محبس محتضرش را
گنبد آسمان سلو 
یکند
ویران م 
نیزههای آبی ،بی بازگشت
یریزم
همهی اوهامم را دور م 
یبینند ،شیرین و سنگین
نها او را م 
آ 
یشود
اسبم روی دو پا بلند م 
حوا ،جزر و مد نور ،حوا!
یرود ،مویهکنان
خورشید از اشیا بال م 
یلرزند ،بی صدا و سنگین
کنارههایش م 
یکند ،حوا
روحم او را دیدار م 

یشود
اسبم روی دو پا بلند م 
یسوزد.
مرنگم در باد م 
یال ک 

نقش نیمهبرجسته از قهرمانان
سربازان جوان در پنجره جا گرفتهاند
درست وقتی دیدهشدند ،به پیشانیهاشان شلیک شد
در پنجرهی مغازهای جا گرفته بودند ،که بهتر دیده شوند.
درست سر آخرین اداهاشان بود
خها ،بازوها ،زانوها ،آخرین اداهایشان
نیمر 
یهاشان
نها شلیک شد ،ناغافل ،به پیشان 
که به آ 
نهای پهن شانههایشان
یا به میان استخوا 
با زبانهی آتشی
تهای کودکی که به ماه نشانه رفتهاست،
که از انشگ 
فتر است.
ظری 
پشت سرشان سربازخانهها خالی بود
قهای شکسته ،پنجرهای بسته
چپچهها ،قندا 
بوی پ 
یکنند
دستگیرههای آهنی هنوز غژغژ م 
نهای چوبی کوچک
بر چمدا 
که سربازخانهها را پرکردهاند
درست مثل دستگیرهی آهنی ماه که هنوز هم
یکند
غژغژ م 
نکه دری باز شود
حال ،پیش از آ 
برای جستجوی نامههای قدیمی
سهای کهنهی زمان.
عک 
سخورده
یمانند ،واک 
سربازان جوان بر جا م 
یدرخشند
تها و بازوهایشان ،چنان م 
صور 
سخورده
یدرخشند واک 
جل خورده ،چنان م 
و نشسته درست مثل لحظهای
که در آن زندگی فروریخت و مرگ آن را بلعید
یمانند ،ثابت و درخشان برای ابد
نگونه م 
ای 
یفرستیم مثل ماه
نها درود م 
و ما به آ 
یشود.
که در میانهی میدان بلند م 

نهاییم
برای ما ،که حال هم سن و سال آ 
لهای بسیار است که در پنجره ماندهاند
نها سا 
نکه آ 
باای 
یگذریم
نها م 
نها رسیدهایم و از آ 
برای ما که به آ 
یتپند
لهایی که م 
و حافظه داریم و د 
حافظهای تازه ،بسیار تازه
سربازان جوان در پنجره نشستهاند
یاندازند
مدیگر را دست م 
وه 
انگار هنوز زندهاند.

آواز غمگین عاشقانه
یکشد،
فقط زندگیم خودش را برایم م 
کروز.
بله ،ی 
یداند
فقط علف طعم زمین را م 
بله ،فقط خونم
یکند
دلش برای قلبم تنگ می شود وقتی ترکش م 
هوا بلند است ،تو بلندی
اندوه من بلند است
می رسد زمانی که اسبها بمیرند
می رسد زمانی که بارانهای سرد ببارند
و هر زنی سرت را بر گردنش بگذارد و
سهایت را بپوشد
لبا 
نگاه که پرندهای سفید بیاید و
و نیز می رسد آ 
ماه را در آسمان قرار دهد.

از عشق
یماند
او خسته و بس زیبا م 
ناند
موهای سیاهاش خشمگی 
دست درخشانش
لهاست که مرا از یاد برده است
حال سا 
لهاست که خودش را هم از یاد برده است
سا 
انگار که از گردن یک صندلی آویزان است
در نورها خود را غرق می کنم
لها قرار می دهم
کهایم را در برابر سگدوانی سا 
ف 
نهایم را به او نشان می دهم
دندا 
اما می فهمد که لبخندی در کار نیست
لبخند این مخلوق روشن و شیرین.
یکند وقتی
مرا بر خودم آشکار م 
یماند
خسته و بس زیبا م 
و تنها برای اوست
که در این جهان مخوف و این آسمان جهنمی
یکنم
زندگی م 

نوع دیگری از ریاضیات
یشود یک.
یدانیم که یک ضربدر یک م 
م 
کشاخ و یک گلبی
ولی از نتیجهی ضرب یک ت 
هیچ تصوری نداریم.
یدانیم که پنج منهای چهار می شود یک
م 
یدانیم یک ابر منهای یک قایق بادبانی
ولی نم 
یتواند باشد.
چه م 
یشود یک
یدانیم که هشت تقسیم بر هشت م 
م 
ولی از یک کوه تقسیم بر یک بزغاله
چ نمی دانیم.
هی 
یشود دو
یدانیم یک به اضافهی یک م 
م 
ولی من و تو ،آه
یشود.
یدانیم چه م 
نم 
لضرب یک ناجی و یک خرگوش
اما حاص 
یاست با سر سرخ.
کس 
یک دله دزد تقسیم بر یک پرچم
یشود یک خوک.
م 
یک اسب منهای یک اتوموبیل
یشود یک فرشته.
م 
یک گل کلم به اضافهی یک تخم مرغ
یشود استخوان قوزک پا
م 
فقط من و تو
در ضرب  ،تقسیم
جمع و تفریق
یمانیم
همان باقی م 
از ذهنم پاک شو
به دلم باز گرد.

آگاه باش
بدان که توان کشتن دارم
یتوانم سر زیبای ستارهای آرام را
که م 
زیر پا له کنم که در حال طلوع است
تهای فلکی
برای همین به نقاشی صور 
رو آوردهام
یسوزد
بدان که دلم برای خودم نم 
یآمیزم.
که خونم را با درختان غان م 
یگویم تا بدانی
نها را م 
ای 
یکنی
که با من چه م 

واژه
آرام آرام به واژهای بدل شد
به دستههای روح بر باد
دلفینی در موج ابروانم
یسازد
سنگی که بر آب حلقه م 
ستارهای در دل زانوانم
آسمانی در میان شانهام
و منی در من..

لکلمات
اون یه برگ بهم داد مثه یه دست با انگشتاش
من بهش یه دست دادم مثه یه برگ با دندونههاش
اون بهم یه شاخه داد مثه یه بازو
من بهش بازومو دادم مثه یه شاخه
اون آروم بهم تنه زد
مثه یه شونه.
من شونهبه شونهاش دادم
مثه یه تنهی پرگره.
یتونم صدای تند شدن شیرهشو بشنوم
م 
مثه جریان خون
یتونه صدای کند شدن خونمو بشنوه
اونم م 
یره.
مثه شیرهای که سربال م 
یشم
من از اون رد م 
اون از من.
یمونم
من یه درخت تنها م 
اون
یه مرد تنها.

معراج کلمات
مهایش را چیدهاند
چنان چون پوست گوسفندی که پش 
یخیزد.
روز برم 
دشوار است که خود را از سنگ عریان کنیم
دشوار است که خاطره را از یونان عریان کنیم
نها حرف زد
ولی ،چرا باید از ای 
به هر حال،
نور هم پوستی دارد
یتواند عریان شود
نور هم م 
پس نور هم در گناه بودن شریک است.
هجوم هوای تازه
یرسد
همراه عصر طلیی سر م 
ما زیباییم
چرا نباید زیبا باشیم؟
یخوریم
مدیگر را م 
ه 
فقط از فرط گرسنگی
از فرط پرستش
ساختار
عشق.
مهم نیست
ما خودمان هستیم
این زیباست.
در قلبم
یبرم
یام را با خود م 
خون همیشه جار 
مام
در چش 
اشک همیشه شورم را.
یکشم.
فرشته را در میانهی آسمان به دوش م 

سها
ساعت همگان با تندی 
یگشایند
گها چشمی از سنگ م 
سن 
یگشایند
نها چشمی از استخوان م 
استخوا 
گها به جای چشم پوزهای دارند و
س 
یکنند
یوقفه با سه پوزه پارس م 
ب 
مهاست
این ،قاعدهی مسخ چش 
یشود
چشم گربه ،برگ م 
در حدقهی گربهی مادر
یدهند
گها مویهای خوش سر م 
بر 
مهایم تار و گشاده،
چش 
یزنند
در برج مراقبت شهر سوسو م 
یکنم
و ناگهان در حدقههایم احساس م 
تندیس مریم را
با نوزادی در دست.

آن ماه مارس
یبارید
باران وحشتناکی م 
یکردیم
قبازی م 
ما در اتاق زیر شیروانی عش 
در پنجرهی بادامی آسمان
ابرهای ماه مارس جاری بودند.
یخستگی اتاق،
دیوارهای ب 
یهای گچی
ارواحمان زیر نقاش 
مخفیانه در جهانی سنگی
یرقصیدند.
م 
لها بر تو فرود بیاید «
گفتی» :قراراست با با 
یبارند
دیر یا زود کرهی زمین و کرات دیگر با هم فرو م 
»مهم نیست ،لورلی .بهت گفته بودم«
پروازم با پرها فروبارید
یدانستم
دیگر نم 
که خانهام را کجای دنیا رها کردهام.
یزدی
از پشت سر صدا م 
»بهم بگو ،بهم بگو
لتره؟ مردم یا بارون؟«
یخوشک 
ک 
یبارید
باران وحشیانه م 
بارانی به تمامی هذیانی
یکردیم
قبازی م 
و ما در اتاق زیر شیروانی عش 
آرزو داشتم که آن ماه مارس
یرسید.
هرگز به پایان نم 

حادثهی هستی
واقعهای است از هستی من.
و از آن پس ،شوق درونم
متر است
متر است ،از استخوانم محک 
از من محک 
یفشاری
که آن را در آغوشی به هم م 
آغوشی همیشه اندهناک ،همیشه شگفت.
بیا حرف بزنیم ،گفتگو کنیم ،چیزی بگوییم
بلند ،شفاف ،مثل وراجی های اسکنهای
که رودخانهی سرد را از دلتای داغش جدا می کند
روز را از شب
شفشان را از سنگ آذرین.
و سنگ آت 
مرا با خود ببر! شادمانی و عشق،
جگاهم روبروی ستارگان
گی 
یانتهایم
تا جهان دراز و ب 
از ستونی بال رود یا از چیزی دیگر فراز شود
کتر.
عتر و بس نزدی 
چیزی بس رفی 
باست که تو هستی،
چه خو 
تاست که من هستم.
چه شگف 
یخورند
دو صدای متفاوت ،به هم م 
یتنند
در هم م 
مدیگر را ندیدهاند
دو رنگ که هرگز ه 
یکی از اعماق ،چهره به چهرهی خاک
دیگری از افلک ،شکسته در سرمایش
کشاکشی یگانه
برای اعجازی که تویی
برای وقوعی که منم.

شعر
به رغم خطر تکرار
یخواهم با تو بگویم:
م 
که من به وجود شاعران باور ندارم.
به شعر زندگی ایمان دارم.

هیروگلیف
یاست
چه تنهایی عظیم 
وقنی هیچ معنایی نیابی
یکه معنایی هست.
جای 
و چه تنهایی موحشی است
کوری ،در نور کامل روز
و کری ،در شکوه یک آواز
ولی ،هیچ درنیافتن
نجا که هیچ معنایی نیست،
آ 
و کوری در دل شب
و کری در کمال سکوت
آه ،آری
تنهایی در دل تنهایی است!

