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 ..ز این پنجره.ا

شود. امّا رمز بزرگ زندگی است و کلید گشاینده؛ نگاهی که به زندگی افکنده می

ای کوچک به های دوارِ دایرهگیآید که مات در پهنۀ روزمرّهکلید کجا به کف ما می

مان پنهان و گم ها پس آن رمز در ابر سقف کوتاه جهان ریم؟میرسیم و میپایان می

 ۀرسید ۀزرد روشن، عطر گیجِ نرگس، خوش فت، سیبِگشود؛ این گل سرخ شمی

ای و این جادوی ستاره، برق غریب نگاهی در جرقّۀ لحظه ۀانگور، تأللوی شبان

یم. مجال بینماند، و ما اینان را نمیهایمان معلّق میچشمچشم یک کودک پیش 

دهند تا آن چشم را بیابیم و ببینیم. در تکاپوی همه چیز هستیم کنیم یا مجال نمینمی

    تابد، با ها این اوست که میترین لحظهبینیم در تاریکالّا او، حقیقتِ او. نمی

، های فسفری وذاتِ رونده و موّاجش. در خون، در جنگ، در زلزله، سیلچشم

رود، از اوست که پیش می طبیعی و غیر طبیعی، اینهای  انیم ساها و ناببیرحمی

ها. جنبش و حرکت هستی از اوست. ما از ها و یأسها و ویرانیمیان همۀ تباهی

ها یابیم که این لحظهبینیم. در نمیرویم و او را نمیمان میمرّۀهای روزکنارۀ راه

خاکستر شدۀ دیگر ـ در آن گورستان بی های گذرد و میان هیوال سیاهچال لحظهمی

رود. در همین لحظه، این لحظه که قلم من بر سپیدی این آغاز و بی انجام ـ فرو می

باز  گاه است و دیگر هیچها رفتهترین و زیباترین داراییلغزد، آن عظیمکاغذ می

وی های چون آب رونده در این جوی که عمر نام دارد و به سآید؛ این لحظهنمی
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ای نیست امّا نگاهی از این پنجره پایان رهسپار است. این حرف تازه آن اقیانوس بی

 است به حرفی کهن...

یختگی » نان بی تشویش« و » خندۀ ها و آوها و تلخکامیبه رغم همۀ نامرادی

های دیگر روزگار، « و بسیاری آشفتگی*کاکل درختانی به سانِ » کِرات زتابناک« ا

ای شگفت انگیز و زیباست. غریب و مغناطیس جادو، پدیده ۀزندگی؛ این جاذبسِ نفْ

های ما ها و کوچکی جهانهای روزمرّه، تنگی نگاهها و مرارتاگر چه غبار تلخی

های گذارد تا وضوحِ آن تپندگی، موجِ روشنِ آن دریای جلوه و رنگ به چشمنمی

شویم و در آییم، آورده میز سیاهی میهای بسته اتاریکِ ما بیاید. گویی ما با چشم

شویم. سرخورده و کنیم، مضطرب و شادمان میرویم. هیاهو میسیاهی و ابهام می

خورد و به فرساییم و آن دفتر در باد ورق میدلتنگ آرزوهای خود بر این دایره می

ماهِ جان اگر  ماند. رمز تاریک است وماه،رسد. آن رمز در تاریکی پنهان میپایان می

 ،زیرا هنوز زندگی هایی از آن را روشن کند و نه همۀ آن را...شاید گوشه بتابد،

ترین و ناگشوده ترین معماست، و اگر چیزی را باید دوست داشت، باز خود بزرگ

هم او از زیباترین چیزها برای دوست داشتن است، که بی حضور و تپش او هیچ 

قرار را بیاب. ین است. پس آن ماهی لغزنده و بیچیز زیبا نیست و همۀ معمّا هم

که در هر لحظه به رنگی است کشف کن. اگر این کشف را  ای بزن و اوپنجره

نباشد، بدان که او را نیافتی و بدان که زندگی، این نیست. زیرا شب  پیوستهدمبدم و 

 گذرند.گونه میو روز بر پرنده و درخت نیز این
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هایم ظاهر شدند، به یُمنِ برکتِ ، در سیاهی76ی بهار تا پاییز فاصلهها، در این نوشته

نور زد و چشم هایم های انبوه، به نبض لحظهآن ماه که در من تابید. میان تاریکی

ترین گل وا کرد. من زندگی را دیدم که از سبزه و خار و تاریکی مرا به آن شکفته

     های سخت. حتی از مرگ هم و سنگها ها و فوّارهرود. از آبو روشنایی می

. و جهان رود و باز هم خواهد رفترود.هزاران هزار سال است که میروید و میمی

 نیازمندِ فهمِ بطنِ معنای اوست، این آشکارِ آشکاری که پنهان است.

 1376زمستان 

 های مازندراندرختی با تنۀ پر تیغ در بیشه* 
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 ها و آغازهاریشـه

 ابتدا جهان من از نگاه تو آغاز شددر 

 گاهمن از نگاه تو آغاز شدم آن                    

 از آن دو چشم تیرۀ روشن

 هایی تیز، که چون شعاع

 تن مرا سوراخ کردند و   

 عطر غریبی را ،                                      

 به من پراکندند                                                          

 من عطر بنفشه ها را دیدم که درتنم نفوذ می کرد 

 لباس های مرا می شکافت و از پوستم فرو می رفت                              

 پس راه خانۀ عطرها را آموختم

 ام بوی سنگ را شنید و شامّه
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 و چشمم از میان سختی سنگ سفر کرد و راه

 میان خط طویل نور پیدا شد                                 

 دیدم که غرق هستم

 و مثل برگی بر آب های عمیق آبی،

 آرام                                       

 رهانده شدم در تو                                     

 یک لحظۀ هزار ساله گذشت و چشمم

 بلور آسمان را سوراخ کرد

 و تکّه هایی از آن 

 به روی دست و پیرهنم ریخت                   

 و ماه،
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 ماه کاملِ روشن            

 مرا مکید و به خود فرو برد           

 و نور زردِ گردَش را

 گذاشت بر قلبم                      

 ماهی که مثل رویا

 در آسمان جادۀ شب بود                  

 مآن گاه دید

 که می توانم دستم را              

 بر انحنای ماه حلقه کنم و ببوسم او را

 آن ماه، راه بود و مرا

 به جاده های غریبی برد که مات نبودم در آن                    
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 و گام هایم، 

 رها و سبک می رفت                     

 ـ وگرنه جاده های زمین مثل هم اند

 سان و از مسیرهایی یک

 به مرگ می رسند                                   

 آن شب پرنده ای آبی آمد

ترانه هایی خواند بر آسمان جاده ای که می رفت از کنارۀ رودِ                       

 تُند

 برای تو که راه مرا به روی دایره ها بستی

 شم تو که برق می زدچبرای 

 و مثل شعاع صافی از نور                          

 رسوخ می کرد در تن                                              
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 جوانه ای در پوست

 جوانه ای که تیر می زد در قلبم

 شکافت پوست دلم را و سبز شد                               

 آینه های آفتاب نگاهِ

 افرا وی برگ های روشنِو به تُاز تُ                    

 به سرخنای دلم تافت                                   

 و من عبور ثانیه ها را

 مثل عبور مورچه                       

 م دیدمتن بر پُرز پوست                                            

  ،و آن جوانه

 از آسمان گذشت و                

 به بیکرانه های جهان رفت                                       
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 در هاله های سبز

 بودندتمام درخت ها یکسان 

 با اختالف نام هاشان در لفظ

 درخت بودند تنها                         

 یک روز

 در آب پاشان روشن باغ عصر        

 رنگ چمن به چشم های تازه ام رفت      

 آب و چمن،

 گرم ترانه بودند و             

 من و تو گرمِ سکوت            

 و پُرز ثانیه ها

 بر ذوق حس چشایی مان می گشت             

 که ناگهان

 هالل جاری نور ریخت             

 و هاله ای سبز تابید
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 ما راه را در پناه نور سبز دیدیم

 و آن جماعت سرگردان را در باغ

 گشتندکه دور دایره ها می                 

 آن گاه

 باران ناگهانی شگفتی بارید        

 بلور باران و رشته های

 رسوخ کرد به پوست تن هامان

 من و تو یک دم ایستادیم

 و بعد زدیم به باران و

 هر چه باداباد !                         

 با هاله هایی که خیس نمی شد

 و سبز روشنِ روشن بود                   

 و فکر کردیم

 که از هزار سال پیش می آییم            

 از راه های خط طویل نور...                             
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 های تاریکماه و ترانه

 اتاق از ماه روشن بود

 ماندهای شب میها به دندهو کرکره

 غریق نگاهت

 گشتآلود میهای مهمیان آب          

 سکوت بود و سکوت

 به ماه پناه بردم در رواق مهتابی 

 های گل سرخنورهایش به برگ برگ درخت و لبه ۀالهبه 

 فروغ او، 

 کرد در منرسوخ می             

 دل  ۀو بر کنار

 تافتهایم میرگ ۀو رشت                      
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 ،و بی وزن هرها شد

 مسخّر و جاری  

 به مدّ خون               

 اش رفتمدر حریم جاذبه                         

 من ۀو چشم تشن

 های کبود و گَردِه گَردِه نور ماه را چیداز آسمان بلور           

 شب از کنار باغچه

 به چشم های بلور تاریک              

 در التجاج صدای سوسک ها و زنجره ها می تافت                              

 یه هاو ثان

 به روی پوست دل مان داغ های نازک می زد...          
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 باد در شقایق

 کوهستان

 در قرمز غروب         

 ها و اعماقشها و درّهبا صخره         

 خاموش ایستاده بود                                  

 وزید در شقایقو باد می

 ها برف سماجت می کرددر سایه

 غروب به نرمی،و ارغوان 

 آمدبه سنگ و صخره فرود می                           

 شد میتر آبی آسمان عمیق

 صدای چشمه

 ماندها میبه اشک شوق سنگ

 ریختهای علف میکه نرم به گونه                           
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 سکوت کوهستان

 طنین غریبی داشت                 

 کاویدو چشم تا کجای کوه را می

 اندامت ۀحدود سای

 رفتهای آبی روشن میسپید با کناره             

 و نور نرمت 

 کردسنگ را آب می          

 آه بکاو، 

 بکاو ای عطش       

 خواهیِ همارهای آب      

 ای به خیالت دادماز چشمه تشنه تشنه جرعه

 و باز 

 در عصر شنجرفی کوهستان
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 شاداب و تشنه با هم رفتیم                     

 هابر روی صخره

 آمد و میان دره فرود می زکه ا                  

 رفت ناگاهفراز می                                        

 وشب،

 رسید از راهشب کبود می               
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 صداهای سکوت

 آمد صدای سکوت می

 کشید در سنگو باد زوزه می                     

 های تاریکها و حفرهمار از شکاف

 دزآرام سوت می                             

 و کوه در تأللؤ بلور کبود شب

 یل غریب غرقه در فکری بود                        

 نیپیشا سنگیِ کشید به چینِکه دست می                       

 و دره غرق بود در صدای سوت مداوم ماران و خزیدن سوسماران بر سنگ 

 سوسماری راست گردن  ،به روی سردی صخره

 دادبه دور دست شب گوش می                                    

 لغزیدو بعد، تیز به راه می

 خوردهای تنش را میهای مه آلود که نقشمیان سایه                   

 شد با اشیاشب غریب کوه ممزوج می

 سوخت و دست من می
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 در التهاب پیشانی                      

 کردم به حجم غریب سکوت ونگاه می

 رمزهای نهانی                                         

 لرزیدبه باد که در شقایق می

 صدای صعود شیره از آوند

 ماند پِچ پِچی تاریک می به                       

 دلم میان دهانم بود و 

 ترکیدم از حیرت میمچش                

 های شگفت تنش و سوسمارِ بر سنگ که نقش

 لرزید وهای ماه میالههبه                                   

 شد،در کبود هوا گم می                                                      

 هشیار

 داددار گوش فرا میبه آن سکوت همهمه      

 وزنو من رها و بی

 رفتمهای زمان شبانه میاز نهر آب  



18 
 

 در گاهوارۀ زمان

 خاست از چای ار برمیبخ

 تو ۀخطوط گنگِ چهر

 ار بودبخدر آن سوی بلور و                  

 تافت و دو چشم تو با وضوح می

 دل را                                           

 کردتر میعمیق                                            

 زد سکوت در صدای تیک تاک ساعت قدم می

 های منقطع چای زمان دراز کشیده بود میان جرعه

 چه بود در آن چای؟!

 ماه را داشت و  ذبِۀکه جا               

 بردمرا به قعر فنجان می گیجیِ                                  

 هاو ثانیه

 شد و هایی بود که پرپر میشکوفه          
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 در اتاق                                               

 ماندمعلّق می                                                    

 ی پرپرافکند بر شکوفهوب سایه میغر

 های انسانعبور قافله

 خورددر آن اتاق که شب وضوحش را می

 کردهمهمه می                                       

 میان سیاهی باستانیِ غار،

 غارنشین نخستین                       

 آتش را،                                         

 کردناگه دل در انعکاس نگاهِ شبی سرد کشف می ۀن جرقاز آ

 جست و و قلب دوباره آتش را باز می

 شب                                               

 شد شبِ کبودی و حیرتِ روشن می                                                  
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 های تو دسـت

 دست تو 

 ها و ادامۀ گرمی چشم           

 های مهربان لبان توستکناره                                  

 دست تو آینه های آفتابی است

 های بهار افرااز ال به الی برگ                                 

 های مضطرب چیدهگل

 ریزد؛هاشان میکنند و اشککه الل گریه می

 ،های بریدهاز انتهای ساقه

 یابند.های تو قرار میدر دست                         

 وقتی تو با مهر

 تابیچوبی می ۀبه پنجر                     

 کند او رامیل جوانه زدن گیج می                    

 و حسّ دردناک آوند از رگان خشکش 

 افتدبه راه می                                   
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 کنی سنگ را، وقتی که لمس می

 اندازین میاو را به شوق خاک شد                                 

 در انبساط زمین منقلب اسفند                                

 دست تو

 یدن و پرپر کردن نیستربرای د           

 ستبرای زندگی          

 تتو با خطوط نرم حدود هر انگش

 در اضطراب شب بادها و ابرهای مشوّش                         

 اندازدبه کامِ نور می مرا                        

 

 

 

 



22 
 

 از اضطراب گوی مجمری

 بندد و خستهبه سان شاپرکی که بال می

 گیردبه روی شاخ گلی قرار می                                      

 توانستمشد اگر میچه خوب می

 هایم را وببندم اضطراب بال                                 

 لختی کوتاه                                                             

 قرار بیابم در خویش                              

 مشبّکی چرخانولی جهان مرا قرار داد میان گوی 

 ی گوی راو داغ سرد نرده

 به روی من کوبید                           

 و من جهان را

 ام دیدماز اضطراب گوی مجمری               

 هایم در التهاب پیشانیو سوخت دست

                              ......... 
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 شبی که نور تافت و

 ی سردِ گوینرده                      

به روی من در آن میانه داغ نیفکند در عجب                                    

 ماندم

 شبی سیاه که غرق غریو بادها و باران بود

 چگونه بود آن نور؟!

 تافت بر منکرد و میکه از تن فوالد رسوخ می                  

 من از خالل سوز دو پلکم،

 خطوط پیکری را دیدم                          

 که نور نرمی تافت از او                       

 و دست هایش،                      

 هاداد به سوختگیقرار می                                   

 فوالد وا پس رفت ۀاشاره کرد و نرد

 من از میان مجمر تقدیرم
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 به روی خاک آمدم و                        

 ماه مادرانه به من تابید                                       

 شبنم به زخم مهربانی کرد ۀو سبز

 نشست شاپرکی و بال بست بر من

 هایش را دمی رسوخ داد در منو رخوت عصب بال

 های اضطرابم جرّقه زد آن دمخیال قرار بال                                
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 در ابرهای مشوّش

 نشسته بودم در خویش و

 رفتابرهای مشوّش از ماهم می                           

 سوختدلم در التهابی گنگ می

 کردام راه را تاریک میو ابرهای حنجره

 شِ علف در نسیمی خِ

 شکافِ تیز باد بود از شمشیر                      

 صدای نهان سنگ

 ماندای میگرفته بود و به گلوی فشرده              

 جا انگار نشسته بودم امّا نبودم آن

 کرد از منکه ابر عبور می
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 رفتگرفت و مثل هیچ از من میو پای هوا به تنم نمی                       

 در ابرهای مشوّش بودم

 و ماه

 ماه در ابر        

 کردغمناکم می                      

            .......... 

 نسیمی آمد نرم و 

 ابرهای مشوّش از نفس ماه وا پس رفت

 جهان نماند با ابر

 جهان »چنان نماند و                

 چنین نیز هم نخواهد ماند!«                           
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 آن سـوی چهرۀ تو

 آن سوی چهرۀ تو

 با آن خطوط صاف و نرمتاب مهربانی                  

 رمز عجیبی است                                                  

 های توبا دست

 ـ بال سپید کبوتر ـ                    

 که گرم نهادن شاخ گلی سرخ،

 در استکان بلور سپیده دمان است                          

 با آن دهان ساده که آوازش 

 روشن  ۀشممانند آب چ                     

 جوشد و های سنگریزه میاز سبزه                   

 گویی                                                     

 قلب زالل توست،

 قلب تو، 

 خورشید سرخ کوچک           

 تابدکه از دهانت می                           
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 ست چشمانتو سوسوی ستاره

 موی سیاه ریخته به پیشانی از ابرِ                          

 شودوقتی شب گیج مه آلود می

 تابد که نام نداردچیزی شگرف از تو می                              

 در آب نیست، 

 در هوا نیست،             

 در خاک نیست                            

 در شعر

 تن هزار واژه دست کشیدم من به            

 بین هزار نوا ایستادم

 با روح ابری عطر

 ها آمیختمدر قعر یاس                

 تا گنگی شورهایی

 دمان و دریا رفتمدر التجاج سپیده                   

 که قلب، 

 رفتهای سرد افق فرو میجهید و در آببه چشم می             
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 تابدز تو میامّا، این آن نبود که ا

 دهد در خویشهای علف راه میکه سنگ به ریشه

 شود ودرخت بلور می

 طنین عبور شیره از آوند

 آید به چشم می                      

 گاهتوان آنو می

 به قعر رگبرگ رفت و               

 ها مهمان شدمیان ریشه

 و حس ریشه را به تن گرفت از خاک

                       ............. 

 ی تو رمز غریبی است کهدر آن سوی چهره

 ماندبه هیچ چیز نمی                                     

 و هیچ کس آن را

 به هیچ زبان و              

 هیچ کلید،                           

 خواندنمی                                          
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 بوی ماه و گلِ سرخ

 اگر تو تلخ شوی، 

 رانیها میمرا به باغ خاطره                  

 شد در بارانات که مثل گلی خیس میبه چهره

 و راه، 

 راه طویل نور       

 رفتهای باران میکه در شرابه                 

 های دراز سکوت،به لحظه

 سکوت...                           

 های قلب در آنو غوطه

 به ماه، 

 تابیدماه که از کرکره می     

 ماندو ردّ آن به روی پوستم می

 رفتمو من به چاه گل سرخ می
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 ماند با من) که عطر آن تا مرگ می

 گیرد(و خاک من بوی ماه و گل سرخ می                             

 همین برای دوست داشتن کافی است

 آید، همین که نه به دست می

 شود در پوست ونه حبس می                     

 گیرد در دلنه قرار می                            

 اگر تو تلخ شوی

 آید با من تا مرگحضور تو می                    

 چسبدکنم به او و گَردِ ماه به پیرهنم مینگاه می

 رقصندها در گلویم میکنم به او و ستارهنگاه می

 برای او

 خوانمآواز می             

 و شورهایم را

 گویمبه چشم هایش می                
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 و بیم ندارم از هیچ توفان

 هیچ تاریکی                             

 اگر تو تلخ شوی

 ماند در منحضور تو می              

 آید در توو با تو نمی

 آیدبه راه غریب من می

 های چروک تن و پوستبه کوچه

 و موی پریشِ رها در باد                         

 راندمی های سپیدکه مست روی آب                        

 تابد از منو مثل ماه می                       
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 رمز کبـودی و شبنم

 بانوی تیره پوش اکنون

 در ابرهای من قرار گرفته است                            

 ام نزدیک است،دیگر چنان به المسه

 هایمکه گونه                                    

 نسج کبود پیرهنش را،                                   

 کندحس می                                                        

 و لمسِ حسِ این برخورد

 تا نازکای دلم،                         

 کندپژواک می                                    

 گویدو هی به قلبم می

 که »دوست بدار،                        

 دوست بدار،                                        

 دوست.....«                                                    

  ن،و ای
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 تأللؤ خورشیدهای کوچک چرخان است در خون

 تیره پوشم اکنونبانوی 

 مهتابی ۀبا چهر                    

 گذرد بر اودر آسمانم است و ابرهایم می

 و بلبلی بی چشم

 خواند، آوازهای غریبی از گلویش می                 

 هایشبا دو کبوتر سپید دست

 هاشانکه برق چشم                     

 دنتابز ال به الی ابرها میا                                    

 ماند در شبتا دیرگاه می

 رمز کبودی و حس شبنم را

 ریزدهایم میبر گونه                       

 و خط طویل نور را 

 دهد از منعبور می                        
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 ترانۀ تاریک

 خواهم،می

 ات دوست بدارمآن گونه          

 که پیش از این،

 ای پرندۀ دیگر راهرگز پرنده            

 و هیچ انسان

 انسانی و چیزی را          

 ستاین گونه دوست نداشته                     

 ست در مناین جعبۀ سیاه سر به مُهری

 اش میان او حیران خواهد ماندکه گیجی                

 خواهم این گونهمی
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 همین گونه باشی                 

 ها وبا انعطاف گونه

 های خاموشتبرق چشم                          

 خواهممی

 ای کنمت تاریکترانه               

 ات راکه باد نفر ساید مهربانی

 و با رطوبت ابر بمانی در عصر فروردین

 که ناگهان باران بارید و ما رفتیم از باغ

 این گونهخواهم می

 همین گونه بمانی در من               

 و لمس زمان و مرگ نیاید با تو...
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        ردّپای نسـیم

 چنان لبالبم از شب و از ماه

 که انعکاس ستارگان را دارم

 ام،هسو الم

 ستلبالب از حسّی کهکشانی          

           ............ 

 تو تافتی و

 گندم بردیمرا به نبض دانۀ 

 از التهاب آفتاب تابستان          

 پیچدکه باد به برگ و ساقۀ زرد می

 شود در پوستو شیره خشک می                        

 زمین از انتظار گیج است

 خواند یک بند،و جیرجیرکی می

 های انجیری وحشیمیان برگ                  
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 های بنفششکه میوه                 

 تابندنفس نفس زن و بی

 تابدپرنده بر درخت می 

 و آدمی حیران 

 میان آفتاب و 

 درخت و               

 ستزمین عصر ایستاده                         

 چنان لبالبم از تو

 ماندکه ردّ پای نسیم به روی پوست تنم می            

 شنوم صدای سکوت را تا ماهو می

 زبان آفتاب و                       

 آب و                                 

 ،گیاه در من                             

 زند هر دم!جرقه می                                   
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 تأللؤ سرخی سـیب

 ای استعشق حادثه

 های دمبدمی وهجرق

 هایی کوچکچرخش آفتاب                      

 بینیکه ناگهان می

 در التجاج درخت و خورشید                    

 به همهمۀ برگ و نور 

 چرخیمی                       

 های تو را زند برگ چشمو برق نور می

 ای و و یا پرنده

 گلگونای ای در بلور حنجرهقرار گرفته                

 ای است از آفتاب و آوازکه حفره               

 ای استادثهعشق ح

 اندها خاشاکوگرنه ثانیه
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 افتندهای مدور میکه روی آینه              

 و هیچ

 میان بادهای خاکستر،       

 بلعدروزهای یکسان را می                    

 از عشق اما

 ماندنگاه در ابر خیس می            

 و سرخی سیب

 تابدبا سرشت حادثه می              

 و سبزی برگ

 کند در چشمهبوط می          

 و نبض

 نبض       

 کوبد درنبض می           

 تأللؤ سرخی سیب و سبزی برق برگ
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 در انعکاس بلور و ستاره

 ماندزمین نمی

 ها ودرخت

 ها وآب          

 پرندگان                 

 باژگونه خواهد شد                 

 میان الجورد و غبار و ستاره

 ند!ا ردانهای »موزارت« گَهای »حافظ« و نغمهترانه                     

 پس عشق 

 رنگ()این پرندۀ هفت                  

 چه خواهد کرد؟                                         

 ؟پس این هواها به کجا خواهد رفت

 پس این تأللؤ نگاه سیاه تو از ابر

 ماهو 
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 ماه زرد کامل روشن که روی پوستم مانده    

 پس انعکاس گل سرخ در بلور و ستاره

 ار چای معلق در هوای اتاق شببخپس آن 

 ؟پس این همه ترانۀ تاریک چه خواهد شد

                                   ........... 

 ماند امازمین نمی

 آسمان خواهد ماند                 

 و نیز پوست ماه زدۀ من و 

 چای و                          

 گل سرخ و                          

 تأللؤ سیاه نگاه تو                         

 این گونه،

 ن گونههمی        

 هادر آسمان و بی کرانی

 خواهد ماند                     
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 و چون پرنده

 به این سو و آن سو خواهد رفت          

 و ساکنان هواهای دیگر

 خواننداین دفتر پریشان را در باد می

 و تو                                    

 یابی از ابرهای آنانوضوح می
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 غریب آفتاب بانویمرنگ 

 در این دقیقه،

 این دم            

 استام قرار گرفتهشقیقهکه دست تو بر لمس التهاب 

 به رنگ کسان و چیزهایی هستی که دوستشان دارم

 به رنگ زالل نگاه پرندگان در برگ

 به رنگ شعر

 به رنگ آب،

 آب،          

 های بی قرار رونده آب                  

 گ مهر نگاه مادرم که در حریقم سوختبه رن

 های خواهران من به رنگ عطر عاطفه

 شان در بادینو چتر گستردۀ مهربا                      

 به رنگ آهوی چشم دخترک من

 به رنگ انسان هستی
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 به رنگ غریب آفتاب بانویم

 که گم شده بود در ابر                      

 به رنگ همان هستی

 چنین است که دوستت دارم تا رگ و این

 ها و تمام عشق

 ه های قلب من در توست.تلخ                 

 شود در تو های دلم وصل میهزار پاره

 های سرشکمو چشمه

 یابد در آن دریاقرار می                    

 توانی بگریزی از من روزیتو می

 ماند با قلبمولی نشان داغ تو می

 رود با مرگو داغ نمی

 خواند:های هوا همیشه لرزان لرزان میمیان موج                  

 توانم دوستت نداشته باشم من،»چگونه می                

 چگونه؟«                                                          
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 های گل سُرخمیان شعله

 مرا به بادها خواهی داد

 ات از راه،و سایه                      

 خواهد رفت وی بارانحبه م                                     

 های گل سرخ خواهم سوختو من به شعله

 میان ماه و ابر گیج خواهم شد                                 

 ادهای سبز را آتش خواهد زدیو ردِّ پایت بر آن بیابان، 

 تمام جهان را خواهی گشت

 ها را خواهی پیمود با خویشتمامی جاده

 به روی راه ماه و 

 هایی گمعطر غریب باغ                    

 های شگفتی دارندها و برگمیوهبه زیر درختانی که 

 های جادو و کنار آب

 های سخنگوسنگ                      
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 به قعر هزار راز خواهی رفت

 ای خواهی داشت وو باز گمشده

 هیچ چیز شادمانت نخواهد کرد                              

 نه آب،

 نه درخت،       

 نه پرنده،                 

 نه ماه،                        

 نه خانه و                            

 نه راه                                 

 هیچ،                                 

 هیچ.....                                     

 بر تن سنگین خواهد شد هایتو جامه

 پیرهنت در حوالی قلبو 

 از آتشی کبود خواهد سوخت                         

 خموش نخواهد کرد او راچیزکه هیچ           
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 و این حریق همیشه با تو خواهد بود

 در عصرهای بارانی، گاهی

 حس غریبی تو را احاطه خواهد کرد                      

 و گیج خواهی شد

 در ابر و ماه و گل سرخ.....            

 اما

 روزی تو بازخواهی گشت            

 در کبودِ دل مرا خواهی کوفت           

 و پشت در خواهی ماند در باد           

 میان گل سرخ،

 من شعله ورتر خواهم شد                       

 و های هاهایم

   رفتبه آسمان خواهد                   
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 شعرهای معلّق

 میان اتاق شعرهای معلق

 گردندرد تو میبه گِ                       

 تکان پردۀ آبی در باد

 نگاه تابناک گربه از دیوار

 تأللؤ انگورها در دیس

 های آفتاب از ازدحام برگو خردۀ آینه

 گذرند از ماچه ساده می                        

 در عصر،

 عصر تابستان            

 هاکه خواب رفته روی صدای جیرجیرک

                 ................ 
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 کردمهمیشه گمان می

 شوند یک روزها تمام میترانه              

 کنم اکنون،ولی نگاه می

 ها هرگزاهد شد از ترانهزمین تهی نخو             

 ها شعرندتمام سنگ

 تمام رودها

 ها شعرندراه           

 هاتمام نگاه            

 هاچهره                         

 ها،دست                                

 پاها                                         
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 تمام شعرند و آشکار پنهانند           

 روند وزنند و راه میتمام حرف می         

 خوانندترانه می                                   

 های پوستشدرخت با چروک        

 ش،رَپرنده با پَ        

 ،چشمش                         

 های بازندها دهانو کفش      

 که منتظر حرف زدن هستند                            

 سوزندهایی آبی میهمه میان هاله     

 جانگاه کن از پنجره و ببین غریبه نباشد این    

 شعرهای معلق در این اتاقِ   
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 زند بر کنارۀ آنان هاله می ،غروب که آفتابِ                        

 خموش! 

 ر کاغذصفیر قلم ب         

 صدای نور ماه                       

 صدای تپیدن دل، نگاه تند              

 جانباشد این                                           

 شوند شعرهای معلق،که محو می            

 ناگاه...                                                   
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 صداها، صداها...

 تاریک صدای همهمه ها و پچپچِ
 صدای کف آلود دریا

 صدای ریختن سنگ ها بر هم

 صدای دویدن پایی در باد

 ها از بیشهو خش خشِ برگ

 و سوختن خاشاک در آتش

 صدای آه ماه از ابر

 و هوهوی پرنده ای از دور               

              ............... 

 مرا به کجا می راند این باد؟

 ؟!و سرم تا کجای چاه گیج خواهد ماند

 هاستهایم برق برق فلس ماهیمیان چشم

 و انعکاس در هم قرقاول                         

 های گوشمو پرده
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 به پرده های خون و گل سرخ نشسته                    

 برد این باد؟مرا به کجا می

 در این شبی که قرار ندارم

 و هیچ صدای نهانی، نهان نیست

 های پرندگان خفتهچنانکه نفس

 و زنجره ها                              

 خوانند وکز ابتدای آفرینش می

 کنند شب راعمیق تر می                 

 اود و شبترحضور تو می

 شود با منصبور وصاف می               

 و چون اتاقی کوچک

 دهد در خویشمرا قرار می                     
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 های آبشراره

 رهانده بودم خود را چون برگی و

 رفتم بی خویشبر آب های آبی می                                 

 و گاهوارۀ عظیم غوغا

 بردمرا به این سو و آن سو می                      

 شددرخت و خاک و انسان گم می

 و پهنۀ شگرف سبزآبی،

 های موجشبا کوه                      

 ریختبه چاه قلبم می                              

 غول عظیم سرد

 های مضطرب سرخمیان شعله          

 زدنفس نفس می                                       

 های هائل«درون»بیم موج و آب

 های تاریکگذشتم از چاهچه تیز می        
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 سر سیاهم

 زد در آبهای منقطع میجرقه              

 و قلبم

 شد و کشتهای میپرنده          

 کوبیدهای آب و هوا بال میمیان موج          

 لرزیدغبارهای رنگین می

 های هائلها و موجگذشتن از آب

 و کورۀ مذاب دل خورشید،           

 آسان بود                                      

 اما

 خندید!گذشتن از تو به مرگ می    

 توان زرد دست گیج، چشمم را

 بردبه روی نعش دلم می                   

 زد های،نهیب می
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 برخیز                      

 های هول اش در آن سوی آبنگاه کن به سایه

 دادی در ابرهای تاریک؟بگو مگر تو نور به من نمی

 مگر،

 مگر......          

 هایم را خوردکه کوه آب آمد و حرف چشم

 رهای فسْفُردای سرخ و چشم و مرگ با

 های عظیم موج پیدا شدبه روی پله                   

 شدتر میام که کشتههای شگرف پرندهبه بالنگاه کرد 

 گیج و دست کشید به روی پرِ

 ترکمی فشرده                    

 ف                             

 شر                                  

 ده                                      

 تر.....                                          

 که ناگهان جهید پرنده و
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 نور،

 خط طویل نور                

 به سان جاده کشیده شد از گرداب           

 که برگ رهایی بر آن،        

 رفت...به روی خویش به سوی ساحل می                    
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 هادر نـور لحظه

 ها آمدند وچقدر ثانیه

 از جهان رفتند                   

 ای دیگر بود؟!کدام ثانیه، به سان ثانیه

 چقدر گل،

 چقدر درخت،          

 پرنده،                       

 انسان                           

 آمدند و رفتند؟!                               

 کدام گل و درخت و پرنده و انسان

 به سان هم بودند؟                                   

 گذریم از کنار شب و روز چه ساده می

 ها بر اشیالحظهکنیم به نور نگاه نمی

 به نور هر نبض در هر رگ....                          

 کنم به هواآیم و نگاه میکنار پنجره می

 که بغض دارد و                                      
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 بارد تاریکنرم می               

 کنم که صبحو فکر می

 !همین هوا چقدر روشن بود                     

 درست مثل عشق من و تو

 گیرد،های غریب را میکه رنگ غروب              

 و صبح،

 چه آسمان آبی صافی داشت             

 و من چه خوب در عطر سرخس،

 رنگ شقایق                                     

 کردمو طعم تمشک شنا می                                    

 ها،و ثانیه

 دادندبه من سالم می           

 کنم اکنوننگاه می

 رسند از راه وبه ابرها که می              

 شود از بارانقلبم خیس خیس می                                

 و ابر مثل رنگ و عطر و طعم،
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 به حسّ من خواهد چسبید                           

 های کوچک چرخان را در خون و آفتاب      

 های زر قلب،به سکه                  

 بَدَل خواهد کرد                                     

                  ............ 

 مدار جهان این است

 نگاه کن و فرسودگی را ببین

 به پیکر دری که در برابر توست                           

 و گوش بگذار بر او

 ها وصدای گام ثانیه                 

 آید در تومان میز تیغ ژّو قِ ژّقِ                               

                      ................ 

 از عشق تو اما

 ها برایم خواهد ماندنگاه کردن به ثانیه             

 ها،و نبض لحظه

 زند بر چشم...که نور می               
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 ترین گلبه آن شکفته

 مرا گریز نیست از تو

 حتاترین شب در این سیاه

 که ابر،                              

 ابرهای درهم و دلتنگ                                 

 گیرد،ترین گل مینگاه مرا از شکفته

 هایم گیج وو دست

 شعر در خونم                         

 کبوتری زخمی است...                                    

 خرامی در من؟چگونه است که باز می

 از این همه ابر،

 ابر،                   

 ابرهای تاریک                       

 ترین گلکنی به آن شکفتهو پلک مرا باز می
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 و قلب مرا که میل گریز از مدارها را دارد

 دهی در مدار زمین و خورشیددوباره قرار می                        

 ای جادو؟!ای تو؟ از کدام هوا آمدهکه

 مرا به آب،ای که »هستی« و که

 به هوا،                                

 به نان                                      

 به انسان                                         

 انگیزی؟و عشق می                                             

 و »نیستی« و مرا

 کنی وسیاه می                   

 ریزی به خاک می                                      

 که هستی ای پری فسانۀ افسونی؟!

 ر شد از کشاکشت جانمر پَگسیخت و پَ
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 مرا رها کن در باد،

 باران،                          

 آتش                                       

 بر خاکمرا بیفکن 

 های سیاه مدورمیان برق آینه

 های گل سرخو انعکاس ماه به شعله                      

 مرا رها کن ای همزاد...                                             
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 حکایت دیگـر

 شوی و چون آهوهزار برابر می

 آییاز آینۀ سپیده دمان می                              

 و نور،

 نور بر آینده              

 کند وتو را زالل می                       

 تابیاز میان خونم می                                     

 شداگر حکایت ما به دست و ابرو و چشم ختم می

 خورد؟ای میآبی فیروزهچگونه دست من به آسمان 

 زد خونمچگونه آفتاب می

 و صبح
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 شد از منصبح خرامان سبز می          

 پس حکایتی دیگر هست

 تابدکه جادوی نرم نور طویل را می                  

 درخت گشن را،

 دهد در دستکند و قرار میگیاه می                 

 خواندالمسه میبهار را به نرمی تن بلبل به 

 نوشدو روح فصول را می

                    ....... 

 رقصدکنم به صندلی چوبی و نور برگ در چشمم مینگاه می

 پیچد در بوتهکنم به پیرهن تو و باد مینگاه می

 آید های جهان میکنم به تُنگ بلور و صدای آبنگاه می
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 سپیدی کاغذ

 بلعد میهای مرا گرسنگی خیال          

               ............. 

 شب است و من پُرم از صدای نور ستاره 

 مستی و مثل ماهیِ

 ردمگهای بلور کبود میدر آب              

 مگُدرسرمیان همهمۀ گنگ و آغازهای کالف رشتۀ 

 و حسِّ من به تو

 ماندبه بوی گلی غریب می                 

 شود در شبآید و گیج میبه سان عطر بر می

 گذرد از راههای تو که میهاله و می تَنَد به گردِ
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 بارد از اوهای تو که این همه مهر میبه دست           

 های تو،به چشم          

 های توگونه                        

 خرام آهوی تو در ماه                        

 به سنگ و درخت و خاک توکنم به نور آبینگاه می

 و شادمانی

 زالل قطره باران است بر برگ                

 در اشتیاق چکیدن از قلبم                

  

 

 

 



69 
 

 هااز میانۀ مریم

 ها غروب بود و گیجی مریم

 رفتهای سرخ شفق میمیان رنگ                        

 گشتسکوت در خالل شالیزار می

 شد و حریر کبود شب سوراخ می

 زدتاب ستاره چشم را می                              

 ،چه بود که چشم

 نوشیدعطر و سکوت را می 

 رفتو در فروغ ستاره فرو می                            

 برهنۀ برهنه

 شدهای راز مریم می به عمق آب               

 آمد بر اوشبی که فرود میلوکِ آمد از سو مست برمی

 و تا ستاره

 ترین ستارهدور             

 گاهکرد آنعروج می                              
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                   ..................... 

 آیینگاه کردم و دیدم که از میانۀ مریم ها می

 کند بر تونگاه کردم و دیدم سکوت نگاه می

 تابدنگاه کردم و دیدم آینۀ توست که از ستاره می

              ................ 

 ست این؟!چه ه

 آورد بر پوست؟ر را میچه هست این که جوانۀ پَ

 زند در نور؟چه هست که چشم مستِ مست غوطه می

 چه هست که نیست، 

 هیچ نیست و                     

 باز هست                                

 هست                                        

 هست.....                                           
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 کلید بی نشانی جاوید

 سوختند در خویشستارگان می

 سوزندستارگان می

 آییممن و تو از میان ستاره می

 و باز

 گردیمهای مبهم میباز به سوی حفره      

            .................... 

 چرخدای که در مذاب خویش میگذرد از ستارهزمان چگونه می

 زمان چگونه است؟ چیست؟

 استهای زمان بستهبه تو راهدر التهاب من 

 ؟فهمدمگرستاره زمان را می

 و یا دلی که از مذابِ ستارگان باشد؟!

         ................ 

 گردندها به روی مدار خویش میتمام کهکشان

 و رازها،
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 اندمیان خود فاش           

 زمین حکایتی خُرد است

 خواهمدر آسمان هماره میرا و من تو 

 افتندکه روز و شب از معنا می

 قراری من به تو از جنس مدارهای چرخش هستی استو بی

 جاوید یاز آن گُمِ میانِ بی نشان
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 یک جرعه آفتاب

 یک جرعه آفتاب اگر نخورده بودم

 شدم از آن ابرسیاه می                          

 از ابرهایی که ناگاه

 های روشن آبی افتادبه روی کوه                  

 و رنگ سبز چمن را بلعید

 و باد،

 باد        

 باد بیداد کرد با بید             

 به گیسوان شاخسارش زد چنگ

 های ناپیداو جیغ بید را پیچاند در کوه

 ترسدگاه کردم و دیدم سنگ مین

 ایستدو آب از روانی می
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 نه آسمان

 نه کوه           

 نه بید پیدا بود، نه هیچ                    

 و سنگ و رود گم شد در باد     

 کسی نبود و انسان تنها    

 رفتدر آستانۀ ناپیدا می                

 هایش از آه    

 خورداف میزمین شک               

 های خاموشو بازدم آتشفشان 

 زد بیرونها مین شکافآاز 

 بردها را میو باد بوی شکاف

 دانستکسی نمی

 دید سیاهی راو یا نمی           

 رفتندهمه شتابناک می

 ها آرام آرامو موی شقیقه
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 شدبه رنگ روز و شب می       

 های کوچککردم به ازدحام نقطهنگاه می

 به روی دایرۀ تاریک                        

 و من که جرعۀ آفتاب را خورده بودم

 در ابرهای سیاه                             

 گشتمبه جستجوی آبی کوه و گیسوی بید می

 به جستجوی جاری رود و سبز نای چمن زار                 
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 خط طویل نور

 بلعدهزار چاه تو را می

 هزار چاه            

 در چاه                  

 در چاه ...                     

 های سرد تیزهای سیاه و سنگمیان سایه

 لغزدو خون که بر شقیقه و پیشانی می

 کوبد وحشیاضطراب بال میر پرندۀ پُ

 ها در چاهکنی به ماتیِ چشمنگاه می

 و روز و شبی در پناه نورهای مصنوعی

 به روی صحنۀ داستان مکرر                      



77 
 

 کجاست راه روزنۀ چاه؟

 که خضر بی چراغ رفت از آن            

 های تاریکآید از آبو طنطنۀ شکوه گام هایش می

                    ............ 

 ها تمام چاه

 نمایند در پیشچو راه می                   

 به روی دایره های مکرر مبهم

 و با تو اما انسان خضری است

 که در دل خط طویل نور 

 آیدطنین شکوه گام هایش می              

 های تاریک از آب                             
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 یه ها و آیـــنه هاســـا

 یک چند

 رفتماز سایه هایم می                  

 و نهر،

 نهر جاری               

 خاموش ایستاده بود در جانم              

 کرددیگر درخت نگاهم نمی

 شدمات می ،آیینه های سیاه چشم پرنده

 من در سکوت های بیابانم بودم

 با تپه ها و

 راه ها و              

 ممتنهایی عظی                         

 و سایه ها

 فشردندمرا به خویش می               
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 دیدم که چشم هایم

 رونددر چاه های تاریک می             

 و قلبم

 شدکه برگ سرخی می        

 لرزددر بادهای سینه ام می       

 دیدم که برگ سرخ 

 در تیک تاک عادی ساعت           

 افتدبر خاک می                        

 پوسددیدم که گونه هایم می

 هایم و دست

 شود از منهر لحظه دورتر می                

 شومدیدم که ناگهان تاریک می

 تاریک،

 تاریک،          
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 تاریک تر...                        

 در آن سیاهی انبوه؛

 دمید تو بودینوری که می

 باران نرم

 بارید؛بر گونه هایم می

 شبنم به روی سیب سرخ سحرگاهی!                

 آئینه های چشم پرنده تابید 

 چشمم به چشم های درشت درخت افتاد

 و نهر خاموش

 دوباره جاری شد                      
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 در اشتیاق بهار انسـان

 جهان پریشان است و 

 آفتاب                       

 آردبه ابر پناه می                           

 دانم شناسم و میمن آفتاب را می

 ریزدکه پشت ابر اشک می      

 خندندبرای کودکانی که نمی

 ملولشان هرگزو خون 

 نرفته از رگان بی تشویش                 

 اند کنار آبگیر جهان خواراندر التهاب آب سوخته

 شان رویایی استو نان برای

 برای من نیز

 همیشه نان بی تشویش رویا بود          

 و در تنور دلم سوختم یکسر        
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               ................ 

 ای ماه به قعر یاس ها و نرگس ها رفتمتو  منِولی به یُ

 نودم به بطن سبزۀ

 که از میانۀ شبنم              

 کردسپیده دمی نگاه می به رویشِ

 به نبض نبضِ بال کبوترها در آسمان فیروزه

 شبی میان حنجرۀ چکاوکی خواندم تا صبح

 که خط فلق از خونم رویید

 و آن جوانۀ تپنده ظاهر شد

                .................... 

 گناه آفتاب نیست که ابرهای ما سربی است

 من و تو تاریکیم

          ..................... 

 دلم هوای دشت های فراخ را دارد
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 که خط طویل نور

 کند از آنعبور می                      

 تابندو سبزِ سبز می

 در اشتیاق بهار انسان

 برای روزی          

 روزی دیگرتر ...                   

 

                                                                              

                                                                               

 آخرین بازبینی                                                                                          
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