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 آتاخانه درفش آاوياني
آتابخانه درفش آاوياني افتخار دارد تا بهترين و برترين آتابهاي 

قرار بدهد ارسي را در اختيار عالقه مندان و عاشقان آتابـــــــپ  

هاي جهاننتقديم به تمام پارسي زبا  

بيوگرافي و گزيده اشعار 
زنده ياد حسين پناهي
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دخودش بو ه فقط شبيهمردي آ  

 

و نام زادگاهش را در رفتار و  گفتند اما او منش نامش حسين بود و شهرتش پناهي دژآوه، دژآوه را براي اختصار نمي
جايي بود در استان آهكيلويه و بوير احمد نزديك دهدشت، روستايي  برد دژآوه بود و با خود همه جا مي حرآاتش حفظ آرده

يك روستاي محل سكونت قوم ُلرهاي  مشخصه زيبا با همه . 

 
روستا به تحصيل و آار و بار گذشت تا آن روزگارش درهمان 60آه در دژآوه به دنيا آمد تا اوايل دهه  1335پناهي از سال 

تر به جانش افتاد و او را به حوزه هايي بزرگ سوداي پاسخ گفتن به پرسش آه بعد از فراغت از تحصيل متوسطه در بهبهان،
گلپايگاني در شهرستان قم آشاند اهللا آيتدرس  . 

 

تنظيم امور مذهبي روستا مشغول  از مدتي حسين پناهي در آسوت روحاني به زادگاهش برگشت و مدتي را در آنجا بهبعد 
تهران آمد و دوره چهارساله هنرجويي بازيگري را در مدرسه آناهيتا  اش به با شروع جنگ، پناهي همراه با خانواده. بود

 .ديگري از زندگي را تجربه آند گذراند تا نوع
اين فيلم آه اولين ساخته ابوالفضل جليلي، آارگردان . بازيگري شد با فيلم گال وارد عرصه 1365ن پناهي از سال حسي

 .نكرد سينماي ايران بود دروازه دنيايي را به روي پناهي گشود آه ديگر تا پايان عمر رهايش متفاوت و ستايش شده
ها بودند آه هر آدام در زمان خود با  اين سال هاي پناهي در تجربه ناروني، تيرباران، در مسير تندباد و گذرگاه از ديگر

 .استقبال خوبي مواجه شدند
تلويزيون پس از  ها حضور پناهي در مجموعه تلويزيوني محله بهداشت آه از جمله اولين طنزهاي متفاوت سال درهمين

آن مجموعه آه اولين ساخته تيم . ثبت رساند رفت چهره او را در حافظه جمعي مخاطبان به پيروزي انقالب به شمار مي
هاي بعد شد آه  هاي شناخته شده سال درواقع سكوي پرشي براي بسياري از نام دو نفره بيژن بيرنگ و مسعود رسام بود

  .اشاره آرد… اهري، فتحعلي اويسي و  توان به عليرضا خمسه، حسين محب مي از آن جمله

اش را منوچهر  و آارگرداني آه فيلمنامه آن را بيژن بيرنگ نوشته بود» جو هي«ي در فيلم با باز 1367پناهي در سال 
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اي برجامعه آن  او در اين فيلم آه هجويه. را آغاز آرد اي خود عسگري نسب به عهده داشت، فراز مهمي از زندگي حرفه
آرد آه با  مي د، نقش جواني روستايي را ايفاهاي پايان جنگ بو گرايانه به وجود آمده در سال غرب روز ايران و تمايالت

 .آفريند مي هاي هجوآميزي را آميز به مظاهر زندگي غربي، موقعيت ابراز تمايل اغراق
هايي تبديل شد آه او در بقيه دوران  براي نقش اي شخصيتي آه بيرنگ دراين فيلم براي پناهي نوشت، در واقع به پايه

تأآيد بر تضاد فرهنگ يك روستايي تازه آشنا شده با مظاهر فرهنگ مدرن و برزخ  .بود اي خود ايفاگر آنها فعاليت حرفه
هايي مهم اين  مشخصه وار، از اين روستايي با زندگي شهري در آنار تأآيد بر حفظ سادگي و خلق وخوي روستايي تطابق

 .آرد هاي پناهي از آن پس نمود پيدا نقش بود آه در بقيه بازي
مشهورترين اين . تله تئاتر تهيه شد چند نمايشنامه تلويزيوني نوشت آه در شبكه اول سيما به شكل 1368او در سال 
به نوعي زندگينامه شخصي خود پناهي بود و از آن پس پناهي در  ها دو مرغابي در مه نام داشت آه درواقع نمايشنامه

 با اين اثر بنيان گذاشته بود يعني به ها به سنتي آه اآثر نقش
 .اش، وفادار ماند نمايش گذاشتن زندگي شخصي

اي براساس زندگي واقعي حسين  آفريني سينمايي مسعود جعفري جوزاني فيلمنامه با اين نگاه تازه به نقش 1369در سال 
واقعيت حرآت آرد و با  پناهي در اين فيلم با بازي جذابش در مرز ميان خيال و. نام داشت »سايه خيال«آه  پناهي نوشت

خودش بود نمايشي از دنياي دروني خود به  آه در واقع نيمه ديگر شخصيت  »غلومي«لق شخصيتي خيالي به نام خ
در نهمين دوره جشنواره فيلم فجر ديپلم افتخار بهترين بازيگر نقش اول مرد  او با اين نقش توانست. بينندگان ارائه آرد

 .خود سازد را از آن
  .پناهي نقشي مشابه با زندگي واقعي خودش داشت اده ديگر اثر سينمايي بود آه در آنز مرد ناتمام ساخته محرم زينال

مجموعه شعرو نمايشنامه به چاپ رساند و در چند مجموعه تلويزيوني ظاهر شد آه از  حسين پناهي در دهه هفتاد چندين
 .باقي مانده است يادها ، آژانس دوستي و آواز مه بيشتر در)ع(علي هاي امام ميان حضور او در مجموعه آن

به آارگرداني او در تئاتر شهر با اقبال » شبيه زندگي چيزي«به تئاتر زنده روي آورد آه نمايش  70پناهي در اواخر دهه 
 .شد خوبي از سوي تماشاگران مواجه

ايفا  شهرتش در آن نقشي عمده او در طول فعاليت هنري خود شخصيتي براي خودش ساخت آه پسوند دژآوه انتهاي
دژآوه را همان طور آه بود برابر چشمان مردم ايران به  او حسين پناهي دژآوه به دنيا آمد و حسين پناهي. آرد مي

  .دبه سمت زادگاهش ترك آرنام وشهرت بود آه تهران شلوغ را درآخر هم با همين. نمايش گذاشت

                                    

  

  



  

  

 حسين پناهی

     

     

 بيکرانه      
  در انتهای هر سفر 

  در ايينه 
  دار و ندار خويش را مرور می کنم 

  اين خک تيره اين زيمن 
  پايوش پای خسته ام 

  اين سقف کوتاه آسمان 
  سرپوش چشم بسته ام 

  اما خدای دل 
  در آخرين سفر 

  در ايينه به حز دو بيکرانه کران 
  به جز زمين و آسمان 

  نمانده است  چيزی
  کجا ‚ گم گشته ام 

 نديده ای مرا ؟
 

 

 

 

 

 



 حسين پناهی

      

 غريب     
  مادربزرگ

  گم کرده ام در هياهوی شهر 
  آن نظر بند سبز را 

  که در کودکی بسته بودی به بازوی من 
  در اوين حمله ناگهانی تاتار عشق 

  خمره دلم 
  بر ايوان سنگ و سنگ شکست 

  دستم به دست دوست ماند 
  به پای راه رفت پايم 

  من چشم خورده ام 
  من چشم خورده ام

  من تکه تکه از دست رفته ام 
 در روز روز زندگانيم 

 حسين پناهی                                                  

 
   

 بهانه   
  بی تو      
  نه بوی خک نجاتم داد      
  نه شمارش ستاره ها تسکينم     
  چرا صدايم کردی    
  چرا ؟    
  سراسيمه و مشتاق     
  سی سال بيهوده در انتظار تو ماندم و نيامدی    
  نشان به آن نشان     
  زار سال از ميالد مسيح می گذشت که دو ه    
  و عصر     
  عصر واليوم بود     
  و فلسفه بود     
 و ساندويچ دل وجگر     



 

 حسين پناهی

    

 بقا   
  رام دوستان و نيکانم کوت به احتده دقيقه س

  جرينگ زنگوله ها  غژ و غژ گهواره های کهنه و جرينگ
  دوست خوب من

  وقتی مادری بميرد قسمتی از فرزندانش را با خود زير گل خواهد برد 
  بايد مادرانمان را دوست بداريم ما 

  وقتی اخم می کنند و بی دليل وسايل خانه را به هم می ريزند 
  ما بايد بدويم دستشان را بگيريم 

  تا مبادا که خدای نکرده تب کرده باشند 
  م مابايد پدرانمان را دوست بداري

  برايشان دمپايی مرغوب بخريم 
  برايشان يک استکان چای بريزيم  و وقتی ديديم به نقطه ای خيره مانده اند

  پدرانمان را ‚ پدران ‚ پدران 
 ما بايد دوست بداريم 

 

 حسين پناهی

   

  کودکی ها    
  به خانه می رفت

  با کيف 
  ود و با کالهی که بر هوا ب

  چيزی دزديدی ؟
  مادرش پرسيد 
  دعوا کردی باز؟

  پدرش گفت 
  و رو می کرد  و برادرش کيفش را زير

  به دنبال آن چيز 



  که در دل پنهان کرده بود 
  تنها مادربزرگش ديد 

  را در دست فشرده کتاب هندسه اش گل سرخی 
 و خنديده بود 

 

 حسين پناهی

   

 دل خوش   
  جا مانده است 
  چيزی جايی

  که هيچ گاه ديگر 
  هيچ چيز 

  جايش را پر نخواهد کرد 
  نه موهای سياه و
 نه دندانهای سفيد 

 

 

 

 

  

 



 حسين پناهی

    

 اولين و آخرين     
  ودانه می درخشد در مدار خويشجا خورشيد

  ود می نهيم و غروب می کنيم مانيم که يا جای پای خ
  هر پسين 

  آشوب در افق های تاريک دوردست  اين روشنای خاطر
  نگاه ساده فريب کيست که همراه با زمين 

  مرا به طلوعی دوباره می کشاند ؟
  ای راز 
  ای رمز

 ای همه روزهای عمر مرا اولين و آخرين
 

 ن پناهیحسي

  

  خاآستر     
  ييد به من بگو

  فرزانه گان رنگ بوم و قلم
  چگونه 
  ی را تصوير می کنيد خورشيد

  که ترسيمش 
 نمی کند ؟خاآستررا خاك سراسر 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

 حسين پناهی

     

 پروانه ها    
  ا تو بود حق ب

  می بايست می خوابيدم 
  ست اما چيزی خوابم را آشفته کرده ا

  در دو ظاقچه رو به رويم شش دسته خوشه زرد گندم چيده ام 
  با آن گيس های سياه و روز پريشانشان 

  کاش تنها نبودم 
  فکر می کنی ستاره ها از خوشه ها خوششان نمی ايد ؟

  کاش تنها نبودی
   آن وقت که می تواستيم به اين موضوع و موضوعات ديگر اينقدر بلند بلند

  يه هامان از خواب بيدار شوند بخنديم تا همسا
  می دانی ؟

  انگار چرخ فلک سوارم 
  انگار قايقی مرا می برد 

  انگار روی شيب برف ها با اسکی می روم و 
  مرا ببخش

  ولی آخر چگونه می شود عشق را نوشت ؟
  می شنوی ؟

  نگار صدای شيون می ايد ا
  گوش کن 

  می دانم که هيچ کس نمی تواند عشق را بنويسد 



  ما به جای آن ا
  ی توانم قصه های خوبی تعريف کنمم

  گوش کن 
  يکی بود يکی نبود 

  زنی بود که به جای آبياری گلهای بنفشه
  خواندن آواز ماه خواهر من است  به جای

  به جای علوفه دادن به ماديان ها آبستن 
  به جای پختن کلوچه شيرين 

  ساده و اخمو
  ی خواند و کتاب م در سايه بوته های نيشکر نشسته بود

  صدای شيون در اوج است 
  می شنوی

  برای بيان عشق
  نظر شما  به

  کدام را بايد خواند ؟
  تاريخ يا جغرافی ؟

  می دانی ؟
  من دلم برای تاريخ می سوزد 

  نسل ببرهايش که منقرض گشته اند برای 
  رف ها شکسته اند  که دربرای خمره های عسلش 

  گوش کن 
  زهای ديگير نوشت تجوی جوهر نيلی می شود چيبه جای عشق و جس

  حق با تو بود 
  می بايست می خوابيدم 

  اما مادربزرگ ها گفته اند 
  چشم ها نگهبان دل هايند 

  می دانی ؟
  ی در ذهنم سايه وار در گذر است از افسانه های قديم چيزهاي

  کودک 
  خرگوش
  پروانه 

  ی پروانه ها را بدانم که و من چقدر دلم می خواهد همه داستانها
  بی نهايت 

  بار
  در نامه ها و شعر ها 
  در شعله ها سوختند 

  تا سند سوختن نويسنده شان باشند 
  پروانه ها 

  آخ 
  تصور کن 



  آن ها در انديشه چيزی مبهم 
  اميد را  اس لرزانی از حس ترس وکه انعک

  شوند  در ذهن کوچک و رنگارنگشان می رقصاند به گلها نزديک می
  يادم می ايد 

  روزگاری ساده لوحانه 
  صحرا به صحرا 
  و بهار به بهار 

  دانه دانه بنفشه های وحشی را يک دسته می کردم 
  عشق را چگونه می شود نوشت 

  در گذر اين لحظات پرشتاب شبانه 
  که به غفلت آن سوال بی جواب گذشت 

  ديگر حتی فرصت دروغ هم برايم باقی نمانده است 
  در آن دلی می خواند  نه چشمانم را می بستم و به آوازی گوش ميدادم کهوگر

  من تو را 
  او را 

  کسی را دوست می دارم
  

 حسين پناهی

    

 کاج ها در بکر اند    
  نيمکت کهنه باغ 

  خاطرات دورش را 
  رش زمستانیدر اولين با

  از ذهن پک کرده است 
  عرهايی را که هرگز نسروده بودم خاطره ش

 خاطره آوازهايی را که هرگز نخوانده بودی

 

 

 

 



  

 حسين پناهی

    

 ککل    
  با تو 

  بی تو 
  همسفر سايه خويشم وبه سوی بی سوی تو می ايم 

  معلومی چون ريگ 
  مجهولی چون راز

  معلوم دلی و مجهول چشم 
  من رنگ پيراهن دخترم را به گلهای ياد تو سپرده ام 

  تو از ياد برده ام  و کفشهای زنم را در راه
   ای همه من

  ککل زرتشت 
  سايه بان مسيح
  به سردترين ها 

مرا به سردترين ها برسان
  

 حسين پناهی

    

 شبی بارانی   
  و رسالت من اين خواهد بود 

 تا دو استکان چای داغ را 



  ويست جنگ خونين از ميان د
  نم به سالمت بگذرا
  تا در شبی بارانی

  آن ها را 
  با خدای خويش

چشم در چشم هم نوش کنيم
  

 

 حسين پناهی                                                   

    

 مرداد    
  ما بدهکاريم 

  کسانی که صميمانه ز ما پرسيدند به 
  خواهم چندم مرداد است ؟معذرت می 

  و نگفتيم 
  چونکه مرداد 

 گور عشق گل خونرنگ دل ما بوده است 
  

 حسين پناهی

   

 جغد    
  کيست ؟
  کجاست ؟
  ان بزرگای آسم

  در زير بال ها خسته ام 
 چقدر کوچک بودی تو 

  



 حسين پناهی

    

 نه    
  بر می گردم 
  نم با چشما
  يادگار کودکی منند که تنها 

 مادرم مرا باز خواهد شناخت ؟ايا 
  

 حسين پناهی

 آوار رنگ   
   هيچ وقت

  هيچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد 
  امشب دلی کشيدم 
  شبيه نيمه سيبی 

  ستانم که به خاطر لرزش د
  در زير آواری از رنگ ها 

 ناپديد ماند 
  

 حسين پناهی

     

 گفتگوی من و نازی زير چتر    
  بيا زير چتر من که بارون خيست نکنه : نازي

  بشر تونسته آتيشو کشف بکنه می گم که خلی قشنگه که 
  و قشنگتر اينه که 
  يادگرفته گوجه را 

  بعد بخوره تو تابه ها سرخ کنه و 
  راسی راسی ؟ يه روزی



  اگه گوجه هيچ کجا پيدانشه 
  اون وقت بشر چکار کنه ؟

  هيچی نازی : من 
  تز می دن تا تابه ها را بخوريم دانشمندا 

  وقتی آهنا همه تموم بشه 
  وقت بشر اون 

  لباسارو می کنه و با هلهله 
  از روی آتيش می پره 

  تل مهريه مو دوربين لوبي: نازی 
  اگه با هم بخوريم 

  هلهله های من وتو 
  چطوری ثبت می شه 

  عشق من : من 
  آب ها لنز مورب دارند 

  آدمو واروونه ثبتش می کنند 
  عکسمون تو آب برکه تا قيامت می مونه 

  سفيد ؟سياه رنگی يا : نازی 
  من سياه و تو سفيد : من 

  آتيش چی ؟ تو آبا خاموش نمی شن آتيشا : نازی 
  نمی دونم واهللا : من 

  چتر رو بدش به من 
  اون کسی که چتر رو ساخت عاشق بود : نازی 

  آدم بود‚ نه عزيز دل من : من 
  

 حسين پناهی

    

 من و تب ‚ شب و نازی    
  ز ياد آدم می ره همه چی ا: من 

  مگه يادش که هميشه يادشه 
  يادمه قبل از سوال 

  کبوتر با پای من راه می رفت 
  خوند جيرجيرک با گلوی من می 
  شاپرک با پر من پر می زد 

  سنگ با نگاه من برفو تماشا می کرد 
  سبز بودم درشب رويش گلبرگ پياز 



  هاله بودم در صبح گرد چتر گل ياس
  رفت سرم در تکاپوی سر گيج عقاب گيج می 

  نور بودم در روز
  ايه بودم در شب س

  بيکرانه است دريا 
  کوچيکه قايق من

  آهای... های 
  تو کجايی نازی

  عشق بی عاشق من 
  سردمه 

  يخ کردم ‚ مثل يک قايق يخ کرده روی درياچه يخ 
  عين آغاز زمين 

  زمين ؟: ازی ن
  يک کسی اسممو گفت 

  کردی يا جيرجيرک آواز می خوند  تو منو صدا
  ی خوند جيرجيرک آواز م: من 

  تشنته ؟ آب می خوای ؟: نازی 
  کاشکی تشنه م بود : من 

  گشنته ؟ نون می خوای ؟: نازی 
  کاشکی گشنه م بود : من 

  په چته دندونت درد می کنه ؟: نازی 
  سردمه : من 

  خب برو زير لحاف : نازی 
  صد لحاف هم کمه : من 

  کنم ؟ آتيشو الو: نازی 
  می دونی چيه نازی ؟: من 

  ی زنه ه يخ مه م قلبم دارتو سين
  اون وقتش توی سرم 

  کوره روشن کردند 
  سردمه 

  مثل آغاز حيات گل يخ 
  چه کنم ؟ چکنم ؟ ها: نازی 

  ما چرامی بينيم : من 
  ما چرا می فهميم 
  ما چرا می پرسيم 

  مگس هم می بينه : نازی 
  بينه گاو هم مي

  می بينه که چی بشه ؟: من 
  قند نشينه رو منقار شونه به سر  که مگس به جای: نازی 

  گاو به جای گوساله اش کره خر را ليس نزنه 



  ز بتونه از دور بزغالشو بشناسه ب
  خيلی هم خوبه که ما ميبينيم 

  وب کفشامون لنگه به لنگه می شد ورنه خ
  اگه ما نمی ديديم از کجا می فهميديم که سفيد يعنی چه ؟

  که سياه يعنی چی؟
  د به در ؟ورسرمون تاق می خ

  پامون می گرفت به سنگ
  از کجا می دونستيم بوته ای که زير پامون له می شه 

  کلم يا گل سرخ ؟
  تو زندگی کندوی زنبور چشم آدمه هندسه 

  درکی زيباست ‚ درک زيبايی : من 
  سبزی سرو فقط يک سين از البای نهاد بشری 

  خرمت رنگ گل از رگ گلی گم گشته است 
  عطر کسی است که نمی دانيم کيست عطر گل خاطره 

  می ايد يا رفته است ؟
  چشم با ديدن رودونه جاری نمی شه 
  ه بازی زلف دل و دست نسيم افسون

  نمی گنجه کهکشون در چمدون حيرت 
  آدمی حسرت سرگردونه 
  ناظر هلهله باد و علف 

  هيجانی ست بشر 
  در تالش روشن باله ماهی با آب 

  بال پرنده با باد 
  برگ درخت با باران 

  آتشپيچش نور در 
  آدمی صندلی سالن مرگ خودشه 

  بخشه تا بفهمه که دريا آبی است چشمهاشو می 
  تا نگاه ساده آهو را درک بکنه  دلشو می بخشه

  سردمه 
  مثل پايان زمين 

  نازی 
  نازی مرد : نازی 

  / کجا من اومدم تا: من 
  چطوری برگردم ؟
  مچه درازه سايه ا

  کبود پاهام چه
  من کجا خوابم برد ؟

  يه چيزی دستم بود کجا از دستم رفت ؟
  من می خواهم برگردم به کودکی
  رون نذارم قول می دهم که از خونه پامو بي



  سايه مو دنبال نکنم 
  تلخ تلخم 

  مثل يک خارک سبز 
  نم هيچ زمانی ديگه خرما نمی شم سردمه و می دو

  رخ چه غريبم روی اين خوشه س
  برگردم به کودکیمن می خوام  

  نمی شه : نازی 
  کفش برگشت برامون کوچيکه 

  پابرهنه نمی شه برگردم ؟: من 
  ما را نداره برگشتن ممکن نيست  پل برگشت توان وزن: نازی 

  شتن از ناممکن کيو بايد ببينيم برای گذ: من 
  رويا را : نازی 

  رويا را کجا زيارت بکنم ؟: من 
  در عالم خواب آه نازی 

  خواب به چشمام نمی آد : من 
  يک و دو ... بشمار تا سی بشمار : نازی 

  يک و دو : من 
 سه و چهار : نازی 

  

 حسين پناهی

   

 شبی که من و نازی با هم مرديم    
  پنجره راببند و بيا تابا هم بميريم عزيزم : نازی 

  نازی بيا : من 
  می خوای بگی تو عمق شب يه سگ سياه هست   :نازی 

  که فکر می کنه و راز رنگ گل ها رو می دونه ؟
  نه می خوام برات قسم بخورم که او پرندگان سفيد سروده ی يه آدمند: من

  نگاه کن 
  يه سايه نشسته تو ساحل : نازی 

  منتظر ابالغه تا آدما را به يه سرود دستجمعی دعوت کنه: من  
  آره ؟. غول انتزاع است: نازی 

  نيگاش کن ! پيامبر سنگی آوازه ! نه ديگه : من 
  له شديم از دست درختا زنش می گفت ذ: نازی 

  راه می رن و شاخ و برگشونو می خوان 
  البته اون هم به اونا حق داره  خب حق دارند: من 



  ؟خوب بخره مگه تابوت قيمتش چنده : نازی 
  پيرمرد ؟بوشو چيکار کنه : من 

  بايد که بوی تازه چوب بده يا نه ؟
  .ديوونه ست؟: نازی 

  ديوونه شده  می گن تو جشن تولدش‚ شده : من 
  چه حوصله ای دارند مردم !! ازی ن: نازی 

  کپرش سوخت و مهماناش پاپتی پا به فرار گذاشتند : من 
  ا به حالش که ستاره ها را داره خوش: نازی 

  رفته دادگاه و شکايت کرده که همه ستاره را دزديدند: من 
  اينو تو يکی از مجالت خوندی :  نازی

  عاشقه؟
  پيرزنه که عقيده داره دو دوتا پنش تا می شه عاشق يه : من 

  واه : نازی 
  فاميلشه ؟! من سه تاشو شنيدم 

  نه : من 
  يه سنگه که لم داده و ظاهرا گريه می کنه 

  بشين خوردو خورک چيکار می کنن  ايشااهللا پا به پای هم پير: نازی 
  سرما می خورن : من 

  و شام راه می اندازه  مادرش کتابا را می ريزه تو يه پاتيل بزرگ
  مادرش سايه يه درخته ؟: نازی 

  تو هم برو ... رو تو هم ب: نه يه آدمه که هميشه می گه : من 
  شنيدی ؟: من 

  رو ببند را ادادمه می ده پنجره داره ما  !آره صدای باده : نازی 
  از سگ هايی برام بگو که سياهند و 

  گ گل ها را می دانند و در عمق شب ها فکر ميکنند و راز رن
  آه نرگس طالييم بغلم کن که آسمون ديوونه است : من 

  ...آه نرگس طالييم بغلم کن که زمين هم 
  و اين چنين شد که 

  ابستانی من و نازی با هم مرديم پنجره را بستيم و در آن شب ت
  و باد حتی آه نرگس طاليی ما را 

 با خود به هيچ کجا نبرد 
  

 حسين پناهی

  

 سرودی برای مادران    



  وار لحظه ها هميشه کسی می نالد پشت دي
  چه کسی او؟

  زنی است در دوردست های دور 
  زنی شبيه مادرم 

  نی با لباس سياه ز
  که بر رويشان 

  شکوفه های سفيد کوچک نشسته است 
  ورات رفتم و وارت ديدم چل 

  چل وار کهنت وبردس بهارت 
  پشت ديوار لحظه ها هميشه کسی می نالد 

  اين بار زنی بهياد سالهای دور  و
  سالهی گمم

  کدورت گذشت سالهايی که در 
  پير و فراموش گشته اند 

  می نالد کودکی اش را 
  ديروز را 

  ديروز در غبار را 
  بود و شاد او کوچک 

  حشیبا پيراهنی به رنگ گلهای و
  سبز و سرخ

  و همراه او مادرش
  شان شکوفه های سفيد کوچک نشسته زنی با لباس های سياه که بر روي

  بود 
  زير همين بلوط پير 

  زورش به پر عقاب نمی رسيد  باد
  د می آورد افسانه های مادرش را يا

  مادر 
  اين همه درخت از کجا آمده اند ؟

  اين کوهسار  هر درخت
  حکايتی است دخترم 

  پس راست می گفت مادرم 
  ر جنگل می ميرند زنان تاوه د

  در لحظه های کوه 
  و سالهای بعد 

  ر رويشان شکوفه های سفيد نشسته ب دختران تاوه با لباس های سياه که
  نها را در آوازهاشان می خوانند است آ

  هر دختری مادرش را 
  رفتم و وارت ديدم چل وارت 

  چل وار کهنت وبردس نهارت 
  ق ها را ديدم در خرابی خانه ها خرابی اجا



  و ديدم سنگ های دست چين تو را 
  در خرابی کهنه تری

  ه کسی می نالدپشت ديوار لحظه ها هميش
 و اين بار دختری به ياد مادرش

 

 

 

 

 

  

 حسين پناهی

     

 منظومه ها    
  پس اين ها همه اسمش زندگی است 
  قه ها دلتنگی ها دل خموشی ها ثانيه ها دقي

  حتی اگر تعدادشان به دو برابر آن رقمی که برايت نوشته ام برسد 
  يم ما زنده ايم چون بيدار

  ما زنده ايم چون می خوابيم 
  و رستگار و سعادتمنديم 

  زيرا هنوز بر گستره ويرانه های وجودمان پانشينی 
  برای گنجشک عشق باقی گذاشته ايم 
  ملکوتی بانگ خروس هاست  خوشبختيم زيرا هنوز صبح هامان آذين

  ها مبلغين بی منت سر سبزی اند  سرو
  و شقايق ها پيام آوران ايه های سرخ عطر و آتش

  برگچه های پياز ترانه های طراوتند 
  و فکر من 

  واقعا فکر کن که چه هولنک می شد اگر از ميان آواها 
  می داشتند  بانگ خروس رابر

  و همين طور ريگ ها 



  و ماه 
  ومه ها و منظ

  آری بايد ... ما نيز بايد دوست بداريم 
 زيرا دوست داشتن خال با روح ماست 

  

 

 

 

 

 

 حسين پناهی

     

 ساده دل      
  دل ساده 

  و در ازای يک حبه کشک سياه شور برگرد 
   گنجشک ها را

  از دور و بر شلتوک ها کيش کن 
  که قند شهر 

 دروغی بيش نبوده است 
  

 حسين پناهی

     

 ارون ب    
  ن همه اينو می دون

  که بارون 



  همه چيز و کسمه 
  آدمی و بختشه 

  ه وقتشه حاال ديگ
  که جوجه ها را بشمارم 

  چی دارم چی ندارم 
   بقاله برادرم

  می رسونه به سرم 
  آخر پاييزه 

  حسابا لبريزه 
   هوشم پريد  !يک و دو 

  يه سياه و يه سفيد 
  جا جا جا 
  شکر خدا 

 سمه شب و روزم ب
  

  

  

  

  

  

  

  

 حسين پناهی

   

 چراغ    
  بيراهه رفته بودم 

  آن شب 
  دستم را گرفته بود و می کشيد 

  زين بعد همه عمرم را 
 بيراهه خواهم رفت 

  



  

  

 حسين پناهی

 تاسه    

  در گهواره از گريه تاسه می رود 
  کودک کر و اللی که منم 

  از حقايقی که چون باريکه ای از نور هراسان 
  يم می گذرد از سطح پهن پيشان

  خواهران و برادران 
  نعمت اندوه و رنج را شکر گذار باشيد 

  هميشه فاصله تان را با خوشبختی حفظ کنيد 
  پنج يا شش ماه

  خوشبختی جز رضايت نيست 
  به آشيانه با دست پر بر می گردد پرستوی مادر 

  ای ايوان خانه ای که سالهاست گمشده در قنديل ه
  از ياد رفته است 

  يد گريه کنيد بخنديد خوشا به حالتان که می توان
  همين است 

  برای زندگی بيهوده دنبال معنای ديگری نگرديد 
  برای حفظ رضايت 

  نعمت انتظار و تالش را شکرگزار باشيد 
 پرستوهای مادر قادر به شکارش بچه هاشان نيستند

 




