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   و  م  ون ی  

  ،   ر و ت     ی     شا ی اش  و  ه  ده ا ت 
کاس.  و  م   بال باد ی      و روی صدا و حا  ه ی ا  

  . و از    ت  ا ھا از  و و  م    ی   ی  و 
  ،   یا    م  ن    و  ن   ع را با  وص ه  ماشا   م سا ی 

       ه ی     را با   مان   ه   ده  . 
  ،  و  م    و ن   ود ی  

  ،    آرزو ی یک     را با ز   ر  مالت و ک مات   د بال  ود یدک ب  م ، و  م ی   
     ه را     س   ھای بارا ی ذ  م   و  م. ، ا  داری د ب بال  تاره     ه را   

 



 ٢٢         cd                                                                                        عشق از نگاه واژه ها

 مقدمه
 

 آاليش ساده و يب گنجانده شده كالمي شعر ماننداي  و يا به گونه قطعات اديب در قالب و كه با حموريت عشقدر پيش و روي داريد اولني اثر از هادي امحدي است  كهكتايب        
خاصي از درك  افتلط نويسنده، نده كه با وجود نو قلم بودخي از قطعات بر زيبايي كار چنان افزواي را در خود جاي داده است، سادگي و مسجع بودن بر هاي عاشقانه دلنوشته هك

گروه مهندسي پژوهشي سارال  رسيد و نسخه پي،دي،اف آن اكنون توسط اول انتشارات والعصر مشهد بچاپتوسط  ۱۳۷۹ال سد اين جمموعه در شو ننده القا ميخوا به ارمعنايي آن
  .درآورد داي از احساس لطيف  مشا را به وج شود با اميد اينكه ذره به مشا عرضه مييه و با قاليب زيباتر 

سارالگروه   
-۱۳۸۸ران   
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  وردگارا!   
  

  پروردگارا!
  ترسان آخرت را. ، رهان دمل را و بِرسانب ، رهانب 
  ها را در صفحات صف!؟ توان كرامت تو را وصف كرد و واژه يممگر  

   ، ردي مرا خريديخ تو آن صاحيب كه
  ل نشسته.هاي به گ يهوس و هو هاي در خرابهرزش دمل را دار ل نگه

  رنگي ندارد. وقيت تو با مين هيچ ترس از مرگي در وجودم 
  پروردگارا!

  دم را بر آب مكن و مرادم را در سراب.يما
  گذارد. يشكوه توست كه جايي براي ابراز شكوه من

  سرشتم؛ اي دوست مست سرنوشتم. ، دست توست
  يديتو آن خورشيدي كه سردي يأس را از من كش 
  دي.يمدي كه كالم عشق را در زبان من ديمو آن ا 
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. . . نو و  م    ی    
  نويسم!؟ يمچرا دامن  مني

 وزن شعر. شوم به يموجودم را احاطه كرده و تنها با نوشنت سبك  اي كهنه دامن كه عقده يمرا  فقط اين 
  گفتاري ساده و گويا دارد. ، نوشته ، نويسم چون يم
  دهم. يمعشق را حالت  ، نوشته شده و در قالب نوشته ، ها در كتايب بنام راويان عشق ستش پروانهپر ، نويسم چون يم
  ،نويسم چون يم
  ،و چون نوشته برتر است از نقاشياهلام شده  يمسرآغاز آفرينش در نوشته به آد  
  ي رنگارنگ! اين ترسيم هزار چهره  
  دهم. يمكنم و مهه را جان  يموي كاغذ ترسيم روح هزاران نقش را ر ي خشك و يب در قالب يك نوشته 
  ، اش نوشته شده است نويسم چون سرنوشت هر كسي بر پيشاين يم
  و از عشقت. ها از تو كران نويسم تا يب يمنويسم بر بال باد و روي صدا و حاشيه ي انعكاس و  يم 
  ي عمر را با چشمان گره كرده ببينم. تا حلظه ،بيا مستقم كن تا سوخنت مشع را با حوصله متاشا كنم ، ساقي بيا 
  ،  تا آرزوهاي يك عمر را با زجنري مجالت و كلمات به دنبال خود يدك بكشم ، نويسم يم ، نويسم بر سوسن كبود يم
  هاي باراين ذهنم بنويسم. تا مهه را بر جنس شب ، دار ي دنباله بال ستاره تا مهه را بر 
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  اول عا  ی
  ييب سراسر وجودم را فرا گرفته بود.طراب عجضا ، هنگام شب

  انديشيدم؛ اول عاشقي! يمخواب از چشمان و فكرم سلب شده بود و به حوادث روز گذشته  ، به انتظار صبح روشن 
  گشتم به بسترم. يمد باز يمرفتم و ناا يماز سرآغاز تا اوج ماجرا را 

  تم.رف يمذارم و تا انتهاي قصه گ يمشم خام سحر قدم ريببر روي ا 
  شد تا آشفتگي خاطرم را از ياد بربم. يمكاش! روز 

  ، ان ديوارهاي متروكيمبه مانند شبحي بودم كه در سرتاسر يك داستان و در  
  پنداشتم يماي  زدم و خود را گاه شبيه اسريان در بند ديوهاي افسانه يمابعاد بودن را فرياد  
  ردم.ك يمرنگ  ، ي چشم را با قطرات اشك ناله ، و هراسان 

  ي ذهنم بربد. كردم؛ تا مبادا كسي پي به ديوان اشعار نانوشته يمعاشق شده بودم و عشقم را از مهه پنهان 
  سراسيمه بلند شدم و براي تسكني دمل  ، قرار نداشتم آرام و

  زدم. يمين نيلوفرها را با دستان عرق كرده ورق اكتاب آمس
  ، ديدم كه مهتابِ مات يمشب را 

  دمي كه در آجنا برپا بود. يموصال پريان را  ، هاي آمساين ا دريده بود و آن طرف سايهان ري آمس پرده 
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   و بار خا  ه  
   ، كران بيامن ي يب در نه

  ، در اقيانوس افكارم و در پرتوهاي نوراين مهتامب
  كردم  مي ي ديدگانت سپري در سايه روزهاي خوشي را

  هاي تو! اشك جلوي ، كردم يمو پلكامن را سپري  
  كردم. يماز هوس را جاري  يمسيالب عظي ، ها ار خاطرهها در جويب و شب 

  كالمم سبز بود و شكلم تازه!
  دامان طبيعت را جالي خاص داده بودند.  ، نيلوفرهاي دشت سرسبز

  ، كنار دريا در ساحلي مندار هاي شن
  ه رنگ حس درآورده بود.را ب زيبا كرده بود و آن ، رخسار مهتاب را در افق به تكرار 

  داشت. يمكالمت شعر را به حريت وا 
  مرا انگار ، ديدار نگار

  كنم. يمي خود كرده بود كه چنني با نيم نگاهش سراپاي وجودم را گم  آشفته 
   ، حريان در پي خود هستم

  نامل. يمبه خود  بامل و از درد دوريش يمبه او 
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  ، گونه گرفتم و آتش ، دستان شعلهآغوش مهر را با  ، ناچار از خويشنت غافل
  هايش را بوسيدم. گونه 
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   وق  واز
   ، ي مرگ زير سايه

  ،ي يك برگ در كنار خشكيده
  بزرگ شدم؛   

  در دشيت خشك.
  شنيدم. يم نيمهامي از خاك بريون بود و بوي باد را از سطح ز ريشه
  دمل ريشه بسته بود!  آخه!

  ، ست تا جباي تن و ستونخوا يمعمري در خاك غفلت بود و حال 
  ،جباي ساقه و شاخه 
  رشد كند؛ شكوفا شود؛  
   رها شود.نيمتا از حبس ابدي خواب ز 

  ، مرام نازي داشت ، با بلوط مهنشني بودم و دوستش داشتم
  آمد كه عشق را پيشه كند. يبه قيافه اش من 

  .آمد يمپناه بردن خوشم  ، تن يماز سردي يك روز زمستاين و به كنج گر
  ...!. از تند باد خزان و از تند باران اران؛ از طعم تلخ چاي و از
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  وفا را ياد نگرفيت.  ، تو در عشق
  دادي!؟ يمكار را اجنام  بگريي؛ اين ، د فخر ن استيمداين اگر تو را وادار كنند كه سبز بودن را كه تنها ا يم

  ،مدآ يمنگ افق را سياه كين!؟ دلت يا اينكه به تو بگويند ر
  كند؛ بگريي!؟ يمش را براي غروب نقل ا ي شادي خريه شده و بغض غم و قصه ،تنها آرزوي نگاه يك عاشق كه به افق  

  يا آيب آمسان را!؟
  و يا حيت پرواز پرستوان را!؟ 
  يا بسنت بال يك جفت كبوتر عاشق و منع كردن آا از شوق پرواز!؟ 

  آري يا خري!؟
  ، ات شكين و با نگاههاي مستانه يمي مرا  دوار و سادهيماپس چرا تنها دل  ، اگر خري 
  را بشكين و قلب شكسته و غرور خرد شده را التيام دهي!؟ دل گذاري تا طلسم ساهلا دوري و غم يحلظه اي قدم پيش من 

  ،ام د به درگاهت گشودهيمچشم ا ، اي از خودت بريون بيا! و با من باش كه شبانه روز حلظه
  خوامب كرده است. و يب ، ظارشوق انت كه  

  ام. ها را نپيموده ام يا اينكه تا انتهاي جاده اما نه! يا من راه را درست نرفته
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   ف ه ی    
  شومي. يمراهي سفري در كوير زندگي  ، كاالهايي از جنس مهرباين و با كارواين از رمز موفقيت

  كنيم؛  يمشروع  ، ا با متام سخيتروزهاي زندگي ر ، ي عمر راه قافلهمه در آغاز به
  شومي به وزن نور. يمبعدها بر رامهان سبك 

  كنيم. يمحركت  ، ديمگذرانيم و در كشاكش صداي ا يمهاي امتحان را در سر  ها و گذرگاه پيچ و خم
  ايت. هاي يب هاي طوالين و غم و غصه گ،  راهي است كوتاه؛ پر از دغدغهيعين مر ، تا مقصد

  گذرمي.  يمهاي آرزو  هاي احساس و ويرانه رابهاز كنار خ
  كند. يمهاميان ياري  گام گذاشنت گام ، د در دور پيداست كه ما را بر حمكميمبنام ا ، تنها سرايب 
  كرد. يمي شراب  تشنه سرايب كه ما را 
  رومي ناچار! يمتشنه لبان  ، ههي فرسودهي و گَمست گَ 

  كنيم  يمبارمان مجع  گذرد،  خاطرات آن حلظه را در كوله يمكه  يمو هر دگريمي  يمباري از هيچ بر دوش  كوله
   ، رسيم يمكه به سراب دور دستمان  و زماين

  شومي.  يمهالك  ، ديدمي يمها  زير سنگيين خاطرات و نرسيدن به آنچه كه در دور دست
  خواهيم بود.نگهبان آن  ، دفن كرده و تا ديار جاويد ، خود و خاطرامتان را در خاك وفا

 به ارزش پايان زندگيمان متام شد. ، سرايب كه به قيمت جامنان
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 سا ل    ت
  ، دريايي خروشان عشق

  مهتاب را بر هم زد  ي چهره 
  غروب سرخ را به رنگ شعر در آورده بوده،  ساحل و
  ، كنار ساحل به مهراه يگانه خاطر خويش ، تنها جمنون حقيقت و 
  . كرد يمبارها زمزمه ،  لعش قصيده ي غم را زير لبان 

  دلتنگ بود
  خشك مثل بت.

  پژمرده شده ياس سفيد را در ذهنش جتسم نكند ، سوگند خورده بود كه هيچ گاه 
  .ديدار يارديار از آشفته از حال 

  .هاي در هم بود منت دلش پر واژه 
  ، فتگش يلبانش غنچه شده وديگر مثل گل من 
  به عطر باران. ي خوش نسيم ونثري روان در ير داشت به بو 

  شكاي پر از  رمقش پنهان كرده بود وبا چشماين گره كرده ان پاهاي يبيمآغوشش را در 
  ، خواست يمفشرد كه انگار  يمپيمود غم را بغل كرده بود وچنان  يمساحلي حمبت را ، غضي حاكي از دردب و 
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  را تشنه كرده بود اش  انديشه، بوي نگار، خارهاي غم را با دستان غزل بشكند
  .اش پژمرده ونگران آب شدن مشع حمفل خلوت دلش بود چهره

  . مشترك دلتنگ روزهاي شادي و و 
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    ان  ھار   مار ا ت
  ،به ترين باور برگ

  مهراه بانگ باد بر بام بيابان ببارد هدهم تا ب يمز بارش باران هديه بايل ا 
  خويش بپوشاند.هاي پر آواز  نه شين را با گام و 
  ،مل در خزانتأ
  حتمل مرا ترك كرده 
  ام سيطره يافته است بر تنها تاج انديشه و 
  . كند يمدر پرواز سبك روح صعود  گريد جان را و يمكند ويل مرگ  يمد ودر پروازسبك وزنش سقوط ريم يمبرگ  

  ن فصلي استآخزان 
  كه غروب در آن معنا گرفته 
  . رود يمشه مات طبيعت يي مه ون مرگي به سراغ چهرهاست كه هر ساله چ يمآن غ و 

  ام از تلخي خنده
  لبامن را پژمرده كرده 
  م افزون شدها سن و طاقت بيش از حد بر 

   .ي دلتان د براي خواستهريبر سرما نوشت مب ي فاضله است و هاميان در مدينهزوسرنوشت آر
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  آلود است! آه كه آمسان سرنوشت چقدر مه
   !تقدير از ما دور استدر گرماي ق چه

  پايداري رگ مرگ. زنده شدن رنگ برگ و، خزان
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    ن صدا 
  در طنني صدا

  ،ها ها وصخره هدر كشاكش كو 
  كرد يمعشق ناله  
  ميخواند را انعكاس آن نوشت و يموصدا  
  در بياباين خشك با افقي. 

  ؛ وب به صليبلآن مهه گريودار وعشاق مصدر  اهيربايان نامتن ي دل كرد زير سلطه يمشهري بيداد ، ودلخون آ
  .متكي به واژه شده بود، عشق

  ،ي انبوه اوراق مكتوبال هاز الب 
  ،  شد ومرگ يمالفبا وسفيد نگاشته و يافت  خط و هاي يب نامه 

  .خاطر كرده بود وآشفته خاطر شقايق را آزرده و
  . دكماين از ابروي را با الوان غم رنگارنگ كرده بو، رنگني كمان 

  شد  يموفا غزل  داد و يمنثر بوي غزل 
  . آفتاب آغوش گرم خويش را براي پيشبازي شبنم مهيا منوده بود و

  . شد يمآب ،  لپژمرده وگُ ،مشع
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  ي سنگني دمل را باز كنم در آن مهه هراس دل فرياد زدم تا عقده
  . اي رنگارنگ دلربايان رها شومه هافسون نگا بيان و آور تا از طلسم وحشت 

  . سايرين حريف بزمن با به حاكمان عشق اعتراض كنم براي خود و اس بيامن را بگشامي وستا بتوامن اح
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   ظ  تاره  
  در دل سياهي يك شب 
  .خواهد يمق يماي ع نگاه كردن به ستارگان ديده خوابيدن زير آمسان وسيع و و 
  ي سياهي شب  دهپر،  شد يمكاش  

  ، رخشانرا به مهراه ستارگان د
  . با دست ملس كرد عت فضاي خيال پايني آورد ودر وس

  ،شود كه زير آن مهه عظمت آفريدگار يمن، رديبدين خ، كه هرگز انسان، كين يمدر دل احساس 
  . اي بيش نيست نقطه 

  ها را نگاشت هلفظ ستار، شد يمكاش ، ها درياي كهكشان ها و از ناي اقيانوس
  ،آرزوي يك انسان استاوج  اين انتهاي خيال و. 
  ،بيند يمكه خود را در دريايي از شادي وكوهي از غم   
  . كند يمبودن  حس برتر و  دامياً انديشيد و يماما به بلند پروازي  

  ،دوري يك ديدار را ترسيم كرد، شد يمكاش 
  ،يا اينكه زير آوارهاي صامت 
 را از فضا نگاه كردنيمز افالك آمساين نشست و ها و هل چراغبه جاي چ شد يممطرب را برپا كرد كاش  ر صدا وآوازهاي پ  .  
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  .وجودي ندارد، انسان به خودي خود
  ،چون نقره گداخته نشود تا فائق نگردد متام احساس است وتا هم 
  . خالص و پاك است يمتوان گفت كه آد يمن 

  . كرد يمحقيقت بود وحقيقت قيام ، انديشه كاش
  كاشكي بود !كاش كه مهه آا اما دريغ!

  !نيافتين است مهه آا آرزوهاي دست و 
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  ش وه    با ی
  ،رنگ شده يب، ساحل دريا

  ؛ديگر سرخي زيبايي نيست،  سرخي غروب 
  ،نيلي آمسان 
  ؛هاست هزار رنگ خزان حرف و موضوع كتاب طروات ار و سبزي و از مشايل افتاده و 
  . اه وگوياستاين داستان چقدر كوت اين داستان حقيقت است و 

 شود يمكشيدمن منودار  در اشك تو مقدار نفس
 گلچني خاطرامت فته است ، ترين دقايق زندگي در جوان و 

  . شكوه مهرباين است اين اوج و و هايت گردمي از سوي واپسني قدم يممن 
  .گذارد يمثري أهرچه روا بداند بر روال روزهامي ت كهشدم  يي عشق درمانده

  ؛دمل زآه شد سري كوير بدمي و 
  افتم تا نداي خود را بر بام كوير رساند يمپاي باران  به دست و 
  . ايدديك رنگ بز ي اين ديار ساده و وغباري از چهره 
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  باز  ه ی  م
  .ي جوشان اشك يار رسيدم خوشحامل چون به زاليل چشمه،  امروز

  .تگريس يم نگريست و يمنگار خود  اي كه نگار به نقش و حلظه 
  كه طعم تلخ انتظار برايش شريين شده بود اي حلظه 
  .كرد يمدر انتظار سر  دقايق قلبش را خاطرات خوش و و 
  ، كرد به مهان سرخي لبانش يمش خودمنايي شراب روبروي 

  .خوابيد يكرد بود وتا صبح من يمشب را باور 
  . خود بازيگرش غم كرده بود و ي اش را بازيچه زندگي تازه 

  .رادش در فالش نبودخواست دلش را به فال حافظ خوش كند ويل افسوس م يمت حافظ غرق بود ودر ابيا
  . پرسيد يماز دنيايي آا  نشست و يمكرد وبا آا  يمخاطرات روزهاي گذشته را زنده  

  پيچيد  يمزهاي زيبا ر ها و ها را دور ياس الله
  ، تادفرس يمنگ مهراه آهنگ كبوتران براي هديف گم وگُ و

  .زها را از زبان آوارها فرا گرفته بودامشغول متاشاي پروانه (روح سبك در حال پرواز )بود آو
  .خوراند يماش احساس شراب  به كوير غمزده تشنه بود و 
  .داد يمگلداين را آب  يلهاگُ ،در عوض و 
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  جست  يماز پرستوان چاره  
  . خود گرفتار روزگار هاي از جنس مهرباين بودند و ان مست دنبال كاشانهار ويل پرستوي انتظها غم هايش و براي رهايي از درد

  اش گريه كند. از غم دل دلداده هايش خم كند و وي شانهر جز اين نداشت كه سرش را بر اي چاره
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  د وا س    رن
  .زده برآن فائق شده بود غلومب كه شبنم يخپس نسترن ملواد
  درآمده بود زتزاهدار به ا مرجان بر روي ساحل مندر اين حال پرچم سبز  
  .در هوا معلق بود پرهاي خمملي پروانه مهراه نسيم سحرگاهي و 
  ؛نايي ژاله رها كنميمان قطرات منجمد شده يمي گل نسترن را از  بايست غرور شكسته يم 
  هامي اي از آرمان توشه باري از جسارت و پس در پژواك زندگي با كوله 

  شد حركت كنم يماي از شعر كه به روز مبادا ختم  از هر زاويه .شوم يمگذارم وعازم سفر  يمها خشكيده قدم  آور ساقه ي ت در صحنه
   ؛ كردم مياس مي سرنوشت را الت در درون كاشانه و 

  كاشت  يماي كه باد  خورم ساحره يمافسوس  ،به هر حال نسترن طلسم شده به دست ساحره
  مكرد يمهاي مغرور را جمسم نم ازدحام صنوبراز امتداد ذهكرد  يمتوفان درو  و
  .الجوردي مشاهده كنم  بر فراز سپهر باد راشد كه  يمدر طول راه به ندرت  

  .اب تقدير را معجزهيمهاي ك ونقطهكردم  مي ها را پاك سايه زدم و يمخط  راخطر 
  فرستادم  يممرغ توفان را به دنبال رخ  ،در ديار سحركننده نسترن

  . دمل آغاز شود يمبا آن پشت گر لم را آب كند وتا از اوج فضا آذرخش بر ديار افسون شده فرود آورد تا حس خيي گُ
  ؛خورده شكست ،شبنم ،ژاله
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  اي از يخ كه سيماي نسترن را پوشانده بود برداشته شد گل شيشه يمتوسط حا  
  ام راه بازگشت ور ماندهها از ديارم فقط به خاطر دلواپسي براي نسترن به د اكنون فرسنگ 
  د روزي كه كسي مرا مثل نسترن جنات دهديمرا گم كرده بودم به ا 
  . زمن يمكبود تقدير را صدا  ياقواي بر بام حاال فقط دلواپس خودمم و به انتظار خواهم ماند و و 
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   یاددا  ھای طال ی
  اي ابرهاي نقره 
  سيماي آمسان را پوشانده بود 
  .ا منتظر بارانچشمه باريد و يمتگرگ  
  در كنار آن مهه دلدادگي 
  ي بس زيبا بود زير ناي اطلس گييتيدالرا 
  .كرد يمچيد با چيدن هر سيب دقايقي از حلظات پر شور انتظار را در سر  يمهاي سرخ را با انگشتان كرخ  سيب كه 
  در لويش پروانه خوابيده بود 
  . در پيش رويش نفس مرده بود و 

  اش اد زده ان دستان يخيموس را در پرهاي طاو پري از
  نگاشت. يمتازه براي دوست  يمكال ،روي پوست آهوان از جوهر گوهرش خون و 

  زي را سب
  .به رنگ حسرترا عشق  ديد و يمسرد 

  .ياد آورد ههاي صربش ب ش را زير برگا ييي تنهانوشت تا يادگاري آخرين روزها يم 
  داد براي وصال يمدم آخر جان  
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  آمده بودردفالش بد  
  كرد  يمهاي خار در بيابان گييت ملس  خورشيد تابان را بر فراز بوته ،غمزده اشك و 

  .مشرد يمر نور را در روز ستارگان پ آمسان خريه شد و همبهوت ب
  جمنون پرواز بود 
  .انديشيد يمبه بلند پروازي عقااي سياه  و 
   كرد يمخاك را در چشمه هنر تداعي  

  .اش يي طاليها داشتشيداي ياد ود وها ب پريشان واژه
  آورد يمياد  هشناخت زماين را ب يمهاي سفيد را بر بام كوير  اقاقي 

  . پرورانيد يمهاي آرام دلش  هكه عشق را در گهوار
  
  
  
  
  

  



 ٤٦         cd                                                                                        عشق از نگاه واژه ها

        عا  ه  ی      وش آ دید
   دپرست عاطفه حس غرييب دار در اين شهر پرهياهوي كمال       

  .ديدار ماه وخوش آمدي به ديار ما 
  ي سرنوشت خود شناورند  عشاق به هنگام قرار در رودخانهنيمدر اين سرز 
  .شوند يمدر عرق حمبت غرق  غلتند و يمدر خون وشادي چشمانشان  و 
  .شهري است وابسته است به حيات در وسعت مرگ 
  .ربايد غرق در نور يمها خواب را از چشمان رهگذارن غريب  شب 
  .آهسته وپياده در پي حقيقت هستند كنند و يمفرضيات سوار  بر برهان قاطع را 
  . كنند يمگريد براي نيل به نيلي آمسان پرواز  يمت أشان نش شان از غرايض يضاعر 
  !ها از جنش نوراند م در اينجا خانهأگوش كن با تو 
  يايب يرشد گياهان را من ترين حمل يب كوچك 
  . حرف دارند ارانشان هزا كوتياي سدر د وشون يسبز شان هيچ وقت پري مندرختان سر 

  اند ش كردهوي غم را فرام ها نغمه در دريارمان شاپرك
  . خوانند يمشادمان شعر  تنها آوازهاي دوسيت را بر جسم سبك خود مراه دارند و و 
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  واز  وآ
  قو آواز

  بار است هنگام مردن اشك 
  .كرد يمدريچه اشتياق ديدن را مسدود  و 
  .ر كنار حلن شقايق نعمانانگيز د آوازي غم 
  كردند يمهاي گلستان وجودم گردايب از خوشي زندگي را بر پا  ي قناري با آنكه چهچه 
  .گاه نتوانستند بغض مرگ يك قوي سفيد را در دريايي ذهنم پاك كنند ما هيچا 
  ي كنار ساحل شد هاي پارك شده زاد زورقهامي مه اشك 
  . خواست يمز سكوت تلخم بر فغان بلندي از سكوت من ا فرياد و و 

  الجوردي آمسان در فكرم خاموش شد
   .كرد يم ذديدم كه عشق را تعوي يمهاي سپيد حلن شقايق نعمان را  گاه اقاقي نيمدر ك 

  دادم يمدست  ازاي دلسوز را هبو زير مشيت از خاكستر با حرارت ارزش دنيا زير رگ شب
  انديشيدم يمبه عشق خود  شرمسار معنا شده بود مفهوم دخلواه زندگي برامي يب 
  . هاي ناب فته در دل باد به حلظه و 

  گرفت يمدر انتظار در بر  كه گلچيين از حلظامت راكردم  مي به روزگاري فكر
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  . بار باشد چون مرگ قو اشك و به زماين كه جدايي برامي هم 
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      دا ر ی ا ت  و ه
  ي عشق هستم ه شرارفردا مهمان چشمان پر

  كنم  يمخودم را آماده  
  .مراش جستجوگر نباشم تا پي به اسرارش ب مستانه هاي دلكش و هتا در نگا

  گريم يمستم  درا ب يمابريش هاي رز و سبدي از گل 
  .شوم يمزبان يمد راهي مرتل يمهاي ا با پاي و 
  تپش قلبم را گم كنم فراموش كنم  خوامن تا اضطراب و يمترانه  

  كردم مي هاي احساسم خرد آنرا زير قدم  شده ونيمپوش ز كف داده هاي جان برگ
  .منودم يمهامي تلقي  خش خش آن را طنيين براي ترانه و 
  .مين ي روان هتو مه ،در دنيايي من 
  خيامل به اينكه به درب خانه ات برسم 
  .است ويل تا فردا راهي است كوتاه چه گومي جلب شده و 

  .راه هستم دوارم دريما اند و هاي طاقتم شرتار آرزوام را پوشانده گ امروز تگرنيوسواس از از مه منِ
  ات؟ چه جاي است خانه

  ان انعكاس صدا يا فرياد باد؟يمدر 
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  روحي آماده يابد عشقي غريزي دارد و يمچشمان خيسم راه را 
  شومي يمام را با اشك  هددي پرواز سكوت سايه چشمامن و مسريي سخت و 
  . خواند يمسويت فرا  هشنوم نوايي از سازهايت مرا ب يمشوم عطرش را از تو  يمرد هاي زرد  از كنار نرگس 
  .ماند يمشود و شورزار حسرت بر جايش باقي  يمخنكي اشكم خبار ، ي فروزان آفتاب در توده 
  دوم. يمرهي طوالين به فرداي نزديك  ، برهنه پا 

  كردم.  يمها سپري  شب را در صحراي چاره
  كنم. يخته با سرخي خون را در درون احساس ميمي آا سپيده دم نقره

  شوم كه فردا آمد اما حيف كه مهه را در خواب ديده بودم. يمشادمان  
  كردم. يمنفس اري كردم و مشتاق خواب ديشب را تعبري  زام را پر ا در سحري دلنشني سينه
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   بار    م
  كردم مي شبانگه نسيم سحري را بو

  ديدم يمروز ز ديد روز و نگاه شب را ا 
  شدم. يم خاطرامت پا ادم و در اعماق گذشته زنده نيمبر روي سرز 

  كردم. اي بنام خود را مشاهده آور گذاشتم و طلوع ستاره پاي به زادگاه حزن
  كردم مي من را آب ، هاي گرم كهنسال ادم و در كنار آرامگاه من با نگاه ي كنار درخيت زده هاي يخ پا روي سبزه 
  انديشيدم  يمدادم تكيه كردم بر درخت خشك و  يم و دوسيت را نويد 

  .ي دوست ادم و دچار هالك گشتم ي سلسله يوانهوجودم كه آنرا بر عملكرد د ي به ساهلاي زندگي پرخماطره
  ، آمد كه از فرط خوشحايل يك ديدار يمروزهايي به يادم كردم  مي فكر

  جري گريه خنده، ا
  خنده بود.ام اسري  و گريه

  اندشيدم يم.. .داد و به يمي گل پژمرده كه انتظار را به من نويد  ارك دمل زير غبار شبنم و به مژدهبه پ 
   سبزم دستخوش متايالت نافرجام تو شد و به صحراي خشك مبدل شد.نيمسرز

  !ها پرتگاه چاره
  قدر آزادي را بايد در اسارت دانست.
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  ها يافت. ا جمنواي كنار پرتگاه چارهقدر يار را بايد در يب وفايان و ي
  ي يك احساس و اوج مسرت پيدا كرد. قدر باران را بايد در كوير غمزده

  غم و قدر تو را در شقايق وحشي.قدر آه را در جتارت 
  شادم. اين سادي را از من مگري.

  اين دل خسته و شكسته نيازي به آزار نيست. 
  ن مگري.اش را از م ي كهنه و غمزده خوشي روحيه

  اي هستم در دل صحراي غزل. تازه غنچه 
  خواهم پس از ساهلا سرگرداين لذت ديدن مهتاب كامل را از دست بدهم. يمن 

  هاي زرد كلبه اي از يك درك را بنا كنم. بگذار تا در كنار زنبق
  بگذار خبوامن بنوازم در كوچه و برزاي خلوت.

  ت دارم مست باشم بدست سرنوشت.دوس
  فضاي زندگي را زنده كنم. ، اوهام و خياالت تا در كمال 

  اي درون سبز يك باغ را تسخري كنم. مهلت بده تا مراه عقااي قهوهاي  حلظه
  ي دخلوش آب شود. ي از دل سنگ سخت تو براي من سادها ويل حمال است جرعه
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     ه ی شادی
  فصل غصه سر رسيده 

  ه شده بود گستردنيمز ي سياه شب بر چهره ي و خيمه
  جانشني عكس خويش است. ، و مهكنون روز 

  بيا شاد باشيم
  پر پيچ و خم زندگي را طي كنيم. هباري از خاطره اده و خسته و آشفته را كوله را در آنرا ندارد كه كلي غم و غصهش دنيا ارز 

  ي راه فنا خواهيم شد. انهيمحتماً در 
  شد.حتماً با مشكالت عديد روبرو و نابود خواهيم 

  ي درخشان زندگي است. شادي سرلوحه ، باشيم غم را ندارد شاد يمزندگي دو روزه ارزش د ناي
  .طلبد و دوسيت با غم يعين حسرت و افسوس يمعشق شادي 

  اشك غم تلخ است
  گريد. يمو زماين كه بر چشم آمساين رنگ راه يابد زيبايي را از او  

  بيا از اوج شادي خبندمي گريه كنيم.
  كنند  يمپيكر عظيم خود پنهان  ل ابرهاي تريه كه رنگ نيلي آمسان را پشتمث ،غصه

  كنند. يمي غم را افسرده  سيماي فضا را فرسوده و چهره
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  بيا از كنار شادي طلوع كنيم. تا قدرت قليب شود براي ديگر عشاق.
  ان پرستوان زبان بسته بياموزمي.ي شادي را از زب و عطرآگني اري و از كنار آبشاري سرازير نغمه روزهاي آغازين در

  غم تضاد شادي است در دل.
  ي پرستوان مهاجر. غم گردبادي است در راه نابود كردن آشيانه

  كند. يمد يك گياه را خشك يمهاي ا غم روزنه
  كند. يمهاي متروك احساشان نقل  را در دل خانه ست كه تنهانشيين را براي معشوقاناي ديوهايي  غم افسانه

  برد. يمي زندگي را به ارمغان پوچ و 
  اش. ماند جز ياد و خاطره يرود و اثري از او من يمخاطره است.  يمشاد باش آد

  پس شاد باش و با چشماين شاد به زندگي بنگر.
  هر چند:

  عمر نه آنست مهه شب شاد شوي
  .تا غم خنوري لذت شادي نچشي
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  ال  ی    ون
  كنم. يمو نياز  زمن و با آن راز يمر درومن كسي را صدا گشامي و د يمي نثار حسم را  دريچه

  ي درويشي است يارا از ما قبول كن. اين مناجات حتفه
  دل باخنت است. ،ماهيت گل الدن

  ي عشق. سوخته، و الله
  گذارم  يمي مشك را در كنار نيلوفرهاي آيب  اي از راحيه كوزه

  ريزم. يمو حمتوي آنرا روي تار و پودهاي قلبم 
  خاموش است. ، شوق ديدار ، آمه درخشندگي ماه زيردر 

  منايان است. ، ي چويب حمقر اي سوزناك كه از بلنداي يك كلبه فقط روزنه
  كند. يمسقوط  ، دل در سكوت سرماي زمستانو 

  ي جمنون را! الله عشق فقط الله را بسوزاند! ، شرم آور است
  دارند؟ آيا ساير گلها عاشق نيستند!؟ يا كه عشقي كمرنگ

  داغدار عشق شود!؟ ، الله ي سوخته ي بدون عطر ، وسعت عطر گالن انيمآيا از 
  شگفت آور است كه الله اينقدر متواضع باشد.

  آورد. ياي بر زبان من سوزند و ناله يمكه در اوج دوسيت از درون  
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   و    رت
  بستيم مپيمامنان را حمك

  بز نشود.ر سادمان ايل دگ رو عهد ادمي كه د 
  باشيم كوچ كنيم به اوج قصه. نمهواره شبيه پرستوا 

  بسازمي از جنس نوراي  آشيانه
  اشك بسازمي ، از آب شدن مشع

  بغض بر آرمي. ، از مردن گل
  شادمان شومي ، هاي نشسته روي شقايق از شبنم

  توفان را صدا بزينم. ، هاي نشسته روي كوير حسرت و از شن 
  ،زان خلوتتته در خسمهراهم باش.آه

  ، سست  
  دست هم را  

  گريمي تمس
  مناييم. يمو صداي گامهاميان را آويزه ي دملان  

  ،زير انبوه برگهاي زرين پاييزي
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  ي به غنچه نشسته برآرميجوانه ها 
  تفاده كنيم.يم نقاشي هاميان اسسز برگهاي پر رنگ خزان براي ترا و در باغهاي گيالس پرسه بزنيم تا 
  يعي با اهلام از طبيعت را نقاشي كنيم.تا صحنه اي طب 

  پرواز كنيم به شهر عاطفه ها. ، رؤياو در پرتگاهي رغبت آور و در جهاين از 
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  سا      ه  
  ، هاي طلوع جهان دمدمه

  ، در تازهترين رنگ نيلي چشمان آمسان 
  ، رهرويي مهراه آه 
   اقيانوسهاي خيايل بود.نيمرهسپار سرز 

  انتها و نافرجام. كرد يب يمن و باورهاي مستان رهي را طي از شوري اشكا
  ،گاهي زمزمه كنانگه

  كرد  يمنام آشناي خود را بر زبان جاري   
  گشت. يماي در دل زمان و در روزنه ي مكان  و بدنبال گمشده

  خواست از دستان غصه ها فرار كند. يمچند صباحي 
  پرورانيد يمخاطره را در دل 

  كرد  يمدر خياالتش فراهم  ، براي سبزي دشت و دمن و مكان ارجي را 
  دوشش سنگيين غم را احساس كرده بود. و ساليان

  سرود. يمسرود آنچه را كه نبايد  يمناالن 
  مهچو كركس دورانديش بود
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  .و كوير چشمان انديشه اش كور بود 
  پيمود. يمتنها با ديدگان بصريت مسري آزادي را 

  افروخت. يمر آتش آزادي ريگزارهاي داغ زير پايش ب
  ديد و مرگ را باالي آن؛ يمدرخت را دار 

  تشنه ايستاده در كنار اسبان وحشي. 
  دش شريين.يمقهرش تلخ بود و ا

  دركش سوق داد ، پاياش را به سوي آهوان تيز مقصد گنگ
  . تا اينكه باراين از سراي حمبت آمد و كوير چشمان خريه اش را خيس كرد 

  بغض. اشك.
  زد يمكنان پلك  هاي خيس خود را شادي نگاه

  كرد يمرا در ترمن عشق حس  ي وسيع حلظه و پرده 
  كرد. يمو با چشمان ملس  

  هدف را يافت  سراجنام
  حاضر منود ، آغوش بازش را براي پيشبازي از مسافر خسته و آشفته و از ره رسيده ،و يار 
  فراهم آورند. تا در كنار هم تركيب تازه اي از دو غنچه ي سرخ را 
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   ل  م
  غروب سرخ را مراه داشت. ، غزل غم

  توان ايستادن را در وراي باد و توفان از دست داده بود ، خنل
  اش فنا  اي بشكند و حيات ابدي و هر آن ممكن بود كه با كوچكترين صداي ناله 

  گان سراي دوست كند شود و خود را جزء آشفته
  ، آغوش خنل

  ندسياهي خبود گرفته و شاخه هايش از هم گسيخته بود سيماي 
  شكستند. يمبرگهايش به رقص در آمد و سكوت مرگ آور شب را  ، و با كوچكترين وزش باد 

  رقص برگ را باد 
  دوست داشت. ، حس با كمالِ

  ، با منودار شدن ماه
  خنل سياه جلوي شكوهي از پرتوهاي طاليي ماه 
  داشت.يمنقاش را به حريت وا منايان شد به گونه اي كه  

  ، در خت
  د راهي وادي عشق كرديمچشمهايش را به عالمت ا 
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  ده اين آشفته ي دلربا را التيام خبشند.يتا شايد نوشدارويي بياورند و تن شكسته و قامت مخ 
  اما نبود.هيچكس نيامد. 
  اش خايل شد. ه دكنز غم آاكنده شد تا وجودش ارهاي پر برگش بر روي ساحل پ قلبش شكست و شاخه
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     ای ا ر
  اي از ياسهاي كبود را گلدسته

  هاي زنگ زده آهنگ غصه در 
  برم يمبه عيادت چشمان بيمارت  
  مخاري از ديدگانت رخت بر بندد. ، تا شايد با ديدن ياسها 

  پايان بردم. عشقم را دخلوشي آغاز و با تلخي
  ام ترك برداشته بود. سينه
  .كردم يملذات پرشور تنهايي را سر  ، تار و پودهاي حمبت انيمدر 

  ،سر به فلك كشيده فخر چنار
  ربود. يمحريت را از شب و روز   

   ، از صداي م خوردن برگها
  آهنگي براي رقص گلها مهيا شد.

  ، از شفق سرخ
  شقايق. ، د و از افق خونباريمد يمالله  

   ، ماه رنگ پريده
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   برافروخت.نيمرا بر ساكنان دل در ز ي خويش افسرده ي چهره
  .در اين حال در اعماق وجودم سقوط كردم از فراز زيباييها

  بوي باران را در نفسم مجع كردم و در قفس خيامل اسري.
  تا در دم يار بدمم. 

  ، در صحراي انتظار
  بارد. يباران باورهاي دروغني من 

  تر از كوير بود. غم خشك
  باران نوشتم تا مكتوب مباند. قطرات ام را روي ونهاشعار غزلگ

  با هر بييت سبوي غم شكست 
 و دل تنگ ترانه.
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  ۱ق   و  قد 
  در اثناي دو راهي گم كردم هدفم را در اين زمانه گنگ و غرويب دلتنگ.

  ، در آرامگه خياالمت
  منا  جلوي ماه جهان ، كوهساران اي در پشت كلبه 

  كردم. يمدر ته قصه تصور 
  مرهم. دي بودم يباسري در

  تقديرم گزاف بود.
  سوزاند مهر دل را. يمبيابان 
  ،خزانانتظار مراه موسم 

  بالي عشقم شدند.  
  ، در نياز دمل

  چشمم از ريشه كنده شد. 
  اي آمب كرد كه غرق در گل بود. نوشگفته

  ادم.زير پا  ، و قلمرو تقدير خاموش را شتابان زير خلوتگاه وجودم بر بال توفان نشستم
  كردم مي آسوده سپهر را تقاضا
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  بوسيدم. يمو نابينا روحيه ي نيكش را  
  .هر درنگم پشيماين بود

  ،نگني درخشان پيك دوست
  مشغول حمبتهاي سرشار بود.  

  كرد. يمخنده را متجيد  ، و فلك صبح
  يخ دمل آب شد و ترك ذهنم باز.

  .در تريرس نگاهت ناچار پناه به دل بردم
  نگار. رقصيد با نواي قلم يمصحراي سوزان 

  ، روي صفحه
  يد؛ آ يمبوي چشمان گريان  

  بوي انتظار
  ي ديوارهاي خفته در دل شت. و بوي زمزمه 

  از شتم يمسه
  و تكه اي از احساس گرمم 
  و موجي از الفاظ نايامب 
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  را در لباسي از حقيقت پوشانيده 
  كنم.  يميك قصه تقدميت  و در ابعاد 

  پذيرا باش.
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  ۲ق   و  قد  
  ،بار بر دوش گرفته مراه زاهدي كوله

  به قلمرو تقدير پا ادمي. 
  هاي يب روح از آبادي

  و شهرهاي پا به عرصه گذاشته 
  .... گذشتيم از كوهها و بياباا و جنگلها و يم 

  ديدمي  يمي راه  انهيمدر 
  .ر خويب و يا بدي آن بودندعاقبت كساين را كه عشق را پيشه كرده بودند و دچا

  از كنار جواناين كه جمنون شده
  ي متروكه خمروبه يو راه بيابان و ديوارها 
  و زادگاه جغد ويرانه را در پيش گرفته بودند. 

  هاي مرگ را به ذلت بياباا ترجيح داده از كنار عشاقي كه پرتگاهها و چاره
  ي گناه عشق را بر گردن آوخيته بودند و حلقه 
  مردند. يمبراي عشق  و 

  ،گونه از كنار باغهاي زيبا و سرسبز شت
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  رومي كه در آن يمراهي   
  غم در كوزه اجري بود  

  و شادي در دست عاشقان اسري.
  در آجنا

  در كمال حمبت م رسيده بودند و هر دو دوست 
  مردند نه از دوري. يمهم  ياز اوج دوسيت برا 

  اب سرنوشت رايمهاي ك صحنه
  وق خويش ذخريه كردمدر ذ 
  انديشيدم؛ يمو به عاقبت خود  
  ام؟ كه من چگونه 
  !؟سرنوشيت در راهم است هچ 
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  صد ھای   وارید
  عشق چون

  هاي شكر از كالمت جاري بود. دانه 
  در تدارك منايشي غريب

  براي تو درمانده ام. 
  سيماي مهدم را

  كنم. يمي قصيده جمسم  پيش ته مانده 
  ، گناه يب
  ،در اي آمه دوسيت 
  بوي خوش يك شب باراين را از بلبل نازنني ربودم.  
  اي قوي يافته بود. شناسي در وجودم ريشه ل به حقيم

   عمريا!
  شيشه ي ماتت شدم.

  اي از نگاههاي نيم مستت را هيچگاه هاله
  نم.ك يليارد ستاره عوض منيمبا يك  
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  انگشتامن 
  ي بودمهواره اشاره به درج نكات ناحمسوس

  كه در گور خاطرات دفن شده بود. 
  ، ياس

  يأس را از درون گستاخم پاك كرد. 
  ،و اشك اندوه

  غم اندود.شادي را ي  درياچه  
  ،و اشعار غنايي

  منود. يمالله عباسي را حريان   
  ،كاجهاي سر به فلك كشيده

  كاخهاي پريشاين را  
  در انسان به حال تشويش و اضطراب برآورد. 
  من!شه با يمه

  منم صياد مرواريد. 
  كه تورا مهچون دري گرانقدر
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  ام. انتخاب و برگزيده ، هاي آزموده ان انبوه صدفيماز  
   ، حالوت بوسه

  كرد. يمن رانوازش تاي درخ هاي خشك و پوسيده پنجه
  ،مرغان مهاجر

  اند  مسافران فاين  
  و رهشان آين!

  واسط گفتارمان
  .كرد يمرا متحري  الفاظ رنگارنگي بود كه رنگني كمان 

  ،هاي زرد و نرگس
  سپرده ، عيش فرحناكي را به خزان هزار چهره  
  ،ي دريايي و هر بار با صداي ستاره 
  ،هنر  
  كرد. يماز كمال وجودش گوهر حمبت را حتسني  
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   و     ....
  تو بنگر

  به دريا و به دنيا
  .... بنگر

  تو اي عاشق بنگر 
  من به پريشاين اوضاع من. زبنگر به حال و رو

  بنگر به درون
  به اوج بريون. 

  بنگر به سراب
  يا به شراب. 

  بنگر به مرد
  آورد. يمكه مزد عشق را در اي آمه رنج بدست  

  هاي نشسته به شكوه شكوفه
  زاليل آب اشكان. و تالءلو 

  بنگر به خويش
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  و مزن بر من ناتوان نيش 
  بنگر و منگر

  ق پرشور كنار قايق.به شقايق اين دقاي 
  بنگر به آمسان

  يا به امسمان  
  و بنگر
  به قلم

  كند و گله ام را.... يمكه گلم را پرپر  
  تو بنگر.

   براي دل.ريمب
  ، منگر به سراي گل

  كه گلستان فريبنده است. 
  ، بنگر به خارستان

  تر از گلستان.اين مظهر زيبايي و يب ريا 
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      ن ن    
  گريم يما بر دوش ها ر باري از واژه كوله

  كنم. يمهاي افكارم حركت  و در سياهي سايه 
  نگارم  يمدر آغاز 

  گون بودن افق.يماز 
  از نيلگون بودن آمسان.
  از آيب بودن مهرباين

  از سبز بودن عشق؛ 
  از زرد بودن تنفر  

  و از قرمز بودن شادي.
  آمي يمبه پرواز در

  جنس تنفس را و 
  كنم. يمدر قفس دمل حبس  
  راي شروعو ب 
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  شوم. يمكده يمدوباره عازم  
  ، و در آن دم مسيت

  زمن  يمصبا را صدا  
  .تا او نيزمسيت مرا براي يار به ارمغان بربد

   ، ها از وجود من در دوردست تا او نيز
  .مست شود

  گريه نكن مرغ ن.
  ، نگار فصل ار از روي صد نقش و نگارِ

  .جاي دهدآيد تا تو را در آغوش گرم حمبت  يمباز 
  خانه انه استيمو  يم
  هم مست شويد. تا از وجودم 

  براي بودن! گريه نكن عاشق
  اي براي بودن است. داشنت انه

  بدست بدست جمنون ساغر
  بده تا وصف دلش از آن تو شود. يم 
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  ص  ب ش   ه
  ي ترانه ي بود  هلجه

  .و شبنم فداي صفت انديشه شد
  ، ي گلدار باغچه

  روان كرد توفان را  
  .و ابريشم خام سحري را رد كف اتاقم پراند

  ،در درياي آينده
  رقصيد يمآيينه  
  ،و سراب دريايي 
  كرد. يمكانون عشق را غرق   

  !اشتياق ديدن يك حوض پر از ماهي قدغن شد
  اراكو پندار يار آش

  پخت تا ماندگار شود. يمي داغ كوير  در كوره 
  !باغ ملبس به زندان بود

  تاخت يمان با متام گستاخي و كهكش 
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  بيندازد  اوان من ياي م تا فاصله 
  و ردپايي شوم در آن حوايل به پا كند.

  ،لفظ غزال
  .غزل بود  
   ، هاي تازه سر رسيده و جوانه 

  دادند. يمآهسته شكل هندسي حمبت را صيقل 
  دادند. يمرا در تن گمان پرورش  رؤيااي از خواب و  و تركيب تازه

  ،مه
  هحماكم  
  را به نفع حس پايان داد. 
  هو برج شت شبان 
  در پوست اندوه گنجانده شد. 
  ،ها و قناري 
  ي تلخ خلوت گلستان را مقدمه  
  آسايش  ويانه و درگ اغراق 
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  سرودند. يمي غوغا  بر پرده
  ، شتاب زمان

  ربود يمشدگان و افسون شدگان  حلظه هاي ناب را از دست طلسم 
   ، و جسم مات و خشك 

  هاي زيبا كرده بود. ي صليب شكسته را مملو از پيچك سينه
  ، در خشكي خممل نسيم

  ،برداري از شدت حرارت تن دوست 
  ، شد كه در آن مشتاق يمبه سوي خط سرنوشت كشيده   
 كرد  يمش را تقاضا نيم رخ نگار  

  شد. يمو دل در ظرف حمبت حل 

 
  
  
  

 



 ٧٩         cd                                                                                        عشق از نگاه واژه ها

    یده دم   ض
  

  ،اشك
  م بغض؛شبنم چشم است در سپيدم د  
  نشيند. يمپلك  ژگانكه روي م 

  احساس تلخم را
  ، هاي انه لب غم ادم تا با خنستني آهنگ 
  هاي خاموش و نشسته در ذهنم را هم و زنگد اي بلند سر گريه 
  به لرزه در آورم. 

  اي  و براي هر غصه
  يك قطره اشك قرباين كنم.

  آخه! چه كنم!؟
   كردم مي د زندگي دعوتيممهه را به ا 

  خود را ،و حال
  بينم. يمهاي يأس  نده و در ته چالهاوام 
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  رمقم بچسبامن. د را بر تن يبيمي زوركي ا خواهم تا وصله يراستش من
  كنم. يمم و گريه شو يمهنگ ابا باران مه

  م و رخيتنيمو هم آهنگ خون هزران اشك را بر ز 
  م.آوري را بوجود آورده بود يك قتلگاه حزن 

  از بس آوازها را
  از زبان آرزوها 
  گوش داده ام كه رمقي براي 
  دميمهاي ارپابرجا ماندن آوا 
  بينم. يدر ان خشك من 

  ،هاي تكراري زندگي حلظه دكاش در امتدا
   تكراري نبود.  

  ، غم من
  هاست  پوشي واژه سوداي دل و سيه 

  در زير طبل يب صداي گريه.
  هاي اسارت غصه. قهي دل و حل راه فرار از دست غمنامه نهاو گريه ت
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    ی  ن سالم
  ور بودم عمري در افكارم غوطه

  كردم يمدر ذهنم شنا 
  شدم. يمو در زندگي غرق 

  شه شاهد مسيت و مخارييمه
  شه ناظر عيش و نوش و طرد دوسيت.يمه

  براي خروج ابدي
  فشرد  يماز احساسم كه مرا سخت  

  بردارم؛  انيمتا دل تنگم را باز كنم يا كوههاي غم را از 
  نبود.

  بن بست.
  انتهاي دوراهي.

  مردد.
  هيچ چيزي در آن مهه هوي وهوس نيافتم 
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  جز اظهار پشيماين.
  چيز دم خشك بود و يبيما ي مثره

  معنا. سياه بود و يب
  ين.دسرد بود گرم نش

  مرگ را بر حيات مثالً خوش
  دادم. يمرجحان  

  ،دل به دنيا بسنتهر چند 
  بسته بود  اي كهنه در وجودم ريشه  

  داد. يمكه خويش را بر پاكي دمل سيطره 
  ،هاي افسوس ها و غصه تا عاقبت روزي از پس انبوه غم

  ،در وراي عظمت دوست  
  »بيدار شو!«ندايي آمد:  
  »ها رها شو! ان خيل وابستگييماز«

  دستم را گرفت و راهي روشن نشامن داد.
  »بنوش درياديل را:«دريا را نشامن داد و گفت 
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  ، آمه سياهي دملدر 
  به خاطر احساس ندامتم گريه سردادم 

  ،و تريگي وجودم به سپيدي حمبت و عشق
  شد مبدل   

  بار با ياد آنروز  و هر
  »سالم ناجي من!«گومي: يم 
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  س وت آ  
  وفايي و غبار يب گرد

  بود. ي وجود ان دوست را تريه و تار كرده ي شكسته ي روشن تنها آيينه چهره 
  ،با اين حال

  رخسار يار  
  شد. يمدر سكوت آيينه ديده  

  ، ي آن قطعات شكسته
  . اي نتوانستند سيماي زيباي او را بر هم بزنند حلظه 

  !شد يممات  ،ماه
  خشك ،چشم 

  سرد ،اشك
  تنگ ،و دل 
  س.، خيتلنبار و حس ،و غم 

  ، انتهاي مسري سراي نگار
  ام  در افكار خلوت آيب 
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  .هاي ناب بسرامي ي وسيع حلظه وصف و حال يار ابيايت را بر پردهه دادم كه در به خود اجاز
  و زيبايي باطنش

  .هامي بگنجامن وشتهنرا در  
  ي گمان در چهره

  ناچار آيينه را پيش رومي ادم 
  ، تا شايد در انعكاس دل 
  پرتويي از عشق نصيب من شود. 

  ويل او
  سكوت آخر بود 
  ديمي ا وزنهو رسيدنش يعين آخرين ر 
  كه آم مسدود بود عايدم شد. 

  سكويت بنام مرگ.
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    ق    ی...
  در من يتو اجم تفامه

  كرد. يمو ياد تو تشويش دمل را تشويق  
   !شدم يمكاش عاشق بودم و تنها 
  اما عاشق نشده تنها شدم.

  كاش تو هم بودي
  ديدي. يمو توهم مرا براي نيل به سبزي ار  
  داد بزمن خواهم يم
  تا خود را از اسارت گذشته رها كنم  

  هامي آغاز كنم.رؤياو با حايل كه دارم آينده را با ترسيم 
  زندگي است

  اي جز زنده بودن نيست. و چاره 
  انتهاست و ساحل غروب هم. ساحل عشق يب

  ،عشق يعين
  ،طلوع روزهاي زندگي 



 ٨٧         cd                                                                                        عشق از نگاه واژه ها

  تكرار زيبايي و حتمل تنهايي. 
  ،عشق يعين

  اتر رفنت.از وجود فر 
  ي تازه ترانه

  ،م واژهيمتر  
  تقدير زنده  
  و تاجي بر انديشه. 

  ،عشق يعين
  ،تأمل در پريشاين موج زمان 
  ي توفان. تسكني روح آشفته  

  و عشق به معناي حقيقي تو.
 و من تو را با متام آنچه هسيت دوست دارم.
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کا   دل    
  نيت كردم

  به نيابت دل 
  برايت حكايت كنم 
  افت شكايت اندوهاز ضي 
  به غذاي انبوه. 

  ،شيب بود گرم در حمفل
  كه دل از فرط شادي خجل

  و بر پرت چاهها پل هشد و خل
  زد. يمو گاه بر دهل  

  اما چه حاصل!؟
  كه غافل شد از يار. 

  ، نبودي جايت خايل
  شيب كه از خوشحايل

  فقط بايل 
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  كم داشتم تا در فكرم خيايل 
  عايل پرواز كنم 

  ها رها شوم واژه و از كاهلي
  ،ي زير برف خفته در خيابااي

  .واقعي بسازم رؤيايي  
  نوازم يمسازم را 

  نازم يمو  
  به غازم 
  فريبنده زايي قو را ربوده بود. ، كه در زيبايي آب 

  رازم
  گومي يمرا باز برايت  
  آورم يمو بازم را بر فراز آمسان تو به پرواز در  
  اي از آزم تا ذره 
  حمبت تو كاسته نشود.در قبال  
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   وای  رد
  ون سرد است.آه! هواي بري

  ايت گذشته بود. نسيم اري از حد يب 
  ساخت يمبرد و  يمباد 

  به كنج دمل پناه بردم 
  آم سرد و خايل بود.

  د شدم ويل داشنت و يافنت دوستيمنو
  كرد و هدفم را روشن. يمسردي دمل را گرم  ، 

  ،رناچار براي نيل به نگا
  راه بيابان را در پيش گرفتم؛  
  يب انتها؛ پر از سراب. 

  ،انداختم يمهر چه نگاه 
  ديدم؛ يمها  عكس رخ يار را در پستوي كوهها و تپه  
  پيمودم اثري از وجودش نبود. يماي را كه  ويل فاصله 

  ي صربم لربيز شد و فرياد بلندي از اعماق وجودم برآوردم كاسه
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  ودم احساس كردمناگهان ندامي را در خ
  حلظه اي انديشيدم 
  ام به خودم بازگشت!؟ كه چرا فرياد و ناله

  نكند كسي را كه بايد بيامب در خودم است!؟
  با اين فكر چنان خوشحال شدم 

  ديدم. يمكه خويش را در باغهاي سرسبز و گلگون 
  آري براسيت من خود را يافتم و يار را هم.

  من بود؛ دنگار در و جو
  ن.در خود م 
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    گ گ ھا
  ، شاخه گلي را يافتم

  زيبا بود 
  داشت. يمو انسان را به حس طراوت وا  

  اش را بو كنم و يا متاشا. حيفم آمد كه مهه
  كار شريكم باشد. بايست كسي در اين يمحتماً 
  ها در كارم سهيم باشد. متاشاي متام زيبايي كرد تا در يمياد دوست مرا وادار  آري

  اما ديدار دوست 
  حمال بود.

  احساسش را روزي دچن
  كنج تاريك و خلوت دلش زنداين كرده بود. 

  خود اسري احساس خود بود.
  زنداين به وسعت آغاز تاراج خزان؛

  به تريگي دهلاي معاصر 
  و به سردي عشق و كمرنگي حرفهاي امروزي. 
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  اي برامي نوشت. هليكن نام
  اش  در نامه

  دلش احساس كرده است.نوشته بود كه مرگ گلها را در ار 
  ،با مرگ ار

  ؛انديشيدم آورد. يمياد  همرگ دلش را ب  
  بايد گلي فرستاد. 

  ي مرگ ار را تا شك و شبهه
  ي غبارآلود ذهنش پاك كنم. ان آيينهيماز  

  خار داشت ،اما گل
  به تيزي نگاههاي اول! 

  هاي آنرا جدا  ناچار گلربگ
  هاي حمبت م چسباندم  و با اشك

  هاي زيبا م دوختم. ا واژهو ب
  اي برايش نوشتم هاز گل نام

  »گل براي گل.« ام نگاشتم: و در نامه 
  



 ٩٤         cd                                                                                        عشق از نگاه واژه ها

      وی خا  ات
  از دور

  .آيد يمصداي ناله  
  ندايي از بيان خسته و ناالن.

  روم يمجلو 
  گريد يمبينم كه بر مزار كسي  يمشكسته عاشقي را  
  ، هاي شفافش اشك كه 
  كند. يموب هاي مزار را مرط سنگ 

  پرسم. يمنشينم و از دردش  يمدهم و در كنارش  يمبه خود جسارت 
  گويد. يماز روزگار 

  »نايل!؟ يماز عزيزان بود كه بر آن « : پرسم يم
  »از خاطرات خويش بود كه دفن شد.«گويد: يم

  »كين؟ يماكنون تك و تنها با زندگي چه «پرسم: يمباز 
  »ام. در جستجوي آا زندگي را بر خود تلخ و دشوار كرده اما ام هبا خاطرات خوش گذشته زند«گفت:
  ،دعاي ب حلظه



 ٩٥         cd                                                                                        عشق از نگاه واژه ها

  . كند يماز دل بر  آهي سوزناك  
  شكند. يمسكوت مرگ آور گورستان را 

  .گويد يماز درك واقعيت سخن 
  اي چويب اش را در كلبه زندگي

  كرد. يمتاب سپري  زير پرتو سوزان آفتاب و در كنار پرستوان يب 
  ، در نزدم پژمرده سيمايش

  . و كالمش بياين مرده داشت 
  با اينكه جوان بود

  ويل غم روزگار بر دوشش حاكم بود.  
  آورد. يم حسرت و حزن زمانه را به يادم ، ي گلربگش هاي چهره و چني

  ، خوامن و در اعماق ديدگانش يمايش را هنگاه
  دم.دي يماش  غباري از داشنت را بر روي آرزوهاي دست نيافتين 

  ، اش نايييمهاي  اشك
  ي دمل را سوزاند ريشه 

  اي رفتم  با اين حال به گوشه
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  رمقش پنهان كردم و نگاهم را از نگاههاي يب
  كردم. يماي اشكبار زير لبامن زمزمه  و آهسته ترانه

  كردم يمسر به زير نگريسنت يك مهاجر و گريسنت يك مسافر را در افكارم تداعي 
  تبا اينكه كسي را نداش

  اش بود. ي زندگي ي ته مانده د سرلوحهيماما ا 
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   و ن ا دوه
  گويي دريا آرام و قرار ندارد 

  ،هاي كوچك و بزرگ آشفته شده و موج
  كنند. يمهر كدام به حنوي فرصت توفاين را مغتنم مشرده و به سويي فرار   

  ،تا ساحل
  ويل چه حاصل!!؟  

  ، شحالچراكه دريا با متام آشفتگي 
  نشاند. يمي از ساحل فراتر رفنت آا را به خاك سيه رؤيادارد و  يمها را باز  تب و لرز موج 

  ، خروش و فرياد آب
  توان حركت امواج را سلب  

  ، توانند خود را جبايي برسانند يمو در آخرين حلظات كه 
  گردند. يمد به بستر دريا باز يمناا 

  اما درياي چشمامن
  هاي فراري را باز دارد! واج اشكقادر نبود ام 

  ،بغض گلو
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  اشك را پري كرده بود.  
  اي نداشت چاره

  جز خروج از حبس ابدي گريه! 
  اي كاش!

  زند. يممگر جايي گرمتر از چشم سراغ دارد كه براي خروج به هر دري از خاطره ي تلخ  دشد به اشك فهمان يم 
  ،اشك

  نداي آشفته ي حال است.  
  وش موج استفرياد زمانه و خر

   ،اشك
  ي مشع و سبكي غم است  ناله

  اندوه. در يك توفان
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  آز وده را آز ودن  طا ت!
  دوست داشتم من نيز

   ، شعر بگومي... به مانند حافظ و 
  غزل خبوامن 

  و قصيده بسرامي
  تا بغض ديرينه ي زبامن را بگشامي 
  رم.داام بر بارهاي سنگني احساس تلخم را از دوش خسته ،سرايي هممهو با  
  ك چنان نيستم.لي

  ، در قالب مجالت ساده
  كنم يمهايي را سياه  برگه 
  به رنگ آيب. 
  نوشتم  يم

  به رنگ عشق.
  تا شايد با آه كوچكي

  از بزرگترين درد روزگارم سودا كنم 
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  سودا. 
  آهي از فرط خستگي.

  طبيعت را در آهم گنجانده بودم
  داشتم. يمو آنرا مهواره دوست  

  ز گل تر دوست دارمخار را ا
  عمر خار از گل بيشتر و ساده است و با وفا.

  هايي به نازكي ديدار و يب وفا. و گلربگ دارد روانهپعمري به كوتاهي  ، ويل گل
  اين درك من در قااي طاليي طبيعت بود.

  حايل نيست از يب
  از فرط خوشحايل است. 

  كنم يمهامي را حفظ  درس
  اند: تو سرباز زمن تا رد شوم هر چند گفتهتا نكند در آزمايش كهن  

 »آزموده را آزمودن خطاست!« 
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  آ   ی  ای  و
  تبحر پيدا كرده بودم. ات ليمهاي باب  در نواخنت آهنگ

  روح موسيقي من شاد بود
  و تو غمگني. 

  ي.داد يت منيبا اين وجود تو به هيچكدام امه
  خشك تسلي دهي. يمبا تبس دخلوش مرا تا دلِ

  ه و مأيوس بودمدرماند
  تا ذهن مشغول كجاهاي ترا به خود و سازهامي مشرف كنم. ؟كه چكنم 

  حامل مست بود
  و شعرم بيست. 

  و دوسيت برامي درس.
  فراتر از عامل من داشته باشي يو تو انگار كه عامل

  زدي يمشه در باغ بيكران افكارت پرسه يمه 
  يت را براي من قائل نبودي ويو كوچكترين امه 
  ا ساهلا از مغزت دور نگاه داشيت و.مر 
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  تا كيلومترها در خاك يأس فرو نشاندي. 
  مثل اينكه اصالً كنارت نبودم.

  يعين اي كاش! نبودم
  تا خود را خسته ي باغهاي افكارت نكنم. 

  ام گرفته بود و گريه
  صدامي گرفته! 

  ام هاي مرواريد گونه اشك
  ام جاري شد. از گونه 

  ،اي تر و سنگني شدهه با چشمان خيس و پلك
  پيمودم. يمفضاي الله گون دشت دمل را   

  ؛ زدم يمبا صداي گرفته مرگ را صدا 
  مرگ را  

  .تا مرا از اين تنهايي خشك جنات دهد
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  ....  و ند  
  ها. سوگند به خالق زيبايي

  ي تنها. به يار يگانه و آفريننده 
  بيان زيبا سوگند به

  و به منت دريا  
  هم زندگي است.كه عشق بازي م

  ي غم و قسم به قصيده
  قلب عاشق 
  كه شبيه احساس آيب است 
  ته ي پژمرده شدن شقايق است.فكه آش 

  ي مرگ و  سوگند به چهره
  ساحل غزل

  ، و به يگانه عاشقي كه در كنار ساحل مندار يك احساس 
  كند يمتصويري از مرگ را بر امواج پر تالطم زندگي جمسم  
  سرايد. يمرگ را زل مغوار  ديوانه و
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  خبوان خط سرنوشت را 
  بر پيشاين عشاق

  اي از عشقي غريزي است كه تنها نشانه 
  به يادگار مانده. يمكه در جسم آد 

  سوگند به آغوش شبنم
  به بوي خوش رحيان 
  و به رنگ صدف. 

  ،سوگند به مهتاب با وفا
  اين تنها ياور شبهاي تنهايي من.  

  ي رنگني كمان سوگند به خاطره
  ، و خاطر انسان 

  مي؛ اكه ما مهگي يك خاطره 
  يك ياد و يك حسرت.
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  راث  ن      ه ی 
  اث منريمي  مهه

  آنچه بود كه كاغذ از لسان قلم ربوده بود. 
  خواندم يمآنچه بود كه هرگاه بر مهتاب شب تنهايي 

  كرد و يماش را جملس شور و شادي  حمفل تنهايي 
  عاقبت رغبت را منايان. 

  !؟ام كي
  شه رفتين.ياي مه رهطخا

ردمسخين در زبان م  
  ردم در مرگم يمو كاش!  
  تا دگر بار روي جهان را بر خود نبينم 
   ، و از افسوس دقايق پيشني 

  هرگز آهي بر زبان نگومي و
  مهچو كاهي  

  كوچ به هيچ پيچ و خم زندگي نروم.
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  اين سفارش دل است
  شود. يمپيش از مرگ ناخوانده خوانده  

  ي خود هيچ سودي نديدم. ديده از
  ديدم. يكاش! كور بودم و دنيا پوچ را من 

ر است.گوشم از صداهاي گوشه كنار جهان پ  
  خواهم وداع كنم با مهه و ندا دهم دل را يم
  به رضايت او نرفت! كه چه افسوس اندك عمر 
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       ر و ت
  گرفتار ترديد كالم و گفتارم بودم.

  ي دل.مه سكوت و غوغادر آ
  ام صفر شده اراده

  و موضوع گفتارم 
  مفهوم زندگي قرار داشت. در اامات يب 

  ، اي مرگ حلظه
  اي زندگي! حلظه 

  هر سكومت 
  كرد. يمساعتها در ذهنم غوغا 

  و مرگ
  اي پيش رومي خودمنايي. چون آيينه 

  و چون رودي در فكرم جاري بود.
  سرد بودم.

   ، از مهه و از اعمامل
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  از ماهيت خود را يافته بودم.هايي  نشانه
  ويل ترديد در ماندن يا مناندن؛

  ،بودن يا نبودن 
  داد يمآزارم   

  دوست داشتم كه دوست بدارم مهه كس و مهه چيز را.
  ، هاي سرخ و آكنده از تنفر لفظ مرگ ويل شعله

  ربود. يمحمبت و دوست داشنت به مهه را از دستم  
  م وتوانستم براي خود طرحي بريز يمنه 

  ي مرگ كنم؛  نه خود را آماده 
  اين خواب آشفته ي زمان.

  انگار ساعتهاست
  كه مست دست دوستم 
  در حاليكه كه نه.... اصالً چنني نيست. 

  كرد. يمحس غرييب ته قرص دمل را خايل 
  كردم. يمگاهي امن در فضا تصور  خود را بدون تكيه 
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  دادم؛  يمبه آهنگ و آواز قلبم گوش 
  نگ بودر چشمامن يب

  زدند با هسيت. يمو حرف  
  ردم!م يمكاش 
  كردم. يگي را در تن حنيفم حس منارردم تا چنني بيچارگي و آوم يم !كاش

  خود را آواره ديدم در مهه جا
  انگار از اعمامل 

  دانستم. يپرسند كه هيچ من يم يدر عامل
  ،به شادي پرندگان اري

  به غم ابر خزان و  
  ابر بارانها در برلبه تواضع گ 
  كردم. يمنگريستم؛ خود را گم  يمكه  

  سوزاند يمآنچه را كه در دمل باقي مانده بود  ، و حسرت
  اد. يمو خاكستر افسوس برجاي  

  با اينكه حاصل آتش
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 سبك بود حسرت  
  خواست دل هوي و هوس مرا ترك كند  يويل هيچگاه من 

  كشاند. يمشه ترديدم را بسوي خودش يو مه
  ردم!مُ يمكاش 

   !دممر يمكاش در تنهايي خلوت دل 
  هاي بعد از من داغدار نشوند! تا الله

  !ردمم يمكاش در سكوت دنياي دل 
  ي حمقرم و  آشيانه تا غمِ 
  ام را نبينم. ل نشستهسرنوشت به گ حسرت 

  ام در خود حبس شده
  يب دليل 
  گذارندم. يمگناهان تلخ گذشته را از نظرم  

   ، ود و غصهقلبم ترك برداشته ب
  را در ذهنم بوجود آورده بود. يمشكاف عظي
  اما حيف! 
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  حيف كه سرنوشت با من قهر كرده و سر آشيت هم ندارد.
  . بكشدسو  ام به اين سو و آن خواهد كه زندگي ياو من

  و خودش خاموش كرده رهامي در پرتگاهي
  ، تلخ يمنگرد و با تبس يماز دور مرا  
  آورد. يبيند و خم به ابرو من يمدرد مرا و سرشار از  ارزندگي مهو 

  وفا تنها گذاشته يب مروت و ي يب مرا در اين زمانه
  اي رو به رومي اده و مشكالت را چون آيينه 
  ديواري بلند كشيده است. ، ان من و حياتيمو  

  ،زماين تقدير
  پيشه فراموشي و قهر به خود گريد.  

  وقيت شكوه اين بازي زندگي حمو شود
  شود. يمگريد و آه زبانزد خاص و عام  يمت اوج حسر

  ديگر كسي نيست
  مرا ياري دهد. ، تا جباي بازي شوم سرنوشت 

  اند. مهه بيگانه
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  مانند كه از دست باد و توفان گريزان باشند. يمهايي  به پروانه
  مهه سرمستند

  ام. ها هالك شده و من در زير سنگيين غصه 
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  آ وش ا ساس
  ها در امان باشم. كنم تا از سكوت سايه يمتارو پود حمبت را بر تن لباسي از 

  مهه جا سپيد و پوشيده از برف.
  ،ي زمستان وهيمان آمه يمهراسامن كه در 

  ،برف 
  گم شوم. 

  دهد.ي مچشمامن ناي ديدن را از دست 
  باد تندي در حال وزيدن بود؛

  كردم ميعشق را حس  
  و سرما را ملس. 
  ش احساسم رها شدمگهان در آغوان
  كردم. يمو ساعتها در دنياي ديگري سپري  

  اي به خود آمدم؛ حلظه
  كردند. جا خوردم. يمام سنگيين  چشمامن مخار و پلكان ديده 

  پاييد. يم جوان شده بود و لبخندي زيبا نگاهم را نيمي ز چهره
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  ، جباي آمه برف
  ها بر پا بود. از زبان قناريرنگني كمان رنگارنگ و طراوت ژاله و سرود و قصيده  

  ديگر جايي براي سوز سرما نبود.
  .دريا پيدا بود در ساحل ديماي از ا روزنه

  سوزاند غم دل را يممشع مهچنان 
 .الن اري داده بودندو خارهاي خشك جايش را به گلها و شهد گُ

  بوها را بوسيدم شب
 پرستيدم. يمرا  و به ياد تنها منجي من مهدم و مهزبامن و ياور شبهامي 
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گا           ه  
  داين چقدر به انتظارت نشسته ام!؟ يمن
  ، فكر يموبراي سرگر 
  ام. توت فرنگي در سبد چيده 

  بينم. يمهاي باز  ي ورودت را از در و پنجره حلظه
  شايد تقدير ترا عايد من كرده.

  شه به انتظار تكرار زيبايي گلها بنشينم.يتو به من ياد دادي كه مه
  ام. براي ديدن گل روي تو به انتظار نشستهحال 

  روييم يماي از دل سنگ  مهچو غنچه
  رومي. يمو تا انتهاي قصه با هم  

  دم را دو چندان كند. شبنم را ندا بده تا بر روي گلربگها نشيند و طراوت سپيده
  پرپر شود و گل تازه شكفته پژمرده!؟ي نشكفته  حيف نيست كه غنچه

  ،شه يگانهيمه
  گريد يمنه آيي  
  اندازد  يماش چني  ي غمزده و بر چهره 
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  وقيت بداند به تو رسيدن حمال است.
  ياس

  منايي از املاس است 
  رمطو عشق به يگانه خا 
  دهد  يماين شهامت را به من  

  تا يك زورق پر از زنبق زرد برايش هديه بفرستم.
  

  
  
  
  
  
  

 
  

   دا ی
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  ،زير گلربگهاي نازك گل سرخ
   ،مهر  

  قهر كرده.
مي عشق ر شرارهديگر روي آتش پ  

  آب سرد يب وفايي را مريز! 
  ، ديگر در اين هواي سرد

  .هسكوت مرا شكنجه ند 
  ام. عمري در را ترديد بوده

  .ام ساهلا مسري را يافته اكنون پس از
  م؛رينگذار مب

  .نگذار دست خايل باز گردم 
  نگذار تنها

  هاي خراب دمل در خلوت كوچه 
  نديشمبه اوج تنهايي بي 
  يا كه خاطرامت از ذهنم پاك شود. 
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  ،قصه ديا در امتدا
  غصه را تعريف كنم. 

  . نگرم تا شايد تو مرا جزئي از خود بداين يمبه فرداي روشن 
  ام عابري دل شكسته شده از دست زمانه

  شوم  يمكه از كنار وصال ياراين رد  
  كه روح باراين دارند

  . اما منِ خشك عشق؛ 
  ما ه افتاددنبال صدا راه 

  ها ترا بيامب. كش كوهها و يا در انتهاي جاده در سينه تا 
  !اشان هست خورم به آنان كه عشق تنها آرزوي ديرينه يافسوس م
  . به شادي پرندگان و مرغان ساحلي !افسوس

   !خورم يمبر درياي آيب افسوس 
  و به عمر گل و پروانه كه در نفسي است.

  !به دل نازك مشع !خورم يمحسرت 
  شود و از خجالت آب. يمترين حمبيت گرم  كه با كوچك 



 ١١٩         cd                                                                                        عشق از نگاه واژه ها

  به اوج پرواز بازها! !حسرت
  حيف به روزهاي مشترك!

  د.ريم يماگر اينگونه ادامه دهي مطمئن باشد كه صدايت هم در دمل 
  ، و ديگر كسي نيست تا برايش خبوامن

  بنويسم و يا مهسرايي كنم. 
  را بچشم.گذاري تا من طعم تلخ انتظار  يمويل تو 

  ،مبان
  مبان با من.  

  رهت را از اينكه هست دورتر مكن.
  . گون هستم مسافري خسته و رهرويي درمانده در صحراي الله

  ي وصال است. انتظار الزمهدر يك عشق غريزي، 
  شود؛  يملرزان  ، كه در آن بيد

  تگرگ؛  ، باران
  كمرنگ. ، رنگني كمان

  جدايي برامي خاموشي است.
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  عاشق چقدر است!؟ مگر حتمل يك
  شود و باراين كه سرد شود تگرگ. يمنون كه هر بيدي كه با هر بادي بلرزد جمخوب معلوم است 

  شوم يملرزد و جمنون  يمقلبم  ، ايته ويل من در نگاه
  ام سرد شد و مثل تگرگ باريدن گرفت. كردي احساس باراين مو وقيت كه ترك 

  اين ايت يب وفايي است.
  .انتهاي سنگدديل

  جاين و صفت يك ترسيم رنگارنگ بر روي كاغذ نقاشي باشم. صفت يب نگذار
  بگذار تا در اوج خيال پرواز كنيم.

  و طلسم سخت جدايي را باز كنيم 
  و مهر سكوت بر لبانت را بشكافيم و بر دوري هم فائق آييم. 

  هاي جدايي را از دور نظاره كنيم و ويرانه تا بر سقف سرنوشت گام يم
  سرزنش كنيم و از باد خواهش. تا توفان را 

  تا آرمان مرجان را جسورانه به ارمغان ساحل بربمي.
  نويسند يمها را نبينيم كه چگونه ناخودآگاه  ي واژه تا معجزه

  هاي جدايي گلها را جربان كنيم. نويسند تا حلظه يمآنچه را كه براي يار  
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    ما ده ی یک باور
  ، سالدر عمق 

  ام را يادهاي اطلس گونه 
  در ترمن بيكران هسيت 
  هاي خيايل و حكايات و روايات بود. ر از افسانهزدم كه پ يمرقم  

  ، طومارهاي كهنه و تلمبار
  ريين بود.ش ي روزهاي تلخ و بيانگر واقعه 

  ،مست و چشمان مخار يها بوسه
  كرد يمدرك را كرخ   
  ش.و روح شادي خبش گل سوسن را سرزن 

  ، ها در تريگي سايه
  گشتم يمها  بدنبال واژه 

  جستم براي تو يمدر حس بيان آخرين را 
  حيامت را حصاري تنگ از چواي فلزي احاطه كرده بود!

  كه زندگي را طاقت فرسا منوده بود.
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  كردند. يمخنكي نسيم را ملس  ، كبوتران سپيد بال
  كرد. يمغوغا سكومت  ، ي باور يك برگ زرد خشكيده در ته مانده
  عكست را 

  يادگاري پيش آب ادم
  و نامه هايت 
  بر باد ساختم را مهه 
  تا خاطرات آن ايام را به فراموشي بسپارم 
  دم نقش بر آب بوديماما افسوس ا 
  و ذهنم دنبال باد. 

  و كنم.ان دل حك شده ام حميمقادر نبودم تا ذره اي از اوج حلظلت ترا به دست اجل فراموشي بسپارم يا از 
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   و ای  سا  
  گسلد يمها از هم  وقيت پيوند عاطفه

  شود يموقيت مسافر عازم سفر 
  عاشق نسيم دشت شوند ، هاي سرخ زماين كه الله

  هاي پامچال بتركد كه بغض گلو از تپيدن نبض گل يمهنگا
  ترك كردن حمال است.
  گريد يمقرار  هدل در قفسي از اندو

  و خريه مهچو بت 
  اسارت؛  نشسته در 

  بال و پر بسته 
  ،له هاي آهننييمو تكيه بر 

  خورد. يمبريون را  حسرت آزادي  
  غم در پيش و رويش النه بسته بود

  كرد. يماش را براي پذايرايي از دل خسته و شكسته مهيا  و آشيانه 
  رود يمكه مسافر  يمهنگا
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  جايي براي گريه نيست 
  .تو خنده هم جايز نيس 

  فر؛ بگو مسا
  آلود. هاي غم به آمسان با نگاه بنگر

  ها بنگر به پشت سر به خاطرات حلظه
  بنگر به قهر دل بعد از جدايي

  وفايي. بنگر به روزگار يب
  ي است غمناك و تلخ ا جدايي قصه

  كه بر لفظ شريين زبان مسافر جاري است. 
  تو اي مسافر بنگر

  .و وسعت آمسان غل و غش كبوتران در دل به پرواز يب 
  د و به ضيافت حمبت.يمهاي سفيد براي نيل به ا به تكاپوي ياسبنگر 

  و تو بنگر به درون
  از نگاه بريون 

  بنگر به رود
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  .و خبوان سرود 
  يك مسافر بعد از جدايي. و به سيماي 
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    ر باور    
  ياقوت كبودي را زير نور آفتاب درخشان و سوزان گرفنت متاشايي است.

  خورد چرا!؟ يشغول متاشاي زيبايي است افسوس مكه عاشق م وقيت
  ها را از آن خود بكنند ي زيبايي چون عشاق دوست دارند تا مهه

  خورند. يمو از اينكه آمه زيبايي از دور باورشان را تسخري كرده غم  
  ، عاشق دوست دارد

  ها را. دوست بدارد مهه دوست داشتين 
  مهه چيز عاشق يعين دوست داشنت 

  .دليليچ هدون ب
  عشق،

  كند. يممهان دريايي است كه نسيم بر آن موج سواري 
  يي است و آن دريا

  كند يمگارنگ و زيبا و از هر مرام در آن بيفكين مهه را در خود پنهان نهر چقدر ماهي ر 
  كند. يمگاهي براي وجودشان  و آب را سقفي بر باالي سرشان و ژرفاي خود را پناه 
  ريد.گ  يمام و صاف به خود در حايل كه ظاهري آر 
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  ، ايت عشق
  دريا شدن است! 

  ،عشق
  شود  يمآب  ، تكه خيي است كه نگام طلوع اولني سوز آفتاب از فراز كوهها 

  خود را نصيب مهه كند. ، تا در وجود يب مقدار آب
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   وچ    وان
  .بال بينديش كوچ پرستوان سيه به

  .به فرياد خفيف درويش
  شبه سكوت خوي

  و سخن پر نيش؛  
  به روزهاي پيش و غم بيش!

  بينم و در آيينه خدا را! يماي  در خود آيينه
  هاي كبود. مرا برب به آغوش ياس

  ،اي از گلهاي اري كه در دامن دشت به دسته 
  اي از شت قطعه  
  اند. را ربوده 

  مرا بگو از فراز بودن
  ي عشق ي جتربه ندايي از خشت ناپخته

  شت! دل لهاي روييده درو يا از گ 
  وارهاي فاصلهياز پشت د
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  ي غم. بنگر به چهره 
  دنياست

   .و دنيايي پست 
  نفس و برداشت هفتاد هوس! ربذ كو كشت ي

  ر زدن را از نو آغاز كنم و پرواز را از تو!خواهم پ يم
  هاي هر انسان به پرواز درآمي رؤياخواهم مراه متام  يم

  .د آميي آينده فرو و بر آشيانه
  ست در زمان آيندهرؤيااي كه بر بام  آشيانه
  قصه يماي كه كاههاي آن به نر آشيانه

  و آمسان آن به زيبايي انديشه!
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    م    م
  د و براي ابد خاموش مباند!؟رياي شب مب تا حاال ديده

  اي چشمان نازت را بيآزارد!؟ يا اينكه روشنايي مهتاب شيشه
  اي تاكنون مست در باغي رفته

  اي!؟ دهند گوش داده يمو آهنگي از زبان پرندگان كه انسان را جاين دوباره  
  ، ي چقدر لذت داردديد

  دهد. يمفكر را با دستهاي نازشان نوازش  
  باور كن كه در صحرايي كه يادها مدفونند 

  گذرد يمد كه مهه چيز دان ميآورد چون  يباد صبا حلظه اي خم بر ابرو من
  گذرند يمو يادها هم  
  چون بادها! 

  تا حاال از وحشت يك كالم
  اي!؟ وحشت داشته 

  ،بگو
  ،تو بگو مرگ  
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  مگر از زندگي ما چه بد ديده  
  زند يمعمر  ي كه چنني تيشه به ريشه

  گريد!؟ يمي جنون و ديوانگي به خود  و پيشه 
  دم دلنشني را ترمجه كين!؟ ي يك سپيده دوست داري الفاظ ساده

  ها گم شوي!؟ شقايق ان سياهي لشكريميا در 
  اي!؟ هيچ به سنگيين پوچ انديشيده

  اي!؟ يا به خشم نسيم ها در هوا انديشيده پرواز پروانه ياصالً به سبك
  اي!؟ تا حاال عشق را براي كسي تعريف و تفسري كرده

  براي يكي است!؟ داين كه دل تنهاست يمآيا 
  با يك دل هزار دلرب داشنت 

  و  ريعين صفت غرو
  ها را شكسنت. ي گفتار پروانه هصف پيوست

  رمق يعين قطع ندا از صداي يب
  به اوج! نبراي رسيد از درون يك موج دريا 

  گناه در سرآغاز رشد. يعين مرگ آرزوي يك گياه يب
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   و...
  تايب. يمتو آن آفتايب كه شب و روز بر من 

  داري. يمتو آن دريايي كه عشق را به مهه ارزاين 
  ر كردي.درونت را از صداهاي مطرب و سكوت پتو آن آهنگ خاصي كه 

  كه يادت يمتو آن غ
  يدار را برامي نامفهوم كرده.دو  انتظار و شادي يك قرار 

   .... تو
  ي آيب شفايف تو آن قطره

   ،اي كه به هنگام جدايي از چشمان ابر نقره 
  شوي در گلزار يار  يمباراين 

  و تگرگي در كوير حسرت!
  و....

  دهي مرا  يملندي كه از بلنداي ندامت ندا و تو آن موج ب
  و به هنگام تولدت در دريا

  رسي. يمآرام و آهسته در ساحل به انتهاي ابعاد بودن  
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  آ   ن روز 
  ام را  تا جان تازه مريخواهم مب يم

   هديه دهم.نيمداده و كفپوش ز هاي جان به رگ برگ
  عمرشان!سوزد به حال كوتاهي و فصلي بودن  يمدمل 

  گاه. درون فضا نشسته بودم يب تكيه
  هاي خشك را به پرواز درآورد  برگ ،باد

  گشت يمو چشمم ساعتها به دنبال سرنوشت آا در فضا 
  گشتم. يمد به جايگاهم باز يمو زماين كه از نظرم ناپديد شدند ناا 

  .افسوس كه من هم جان داده بودم! نه مثل برگها براي طبيعت
  ده بودم براي يار بلكه جان دا

  . و اكنون سبك جسمم مراه باد به سرنوشت جمهول و نامعلوم برگها دچار شد
  كنم يمي احساسم را نثار دوست  آخرين روزنه

  اي ترحم در وجود و انش پيدا نيست و مرا فنا كرده و در آمسان رها! ويل اوست كه ذره
  و من شناكنان در فضا 

  بينم. يمه عظيم بنام احساس سرپنا يكلبخند گلها را در 
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  دی   د ی    ت  .....
  آمي آخ! يمبه سراغ تو 

  كه داغ اين حمبت است كه زاغ 
  را سياه كرده است. 

  رسند. يمن شب هستم و تو روز كه هيچگاه م من
  ام اي در پي روشنايي و منِ عاشق به مانند سايه

  شود. يمنسيم مالمي برامي توفاين سخت 
  . شود يايي در من درمان مناين تنه

  ،وجود تو و يب
  گريد. يل غنچه جان منثفريادم م  

  من آن باران شوقم
  كه از افالك آمساين 
  بارم. يمهاي غباراندود تو  ر خون و مژهي چشمان پ بر آيينه 

  .تا آنرا شستشو دهم
  تا نگاهت را تازه و نگاهي پر از شور و شادي به من ارزاين بداري. 
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  ام. ه در اوج عشق تو گم شدهمنِ ساد
  كين! يميامب و تواز من دوري  يدر حاليكه ترا من

  ان بردارميمي روز و شب را از  توانستم فاصله يمكاش! 
  دم برسم.يمي ا اي يگانه ،تا به تو 

  ام ديگر باز نگشته  ام را در پي يافنت تو فرستاده ستهويل از وقيت اين دل خ
  تا تنگ شود و يا بتپد. و اينجاست كه ديگر ديل نيست
  . اي چراكه تو آنرا از آن خود كرده

  خواهد يمديگر ديل نيست تا بگومي دمل ترا 
  و يا آخ! كه دمل شكست! 
  ي غم و جدايي و دوري تعريف كنم. ديگر ديل نيست تا برايش قصه و

  رسكوت آخ ، و وجود يب دل يعين مرگ
  و نفس آخر را در دنيا كشيدن 
  را از ذهن حمو كردن! ها رهطو نقش خا 
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   آ  ش  با 
  نفسم بند آمده 

  و ديگر حمال است
  كه تو جمال دهي 
  اي حرف دمل را برايت بازگومي اي گل پامچال! كه من حلظه 

  گريد يمام جان دوباره  ي دروين تنفر در ريشه
  شوم. يمآذرخش شبانه رها  كنم در يمدور نفسم را پاره  ي كه بندهاي بسته يمو د 

  هاي گرمت را ندارم. ات را روي گونه زده هاي يخ گر طاقت ديدن اشكدي
  ام. ديگر به انتها رسيده

  اي نيست براي ماندن. بدون تو زندگي فقط انه
  اي لذت ندارد. حيامت ذره
  بيا كنارم

  ان بردارمي.يمان دوسيت پاكمان و ديوارهاي جدايي و سدهاي نامهرباين را از يمي قهر و غم را از  بيا تا فاصله 
   نگاه اولت بود كه مرا در اين دام انداخت

  ي تو است. و قليب كه در تسخري احساس آبديده و اكنون بال و پر بسته
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  بايد تا آخر ادامه دهي خود كرده را تدبري نيست!
  باشم!؟ ياي از آن دريا هم من اي كه من به قطره نكند با دل كوچكت هزاران دلرب برگزيده

  اي اي و مرغ شيدايت را بدام انداخته هايي از عشق پاشيده از حمبت و دانه يماكنون كه دا
  ي عمرم با آزادي من بشكند. شهنگذار شي 
  شه اسري دست تو باشم.يخواهم مه يم

  دهد. يمآزادي من در اسارت دست تو معنا 
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  زورق ش   ه
  زنيم  يمها را صدا  فردا غنچه

  سوي اعماق خيال سفر كنيم. هاي نسيم سحري به تا با اولني آهنگ
  هاي زندگاين و آرزوهاي جواين را مهراه با نغمه خوابانيم و احساس يمي شب  دل را در خيمه

  هاي آمساين  ناله 
  هاي جاوداين  و افسانه

  فرستيم. يماي تنها در دل زمانه و دنيا  براي يافنت گمشده
  مرتلگاه راهب پري را

  كنيم يمامنود آلود و زورقي شكسته براي آيب گل 
  ي دريا را به گوش ساحل برسانيم.ها ي موج و صداي ناله تا با آن بر فراز امواج پرواز كنيم 

  گذارمي يمحد و مرز عشق پا  در قلمرو يب
  كند. يمشه در سكويت خسته و شكسته لبان عابر تشنه را سرياب ياي از خون كه آهسته و پيوسته مه بر روي قطره 

  رسيدمي به ديار دلدادگان 
  هاي ويران كه خانه

  اي و سقفي از ابر نقره
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  زد و يمو سرايب كه مرغ دريايي بر آن بال  
  ها در آن شناور بودند مردايب كه مرغايب 
  و در زير پوسيت از گلربگهايئ نازك  

  سايه باين ساخته و مهدم بلبل و گل بودند
  كردند. يمي وداع را با هم مهسرايي  ي شكسته ي تلخ پنجره و نغمه 
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گا م  ن    
  ،نگاهم كن

  بگذار تا در نگاهت غرق شوم يا در درياي خياالت تو. 
  ،نگاهم كن

  بگذار تا با باز شدن چشمانت 
  هاي تكراري ببينم. ي آفتاب را در امتداد حلظه طلوع دوباره 

  ،نگاهم كن
  ي چشمانت ي غمزده تا باور كنم كه در چشمه 
  كنم. توامن باور يم راسخيت باور  

  ،نگاهم كن
  ها يا در فضاي آيب آمسان. ي زيبايي ببينم خود را در آيينه تا 

  چشمانت را مبند.
  خواهم تريگي سب را ملس كنم. يمن

  كند. يمچندان  شورم را دو ري رگهاي خوين چشمان پ نگاه توست كه ناله
  هاميان در هم كارگر شود وقيت نگاه
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  هايي بلند از احساس را بر بام دل بسازمي و سقف اي جملل از مهرباين توانيم خانه يم 
  و ساليان سال فرياد را فرياد بزنيم. 
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    ه ی ت خ یک  ر ذ ت
  مبان با من!

  ي تلخ يك سرگذشت صدا را برايت نقل كنم. خواهم قصه يم
  هاي آمسان خطي سرخ بنام افق بكشم. بر كرانه خواهم سوار بر مركب وجودم يم

  هت غرق شوم.مبان تا در نگا
  خواهي؟  يمگر تو اينرا من

  شه يارت باشم و يادت!؟يخواهي كه مه يمگر من
  كين  يمدهم آنرا پرپر  يمچرا هر وقت گلي به تو 

  كين يمدهم زجنري كالمم را پاره  يمرا به تو  و يا كاغذ سياه شده از كلمات زجنري شده و در اسارت فكرم
  ام را تريه!؟ و افكار آيب 
  بنگر يمك
  تا در رقت وقت قدري بنگري 
  م!!ريم يمي ديدار  چگونه در حلظهكه من  

  ها دست يافت!؟زوتوان به آر يممگر 
  بايد بارها مرد و زنده شد.



 ١٤٣         cd                                                                                        عشق از نگاه واژه ها

  بايد بارها ار شد و خران 
  و گرم شد و سرد. 

  ي خود ادي؛ ام آنچه را كه در شرط نامه ودهحال پيم
  پوسيدم تا بوسيدم پيشاين ترا!

  . ي تلخ را برايت باز گومي اي از گذشته خاطرهخواهم  ميان مب ،مبان
  ي عشقت گرفتار شدم!؟ ي گسترده گاري كه در چهرهآيد روز يميادت 

  فروختم!؟ يمو يا در چنگال حمبت رنگ شده اي دمل را ارزان 
  ي وسيع نگاهت گم بودم پاك در پرده

  و در حال و هواي يك قرار غرق! 
  ام پوسيده شد. ي انديشه هحال يادهاي تلبنار شد

  پس مبان تا بگومي چقدر اسريمت!
  ام. هاي گنگ تو گم بوده چقدر در واژه
  فقط براي چند حلظه! ،شهيمبان نه براي مه

  وقت گران ترا با حرفهاي سبك بگريم.خواهم  مي
  ام. آوازي خبوامن كه تا حاال خنواندهخواهم  مي
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  من از دست تو نيست گومي كه دلتنگي يمتو به  ، امشب در شيب مهتايب در پارك دملان
  از خشم غرورم است  

  و از ترك حلظات تلخ.
  صداي قدمهايت خالصه شده! انتظارم در 

  آخ! كه نبودي؛
  ردم تا به تو رسيدمودي كه بداين كه من چقدر مبن 

  ، نبودي كه ببيين غم
  اتاق سردم بود و ترس حياطم. 

  آلود تنهايي. هواي مه ام در نبودي كه بشنوي صداي گرفته 
  نبودي كه بچشي طعم تلخ انتظار از زبان شريين من.

  ام را. يا كه ملس كين تن خسته و شكسته
  حيف! حيف! كه نبودي.

  توامن مبامن يديگر من هامي را برايت باز گفتم ي گاليه امشب مهه
  ين ختم غروب.عبايد بروم يب تو ي

  هاي ديگر تنهايي راه بيفتم و مهه را بيامب چون عاشقم. ال شاخهكمر به مهت سرنوشت ببندم و دنبخواهم  مي
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    گ آ تاب
  موج نسيم را بر بال كوير برسامن خواهم  مي

  روح آن ديار به پرواز درآورم. هاي سبك كوير را در هواي يب تا شن
  شمطلوع را بكخواهم  مي

  ن.اي خوين آمسا بر صحنه 
  ساحل. هاي سياه شن ي شم صفحهو غروب را بكُ 

  چون امروز آفتاب را ديدم 
  ، كه مرده و با كفين سرخ از خاطرات يك روز كه با سوز سرما

  شد. يمناله كنان به سواحل ابدي آمسان برده  
  .كردم ميي سوزان را در سياهي انبوه مرگ به واضح حس  يك روزنه عظمت

  اي ناله نكرد امروز ديدم كه او حلظه
  كرد. يمهان رهاي تريه پنونني خود را در پس ابو تن خ

  ي آفتاب خاموش و مرده را دارند دامن چگونه اين ابرهاي طاقت ديدن الشه يمن
  كه در گوشه اي بدون خاك از آمسان دفن شده است!؟ 

  اي ترحم در وجود يب وجودشان نيست!؟ چرا ذره
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  مقدار اشك بريزند  اي يب او قطره به حال يمتا د
  قبال آمه لطف آفتاب. د آم درو براي سعادتش دعايي خبوانن

  ،در اي وفا بنگر به جفاي زمانه
  دانند. يممهه چيز  اي براي پايان كه مردن را انه  
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    د بال....
  گردم يمدنبال شكفنت گلها  به
  رد قدمهايش را بيامب وروم تا گ يمها  و به جستجوي تپيدن حلظه 
  را مزمزه كنم. هايش روم تا شوري اشك يمگرد مشع  

  ي خيال. گردم تا پرواز كنم در آيينه يمدنبال باد 
  دنبال خيال هستم 

  رسم در اوهام به آن متصل شوم. يتا آنچه را كه در واقعيت بدان من
  ام هستم ي آرزوهاي مرده دنبال مانده

  ان دستامن م و در امن جان دهم.يمتا انتهاي آنرا در  
  گردم تا كلمايت را بر تن نازكش بنگارم. يمسبكي باد  ها مراه دنبال پر قاصدك

  هاي خسته نيستم چون در جستجوي حلظه
  ام نابود شده است! مهه چيز تازگي دارد و تكرار در زندگي 

  خود را بدست فراموشي سپرده  ، كالم مكرر
  ي سپهر ذهنم را رها كرده تا در گوداهلاي نيسيت جان دهد. و پرده

  ها باشم. در پي تازگي ارهد واگذارد و مهوتا مرا به حال خو 
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    یاد
  ...فرياد تو
  فرياد تو

  خواند. يمي دريا ترانه  مرغان آشفتهآن صداي موج غمگيين است كه براي  
  و تفرياد 

  ترين كالم دوست داشنت برساند. رود تا خود را به وسيع يمحس بلندي است كه از ارتفاع آرزوها فراتر 
  فرياد تو 

  ، ط ياد توست و بادفق
  گريد يمبار ياد يار را بر دوش  
  ل كند.يمو بر ابرهاي منتظر بغض گريه حت 

  فرياد بزن
  كند. يمداند و براي دريا مهسايگي  يمي خود  است كه ساحل را خانه يمفرياد تو آن فرياد نسي

  فرياد بزن 
  ، تا در كوي وبرزاي وجود

  بودن را به وجد درآوري  
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  جنات خبشي و آغوش گرم صدايت بپذيري. ، نبوه سكوت دهشت بار روزگارو مرا در ا
  فرياد تو

  دست روزگار است. يكه زمخ ،حكايت عشقي است يب قرار 
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  آ یا  ی خ وت
  بينم! يمهر شب خواب بيداري 

  داد و يممهر تو مرا در سياهي شب ياري 
  كرد! يمقهرت روزم را سياه  

  تركيد  يمكاش!  ، غم
  ديد و يمام  هاي لربيز از چشم را بر چهره اشكتا 

  گرفت. يمسيماي اندوه بر خود  
  ؛دهد و گاليه يماي از جنس الله است كه بوي ناله  اين نامه

  ام. كه براي خود نوشته  
  !اي جز نقطه بودن نيست ي تقدير است و چاره دايره

  ام كرده با اين حال كوهي از غم زير نقاب خنده پنهان
  نشينم تا براي آب دردم را بگومي يمض لب حو 

  زي كرده است!يمآ آب را رنگ ، نگرد كه چنني آيب چشمانش يمگويي كسي به حوض 
  ي خلويت است آشيانه زندگي

  كه گاه در قعر چاه و گاه در باالي درخت وجود دارد. 
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  اي بيش از اين هنوز. نيست مرا ترانه ؛ ام شب و روز آواره
  مت.اي از بيان صا ترانه
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  از ا ن آ مان   آن آ مان
  امروز نبودي؛ 

  ، آمسان گرفته بود از ابر
  .از غم 

  شه ماتش زده بود.يي مه اي ابر را بر چهره نقايب از سنگيين توده
  گفت. يمنگاهم از دلتنگي براي ابر 

  اي آمسان را تريه كرده بود كرد كه سيماي شيشه يمابر هم پشيمان بود و ابراز ندامت 
  رفت تا انتظار ديدن درياي باال را نكشم. يمباريد تا سبك شود و نه  يمه ن

  فرياد و فغااي سركوب شده در ذهن آشوبگرم را! زعاقبت كشيدم بار سنگيين ا ، به هر حال
  گريستم و نه شاد بودم يمن ابر بود كه از وجود آمه غصه نه خود نيز به مانند آ

  ي چشمامن خشك! فشرد و چشمه يمبغض گلومي را 
  كردم مي گراين غم را در آمسان دمل حس

   نگريستم يماي كه به خود و دنيا  و حلظه 
  . ي آنرا حجاب داده بود ديدم كه چهره يماز اين آمسان تا آن آمسان را پوشيده از چادر ابر 
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    م  ر    ھا ی
  ، منم تاريخ تنهايي

  ؛ سرگذشت غم 
  ي مبهم! آينده 

  فشاند! يمخال تريه خبيت  ، ي سياه آن بر باهلاي سفيد پروانه كند و چهره يم ظلمت بيداد
  د آنروزها كه پيمان بستميمر
  سرودمي! يم رامهديگر  ، يدمي و از پشت ديوارهاي بلند حسرتشك يمو پيمانه به پيمانه سر  

  ويل اكنون تو از من دوري
  شوم!؟ يمگريه مست آيد وقيت كه از شور  يم به چه كارم يمر اين حال د 

  صنوبري تنك در لو دارم يموقيت جاخواهم  ميساغر به چه 
  و ساقي را چه كار دارم وقيت قادرم تا براي خويش اشك بريزم!؟

  ام! كنم قار به ترسيم تصوير آن ين يمعمري به كوتاهي تصور دارم كه هر چه 
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  واژه  ی زنگ زده
  ام كرده ها خسته تكرار واژه

  رسد. يام من چيز تازه اي به انديشهو  
  اند. اكنون ترك برداشته و زنگ زده ، ام هاي صيقل داده واژه

  امروز نه!
  د دمل را در پاي آا بدمم.يمي آا رنگي تازه بكشم و ا امشب دوست دارم تا بر سيماي فرسوده 

  تا مبدأ نوراين و مقصدي آشكار را بيابند.
   ، اي از نگاشنت تا مبادا حلظه

  غافل شوند و يا در انعكاس سكومت چيزي را از قلم بيندازند.
  ، كنم و در افكارت يماحساس خودم را بر زبان نوشته جاري 

  كنم. يمرودي روان  
  چرا!؟دامن  منيشريين است  ، طعم تلخ غم

  ، شود يمويل اين احساس در وجودم بر فكرم دامن زده و هر وقت دل گرمم غمزده 
  ، ها آن به شب باراين به شهر ترانه يماي تسكني و گرسرد شده و بر 
  ها به شعر ستاره 
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  ،  باعث شده تا در اوج غم و غصهنيبرم و مه يمپناه  
  حالوت تنهايي را بچشم. 

  قريب به ديار در غربت است
  ،بايست از روي ساعات ابدي يم
  ،زان كنم تا با صداي زنگ آنيمتپش قلبم را   
  فرياد را به لرزه درآورم. ، دي را ويران و يا با صداي آنيمهاي ناا اخك ، رداي غرولناز ب  

  و مراه آهنگ باد به پرواز درآييم.  بيا تا با هم موهاي پريشان توفان را شانه بزنيم
  ، درد من از اشك

  ، گرم دارد و با تولد هر اشك در آمسان چشمامن يمرمه 
  شود! يمهامي كاسته  اي از عارضه عارضه 
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  د    بال ا بالی  باید   
  خواستم سري گريه كنم يمچند روزي بود كه 

  تلنبار شدهي مرا بتركاند نبود. اما انه اي كه بغض كهنه و
  اي به اين دل شكسته دادي تا باالخره سيماي زاليل اشك را در چشمامن منايان گشت. انه ، عاقبت تو بودي كه با روي گرداندن از من

  تن قطرات را حس! يمعاقبت چشمهامي شوري اشك را مزمزه كردند و گر ، كردم مييه را فراموش كم كم داشتم گر
  ند!ا گويند در احساس گنگ خود گم يمگويند از عشق خرب دارند دروغ  يمآنان كه 

  تسخري خواسته هايش است! ، ادعاي عاشق از عشق
  د!يمدر دم شادي د ، د يا در جوار الله هايمبايد در كنار ياسها آر

  بايد پريد از گذر زمان يا كه خزيد بر خارهاي كينه و گمان!
  ناخن كشيدن به جگر است. ، خواهند. يا شنيد كه سخن عاشقانه يمبايد ديد كه مهه براي ديدن يك جفت چشم 

  ي مرگ را مراه راه زندگي! بايد بوسيد قدم خزان را و يا كشيد ارابه
  د در قبال اقبال!يبايد مخ

  د ديل را كه حلظه اي از هوس خايل نيست!بايد دري
  در سايه ي آفتاب بايد خوابيد و خوار و بيد را با هم بايد ديد!

  د.يمدر قد سپيدار بايد ترسيد و از خردي خويش مجع بايد كرد دنيايي از ا
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  پوست خشك حسرت را از تن آن كشيد ، بايد پوسيد كه تن استوار يك درخت
 ايي يا كه تنيد جامه اي از حمبت را بر تن گمان!يا كه خريد دل را به هر  

  بايد پوييد احساس دل را در تاريكي اتاق!
  يا كه رسيد به آنچه كه مثل پرده اي است سپيد!
  بايد انديشيد كه غم در دل كوچكمان جايي ندارد!

  اي است كه نه كف دارد نه سقف.  غم كاشانه
  ،و عشق

  يانش دارد!اي است كه آغازي كوتاهتر از پا قصه  
  ،و حلظه

  ماين كه چه بكين! يماست كه در آن  يمآن د 
  ، و نفس

  بندد. يمحس بلندي است كه بر دل نقش  
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     ه  
  ماندن كوتاه در جوار خاطرات بلند است! ، زندگي

  چقدر زود گذشت ايام كودكي!
  ، كه در خاطرم يمايا
  نقش نبسته بود. ،چيزي بنام خاطره 

  زود گذشت
  ، روزهايي كه در وسعت آرزوها 
  بردم. يمان و طلوع را به پيشوازي غروب زار را به استقبال خ 
  اي كه گذشت! حلظه حلظه و انديشم به اين يم

  حلظات ديگر نروم! شه ثابت نگه دارم و ديگر سراغيحلظه در قفس خيامل براي مه نيچقدر دوست دارم تا مه
  خوشي آن دم تكرار شود! ، اي قرار دهم تا به دفعات آيينه ، وش زندگيحلظات خ چقدر دوست دارم در برابر

  ترسم كه اين دقايق از دستم برود و خود را جزءي از خاطرات گذشته كند. يم
   ثانيه هاي پرشور نوشنت را!نيمه ترسم كه ترك كنم يم

  ها پژمرد. يكي از شقايق ، ي كوچك حياطم امشب در باغچه
  ها را فراموش كرده بودم! ي شقايق افكار دلدادگي بودم و به كلي باغچه آخه! چند روزي در باغ
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  امشب مرد.
  مرد تا به من بفهماند كه دنيا يعين يب وفايي!

  اي از خويش و يا ديگران غافل باشي بايد دامن مرگ را با التماس بفشاري. يعين كه اگر حلظه
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  ا   با  ن با ی
  كنم  يمهامي پارك  حسرت را كنار ساحل اشك

   وادارم اي سر دهم و درياي چشم را به تالطم ناله ، هاي بغض  تا با صداي آهنگ
  ها را به پرواز! موج اشك و

  دامن يمقدرت را 
  و با دنيا خداحافظي كردن. دامن كه با تو بودن يعين با مهه يمو  

  يعين غزل وداع را با دوستان خواندن.
  من؛ متام غزل من!ي كس  مهه ، وقت تويي دنياي من چون آن

  لفظ زيباي تپش قلب ترا حس كنم.خواهم  مي
  هاي غم را حذف كنم. و سايه

  ،يارا! اگر با من باشي
  كنم. يمزندگي را به متاشاي عشق خودمان وادار   

  كنم! يمي غم وادار  پروانه ها را به رقصيدن در هواي توفاين و قصيده
  م بر يميا اينكه پرواز نسيم را بر بال آفتاب 

  پيمامي! يما انتهاي فرياد را با آه كوچكي ي
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  دارم يمتو با من باشي سكوت نگاه گريه را به خنده وا  اگر
  كردم! يميا اينكه مرگ را به حريت وادار 

  بردم. يمرا در باب وصف تو به پايان  و يا هزاران دفتر
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   ھار ز د ی
  نبگو به م
  ،ار زندگي خواهي از يمبگو كه 

  ز حلظات را بچيين و در سبدي از رنگ صدف بگذاري.گلچيين ا  
   ، بگو كه در فضاي درخشان دلت

  چشم برداري! ، اي را براي نيل به معبود خويش اي از تكاپوي غنچه آيد كه حلظه يدلت من
  ي!ريم يماي از من ويل باز برامي  بگو كه آشفته

  !دهي يمغوغاي چشمانت را به من هديه  ، يا كه در ازاي سكومت
  د را فداي يأس كنيمي احساس ا فرياد بزن و آوايي از دريچه

  د يعين زندگييمو با صداي رسا ندا بده كه ا 
  د!يمو زندگي يعين ا 

  بندد. يمنقش  ، ار زندگي است اري كه كه در امتام سال بر قامت دل ، ديداين كه ام يمپس تو 
  ، دهيمته كه بر تن ساحل آرسدر قايق خ

  ،د ساحليمهاي خشك و ناا داشت تا بر تن ماسه يمزند و موج را به خروش وا  يمس دريا فرياد غرويب از پ 
  د برساند!يمخنكي و خيسي ا  
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    ل   ی
  ي طبيعت پيدا بود. بر چهره ، نقش نفس سرد

  زمستاين! در سردي يك عصر 
  نگرم. يمم دارند وي خلوت كه انتهايي نامعلها به يخ بسنت جاده

  هاي استوار درختان خشك! هاي نشسته روي شانه برفو به 
  !يي قدمي به سقوط يك توده از گل يخ از بلنداي يك خانه

  ،در يك شب بريف در پارك شهر
  كردند. يمخنك  ، سبزي آمه سبزه زير چادر سپيد برف پنهان بود و تن گرمشان را زير سردي گل خيي  

  خيلي زيباست!
  غري قابل توصيف!

  ينزمستان يع
  سكوت طبيعت به احترام عزاي خزان. 

  ها در پاييز! يعين قطع صداي شيون كالغ
  خربي از رقص گلها و آهنگ برگها! يعين يب
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  زمستان يعين
  سادگي و سپيد ديل و خلوص قلب! 

  ا و رنگارنگ ار و خزان!يبي ز  از چهرهنيمي ز يعين تكرار توبه
  !نيميعين شسنت سيماي ز

  ان.ي آمس يا شكسنت شيشه
  ،  زير خستگي و تكاپوي ارنيميعين خواب ز

  شكوفايي تابستان و هياهوي خزان! 
   زير سنگيين برگهاي پاييزي.نيميعين خواب ز

  در انتهاي سال!
  ،زمستان يعين روي تابلوي رنگني طبيعت

  دن!يمدي را ديما ، ي خزان رنگ سفيدي را كشيدن و در روح مرده  
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   نرؤیا ی رن  
  ،وقت آوازي دوباره

  وقت آنست كه درويشان درونشان را
  آواز يك صداي او را خبوانند. ، چنگ و تاري بشويند و مراه من راز ه 

  دن گل تا شكوفايي آن!يماي از ابتداي د هاست؛ حلظه وقت صيد حلظه
  وقت آنست كه در يك آن فراموش كنيم سخيت دنيا.

  آسايش فردا! وقت آنست كه در يك دم بيآساييم در
  ها! پركاهاست و دست كشيدن به غبار غمزده بر روي بال ش باز وقت بوسه بر خاطره

  ي متام مناي ان است! وقت پاك كردن آيينه
  ها! وقت تازه كردن فكرها و تكرار گاليه هاي از انبوه الله

  را به فراموشي بسپارمي.گلي از رزهاي سفيد يم و يادش  ، وقت آنست تا بر مزار هر مرده سايل از عمر
  وقيت بنهيم! ، رؤياييپس بيا تا كنار هر 

  وقت پرگشودن يك پروانه پر رمز و راز!
  كه رنگش تقليدي از ديباي خممل نسيم است! يموقت سپيده د

  طلبد! يمهاي رنگني  حلظه ، رؤياهاي رنگني
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  چه است!براي آنكه هنوز دمل برايش به اندازه ي قنداق غن ، وقت دلتنگي دوباره
  بازهم جاي خط كشيدن هست! ، بدان كه در اين كاغذ سياه شده از حس سرنوشت

   هاي مفت من دارند هاي خويب براي حرف ها بيدارند و مهه گوش ي ستاره امشب مهه
  اند. ي من كرده هاي فرسوده دليل نور سبزشان را جتلي واژه و مهه يب

  وقت جنگ با آن تيشه به ريشه زدگان خوشبخيت 
  ها  هاي ترد و تازه از باغ حلظه و وقت پايان و هنگام چيدن ترانه

  هاي آيب. لواژههاي مرواريد از گُ و پر كردن صدف
ر زدن از بام سحر مهچو نسيموقت پ  

  بر لب دريا صدف از موج بلند هيچ ندارد بيم!
  

  
  
  
  

  پايان
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