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  كه حاضر بود با آنان به تبعيد برود

  از خوراك غني گوشت گوساله چشم بپوشدو 
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  براي چنين خداي باوفايي، مردم حاضر بودند

  اش در حفاظت از آنها را ناديده بگيرندناتواني
  و تقصير را به گردن خود بيندازند
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  دو اپيزود عشق
  

  )يك 
  گرفته اي به بر و دوش خويش شال سپيد

  شبيه چادر برفينه بر نهال سپيد
  نچيده ـ شبيه دو توت وحشي سرخ ـ:  لب دو

  ـدسفت ـ شبيه دو سيب كال سپي: دو گونه 
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  بزرگ مي شوي و بي اراده مي رويد  

  !به باغ سينه ات امشب دو پرتغال سپيد 
  ن عشق است و هيچ كافر مستتنت مؤذّ  

  نمي شود پي آزار اين بالل سپيد
  هي سياه به صدها سپيد مي ارزدگَ

 !وبست ، بي خيال سپيد  سياهِ چشم تو خ
  )دو 

  ببين كه فرصت يك عشق را هدر دادي
  و كودكانه شدي غرق يك خيال سپيد
  كنار مرد بزرگي كه داشت چشم سياه

  به روي اسب بزرگي كه داشت يال سپيد
  كبوتري كه گمان مي كند بزرگ شده ست

  و داده است دلش را به يك شغال سپيد
  ستفقط به خاطر يك رنگ بين ما فرق ا
  !من آشغال سياهم ، تو آشغال سپيد 

  
  

  زمستان هفتاد و هشت



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شاعر
  

  !اينها دو تا پياله ، دو تا ساغر است ، نه  ؟
  !از شربت بهشت گوارا تر است ، نه  ؟
  در زير سايه بان تنت حدس مي زنم 

  !هنگامه ي بلوغ دو تا كفتر است ، نه  ؟
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   نمي كندديوان خواجه چاره ي كارم

  !فالي زدن به چشم شما بهتر است ، نه  ؟
   ساحل نگاهِ همه دور مي زند   در

  !كشتي چشم هاي تو بي لنگر است ، نه  ؟
  حاال براي راندن من اخم مي كني 

  !شاعر شگردهاي تو را از بر است ، نه  ؟
 
  به روي جام بلوري كه خواستي! شاعر 

  !انگار جاي دست كسي ديگر است ، نه  ؟
  با هر نگاه خيره دلت زخم مي شود

  !سرباز پير قلب تو بي سنگر است ، نه  ؟
 

  با اين غزل براي تو اعجاز كرده ام
  !شاعر هنوز وارث پيغمبر است ، نه  ؟

  
  

  زمستان هفتاد و هشت
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 نمي تواني
  

  تو مي تواني شوق سفر نداشته باشي
  يدوباره حوصله ي دردسر نداشته باش
  تو مي تواني ميل سفر اگر كه بيايد

  به آسمان بزني ، همسفر نداشته باشي
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  و يا عجيب تر از اين ، تو مي تواني حتي
  به آسمان بپري ، بال و پر نداشته باشي
  تو مي تواني يك كوچه ي غريب بماني
  كه در تمامي شب رهگذر نداشته باشي
  تو مي تواني هرسو كه خواستي بگريزي

  ف خانه بر نداشته باشيو يك قدم طر
  نمي تواني هرجا كه خواستي بگريزي
  !دعاي خير مرا پشت سر نداشته باشي 

  نمي تواني اما به خود دروغ بگويي
  !نمي تواني از من خبر نداشته باشي 

  
  

  زمستان هفتاد و هشت
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  وطن
  

 در خواب بود ـ مثل سري كه بدن نداشت  ـ
   جرأت عاشق شدن نداشتمثل زني كه

 در شرم مثل تازه درختي كه ناگهان
  ! لباسي به تن نداشت   ريز برگ يك صبحِ
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   دست چين شده موعود ما نبوداين ارضِ   

  اين سرزمين سوخته  بوي وطن نداشت
  ، برد  ديو سپيد هر چه كه بود و نبود

  !افسوس ، شاهنامه ي ما تهمتن نداشت  
  
  

  زمستان هفتاد و هشت



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   دريانورد
  

  در بندر نگاه تو پهلو گرفته است 
  كشتي من به غرق شدن خو گرفته است 

  لبهات را اگر كه گزيدم تُرُش مشو 
  زنبور بوسه ام ره كندو گرفته است 
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  اين روزها دهان مرا ترش مي كنند 

  ي ليمو گرفته است آن سيب ها كه مزه
  ورند دربارگاه عدل خدا تاب مي خ

  آن تيغ ها كه شكل ترازو گرفته است 
  

    ديگر به صيد كردن راسو نمي رود 
  امشب عقاب پير پرستو گرفته است 

  سگ ماهيان حوضچه باور نمي كنند 
  !ي ما قو گرفته است دريانورد قصه

 
 
  زمستان هفتاد و هشت
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  تندباد
 

   پيراهنت را وا مي كني تا دكمه ي
  نگ تنت را ماهي شده طي مي كنم تُ

  تند بادم، دوست دارم ! باغ بهاري
   آويشنت راامشب بچينم غنچه ي
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  در تورم افتادي و مي خواهم ببينم
  ترسيدنت، چرخيدنت، رقصيدنت را

  بوي تنت، زن بودنت را دوست دارم
  با پيچ و تاب پيكر مرد افكنت را

 
...  

  دستان من در انجماد خاك خشكيد
  يب باد كردي دامنت را اما نص

  گرگينبيم آخر غزال چشم هات از 
  بيرون نياوردند از چه بيژنت را

   دلتنگي بيايدبايد هزاران شامِ
نت راتا بگذراني روزهاي بي م.. 

 زمستان هفتاد و هشت
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  چشمهايش 
   
   مرد تا ته دنيا فرار كردگاهآن

  !د  بايد به چشم هاي شما افتخار كر
  اعتباراو را زمانه از پس يك عمر

  كردبا حكم چشم هاي تو بي اعتبار 
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   ي اترد آفريد گُ را دو ديده يسهراب

  !اسفنديار كردي   به ديده گزكرد آنچه 
  هر زخم با نگاه تو آرام مي شود   

  !با زخم چشم هاي تو بايد چه كار كرد  ؟
 

  رسندتكرار مي هم دوباره به امسال 
  تو پيرار و پار كرد چشم  كههاآن فتنه 

  انسان نبود نام من از پيش ، مرگ بود
  !يك جفت چشم نام مرا مستعار كرد  

 
  با اين غزل به قلب تو راهي نمي برم
  !بايد كه حقّه هاي جديدي سوار كرد  

  
  

  بهار هفتاد و نه
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  پرنده 
  

  ي خود را ي چه كسي تكيه داد شانهبه شانه
  ي خود را زني كه بدرقه اش كرده ام ترانه

  براي آن كه گره هاي بخت من بگشايد 
  ي خود را چه صادقانه به سر مي كشيد شانه
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  به بيهودگي اميد چه بندي ! هال بهار 

  ي خود را بر آن درخت كه گم مي كند جوانه
  خبرهاي ناگوار نياري ! هال نسيم    

  خود را ازان پرنده كه گم كرد آشيانه ي 
  به شعرهام نشستي ، دلت دوام نياورد 

  !ي خود را ؟كجا پرنده به درياچه ساخت خانه
 

  ببر دفتر مرا به خيابان ! بيا نسيم 
  .... ي خود را مباد پاره كنم شعر عاشقانه

  
  بهار هفتاد و نه
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  فال آتش
  

  از گوشه هاي خلوت ميدان روبرو
   روبرونميبينمت كنارخيابا

  با چكمه هاي قهوه ايت راه ميروي
  روبرودرزير چكّه چكّه ي باران 



 
29  

 

ب

  
  چتر سپيد ، روسري صورتي و باز

   روبرواخم زنان وحسرت مردان
  ...در ميزني و پنجره اي باز ميشود

  ميزني و نرم نمك قهوه مي خوريگپ 
  ر صندلي كوچك ايوان روبرو

  :با فال سرنوشت مرا ثبت مي كني 
  ...نفت در ته فنجان روبرويك بشكه 

  
  فردا مسير كفش تو را متر ميكنم
  تا خانه ي بزرگ چراغان روبرو
  پيشاني سپيد تو تكثير ميشود
  در شمعدان نقره و قرآن روبرو

  امشب بهار ميشوي و سبز ميشوي
  من مي روم به جنگ زمستان روبرو

  چه قدر ساده فراموش مي كني! خانم 
  وبرومن را ميان اينهمه مهمان ر

  از شيشه ها جنون مرا حدس مي زني
  ...آتش گرفته است خيابان روبرو

  
                                                                      بهار هفتاد و نه
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   دو: خوابزده 
  

  خواب تو را ديدم ، خواب تو را آري
  ديدم كه چشمانت ، سرخ است انگاري

  ون اشك لرزاني ، اما نمي افتيچ
  چون ابر لبريزي ، اما نمي باري
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  گفتي كه تاريك است ، اما نبايد خفت

  !لولو نمي آيد ، وقتي كه بيداري  
  گفتم نمي بيني ؟ بيرون هوا سرد است   

  !خورشيد لج كرده ست ، با شهر پنداري  
  شايد نمي داني ، اما غمي چركين

  اشك ها جاريدر خنده ها جوشان ، در 
  !پاداش سستي مان ، شلّاق اعرابي 
  !شاباش خُرديمان ، شمشير تاتاري 

  گفتي كه شعري سرخ ، ترياق اين زهر است
   ها جاريهدر مشت ها آوار ،  در نعر

  احساس مي كردم ، ديوانه تر هستم
  در ذهن من شعري ، پر بود پنداري

  يك شعر ديوانه ، چون مرگ افسونكار
  !نگ ، چون عشق اجباري  چون زندگي صد ر

  كم كم نگاهت را ، كم رنگ تر ديدم
  در بين ما دستي ، مي ساخت ديواري
  انگار در زيرم ،  چاهي دهان وا كرد
  انگار بر دوشم ، مي ريخت آواري

  گفتم بمان با من ، هر چند مي دانم
  !اينها فقط خواب است ، يك خواب تكراري  

 
...  

  بودعكست پهلوي تختم ! برخاستم  
  پر بود چشمانت از مردم آزاري

  ليالي هر روزي: شكل خودت بودي 
  پاييز هفتاد و نه                                    ! مجنون ادواري  : مثل  خودم  بودم 
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  آخر شاهنامه
  

   ، نگو كه بي رمقي ، پيري رنجه و دلگيرينگو كه
  بتاز مرد اساطيريزين كن، را  سمندِ پِي شده

  بيا دوباره كه بيژن را، كسي گرفت و به چاه افكند
  دوباره بسته به زنجيريكيكاووس بيا كه گردن 
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  هواي خاك تو را دارد يل رويين تن ،! شتاب كن 

   اگر كه كهنه كمانگيري!به تير گز بزنش ، بفكن 
 

. . .  
   ابر سوخته مي افتي ز  نوراني ،شبيه تندرِ
  ستاني، ز دوش كوه سرازيري زمشبيه برفِ

  به پشت رخش سواري و  ز هيچ ديو نمي ترسي
  و مرگ راكه كمين كرده ست ، فقط به مسخره مي گيري

  به پشت رخش كه بنشيني ، چه هفت خوان چه هزاران خوان 
  !گمان خود كه نمي افتي ، خيال من كه نمي ميري 

   تكراري ي آري ، شبيه قصه !تو مني ! و من توام
  من نوسال ،اگر چه تو به نظر پيري چه ظاهراگر

  كه خود بسوزد و برهاند، سيمرغيشهپرِنمانده 
  دوباره به افسوني، تو را دوباره به تدبيري مرا

   مهمان كُش ،گريز نيست كه دستي غيب ازين برادرِ
  !مرا نوشته به پيشاني ، تو را نوشته به تقديري  

 
  ندزيروبدان بد دله پ هميشه آخر اين قصه ،
  !بمير مرد اساطيري   است ، هميشه قسمت ما چاه

  
  زمستان هفتاد و نه
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  گاليه
  

  به غير رنج ، به جز غصه و عذاب نداد
  زمانه اي كه به من حقّّ انتخاب نداد
  !سوأل كرد پيِ عشق مي روي يا نه ؟

  ...سوأل كرد ولي فرصت جواب نداد 
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  يمه پا دوانم كردبه صد سراب ، سراس
  هزار مرتبه با مكر قصد جانم كرد

  اميد سلطنت هفت آسمانم داد
  امير قافله ي بي ستارگانم كرد

  نويد مجلسِ خوبانِ خوبرويم داد
  لتبانم كردحريف دشنه ي يك مشت قَ

  هزار مرتبه افعي به آستين انداخت
  هزار مرتبه آتش در آشيانم كرد

  تهزار جرعه ي ناقدر در گلويم ريخ
  هزار لقمه ي ناچيز در دهانم كرد
  هزار مرتبه با عشق آبرويم ريخت
  ... هزار مرتبه با عشق امتحانم كرد

  
  به جز شكست، به جز حسرت و عذاب نداد

  زمانه اي كه به من حقّّ انتخاب نداد
  !سوأل كردم ازين بند مي رهم يا نه ؟
  !سوأل كردم و اين بار هم جواب نداد 

            
  زمستان هفتاد و نه
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  !او گفت كه نگذارم بره : ساهاشي 
  من او را روي صخره ،پشت خانه دفن كردم
  و يك ابزارفروشي روي آن ساختم
  ...من هميشه با  اوناكا بودم

  )،هزارونهصد و شصت وپنجآكيرا كوروساوا ، ريش قرمز (
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

 كابوس 
  
   و آنگاه مغز زن تركيد!ببخش مرا ـ 

  و گيسوانش بر روي پيرهن تركيد
   شد و در بغل فشرد مراذوبو بعد 

   در دستهاي من تركيدشانه هايشو 
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ن ميان خون گم شدن فعالتُفاعلُم  
  :و وزن شعر به هم خورد و تن تتن تركيد 

  
  زني دوباره مرا زاييد شب پاييزي ،و بعد يك  

   بستر در  كنار نعش تو،جنين الغر من افتاد 
  درياشبيه مرگ دو تا ، تو مرده بودي وچشمانت 

  تو مرده بودي و پستانت ، شبيه مرگ دوتا كفتر  
   تنت شكوه غريبي داشت،و بعد پيش تو خوابيدم 
  ! هنوز طعم كمي شبدر ،هنوز بوي كمي شب بو

  مي لرزيد مي شد و  كبود ، و لبهاماندسپيده ميز
   خاك به يكديگرميان  ،تن من و تو گره مي خورد 

    كه باز پيش خودم باشي،و من دوباره تو را كشتم
  !  فقط ميان همين بستر ،فقط ميان همين خانه 

   جنون گرفت و دگرگون شد، ع ن فَن فعالتُمفاعلُ
   . . .  ميان آتش و خاكستر،و رنگ قافيه ها خشكيد 

 
  جنازه خواست بگويد كه دوستت دارم  

  كه ذره ذره ورم كرد و در كفن تركيد
  جنازه پودر شد و زير آسمان گم شد
  !و قلب راوي در زير پيرهن تركيد  

   شهر مرده  كوچ كندخيال داشت كه از
  . . .كه بين راه تونل گم شد و ترن تركيد 

  
  زمستان هفتاد و نه
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  / ان نيز، خفته بودند روسپي/ زير يك بام 
   .گل هاي شبدر و ماه

  )1644 –1694ماتسو باشو (
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روسپيد 
 

 ي اشك آلود بر بالش مچاله
 ماليد رد قرمز ماتيكش 

  صورتش متورم بود ،برخاست
   آتش گرفت باز سياتيكش
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 برروي ميز خم شد و با اندوه 

  چند اسكناس تا شده را برداشت 
 ز خراش و كبودي بود  آثاري ا

   بر ساق هاي الغر  باريكش 
 : در پيش روي آينه خشكش زد 

  !    اين زن شبيه كودكي من نيست 
 سيگار نيم سوخته روشن شد 

  كامي گرفت نيمه ي تاريكش 
 در را گشود و با نوك پا آمد 

  از خانمان يك شبه اش بيرون 
 قاب عكس غريبي بود ! تهران نه 

 !فيكش با طرح آشناي ترا
  

 
...    

   كاتب در آسمان قلمش خشكيد 
  بعد چه خواهد شد ؟: انديشه كرد 

 اين بار نيز ديد فقط مرگ است 
  …پايان داستان تراژيكش 

 در فصل واپسين تن خود را شست    
  لبخند تيغ روي رگش ماسيد 

 چشمان وان پر شده قرمز شد 
 خون شُرّه كرد روي سراميكش 

  
 

  شما پژمرد    زن بين خارزار
  زن ذره ذره ذره خودش را خورد 
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 شاعر فغان هر شبه را نو كرد 
...      با حزن شعرهاي كالسيكش   

 
                                   تابستان هشتاد
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  . ما ارواحي در حال زندگي كردنيم همه ي

   )1901 - 1999 روبر برسون (
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 قصه مرگ
  

   :فصل اول
  كه ساقه هاي تنش گلدار ، كه ميوه هاي تنش سرخ است

ش خوني ، زني كه پيرهنش سرخ استزني كه روسري  
  به هرزه چشم درو مفكن ، كه پلك هاي تو خواهد سوخت

   گدازه هاي تنش سرخ است ،به كوهسار تنش منديش  
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   شهوت ريز ، برهنه مي كشدت در گورتنش توحشِ
  د، زني كه خواستنش سرخ استبه بوسه خون تو خواهد خور

  و روي نعش تو مي رقصد، جنازه واره و سر گردان
  به ضرب يك غزل زخمي، كه تن تنن تننش سرخ است

   :فصل دوم 
...  

  خون! صفحه ي درهم ! و قصه روي همين خط ماند ، گرمب 
  و بوي مردن سيگاري  ، كه طعم سوختنش سرخ است

   ؟دهانش دوخت بوسه كدام لذّت زجر آور ، به داغِ
  ل داد ، كه درد در دهنش سرخ است كه پشت جمجمه اش گُ

  ي خوبي نيست، براي آخر اين قصه ايده تپانچه
  …زدنش سرخ است  خونيني ، كه دست و پابراي راويِ

  :فصل سوم 
  از اين كتاب بدم آمد، چقدر حسرت مردن داشتـ 

  آن خوني ست ، و قهرمان زنش سرخ استشاعرچه خّط 
  چاله و كف كرده ، شبيه مغز سگي زخمي ستزمين م
  !هاي تنش قرمز ، كه چرك هاي تنش سرخ است كه كرم

   ؟شبانه قصد خدا كرده ست  ،يكدام كينه ي ابليس    
  !كه آسمان ـ كفنش ـ سرخ است   او ـ خوني ،كه ابر ـ بالشِ

  ! چه خيالي ؟ آه! خداي من  ؟ صداي پاي كه مي آيد
  ! ، زني كه پيرهنش سرخ است  كسي كه روسريش خوني ست

  
  

  بهار هشتاد و يك
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شب به شب ستاره ها را نگاه مي كني، اخترك من : شازده كوچولو

! اما چه بهتر. كوچولو تر از آن است كه بتوانم جايش را نشانت بدهم
آن هم براي تو مي شود يكي از ستاره ها ؛ و آنوقت تو دوست داري 

  ...همه شان مي شوند دوستهاي تو . ..همه ي ستاره ها را تماشا كني
  )برگردان احمد شاملو - آنتوان دو سن تگزوپه ري-شازده كوچولو(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مسافر كوچولو
 

   پروين يبيا ستاره ترين سوي خوشه
   غمگين ترين كالغ زمينبه ميهمانيِ

   من نخواهي شدسقوط كن كه زمين گيرِ
   !بيا
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  . . . سقوط   

  و
   هفت

  آسمان 
  بيا 

   ...پايين
  براي آمدنت گيسوان جنگل را

 به شاخ نرگس و بابونه بسته اند آذين
  براي خاطر من پيشوازت آمده اند

  !آمدي به زمين  خوش غمگين مسافر كه اي
 

   اعتماد نكن بيش ازين به غول دو پا!  نه  
  كه صلح را به تو و خاك مي كند تلقين

  اعتماد نكن ، باز گوشت مي خواهد! نه 
  ش را نمي دهد تسكيناَ كه خون گرسنگي

فزمانه اي ست كه خون هزارها يوس  
  !به چاه مي چكد از پنجه هاي بنيامين 

   گمشده با خاطر درختان قهربهارِ
   خاك سرسنگينصداي باران با گوشِ

   بيشه ها پر از كفتار!به سوي دشت نرو 
   آسمان پر از شاهين!به سوي ابر نپر 

  ن به رودخانه مزن به تور مي افتي ، ت
  به تير مي افتي ، روي شاخه ها ننشين

  بمب مي چكد ز هوا ! ن طرف نروي آاز
  ! مين رِدامن زمين پ! ن طرف نروي ياز
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  برو به خانه ي خود ، اين زمين براي تو نيست 

  !كه يك كلكسيونر پشت بوته كرده كمين 
  خدا كند به سالمت به خانه ات برسي 

  !آمين . . .  به خانه ات خدا تو را به سالمت
  

   عاشقت شده ام يو هيچ وقت نفهميد  
  خدا نكرده درين شعر مي شدي غمگين

  برو به فكر خودت باش ، حال من خوب است
  ! قار قار ـ صدايم كمي گرفته ـ همين   ...و
  
  

  تابستان هشتاد و يك
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  مرده شوي 
  

  ر شدنصف النّهار رد شد و دنيا عبو
   منظومه دور شدبا گام بعد تا تهِ

  …فرشته راسپيد مي خواست بالهاي 
  :از دل خورشيد و كور شد  فرمان رسيد
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  ويـ تقدير توست عاشق اهل زمين ش

  اين گونه سرنوشت كسي جفت و جور شد
  

  شعر ريخت. . . زانو زد و به پاي كسي شعر   
  يك زن غرور شد ي پاهاي دست خورده

   زن را مرور كرد آمدِدر تُنگ رفت و
   زن مرور شددر چشم هاي گربه ايِ

  آنوقت در خودش سگ ولگرد را گرفت
  !كُشت و براي خاطر زن بوف كور شد 

  اش گريخت از شانه اين آخرين فرشته كه
 !پرونده ي جرائم شاعر قطور شد 

  
   تخت جم نخورده يبا چشم باز از لب  

   . .. مرده شور شد   يكيك مرده باز عاشق
  
  

  بهار هشتاد و دو
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  ،  ما ديوانه زاده مي شويمهمه ي
  .  برخي ديوانه باقي مي مانند

  ) ساموئل بكت( 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  قصه جديد
  

  كه درقصه اي جديد اجازه هست!  خانم
  !تصميمتان عوض شود و عاشقم شويد ؟ 

  تو هيچ وقت قديمي نمي شوي آخر
  مانند آرزوي خريد لباس عيد
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  بگذريم ، چه تغيير مي كند. . . ر تو آخ

  اوضاع ما دو تا پس ازين مدت مديد
   دستهاي توآنروز ـ يادم است ـ زنِ   

  اميد  دست مرا كرد نابد جور مردِ
  هي نبض دستهاي من آنروز مي نشست
  هي پلك چشمهاي من آنروز مي پريد

   حوضيادم نرفته است كه در قاب عكسِ
  ن سپيدپوشيده بود عكس تو پيراه

  يادم نرفته است كه لبهاي قرمزت
  خون
  هچكّ
  هچكّ
  هچكّ

   !شد از چاقويم چكيد   
  من فكر مي كنم كه تو را دفن كرده ام

   حياط كنار درخت بيد يدر گوشه
  من فكر مي كنم كه شبي سبز مي شود
  !از خون چشم هاي سياهت زني جديد 

  
  ب و گالب ، دسته گل صورتي و سرخ آ   

  ! زن الغر سپيد  !م امروز هم سال
  جديدي آيا اجازه هست در اين قصه 

                        !تصميمتان عوض شود و عاشقم شويد ؟ 
        بهار هشتاد و دو
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 !اسم ندارد

  
  از روزهاي رد شده حرفي نزن ، ولي

  بدن ، وليسكون  بوي تو را گرفته 
  :غ مي كندنفرت از اين دو حرف مرا دا

  ه با نام زن ، ولي داين عنكبوت ما
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ب

ي
ا
ب

ا

  نفرت شاعر شكستني ست! آسوده باش 
  مثل غرور ، مثل دل گيج من ، ولي

  ست ، مرا دفن مي كني باور نكردني   
  ست بدون كفن ، ولي باور نكردني
رده است ـ فقط شعر مي شودشاعر ـ كه م  

  از آن دو تا پرنده ي در پيرهن ، ولي
  تاب مرا پاره پاره كنك! ديوانه شو 

  روي كتاب  اسم مرا خط بزن ، ولي
 ! اسم ندارد چه مي كني ؟  غزل كه اين ا

  
  براي نشستن زمين بده! نقاش من  ـ  

  مار از خودم ، تو با قلمو آستين بده
  رنگ سياه روي سر و صورتم بريز

  ي بكش ، ميان دو ابروم چين بدهخطّ
  قط پس ف»ـ انتظار بزرگيست «يك خانه 

  يك مشت خاك در عوض سرزمين بده
  اگر چه كمي سخت مي شود ـ ـ حاال دو بال

  !فقط براي پريدن يقين بده ! ا نه 
  ز روي چشم هاي شما پرت مي شوم

  ... سرخ بر ورقه نقطه چين بدهرنگا 
   !هيس،  هيس،هيس مردم صداي جيغ تو را

  :ـ باشد ادامه مي دهم ، اين بار سين بده 
  ه است ، مرا خاك كن ، بروـ سرما كشند

 ! ز روي بوم نعش مرا پاك كن ، برو 
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 در خوابهاي شاعر اين داستان برقص     
  با ضرب خنده هاي خودت تن تتن ، ولي

   تو شيرين نمي شوي!رؤياي نيمه كاره    
  كن ، ولي من هم براي تو نشدم كوه

   !هي شبيه خودت عنكبوت شو! آهو نه 
  ولي  ، تار به دورم بتن. . . تار . . . هي تار 

 !من هيچ وقت طعمه خوبي نمي شوم 
  

  مرا دفن كرده اي! باور نكردنيست 
  . . .بوي تو را گرفته تمام كفن ولي 

  
  تابستان هشتاد و دو
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  سهراب كشان
  

  مي رسيد كه  دشت خبراز دور دستِ
  آمد  براي  جنگ  سواري  رشيد  كه 

   ازين دست مرده استانِداست درچند
  مثل  هميشه  صاحب اسبي سپيد كه
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)

  . . .يك دشت رخش نيز به گردش نمي رسند 
  راوي پكي عميق زد و چند سرفه كرد 

  :آنوقت گفت قصه به اينجا رسيد كه 
   اثر را سياه كردي سطحخالق فضا

  قدري به اين روند فراز و نشيب داد
  شخصي جديد وارد اين گير و دار شد

  هرمان قصه ي  ما را فريب دادهي ق
  شخصيت جديد اثر پيرمرد بود

  شاعر به دستهاش تواني عجيب داد
  در پيشبرد سير تراژيك داستان

  يك مشت اتفاق عجيب و غريب داد
  
  ـ احساس مي كنيم كه راوي مردد است 
   ) !داستان بد است  اين آخرِ انگار باز 

  
  خاراند گوشه هاي سرش را و مكث كرد

  شت در پي كلماتي جديد كهمي گ
  قصه ي قبلي دروغ بود: يكدفعه گفت 

  :آنوقت بين جمله ي قبلي پريد كه 
  شايد حكيم طوس كمي اشتباه كرد
  شايد درست رستم دستان نديد كه
  سهراب در اوائل اين شعر مرده بود

  آفريد كه رددر حلقه هاي گيسوي گُ
  . . .يك شهر زن هنوز به گردش نمي رسند 
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  اي كاش مرد قصه هواي وطن نداشتـ  (
   ! )اي كاش قصه هايي از اين دست زن نداشت 
 

 
  تابستان هشتاد و دو
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  مريم  

  
  ت را گره بزن محكم روسريبيا و

  !كه باد دق كند از داغ گيسويت مريم 
  مي آيم سرزده به خواب شمادوباره 

   نم ـ تاو شعر مي خوانم زير گوشتان
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  ك تمامي خوابت شبيه عشق شودنم

  و پر شود دلتان از بهانه اي مبهم
  نكه هيچ كس عاشق نمي شود اينجاااز  

  – دم، ازينكه قلب تو از عشق مي گريزد 
  نزن كبوتر كولي كه وقت مردن نيست

  نزن پرنده ي بي سرزمين بيا با هم 
  به آسمان بپريم و شبيه ابر شويم

  ... كم كمو باد از اين مردم دورمان كند
  و بعد مي خنديم و حواسمان پرت است

  –  يك عالمهميشهو شعر مي خوانيم و 
  ه دوستت دارم ـ بي تو تار شد دنيا ـئ

  كه دوستت دارم ـ با تو روز شد عالم ـ
  هنوز دست من از جنس دستِ مردم نيست
   ـبيا به فرصت يك عشق فكر كن كه قدم
  زدن بهانه ي خوبيست تا خودت باشي

  . . .هانه ي خوبيست تا خودم باشم و غم ب
  
 …   

  و صبح بر مي خيزي و روز و روزي نو  
  و دستهاي كسي را گرفته اي محكم

  برو كه منّت شب را نمي كشد خورشيد
  !برو كه منّت گل را نمي كشد شبنم 

  ؟ ولي نرنج حواي عزيز ، مي داني
  يادم اگر چه رنگ نگاه تو رفته از
  دم شاعربدون چشم تو اما نمي ش

  !بدون سيب تو اما نمي شدم آدم 
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 چه خوب مي شد يك روز عاشقم بودي    

 …چه خوب مي شد يك عمر عاشقت بودم 
 

 تابستان هشتاد و دو
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   روايت
  

  و پرده خواني مي كرد مجلس حر را …
  هجوم مردم پر كرده بود چادر را 
  اد پدر بزرگ به اينجا رسيده بود كه ب

  را » … َينصر...«به حر رسيد و رسانيد بانگ 
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  !اينجاي قصه مي خنديد  پدربزرگ در
 

    كسي در آن طرف شهر اسب را هي كرد 
  …كشيد از سر مادربزرگ چادر را 

  به ده سال پيش برگرديم: فلش بك است 
  نميشناخت كسي ربط نان و آجر را 

 پدربزرگ به لبخند داس عادت داشت
  ي تركتور را اگر گريهنمي شناخت    

  بنا نبود كه تنها شود ، غريب شود 
  ....روا نبود كه ريحانه نانجيب شود 

  
  پدربزرگت لبخند دلپسند نداشت    ـ  
   بلند نداشت قدِ!  بلند ؟ نه جانم   قدِ  

  براي دنيا يك اتفاقِ عادي بود 
  براي عالم يك آدم زيادي بود

  قرار بود كه سرباز ساده اي باشد 
  ي بي استفاده اي باشد هميشه مهره

  كه روزي اش را از دست ديگري بخورد 
  ذليل باشد ويك عمر تو سري بخورد 

  دلش به بارش آبان و فرودين خوش بود 
  دلش به بذر، به يك تكه از زمين خوش بود 

  زمين تكيد، زمين تنگ شد، زمين خشكيد 
  سر نمازش اياك نستعين خشكيد 

  دگي وبالش بود كالفه بود ، غم زن
  ....به شهر آمد ، ريحانه پنج سالش بود 
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  به ده سال بعد برگرديم :  پالن بعد   

  نميشناخت كسي فرق نان و آجر را 
  نخواست چون پدرانِ خدابيامرزش 

  صبور باشد و پنهان كند تنفّر را 
  لباس ايل به تن كرد و با ادب بوسيد 

  دوباره شانه ي پير تفنگ سرپر را 
   رفت تا كه به ياد زمين پربارش و

  درو كند دو سه قزّاقِ پر َتَبختُر را 
  اگر كه شير نشد ، گرگ هاي همراهش 

  اگر كه شاه نشد چند تا سناتور را 
   طنين تيرش در خواب شهر ميپيچيد   

  ...  را 1»...الحاكُم التّكاثُر« :و نعره  ميزد 
  

  عقاب پير به اين آشيانه باز نگشت 
  ... زرگت ديگر به خانه بازنگشت پدر ب

  
  پاييز هشتاد و دو



62 
 

  :ـ  آن باكسترـ   نفر تي تي رامسس ـ يول براينر ـ به              
  .تو مال من خواهي شد ، همچون سگم ، اسبم و شاهينم 

  جز اينكه تو را بيشتر از آنها دوست خواهم داشت 
  !و كمتر از ايشان به تو اعتماد دارم 

  )د ميل ـ  ، هزار و نهصد و پنجاه و شش . ن ـ سيسيل ب ده فرما( 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  آخر فيلم
  

  بعد  در انتظار شعر نشستم زمين و
   قديمي و سيگار پين و بعد يدفترچه

  دو بركه ي لجن شده ي خشك چشمهام
  بعد دو قايق بي سرنشين و از غمگين تر
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  در آرزوي صيد شدن دور مي شدم

   كمين و بعده كرديدمثل پلنگ ما   
   . . .شديم  ديوانه تر  ودباران به شيشه ميز   
  
  هر جاي آسمان و زمين جفت مي شديم  

   بي سرزمين وبعد يمثل دو تا پرنده
   تو ايمان بياورممعجزات   بايد به

  بايد به چشمهاي قشنگت يقين و بعد
 نيل ميگذشت سرنوشت من از ايموس

   در آستين و بعدشعبذهبا صد هزار 
  . . . رد ب و ردوب ردب باد تورا ان گرفت وطوف

  
  : اين جمله بهتر است  ي عاميانه   تحرير
  بشين و بعد!  آدم  ي مثل بچه !آروم

  من قصه اي براي تو تعريف مي كنم
  از شاعران مرده ي اين سرزمين و بعد

  رؤياي خانه اي و زني و شبانه اي
  چايي نبات با مزه ي دارچين و بعد

  با زبان شما گپ نمي زندمردي كه 
  مردي كه اهل هيچ كجاي زمين و بعد

  تو باز پلك هم بزن و باز مي شوم
ت ته نشين و بعددر چشمهاي قهوه اي  

  …احساس مي كني كه دلت شور مي زند
  
  !خوش آمدي ! سالم عليكم ! قا خدا    آ

  جان شما و جان من كمترين و بعد
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  ـاياك نعبد ـ  به تو ايمان مي آورم 
اكو بعد ـ دستهاي مرا ـ نستعينُاي   

  از شاخ آسمان هزارم نگاه كن
  . . . گريه ي من را بچين و بعد خون چكه هاي 

  در بيت هاي زير سرت گيج مي رود    
   نيفتي زمين و بعد  دستِ مرا بگير   

  من هم به چشم هاي تو وارد نمي شوم
  در مرز چشم هاي تو ميدان مين و بعد 

  قافيه تكرار مي شود بعددر سطر 
  ديگر به آيه هات ندارم يقين و بعد

 ... خورشيد مي وزيد و سرش گر گرفته بود   
  
  در اين پالن مسافري از راه مي رسيد  

  با شال قهوه اي و كاله و پوتين و بعد
  مردنِ با سم كليشه ايست: باخنده گفت 

  شليك كرد و بعد سه تا نقطه چين و بعد
  ، كلوز آپِ يك جسدآنوقت كادر بسته 

  چرخيد روي پايه ي خود دوربين و بعد
  در اين سكانس نعش كسي دور مي شود

  . . .بعد  در پاكت مچاله ي سيگار پين و
              

  بهار هشتاد و سه
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  راديو
  

  )يك 
  راديوموج از  اخبار چند حادثه 

   آتشفشان هند ، زمين لرزه ي پرو
   ديروز سرنگون شده از ريل يك قطار 

   ! ديشب سقوط كرده ته دره يك رنو
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  منفجر شدن بمب در عراق:  هر صبح 
   !منتشر شدن مرگ در توگو:  هر شام 

   مرگ سه دوره گرد پي سردي هوا
  . . .  قتل دو پيرمرد براي نود  پزو 

  و زبان در مي آوري خاموش مي كني 
   اصرار مي كني بنشينم كنار تو

   خود را كنار مي كشم و سرخ مي شوم
  . . .  گوشم كه خر نشو  آرام مي زني درِ

  )دو 
  جشن عروسي است ، كنارم نشسته اي

   روي تابلوبر صندلي راحتيِ
  من را شبيه ميوه ي گنديده ديده اي

   ماربرومن را شبيه پاكتِ خاليِ
  ه اي و ناز مي كني دست مرا گرفت

   مردهاي چشم چران پياده روهب
  گفتي كه عاشقانه به من فكر مي كني

  !اين بار نيز راست نگفتي پينو كيو 
  )سه 

  تعقيب چند عامل توزيع آبجو
  . . .افزايش جهاني ين ، كاهش يورو 

  با خشم هديه هاي مرا پاره مي كني
   !3ازميشل فوكو  جلدهس  ، دو2هگل يك جلد از

  يده حرفهاي مرا قطع مي كنينشن
  !الو  . . .  الو  :هي داد مي كشم سر گوشي

  ي من پيش مي رودبي اختيار پنجه   
  ي تفنگ پدر ، گوشه ي كشوماشهتا 
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  درب اتاق خواب تو را قفل مي كنم 

  !نيا جلو : هي التماس مي كني از نو 
  به خاطرات كوچكمان فكر مي كنم 

 ! كيو !كيو : شليك مي كنم طرف تو 
  )آخر 

  پاشيده است مغز دو تا نعش در اتاق
  !برنامه هاي ويژه ي تحويل سال نو  

  دنيا هميشه منتظر ما نمي شود 
  ...دنيا عبور مي كند از پيچ راديو  

  
 بهار هشتاد و سه
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 پور  قيصر امينبراي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

  پاييز 
  

  ي پاييزش شهر سقوط و كوچه
  م انگيزش پاييز و رنگ هاي غ

  شعري كه زاده مي شد و مي گرييد 
  در دفتر رها شده بر ميزش 
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  چون خسرويي به خاطر شيرينش 
  چون مريمي به حسرت پرويزش 

     بانوي عشق آمد و فائق شد 
  ي پرهيزش   بر سعي بي نتيجه

 
    عاشق شد و دوباره غريبي كرد 

  ...با درد آشناي دياليزش 
  

  تابستان هشتاد و سه
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 مرگ 
  

  روا نبود كه آن گونه ناگوار بميرد 
  پرنده اي كه نمي خواست در بهار بميرد 

  دلش نخواست كه مانند بچه آهوي ترسو 
  نصيب گرگ شود ، موقع فرار بميرد 
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  اسيرعشق شود ، مثل پيرمردِ زمستان 

  ...براي آمدن خانم بهار بميرد 
  

  با شكوه بيفتد    اگر بنا به سقوط است ، 
  اگر قرار به مرگ است ، با وقار بميرد 
  عقاب باشد و از شانه هاي كوه بيفتد 

  پلنگ باشد و در موقع شكار بميرد 
  خبر نداشت به دستور روزگار قرار است 
  به دست حادثه اي دور از انتظار بميرد 

  چه قدر رستم در چاه نارفيق بيفتد 
  ....چه قدر قيصر در واگن قطار بميرد 

  
 پاييز هشتاد و سه
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از آن شب تا حاال هر .  صبح پايين درخت سه قطره خون چكيده بود...
نهاي ديگر خوابشان سنگين آ. شب مي آيد و با همان صدا ناله مي كشد

ه اي است انم، مطمئنم كه اين صداي همان گرب ولي من مي د...است
  . كه من كشته ام

  )  صادق هدايت -سه قطره خون( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  سه تا مگس 
  

  كالفه تر شد ، برخاست از كنار زنش 
  نگاه كرد به خيسي قرمز بدنش 

  به كودكش ـ كه نخوابيده بود از سر شب ـ
  به گريه كردن و تا صبح دست و پا زدنش 
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  ي كاج به باغ و مِرنوي يك گربه زير شاخه

  سه قطره خون كه پالسيده بود بر چمنش 
  عت سه خوابش برد به ساعتي كه سر سا

  و آن سه عقربه  چاقو  شدند در بدنش 
  .... نگاه كرد و مگس ها كالفه اش كردند 

    
  سه تا مگس كه سه سال است منتشر شده اند   

  و زخم وزوزشان چرك كرده در بدنش 
  ....  سه تا مگس كه سه سال است هر كجا هستم -

  صداي وزوز و يكباره قطع شد سخنش 
   روي گاهواره نشست يكيش چرخ زد و

  و دومي پر زد سوي چشم هاي زنش 
  دويد و از ته صندوق تپانچه را برداشت 

  ي گَلنگَدنش شكست بغض گره خورده
  سه تا شمرد ، سپس هر دو را نشانه گرفت 

  ... و بعد قرمز شد دكمه هاي پيرهنش 
  

  صداي سوم در بهت صورتش گم شد 
  !      سه تا شمرد و شليك كرد در دهنش

  
 پاييز هشتاد و سه
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   من همه چيزم را از دست دادم ،:                                                  دوپاريو ـ سيرانو ـ 
  . حتي مرگم را 

  )ژرار دوپاريو ـ سيرانو دو برژراك ، هزار و نهصد و نود ( 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 گمشده
  

  آمد مچاله شد لب ميزم زني كه نيست
  سرمه اي و دامني كه نيستبا روسري 

  بعد . . . بعد . . . من را گرفت در بغل و بعد 
  لرزش گرفت در هيجان تني كه نيست
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ت

  من را گرفت در بغل و داغ تر شدم
  ه كرد زير لبان مني كه نيستمزّخون 

  . . .آنوقت بالهاي مرا پس گرفت و رفت    
  
  ا صبح بعد بر سر شعرش شعار داد   

  شعرش ، شعار دادآتش گرفت دفتر 
  :تا صبح بعد در شب بي روشني كه نيست  

  ـ عشق شما درست سه حرف است ، مثل مرگ
   مبتني كه نيستمابر جمله هاي ساده ي 

  عشق شما ـ كنار تو اعجاز مي شوم ـ
  بي بال پر كشيدنِ من ديدني كه نيست

  عشق شما ـ ببخش ، ولي جمله ناقص است ـ 
   كني كه نيستاين قدر بي هوا كه تو دل مي

  . . . هذيان مرد تا شب رفتن حضور داشت 
  
  بخيه زدن وقت مي برد!  تو ؟ نه مژگانِ  

  چشمان كرم خورده ي من وقت مي برد
  سخت است زخم هاي تو با سوزني كه نيست

  سخت است ، زخم هاي شما وقت مي برد
  طبق محاسبات دقيق تني كه نيست
  اصالً بيا دوباره كمي حرف ميزنيم

   آدم عجيب غريب   آهني كه نيستاين
  خواستنم را رها نكن! نه . . . اصال رها 

 به حرف كسي اعتنا نكن! برو . . . اصال 
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 !چشمان گربه اي تو دزديدني كه نيست   
    
 دستي كشيد روي لبانش زني كه بود   

   و دامني كه نيستبا چشم هاي سرمه اي
  آنوقت مرد خاطره ها را قطار كرد

   هاي رفته ي راه آهني كه نيستبر ريل
  خنديد و چشم هاي خودش را نشانه رفت
  پاشيد خون به دكمه پيراهني كه نيست

 .. . خنديد و بالهاي خودش را صدا نكرد 
  
  نيامدي!  گمشده ي من اسفند ماهِ   

  ...تا گم شوم ميان تن بهمني كه نيست
  

 زمستان هشتاد و سه
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 جنس دوم
  

  :آدم  ـ يك
   زياد خواست و راه بهشت را گم كرد
   مرا نشاند كنار خودش ، تبسم كرد

  به اسم آدم خواند!  مرا به نام خودم ، نه 
 دكر  و خوشه هاي تنش را شبيه گندم
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   مرا فشرد به آغوش و شكل آتش شد
  . . .هيزم كرد  رنگ  مرا گرفت در آغوش و

  : راوي -  دو
  مان افتاد    و بعد حضرت آدم از آس

      شبيه نقطه كه از متن داستان افتاد
  مالئك سري تكان دادند:     نگاه كرد 

      نگاه كرد و از دوش كهكشان افتاد
      فرشته اي شد و بالش در آسمان جا ماند 
      پرنده اي شد و در خواب از آشيان افتاد

      چو يك ستاره كه نورش در آسمان حل شد 
  ه از چشم باغبان افتاد    چو يك درخت ك

      سقوط كرد ـ از آن گوشه ي جهان رد شد ـ
      هبوط كرد ـ به اين گوشه ي جهان افتاد ـ

  شبيه لباسي كه تار و پودش رفت :     زمين 
  !شبيه غذايي كه از دهان افتاد :     زمين 

  : حواّ –  سه 
       زياد خواست ، مسير درست را گم كرد 

   در آسمان تجسم كرد     مرا كنار تو
  نوع مرا     كه انتقام بگيرم ازو كه 

   !     از استخوان تو آورد و جنس دوم كرد 
  
  

 زمستان هشتاد و سه   



 
79  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  زمستان 
  

  تو را به نيت يك شعر تازه خلق نمود 
  همان خدا كه مرا بي اجازه خلق نمود 

  براي خاطر تو فرم پيش را خط زد 
  ن تر شد و يك سبك تازه خلق نمود مدر
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  ...براي خلقت من ايده اي جديد نداشت 
  

    سياه و سرد به اين رهگذر كشيد مرا 
  ي جديد مرا ي يك صفحهكشيد گوشه
  سالم مرا جواب نداد .... سياه و سرد 

  مرا » اميد . م « كشيد مثل زمستانِ 
  براي سنجش رنج عذاب هاي خودش 

   برگُزيد مرا نگاه كرد به پايين و
  ي آينده هاي روشن كرد تو را ستاره

  ولي گذاشت درين ماضيِ بعيد  مرا 
  گذشته حلقه زد و دور سينه ام گره خورد 

  گذشته مار سياهي شد و گزيد مرا 
  تمام وقتش را صرف خلقت تو نمود 

  !ولي چه قدر سراسيمه آفريد مرا 
  

  .... تو را به نيت يك شعر تازه خلق نمود 
  

ستان هشتاد و سهزم  
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 علي باباچاهيبراي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سرنوشت 
  

  اسير عشق شدن ، نقش روي آب شدن 
  اسير مرگ ، معماي بي جواب شدن 

  :و فكر كرد به تقدير بهتري ، مثالً 
  براي خودكشي شاعري طناب شدن 
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  و يا توسط اين بيت هاي بازيگوش 
  ب شدن براي گفتن يك شعر انتخا

  غزل سرودن و در گوش آسمان خواندن 
  غزل سرودن و با عشق بي حساب شدن 

  و سرنوشت بدي داشتن ، چه مي دانم 
  براي كشتن يك شورشي خشاب شدن 

  خبر نداشت كه پايان سرنوشتش بود 
  !گداي پير خيابان انقالب شدن 

  
    غزل شكسته رها شد ، دو ركعتي مانده 

  ن كتاب شدن به عاشقانه ترين شعر اي
  براي كفر پي يك بهانه مي گردم 

  ! دعا نمي كنم از ترس مستجاب شدن 
  
  

 زمستان هشتاد و سه
 



 
83  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  دوباره مرگ  

  
  شبي شكار شود ، يا كه وقت خواب بميرد 
  پس از تحمل يك درد بي حساب بميرد 

  دلش نخواست كه هر جا مقدر است بيفتد 
   حقّ انتخاب بميرد دلش نخواست كه بي



84 
 

  دلش نخواست كه مانند عكس هاي قديمي 
  تنش بپوسد و در آرزوي قاب بميرد 
  كه قهرمان ُرماني بدون حادثه باشد 

  و بي مقدمه در آخر كتاب بميرد 
  چه خوب مي شود اين قدرها بزرگ نباشد 

  شبيه يك ياغي روي يك طناب بميرد 
  و دست كم اثري از خودش به جا بگذارد 

  اگر ستاره نشد ، مثل يك شهاب بميرد 
  كه بوي خونش دور دهان مرگ بپيچد 

  ...ي شراب بميردشبيه مردن يك جرعه
  

  نخواست قانون نانوشته را بپذيرد 
  سوال باشد و در حسرت جواب بميرد 

  ي ساحل نفس نفس زد و خوابيد روي سينه
  ...نهنگ پير نمي خواست زير آب بميرد 

  
اربهار هشتاد و چه  



 
85  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تله موش 
  

  فرار كن كه دلت بو گرفت در تله موش 
  فرار كن كه چراغ  قرّيه شد خاموش

  كنار چشمه پايين در انتظار توام 
  هوا بد است عزيزم ، لباس گرم بپوش 
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   سرمه بكش – دو آهوي سبز –به آن دو چشم 
  دو آبشار طال را بريز بر  برو دوش 

   رقصيدنت به رقص آيند برقص تا كه به
  ميان حوض تنت ماهيان بازيگوش 

  بيا كه مرغ سحر نيز ناله كرده به دشت 
  خروس سحر خيز بر كشيده خروش ! بيا 

  براي خاطرت اين اسب خيره سر رام است 
  به احترام تو رام است ماديان چموش 

  ي خدا شده ايم دو ميهمان به سر سفره
  ه ي يوش ي پر ميوه اي ست درشبيه كاسه

  .... بيا سوار شو با هم به كوه ها بزنيم 
  صالت ظهر كه خان مست و بد ادا سر را 

  بلند مي كند از روي بالشِ پر قوش 
  خيال دارد نان و حليم ميل كند 

  !اي كله جوش و بعد كوفت كند روش كاسه
  اين سليطه كجاست ؟: و جيغ ميكشد از حرص 

  !وش ؟و نعره مي كشد آن نوكر جوالَّق ك
  من و تو ابر شديم و به آسمان رفتيم 

 ي جهان رفتيمبه دور دست ترين نقطه
  

  لباس سبز تنت كن مگر بهار شود 
  مگر قشنگ ترين روز روزگار شود 

  كه نوجوان بهاران به برف طعنه زند 
  غرور پير زمستان جريحه دار شود 

  به شوق صورت ماه تو ناخدا خورشيد 
  سوار شود ي آسمان به لنج يخ زده
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  ولي خدا نكند مثل قصه هاي قديم 

  دوباره آخر اين قصه ناگوار شود 
  براي حيثيت گرگ بيشه زار عار است 
  به دست چند سگ گله اي شكار شود 

  ..... بيا كه زنده نصيب شكارچي نشويم 
  

  غالف خنجر پنهان به زير پيراهن    
  دهان سر پر پيدا ز پشت باال پوش 

  ا تفنگچي هايش به قلب كوه زده ب
  به كوه پير كه ما را گرفته در آغوش 

  مگر كه خون باشد چرك كهنه را مرهم 
  مگر كه مرگ شود ننگ تازه را سرپوش 

  آه غريبمان كافيست ! طنين تير ، نه 
  كه خواب مخملي آسمان شود مغشوش 

  شبيه ساعت رقصيدن دو تا ماهي 
  ي جان كندن دو تا خرگوش شبيه لحظه
  ي تنتگرگ است سوي شيشههجوم داغ 

  ي گوش عبور شبنم سرخ است روي الله
  نگاه خيس مرا خشك كرد با سر پر 

  گلوي سيب تو را پاره كرد با چاقوش 
  نگاه مي كني و بعد مي روي از دست 
  .... نگاه مي كنم و بعد مي روم از هوش 

  
   تمام مردم ده ساقدوشمان شده اند    

  .... رند به دوش من و تو را طرف خانه مي ب
 تابستان هشتاد و چهار
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 كالغ قصه
   

   اگر كه بد بودم  زميمرا ببخش عز
  در آسمان كس ديگري رصد بودم 

   بودي – سيندرال خوشبخت مي شود –تو 
  كالغ قصه به مقصد نمي رسد بودم 
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  تو ماه بودي و من رودخانه اي تاريك 

  ...  و مد بودم كه در خيالِ خودم غرق جزر 
    مرا ببخش عزيزم، مرا ببخش ولي ـ

  
    اگرچه ظاهر يك داستان فراهم بود 

  كتاب كوچك ما فصل آخرش كم بود 
  تو شاد زاده شدي ، تا سپيد بخت شوي

  سياه زاده شدم ، نام كوچكم غم بود
  مان رنگ صد زمستان داشت بهار يخ زده 

  بهشت گم شده يك كوچه از جهنم بود 
  ي شاخه نشستيم و آذرخش زمان به رو

  براي سوختن النه مان مصمم بود 
  هميشه كينه ي پير خداي با ابليس 

  وبال گردن فرزند هاي آدم بود 
  مرا ببخش ، در آغوش كوچكت مردن
  شبيه مرگ بزرگي كه دوست دارم بود 

    مرا ببخش عزيزم ، مرا ببخش ولي ـ
  

  گناه كوچكِ آموزگار عالم بود 
  نبودم ، اگر كه بد بودم اگر بزرگ 

  كه زندگي كردن را درست ياد نداد 
  !به من كه مردن را بيشتر بلد بودم 

  
 تابستان هشتاد و چهار
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  مدح 
  

  كه بايد كه بردوش بيرق بگيرد 
  حقم را ازين چرخ ابلق بگيرد 

  مبادا گلوي تو را غم فشارد 
  حق مرغ حق را به نا حق بگيرد 
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 ا كه بن عبدود چيره گردد مباد

  علي تو را جنگ خندق بگيرد 
  ي بابِلت را    مبادا كه گلخانه
   بگيرد 4علفزار باغ معلق

  مبادا خدا خوشه گندمت را 
  !ازين آدمي جوالّق بگيرد 

  مبادا هواي قفس آسمان را 
  از آغوش اين اسم مشتق بگيرد 

  مبادا حسودي نشان شما را 
  !گيرد ازين بيت هاي دهن لق ب

  ي پيكرت رامبادا كسي جلوه
  از آغوش قاب معرّق بگيرد

   ستاند 5هماي از كنار همايون
بگيرد 6قفرح را ز عذرا و وام   

  غزل خواست مدحت سراي تو باشد 
   بگيرد 7كه اين افتخار از فرزدق

  مگر بيرق مدح شعر دري را 
   بگيرد 9معق و ع8ز چنگ معزّي

  نشد حسن تو سهم تحسين خود را 
  از اين بيت هاي معوق بگيرد 

  غمت آمد و اين غزل خون به دل شد 
  !نشد رنگ شعري موفق بگيرد 

  
 بهار هشتاد و پنچ
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 اي مسعود كيمياييبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  داش آكل  

  
  ي در ، بند كفش را شل كردنشست گوشه

  كمي مردد شد ، لحظه اي تأمل كرد 
  ـ بفرماييد : تو را سپس شنيد صداي 

  !تو آمدي بيرون ، دستپاچه شد ، هل كرد 
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  قرار بود بگويد كه دوستت دارد 
  !خجالتش گل كرد ....قرار بود بگويد 

  .... و بعد شهر شب و اشك هاي داش آكل 
    تمام كوچه به جشنت شدند مهمان و 

  تمام شهر براي شما چراغان و 
   –يد  سبدي گل ، ميان تور سپ–نشسته اي 

  كنار آينه و شمعدان و قرآن و 
  كنار دست تو با چشم خيس مي خندد 

  سرش به برف نشسته ست چون زمستان و 
  مچاله از سلول اتاق بيرون زد 

  و كوچه ها كه شبيه حياط زندان و 
  هواي مضطرب نيمه هاي آبان بود 
  چه دير مي گذرد عصرهاي آبان و 

  ي خواند  م10َلَقد خَلَقنا االنسانَ في كَبد
  مگر تمام شود رنج هاي انسان و

  اگر بناست كه داش آكل كسي باشي 
  چه فرق دارد شيراز يا كه تهران و 

  براي مرگ نيازي به كاك رستم نيست 
  فقط نديدن لبخندهاي مرجان و 

  حضور قاطع غم كافي است تا بروي 
  ي خيابان و اسير مرگ شوي گوشه

   11ي جان كندنِ رضا موتوريشبيه لحظه
   و 12شبيه سوختن چشم هاي سلطان

   يك جور تازه جان دادن 13شبيه قيصر
  بدون مرگ رسيدن به خط پايان و 
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  ...بعيد نيست خودت قاتل خودت باشي
   

  ي تو رسيد   كشان كشان آمد تا به خانه
  كشان كشان آمد ، درد را تحمل كرد 

  گونه هاش قرمز شد : تو آمدي بيرون 
  ك قُل قُل كرد تو آمدي ، خونش روي خا

  نياز داشت بگويد كه دوستت دارد 
  ! خجالتش گل كرد .... نياز داشت بگويد 

  
 پاييز هشتاد و پنج
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و در شهرها و روستاها مي گشت و تعليم مي داد و به سوي 

 خداوند آيا هستند  كه كسي به او گفت اي * سفر مي كرداورشليم
ش كنيد تا از در  تال *كساني كه نجات يابند؟ او به ايشان گفت

  ... تنگ داخل شويد
  )24و23و22انجيل لوقا ، باب سيزدهم، آيه هاي (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رستگاري در سه اپيزود
  

  :اپيزود اول
  به كفش پاشنه دار سپيد گارسونش
  به عطر قهوه همراه بوي اُدكلنش

  نگاه كرد به گوشه كنار كافه ي پير
  شيكاگوي دهه ي بيست بود و آل كاپونش
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  كالفه بود ، به فنجان خالي اش زل زد
  و بي عالقه چنگال زد به ژامبونش
  چهار انبارش توي هارلم لو رفت

  در اوكلوهاما توقيف شد دو كاميونش
  تپانچه اش را برداشت ، كافه خلوت بود

  صدا نبود به جز ناله ي گرامافونش
  صدا نبود به جز خواندن زني در باد

  ئونشان لهجه ي ديوانه ي آكاردمي
  ...تپانچه را از روي شقيقه اش برداشت

  :اپيزود دوم
  كتابهايش را چيد توي كارتُنش

  نگاه كرد به گوشه كنار پانسيونش
  : روز احتمالي بود نكسل كننده تري

  فرانسه ي دهه ي شصت ، بندر تولونش
  صورتش شل بود: نگاه كرد در آيينه 

  درست چون گره بي اصول پاپيونش
  ت داده هايش راشمرد تك تك از دس

  نگاه كرد به سرتاسر كلكسيونش
  ...دو مشت قرص به گيالس بردو اش حل كرد 

  قرار بود بنوشد كه بي حواسش كرد
  :صداي پر ضربان تلويزيونش 

15 بود و ميزباني مك لين14آپارتمان

16كنار حسرت اميدوار جك لِمونش

  ...و ليوان قرص را انداخت... نگاه كرد 
  :اپيزود سوم

   نيمه سرد تُنش كنسروميز و قوطيبه 
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  به جشن مورچه ها روي نان تافتونش

  زل زد: به دفتر خفه ي بي مجوزش 
  – زندگيِ زندگي خراب كُنش –به شعر 

  كالفه بود ، مسير نماز را گم كرد
   اش»لم يكُن«  و نيمه ماند »لم يلد «شكست 

  ...هزار و سيصد و هفتاد و هشت ، تهران بود 
   شد ، فكر خودنويسش بوددوباره سردش

  نگاه كرد به جيب لباس گرم كُنش
  نوشت بر همه ي شيشه ها خداحافظ
  ...و بعد خم شد از نرده هاي بالكونش 
  .بدون توضيح از چشم آسمان افتاد

  
  هشتاد و پنجپاييز 
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  ». آدمكشي شكل نهاييِ سانسور است « 
 جرج برنارد شاو 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 
  
  
 
  
  

 يوسف
 

  پاگتي و بيف استراگانف دو ظرف اس
  دو بطريِ ليموناد ، ميهمان نوازيِ سف ـ

  ره اي كه بر تن عريان ميزتان پهن است 
  و بعد بوسه و وقت مناسبي تا گُف ـ
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  : تِگو كنيد و حرف نگفته اي بزنيد 

   17همينگوي ، لوركا ، داستايوفسكي و چخوف
   18  طنين گريه ي او بعدِ مرگِ اوفليا

  چشم ميشل استراگف طلوع چشم تو در 
   19طناب خوني و حلقوم صوراسرافيل

 ....ي لياخوف غروب مجلس در توپخانه
  

 
  با گريه مي پري از خواب ! نه ! صداي توپ 

  تويي و سلول انفرادي تو كه قُف ـ 
  لِ محكمي به در زنگ خورده اش وصل است 

  پف... خُر ... و پشت در دو نگهبان پير خُر 
   در گذاشته اند و ظرف آشت را پشت

  صداي پاي نگهبان كه توي ظرف تو تُف ـ
  دوباره مي كند و فاتحانه مي خندد 

  تو ميله ها را هي دست مي كشي آشُف ـ
  ته فكر مي كني اينجا كجاست ؟ يادت نيست 

  گلوله بود و تنِ كوي و دست آخر جف ـ
 ...تِتان اواسط آن تيرماه اسير شديد 

  

  
   20»هار زندان استدر اينجا چ«  و بامداد 

  ي سيمونُف و چار تك تيرانداز و لوله
21اسير كوه خدايان نشو پروموتئوس

22 دوباره منت اين سنگ را نكش سيزيف

     فرار كن ، تن ديوار را برو باال 
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   –و بعد پر بزن از سيم خاردار كه كُف 
  رِ اين هيوال را در بياوري چون پيش 
   – و خواب نقره اي شاه برف را آشُف
     تِه كرده بر سر اين زال ها تبر بزني

  ...و شرمگين نشوي مثل راسكول نيكُف 
 

  نرفته چند قدم روي خاك مي افتي 
  ي كالشينكف و دست سرباز و ماشه

    به خواب چشم تو پر نور مي شود يعقوب 
  ....به مرگ خواب تو تعبير مي شود يوسف 

  
 بهار هشتاد و شش
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سزد اكنون كه خود .  آنت كه بكشم، تو را بوسيدمپيش از: اتللوي مغربي

  .) روي بستر افتاده و مي ميرد. ( را مي كشم در بوسه اي جان بسپرم
چون مردي بود بزرگدل اما پنداشتم كه . هم ازين مي ترسيدم: كاسيو

  ... حربه ندارد
 مغربي يولداستان غم انگيز اتل: ويليم شاكسپير(

 )م مجلس دو-پرده پنجم- در ونديك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  آهنگ آخر 

  
  به رقص آمد سر پنجه هاي رنجورش 

  به شادماني عادت نداشت تنبورش 
  به رقص آمد و زن روي ماسه ها رقصيد 

  خبر رسيد به عشّاق جورواجورش 
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  يكي به آب زد و زير موج ها گم شد 
  !ي سيانورشيكي دويد سوي بسته

  يكي سياه شد و مثل مرده ها يخ زد 
  ان را پر كرد بوي كافورش و آسم

  شالل گيسوي زن مثل تاك مي رقصيد 
  و زير پيرهنش خوشه هاي انگورش ـ

  كه سفت مي شد و در انتظار چيدن بود 
  نصيب مرد شد و دست هاي مغرورش 

  ... خالصه مرد خودش را در آسمان مي ديد 
  

  خيال كرد زمين شهر واحدي شده است 
  خيال كرد خودش هست امپراطورش 

  يال كرد خداي است و جنس دنياها خ
  به شش دقيقه عوض مي شود به دستورش 

  كسي كنار هم آورد اين دو را و كشيد 
  ميان تابلوي گرد مينياتورش 

  ... كسي بزرگ كه انگار قصد شوخي داشت 
  

  و بعد راوي چايي نبات را هم زد
  :دوباره يك پك جاندار زد به وافورش

  ت به اين   زمان گذشت و زن رغبتي نداش
  نهنگ پير كه افتاده بود در تورش 

  زمان گذشت و زن خواست تا خودش باشد 
  و رفت در پي رفتارهاي پر شورش 
  سراغ خاطره هاي بدون تعريفش 

  به سوي خواسته هاي بدون منظورش 
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  هزار شاعر خود را هزار جا كشتند 
  براي ديدن لبخندهاي مشهورش 

  انار دان شده در ظرف شور لبهايش 
  بهشت گم شده زير لباس گيپورش 

  .... خبر رسيد كه باز عاشق كسي شده است 
  

  حيات مرد دگر رغبتي به نظم نداشت 
  گواه مصرع ما شعر هاي منثورش  

  ي ساز و لهيب آوازش دوباره زخمه
  مقام دشتستان در حصار ماهورش 

  بهاي اين عسل نيم خورده زهرش بود 
  بهاي اين كندو نيش هاي زنبورش 
  براي مردن زيباترين زمان شب بود 

  .... ي شبهاي ماه عقرب بود نهنگ زاده
  

  خيال كرد كه آقاي آسمان اين بار 
  براي خواسته اي كرده است مأمورش 

  سياه و سرخ شد و مثل ابرها غريد 
  به روي ديوار افتاد برق ساطورش 

  و زن كه صورتش از ترس مثل كاغذ بود 
  دند هاشورش ي خون مي زكه قطره قطره

     دوباره سمفوني مردگان به راه افتاد 
 ....به تك نوازي مرگ و صداي شيپورش 

 
  

 ...  
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  نشست پيش زن ، آهنگ آخرش را ساخت 
  !و بعد خونش پاشيد روي تنبورش 

  
  

 تابستان هشتاد و شش
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  ماركوپولو
  

   نو مونيخ ، ونيز ، كراچي ، دوشنبه ، دهليِ
  بري پاريس ، متروي توكيو غروب ا

  فقط خودش باشد ، اهل هر كجايي شد 
  چه فرق دارد برلين ، دمشق يا ورشو ؟
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   چه رنگ مي پوشد چه فرق مي كند اصالً
  چه فرق دارد با ساري است يا كيمونو 

  قدم قدم دنيا را پياده طي كردي
  به اين اميد كه يك روز نيم ديگرِ تو 

   شويد تو را بيابد و يك پازل دقيق
  ...و آسمان را خورشيد پر كند از نو

  قرارتان دور از چشم گزمه هاي سويل 
   23و پنج عصر سر قتلگاهِ فدريكو

   خواندن 24قرارتان باشد باز هم بِكِت
  و قهوه خوردن در نيم روز كافه گودو 

   25دوباره زمزمه ي بازگشت آلمودوار
26 ي تروفوچهارصد ضربه روي سينه

  : سينما رفتن قرارتان همه ي عمر
27 بوگارت ، برتون ، ردفورد ، مرلين مونرو

  : قرارتان همه ي روز سينما ماندن 
28ريو براوو ، عصر جديد ، سرپيكو 

  تمام شب سيگار و كتاب ، همراه  
  صداي ناظري از چشم روشن راديو 
   29تهوعي ابدي در دل سيمون دوبوار
   30شكوه لذت در اعتراف هاي روسو

   شعر ، بعدِ هر بوسه و حفظ كردن يك
  چه فرق دارد اول قصيده يا هايكو ؟ 

  !چقدر زندگي عاشقانه اي داريد 
  تمام عمر فقط رقص باشد و پيانو 

  ! بعد مي پري از خواب .... چه قدر زندگيِ 
  ...تويي و پاكت خالي و شيشه هاي ولو 
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  ! تو هيچ وقت به شيرين نمي رسي مجنون 

  !  رومئو تو هيچ وقت به ليلي نمي رسي
  شهر ، شهر جنگيدي  براي داشتنش 

  تمام عمرت بيروت ، بصره و كوزوو 
   31دلت گرفته ازين قصه هاي عامه پسند

   تارانتينو 32تمام دنيا سگ دانيِ
  : و آخرين سفرت هجو زندگي باشد 

   ....33غروبِ مرده ي پاريس ، آخرين تانگو
 

  وجب ، وجب دنيا را پياده طي كردي 
  !بس است ماركوپولو ... نيا را قدم ، قدم د

  
  

 تابستان  هشتاد و شش



 

شايد زندگي« 
». رؤياهايي عموماً مالل آور باشد  بي وقفه ي توالي
 رنه دكارت

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

...با دست من گلوي كسي را بريده اند   
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   :ـ ميكي روركِ ـ اد ِ

  !دن عجب روز فوق العاده ايه براي مر
  )دومينو ـ توني اسكات ،دو هزار و پنج(

  
 
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  

 
  سينما

  
  گفتي سالم و دور شدي: پالن اول 

  و بعد در همه ي بيت ها مرور شدي
  آن درد ها كه كم نشدند: پالن دوم 

  و دستهاي سپيدي كه عاشقم نشدند



110 
 

  و شعرهاي سياهي كه سوخت در سر من
  پالن دوم آتش گرفت دفتر من

  ه كردي و گفتي چه خوب مي سوزمنگا
  !و ايستادم تا مرگ را بياموزم  

  و ايستادم و ديدم كه آسمان خم شد
 !زمين گداخت ، زمين داغ شد ، جهنّم شد  

  نگاه منجمد آسمان كدر مي شد
 !گلوله ي داغي كه منفجر مي شد  : زمين 
 

  پالن بعد تو بودي و لحظه هاي سپيد  
  !ان نرسيد  دعاي من كه به تأييد آسم

  به روي ميز ، كتاب و نوار و شيريني
  !تو روي مبل نشستي و فيلم مي بيني  

   تقدير استحكم ، حكمِ: به طعنه مي گويي 
 !و تخمه مي خوري و فكر مي كني دير است 

  
   خون گرفته ي شوم  اين شهرِسكوت زخميِ

  !وم  تدو تا پاسبان ، دو تا با: پالن بعد 
  رم ، نمي گريمهزار تهمت بد مي خو

 . . .پالن بعد لگد مي خورم ، نمي گريم 
   

  رد ، هوا مرد ، روز و شب شب بودستاره م  
  و وضع مردم اين كوچه ها مرتّب بود

  ي نزديك مي زني امشبسري به خانه
34!لباس مي پوشي ، ماتيك مي زني امشب 
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  !و سايه اي كه كمي بيشتر لوند شوي  

  !لند شوي  و كفش هاي سپيدي كه قد ب
  غريب و رهگذر و آشنا حريص شوند
  و باز مي خواهي مردها حريص شوند
  در آن طرف من و اين آسمان نفريني

  به فكر ساختن يك پالن نفريني
  به سينه بذر گناهي سپيد مي پاشم

  !به روي صورت سرخت اسيد مي پاشم  
  چقدر لبهايت سرخ ـ شكل توت ـ شدند

  !ت شدند  تو جيغ مي زني و كوچه ها سكو
  شبيه خاطره هايم تو شعله ور شده اي
  و فكر مي كنم امروز ناز تر شده اي

  و عاشقت شده ام ، چون قشنگ مي رقصي
  !بيا برقص كه با خون قشنگ مي رقصي 

  براي گفتن حرفم چقدر رك شده ام
  تو جيغ مي زني و من كمي سبك شده ام 

 ...   
  كاري بود ، ديرينه بود، زخم، كه و زخم

  !ن آخر يك شيشه زهر ماري بود  پال
  و پله پله به باال رسيده ام امشب

 به آخر دنيا رسيده ام امشب! ببين 
  پياده مي روم امشب در امتداد شما

  !و رخت هايم را مي كنم ، به ياد شما 
  زمان گذشت و دنياي ما به كام نشد

  !صداي سوت و اين مثنوي تمام نشد  
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   شده ام وت و من انگار پاك كرسصداي 
  قطار مي رسد و من كه پاك تر شده ام

 
  و من نمي ترسم ، چون صدات پيش من است   

  . . .دراز مي كشم و دستهات پيش من است 
  
  

  تابستان هفتاد و نه
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تو را نمي شناسم و خيلي ها هم . د مرا لو بدهياسمم را نمي گويم، شاي

گفتن نداشته دوست داشتم حرفي براي . هستند كه از آنها مي ترسم
 .خاك، خانواده  و اسمم را. ده امتقريباً همه چيزم را از دست دا. باشم

  .داستاني هم دارم كه همه جا گفته ام، هر چند ضرر كرده ام
     )خرمن جو -  يوسيپ نوواكوويچ(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  يك  :شبح
  

  مي آمد از گذشته ي من يك پري سرخ
  با كفش هاي مخملي و روسري سرخ

   آمد از غروب شبيه ستاره هامي
  با آن دو گيس بافته ، آن گوشواره ها
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   ليته اي ترشِ با نمكِبا آن دهانِ
  !با دامن سپيد و سياه شليته اي 

  با كوزه اي به دوش ، به راه قبيله اش
  با چشم هاي وحشي بي شيله پيله اش

  گم شدم. . .  من در ميان خاطره ها آه 
  :م شدم در لحظه هاي كوچك دلخواه گ

 
   زدن بين پنبه هالتغَ در كشتزار ،

  گردش ميان باغ ، غروب دو شنبه ها
   شام بعدِ، موعود يدلشوره هاي لحظه

  !ديدارهاي نيمه شبي روي پشت بام 
  دل را به دست عشق سپردن كنار هم

  !روزي هزار مرتبه مردن كنار هم  
  در گوش هم تمام شب از عشق دم زدن

  ران قدم زدنبا چتر بسته موقع با
  پر بود تخت خوابِ من از بوي پرتغال

  ! كال  با خاطرات دختركي با لبانِ
 
 . . .  
   بخت طرح غمي تازه مي كشيدنقّاشِ
  غمي گداخته خميازه مي كشيد در ما 

  يك روز برف آمد و سر زد به ساقه مان
  رعد آمد و تگرگ تبر زد به ساقه مان

   مست هاخورشيد گم شد و شب موعودِ
  آمد و جماعت قداره دست هاشب
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  اندوه مبهمي همه جا را گرفته بود

  دودي جهنّمي همه جا را گرفته بود
  ما در ميان خون و هياهو رها شديم
  در تيغه هاي خوني چاقو رها شديم
 در زخم هاي سرخ تن مردهاي ده
 در پرسه ي شبانه ي ولگردهاي ده
  وانخدر بچه هاي كوچك يك مشت است

  !خان  هاي  مزدورنيِدر دستهاي خو
  در ميوه هاي باغچه كه چيده مي شدند
  !در دختران كوچه كه دزديده مي شدند
  در حاصل زمين شما كه به باد رفت

  در عيد و هفت سين شما كه به باد رفت
  در ساعتي كه خانه فرو ريخت ، در شكست

  پدر شكستپير آوار بود و شانه ي 
  در ساعتي كه برّه ي ما را شغال برد

  !ام مرا به وقت اذان تو آل برد  م
   موش هاچركينِي طاعون و باز خنده 

  اشك تو و تبسم آدم فروش ها
  جلّاد هاي دهكده ما را كتك زدند

  بر گونه هاي كوچك خيس تو چك زدند
  با خنده چشم هاي تو را داغ مي زدند
  بر شانه هاي خيس تو شلّاق مي زدند

  هاي تو  مشتدر خون شكسته شد گرهِ
  هاي تو  بودم و شكسته شد انگشتمن

   شب كتك زدنديمن بودم و تو را همه
  من بودم و به صورت خيس تو چك زدند
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  يك ديو دستهاي سپيد تو را شكست
  پشت برادران شهيد تو را شكست
  تو چنگ روي صورت جلّادها زدي

  تو باز گريه كردي و من را صدا زدي
  من ، زار مرده بودم و گوشم نمي شنيد 

  ر مرده بودم و گوشم نمي شنيدانگا
   كاش پشيمان نمي شدم... كاش...اي كاش

  اي كاش مرده بودم و پنهان نمي شدم
  تو گم شدي ميان تمام گذشته ها    

  در رد پاي يخ زده ي بر نگشته ها
  تو رفتي و صداي تو در گوش هاي شهر
  خون تو در گلوي سياووش هاي شهر

   رد شدهماييم و روزهاي مه آلودِ
  در جستجوي خاطره هاي لگد شده
  ما مانده ايم و وسعت خونين گورها
  با خنده هاي منجمد مرده شورها

  هم پاي زخم هاي تو طاقت نداشتم
 لياقت نداشتم باز بوي تو بود و 

  حاال ميان نكبتشان جا شدم رفيق
  حاال درست شكل همين ها شدم رفيق

   توهمِ فتح سراب هاو منحاال 
  ه ي عاليجناب هاخوابيده زير چكم

  حاال منم و اين دل بد بوي لك زده
  در ازدحام ثانيه هاي كپك زده

  حاال منم و سجده ي چرك گرازها
  !بر تار و پود خوني اين جا نماز ها  
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  يمن مانده ام و وسعت دردي قبيله ا
  ...با خاطرات دخترك چشم تيله اي 

  
      پاييز هفتاد و نه                                                 
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  دو:   شبح
  

  :پرده ي اول 
  شب مي شد و توهم شبهاي رد شده

  در ازدحام خاطره هاي لگد شده 
  در من غريبه اي بدنش درد مي گرفت
  سلولهاي خيس تنش درد مي گرفت
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   مچاله شده قرص خواب من:در دست چپ

   بطري خيس شراب من:در دست راست
  مام خاطره ها جان گرفته بوددر من ت

 . . . در گوشه اي نشستم و باران گرفته بود 
  

   :دوم    پرده ي
  ديدم كسي به سوي من آمد دوان دوان

  با اضطراب مبهم يك خانم جوان
  با كفش صورتي ، دهن غنچه ي گلي

  !با چشم هاي ملتهب گيج الكلي 
  با گونه هاي قرمز تب دار كك مكي

  !عروسكي  رِ بوبا بافه ي دو رشته ي
  آغوش باز كردم و آمد به سوي من

  گفتم كه روي سرخ كند با سبوي من
  بي اعتنا به بستر خيس چمن ، گذشت
  !آغوش باز كردم و از پيش من گذشت 
  يكدفعه چادري به سرش كرد و ايستاد

  و ايستاد»!  آدم نامرد ـ« :با گريه گفت 
  تاريك بود و شعله ي سيگار و باغ خيس

  ار منجمد يك كالغ خيسبا قار ق
  ديدم چقدر خنده ي سرخش شبيه توست
  ديدم كه چشمهاش در آتش شبيه توست
  سيگار من به گوشه ي چادر گرفته بود

 !ر گرفته بود  تا چشم هم زدم بدنش گُ
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  :سوم    پرده ي
 منديوانه مي دويدم و يك روح پشت   

  !ديدم كه يك كبوتر مجروح پشت من  
   كدر شدهيوض شبيه ماهي ح :چشمش

  !چون چشم هاي يك جسد منفجر شده  
  گيسش به باد شكل مشوش گرفته بود
  !با فوت  باد صورتش آتش گرفته بود  

  ديدم كه چون كبوتر در دام مي گريست
  ترسيده بودم و شبح آرام مي گريست
  ترسيده بودم و شب باران كسي نبود
  !ديدم كه در تمام خيابان كسي نبود 

  رخش يك دست سوي منناگاه بوق و چ
  !يك ايستگاه سبز شده روبروي من  

  ديدم شبح تكيده و بي جان نشسته است
  زانو زده كنار خيابان نشسته است

  لرزيد و بعد صورت سرخش كبود شد
  ! شد دچيزي نگفت ، پشت به من كرد ، دو

  ديگر كسي در آن طرف شيشه ها نبود
  جز امتداد خوني يك رد پا نبود

  ل شدهوخته انگار گِآن رد پاي س
 ...گويي شبح به خاطره ها متّصل شده 

  
   :   پرده ي چهارم

  گفتم كه غرق خواب شوم ،  روي صندلي  
  ديدم كه يك كبوتر بي سر نشسته بود
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  گفتم شراب خوف مرا خشك مي كند 
  !خون تو بر دهانه ي ساغر نشسته بود  

  ديدم تمام خاطره هايم ،  تمام تو
  !ه ي آخر نشسته بود در آن رديف ، گوش

  گويي از ابتداي جهان در دهان تو
  !خنجر به جاي سينه ي مادر نشسته بود 

  ف شد به سوي مناز گوشه ي دهان تو تُ   
  خوني كه در دقايق آخر نشسته بود

  بغضم شكست ، سوي تو رفتم ، به جاي تو
  !ديدم كه يك مسافر ديگر نشسته بود 

  يديدم به گريه باز هم انگار نيست
 !هر چند در توهم من مي گريستي  

  
  :پنجم    پرده ي

  خوني مذّاب بر سر من چكّه كرد بعد
  زخم  كسي به دفتر من چكه كرد بعد

  انگار باز هم نفسي را بريده اند
  !با دست من گلوي كسي را بريده اند 
  خون پاره هاي پيرهنت را علم نكن

  !اينقدر دستهاي مرا متّهم نكن  
   نبوده استنخته اصلآن پلك هاي سو

  !بر دوش من جنازه ي يك زن نبوده است  
  در زير دشنه ها بدني را نديده ام

  . . . من هيچ وقت نعش زني را نديده ام 
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  :   پرده ي ششم
  باز هم : سردم شد و صداي تو مي گفت 

  !باز هم : لبخند زخم هاي تو مي گفت 
  مي خواستي كه درد بپيچد به جان من

  !مام شود داستان من  مي خواستي ت
   سرخت كبود شد يناگاه رعد و سايه

  !باد آمد و تمام تنت سوخت ، دود شد
  من ماندم و تمسخر سرخ نگاه بعد    

 . . .ي ايستگاه بعد بر صندلي  سوخته
  

  :آخر  پرده ي
  در ايستگاه ، آدمك سرخ الكلي

  در خواب ، با دو مردمك سرخ الكلي
  ي كندي مدام خودش فكر مبه گريه

  ...دارد به انهدام خودش فكر مي كند 
  

  پاييز هشتاد
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  دردهاي تكراري
  

  ست صداي پاي تو در گوش كوچه ها جاري
  ست و گريه  آخر اين ماجراي تكراري

  نه شب شده ست ـ كه مهتاب بيش و كم بزند ـ
  ـ! نه قصه است ـ كه باران به صورتم بزند 
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   ، زمين به هم نشدهزمان به سر نرسيده
  !و هيچ چيز از اين روزگار كم نشده 

  همان تكّه سنگ گرد مذّاب: همان كه بود 
  !همين آسمان و جنگل و آب : همين كه هست 

  ببين كه تيغ تو بر استخوان نخورده عزيز 
  !ببين كه رفتي و دنيا تكان نخورده عزيز  

  فقط دو سايه ي بي دست و پا ، دو عابر كور
  !ريبه ي تنها ، دو تا مسافر كور دو تا غ

  دو مرغ خيس ، دو تا كفتر پرانده شده
  !همين دو آدمك از بهشت رانده شده  

  گذشته جمع شده  ، چرك كرده در سر من
ر شده در پاره هاي دفتر منگذشته پ  

  كسي نيامد از اين درد كور كم بكند
  !شعر نيامد كه راحتم بكند  . . . و شعر 

   اتّفاق دم بزندناكسي نيامد از
  برهنه روي غزلهاي من قدم بزند 
  نشد ستاره ي شبهاي آشيانه شوي

  خدا نخواست كه بانوي اين ترانه شوي
  عقيم شد گل صد آرزوي كوچك من

  !براي عشق كمي دير شد ، عروسك من  
  در اين كوير اميدي به قد كشيدن نيست
  قفس شكست ، ولي فرصت پريدن نيست

  اع روز كم استبراي بال و پرم ارتف
  !براي رفتن من آسمان هنوز كم است 

  !تو ال اقل بزن و دور شو ، به خاطر من 
  سفر به سالمت ، برو مسافر من! برو 
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   نگو زمين به هم آمد ، زمانمان گم شد

  هوا سياه شد و آسمانمان گم شد
  نگو كه رفتن پايان ماجراست رفيق

  !خدا بزرگ تر از دردهاي ماست رفيق 
  زه بده چشم خواب خسته شودفقط اجا

  شب از سماجت اين آفتاب خسته شود
  و برت گوش مي كني گل يخ به حرف دور

  !مرا دوباره فراموش مي كني ، گل يخ 
  دوباره سرخ ، دوباره سپيد خواهي شد

  !و قهرمان رماني جديد خواهي شد 
  دو گونه سرخ تر از روز پيش خواهي كرد

  كردبه روي دوش دو گيسو پريش خواهي 
  دوباره بوي حضورت ، دوباره بوي تنت 

  !طپيدن دو كبوتر به زير پيرهنت  
   گل منيدوباره خنده ي معصوم سر سر

  ! گل من  يو حرفهاي قشنگي كه از بر
   ديگريدوباره وسوسه ي داغ باده ا

   ديگر  يبراي آمدن شاهزاده ا
  به جز دلم ، لبت از هر چه هست ، تنگ تر است

  !ز ديگران قشنگ تر است خنده ات ا! بخند 
  ببين هنوز دهان هزار خنده تويي

  آخر اين داستان برنده تويي! بخند 
  به خود نگير  اگر شعر دلپسند نبود

  ! بلند نبود يمرا ببخش اگر مثنو
  نگير خرده بر اين بيت هاي سر در گم
  !كه بي تو شاعر خوبي نمي شوم خانم  
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  دوباره قلب من و وسعت غمي كه نگو 
   خيال شما و جهنّمي كه نگومن و

  و داغ خاطره ها تا هميشه بر تن من
  !گناه با تو نبودن فقط به گردن من  

  
  خرداد هشتاد و يك
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 :يادداشت ها
 

 

 

   آيه اول– سورة تكاثر – 30قرآن كريم جزء  - 1
  

  )  م1770 -1831(فيلسوف شهير آلماني : گئورگ ويلهيم فريدريش هگل-2 
وي در طول . آخرين فيلسوف ايدئاليسم و صاحب نظريه ي جديد درباره ي وحدت وجود و فكر

 المعارف ه داير– علم منطق –پديدار شناسي روح : حيات خود تنها اين چهار كتاب را منتشر كرد
   مباني فلسفه ي حقوق-علوم فلسفي

  

  )  م1926- 1983(فيلسوف، تاريخدان و متفكر معاصر فرانسوي : پل ميشل فوكو -3 
به خاطر نظريات و ديدگاه انقالبي درباره جامعه، سياست و تاريخ از سرشناس ترين متفكران قرن 

  . يي و پست مدرنيته محسوب مي شودهم چنين فوكو جزو رهبران پسا ساختارگرا. بيستم است
  .تاريخ جنون و تاريخ جنسيت از آثار مهم اوست

  

نصر دوم در حدود  عجايب هفت گانه ، به دستور نبوكد باغ هاي معلق بابل يكي از:  باغ معلق- 4
 سال پيش از ميالد مسيح براي جلب رضايت خاطر همسر ظاهراً ايراني تبارش سميراميس 600

  . ساخته شدند
  

خواجو در اين  )ق. ه679متولد ( هماي و همايون مثنوي عاشقانه اي از خواجوي كرماني -  5
كشاند و   را در پي معشوق خود همايون به سرزمين چين مي-ي شامي شاهزاده –داستان هماي 

  .كند گرفتار باليا و حوادث گوناگون مي
  

ي بودن شخصيتهاي اصلي آن اتفاق نظر داستان عاشقانه اي كه در ايراني يا يونان:  وامق و عذرا-6 
)  ه431وفات (» عنصري«قديمي ترين شاعري كه اين داستان را به نظم درآورده ، . وجود ندارد 

  . موجود است» ابوطاهر محمد طرسوسي« حكايت منثور اين دو عاشق در كتاب داراب نامة . است
          »ري اصفهانيضمي« و  »قسمتي استرآبادي« و » قطران تبريزي « شاعران ديگري چون 

  . نيز اين داستان كهن را به نظم درآورده اند» شعيب جوشقاني « و 
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   ... قافيه انديشم و دلدار من  !درست است البته) م(تلفظ وامِق با كسر
  

  . هجري60 و متوفي به سال 20شاعر قصيده سراي عرب متولد سال :  فرزدق- 7
  

از شعراي )  ه438-518(ي نيشابوري زّعرا امير عبداهللا محمد بن عبدالملك معامير الشّ:  معزّي- 8
  . دين گرفت معزالّ لقبسبك خراساني قرن پنجم هجري كه از ملكشاه سلجوقي

روزي در شكارگاه سلطان سنجر تيري به سينة او خورد كه موفق به در آوردن پيكان آن نشدند و 
ار بيست شعر به ديوان او مشتمل بر هجده هز. آخراالمر مدتي بعد از آسيب و رنج آن جان سپرد

  .زبان پارسي است
  

از شعراي به نام ماوراءالنهر در اوايل معق بخارايي اميرالشعرا ابوالنجيب شهاب الدين ع :معقع - 9
  .را داشته است  ششم اميرالشعرايي دربار آل خاقاننقر

  

  چهارم آيه – بلد سورة – 30قرآن كريم جزء  - 10
  

، شماري از ) 1350(داش آكل ) 1348 (قيصر) 1375(سلطان ) 1349(رضا موتوري  -11و10و 11
  فيلم هاي مسعود كيميايي

  
  

با بازي جك لمون و ) 1960(ي اسكار محصول   جايزه5 شاهكار بيلي وايلدر، برنده :آپارتمان- 14
شرلي مك لين

ي  ي جايزه  بازيگر زن آمريكايي برنده)Shirley MacLaine-) -1934-شرلي مك لين  - 15
) 1983(يلم دوران مهرورزي اسكار براي ف

ي  ي جايزه برنده. بازيگر فقيد آمريكايي) مJack Lemmon-) 2001-1925-:  جك لمون- 16
  )1973(اسكار براي فيلم ببر را نجات بده 

  

نويسندة برجستة آمريكايي و برندة جايزة نوبل ) م1898-1961 (: ارنست ميلر همينگوي- 17  
  . 1954ادبيات 

  

در روزهاي نخستين جنگ داخلي ) م1899 -1936( شاعر شهيد اسپانيايي :  ركافدريكو گارسيا لو
 به دست هواخواهان ژنرال فرانكو در تپه هاي شمال شرقي -1936 اوت 19 در نيمه شب –اسپانيا 
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 جسدش به پيش بيني خود او در .ه گورش بازشناخته شود به طرز فجيعي تيرباران شد بي آنكگرانادا
  .  هيچ گاه پيدا نشديكي از شعرهايش،
يل اصلي اعدام بي محاكمة سويل اسپانيا يا ترانة گزمه هاي سويل يكي از دال سرودن ترانة گاردِ

يكي از ديگر اشعار ماندگار لوركا مرثيه اي است معروف به در ساعت پنج . وب مي شدشاعر محس
  . سروده است» سايگناسيو سانچز مخيا« را در رثاي مرگ فجيع دوست گاوبازش  عصر كه آن

  

سورئاليست ها مانيفست ) م1821-1881(نويسندة شهير روس : سكيفاستايودفئودور ميخاييلوويچ 
راسكول نيكوف قهرمان نادم رمان جنايت و . خود را بر اساس نوشته هاي داستايوفسكي ارائه دادند

  .ثار مهم او هستنددگان از ديگر آبرادران كارمازوف، ابله، قمارباز، و تسخيرش . مكافات اوست
  

  )  م1860-1904(از نمايشنامه نويسان بزرگ روسي و نويسندة داستان هاي كوتاه : آنتوان چخوف
  

شخصيت زن نمايشنامة هملت از ويليم شاكسپير شاعر و . مورد عشق هملت:  اوفيليا- 18
   ن  ) م1564-1616(مايشنامه نويس انگليسي 

يرازي معروف به صوراسرافيل روزنامه نگار دورة ميرزا جهانگير خان ش: صور اسرافيل - 19
در روز به توپ بستن مجلس توسط لياخوف روسي به .  سردبير روزنامة صوراسرافيل ومشروطه
دهخدا شعر .  در باغ شاه به توسط قزاق ها با طناب و دشنه كشته شد– محمد علي شاه -دستور

  .را به ياد او سروده » ياد آر ز شمع كشته « معروف 
  

  ) بامداد–الف ( شعري از شاملوي بزرگ ....  در اينجا چهار زندان است- 20
  

 يا پرومته به جرم معرفي آتش به انسان به دستور زئوس در كوه قفقاز به بند:  پرومتئوس- 21
   كشيده شد و هر روز عقابي عظيم الجثه جگر او را مي خورد و شباهنگام دوباره جگري بر تنش

  ...ز دوباره منقار عقاب و مي روييد و فردارو
  

 ايده ي بيهودگي – فيلسوف اگزيستانسياليست فرانسوي -آلبركامو. اسطورة يوناني: سيزيف -22
  . را از طريق اسطوره ي سيزيف تشريح مي كند

 براي امري فوتي – خداي دنياي مردگان -او ميرايي بود كه پس از مرگ با متقاعد كردن هادس
 برگردد، ولي وقتي به دنيا بازگشت ديگر حاضر به وفاي به عهد و برگشت به قرار شد موقتاً به زمين

سرانجام پس از حكمي كه خدايان بر . دنياي مردگان نشد و سالهاي زياد ديگري را در زمين زيست
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عليه اش صادر كردند، به زور به دنياي زيرين برگردانده شد و مجازاتش آن بود كه صخره اي 
باالي كوهي بغلتاند و وقتي سنگ با هزار مشقت به باالي كوه مي رسيد دوباره عظيم را هر روز به 

و هر روز . از آن سوي كوه به پايين مي غلتيد و سيزيف دوباره بايد كارش را از نو شروع مي كرد
  ...بدين منوال الي االبد 

سيزيف را » با سياوش از آتش«حسين منزوي نيز در غزلي ازكتاب  .آخر صحيح است) ي( با كسر 
  .آخر ساكن آورده است ) ي(با 

 

  . مراجعه شود17 به شماره -23 
  

  ) م1906-1989(نمايشنامه نويس و رمان نويس و شاعر بزرگ ايرلندي : ساموئل بكت -24 
  . در انتظار گودو از معروف ترين آثار اوست.  او از پيشگامان تأتر ابسورد بود

   !نه كسي ميره ... سي مياد ميدان انقالب تهران ، نه ك: كافه گودو
  

در سال - فيلم آخر او »Volver«كارگردان اسكار گرفته ي اسپانيا ؛ بازگشت :  پدرو آلمادوار- 25
  با بازي كارمن ماورا و پنه لوپه كروز.  درباره ي بازگشت زني مرده به دنياي زندگاني است-2006

  

،)م1932-1984(ز بزرگ فرانسوي فيلمسا» فرانسوا تروفو«فيلم مشهور :  چهارصد ضربه-26 
  .مي تواند حديث نفس مصائب كودكي و نوجواني فيلمساز باشد

  

برنده ي جايزه ي  )مHumphry Borgart-) 1957-1899– :همفري دفارست بورگات - 27
 )1951(اسكار نقش اول مرد براي فيلم ملكه ي آفريقا 

  رانسويبازيگر زن ف) Brigitte Bardot-)  -1934– :بريژيت باردو
  بازيگر مرد آمريكايي)Robert Redford-)  -1937– :چارلز رابرت ردفورد جونيور

   -مرگ مشكوك– بازيگر زن آمريكايي )Marilyn Monroe-)1962-1926– :مريلين مونرو
  

 و )1907-1979(با بازي جان وين )1959( شاهكار هاوارد هاكس (Rio Bravo) :ريو براوو - 28
  )1917-1995(دين مارتين 
  )1889-1977(ارلز اسپنسر چاپلين چ، شاهكار سر ) 1936 (:عصر جديد

 كانديد اسكار بهترين )1940-(به كارگرداني سيدني ومت، با بازي آل پاچينو ) 1973 (:سرپيكو
  .بازيگر نقش اول مرد براي همين فيلم
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اليست فرانسوي فيلسوف، نويسنده ، فمنيست و اگزيستانسي)  م1908 -1986 (:دوبوار سيمون - 29
  .تهوع رماني از ژان پل سارتر است .اوستو همراه و پارتنر ژان پل سارتر، جنس دوم اثر معروفي از 

  

 سوئيسي -فيلسوف و متفكر فرانسوي )Jean-Jacques Rousseau: (ژان ژاك روسو -  30
يس رفت و تا  سالگي به پار30دوران كودكي و نوجواني را در ژنو به سربرده و در )  م1778-1712(

 است كه از آن به عنوان انجيلِ )1762(از مهمترين آثار او قراردادهاي اجتماعي . آخر عمر آنجا ماند
هاي انقالب كبير فرانسه رزه شروع اولين لل اصلي روشنگري و انقالب نام برده شده و از عوام

ردن از خصلت نظر ك نظر كردن انسان از آزادي به معني صرف براي او، صرف. شود محسوب مي
  .شوند اميل، تفكرات تنهايي و اعترافات از ديگر آثار مهم او بر شمرده مي. انساني و حق بشري است

  

 ، شاهكار 1994 برنده ي نخل طاليي كن -Pulp fiction– :قصه هاي عامه پسند - 31
  )Quentin Tarantino-) 1993–كووينتين تارانتينو 

  

  ري از تارانتينونام فيلم ديگ) 1993: (سگ داني - 32
  

- 1996(فيلمي از فدريكو فليني با بازي مارلون براندو ) 1973(آخرين تانگو در پاريس  - 33
1924(  

  

   .شاعر به وزن آگاه است - 34 
  

  

   
  

رضا لبش شاعر، داريوش احمدي شاعر، فريد رفعت خو  گذارم به علي در پايان احترام مي  ■
بيان شاعر، دكتر فرزاد الماسي شاعر، زهرا السادات شاعر، محمد حصاري شاعر، سيد مهدي 

 حروفآوري، گزينش،  غياثي كه در جمع پناه و فريد يعقوبي موسوي، كاوه كاظم زاده، اباذر يزدان

 بنده را ياري نمودند و بي رنج و مساعي ، اين اشعار از بين چهار دفتر پراكندهايش و ويرچيني
. نبودي شعر ميسر  ايشان انتشار اين مجموعه

ضرا


