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 گفتارپیش
 

 درن در تاريخِ مکه نخستین رمانِ پست« مسلخ روح»پس از رماِن 
که نیمی از « هاسرزمین جذامی»ادبیاتِ فارسی بود، و سپس کتاب 

مدرن نگارش يافت، اکنون های کوتاِه آن، در قالبِ ادبیات پستداستان
، منتشر «کرگدنیسم»مدرنیسم با عنوان سومین کتاب من در فضای پست

 باشد.مدرن میهای پستای تخصصی از غزلشده است که مجموعه
ام. در سروده 1398تا  1394های ين اشعار را تقريباً در حدفاصل سالا
روز بر بهکه روز -های اخیر همواره بیمِ آن را داشتم که اين شعرها سال

کندگی و فراموشی قرار گیرد. لذا در خطرِ پرا -شد تعدادشان نیز افزوده می
روزمره، به  هاینهايتا از چندی پیش کوشیدم تا در میان خیلِ گرفتاری

 ها مبادرت بورزم. آوری و انتشار آنجمع
ی مدرن سروده شده و داراتمامِی اشعارِ اين کتاب، در سبكِ غزل پست

 امروز های دنیایموضوعاِت متنوعی از مفاهیِم عاشقانه تا مسائل و نابسامانی
مدرنیستی که هیچ چهارچوب و باشد. برای احترام به ادبیات و تفکر پستمی
صی را تابد، در چینشِ اشعار در صفحاتِ اين کتاب نیز نظم خامی را برنمینظ

 الفبااتخاذ نکردم. درواقع چینش اشعار در اين کتاب، نه بر اساس حروف
، حتوامرتب شده است، نه بر اساس تاريخ سُرايش و نه بر اساس موضوع و م

ديگر رديف ك، در پشت يای و حتی اتفاقیصورت سلیقهها تنها بهبلکه غزل
 اند.شده

مدرن در سرزمین ما از دو جهت مورد های اخیر، غزل پستدر طی سال
حمله قرار گرفته است. نخست از سوی افرادی که اين سبك از شعر را 

پسنديدند. اين گروه از افراد، بنا بر لهجه، نمیگويی و صراحتدلیل رکبه
مدرنیسم، و اصولِ پست کیفوسلیقة شخصی و بدونِ داشتِن آگاهی از کم
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اما غريبه نیستند بلکه مدرن هستند. دسته دوم مشغولِ کوبیدنِ غزل پست
مدرنیست هستند! اين افراد بدونِ سُرايانی پستظاهرا خود، شاعران و غزل

کردِن اراجیف کرده و هر مدرنیسم، شروع به سرهمآگاهی از اصولِ پست
که میزاِن مخرب  -کنند تشر میمدرن، منمزخرفی را با برچسِب غزل پست

مراتب بیشتر است! باری در اين اوضاعِ بلبشو، بودن اين افراد، از گروه اول به
عنوان يك نويسنده و عنوان کسی که از آغاِز حضورم در میدانِ ادبیات، بهبه

ام، بر خود واجب ديدم تا و شناخته شده مدرنیست فعالیت کردهشاعرِ پست
ها ها و غیرخودیهای خودیمدرن دربرابرِ هجمهغزل پست در حد توان، از

ای پربار در باب تاريِخ روی، در آغازِ اين کتاب، مقالهمحافظت کنم. از همین
مدرن را مدرن و اصول و قواعد غزل پستمدرنیسم، ادبیات پستجنبشِ پست

که چندی پیش به رشته نگارش درآورده بودم، پس از بازنگری و ويرايش 
صورت کامل، برای ديد، برای استفاده مخاطبین قرار دادم. اين مقاله که بهج

ترين توضیحات بار در اين کتاب منتشر شده است، دربرگیرنده جامعنخستین
عزيزانی که مايل به  باشد ومدرن میپیرامون اصول و فنوِن غزل پست

سخ توانند با مطالعة آن، پاشناخت اين سبك از ادبیات هستند، می
 های خود را دريافت کنند.پرسش

، از کنم و پیش از به پايان رساندنِ اين مقدمة کوتاهسخن را کوتاه می
های مجازی از من و های اخیر از طريق شبکهتمام کسانی که طی سال

و  های من بودهاند و محرِّک تداوِم فعالیتهای من حمايت کردهفعالیت
 کنم. زاری میهستند، صمیمانه قدردانی و سپاسگ

 
 
 

         1398پايیز /    بهمن انصاری
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 چیست؟مدرن غزل پست
 

مدرن است. ای از هنر، فلسفه و انديشة پستمدرن شاخهغزل پست
فکری/فلسفی است که در پی تحوالت اجتماعی و  مدرنیسم، جريانیپست

در دنیای چنان نفوذی رفته بهسیاسی در جهان معاصر، به وجود آمد و رفته
يکم بر پاية آن ساخته شد. وجديد دست يافت که بنیاِن تمدنِ قرنِ بیست

ها و نظِم خشكِ مدرنیسم در يك کالم، اعتراضی علیه چهارچوبپست
ا بمدرن، در گام نخست بايستی مدرنیته است. بنابراين برای درک غزل پست

پس مدرنیته و س گرايی توسطِ مدرنیسم و ناکارآمدیِچگونگیِ عبور از سنت
ها نیز، جنبشمدرنیسم آشنا شويم و الزمة شناخت اين سلسلهپیدايیِ پست

اين  غازِآآگاهی از تحوالتِ اجتماعِی غرب طیِ چند قرنِ اخیر است. لذا در 
های يانجستاِر آموزشِی مهم، ابتدا به تاريخ اروپا و چگونگیِ تحوالت جر

 اندازيم.نگاهی میفکری در چند قرنِ اخیر، نیم
 

 از عصر رنسانس تا عصر الکترونیک
های بنیادين قرن چهاردهم میالدی را بايستی زماِن آغاز تغییر و تحول

های بزرگی در انديشه و هنر و فلسفه جنبش دانست. اين زمان، آغازِ در اروپا 
 «دوران رنسانس» است که تا سیصد سال به صورت پیوسته ادامه داشت و به

ها بود که زندگی در ، قرنمشهور گرديد. تا پیش از آن «يیدوران نوزا» يا
محوريتِ تماِم  1شد. کلیسا و کتاب مقدساروپا به صورت يکنواخت دنبال می

علوم و فنون و هنرها بودند و هرگونه شك و ترديدی در اصولی که روحانیونِ 
گرديد. اين فساد کردند، موجب شکنجه و حتی مرگ میمسیحی تبیین می

قی و سیاسی کلیسا، به همراه عواملی چون فئودالیسمِ غالب که موجبِ اخال
مشکالتِ زيادی در زندگیِ اجتماعیِ مردم شده بود و همچنین استمرار 

مانده با دنیای گرا و عقبهای صلیبی که باعث آشنايِی اروپايیانِ واپسجنگ

                                                           
 گويند.، کتاب مقدس میبه مجموع دو کتاب عهد عتیق و عهد جديد مسیحیان -1
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تغییِر  آرام آمادة خیزش وگرديد، باعث شد تا غرْب آرام 1درخشاِن شرق
های ذخیره شده، سرانجام ها و انرژیهاين انگیز نگرش در زندگیِ خود شود.

های عمیقی در ساز دگرگونیدر قرن چهاردهم میالدی فوران کرد و زمینه
 های بعدی گرديد.شدن سرنوشتِ دنیا در قرنفکر و انديشة غرب و دگرگون

ی نان و هنرمنداظهور دانشمندان و فیلسوفتحوالتِ عصر رنسانس، با 
ها و ها و کاردينالهای پاپشان ديگر نه به کلیسا و نطقهمراه بود که نگاه

 يونان و رومِ  ها، بلکه به اروپای پیش از مسیحیت و دوراِن طاليیِ اسقف
 رومِ  هنرمندانِ اين عصر، با ديدی نوين به يونان و منعکس بود. باستان

های فهفالسفه، با احیای فلس وق کردند ای خلالعادهباستان، آثاِر هنریِ فوق
های سازِ عصیانقديم يونانی و قرار دادِن آن در مقابل ديِن مسلط، زمینه

ه بها نهايتًا مردمی در مقابل ظلم و ستمِ دستگاه کلیسا شدند. اين جنبش
 گرايی و پايانِ تدريجِی عصرِ کلیسا منجر گشت.رشد ملی

ا آغاز و طولی نکشید که به سرتاسر نخستین تحوالت، در شمالِ ايتالی
مداری آغاز ترتیب دورانِ خِرَدگرايی و انسانقارة اروپا کشیده شد. بدين

ها شد. اختراعِ گرديد. منطق و رياضیات، جايگزين اندرزهای دينیِ پاپ
وجود آورد. ها بههم زد و انقالبی در شیوة جنگها را بهباروت، توازِن قدرت
زمین توسط کوپرنیك مطرح گرديد و سپس با ساخِت  نظريه کُروی بودن

دلیلِ اذعاِن کتاب مقدس به تلسکوپ گالیله به اثبات رسید. تا پیش از آن به
. 2شدراندن از اين موضوع، کفرگويی محسوب می بودن زمین، سخنمسطح

ترتیب با اثباتِ گِردبودنِ زمین، علِم فیزيك از الهیات منفك گشت. از بدين
گر رصد کردنِ ستارگان و ماه و مشتری توسط تلسکوِپ گالیله، سوی دي

موجب شد تا بشريت به حقارتِ خود در کائناتِ اليتناهی پی ببرد و اين در 
 دانست.های کلیسا بود که انسان را محوِر آفرينش میتقابلِ با آموزه

                                                           
 مسلمانانی که تحت لوای خالفت عباسیان، وارث ساسانیان و تمدنِنويعنی تمدن ايرانیان و  -1

 .ايرانی بودند سالِکهن

ام که برخالف توضیح داده و ديگر صفحات( 59)پاورقی صفحه « اساطیر ايرانی»درکتاب  -2

اند، ايرانیان بنابر مندرجات کتاب بودن زمین واقف گشتههای اخیر به کُرویاروپايیان که در سده

 ردبودن زمین آگاه بودند.اوستا، از هزاران سال پیش به گِ

 ، تهران: انتشارات آرون.(1397نی، بهمن انصاری ، )اساطیر ايرا
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میالدی توسطِ گوتنبرگ،  1450با اختراعِ دستگاِه چاپ در سال 
عصر رنسانس به اوج خود رسید. اين اختراع باعث شد تا  هایپیشرفت

سازِ رشدِ سواِد شده، در تمام اروپا منتشر شود و زمینههای ترجمهکتاب
های بعدی گردد. درواقع صنعتِ جديدِ های علمی در سالعمومی و پیشرفت

های چاپ، بذِر دانش را در اروپا کاشت چرا که منجر به نشرِ سريعِ کتاب
 قديمِی يونانی و رومی )که موجب پیدايی جنبش اومانیسم و فلسفیِ 
شده ترجمهگرايی در برابر الهیات کلیسا شده بود( و همینطور کتب تازهانسان

ساز آشنايی اروپايیان با به التین )که زمینه 1ايرانی/اسالمی از زبان عربی
 دستبهشناسی و رياضیات گرديد(، و دستعلومی چون پزشکی و ستاره

ترين آثار ها در سراسر اروپا گشت. برای نمونه، از مهمشدنِ گستردة آن
العادة بعدی های فوقساز پیشرفتايرانی/اسالمی که در اروپا ترجمه و زمینه

 هایکتاب و یاهواز مجوسی عباسبنیعل اثر یالملکطب گرديد، کتاب
 بودند که نایسناب هر سه اثر المعارف بزرگ طب، و قانوندائرة ،یالحاو

ترجمه و پايه علم پزشکی نوين گرديدند و يا در رياضیات،  نیو الت یبه عبر
وجود انقالبی در علوم محاسباتی به ،یخوارزم از جبر و مقابلهترجمة کتاِب 

 آورد. 
انگیزِ های شگفتدر کنار اين رشدِ سريعِ علمی و فکری، پیشرفت

های جديد شد. از به يافتن سرزمیننیز منجر  2نمادريانوردی و کشِف قطب
و  3کلمبتوسط کريستف 1492آن جمله میتوان از کشف قاره آمريکا در 

های قرن پیدا کردِن راه مستقیم دريايی از اروپا به هند در واپسین سال
                                                           

 زبانِ  های نخستین هجری، ايرانی بودند اما به دلیل عربی بودنِ اکثر دانشمندان اسالمی در سده -1

های نوشته شده توسط ايرانیان تا قرن سه و کتاببیشتر خلفای عباسی، تقريبا  در دربار حکومت

 چهار هجری، به زبان عربی است.

 شد اما اروپايیان در عصر رنسانس با آن آشنا شدند.ها پیش در آسیا استفاده مینما از قرنقطب -2

جديد گرديد. بعدها  ةساز حرکت بسیاری از دريانوردان اروپايی به سوی قارکشف آمريکا زمینه -3

ها و پوستان و تصاحب زمینافرادی نظیر کورتز و پیزارو در قرن شانزده با کشتار سرخ

ای به های افسانههای هنگفتی دست يافتند. اين ثروت، به ثروتالتینشان در آمريکای طبیعیمعادن

ها در ساز مهاجرت بسیاری از اروپايیزمینهکردن زندگی اروپايیان، افزون بر تجمالتیاروپا رسید و 

 .که منجر به تغییرِ مسیرِ تاريخ شد های بعدی به آمريکا گرديدقرن
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امیدنیك توسط واسکودوگامای پرتقالی پانزدهم با دور زدنِ آفريقا از راه دماغة
اول قرن شانزدهم توسط فرديناند دورِ دنیا در نیمه زودی نخستین سفرِ و به

شرقی آسیا و بسیاری سفرهای ماژالن و آشنايِی اروپايیان با جزاير جنوب
دنباِل اين کشفیاِت جغرافیايی، سیل طال و ثروت و منابع ديگر نام برد که به
ر های جديد، توسط دريانوردان اروپايی به قاره سبز، سرازيمعدنی از سرزمین

 کلی دگرگون ساخت. شد و سبك زندگی اروپايیان را به
ولِ در بحثِ هنر، جريانِ هنر در عصر رنسانس، کامال از مسیرِ معم

وسويی ديگر، حرکت کرد. نتیجة آن نیز سمتتاريخیِ خود خارج شده و به 
د. مدرن بود که در جای خود توضیح داده خواهد شپیدايی هنرِ مدرن و پست

 جسمةمون دوناتلو با خلق مجسمة داوود، میکل آنژ با ساختِ هنرمندانی چ
 ، ازسوگ مريم و داوينچی با خلق تابلوهای نقاشیِ شام آخر و مونالیزا

 د. ترين هنرمندان اين عصر بودنشاخص
الهی، جای مشیتهمزمان در فلسفه، رنه دکارت با تکیه بر خِرَدگرايی به

های موثری برداشت. ت گامدر جهت شکستِ جزمیت و ترويجِ شکّاکی
ولی، هايی نظیر کمدی الهی از دانته و شهريار از ماکیاهمچنین نگارش کتاب

لق فکری اروپايیان را به کلی تغییر داد. در اسپانیا، سروانتس با خجهت
را به  های قرون وسطیهدفِ شوالیههای پوچ و بیبازیکیشوت، قهرماندون
های خود، گارش نمايشنامهن، شکسپیر با خند گرفت و در انگلستانريش

  انگیز نمود.سبك و سیاق نويسندگی را دچار تحولی شگفت
گیر و عظیم خود در علیهذا عصر رنسانس با تمام دستاوردهای چشم

قرن هفدهم به پايان رسید. اين پايان، در اصل آغازی بود برای تحوالت 
در انگلستان و « روشنگریعصر »دنبالِ رنسانس، بعدی در غرب. چرا که به
در سرتاسر دنیای غرب، گسترده شد. عصر  زودیسپس در فرانسه آغاز و به

های عظیم در هنر و فلسفه بود. فالسفة بزرگی چون روشنگری، عصر انقالب
ولتر، روسو، کانت و اسپینوزا در اين دوره پرورش يافتند. همچنین هنرمندانی 

مدارانی نظیر توماس ون و سیاستچون گوته، دانشمندانی همچون نیوت
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. در يك جمله بايد گفت که عصر 1جفرسون از بزرگان اين عصر بودند
رنسانس، دوران شکفتن دانش، و عصر روشنگری آغازگر تفکر آزادی و 
آزادانديشی در ذهن مردمان بود. بازماندة تفکراتِ قرون وسطايی در اين عصر 

ِك مترقی و جديِد زندگِی خود خو کلی از بین رفت و غرب که با سبطوربه
خواهیِ گسترده و گرفته بود، اکنون آمادة برداشتنِ گامِ بعدی بود: دموکراسی

ها. نخستین رويدادها در شرط در همة زمینهوقیدهای بیدستیابی به آزادی
های جنبشفرانسه و  انقالبِ  تحققِ نتیجة اين خواسته، انقالِب آمريکا،

  بود. التینآمريکای اروپايیِ  اجرنشینانِ ة مهطلباناستقالل
انجام رسیدنِ اهداف و جاافتادنِ تفکراِت دوم قرن هجدهم، با بهدر نیمة

ها، عصر روشنگری به پايان رسید و در خواهی در میان مردم و دولتآزادی
 ن شروعآغاز شد. انقالب صنعتی ابتدا در انگلستا« انقالب صنعتی»پی آن، 
متحده گسترش تاسیسِ اياالتدر سراسر اروپا و کشور تازه سرعتشد و به

و  سمکلی تغییر کرد و ديگر خبری از فئودالیيافت. زندگی اجتماعی مردم به
ن داری و کشاورزی و مظاهرِ دنیای قديم نبود. انقالب صنعتی در عیزمین

که روندِ پیشرفتِ غرب را سرعت داد، اما آغازی بود بر بدبختی و آن
های بزرگ و پیشرفِت وحشتناِک صنعت، ماندگِی شرق. ايجاد کارخانهعقب

استعمار و  نیاز به مواد اولیه را چند برابر کرد و برای تامین اين نیازها،
 د. رسی استثمارِ کشورهای آسیايی و آفريقايی توسط اروپايیان به اوج خود

ده از تحوالتِ سريِع دنیا در جرياِن انقالب صنعتی و استفادة گستر
آالِت صنعتی به جای نیروی انسانی، کارگران بسیاری را بیکار نمود و ماشین

فقر عمومی را افزايش داد. در نتیجه بسیاری از کارگرهای بیکارشدة اروپايی، 
زودی متحده مهاجرت کردند. بهبه امید دستیابی به زمین و شغل، به اياالت
ز نیروی انسانی نیز گرديد و با اين سرزمینِ لبريز از منابع طبیعی، مملو ا

تازیِ جهانی، زمینه برای پیشرفتِ سريع و يکهدرگیر شدن اروپا در دو جنگ
در قرن بیستم و « عصر الکترونیك»متحده آمريکا مهیا شد و سرانجام اياالت

                                                           
 در  یو ادب یعلم ژورنالدستاوردهای علمی مهم در اين عصر، بنیانگزاری نخستین  يکی از -1

که روند پیشرفت دانش بشری  میالدی بود 1665در سال  Journal des sçavansپاريس با نام 

 .انگیزی متحول ساختگونة شگفترا به
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، در اين سرزمین آغاز گشت که تا امروز «عصر تکنولوژی»دنبال آن نیز به
 ادامه دارد.

 
 مدرنیسمگرایی تا مدرنیسم و پستاز سنت

صورت کلی و با نماد و تصويری از جامعة را اغلب به يیگراسنت
 یزمان ةوردلزوماً  گرايی در شرق،سنت گذارند. مقولهنمايش میکشاورزی به

يی و گیرد و تا همین امروز نیز بسیاری از کشورهای آسیادر برنمیرا  دقیقی
نیافته، التین، در شمار کشورهای توسعهکایآفريقايی و برخی از ملل آمري

اما در غرب و در معنای مصطلحِ  شوند.گرا محسوب میسنتگرا و نیمهسنت
گرايی به قرون وسطی اطالق شده و دامنه آن تا پايان عصر ادبی، سنت

گونه قلمداد کرد توان ايندر واقع می يابد.رنسانس )قرن هفدهم( امتداد می
 گرايی دروشنگری در اواخر قرن هفدهم، پايان دوران سنتکه آغازِ عصر ر

 اروپا بود.
گرا دارای خصوصیاِت شناسی نوين، جوامِع سنتدر تعريف جامعه

 انمی یتعاون و همکاراهِ عامة مردم به ترينِ آن، نگمشخصی هستند که مهم
ی ابر معهجا یِعموم رفاهِاست. در اين جوامع،  شاوندانيو خو خانواده یاعضا

د و گرا هستنافراد، اهمیت چندانی ندارد. درواقع جوامِع سنتی، بیشتر قوم
ها جهانی در میان آنوطنی و نگاهِ بلندمدْت به پیشرفِت جامعةايدة جهان
گرا، يکی آن است که های مهمِ جوامع سنتاز ديگر مشخصه شود.ديده نمی

مقهورِ آن  و عتیاز طب ت، بخشیعنوان عنصری در دل طبیعبه يتبشر
گرا، بر دغدغة فکریِ ساکنانِ جوامعِ سنتکه عمدهديگر آن شود وشمرده می

، ر خِرَدگرفته و ايمان بمبنای خرافات و اوراد و باور به ماوراءالطبیعه شکل
 ارجحیت دارد. 

تی، صنع در نقطة مقابل، عبارت مدرنیسم را معموال با تصويری از جامعة
ف مدرن، اختال عصرِِن و پاياآغاز  در ارتباط باکنند. در غرب، معرفی می

ا های تاريخی، آغاز مدرنیسم رحال با توجه به دادهبا اينوجود دارد.  هايینظر
زمان با انقالب توان به صورت تقريبی در اواخر رنسانس، تعالی آن را هممی

 ستمجهانی دوم در قرن بیصنعتی در قرن هجده و پايان آن را با پايان جنگ
 مرزبندی کرد. 
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سم، درواقع مدرنی شکل گرفت. یانسان دِ رَخِ اساسِ مدرنیسم بر پاية
اعث ائل، بتجزيه و تحلیلِ مس یو تالش برا یباوردرَخِسبکی از انديشه است. 

برای  ورده گرديد تا انسانِ مدرن، جبرگرايی و رضايت به قضا و قدر را رها ک
يابی به لِ خويش، در جهِت دستها، با تکیه بر هوش و عقعبور از بحران

 یمعنا در یفکر یانيجرهای اساسی، کوشش نمايد. لذا مدرنیسم، حلراه
ی ، برادخو یِتجرب هایايیو توان یانسان از دانش، فناور گیریِ ه و بهرهاستفاد

ا ر در غرب مسیمدرن شِ يدایپ باشد وبهبود و دگرگونیِ محیِط پیرامون می
گرايی و سلطة کلیسا دانست. با پیدايش و تواکنشی بر ضد سن بايستی

 که دکارتگیریِ اين جنبش، مکتِب اومانیسم و سوژة انساِن مدرن همه
دسته از باورهای سنتی گرديد که تر آن را مطرح نمود، جايگزين آنپیش

حال به طور معمول، آغاِز شد. با اينمحوريتِ آن حولِ کلیسا خالصه می
 کنند. يعنییبا ارائة نظرياِت انقالبِی کانت تعريف مرسمِی عصرِ مدرنیته را 

مرور شدنِ دانشِ جهانی، بهدرست از زمانی که پیشرفتِ فناوری و گسترده
زمان، های کهن را از جامعة غربی زدود. از اينخرافات و باور به افسانه

ها تی فعالمحوری و باور به انديشة قدرتمنِد انسانی، به وجهة اصلِی تمامِ انسان
های جامعة مدرن ها تبديل گرديد و خِرَدگرايی، کانون همة دغدغهو جنبش

 قرار گرفت.
ة یِ جامعبنیاِن فرهنگ ،مدرنیسم ةفلسفبا قرارگرفتِن انسان در کانونِ 

می و الها  ديگر اکتسابی بود نهقتْ یحقغربی نیز از ريشه دگرگون شد. اکنون 
و  شيااختراع و آزمکار و کوشش و پیشرفتِ بشر با  جامعة نوين دريافت که

ت و ناسو و زُهدگرايی. دنیکشاضتينه از راه ر ديآیبدست م یعلم تفکرِ 
ايه پ شت و سکوالريسم،ندا يیمدرن جا ةملکوت و جبروت در فلسفو الهوت 

، یمیبه ش یاگریمیک لِ يتبد. جديد، تعیین گرديد ةفلسف قلمروِو اساِس 
 یجابه پزشك مراجعه بهشفاخانه و  یجابه مارستانیو ب كینیکل پیدايشِ 

ترين محصوالِت دنیای جديد و از مهم ،سيدعانو ساحر و جادوگر و
 مدرنیزاسیون شده بود. 

جدای از اين موارد، با مدرنیسم، اقتصاد نیز متحول گرديد. فئودالیسِم 
طور جدی، به عنوان بخِش گذشته، جای خود را به اقتصاِد مدرن داد و زن به

مدرنیسم  نیز، هنر ةعرص دری از جامعه، وارد عرصة اقتصاد شد. حتی مهم
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کوشید تمامِ چه از گذشته باقی مانده بود، نمود و میشروع به تخطئة هرآن
ذوق و استعدادهای بشری در عرصة هنر را با ابزار خِرَد، از نو بسازد. حاال 

 و کردمیرا رد  سمیرئال یِدئولوژياحتی صراحت ديگر هنرِ نوين، به
چه که از جامعه دنیای مدرن، هرآن گرفت.میگرايی را پیشه مفهوم
گرای سابق برجای مانده بود را با نگاهی توام با استهزا و طنزی سنت
ناپذير بود که عصر نگريست و سرانجام همین نگاهِ انعطافآمیز میسخره

 مدرنیته را به پاياِن خود نزديك کرد. 
به  که در تعارض با اصوِل مدرنیته قرار داشت،مدرنیسم با هرچیزی 

 پرداخت. پیروان اين مکتب، از همان آغازِ پیدايش، با تماممبارزه می
ها که بسیاری از اين سنتولو آن- یفرهنگ و یمذهب ،یاخالق یهاسنت

نکشید که  بر همین مبنا، طولی .گالويز شدند -توانست مفید باشدمی
ها آن بست رسیده است.جنبشِ فراگیر، به بن روشنفکران دريافتند اين

جهانی را سوم و وقوع دو جنگگسترش فقرِ جهانی، استعمار و استثمارِ جهان
سم دانستند. نیچه در انتقاد از مدرنیگرايِی افراطِی مدرنیسم میاز اثرات عقل

 رايزِغات و بشر با تکیه بر خِرَدگرايیِ پیشنهادِی کانت، ساير احساس»نوشت: 
ی، فراططبیعِی انسانی را ناديده گرفت و محصول اين خِرَدگرايیِ صرف و ا

پِی  انديشمندان، در ترتیب، طولی نکشید کهبدين« جنگ بود و ويرانی و فقر.
  .کردندرا مطرح  سمیمدرنعصر پست عبور از مدرنیسم، آغازِ 

 یفراصنعت ةجامعرا با تصويری از  سمیمدرنپستدر تعريفِ ادبی، 
دومِ آن، گذارند. اين مکتب در قرن بیستم آغاز شد و در نیمةمايش مینبه

گیر در واکنش به مدرنیسم عصیانی است همهاوج گرفت. دراصل، پست
است  یاگسترده تحوالتِ  رِ یسمدرنیسم، مدرنیتة متعصب و کورکورانه. پست

 فرهنگِ و اتیهنر، ادب ،یفلسفه، معمار به یانتقاد ینگرش صورتِکه به
است  گريدای مدرنیسم، مدرنیتهدر يك کالم، پست مدرنیسم شکل گرفت.

ها نگرشِ مدرنیستپست. افکندیمنو نظر یبا نگاه ة پیشین،تیکه به مدرن
بار در قبالِ خودِ مدرنیسم گرايی را اينکننده و انتقادی مدرنیسم به سنتنفی

 .بردندکار به
ها یستنگونه که مدرت را آنها، نبايد بشريمدرنیستبه اعتقاد پست

معتقد بودند، محدود به افکار و ابزارهای دوران مدرنیسم نمود، بلکه بايستی 
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های ادوارِ گذشته و دوران باستان نیز استفاده کرد. از ويژگی
گذشته را همچون منابعِ خامی  فرهنگ و معنويتِ هاتمدرنیسپست

با  .را برداستفاده نهايتِ مدرن،  بشرِ رشدِ  برایها که بايد از آن ستنددانمی
مدرنیسم واروِن آرای مدرنیسم، در کناِر پستهمین تفکر بود که 

های غیرخرافیِ بومی نیز رسوموها و آدابداشتِ خِرَد، به برخی سنتگرامی
ها بر اين باورند که انسانِ مدرن همچون اسالفِ مدرنیست. پستتوجه نمود

ها و معنويات رَد، نیازمندِ توجه به روح و سنتاش، در کنارِ عقل و خِسنتی
 .است

مراتبِ منظم و ترين مشخصة اين مکتب، فقدانِ هرگونه سلسلهمهم
 ويافته در نگرش به تمامِ مکاتبِ فرهنگی و فکری و هنری اصولِ سازمان

پیچیدِن مدرنیسم، جنبشی طوفانی برای درهمفلسفی است. بنابراين پست
ای است و به همین دلیل مکتبی شدهتعیینضباطِ ازپیشنوع نظم و انهر

 هاست.پیچیده و مملو از ابهامات و تناقض
ز مدرنیسم معتقد بودند که جوامعِ مدرِن صنعتی، امتولیان مکتب پست

تر، در زير چادر کشی و استثمارِ نوينِ اقشارِ ضعیفصنعت در جهتِ بهره
کنند و خود مشغوِل فاده می، سواستهای تازهها و فناوریتکنولوژی

مدرنیسم برای داریِ نوين! باری پستاند: بردهگرايی و فراغت شدهمصرف
و ابهام  ت،یقطععدمِ سختی نیافتاد.چنان بهايستادن در مقابل مدرنیسم، آن

مدرنیسِم در مسیرِ »سرعت توانست مدرنیستی، بهچندوجهی بودنِ تفکرِ پست
 زانو درآورد! را به« قرار گرفتهافراط 

 یهاقالب شکستنِ توان از مدرنیسم میپست های اصلیِاز مشخصه
 وشناختی و چه در مباحث ادبی و فلسفی ی؛ چه در رويکردهای جامعهطبقات
چه که با هر آن دنِیکوبو درهم م و ساختارپايبندی به هر نوع فرعدم ،هنری

ود، برآمده تغییر دو غیرقابل تکیه بر اصوِل قراردادی به صورتِ قوانینِ نانوشته
 . برد نام

ختاِر مشخص، قوانین و سا دلیل نداشتنِ مدرن، بهمکتب پست طورکلیبه
حال نبايد فراموش کرد که . با اينقابل درک هستندسختی بعضا به

مدرنیسم، همین انسجاِم پیچیده و منظم، در عیِن ترين نقطة قوِت پستبزرگ
 شده است.نبودِ نظمِ از پیش تعیین
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 وز،امر تا از میانة قرن بیستم در طولِ تاريِخ کوتاهِ خود سمیمدرنپست
در  . امااست مودهیپ فلسفیو  یرا فراتر از مسائل ادب یخموچیپ پر رِیس خطِ

ا با تطلبِی اين مکتب، تقريبا توانسته است همین زماِن اندک، سرکشی و جاه
را  یانسانعلوم و یاجتماععلوم ناصرِ تماِم عکمابیش گذر از مفاهیمِ بنیادی، 

مدرنیستی پست تفکرِ یمحورها نيترمهمطورکلی به. بیاوردزيرِ پرچمِ خود به
 ی وشدة علمقوانینِ پذيرفته یِ، نفیستیمدرن یِدمداررَخِ یِنفعبارتند از: 

های قیدوشرط در تمام شاخصهخواهیِ بیآزادی و آزادی ،یو اجتماع یاخالق
 ايستادگی دربشر، حقوقجانبة فکری، اعتقادِ صريح به رعايتِ همهزندگی و 

مبارزة  سوم، ِجهانگسترده به  توجهِ، دارِی سنتی يا نوينبرابر هرگونه برده
 حمايت از هنر قید و شرط از حقوق زنان،جانبه با نژادپرستی، حمايتِ بیهمه

از  ، حمايتهانگفرهخرده توجه عمیق به غیروابسته و مستقل، و هنرمندانِ 
روية منابع زيست، مخالفت با مصرفِ بیتوجه به محیط ،حقوقِ حیوانات

 .و.. طبیعی
 

 مدرنغزل پست
مدرنیسم اشراف گرايی، مدرنیسم و پستحال که به مفاهیم سنت

مدرن پستيافتیم، وقت آن است تا به موضوع اصلی اين کتاب يعنی غزل
 بپردازيم.

مدرن است و ادبیات ز ادبیات پستای امدرن شاخهغزل پست
باشد. مدرنیسم میهای مهم مکتب پستمدرن نیز خود يکی از زيرشاخهپست

« مدرنغزل پست»گذاری اين هنر، بايستی توجه داشت که عبارت در نام
درواقع نامی است که در دهة هفتاد خورشیدی و همزمان با فراگیرشدِن 

استفاده شد. بنابراين « مدرنشعر پست»جای تدريجِی اين سبك در ايران، به
در بخِش اول اين عبارت، ارتباطی با مفهومِ سنتیِ غزل در « غزل»واژة 

تواند در مدرن میعنوان يك قالبِ شعری ندارد و غزل پستمعنای مصطلح به
يا حتی -های غزل، مثنوی، رباعی، شعر سپید، شعر نو و... هر يك از قالب

جا توضیح مورد استفاده قرار گیرد. در اين -قالب شعریترکیبی از دو يا چند 
اين نکته ضرورت دارد که برخی از فعاالن اين عرصه معتقدند که غزل 

دار همچون های شعریِ سنتی و چهارچوبمدرن بايستی تنها در قالبپست
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کار برده شود. اما اين رويکردی اشتباه است و اين وفاداری قصیده و مثنوی به
مدرنیسم است. چرا که های کالسیك، در تضاد با تمام اصول پستبه قالب
 -تر نیز گفته شدگونه که پیشهمان-مدرنیسم ترين شاخصة پستبديهی

شده است. جدای تعیینهای از پیشکشیوفاداری به خطقطعیت و عدمعدم
از زدة امروز و خطِر مند در دنیای شتابهای دغدغهاز آن، فراگیرشدِن ناگفته

کردن در پشتِ تابلوهای وفاداری رفتِن انديشه و محتوا در هنگامِ توقفدست
گیرانه در مسیرِ پیشرفتِ جرياِن ها، خود عاملی پیشها و سنتبه قالب

های زبانی و شعر است. بنابراين بايد توجه داشت که مدرنیسم در بازیپست
ده است و به بیان استفاهای شعری، قابل مدرن، در تماِم قالبغزل پست

های شعری های سنتی و کالسیك، از قالبتوان در کنار قالبتر، میساده
ها حاوِی مدرن )نظیر شعر نو و شعر سپید( نیز در شرايطی که محتوای آن

مدرن مدرنیستی باشد، تحت لوای غزل پستماية پستانديشه و درون
 1استفاده نمود.

شمايلِ ادبیِ وين غزل، شکلمدرن محتوامحور است. در اغزل پست
ترين دغدغة شاعر، بیانِ صريِح شناختی دارد و مهماشعار، تنها جنبة زيبايی

سُرای های ادبی است. بنابراين غزلترين قالبانديشة خود، در درست
تواند بهترين قالب مدرنیست، برای بیانِ انديشه و افکاِر خود، میپست

های ادبی( را برگزيند. رعايت وزن در قالب )يا تلفیقی از 2کالسیك يا مدرن
 -های کالسیك استفاده کنددر صورتی که شاعر از قالب-مدرن غزل پست

دلیل همان حال بهبرای جنبة زيبايیِ کالمِ شاعر، امری ضروری است. با اين
مدرنیسم، وفاداریِ دقیق به اصوِل قطعیت در جريان پستمبحثِ عدم

تواند می -رعايت موشکافانة وزن عروضی شعرمثال -های کالسیك وزن
تر انديشه و مقصوِد شاعر، نقض شود و در اين در جهِت بیان دقیق« گاهی»

تواند تنها به رعايت وزن هجايی اکتفا کند. در برخی موارد صورت، شاعر می
                                                           

ابه ديگر در همین های مشو نمونه« ایرس قهوهخ»، «مرد نقاش»، «صدای زن»های مثل غزل -1

 کتاب.

شود منظور های کالسیك میجا که صحبت از قالبکهر توجه داشته باشید که در اين نوشتار، -2

است و هرکجا که  ديگر قوالب سنتی شعر فارسی و «رباعی»و  «مثنوی» و« قصیده» و «غزل»

 است. «شعر آزاد»و  «شعر سپید»، «شعر نو»شود، منظور های مدرن میصحبت از قالب
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شکستِن کامِل توان با احتیاط، شکستن هجاها و درهمخاص و استثنا نیز می
. اما نکتة مهم 1قطعاتی سرود -بودنِ غزلرعايتِ آهنگین شرطِبه-وزن 

ريختنِ وزنِ غزل، تنها در صورتِ رعايتِ ديگر جاست که اين درهماين
سازوکارهای شعرنويسی و تجربه و تبحرِ شاعر و تسلط او بر شعر و اصول 

رعايت وزن و عروض در مواقع شعرنويسی، بايستی انجام شود. يعنی اين عدم
دلیِل نداشتِن که شاعر بهايستی هوشمندانه و خودآگاه باشد نه آنلزوم، ب

مدرن به زيروزِبَر کردِن قوالب و اوزان و تخريبِ دانشِ کافی، با برچسبِ پست
 قواعدِ ادبی، اهتمام ورزد!

مدرن، دگرگونی در نوعِ استفاده از قافیه ديگر ويژگی مهم غزل پست
و « لبريز»يا « باغ»و « داغ»همچون  است. در شعرِ سنتِی فارسی، واژگانی

مدرن، همچون اشعار قافیه هستند. استفاده از قافیه در غزل پستهم« عزيز»
باشد اما با يك تغییر مهم: در زبان عربی هر حرف، سنتی و کالسیك می

متفاوت « ث»با « س»دارای يك صدا و تلفظ خاص است. مثال تلفظ حرف 
کنند و دومی را با نوک زبان. اين فظ میاست. اولی را به رسم مرسوم تل
« ح»و « هـ»يا « ق»و « غ»يا « ض»و « ذ»تفاوت تلفظ در حروف ديگر مثل 

های يك از واژهنیز وجود دارد. به همین خاطر، در شعر عرب برای مثال هیچ
توانند با ديگری به دلیل تفاوت در آوا، نمی« ثالث»و « خالص»و « ناس»

که قواعِد شعرِ فارسی، برگرفته از قواعدِ شعِر اينپروا به قافیه باشند. باهم
گونه که در شعرِ همانعربی است، در اشعارِ سنتیِ فارسی نیز اين قاعده به

مدرن باری، غزل پستشود، همواره رعايت گرديده است. عرب استفاده می
 -باب مثالمن-که جايیشکسته و معتقد است، از آناين قاعده را درهم

شکل تلفظ در زبان فارسی همه به يك« ث»و « ص»و « س»حروف 
توان همه را يك حرف واحد فرض کرده و واژگاِن منتهی به شوند، پس میمی
و « اشخاص»و « اساس»هايی مثل قافیه دانست. بنابراين واژهها را همآن
صدا قافیه باشند. اين کارکرد، در میان ديگر حروف همتوانند هممی« میراث»

                                                           
تکنیكِ شکستنِ وزن عروضی و  بادر همین کتاب که « حرف مفت»برای نمونه بنگريد به غزل  -1

« شعر نو»و « غزل»و درواقع تلفیقی از دو قالب شده  سروده با رعايت آهنگین بودنِ شعر، هجايی

 .است
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« روح»با « کوه»، «مريض»با « لذيذ»، «اجاق»با « االغ»نیز کاربرد دارد. مثال 
 1قافیه هستند.هم« سکوت»با « سقوط»و 

مدرن، عدم وابستگی به زبانِ ادبی است. يعنی ويژگی بعدیِ غزل پست
بازاری و توان بنا بر سلیقه و انديشة شاعر، از ادبیاِت کوچهدر اين شعر، می

 2استفاده کرد. -جای آنيا حتی به-در کنار ادبیاِت سنگیِن فرهنگی  عامیانه
جا نیز الزم به توضیح است که استفاده از ادبیات عامیانه بايستی در اين ولی

سوادی و ناآشنايیِ شاعر دلیل بیکه بهبنا بر تجربه و دانشِ شاعر باشد، نه آن
 دانشِ شاعر! اندازی باشد برای توجیهِ کمبودِبا ادبیات، دست

جدای از موارد باال، استفاده از انواع صنايع ادبی نظیر تشبیه و تضمین و 
لحاِظ نوعِ کارکردِ ادبی، همانند شعرِ سنتی مدرن، بهاستعاره و... در غزل پست

 3است.
 بی واما مواردی که تا اينجا توضیح داده شد، خصوصیات ساختاری، اد

ته از کلیاِت ديگر یاتِ آن برگرفمدرن بودند که کلنگارشی غزل پست
تفاوت که با دگرگونی در برخی قوانینِ  های شعرِ فارسی است؛ با اينسبك
اش باز ترِ محتوای انديشهنفعِ ارائة دقیقگیرِ سنتی، دستِ شاعر را بهپاودست

ت گونه که در آغازِ اين بخش نیز گفته شد، ادبیاگذاشته است. اما همان
مدرن با شعر کالسیك محور است و تفاوت اصلِی غزل پستمدرن محتواپست

 خت.نیز در متفاوت بودنِ محتوای آن است که اکنون به آن خواهیم پردا
مدرنیسم به لحاظ های پستها و شاخصهترين تکنیكيکی از مهم

مايه و محتوا، کشیدنِ پای مخاطب به درونِ بازی است! در ادبیاتِ درون
ق اثر در متنِ بازی قرار دارد و مخاطب در حاشیه کالسیك، معموال خال

چه که نويسنده برای او مهیا کرده است نشسته و تنها با مطالعة اثر، از هرآن
کند. يك لقمة آماده که نويسنده، در دهان مخاطب گذاشته و برداری میبهره

                                                           
پاره دوم از  مثال. برای کار برده شده استبهسازی در اين کتاب بسیار از قافیه شیوهاين  نمونة -1

 را مشاهده کنید.« بغض شعر»غزل 

 توانید مشاهده کنید.در همین کتاب می« موتزارت»نمونة اين تکنیك را در بیت دوم از غزل  -2

، به با نگاهی بر غزلیات حافظ با کارکرِد انواِع صنايع ادبی در شعر سنتی ”آشنايِی عملی”برای  -3

 .مراجعه کنید« چنین گفت حافظ»فصل دوم از کتاب ديگر من با نام 

 ، تهران: انتشارات آرون.(1397)چنین گفت حافظ، بهمن انصاری ، 
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مدرن، اوضاع مخاطب تنها بايستی آن را قورت بدهد! اما در ادبیات پست
جا سعی نگارنده بر اين است تا مطالبِ ذهن خود  متفاوت است. در اينکامال

تنیده و هايی از ابهام و ايهام و به صورت چندوجهی در هم را در رشته
ای فلسفة فکریِ خود را در البالی واژگاِن اسرارآمیز پنهان سازد که گونهبه

گوناگونی از های مخاطب با توجه به تجربه و کششِ ذهنی خود به برداشت
منظور، آفرينندة اثر بايستی با از هم متن دست يابد. برای رسیدن به اين

پی و از بین بردنِ مرزِ میاِن درهای پیها و ايجادِ تناقضگسیختنِ روايت
حقیقت و وَهم و شناور ساختِن موضوع در دِل واژگان، اصل مطلب را در گرد 

مدرن، مخاطب واقع در ادبیات پست. در1و غباری از ظِنّ و شكّ، مخفی سازد
عنوانِ بخِش مهمی از بازی، کنندة صرف نیست، بلکه بهديگر تنها يك مصرف

بايستی با توجه به دانش و تجربة خود، بکوشد تا مطلب را در قلمروِ 
هرمنوتیك، تفسیر و تاويل کرده و زوايای پنهاِن آن را کشف نمايد. پس در 

ری از لقمة آماده نیست! بنابراين در غزل جا برای مخاطب، ديگر خباين
تصوير کوشد تا با کمكِ فنونی چون استعاره و ايهام و بهمدرن، شاعر میپست

ای از کشیدنِ روايتِ خود در غباری از ابهامات و پیچیدنِ منظور در هاله
های زبانی معانیِ رمزآلود، تفکِر خود را در البالی واژگان و احتماالت و بازی

گیری نمايد. هرچند که در ن کرده و مخاطب را وادار به تفکر و نتیجهپنها
معنايی سوق پیدا جا بايد مواظب بود تا شعر از چندمبنايی، به ابتذال و بیاين

 نکند. 
مدرن، استفادة درست از اصوات و های غزل پستيکی ديگر از تکنیك

که تکیة اصلیِ آن  گیریِ شجاعانه از عبارات است. برخالف شعر کالسیكبهره
مدرن تلفیقِ حساس و ظريفی است از بر پاية زبانِ نوشتار است، غزل پست
                                                           

مشاهده است. همچنین های اين کتاب قابلنمونة استفاده از اين شگردها در تقريبا تمام غزل -1

« مسلخ روح»در رمان  نیزرا  نويسیدر داستان از اين تکنیكتوانید نمونة استفادة دقیق و درست می

مدرنیسم تمام اصول پست در نگارش آن باشد کهتنها رماِن فارسی می اين رمانمشاهده کنید. 

 مدرنیستی است.نمونة کامل يك اثر تماما پست ورعايت شده 

انتشارات  و چاپ دوم، 1394)مسلخ روح، بهمن انصاری، تهران، چاپ اول، انتشارات منشورسمیر، 
 .(1397ها، الکترونیك سايه
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ای که به واژگان و کلمات اندازهجا شاعر به همانزبانِ گفتار و نوشتار. در اين
مدرن دهد، به اصوات نیز توجه دارد. چنین است که در غزل پستاهمیت می

ر طبیعت را نیز در قالب حروف و واژگان توان برخی از صداهای موجود دمی
آرايی است. . نکتة ديگر در اين بخش استفادة درست از صنعت واج1کار بردبه

های زبانی در ادبیات منظوم و آرايی از صنايع ادبی مهم در جهت بازیواج
. همچنین 2باشدمدرن میمنثور است، و از ابزارهای پرکاربرد در غزل پست

ست بايستی در استفاده از ابزارهای موجود )واژگان( برای مدرنیشاعر پست
مدرن ترين عبارات خود، جسور باشد. سانسور در غزل پستخلقِ دقیق

ترين کاملمعنايی ندارد و استفادة صريحِ شاعر از بهترين واژگانی که به
حتی در مواردی استثنا، استفاده از –ممکن بتواند منظور او را برساند  ِشکل

امری ضروری است. اما  -و ادب های معمولِ عرفکشیگانی خارج از خطواژ
شده و از جا نیز باز بايد تاکید کرد که اين نوع گفتار بايستی حسابدر اين

شاعرانِ جديد،  -اصطالحبه-روی تجربه باشد. چرا که ديده شده برخی از 
تکنیکی از غزل »محتوا را در زير عنوان مايه و بیفحاشی در وسِط ابیاتِ بی

 کنند!، توجیه می«مدرنپست
مدرن، تکنیِك تصويرسازی است. اصوال ويژگی مهِم غزل پست ديگر

نويسی و مانند رمانبه-مدرن تصويرسازیِ جريانِ روايت در غزل پست
اغلب دارای ظاهری نامانوس است.  -مدرننويسی در ادبیات پستداستان

شده در اين غزل، در عین نظم کشیده  بهمايه و محتوای رواياتِ معموال درون
که دارای ماهیتی رئال، واقعی و برآمده از حقايقِ در متنِ جامعه هستند، آن

شوند. صورت سورئال و فراواقعی روايت میاما اين حقايق، اغلب به
صورت اسکیزوفرنی و مدرن، تاحدودی بهتصويرسازیِ فضاها در ادبیات پست

آمیز و مسخره، وقايِع کوشد تا با ديدی جنوننويسنده میپريشانه است و روان
همچنین تبديلِ راویِ روايت از  .3اطراف را در قالبِ اثر ِخود، تصويرسازی کند

امری است که  -های روايتدر بزنگاه-شخص و بالعکس شخص به سوماول

                                                           
 همین کتاب. در« خشخش»مثال بنگريد به غزل  -1

 مشاهده کنید.« خورسگ»نمونة درستِ استفاده از اين تکنیك را در غزل  -2

 بنگريد.« پايان اسفناک ما...»به غزل  -3
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 . بخشی1درستی انجام شود، در جذابیت اثر بسیار موثر استاگر با دقت و به
ديگر از تکنیكِ تصويرسازی، ناتمام ماندنِ تعمدی روايت با صالحديدِ خالق 

ترين آن تواند به چند صورت باشد. مرسوماثر است. اين ناتمام ماندن می
بندی پايانی است تا مخاطب ناتمام گذاشتِن موضوع و جلوگیری از جمع

نواعِ ديگری اين پاياِن ماجرا را در ذهن خود و با سلیقة خود رقم بزند. از ا
 برخی در يا- گذاری، يکی استفاده از واژگان نصفه و ديگری حذف فعلناتمام
 .2و ناقص رها کردنِ بیت يا مصرع است -فاعل موارد

 ظرف زمان و مکان است.  ِ مدرن، شکستنهای غزل پستاز ديگر تکنیك
برای  -در صورت داشتنِ دانش و تجربة کافی و تسلط بر شعر-تواند شاعر می

کردنِ موضوع و درگیر کردن ذهن مخاطب، ظرف مکان و زمان را پیچیده
های زمانهای گوناگون و در شکسته و روايت خود را مدام در مکان

. همچنین مورد ديگر، تلفیق 3، شناور سازد«آينده»و « اکنون»و « گذشته»
اما با  ارتباطی به يکديگر ندارندهای گوناگونی است که در ظاهر هیچروايت

ها در کنار هم، به يك مفهوم واحد رسیده و يك روايتاين خُرده قرارگرفتن
 .4سازندروايت کامل را می

مدرن، در جهت های غزل پستها و تکنیكدر کل، مجموعِ شاخصه
شده در شعرِ سنتی برای رعايتهمیشه هایها و بنیانشکستنِ شالوده

هايی ترين تکنیكاند. خالصة مهماد شدهترِ انديشة شاعر، ايجرساندنِ دقیق
که در سطور قبلی، مفصال توضیح داده شد از اين قرار است: از هم 
گسیختگی در روايات، تناقض، عدِم وجودِ مرز میاِن حقیقت و وهم و شناور 
بودن موضوع، تصويرسازیِ پريشان، تمرکز بر اصوات، شکستگیِ تعمدِی وزن 

شخص و بالعکس، شخص به سومویِ روايت از اولو فرم و ساختار، تبديِل را
                                                           

بانو، يگانه حوّای من، آدمت »مصرع: اين ، راوی در «نحسی سیزده»مثال در بخش پايان از غزل  -1

بار من جای تو اين اين»شخص ظاهر شده اما بالفاصله در مصرع بعدی: ايگاه اولدر ج« کجاست؟

 گیرد.شخص قرار میدر جايگاه سوم« سیب را خورده است

بايد کنی »غزل های اين تکنیك را به وفور در اين کتاب مشاهده خواهید کرد. مثال به نمونه -2

 اه کنید.نگ« پرواز تا مريخ» شعرپارة آخر از يا به « باور

 باشد.می« هازنگخاله»های اين تکنیك در اين کتاب، غزل يکی از نمونه -3

 «.سردرد مرموز»بنگريد به غزل  -4
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اختیاِر  بودنِ معنا، چندوجهی بودن و باز بودن شعر وعدم قطعیت و احتمالی
گیری، ناتمام ماندنِ روايت با صالحديدِ شاعر، عدم ثبات و مخاطب در نتیجه

نظمیِ توام با نظم)!(، ايجاد ناپذيریِ روايات، آشفتگی و بیبینیپیش
ی عجیب و دور از هم در کنار يکديگر، ساختارِ نامتمرکز و هاتقارن

گیری از اصوات، صراحت نامتجانس، عدِم رعايتِ قراردادهای سنتِی ادبی، بهره
انگاری، نگاه فکاهی و توام با طنز و ريشخند به شاعر و جسارت در کالم، هیچ
ر و تسلسل، های زبانی، تکراهای کالمی و بازیقوانین، گرايشِ شديد به بازی

 1دو پهلو و حتی چند پهلو بودن روايت، شکستن ظرف زمان و مکان و...
توان تا ابد مدرنیسم میکنم چرا که درمورد پستسخن را کوتاه می

های ها و پیچیدگیسخن راند. اين جنبش از تمام جهات دارای شاخه
بار ديگر يك نهايت امتداد يابد. در خاتمه بايدتواند تا بیبسیاری است که می

مدرن، يك قالب شعری نیست. بلکه سبکی از تاکید شود که غزل پست
شده، رعايتادبیات جديد است که با ترکیب و تغییرِ ساختارهای همیشه

ن کوشیده است تا تیمی متشکل از شاعر و مخاطب تشکیل داده و به بیا
مدرن با پست های دنیای مدرن، بپردازد. تفاوت اصلی غزلها و دغدغهانديشه

تواند مدرن میشعر کالسیك، در محتواست نه ساختار. ساختار غزل پست
ها باشد و شاعر های شعر کالسیك يا مدرن يا ترکیبی از آنشبیه به قالب

اِی ديدِ حرفهمختار است که به قوانین قبلی احترام بگذارد يا به فراخورِ صالح
تواند تعیین کند آيا ست که میحتواها بگذرد. اما اين مخود، از برخی از آن

های مدرن است يا نیست و درواقع، جنبهشده، پستشعِر سرودهقطعه
هايی که در ماية شعر پنهان شده است. مولفهمدرنیستیِ اشعار در درونپست

هايی محتوايی هستند که شاعر اين مقاله به تفصیل بیان شد، تکنیك
تواند آثاری خلق نمايد که تاريخ ا، میهمدرنیست در صورت تسلط بر آنپست

 دارد. نشانة احترام در مقابل آن ايستاده و کاله از سر برآيندة بشريت، به
                                                           

مدرن های ديگر ادبیات پستمدرن نیست و در شاخهها فقط مختص به غزل پستاين تکنیك -1

نويسی را در رمان حوزة داستان تمام اين موارد درایِ درست و حرفهکارکردِ مثال شود. نیز رعايت می

های کوتاهی که در کتاب که پیشتر نیز معرفی گرديد، و يا داستان «مسلخ روح»من با عنوان 

 توانید مشاهده کنید.میام، منتشر کرده« هاسرزمین جذامی»

 ، تهران: انتشارات آرون.(1398ها، بهمن انصاری ، جذامی )سرزمین
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  جمعه ِغروب
 

 

 بودم مُـوقَّـتـی  من را، تو هایشبانه

 بودم لعنتی و سرد ، تو هرشبِ شبیه

 

 زِجـلَ  یهاشبانه  در  ،کابوست شبیه

 سِمِج و تلخ و دامم ، هايتخاطره شبیه

 

 دلگیراست و تلخچه هايتخاطرهغروبِ

 استسرازير من  به هايت،خاطره دوباره

 

 جسِمِ و تلخ دوباره هايت،خاطره چکید

 زِجـلَهایبرشبانه ...بخند جمعهغروبِ

 

 فروغ هایکتاب از شعر هجرتِ  شبیه

 بودی لعنتی و سرد من، هرشبِ شبیه

 

  ترسیدمیکهشاعری من، شبِهر شبیه

 يکـشـنبه غُروبِ  در ، لبخندت شبیه

 

 استقطعینبودنت هايت،خاطره شبیه

 دمفروخور َغمت با  ، را تو هایشبانه

 

 فروغ هایکتاب از شعر هجرتِ  شبیه

بلعیدتکهبرغَمیبخند...  جمعهغروبِ
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 من نیستم دیگر...
 

 ...بردند اـادهـي از را تو  رگشتهـس شهرِ رد
 ...بردند اـادهـب  اين  خاطرَت،  از  راـم  نامِ

 [دوری از آه]   ...هايمتـدس از را تو تـدس
 ...مجبوری تو اما ...خواهمتمی ،خواهمتمی

 است مسموم افسوس، بُنوبیخ از حادثه اين
 است غمومـم فرياد، اين در افسرده غولِ  اين

 پژمرد تو دنیای و تو در شب يك که یغول
 بسپرد اـادهـب دست به را ودشـبـن و ودـب

 را دردش  مقِعُ   نديدی و رفت  تو شهرِ از
 را ردشـس و تلخ بختِ و پايانبی هایشب

 بود من از سهمت رفتن که رفتم تو شهرِ از
 ...بود بهمن و ماهدی  در درگیر  من تقويم

 است غمگین چه چشمانت که ديدممی دور از
 [استشعرسنگینچقدراين...]تو از دورتر هی

 ...ستخاموشی...هاتلب ...توراديدمازدورمی
 ...ستگوشیدراينعکستولی ...ديگر نیستم من

 لبريزی؟ هـصـغ از  هنوز... ديگر نیستم من
 ريزی؟می  كـاش  برايم... ديگر نیستم من
 اری؟بید تو  هاشب هنوز... ديگر نیستم من
 داری؟ را معصوم و یـوحش هایمـچش آن
 تابی؟بی  و گنگ هنوزم... ديگر نیستم من
 خوابی؟می  باز کتابم با  نـمبی هایبـش

 مَستی؟ شعرِمن از هنوز... ديگر نیستم من
 هستی؟ من ایـهازیـبهـوانـدي و من ادِـي
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 ...ـزّهمیـب   ایـهازیـبهـوانـدي  و من ادِـي
 ...هـظـحـل در ناگاه، یِـوشـامـخ و من ادِـي
 ...ازـگ با  من رگِـم هایانديشه و من ادِـي

 از؟ـب داری ادـي را من ردِـس همیشه دستِ
 م؟ـوشـآغ  تلخیِ   از   هست،  هنوزم  ادتـي

 م؟ـوشـشـغـم افکارِ  و بدخلقی و رـرغُـغُ از
 هام؟مزخرف  و  پوچ  ِیـمـلـع هایبحث از
 هام؟مصرف  تاريخِ  ی،ـفـسـلـف گفتگوی از

 است بدبخت بازنده، منِ... ديگر نیستم من
 است سرسخت ورـبدج لعنتی، روزهای اين

 است مارـیـب ورـبدج مسخره، روزهای اين
 است بیدار باز،چشمم دو خوابی، توکه هاشب

 هاشب از خسته بهمن، و ماهدی از خستهدل
 اهبـل یِـوشـامـخ از  و پايان از خستهدل

 ...مغمومم و آرام  ه،ـادثـح هر از خستهدل
 شومم و گَس و حالبی فردایبی غولِ يك

 است گیر روزها آن در که افسرده غولِ يك
  استسیرخودش ازحتی ...ازهرچیزخستهدل

 ...تاببی ...گلو در سنگینبغضِ  يك با درگیر
 ...خواببی ...سحر تا خاطراتت با ولی ...دورم

 ...سرگشته و پوچ  دورم، ورـبدج تو شهرِ زا
 ...گشته سردتر سردم، تِـدس هازمان آن از

 ...پژمردند و وشـامـخ فريادها من حلقِ در
 ...ردندبُ  رانـگـدي  روزگارت،  از  مرا  ادِـي
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 نحسی سیزده
 

 
 تا گُم شوم در خودم گذشتم از تنِ تو، 

 امرابطه نيطالعِ ا یِنحس  زدهَم،یس من

 ...قیرف  یدهیم  تو   مرا  اهِـنـگ اوانِـت

 ماَ «ت» حرفِ زمستان، واژة انِیم هم من

 هاشعر و واژه از خودم با زنمتیم خط

 ...شراِب ناب نياز ا  ،نوشمیتو م ادِ ي از

 تَهِ قصه، تَهِ خط... ،یباز انِيپا است نيا

 و قرصِ خواب يیتنها بِش و يیتو گريد

 لجوجوعبوسجسدِنياهنوزستیقبرندر

 است سردرگم رفتن و بودن برزخِ نيا در

 سُست و خاموش جماعت، انیدرم گانهیب

 مَردم است محافلِ  و نقلِ هسوژ روز هر

 آدمت کجاست؟  من، یحوّا گانهي بانو،

 استخورده را بیسنيا تویجامنبارنيا

 به نوروز و بهار دهیماهِ نرس نيا ...بهمن

  است ردهتلخ، مُ شعرِ نيا آخرِ در شكیب
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 ایخرس قهوه

 
 

 ام،ایِ مخملی خريدهيك خرسِ قهوه

 برای دختری که ندارم...

 
 رنگ،گُِل رُِز بیچینم چند شاخهو می

 برای همسری که ندارم...

 
 هايم را،تهِکشم تصويرِ تماِم نداشو می

 ام...کردههای عفونتبرای تسکیِن عُقده

 

 دانست،کاش می

 ی استکه فروغِ من در خاموش

 و سوختنم برای او؛

 های سمج در مغزم،تا با برافروختنِ واژه

 بسازم جهانی که هست

 در اين جهانی که نیست...
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 سردرد مرموز

 
 

 رفتگلو می سوی سِرتِقی و غلیظبغضِ 

 رفت شومیجغدِيكاممخروبهاين کُنجِاز

 رفتفرومیدرشب، زنی درقعرِتاريکی

رفتو میآبراز مملکت،  جمعیتی بی

 هست و نیست چهشورِ هرمُرده»فرياد زد زن:  

 «چیست؟درمن ِ سهمپسزندگی؟آخر؟چیستاين

 

 دشيادِ تـو افتاد و میاِن گريه،  ساکت 

 ، باز ثابت شد ماعتچَرندِ اين ج حرفِ

 شد درکُنجِ دفتر، شعر از انديشه ساقط

 شد صامت خنده دوباره، چاپلین غَمِ مثل

 زدحـوصـلـه زن در جـهـاِن خود قـدم میبـی

 زدبـر سـرنـوشـتِ پـوچِ فـردا ،  رنگِ غـم می

 

 افتاد فیلمِ هیچکاک عُمقِ در زدهوحشت

 افتاد هولناک چاله خارج شد، به چاهِ از

 افتاد!چاکسینهعشقِ ُمشتی میانِدر زن

 افتاد خاکو غريبانه به خود فرورفت در

 اهش را به روی  خويشبسـت  چشماِن سیمی

 سِرتِقی، قـعـرِ گلوی خويش  گیج  و با بُـغـضِ 
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 دهان افتاد!بر سرنوشتِ خلق، باز آبِ

 بامِ خاطره، زن ناگـهـان افتاداز پُشت

  

 

 جانِ جهان افتاد ، برخشم با خرکلّهيك

 افتاد نهان کتِف جماعت در زخم بريك

 و جـیـغ بـیـدار شد در شـب، میاِن آه و اشك

  سـوزن و تـزريـقسوخت رويـايـش،  میانِمی

 

 دبوسیدنِ عُّشاق، چیزی مثِل تـابـو بو

 ودعقل و خِرَد هم ظاهرا در مغزِ يابو ب

 دنیا شبیه مستراحی، گند و  بدبو بود

 قلیان خـر و زرافـه گامبو بود!مثلِ نِی

 رفتاز خود گريزان بود زن ،  سوی لـجـن می

 رفتر انـديـشـة يك کرگدن میبا عـشـق ،  د

 

 و... پژُمرد کههايیخلق، گُل پای در زيرِ

 ..و. خورد او افطار را نعشِ با اشهمسايه

 و... سرُگرد فحشِ و تحمُّل، مجبور سربازِ

و... مُردایسايهيكدغدغهبیایدرگوشه

 کردزن در تـکـاپـو بود  و  از مردم حــذر  می

 کردخـطـر  می هـا  فـکـرِ شـب کنارِ تـیـغهر
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 خنديدمی امابه در دور از خلق،به کافکا

 خنديداعـدام، می بر چوبة شاعری يك

 خنديدآرام می چخوف، نعشِ هاقصّهدر

 خنديدمی فرجام، بر دانته دوزخ، قعرِ در

 روز و...ريخت هرمی سـرقبرستان بهزن خـاکِ 

 دِ مرموز و...سردرداشت يك در گـیـجـگـاهـش

 

 دبو لب بر ناله صدها و گود جماعتچشمِ

 بودشب در و بودشب ودربودشب هرروزِما

 بود تب و تاول در -خطیخطشهرِ-بیمار

 بود! عقرب و و مار گاو بین شديدیجنگِ

 رويـای فردا را  جـهـان  در  فـاضـالبـش  بُـرد

 بُـردخوابش  خوابید و  جنون خود زن بادر قبرِ 
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 باک خالی!
 

 

 بنزينتپُمپِ در «امماندهخالیباکِ» يك

 بودم دعای خیر، من  در  اوجِ نفرينت

 مذهب و دينت الی کُفر، کالمِ همچون

 ويترينتکُنجِ در امبوده بُنجُلجنسِ يك

 يك عربده بودم  دروِن بُغضِ سنگینت

 ماشینتلِه شد صدای من به زيرِ چرخِ

 م ، در عهدِ ننگینتمن ترکمانچای توا

 نتمن غُصّه بودم در میاِن ِفیلِم چاپلی

 توهینت و فحش و داد بینِ بودم من غُصّه

 بدبینت ِچشم در «امماندهخالیباکِ» يك

 

 غمگینتدرچشمِدلماين خوردابدحبسِ

 گیجمُشتیمثل شد رفتنت زيرِچشمم در

 ناموسی و زشتمثل فحشِ کنارتبودم

  تـهلق، در بازاِر آشـفـدر قیل و قالِ خَ

 شدکندنت شکِل طنابِ دارِ من میدل

 .بودم، نفهمیدی.. سرتپُشتِ عربده يك

 مُردهرضاخان بود و من مشروطة قلبت

 مرا کرد جنونم، گريه در  هايتخنده در

 من غُصّه بودم، رفتنت را تلخ خنديدم

 ابد خوردمحبسِ تو، بودم قعرِ من غُصّه
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 قرنطینه
 

 
 فردا، درونِ خود  قرنطینهرِد بیيك مَ

 در ناکجايت،  از غروِب شعر در تبعید

 خرطومانديشة  فرجاِم  تلخِ  فیِل  بی

 روز در تکرارهر هدففعلِ بی مُشتيك

 خائن! سرجوخة و دشمن آتش، در جوخه

 حوصله از خانه و کاشانه و هر که...بی

 حوصله  از هرچه  انکارِ لذيذ و تلخبی

 پاياپای جنسِ کاسب،هرچه از حوصلهبی

 چ!میش و قو نافرجامِ بحثِ از حوصلهبی

 بالترديد   آخرها، در حاصلبی مرگِ يك

 ردتپاياِن غم، پايانِ من، پايانِ اين مَ 

 وز!آغوشِ عمونور در پايانبی گـرمـای

 سیـنـه اين در اعماقِ  دفن مُرده، رازِ  يك

 از  ساختن تا  باختن،  لبريز در ترديد

 نکارِ بودن،  غَرق  در  فردای  نامعلوما

 ..ر.نکاا تکرارِ غم... انکارِ غم... اصرار بر 

 چرخة خائن  هرروز در تکرار،  در اين

 سیم، قوری و چرخیدِن پنکهبی گیتارِ

 و تلخ هرچه افکاِر مريض حوصله ازبی

 حوصله از کرگدن در استکاِن چایبی

 های پوچحوصله، پرواز تا سرگیجهبی

 عیدو از تب از ناکجايت، شعر حوصلهیب

 دردتبراستپايانکهحاصلبیمرگِيك

 روز ماه، سرما، صبر، تا سیبهمن   پايانِ
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 سوءظن
 

 
 

 وطنم در غريب خويشم، و تو از دور که

 لجنم و کاغذ و شعر و غزل در غَرق که

 !کرگدنم کنارِ  مَکیدم،  که را  مَرگ و

 کفنم زا و رقبو از سهم،بی ایردهمُ که

 زنم استخوانِ در  تباهی، عشقِ بیهِش

 سُخنم در ُخفته  ...باز سنگینی،حشِفُ و

 سوءظنم و جنون َشكّ، غم، دلهُره، دچارِ

 1«نمئمطم  قصّه  پايانِ  سیاهیِ  از که

 منم رفته باد به پريشان، سکوتِ اين در

 سِمِجمردمانِ و خَلق از همه، از دور که

 بود ريشم بیخِ که ی،تارشبِ در غرق و

  لبريزم سکوت، از  و غَم و نونج از که

 تشويش و حیرت غرقِ م،ُشکّ در غرق که

 هرروزاست جمعهعصرِ غزل،غروبِ در که

 هافاجعه عُمقِ به سیاهی، به روممی که

 نـده امـیــد ابـرهــا پسِ نورِ به مرا»

 
 
 
 

1

                                                           
 است.آقای موسوی  بیت آخر از -1
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 .   روم... می
 

 
 میکنی؟ بازیچه ا نیست ديگر، ب دلدل آناين

 میکنی؟ سازیهکردی دوباره، صـحنبا چه  لَـج

 ستشدهاز مَردُم سیر  ديگر، نیست دلآن دلاين

 ستحَوّا و آدم،  خسته از  گندم شده  خسته از 

 خسته  از   رويـای  پـرواز   و    سـقـوطِ آرزو 

 زيرِ هر پـتـو هـق بههـقخسته از هِی نـالـه و 

 خراب  اعصابِ  و   مرگ و  دار  و    حَلّاج از  خسته

 جواببی سؤالِ صدپرسش،  مُشتيكخسته از 

 هـای هر شبتهـا، کـابـوسهـم در جـیـغ باز

 هـم خـامـوشی و اين سُــنَّـتِ المَـصـّبَـت باز

 باز هـم يك تـیـغ  در حُـلـقـومِ شعر و ياِد تو

 ـدّ  و  بر آبـادِ تو!ام   بر جَباز هـم  فَـحـاشـی

 خود را خـراشـیـدن ولی حَـظ کردنم  باز هـم

 هدف گَــز کردنمها را بیاين کـوچـه  باز هـم

 باز هـم  دّق و دلـم  را  روی کـاغـذ  ريخـتن

 با غـیـرخـودم... آويخـتن  باز هـم  با خـود، و
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 غـرق در دريـای تو جانباز هـم  بیهوش و بی

 از تـو و دنـیـای تو  و نـفـرت ـقروم با عـشمی

 اشم...  دور  از  هر  خـاطـرهبروم  تا  دور  می

 اطـل،   داخـل  يك  دايـرهروم  در  دورِ  بمی

 اتام  ارزانیفـة خـود،   باقـیروم  با  نـصـمی

 اتوُجـدانینـامَـرديت،   بـی   روم  با   دردِمی

 اشق شدیعـ روم شايد که بعد از هـجـرتم،می

 يافـتـی، صادق شدی جُـغـدی روم شايد کهمی

 اد شدشـهـرِ تـو آبـبـعـدِ مـن شـايـد دوبـاره 

 زاد شداز  قفس آ  روم...  شايد که اين مـن،می

 دُچاِر شَرم شد زمـسـتـانـت شـايـدبـعـدِ مـن 

 و گرم شد گذشت اين تقـويم، از بـهـمـن شايد

 کـار نیست ادها درو فريو غـم بـعـدِ من اشك 

 .ديگر...                        نیست دلآن دلاين
 نیست...            

 ...نیست الکردار                                      

*** 

 پـیـش هـر نـامـرد و مَـردی، آبـروداری  مکن

 آزاری مکنمَـردُم  ديگر...  نیست دلآن دلاين
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 سایه
 

 
 بر ناموسِ عاَلم داد تلخ و خفیف فحشی

 دادمُسَلَّمبرحَقِّفحش «؟کو نان درسُفره»

 داد لَم ایسايهيكحوصله،بیخودکنجدر

گفت و... زير لب پرسید: برجام از اخبار

 خنديدمی بغض با  وطن، از مَردی رفتمی

 گنديداش، آرام میوطن در سینهعشقِ

 

 رفتیشاملو م بهمن سوی شعرِ شعرِ از

 رفتمیگلو ، سویوسمجسنگین بغضِبا 

 رفتآرامی فرو میخود به سايه درونِ 

 رفتمی گفتگوصدا، بیمِلَّت، بی از الی

 مَردی  بدوِن بـال، در فکِر پـريدن بود

 دويدن بود  دلخسته  از مَـردم، مشغولِ

 

 درگیِر يك دنیای پوچ و اشتباهی شد

 شد از  تباهیخوابید و لبريز   زدهماتم

 آن دورها  سايه گرفتارِ  سیاهی   شد

 شد واهی يك معشوقِ رويای مبهوت در

 به خاک افتاد سراسیمه در ناکجا مَردی

 های هیچکاک افتادالی  فیلم با بُغض، 

 

www.takbook.com



 41                                                                             مدرن          غزل پست

 

 

 زد حرص جیغی را با کُهنهکرد بغضِقِی

 زد تیغی روی بر خود خونِ از َشك، لبريز

 

 

 گدهای دقیقی زد، لبختِ خود سايه به

 زد ، باز در گوشِ رفیقینفرت و با عشق

 مضحك، مَردِ فرسوده رفت از دنیایمی

 .                 گفت با خود:         می
 «حیف... تا بوده همین بوده...»          
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 مونشن گالدباخ!
 

 
 ور پژمردمووبدج یول ،یدینفهم ديشا

 دميبا خاطراتت در جنون، آهسته گند

 ادميفحش و داد و فر یال دم،يز تو برا

 ...دمیکوب  تاریبر گ پنجه  دم،ياز تو بر

 

 کردم را خنده شه،یش یبرفتم تو ربا سَ

 آخورها! ره در اعماقِـعـبا گوسفندان نَ

 !گالدباخممونشناشتَهمن!نه!؟خیمونرنيبا

 !دمیو... باشد! نفهم یبست یخال صدبار

 

 !یخُفت جاک در را شب که دمینفهم باشد

 !بودنیغمگچهچشمانتکهدمینفهمباشد

 چَفتم! و چِت و مغزیکه ب دمینفهم باشد

 !خنديدممن گاو بودم، کُنِج آخور تلخ 

 

 مُردم سحر تا شب زدم، رگ خاطراتت با

 دمیبلع  بغض با  را  هيبا خاطراتت، گر

 سَرت دادمها پُشتِبا خاطراتت، فحش

 ...دمیکوب  واريشت بر دمُ  با خاطراتت، 

 

 سردردم[... ی]وا سکوتت... در دميبر تو از

 او آجره واريد  نيا یتو برفتم   ربا سَ

 اشك بر ساطوِر سالخم  با گوسفندان،

 ...دميگند از نبودن، باز ديترد رِـعـدر ق

 

 !یگفت مانیکه از فردا دمیباشد نفهم

 بود! نيا تو قلبِ حرفِ که دمینفهم باشد

 ز خاطرت رفتم!چطور ا دمیباشد نفهم

 !دمینفهم  !دمینفهم  !دمینفهم باشد! 
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 فیح... یباز بست را آخورم دربِ لهیح با

 دم... من بوفْیبالتکل به قولِ تو،  ديشا

 گشت یبازخواه فردا که تو، قولِ به ديشا

 بدجور پژمردم... یول ،یدیباشد! نفهم

 

 ...آغوشِ در یبود شب که دمینفهم باشد

 !گالدباخممونشن ازپس ل،جدوتهِ آنمن

 ...دمیبتاب هایاهیس دمیورِ خورشـگ بر

 که من بدجور نامردم... تو، قولِ به ديشا

 

 

 

 فیح ...یشکست را ميهاشاخ بودم! گاومن

 بودم من ف،یک در او عکسِ ،یرفت لهیح با

 گشت یاهیس غرقِ شبم تو، قولِ به ديشا

 مغبون و افسردم من که تو، قولِ به ديشا

 

 گوشه نيا عمر كي زدم، رگ خاطراتت اب

 با عشق سرشاخم یشب خاطراتت هر با

 دمیحرص خواب جنون با خاطراتت در با

 غرِق سردردم با خاطراتت، ُکنِج آخور 
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 مَردی که نبود
 

 

 خنديد دو خروار  حماقت،  در الی 

 کرد!می حَظ خود بدبختیِ همهاين از

 مضحك  ِت خاطرا رفت، به يادِ  می

 شدو فحش، مَُردَّد می و َغم جیغ در

 

 ها  بَـد خـرکیف!با رفتنِ او،  سايه

 تزريـق شدند  سرنگ و  آلودة  صد 

 امـروز ، به فردا نرسد بـدبـخـتـیِ 

 تـقـديـر شود رفت، که بـازنـدةمی

 

 در کجا  تنها ماند  ، مَردی که نبود

 کردمی هقهق دوباره نبود که مَردی

 خبر  از  فردا بودبیرفت زن و  می

 ُمردمی  دو خروار  حماقت، در الی 

 زن در وسِط اشك، غمش را بلعید

 کردها  گـز میسايه   ِآهسته  میان

 های مُهِلكزخم سقوط،  دلخسته، 

 شدنبود، از سرش رد می که مَردی

  

 اما حیف... شود، دور خود ز رفتمی

 ها جـیـغ شدندبا رفتنِ او خاطره

 کجاها نرسد به خود  از هرفت کمی

 شب سیر شودرفت، که با گريةمی

 

 خود جاماند پوچ، ازخیالِ مُشتيك

 کردمی دق غمش در نبود، که مَردی

 در سرما بود مَردی که نبود، مُرده 

 بُردمی پوچ، با خودو خیالِ رفتمی
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 شبیه مرگ صمد...
 

 
 و فريادت و جیغ من فردا، اشك غروبِ

 .ينم، در نبودِ فـرهـادت..غروبِ  شـیر

 

 از تو که در دلم جاماند خاطره تو و دو

 جاماند داخلم    که شد، من تنِ در رِخنه که

 

 هاشبیهِ يك نعـره، در فـشـارِ  خاطره

 هاشبیهِ  تَلخندت،  در  دلِ   ُمشاجره

 

 .به اشتیاِق رهـايی چنان خَطَر کردم..

 ..کردم. گذر خود ز  رفتم، و پرکشیدم که

 

 استمشکوکچهاَرَس،درصمد،مرگِشبیهِ

 در هیچ و...  رها شدن از تن، با سقوط

 

 تنهايی و درد و ترس شبم، و هیچ به سفر

 شیرينت  هایتو و دو خاطره از خنده

 

 مشبیهِ يَـلـدا بود، هر شبِ من و  درد

 ..شبیهِ يك مـاهـی،  اشتیاقِ  دريـا و.

 

 ای  گاو و...مترسکی  بودم،  بینِ  گَلّه

 یکناِر  نَعِش صمد، در َارَس  مرا ديد
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 شبِ جنون
 

 شبِ جنون

 شبِ غم             

 و دوباره دربدری....                      

  که... ه تونگاِه من ب                                                  

 یف... ح                                                                       

 عازِم سفری...                                                                              

 هاو باز هم من و بغضم ، تَِه مشاجره

 مردادم و تیر و اسفند و از دی خسته که

 میرمشوم متالشی، که باز میکه می

 

 و... اجبار و سکوت میرم، درکه باز می

 يادت افتادم نبودت به و سکوت در که

 

 امهايم  به  بختِ مسخرهو باز عربده

 پژمردن... و باز هم  نرسیدن...  و باز 

 

 هاغم در هجوم خاطره و هم شب و باز

 هم من و ديوار و ُمشت و فريادم و باز

 که خسته از سفرت، از نبودنت سیرم

 

 و... میرم،  در جنونِ افکارکه باز می

 میرم،  در هـجـومِ فريادمکه باز می

 

 امو باز پای سکوتت...  به بیخ خرخره

 خوردن کسی  و   ز هر ناکس طعنه و باز
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 گنديد خودشدر که وسیاهیمغزِتلخ  و

 دلگیراست چرت،هایغم وشب و ازتوکه

 

 میرممی اشك و بغض و غم و تو در که

 

 ها...جرهمیرم...  در تَـهِ مـشاو باز می

 دمو نعره در تَهِ بغضت... و داد و فريا

 شدم هري نصیبِ ...هادود  و  سُرفهسُرفه که

 که طعنه از در و ديوارِ آهنی خوردم

 هر دو لبت  ِو مُردم میان بودم که شعر

 شدم صخرههايت، شبیهدلهره الی که

 اما... شدم منزجر شب، و نفرت و عشق از

 ش  بردارمکه خـاطـراتِ نهان را  يوا

 تاری که شعر را بلعید...  هم شبِ و باز

 استسیرازخودشکهوسیاهی تلخ ومغز

  

 ، دلگیرمچرت هایغم و شب و تو از  و

 

 ها...میرم... الی زهـرِ خاطرهو باز می

 ..میرم...  در  میاِن  مـردادم.و باز می

 شدم گريه اسیرِ تَهِ بغضت، در و خسته

 مُردم لعنتیين شهرِا در سُرفهسُرفه که

 شبتسکوتِدراينازتوبخوردمطعنهکه

 شدم نعره جنون و تباهی، اسیر که در

 صخره شدم، منفجر شدم اما... شبیه

 های آوارمسـتـون زدم، وسطِ تکـّـه

 دربدری و سرد و تاريكجنون، شبِشبِ

 ور  تو عازم سفریمن اين حوالی و آن

 سردردم و جنون گیج از و حوالی اين من

 کردم...می  و رفتنت به کـجـا را  نظاره
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  پایان اسفناک ما...
 

 شايد... » -

             هنوز...          

                                 «   ا که ما... دوباره بشود ت   

 کن همین است پايانِ اسفناکِ ما بس

 ِمکَد مُرداب،می                     

 ن...     تَقَلّا مک                                      

 مرگ است...                                 

    !جبر! جبر                                            

 بر آهنگِ راکِ ما  کندان بغض میـنـب                                                

 اناپاکِ م نعشِ با  کِرم است،   ضیافتِ

 ما شَکّاکِذهنِ در چرخید چهآن است، جُرم

 دار و... ةپگاه و چوب ِرد در انتظارمَيك 

 ايمکبیرهگناهاست،مارکیکیهرروزِمافحشِ

 «  نیست برای ما... » -

 پس بجوشد سرِ سگ در ديگ...     

 «     آخر... » -

 ... کند، نیستیم فردا که مافرقی نمی   
 

 مری که شد بر بادمثل ع گذردمی نیز اين ما چاکِ َصد تَنِ بر نیست امیدی که گذرب
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 آیینه
 

 
 شيزن در خو سوختیم ه،ـنـيآ یدر روبرو

 شيغرق در تشو  نفرت و بغض و خشونت، با

 شیپ از شیاست، ب رنگیب که يیفردا به رهیخ

 َترَک برداشت... هاتاسف و   رنج از  هـنـیـيآ

 ها را بستچشم  کرد و هـنـیـيآ زن پشت بر

 سرمست  زده،مـغ ... جمِ گذشتهشّدتِ حَ  از

 دست یدست رو  ،یکارچیهیب  حوصله،یب

 برداشت َدرَک یو قََدم سو کرد دـگَـرا لَ خود

 رنگیب  و خسته   یاز خاطرات  لـغـبكيبا 

 و منگ جيو و جیگ یحوال نيزن از ا رفتیم

 فرسنگ هافرسنگ .خودش.. از شدیم دور یه

 اوباش مردمی یصدا  ...«رـرعَـعَ»دورها:  آن

 ...و دیخواب آرام  ، خود ورِ ـگ  انِیم  در  زن

 ...و دیبرنتاب  را   سـکچـیـه  نبودِ    و  بود

 ...و دینتاب  گريد خاموش شد،   هم دیخورش

 ...کاشیا ...ی... اما... ولدیرسیم انيپا به قصه
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 ات...چشم و موی مشکی
 

 
 نداشتیبهترانيپاتلخ،یِزندگ نيا ديشا

 نداشتیآوررتیحسکانسِچیهیزندگنيا

 نداشت یرهگذر وقتچیبر ه و دور نيا

 نداشتیگريدشکلهرگزمُردهدلشهرِنيا

 نداشت  یپدرمادریب چی ما را هبدِ حالِ

 نداشتیخرکلهیهاالتجزچیهشهرنيا

 نداشتیآخر ِصلفچیه نصفهداستانِنيا

 نداشت یرـبشیبن چیه   بدِ ما رابختِ

 نداشت یمختصر ِهم تبسُّم باركي یحت

 نداشتیسحرچیهشانمزخرفیهابشنيا

  نداشتیبر جگراو هم خون یحت ديشا

 شتاندیگريد ِخطرچیهچشمانتیِ بُرّندگجز

 نداشتیخبرماننحسسرنوشتِازیکس

 ما یهاو لبخند نیچاپل یتلخندها جز

 شرق...بهغرب از اي رفتنغرببهشرق از

 هااتوبوس نِیسنگ دود و دِم  در  غرق

 و دروغ فیاراج مزخرف، حرفِ مُشتكي

 ...هابر لُمَپن  خشمِ  ورژوا وـب یهااالغ

 ام...هـتـرفـگاکـخ یهاورق یالبال در

 ب؟یعج یروزها نيدر ا گفت ديبا چه از

 جهان نيم، ا احشاو قالِ عرعرِ لیق در

 ...باز  بدِ گاز، یجغدها و بو یِ خودکش

 ...فرار از ناکجا تا کجا  و چهی نزرتشتِ

 شان!آبادِمخروبهخراب نيهمه، ا نيا با
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*** 
 

 
 نداشتیدلبرچی... هفیح را تو سازِ آوازِ

 نداشت یدفتر چیهم ه را تو نگارِ و نقش

 نداشت یخنجر چیتو را ه نابِ نگاهِ برقِ

 نداشتیگريد بدردبخورِ زِیچچیه جهان

 

 واشيیهااشكموتزارت،یهانُتیال در

 اهیس یهاونگوک در آن شب و غمِ  آه

 غِم سهرابِ جوان...  در هيگر و  رستم

 اتیمشک یو مو و تو و چشم حافظ جز
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 پنج صبح
 

 
 است  پنج يا چار حوشِوحول ساعت و صبح شد

 است بُغرنج ـورـبدج  ، سردردها و خوابیبی

  فـرسـوده  افـکـارِ    ، شبنیمه  سردردهای

 نیاسوده را شب يك نه  تو از بعد که مَردی
 استگنديده وَهم، درونِ تو از بعد که مَردی

 استخنديده فرياد، و غم و اشك در کهمَردی
 تدريجا مُردمی جنون  و  وَهم در که مَردی

 مستهجن الـفـاظِ   او  حـلـقـوم در ماسید
 گیردمی آغوش ...  را پاره عکسی که مَردی

 میردمی  رنگبی خـانـة يك  در که مَردی
 ...يادت در  ، شباهنگام  میردمی  که مَردی

 فريادت و بُـغـض يادِ  به  میردمی که مَردی
 

*** 
 

 است وَهـم  از  تـلـخ نشانی  شايد  ريادهاف

 است رحمبی و گـَنـد روزگارِ از نشان  شايد
  است مشکوک فرداهای مرگِ از نشان  يدشا

 است متروک شهرِ اين در تو از نمادی شايد
 باشد   باورت    از   نشان    شايد   فريادها

 باشد  آخرت   هایغُصه    از   نشان   شايد
 غمگینت  پايانِ    از   باشد   نمادی   شايد

 سنگینت بُغضِ  در ،باشدت  مرگی که شايد
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 استکرده سحر را هرشب مَرد يك تو،بُغضِ در
 استکرده خطر فکرِ  جنون، و تیغ با صدبار

 استردهـمُ  فريادها  و غم  و اشك در صدبار
 استپژمرده  تو يادِ  با  خانه اين  در صدبار

 گنديد هاُغصه در  ، َشك و ترديد در صدبار
 خنديد  سحر تا شب جنون، اوجِ  در گريه با

 ...و کرد  را  گريه  ، ودتنب و بود  در صدبار
  ...و مَرد اين  فرقِ بر هرکسی  را رفتنت  زد

 

*** 
 

 باز  خاطراتش  در ا ر تو  خانه اين  کوبدمی
 آغاز  نقطة   تا   را   تو  آخـر  از   کوبدمی

 را نگاهش  هرشب  زنی يك عکس کوبدمی
 را شـآه آهسته  ...غـم  و اندوه  و غُصّه  با

 سر بر ،جنون با را غـم ،تو فَرطِ از  کوبدمی
 در   و   اتاق  ديوارِ   به   کوبدمی  شتمُ با

 را تاکشتیك کَـلّـه، به ساعت اين کوبدمی
 ...را ساکش آهسته  تو، مَردِ امشب بنددمی

 

*** 
 

 دور دورهای  در  را تو  امشب  ردمَ ديدمی
 جوراجور  ارِـکـاف  و  انديشه  از پُر  سَر  در

 ...زد زل   ديوارها  بر ...  مغرور  حسرتی  با
 زد تَحمُّل سوی  را هصّغُ  ، در از  شد خارج

 ...و رفتمی -پنج حدود ساعت- شبنیمه در
 ...و رفتمی  بغرنج، و بَد وَضعِ  از  مـخش  با

 رفتمیفرو هاشب در و هیچ سوی رفتمی
 ...رفتمی ،شاملو شعرِ عُمقِ در  غمی شکلِ
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 .    موتزارت
 

 
 کنمیو هر خاطره را پوچ م رمیمیم

 !کنمیموچ م یه و ماچ یرا ه تو عکس

 

 ...رومیم ... از کوه  یاهـتکّ  ادگارِ ي با

 ...رومیم روح...  كي ةمُردنعشِعقبِ در

 

 امستاره یسو  ...؟به کجا رومیم من

 امچاره  راهِ یب  ...؟به کجا رومیم من

 

 کنمیم مشکوک، مردمِنيرا جدا ز دل

 کنمیمتروک م  تِيوال  نيترکِ ا  من

 

 

 

 کنمیات کوچ مغمبهو از غم خندمیم

 کنمیپرواز م خاطره  صد  چاه تو با از

 

 ...رومیم  ...دوهـان و مـناکجاها با غ در

 فهدیبومغمومموتزارتسگِ چوننیغمگ

 

 امبا کفش پاره ... ؟به کجا رومیم من

 ماناز خاطرات  نمینب که رومیم من

 

 کنمیکوک م و سازها را  شومیم غم

 اـبدونِ پ اندوهِ مترسك،  از  دلخسته
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    . 

 
 شوممی کشك هر ةو سابند ترسمیم

 شومیم َمشكطلبِ ،یسگ و سگ نا هر از

 

 کشمیم پوزه ن،یزم یرو یپایجا بر

 کشمیم  روزه هر ی... طرف هر به را خود

 

 وغِم اشعاِر شامل  در  تزارتبغضِ مو با

 لولو كيمغموم،  ةيسا كيسر پشت در

 

 برندیم رنگیو ن لهیح غم و اندوه،  با

 1«برندیم سنگ از دِل من  لیجرثق با

 شوم یم اشك و رقصمیم غم، و حافظ در

 خشكیهاسرفهدررتاموتزیگلوهمچون

 

 کشمیمتو، زوزه در تنِ رخنه و لرزمیم

 اناکج رِ ـعـدر ق زارتِ دفنِموت یِ پ  در

 

 گلو نيا زشِت در ُعمقِ  یهافحش با

 بازمهیبا چشمِ ن ؟...به کجا رومیم من

 

 برندیکمرنگ، م عاشقِ كيدِل من  از

برندیم  آدِم دلتنگ  هام،مـشـچ  از»
1

                                                           
 است. موسویآقای  بیت آخر از -1
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 .    ترس
 

 
 بودَگس وساکتو سرد روزهرزندگی،اين

 بود َبسديوارِمَح آن، پشت گشودم در هر

 

 کردمَحك ديوار هر به را چشمت ،غضبُ با

 کردمشكنیست،شايدهرچهوهستچههربر

 

 درخويشم،مصلوبهرغزلدرجُستجومن

 نیشم از ديگر عقرب، هیچ نَمیرد شايد

 

 دارد نلَجَ  بوی من شهرِ هایکوچهپس

 ...دارد کرگدن جانِنیمه و غريب عشِنَ

 

 

 کردم یخودکش مرگت، ترسِ از دلهره با

 روزهر  ُممتدِ  هایسَرگیجه  با درگیر

 

 ديو و شغال و نامرد و مَرد هر از نفرت در

 خورشید تا خويش از ناگزير گذارِ يك در

 

 کردمیخطیخطرامنکهآنبود،اِنکارِمن

 تا کردمدفن خُشکیچاهِ در را خورشید

 

 تو با وطن، با بودم بیگانه من مرعُ يك

 ديدم خودخونِ  در ورغوطه رفتم،هرگوشه
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*** 
   . 

 
 مکرد گز صدبار هدفبی را ایهرکوچه

 کردمخودراعوض،شدممخفیایگوشههر

 

 تبعیدند باز زمستان در هادنکرگ اين

 بلعیدند پَـستهایکِرم را من ريشه، از

 

 یخب از را عشق داغِ... بلعیدند  ريشه از

 میخ بر مرا نعشِ َشدکِمی مصلیب روی

 

 چرخیدندعُمردورِخوديكمُزخرفخَلقی

 نفهمیدند هم جماعتاين ...حتّی باريك

 شهر هر از رفتم مرگت، ترسِ از دلهره با

 نامفهوم و پوچ و تلخ اخبارِ هر ترسِ از

 

 ...ازخودتارفتمگريزان،کردمعوضخودرا

 ماهبهمن عُمقِ  تگرگِ و بوران و برف در

 

 ار  پريدن  رويای  ...بلعیدند  ريشه از

 باز هايتدست ،مرگت ترسِ از دلهره با

 

 ...هیچ،هرروزودورِبهچرخهاينچرخدمی

پوچمردمانِ جهالت، و جهل از حیرت با
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 مرد نقاش
 

 
 من، 

 نه شاعر هستم،

 و نه نويسنده....

 من تنها بوم سپیدی هستم،

 های پاشیده شده؛پر از رنگ

 کندکه روايت می

 ان،نام و نشاز آن مرِد نقاِش بی

 ها پیش که قرن

 احتماال مُرده است...
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 خشخش
 
 

 
 پرسشباخروارهاگوشهمانداينکهمنيك

 بخشش و شب از مايوس دار، طنابِ مثل

 !لغزش! سُر بیمِ پاره، صاف،هایکفش با

 !گردش و سالم يارِ  ... معشوق بدخلقیِ 

 !غرِّش قفس، و شیر ها،موش پوزخندِ در

 پوزش هم زبا پوزش، باز پوزش، صدبار

 :سوزش خروارها  و مانده جا نامة يك

 «!؟[..]... چرا فهمینمی دارمدوستت من

 

 خشخش با خلق پای زير شد له پايیز

 یچه و پوچ و هیچ انتظارِ در هاهیچ از

 بندانيخ  ...سختبرفِ بعدِ روزی دو مثل

 افلیج تن نیمِ و عضوقطع تصادف، مثل

 گیج هایسرگیجه سَر، به پرسش خروارها

 باز و   زور حرفِ و  اشتباه نکرده از  حیف

 ماهبهمن قبلِ شد له که پايیزی فکرِ در

 کردم وخردادوآبان،خودخوریبهمن در»
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 زخم
 

 تازديك زخمِ مَرموز و سمج، بر روح می

 بازدمی  رنگ ،  گلويم  در  ردهـمُ فرياِد 

 تشويش در انديشه هر ماسیده، عرق تن بر

 ای در پیشبیراهه  ها،هويرانسر ُپشتِدر 

 شد بر باد عُمری که برخیره و َجبر تسلیم

 استبداد و شالق  :يادگار ،تن بر لخته خون

 حیف و...حیف و صد راهِ نرفته،  خروارها 

 خَرکِیف و... و شاد گوسفندانشهر،مَرتَعِ در

*** 

 رفتمصدا بی  از جماعت، با دلی پُر   من

 رفتمابتدا   از  ه! ، ـن قصّه...   من انتهای

 کردمخودکشی بستم،چشم جماعت بر من

 کردم کشیآدم  ، خدا  با  هّنمج ن در م

 ها در هر شبم دادمفُحش جماعت، من بر

 دادم!  مکتبم  در ريا،  درسِ  کودکان  بر 

 ...رفتم مکیدم ، کامال  م را ايهمن خُرده

 ...تم!رف ام را پس زدم، با کرگدنمعشوقه
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*** 

 و کردحَل تو در را من کهشهری اين از رفتم

 !کرد و کچل را من شب، و  زد روزوِر  آنقدر

 کردماز خود گذر  ها،رفتم به سوی هیچ

 دربدر کردم... ها را حیف کردم، اين واژه

 تگرگ و رعـد و ابر و بـاد رفتم به همراهِ 

 درفتم که شايد  از تو  و  يادت  شوم آزا

 رفتم،  شبیِه آهن و سنگ و چَُدن رفتم...

 واقعا رفتم... ولی... شايد... ولی... من رفتم

*** 

 نامفهوم افکارِ   در ماسید  خاطره  يك 

 سوی بختِ نامعلوم  شد آرام   غديك جُ

 بود وِل هرروزوشباممخروبه در کهیغدجُ

 بود گِل در چُالق، درگیر خَری کور و مثل

 مُرد آخر مُرد... و جَبر لیمِتس شد کهیجُغد

 را برد خود گوسفندان، نعشِ از مَرتَعِ اين

 رفت از ياد و...  حوصله از خود بُريد وبی

  چاه افتاد و...  در  يك تضاِد فلسفی، در 
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 .    پشت بانک صادرات

 
 

 خاطرات هجومِ  در  را سرت رفتممی گیج

 صادراتبانكِشتِپ خورده،برگشتِچكِ يك

 گلو در پنهان بغضِ ممتد، هایشب در رقه

 شاملو   کتابِ   الی  ...بوسیدنت  حسرتِ

 دراز هایشبنیمه وحـشـت، پايانِ  حسرتِ

 بازنیمه هایچشم آن  با ... ديدار  حسرتِ

 تـو سردِ لبخندهای  تنت... لمسِ حسرتِ

 تـو سردردِ  در  باز  شديدی دردِ  شمکِمی

 

 کندمی جان در رخنه سردردهايت، سَرَم در

 کندمیعصیانکه سايه يك تو از اينجا مانده

 لَـزِج و کـشـدار افکارِ  در غـرق ، تفاوتبی

 سِِمج و پريشان و رنگبی روح،بی ایسايه

 زنـی در مـن از تلفیقی ای،ردهم روبرويت

 اهريمنی يك  اعماقِ   در  ، روحبی ایسايه

 طراتخا از و تو از من، از شتميك سرشتِپ

 !صادرات بانكِ شتِ پ کالغی يك هایاشك
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 صورتت هایگونهروی سرخ چَك، يك جای

 ـفرَطتم  هایسرگیجه  ، آبدار  هایحشف

 اممردانه غیرتِ ... کبودی يك چشمت زير

 امصمانهخ  ، خشن  ، برآشفته هایواکنش

 بود افسرده هاقرن تا زنـی و بود من وت در

 بود ردهم... خون رد غرق کالغی قصه تَهِ در

 ...و جاری شکیخ خونِ رد... هايتلب روی

 ...و زاری غرقِ سايه يك صادرات،بانكِشتِپ

 

 ردم غصه از خاطره يك صادراتبانكِشتِپ

 ردخپولِ از خوردفحش،خوردهبرگشتچِكِ يك

 ...گلو در غضیبمثلِ تلخندهايت، خوردفحش

 وشامل کتابِ در ...را خوردنت خوردم،فحش

 بود انديشه در شعر  ، درونت رفتممی گیج

 بود شیشه ربشاعری کاغذ،روی پرتیوچرت

 گرفتمیجان حسرتیهايت،سرگیجه و تو در

 گرفتمی زمستان مقِع از بهمن يك فرصتی
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 ...آزگار مریع باز  ، را سرت  رفتممی یجگ

 روزگار از بودمت، خوردهبرگشت چِکی من

 نسوءظ غرقِ ...دمبو صورتت در چَکی من

 لجن و عشق از تلفیقی فاضالب، در لگ مثل

 حالآشفته شاعری  ، فردا رويای در رخنه

 انفعال در  ...دربدر کالغی  ...نحست طالعِ

 زهرمار همچون تلخ، و مريض و گیجایسايه

 اعتباربی  هرکسی، نزدِ به  هايمچكدسته

 

 لبت نجِک در ستماسیده شك،خ خونِ رد

 شبتنیمه در ستخوابیده اشك با ایسايه

 کشاند گورستان به خود با را ديدار حسرتِ

 نشاند را هايشبوسه  کبودت، چشمانِ زيرِ

 خريدمی جانش به را سردردهايت سَرَش در

 پريدمی کالغی چون خیالت، بامِ از هرشب

 خاطرات بدونِ  رفتمنمی  و  رفتمی گیج

 !راتصاد بانكِ شتِپ در حسرتت با شد دفن
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 فال حافظ
 

 
 را افظح الِ ف چه،ب آناز خريدم ولی

 را نافذ  نگاهِ  آن  َغمِ و مّهَ  درکِ و

 

 کر و کور و الل به ستمگر، رَحْمِ  درکِ و

 ...هـر نابرابرِ سهمِ از تو وَهمِ  درکِ و

 

 کردمی مَـگـو بِـگـو بیاتی، نانِ برای

 کردمی جستجو بنده-خدا تیمِ درونِ

 

 هرگز و شايد الی کرد،یم جستجو که

 حافظ حضرتِ نه آمد من نه ةعهد از

 

 حافظ خوبیِ به بنويسم، غـزل نـشـد

 معصوم  کودکِ   فردای  ديدنِ   برای

 

  -بُردند اغنیا که- ضعیفان سهمِ  درکِ و

 !ياسین تالوتِ  از  خری فهمِ  درکِ و

 

 دنـیـا از کـودک سهمِ بود، نابرابر که

 را  هاگرسنگی  و  سیاه  بختِ  دلیلِ

 

 باز حافظ فالِ  الی کرد،می جستجو  که

 سردرُگم نگاهِ آن غَمِ  و هَمّ   درکِ  که
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 کُتیحاکم
 

 
 يك استکان چای تلخ و

 يك کاغذ و قلم...                        

 قوِر شکم! و هق و قارشب و سکوت و هق      

 در توهّمِ رفتن،

 ماندن،               

 يك ُشكّ،                   

 سوءظن...                           

 لبريز از فلسفه،        

 بوی تنِد عطرِ يك زن...                          

 بلعیدنِ چند غزل از سعدی با ولع

 گیج، بر هوسِ کشتِن خاطرات        

 در طمع...                                        

 زدن به هیچ و زُل

 تفاوتیطعمِ گسِ بی                

 تکرار يك شکست           

 ُکتی!...و باز هم حاکم                            
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 قاب عکس
 

 
 نامفهوم  و    خـلـت  یخاطرات  یهاماندهته

 جاماند  حوصله،یب یزن بُغض در ُعمقِ   با

 ...دیفهمینم شب، سکوتِ را مغزش خُوردیم

 شوک واماند و در بُهت ،مسخره سرنوشتِ در

 رفتیم نهان در شان،يپر و حالیب آهسته،

 مُردیم  جِ دلـنـکُ  یخاطرات یهاماندهته

 ...سََرش بودنده پُشتِـهـقـهـق با هامخلوق

 بُردیم  داـصیب   ش،يآبرو  کنارِ   را  خود

 شياز خو  را شيذهنِ خو ،کرد یآرام خال

 کرد  یمکث  آهسته ... دیرا شن یبيغر نامِ

 ...یخود، به آرام یآوارش به رو ختيریم

 کرد یعکسقابِ كيبر  رهیخ ینگاه پسزآن

 و زاریب ،  بود ديهر که با  و از هر که بود 

 نفرت در ست،ین گريد هرکه و هست هرکه از

 رانیح خود قبرِیسو ،روحیب جسدْ همچون

 حسرت با [...] نامِ  یروبه زدیم خط ذهنْ در
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 زدهوحشت
 

 روحم و نم بر زدمی گاز هايمکابوس

 نوحم با غرق نم و قايق در جهان کُلِّ

 

 تذَّل با باز  را خود مرگِ کردم تکرار

 غلظَتاين از و خوناين از کردمتُهی را رگ

 

 ديدند مرا مرگِ ،شرفبیخَلقِ مُشتيك

 نفهمیدندرامنهیچوقت ها،کسهیچاين

 

 دافر زندگی، نبودن، بودن، از ترسممی

 ناپیدا  فردای  در -بهوتمَ - برخاستم

 

 زبا پريدم تاريکم خوابِ  از زدهتوحش

 من درونِ  دنیای  داد،می  لَجَن بوی

 

  رفتمفُرو خود در  را، درد کردم تکرار

 ...و هیچ از حیرت با را، هیچ کردم تکرار

 

 دماد ناسزا خود بر  تَلخ، هایخنده با

 بود من در تاريك و تو هرروزِ بود، شب

 

 روزم و شب از دارمترس خود،ازترسممی

 خوابیدم تَلخ نبودت، و بود از تَرس با
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 ناله
 

 اراده، الت و بازاریخَلِق بی مُشتيك

 الصناخ و گیج ،پريشانهایکسهیچ اين

 ماهبهمن سرمای در خسته بهارم، از قبل

 نفرت با رفت، من از که زنيك دورهاآن

 

 زد تظاهُر رنگِ خودعشقِ بر ایشوقهمع

 و... خوابید اشك، بدونِ من درونِ زن يك

 راه افتاد...به هقهق با و ديروز بر کردتُف

 شلغم!يكشدبهراضی،بودبُزدلکهشیری

 

 افسرده و زنی غمگین من يك الید درن

 بودها، تکرارِ  وَهمش نالیدن از کابوس

 های سردی که...الید از سوزِ زمستانن

 الت و بازاری... مزخرف، خَلقی الید ازن

 تکراری هایپوچی مُشتيك از دلخسته

 ناقص ،مسـخره ،خودبی افعالِ از دلخسته

 ارواح ةزوز قبرستان و وحشت، بیراهه،

 جرته ازخسته ،کارهشعرِنیمه مُشتيك

 

 ی تَلنُگر زدگاو، بر خَلق دورها يكآن

 .آه ماسید و..سینه، دوباره اين کُنجِ رد

 چاه افتاد تهـای خاطراتی، زن بهدر ان

 َغم  زدخاطراتی،  زار می در انتهای 

 

 ای ُمـردهنالید در اعماقِ شعرم   واژه

 بودسهمش  که هايیاز بیهودگی الیدن

 ..با سرگیجه از رويای مَردی که.  نالید

 های تکراریمُشت پوچیالید از يكن
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  ماشین آشغالی
 

 
 فرهادت مُرد شیرين، آغوشِ حسرتِ در

 آشغالیماشینِ در خسته نعشی دور، شد

 ...اما بود سرخورده جهان، با تَصادُم در او

 ...هر از بود ناگفته او کهرازی دهان، هر بر

 شبازيگو افسرده،بچة  اين بود روزيك

 اسفندی ديگر نبیند بهمن اين که شايد

 ...باشد هاحرف از  و ردُممَ از رها شايد

 قهراستایگوشهدر،کرگدنباهرکهشايد

 هاستشرارت و خشمز ا لبريز قلم، يك با

 ...که فروغی شعرِ از خیس هایشمچ با

 تکراریدورِيكدرچرخشِشب،روز،شب،

 دريا بخششِ  از آب، يك قطره درحسرتِ 

 امـروز تا ديـروز دهان، در نگفته رازی

 ايیدردتنه از مُرد گ،مر ازقبل کهنعشی

  

 دتيا را، شعر مرگِ -شام از بعد- بلعید

 خالی از ترخالی فلسـفه، از هیتُ مرگی

 ...اما ،بودشايدمُرده ازمرگ،قبل کهنعشی

 ...هر از بود آشفته حـادثـه، انفجارِ در

 شخامو بشد که هايینعره از گلو يك با

 لبخندیبهکودکبودايندلخوشروزيك

 ...باشد هابرف از رها بهمن، اين که شايد

 است زهر از لبريز استکان، هر در که شايد

 هاستازحماقتپريشانکودک،امروزآن

 ...که شلوغی شهرِ در محشور دنکرگ با

 یخـودآزار دردِ  از  ...غمگین لذّتی با

 تنها و مقصدبی هدف،بی بیابان، در گُم

 ديروز از بُغض با  حادثه، هر از آشفته

 ...هايیغم و آه و جهان و جنگ از سرخورده
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*** 
  

 
 آشغالیماشینِ من با تو و نعشِ تو  در

 سردردم و درد درزدم،می زدی،يخمی يخ

 مُرد می تو و با مرگِ مُردممی تو درمرگِ

  رهادمف مُرد ن...یريش آغـوشِ منّتِبی

 

 خالی از ترخالی فلسفه، از تُهی شعری

 خاطراتت  خودزنی کردم  تا ناکجا  با

 پژمردمی آهسته و من  شعرِ شد خاموش

 مفرياد هربـار حنجره، در شد خاموش
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 شام آخر 
 

 ...و پیچید درد از زندگی،ايندر تو شدگم

 ...و ترسیدکهزنيك ...و آخرشامِ مهمانِ

 

 کردمیخودزنیخشونتدرخودباکهزنيك

 کردمی دشمنی  آشکارا میخ و با من با

 

 مُرد تَصاُدف در خیابان، کُنجِ در  میخ آن

 راخوردمنروحِ باخشونت کهنهزخمِ يك

 

 رفتفرومی صدادرخودبی داوينچیروحِ

 رفتمی آبـروبی او، رويای از مَرد يك

 

 راسحرکردنغمگینهایشب ازافسوس

 فردابی مَردِ هایغُصه ... داوينچی دردِ

 

 اينجا از رفت گريزان و ترسید کهزن يك

 ...فردابی مَردِ ...آخرشامِ ...داوينچی دردِ

 

 کرد تناول را آخرشامِ من، از حرص با

 وکردخودکُشیباخدايشداوينچیپسزآن

 

 شد یقِ  ایگوساله بر غضبُيك دورهاآن

 دانستنمی زن و بود زهر آخرشامِ در
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 باید کنی باور
 

 
 ...در ار رفتنت بودم خیره چشمِ جفتيك

 پیکر  و  دربی  ، یـاقـات  آوارِ  به  زيرم

 درپیپی هایپرسش ُمشتيك در پیچیده

 دفتر  هر  ِطرـس  البالی  يادت  جاماند

 میسوزم باز هاشبنیمه زخمی،کهنه چون

 سَر در را تو کوبدمی  هربار  خاطره صد

 ...را  مَردی  خلق،  میانِ  میرممی  آرام

 خنجر يك قلبِ شکافممی زن در کهزخمی

 دارم  بدی حالِ،   اـرهـعـش  البالی در

 آورشرموگیج مغبون، خسته، پريشان، حالِ

 رـعـش ناکجای در شبم هر تیغم رَدِّ يك

 ...باور کُنی ... باور ُکنی ... باور ُکنی بايد

 تقويمم  الی  زمستان، اهِـم  ترينبهمن

 ادرـم هر  خیرِ ایـدع از قبل میرمتمی

 ... رفـ را، رفتنت را، رفتنت بودم غرق من

 ... در را رفتنت بودم، خیرهچشمِ جفتيك
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 شوک
 

 
 دادم ُرک بدی، فُحشِ  زدم، داد سرت بر

 باز هم حرصِ تو را بر دِل بدبخت زدم

 شدم مهتاب  ة گري هماِن شب وم باز 

 مرزخِ رفتن ، بشدم سـوی عَـدَباز از بَ

 

 است ابهام در همه وجودش کهخدايی يا

 پايـیـدمی مراهایشب که سايه آن که يا

 مکنکاش کن  با همه،  اتباز در رابطه

 رحم شوملدُر و بیبشوم، قُ سگ هم باز

 

 ستامِصداق با فرهاد،  ...مَثَلِ حاِل مرا

 استزده لبخند برهمه و شادشددشمنم

 تو کابوس بخورد مثلِ و شد نامرد خواب،

 رتـلِ استثمااز غُ  خبرین و بیبه م

 

 تو امشب به خودم شوک دادم يادِ با باز

 سخت زدم دیـگـل هايتباز بر خاطره

 شِ اعصاب شدمکُباز هم غُـر زدم و چَ 

 ام لـطـمـه زدمباز با ناِم تو بر سادگی

 

 است اکامن يك فیلم که بازيگرِ آن مثل

 سايیدمی دهاندرختی به که چو اَرّه، يا

 کنمتو پرخاش هب امشب منزدکهسرمبه

 وَْهم شوم در هامان، غَرقباز در خاطره

 

 تفکرِ  ديروز و پريروز، هنوزم  داغ اس

 استزده گند جهان به هنوزم ديروز فکرِ

 بخورد افسوس منمثلِ از و من از هرشَبَح

 ناکس به تو و افکارت و کسهر زدطعنه
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*** 

 

 به شما ُرک دادم شجاعت، به شعری باز

 م، شدم سـوی عَـدَ مهتابرزخِ باز از بَ

 ...جنون، از غـِم تـو پوسیدم در اوجِ  باز

 بدبخت بخورد رکیکی منِ شُِفح هم باز

 شوک دادم جهان به امشب، باز با ياد تو

 اعصاب، به دل لطمه زدم َچکُشِباز با 

 ام  يـادِ تـو  را بوسیدم... باز از سادگی

 بخوردسخت لگدی هامان،خاطره هم باز
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 مرگ شعر
 

 
 

 

 

 است هیچ از خسته امشب شعر،

 است پیچدرپیچ  و هیچ در غرق

 است پیچکفن  مکد،می را مرگ

 تشويش در گیج و مغشوش ذهن،

 

 

 واعظ  چون   شعر،  قبرِ  سرِ  بر

 حافظ از من ام خوانده غزل يك

 ...عاجز  ،واقعه  درکِ  از  تخس

 است فراموشی مقصدش من شعرِ

 امشب مرگ بوی ر،شع اين دارد

 تب از داغ و گیج و سردرد و لرز

 لب بر  ناسزا  و دشنام  و فحش

 کشیش وعظِ و خونخلطِ گلو در

 

 

 ذارـبُگ  راحتش  کن،  مـتـاکـس

 پارولت  و خسته  و الـبدح شعرِ

 ...باراين  او  مرگِ  است،  زيرـناگ

 است خاموشی به رو هايشچشم
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 .    جنگ
 

 
 لعنتی  هایکابوس  و  قـه قـه  با  ، شبنیمه هر

 خطی خط  هایانديشه   ، وـت نامِ   ، پريشان   روحِ

 انفجار  و   گیجگاه   ، شقیقه در  ممتد  سوتِ  يك

 نـاگـوار   اخبارهای    و   اول   تیترِ   و  کـیـهـان 

 ...و  رفتن   و   تلخ  پايانِ   از  ترس   و  امید  مرگِ

 ...و   زن   يك  هایجیغ   در   شبم  وسِکاب  تکرارِ

 بولدوزر با ، مـن تخريبِ    و  وـت  يادِ   با  جنگ  در

 منتظر   اينجا  در  بیهوده   عُمر  يك ... حسرتت در

 ...و  موذی   هایانديشه    و  وـت  يادِ   با  جنگ  در

 ...و دلسوزی  در مشغول  ، شرفبی خلقِ  شتمُ  يك

 شغال مثل  بَر، و دور اين بود، که هرکس با جنگدر

 استخوان در ، سرُپشتِ از  ، نارفیق يك  و دشنه يك

 رکیكدشنام  و فحش خشونت، با خود، با جنگ در

 کشیك و چوب سیاه، زاغِ ها،سايه شب، سر،ُپشتِ در

  شبانگاه و شعر و وـت در  ، نهفته که جنونی  نـم  با

 ... گاهبی و گاه ایـهرهـعـن  ... هايمکابوس و زن يك
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 پرواز تا مریخ 
 

 
 تکرار و هی تکرار، در چرخیدِن تاريخ

 یخدردِ تبر، از ريشه کندن، از تو و از ب

 پرواز تا مريخ دل،  داغِ  و  خاطرات  با 

میخ و ِدرِيْل و پیچ و چّکشيك و من مغزِ

 سیراستازخودشحتّیمدتهاستمُردهاين

 دلگیراستسخت وخاطراتت ردد و شعر از

 ديراستلعنتیکنبس«باز... دوباره شايد»

درگیراستسخت،فشاردرامیخودشزخمِ

 
 رسوايی و شوک در بودنت، يادِبه هرشب

 من، عجب دارد تماشايیفردای تو بی

 يك يادگاری روی من، در قعرِ تنهايی

پیش از شکوفايی...  ام،پژمردنِ انديشه

 
 ..که؟. تو ولی با تو، بودی يادِ  و تو با من

 راکه...باهرکسیمنبینپسزيناستجنگ

 که... يا غم و سوز بهمن، سرمای نیمة در

...که تانشنومصدايت !کنبس «؟آخرچرا»

www.takbook.com



 79ن                                                                                     مدرغزل پست

 وصلة ناجور
 

 
 شد ناجور ةوَصل  يك  مّلتی، میانِ در

 کندمَردُمهمهازنیست،پنهاننزدشهرچه

 شد دور خوداز مَردكي نبود،کهدرجهانی

کند ُگم را خود ها،نبودن در شايد رفت

 خاطراتی  که...  امـانت  ماند...  در  کُنجِ  دلی...

 

 پاگذاشتباخشونتبرخود،رحمانهبیرفت

 رابخوردمغزشبانوشابهکِرميكدرسرش،

 گذاشتجادرشبننوشتهنامةسريكپشتِ

 مُرد ضبُغ زيرِبه ناگفتهحرفِصد گلو در

 سینه... ولی... اين در که هايیشد... حرف نشینته

 

 زدهخيَ   ارتباطِ   ، خاطراتت تَراشدمی

 !تو بدادِاست... را رضاخان صد نِشانَدمی

 زدهيَخ خاطراتِ اين را، حَلق خَراشدمی

 تو يادِ شعرم، به را خَر هر پای کِشانَدمی

 حیف... ...الش و آش و چِرت شد زندگی ديگر حیف...

 

 کرداَخته ناکجاهادر راسايهيك شبنیمه

 کرد آغاز را مرگ يك نبود، کهجهانی در

 کردمَردخودراتختهيكنبود،کهدرجهانی

کرد پرواز هاسايه با شد، دور خود از رفت،

 قصه اما... کاش... حیف... رسید اين عاقبت پايان
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 تیشه فرهاد
 

 
 امشب،

 فرهادت شدم...

 شیرينم!

 

 بر من ببخش که توانِ در دست گرفتنِ تیشه را نداشتم...

 م و بیستون دور...وای که من ناتوان بودای

 

 اما نیاسوده مباش، 

 ام قلم استکه تیشه

 کاغذهای فرسوده...و بیستونم پاره

 

 تو ببخش مرا

 چنین حقیرانهکه اين

 ام...کندنبرايت مشغول کوه
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 پانزده اسفند
 

 
 رمیگونفسكيوتار بستنب یاکوچه من

 ميتحر  در  یدارو  یِدر پ یضيمثل مر

 رمیمیکافکا، با خشونت، تلخ م در گورِ

ميتقونيااعماقِ درمُرده پنهان،خشمِ من

 

 ...اما  آمدم  ان،ـتـدرخ نيا زادروزِ   در

 خیاز ب ...امشهيبر ر  با درد از زخِم تبر،

 مااز سر جیماه و نوروز، گبهمن نِیمن ب

 ...خيسخت،درتارکردمبغضیهردرخت با

 

 زمیجال اعماقِ درخسته مترسك، كي من

 زمیشبخرتِچِیهابرخنده هافحش من

 زميلبر اد،ياز فر  در گورِ کافکا، سخت

 زميگالو  هان،یو ک  BBC  ، 20:30ا ب

 

 یرانبا  رِدلگی  ة گوش  در  یامن نامه

 ميقوت نيا در نمیغمگ اسفندِ  پانزدهِ من

 یتکرار یهارِ فصِل زمستانـاعـمن ش

؟میتسل اي مرگ ...سرباِز مُرَدَّدمن کهنه
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 کامیون

 
 شهرِ آلوده  نيا  رفتن از  دن،ياز تو بر

 هودهیاشك، نعره، بحثِ ب بغض، ناله، با
 ...از اطرافت رفتن صدایب دن،يتو بر از

 اهدافت یهق و در الدادنت در هق هُل
 کردن شهر تُف نيبر ا خسته دن،يبر تو از

 کردن چشم، ُپف رِيمفرط؛ و ز یِخوابیب
 شدن، با خشم پژمردن لِه دن،يتو بر از

 مُردن و رفتن سردت آغوش از حرص با
 
 

 خانه نيا  در کُنجِ تنت،  عطرِ جاماندنِ
 گانهیب اواخر، سخت نيدر ا یشد من با

 ...مُشت از تو، داخِل قلبم كي جاماندنِ
 جلبم سگِ حکمِ و غم و شعر و تو عکسِ

 فی... حیروزها آن از حرفكي جاماندنِ
 فی... حیاگزوزها دَمِ  و دود در سرفه یه

 درونم... آه  در  نگاهت  برقِ  ماندنِ  جا
 ... آهونمیکام كي تو، بستِبن ةکوچ در

 
 

 تنگت ةکوچ  درونِ   بودم  ونیکام مـن
 رنگتخوش بنزِ برقِ یُگم ال یول گُنده،

 بیبدترک و ریپ و زُمخت بودم، ونیکام كي
 !بیرا تعق بکردم، بنز حسرت ُعمر باكي

 پوچ در مغزم الِ ی، خ حسرت ُعمر باكي
 نقضم در نبودم، غرقِ بودنت هم من در

 ...قلبم  در  بود   تيهابوق  غِ یج  ُعمركي
 جلبم سگِ تو و عطر تنت، حکمِ  عکسِ 
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 هستم و... یبود جلبم حکمِ قلبم، ُعمقِ در

 دستم شد باز از رها دستت دستبند؛ كي
 دميدر ناکجاها، غرِق ترد دستبند... كي

 ...دمیعُمر تبعكيقلِب تو،  انِ یم در من
 کردم ُپف باز چشمم... رِيز شب، در دیتبع

 ...کردم تُف  سالخ، یِخون یهادست بر
 به سالخم دميبخند ...هق و نعرههق با

 سرشاخم بدجور جنون با جنونم، در من
 

 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

 چشمتازستدهیبپاشیناموسفحشِكي
 خشمت و بتَ و دست لرزشِ نعره، اشك، با

 عشق پژمردم شدم، با لِه ،یديمن بر از
 و... مُردم یسردم رفت نفرت از آغوشِ با

 بود متو گُ ميتقو از بهمن ،یديمن بر از
 تو غرِق تالطم بود نفرت از من، قلبِ با

 مَرِد آلوده  نيا  زا یرفت  ،یديمن بر از
 ...هودهیب شعرِ ،یحوالنيا هشعر ماندكي
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 استفراغ قلم
 

 
 ای مزخرفدنیا خرابه

 هايی سیاه و سفید...و مردم، سايه

 سرخ

 چشمان من

 زرد

 رخسار من

 رنگو بی

 دودِ سیگارِ من

 

 کشممن با قلمم نظم هستی را به چالش می

 تنم...و بود و نبود خود را در هم می

 !آری

 فردای من روشن نیست

 نويسم تا با استفراغ قلماما می

 روحم را از خودخوری نجات دهم...

 

 آيا کسی مرا خواهد خواند؟

 هرگز

 هرگز

 هرگز
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 خواستم...
 

 
 گسست ريشه از امساقه شوم، سبز خواستم

 شکست بیخ از دل  و کوبید تو تَلخِ شِچَک

 خوردصدخاطره دوبهشوم،دلفحشخواستم

 خورد گِره حلقم به نَعره شوم، نَعره مخواست

 ـمبـرس  دريـا به تو از  شوم، رود خواستم

 ـمبـرس رويـا به تو با   شوم، شعر خواستم

 شوم رحمیب و شاکی شوم، سنگ خواستم

 شوم  سهمبی  ، تو فردای  و  تو از گذرمب

*** 

 بود  تو زَهـرِ  از  ترتلخ  امزندگی  و تَلخم

 بود تو رِـشه از خاطره هر ماندنِ از متَرسَ

 هاستفاصله از و هجرت اين از مرسَتَ و تَلخَم

 هاستمسئله همه به تخَتَل پاسخِ از مرسَتَ

 ماهبهمن اين در  ،است بهار مرگِ از تَرسَم

 ...راه آخرِ از تَرسَم ...مزخرفبختِ از مخَلتَ

 ...ترسممی را تو نیست، خودممرگِ از رسَمتَ

 ترسممی  داخ به...  پوچَت صدِ َمق  و  تو از
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 افتادم  اهگن  به   ،  پوچَت  مَقصدِ    با  باز

 افتادم  چاه  به  باز  ، شدم  شِعر  هم  باز

 خوردم  الکل  و  تو  با  غَم  ، تو فَرطِ از باز

 خوردم گل خودی يارِ   از  ، باختم هم باز

 زدم اشك هر  به طعنه شدم، خنده هم باز

 ...زدم کشك ...مانآينده و ودخ بر و تو بر

 ....ترسیدم  ...شدم لمس  تو، رفتنِ   و وت از

 لرزيدم  جاهمه  زمستان سـوزِ  در  توبی

*** 

 شدمکینه در غرق زمستان سـوزِ از ستهخ

 شدم  َقرَنطینه   و ...  بـازی آخـرِ   سوختم

 ...که وقتی  تو،  بازیِ  از  و تو  از  وختمس

 «...َمرتیکه دلِ ساده نِلج»: خوردم حشف

 خواستمت جان و دل با را تو که خوردم حشف

 ...خواستمت گران باز نبود، هیچ قیمتت

 بود محق بدی، فحشِ مرا کهخوردم حشف

 بود ـممـات بـا ... تو بیراهِ و بد  سرنوشتم
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 تـو لـجـبـازیِ به ننگ   و  وـت يادِ  هم باز

 وـت یِاّخـاذ و حیله  و مـن ضَعفِ هم ازب

 فـريـادت هر  وحشتِ   و  شب کابوسِ باز

 فـرهـادت خودکشیِ  و مـن شیرينِ وچِک

 هافاصله اين از خسته تـو، بـازیِ از ستهخ

 هاسئلهم از خسته نبودت، و بود از خسته

 کاشانه اين در پیچیده  تـو، عطرِ  از ستهخ

 ويـرانـه اين در تـو  هایخاطره از ستهخ

*** 

 باشم ش کچ ة بند   ، ومش  میخ  خواستم

 باشم ناخوش و کَسبی زنان،نعره نون،ج در

 ...باز تـو پايانِ و تـو  از شوم، شعر خواستم

 ...باز تـو دانِ زن و تـو در پوسیدم، سوختم،

 ...که فنجانی تَـهِ در  ، شوم هوهق  خواستم

 ...که زمستانی سرمای  و بهمن از ستهخ

 کنم روازپ تـو سمتِ  ، شوم مَرگ خواستم

 کنم   اندازپس   باز   را  تـو يادِ خواستم
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 بوف کور
 

 
 

 

 

 ...روز ره اِنـزوا در  مرا روحِ خورَدمی که

 مانندنمی  دهاـغـجُ  ، ورـک مَردُمِ  میانِ

 استتاببیچهجنوندر،سرشزندبهمیکه

 ...ناموسش و جهان بر دشنام، دهدمی که

 رفتن بودخوِب  زمین حسِّ  و از زمان که

 !زدمی ُتـپـُق  دائماً    ، جمله  هر  میانِ

 سِمِج هایسؤال  و فحش و نفرت میانِ

 تیخرابا  و  مُـغ  مُفتی،  و  زاهد  میانِ

 بود تالُطم در غرقِ پیر، جُغدی مثلِ که

 رفتمی گلو تَهِ در ها،نفرت و بغض که

 ...و گاز و غم و شب در شد،فرومی جهان

 ...و رفتمی خسته و ینغمگ و صادقانه که

 ...دردهايی

 ...خوره مثلِ          

 ...زندگی در                     

 ...رموزم                                    

 دانندنمی  و بَلعدمی  و تَراشدمی  که

 استخواببیکهشبیهرکُما،رودبهمیکه

 ...ابوسشک  میانِ  در ها،شب پَرَدمی که

 ُخفتن بود دوباره فکر به و بود هخست که

 زدمیقعُ و بودخسته زمین، و زمان از که

 لَزِج هایحرف الی زد،می ُتپُق هی که

 افاتیُخر  و  رکَـ  و  کور  مَردُمِ   میانِ

 بود گُم خود میانِ در سردرگم، و خراب

 رفتمی فرو دائماً  ،خودش درونِ در که

 ...و الفاظ میانِ در  سلیم،ت شبی  بشد

 ...و رفتمی پَرشکسته جُغدی، اِنزوا در

 قر تا زنـی و
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  گوربهزنده
 

  

 رد،س مسیرِ يك

 تاريك،         

 زده،يخ                

 ...العبورصعب                       

 زنده... نفريك        

 گور؟ قعرِ امشب خوابیده چرا                

 بُريده؟ را خود کسچه از 

 اش؟ريشه                           

 تو؟ يادِ  يا                                    

  بیزار؟ شد تو از        

  تو؟ استبدادِ چنگِ از يا                    

 ...امشب رفت 

 تودردريای عشق با  کردغرق را خود ِنعشِ

 پاگذاشتحکممتوست، ِمثلبرهرچه و تو بر

 !دقیق زد، پوچت افکارِ وسطِ بر لگديك

 ورفتگفت«بودحقش» :دل دربلعید،رابغض

 اپتیپ شتیمُ يادِ  از ... و تو ادِي از رفت

 ...زد اغیار با پیوند خود، فقدانِ حسرتِ

 تو دنیای و تـو از امشب، رفت         

 ازخودجاگذاشتمُشتسَر،يكپُشتِامارفت

 !یقعم زدپوزخندی و کرد گور در را نعش

 ورفتگفت«لقش]...[»يكزد،خلقبرلگديك

 خطیوخط گند و سرد و سیاه شهرِ از رفت

زد دار را خود عشق با دورها، آن در رفت
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 وَهمِ نوروز
 

 
 فرياد  ها، صد نعره وماسید در حُلقوم

 مستتتنِ طعمِها،سرگیجه مِی، ناخورده

 استدرپیچپیچسختیبهچرخهخداينچرمی

 ها، مُمَتداين پیچ در ماسیده هاسرگیجه

 

 ات باشدتَلخ، از سرسختی شايد نشانی

 است امسال از سهمت از لخ،تَ نشانی شايد

 ها باشدشايد شروعِ خیزِش سَرخورده

 دبو تکرارِ وَهمت ها،سرگیجه در که شايد

 

 شکیبايی و صبر از خسته جُدايی، از وَهم

 پیر و چرکین و چروکیده شغالِ از وَهم

 را...تگرگت شب، بر زد کهزمستانی از موَه

 کردن ات، قصد تبربُريدن، ريشه از وَهم

 داد بادت و به باد رفت بر سالِ ديگر يك

 دستت از رحمانهبی رفت، ديگر سالِ يك

 استازهیچکههايیازآشفتگیسوزش در

 مُمتَد ها،هیچ دورِبه چرخهاين چرخدمی

 

 باشد اتدبختیب از کهها شايدسرگیجه

 تاساقبالکه،ياقسمتکهشايدهاسرگیجه

 ها باشدشايد نشانی تَلخ،  از اين مُرده

 بودسهمتکهباشداين،شايدقسمتکهشايد

 

 تنهايی ترسِ از کابوسِ ،نبودن وَهم از

 پـوسـیده سکوتِ ُممتَِد فردای وَهم از

 را...مرگت استبلعیده کهلجنزاری ازوَهم

 کردنخودراسحربیهایخودوشبازوَهم
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 فرهادت مُرد خیابان در شیرين، وَهمِ در

 کردماز دی و بهمن گذر نوروز، وَهمِ در

 فتمرسوی لَجَن  لَجَن، خالی ازبا جیبِ

 بوده...همیندرجهانت،حیف...تابوده گُم

 

 ريزیفردا، اشك می خُشكِ خاطراتِ بر

 استشیرينريشه از هرتبر فرهاد،مِوَه در

 هاخوردندبُغض را  هاحرف غم،سوزشِ در

 استسهمبیافسوس تو، مَردازفردایاين

 با يك تبر کوبید  بر فَرقِ سـرم، يادت

 کردمسحر را باز هم شب خیابان اين در

 رفتم دنـرگـبا ک فريادها ،   از لبريز 

 و فرسوده مغبون لَجَن، در خالیبا جیبِ

 

 لبريزی هصّغُ از سالِ ديگر رفت، بازيك

 استغمگینمُرداباينديگررفت،سالِيك

 مُردند هانعشاين باز ديگررفت،سالِيك

استرحمبیسختمرگت،ديگررفتسالِ يك
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 فهمت چه از من بود؟
 

 
 ها شدآهی که بعد از رفتنت، مـانـوسِ لب

 ها شدکابوس شبمُشت پیغام از قديم،يك

 هقهای خشمگین، ترسِ من و  هقکابوس

 در عُمِق يك صادق کور، ای بوفِهبا اشك

 غم، تقديِر جبرم... آه و از تو، ترس بگذشتن

 ُکنِج قبرم... آه در سرنوشتبی جسد، يك من

 سرد و تـاريك و پـالسـیده  در کُنِج قبری

 رق، نـتـابـیـدهنورِ خورشیدی که از مشبی

 استخاموشهاستمدتکهخورشیدینورِبی

 دجور مدهوش استبلعد مرا، بکِرم می يك

 ـدمُـمـتَ ...بلعد مرا با اشـتـهـاکِرم می يك

 ...گردد لـبـريـزِ شك تا بودنم  بلعد او، می

 از من بود؟ چه سهمت هیچوقت، نبودم شايد

 از من بود؟ چه يا... فهمت غرق شعوریبی در
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 ها و سردردم؟از من بود، از شب چه فهمت

 ردردم؟از پـايـیـز پُ  فهمت چه از من بود،

 از افـکـاِر مغشوشم؟ فهمت چه از من بود، 

 فهمت چه از من بود، از تـلـخـیِ آغوشم؟

 های پر پیچ و...وش و من و غمـآغ تـلـخـیِ

 از هیچ رفتن سوی هیچ و باز هم هیچ و...

 حیف قُفِل سکوت  و...  فرياد با ها، در هیچ

 حیف و...  قوطرويای پرواز و س  و  سازِ تو

 ای... شايدتو که از درد، شايد مُرده از حیف

 ای... شايدسرخورده مردمان هم از تو شايد

 گشتی چُدَن و سنگ من،جنسِ از هم تو شايد

 کـرگـدن  گشتی بختِ  وارونه   ةمعشوق

 ای آخرشايد تو هم از قـافـلـه، جـا مـانـده

 خواهش و باور  ُعمری اعتقاد و  شد نِفله،

 استابد خوردهات، حبسُِحکِم بازی که شايد

 استخورده جسدهارايكکِرمقبرت،درکنجِ
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 ها محشورسرنوشت، با ِکرم، بیجسديكمن 

 المهجوردائم  هر تِرمِ ُعمرم، در   مشروط

 هـامشکوک بین مردمان،  غَـرقِ تَـفَـحُّـص

 هـااين تَـنَـفُّـس  هایروط در کابوسمش

 رشیدمهـای خشمگین، در نورِ خوکـابـوس

 هاست در اين غار تبعیدمکه مدتاين من

 عتمد گشتمم  در اعماقِ صـادق با جُـغـد، 

 بهمن، منجمد گشتم سرمای در خسته من
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 1در مرثیه کرمانشاه
 

 
 است مُرده ديگر فرهاد من، شیرينِ کن ناله

 است پژمرده اتمعشوقه ...شد آوار بیستون

 جاننیمه چشمِ دو آن داغدارِ  ايران  گشته

 است افسرده وطن مامِ  نازنین، ای کن ناله

 کُرد مظلومانِ داغِ از  هموطن، ای کن ناله

 است سرخورده ملّتی ويران، کرمانشاه گشته

 مازنی و بلوچ و تُرک لُر، و گیل است داغدار

 است خوردهخط وطن از شادمانی، بختی،نیك

 ...بیستون شیرين، اشكِ از  شد آب ذرّهذرّه

 است  گُرده بر  افرهاده  ، هاکوه در  برکوله

 !عزيز مسئولِ ردِم ،پريشان و حیران  گشته

 !است خُرده هايشپول پريشان، مسئولِ ردِم

 رودمی هااستخوان تا ، زانـخ سنگینِ سوزِ

 ...است ُبرده  خود با  انگار خزان،  را آرزوها

 کـوه... است خاموش فرهاد، تیشة صدایبی

  است مُرده امشب فرهاد ن،م شیرينِ کن ناله
1

                                                           
 زده در کرمانشاه، سروده شد.و در همدردی با هموطنان زلزله 1396این غزل در سال  -1
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 1صحرادر مرثیه ترکمن
 

 
 ميدر خواب بود

 آمد و خانه را بُرد لیس که
 یخوابیو ب یعمر تالش و دوندگ كي حاصل

 آب رفت بر
 آب رفت...  با
 بُرد...بو  ستشُب برادر و خواهرِ ترکمنم را یآرزوها و
 

 به پاخاست کردستان
  که يیآوارها رياز زرا  شيهادست و
 بود نیو خون یزلزله هنوز زخم یهایلیس از

 کرد بلند
 ها از جنوببلوچ و
 از غرب - ستارخان دیفرزندان رش نيا -ها تُرک و
 و اعراب هایاریو بخت هالكیگ و

 یو اصفهان یو تهران یخراسان
 یو جنوب یشمال

  پاخاستندبه نیزمراناي ةچهارگوش از
 دستان خواهر ترکمنم را گرفتند و
 - متوهم طلبانهيو تجز یاجنب یالشخورها -نامحرمان  دگانيدر مقابل د تا
1نخورَد نیزم به

                                                           
 ، سروده شد.استان گلستاندر  زدهسیلدر همدردی با هموطنان ، 1398نوروز در  شعراین -1
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 ماربی و خسته ةگرب نيا
 خورَدیم انهيتاز
 خورَدیم انهيتاز و
 !یآر

 خوردیم انهيکه تاز هاستسال
 نخواهد خورد نیزم اما
 چشماِن الشخورها یکور به
 ما رانِيا

 نخواهد مُرد... هرگز
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 ا کرگدنمعاشقه ب
 

 
 در مُستراح و بعد... با کـرگـدن، لبريز غـم، 

 يك مَرِد طاغی مُرده در اعماِق چـاه و بعد...

 آغوشیمعشـوق  من   با  غیرِمن  طعِم  هم

 فلسفی...  فحش و فراموشی يك  درگذشِت 

 

 

 باز... و داغ چای گَس، يك و حقیقت: تلخ طعمِ

 از...و بسـرنوشـت قـعـرِ اُجـاق يك کُندة بی

 آه و صدافسوس در محضر خر فیض بردن... 

 و مايوس است و خر، افسرده از هرچه انسان

 

 

 در  نفرت  از  دريـوزگـان  و  اغنیا  و  هر...

 «عر؟ و عر و باش تا کی صدای عر خاموش»

 مـن  و  شايد... روی  آوارِ  يك  بولدوزر  بر 

 خاطره،  از  بهمن  و  شايد... جاماندنِ  يك 
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 جنون
 

 
 يا انتهای گور بود مَقصدش در ناکجا، 

 را هر لبخند گندِ و بُرد از ياد، طَعمِ رفت

 ،خونخشكهایسُرفه،نگفتهحرفِبغليك

 ديوانگی جُنون، و بیزار سخت جماعت از

 اکجه و غم، روبرويش نار ويرانسَپُشتِ

 درد و درد و درد و درد هر از سخت، عبورِ يك

 مشغوِل هُبوط تابراح، بیمُستَ تا عَدَم از

 قیمتیارزش و بیبیچاره و بی دلِ يك

 پاگذاشت نفرت و بُغض با هاناگفتههمهبر

 بود يکدنده و وحشی و لجوج اما بود مُرده

 ها آغاز کردبا تیغ يك ُجنونِ مَحض را

 شد پاک خاطراتت از سکوت، در محابابی

 ناجور بودیوَصله آن در که شهری ازرفت

  گند را خاطراتِ و ا خود بُرد، يادرفت، ب

 هدف،صبروشکیبايی،جُنونبیهایفعل

 یخويشتن بیگانگ با تَبَر، و ترديد و شَكّ

 کجا... تا خود از ُعمرلعنتی، يك فرارِ يك

 سرد هایشب از و اوهام یج، ازگ فرارِ يك

 وسقوطهیچدر،هیچباسیاهیتصادفيك

 تی...ُامَّ مريضِ افکاِر  و   درمانیدردِ ب

 راجاگذاشتخودراودلسَرَشپُشتدررفت

 بودهرخنده ازخالی ديگر کهقلبی با رفت،

 پرواز کرد هاقرص با ُجنون، با خود از رفت

 شددرخاکزدو،پسازخودنفرترابانعش
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 شعله
 

 
 سخت طُغیان کرده  ظاهرا شعر دوباره

 واژه، ز چه عُصیان کرده؟بهباز هم واژه

 در اين پوچ به يَغما رفتههیچ، باز اين 

 به اغما رفته  که خوابید،  ردباز يك مَ

 های مرا پوشاندهايه، که شبباز يك س

 که فردای تو را سوزانده باز يك شُعله، 

 گشتهم ام گُ اين زندگیکه از  تو باز يك

 گشته مَردُم   ةسـوژ  ام،یـگـوانـباز دي

 خورده شیخ، که از اَرّه و چَکُّباز يك م

 هُـنـر و افـسـردهم  کرگدنی بـیه زبا

 شد از اشـخاص خَفه که جهانم باز پايان

 احـساسبی چِرت، تُهی، هم مملکتی باز

 آوار  استام  زندگی   بر   باز افسردگی

 است بیزار ز من خواب لجن، هایشب باز

 دوریِ تو  ِدق کرده  باز هم  شعر که از

 هکرد عاشق  تو   به را  کرگدنی  ظاهرا

www.takbook.com



 101ن                                                                                     مدرغزل پست

 هیچ مطلق
 

 
 ُمطلق و نچسب یچِاز من بنوش، از اين ه

 کن، بمیر! نبودم سکته و در شك میان بود

 حسن!  و  عباس  و  غالم  بکش با  قلیان

 ات را ديکته کن، بمیر!به جهان بیهودگی

 ؟جبر يا جبر  در انتخابِ  مر  مُـرَدّديك عُ

 اش  بدردنخور است!فلسفه  زندگی   اين

 بهتر   مگو  و  فردای  و  امید  از  شادی

 است مُزخرفات، ديگر پُر اين از منگوشِ که

 بگذريم!  کردن و ديدن يکی نیست...اهنگ

 بکش! سیخ را به منصور جوجه و تو با جواد

 کوفتند سرت   را  به مَعرفت  شِاگر  چَکُّ 

 را به چهارمیخ بکش!  شِچَکُّنترس! فقط 

 اش!ی مشکیو چشم و مو اريحافظ و  جز

 چیزِ بدردبخورِ ديگری  نداشتهیچ جهان

 یباش ام در فلسفه  من  بنوش، تا غرق از

 آوری نداشتچیزِ حیرتهیچ  چَرخه، اين

www.takbook.com



  کرگدنیسم                                                                                             102

 های خاکستریجنازه
 

 
 ...نمانده یباق یاحوصله

 ،است یقبرستان هیشب جانيا

 ؛وسعت وطن به

 ...متحرک ةجناز ونیلیهشتاد م با

 

 ...یرخاکست یهاجنازه

 ...یخاکستر مردمان

 ...یخاکستر یهاعشق

 ...یخاکستر یهایآزاد

 ..یخاکستر یهایمشغولدل

 ...و پوچ چیه

 ...به مرگ میمحکوم

 

 ،مخلوقاتة هم جانيا

 مالقات با مرگ،از  شیپ هاسال

 ...اندمُرده
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 کهکشان
 

 
 گردش و من غرقِ سرگیجه در کهکشان يك

 سازند...مـن  نمی ها،  با شايد  دوباره  کِـرم

 سـايـه و يك زن عـابر، من و يكدر شهرِ بی

 بازند...هرگز نمی  اين خـاطـراتِ لـعـنـتـی،

 سیگار يك و فحش و سکوت و چای غزل، و شعر

 و  درد  و  دود و دَم  با  تو خـیـّام  از   لبريز

 در انـفـجـاِر حـادثـه،  قـصـدِ سـفـر  کردم

 ـه من آتـش زدم با توخـانـه را از ريـش اين

 استيك زخم، روی کتفِ دُبِّ اکـبـر افتاده 

 جـمـعـه غم را خورد سَِکندَر در غروبِ جـامِ

 خور بشد، آخردم با شعر و غزل   کس کهآن

 تیر  خورد  و  مُرد سال،  فالن  تیرِ  هِژدهِ  در 

 چکّش برای مـغـزِ هر انسان  ضروری نیست

  خـیـّام    بکن   لِـه   هايت شعر  با   مرا   مـغـزِ 

 در کهکشان با من بچرخ و چرخ کن مـغـزم

 و زن و ابهام در الی شـعـر و سـايـه و کِـرم

www.takbook.com



  کرگدنیسم                                                                                             104

 نسل زرد

 
 

 اد، در اعماق حلقی که...خشکید يك فري

 رد، در فريـادِ خلقی که...خاموشی يك مَ

 هاه از مَرُدم، پُر بـود  از نگفتنک مَردی

 هاقبل از شکفتن وگوارس غنچه، مرگِ در

 گـُم بود ثبات، هرروز اودر دردِ خلِق بی

 در خود فرو با لذت و غمخواِر َمردُم بود

 و... افسوس و افسوس و غم با ،ملت جهل بر

 کابوس و... و کابوس ها،سايه میانِ هرشب

 خزانی که... ها در جنگ، در فصلِبا سايه

 ...که خزانـی  نسلِ   پوچیِ  از  دلهره با 

 مَرد و...  خاموشیِ   در...  خروار ها ناگفته

 و... پُردرد هایشب در خواب و تلخ چای يك

 از... حرص خوابیدند با کهپُردردی هایشب

 ارث از... ایخورده شايد تو، از طلبکار خلقی

 عََبث، مردود  پوسیده،  در جنگ با افکارِ

 غض، در شهر کثافت، پُر صدا، پُر دودبا بُ
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 تیغ با کشدمی آرامشت، خط بر که شهری

 جیغ:جماعت حَلقِدرباخشم کشدمی خط

 در مرگِ خاموش و...بیند او میهره با دل

 و... مدهوش و گیج و پوچ خلقِ میانِ  در گُم

 سنگ خار و میاِن مَردُمی از جنسِ در گُم

 غرقِ  حیله  و  نیرنگ  شهرِ انِ یگُم در م

 شوم و...  و تیرگی، بختِ بد گُم در میاِن 

 میانِ نسِل پوچ و گیج و مغموم و... در گُم

 اين نسل در خاموشِی   ...ها خروارناگفته

 اين فصل از من سهمِ  شدکهبرگیريزشِ هی

 پوسیده تقويِم  در    ، زرد   خزانِ  فصلِ

 از خلقِ چـروکیده   ، کابوس و افسوست

 نسلِ نگونبختی که ُگم شد در غبارِ جبر

 صبر و صبر و صبرهِی رب محکوم شد کهنسلی

 نسلی که شد فرياد، در پايانِ فصلی که...

 نسلی که...  خاموشیِ يك شعـر، در فريادِ
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 میردمردی که می
 

 
 لب بر شاملو از بیت دو و سیگار و فحش با

 نامفهوم بر پايیزِ سرگردان و   غضبا ب

 در ناکجای شعرها، يك مَرد در تبعید

 ترسدمی سخت رفتن، و پايیز از ردمَ يك

 خود با درد میرد، در انکارِ می که مَردی

 يغما در سهراب، میرد، درمی کهردیمَ

 گیردمی عشق با را کِرم يك خود  مُشتِ در

 شايد...  افلهدر ق  گذارد هیچ راجا می

 است لبريز غصه از هم پايیز اين که شايد

 ها باشدها، بر جُـثّـهروشِ کِرملِ خُفص

 میردمَرد می پايانِ آن يك در که فصلی

 فصلِ شکستِ کرگدن...، در انتهای راه

 از قافله جا ماند،  مَردی دربدر، امشب

 با فحش  بر فردا  و  فرداهای  نامعلوم

 بلعیدحَوّا  که نسلش را  میبا بُغض بر

 لرزددر ناکجای شعرها،  يك مَرد  می

 دو زر در پايیزِ تلخ میرد،مَردی که می

 میرد، در پايانِ  اين اغمامَردی که می

 میردمَردِ در ِاغما، می در سوز و سرما 

 میرد، در اين غائله شايد...با عشق می

 است پايیز شايد سهمِ باز رفتن که شايد

 ها باشدشايد که اين پايیز، فصلِ غُصّه

 گیردفصلی که فردا را از يك مُرده می

ماه منمنتهی تا سوزِ به باشد که فصلی

*** 

 بسپُرد خزان و دل را به پايیز از تکه يك

 گندم کرد... روی واپسین را  قُمارِ  حَوّا 

 دمُر مَرد و شايد ماند، امشباز قافله جا

م کردگُ  ...تبعیدها از دل را در تکه يك
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 تیغ
 

 
 نباشد سیر دل اين بودنت، از هنوز شايد

 ياپرخاشجنگبدون عاشق، شدی ايدش

 پايیزاستم،يتقواين در فصلم هر تو زا بعد

 رممُرتدی   دا اسیرِ    پريشانِ  حِسِّ 

 است ردپُرد و غمگین ها،میانِ کِرم توبی

 میرممثلِ کالغی دربدر، سَرخُورده می

 دير نکش، شايد نباشد رگ بر را یغت اين

 باشمن با بیهوده نکش، رگ بر را یغت اين

 انگیزاستغمنکش،پايانرگ بر رایغتاين

 نکش، حِسِّ بَدی دارم رگ بر را یغت اين

 سرداستمنَتوتَبی نکش،رگ بر رایغتاين

 ها  سیرم، از تیغنکش رگ بر را یغت اين

*** 

 گیردامن مُردابِ اين در من، شو باهمراه

 شوم جهانِ بسوزان اين چشمانت بَرقِ با

 باشباش،بامنبامنپرخاشبیوجنگبی

 کن...مزارمسوی بکش، رگ رب را یغت اين

 مثل اسیر و کِرم و پايیز و کالغِ پـیـر

 راهِ نامعلومبیدر اين با من  شو همراه

 اشب،  لبريزِ بهمن  ،  با بودنم با بودنت

بريزِ بهمن باش و گرما را نثارم کن...ل
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 درد کهنه
 

 
 تَِن سرد و...   از پريروز و يك درِد کُهنه 

 ر حلقومِ يك مَرد و...های مُرده دبا نعره

 تلخ و گنديده از خاطراِت   ديدش یدرد

 غمگین که دردش را نفهمیده ایسايه از

 یمصنوعیهاشبنيا در نیغمگیاهيسا از

 ... یممنوع یايخاطرات و عکِس تو، رو از

 تکراری  هایشب و  یموذ  یسردردها

 ادراریشرمِ شب شـب، های نیمهکابوس

 دنینفهم را نیغمگیاهشب و شب از شرم

 دنيخندباحرصهاهيدرگر جنون، از شرم

 خويش از فرار از حقیقت، از تظاهر، از شرم

 بر شرمگاهِ شعرِ پُر تشويش  گَدشرم از لَ

 خسته تنِ نيبر ا هاهياز خروشِ سا شرم

 و وابسته جیگ نجايکه مانده ا یدل از شرم
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 ...ها ُخفتن و خُفتنآسمان رِياز به ز شرم

 ...رفتن و مُردن  ناکجاها م از کجا تا شر

 ...هر شب خطر کردم  ،تا ناکجا ناکجا  از

 ...کردمبر دردِ حافظ بُغض يا... عَزِم سفر

 کوچ از خود تا...  کردم، پريدم،سفر عَزمِ

 ...حتی از شرم مُردن،درد،خوببیمرگِيك

 روحم... اعماقِ اين در کهنه رخنه دردِ يك

 کوهم...  بر پیکرِ  ين تَرَک ، چند  افتادنِ

 خت، در پايانِ اين درد و...س انفجارِ يك

 مرد و... اين  سوگِ در زدهماتم  کرگدن  يك

 گوشه نيکهنه مانده ا کرگدن با درد كي

 .در آغوشِ..  که یآن روزگار  در حسرتِ 

 ردیگیها را نمکه شب یدست حسرتِ  در

   ردیمیمکهیچشمان درُعمقِ کردرخنهشب

 فردانیستکهچشمانیدرعُمقِ  کردرخنهشب

 زمستانش هويدا نیست فردا که بهمن در

 رويای من و يادم که غمگین است،  فردا

 از پايت افتادم در مَسلِخ روحم، دريـغ... 
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 صدای زن
 

  

 چشم و رِيز یکبود كي
 هاکُنجِ لب یخونِ ُخشک              

 که مُرد و یدر گلو بُغض      
 خسته یتن كي                                 

 ولَت و پار                                                   
 هقِ خاموش وهق دوباره                                         

 در نگاه و یشکا                                                              
 تخشون یوالیفحش و دشناِم ه انِیدر م                            

  ...هاشـبمهین                                                                          
  

 سواِل ناگوار صد
 تکرار و تکرار:             

 که هستم؟ من»
 چه هستم؟ من 

 خشونت وَهم و یِافسرده و قربان یزن كي         
 خسته در اعماقِ چاهِ نفرت و بغض و عفونت              

 افکارِ تو خسته از                                                      
 فتارِ تور                                                                       

 بدلخسته از غولِ تعصُّ                        
 تناسب مارتیب با آن ذهنِ چیمن ندارم ه                                      

 خسته هستم
 هرروز یهاو از اَمْر و دخالت یاز تو و از نَهْ                
 خسته هستم
 چشمت،  ريز یهابیو تعق یاز تو و شکّاک                

 و مرموز جیگ                                                              
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 خسته هستم
 ووقت خواب  ردیکه سراغم را بگ یاز جهان و از جهان               

 عروسك كي
 خواب وتخت               

 عروسك كي
 در نقاب و               

 در سراب و                     
 منجالب و                             

 صد سوالِ ناگوارم                           
 جواب و... یو ب جوابیو ب جوابیب                                      

 «سته هستم...خ                                                                          
 

*** 
 

 خود،یب شهرِ
 شهرِ مضحك،        

 و اهیسشهرِ نامرد و                
 انتیخ یشهرِ پُر دود و لجن، بو           

 شهرِ گند و مسخره       
 مضحك                              

 تباه و...                                       
 شهرِ مغبون       

 غرقِ طاعون                
 اشتباه و اشتباه و اشتباه و...                        

 
 تکرار باز

 فحش و دشنام انِیدر م        
 تکرار باز

 ماریشهرِ ب یهاگوشه        
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 و اهیافسرده با بختِ س یهر زن
 چشم و رِيز یبا کبود                          

 هابکُنجِ ل یخونِ ُخشک                                           
 ...هاشـبمهین                                                                     
 ...هاشـبمهین                                                                     

 ...هاشـبمهین                                                                     
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 بغض شعر
 

 

 

 

 

 ابدونِ   غذ  زنی   دربـدر،   مُرد بیوه

 طفلِ يتیمی گريست، از قَدَر و از قضا

 در  طلبِ  سرپناه،  دخترکی  در  عزا

 رضا سیاهی به جز نداد، امشب من شعرِ

 

 

 

 

 نحیف جنینی نعشِ مُستراح، يك به بود

 ضعیفنَفْسی حاصلِ  کَژروی، يك حاصلِ

 سخیف مادری، يا پدری بس آن بر شرم

 حريف وبُغضشدل با نشد، امشب شعرِمن

 حامله شد  همسری،  در بغلِ  غیر يار

 بخت شد، از هوسش يادگارطفلِ نگون

 اش، در پیِ نان بود و کارهمسر بیچاره

 تر از زهرمارشعرِ من امشب بشد،  تلخ

 

 

 

 

 عُمرِ  يکی پیرمرد،  شد  به فنا امشبی

 تا  که  لبِ دخترش، ديد  به روی لبی

 ..تبی.آه  ز  داِد  جهان،  آه  ز  هر  مک

 به يك عقربی نیش بزد، امشب من شعرِ
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  من
 

 
 زدپوزخندی من بر ديگرنیست،کهمَردی

 زدچرندیهایسخن،خريكمنگوشِدر

 زدگَندیچهفردايمبههايیکسهیچيك

زدشبم، جیِغ بلندی زن در يك گريه، با

 چرخید... دهان در اراده،بی فحشِ  مُشتيك

 
 وسرخوردهسرکوبشدکهزنيكمندرعُمقِ

 مُرده هايم، در زنیجیغت، نعره شلیكِ

 افسردهوغمگینيیتويكمنايندرشدگُم

پژمُرده  تَلخ لخ در من، صد خاطراتِ تَ

 خنديد...من با سیاهی لشگرش، آهسته می

 
 گیج هايیرقصنده ،صداخَتمِ مجلسِ در

 گیجهايیچرخندهروز،بانرخِخوردنینان

 گیج هايیاعماقِ مَردم، خندهپاشید از 

گیج هايیندهب ماسید، نعشِ در قبر می

 چرخید...من نمی اين چرخه ولیاين چرخید

 
 بوددويدنمشغولِ ،ديگرنیستکهمَردی

 چريدن بود مشغولِ شهر، خر با وَلَع در

 بود جويدن مشغولِ سخت من در افکار،

پريدن بود فکرِ   زنی  باِم من، شتِپُ  در

 خنديد...می لق خ خیالی، بی  با  من   مُردمی
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 سکوت
 

 
 سکوت تو

 عجب خنجری است...
 ام را...شکافد سینهمی
 

 آه...
 امیدم ناامید گرديد

 و بهارم پايیز شد
 و آتشم خاکستر...

 فردايم در ديروز جاماند
 سرانجام 

 هايم، مرهمِ زخم
 مرا زخمی کاری زد...

 
 ياد گرفتم،من نه نیرنگ را از روباه 

 و نه فرار را از شغال،
 های متظاهر...گرگشدن را از گلّهجماعتو نه همرنگِ

 
 من تنها با عقاب به پرواز درآمدم

 تا آنقدر دور باشم
 که در غیابم

 آزادانه نفس بکشی...
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 شهر تو
 

 
 خاطره جا مانده بود شهرِ تو، يكهای در کوچه

 ه بودواندی مجعول را، يك ناشناسی خاين نامه

 گرفت  پهلو  یقايق يك  ،  مستراح التهابِ   در

 خو گرفت  شايد  با مرگ  داِر مريض، ةچوب يك

 در غصه مُرد  يك رهگذر در ناکُـجـای شهرِ تو، 

 خورد حرص با را گیج، عکاس و نامفهوم عکسِ يك

 بر پیکِر شـاعـر نشست شلیِك شعرِ خشمگین، 

 گسستنعش از هم میتو، يك  شهرِ هایروده در

 ديـوانـه شد  يك میخ، از فرِط صدا در مغزِ من 

 ام ويـرانـه شداين خانه با يك کلنگی پُر غرور، 

 گرفتشکفتن می شبدوباره در هر تويی هرشب

 گرفتمی رنگ بهمن  تقويمِ اين خانه، همیشه 

 هـای هرشب و...صدا، کـابـوسفـريـادهـای بی

 المَصَّب و... منِ  ی، دردِ لـعـنـتـ های سَرگیجه
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 دنیای تو  ارّه بر يك سوِت مُمتَد در شـقـیـقـه،

 در  دريـای تو  غَـرقِ  امید  و  آرزو ،   هر روز 

 خار در چشمِ چپ و... گلو، يكدر سرتق تیغِ  يك

 فُـحـِش بد، در انتهای هر گپ و... سنگینِی يك

 گلوله،يك شقیقه،يك سرابتلخ و يكيك مرگِ

 انتخابو پايانِ رَه، بی  جَبر و مَن و يكدرد  يك

 قايقی در هم شکست مستراح، يك هایدر روده

 گسستدارِ مريض، با خشم از هم می ةچوبيك

 يك خاطره جرّ خورد و نَعشِ زن دوباره ناز کرد

 دن، خاموش از اعماق من، پرواز کردـرگـيك ک

 زد  خورشید ةريش  بر  تَـبَـر، با   يك ناشناسی

 سـیـلی بـالتـرديد زد  بر صورتِ زن، شوهرش؛

 يك رهگذر را رانده است مجعولِ میخ،  ةهر نام

 مانده استاجکرگدن يك های شهِر تو، کوچهدر
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 روانی
 

 
 یگاریرسيز    ِانیم  تهـسـ... آهسوختیم

 یتکرار یهاشب نيا در خسته حوصله،یب
 ناقص و نصفه یهاحرف ی... السوختیم

 کس و ناِکس هر  یهااز طعنه زدهوحشت
 خودیب مسخره، یهافعل یال ...سوختیم

 قُدُقد عَرَعر و   االغ و  مرغ و  از جهیسرگ
 !یری... در دود و دمِ شهرِ اساطسوختیم

 یریسشکم فَرطِ  خلق و هِرهِر از مُشتكي
 ديخندیم بغضبا خاکسترش در سوختیم

 ...ديگندیم  بدونِ حرف، مارشیمغزِ ب در
 شدیم مآهسته گُ  یکس  مارشیمغزِ ب در

 شدیم مق و خاش هِیلندن هم شب و النیم
 !ديدیشکِل لولو م تو را  مارشیمغزِ ب در

 !ديدیم  شاملو  یهاهـصـغ  هِ یشب یزیچ
 ديدیم یکوریمار و چهین ن،یشتیان را خود

 !ديدیم یاقورـابـا، بـتابهـت یهاچشم  با
 شدیم ما، در شعر گُ ـتابهـت یهاچشم  با

 ...خودیب یاناله ن،یغمگ جِنِّ كي کُُمد، کُنجِ 
 ديخندیجِنِّ در کُنجِ ُکمُد، با حرص م بر

 ديگندیآهسته م ، در خودش یدیناام با
 ...دیکوبیم  واريد  بر ه ـلّـکَ   یدیناام با

 دیلولیم  باردص -هادر کرم–مغزِ خود  در
 کردیم یبُرنان  پدرهایاز ب  مغزِ خود در

 کردیمیخودخورازجماعتمُشتكيیالدر
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 سوختیم صدایب جماعتیدرال سوختیم
 دوختیم را چشم یکُُمد ه ُکنجِ جِنِّ در بر

 خودیب  ةنصف  یهاحرف یال سوختیم
 عَرَعر و قُدقُد یصدا یه ُعمقِ مغزش  در

 دکریم لج و قهر ن،یشتیان با مغزشُعمقِ در
 !کردیفلج م  را پدرهایُعمقِ مغزش ب در

 یگاریرسيز    ِانیم  تهـسـ... آهسوختیم
  یاجبار در کابوسِ سوختیم زده،وحشت
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 رسوایی
 
 

 فريادت  و  هاگريه  وسطِ   در  دوباره

 هامشاجره تَهِ  بُغضت، و فحشم ارهبدو

 رسوايی دوباره و اشك و من و غم و شب

 هیچ ُمشتیجومِه در د،خوانمی دوباره

 

 شوی ريه دودهای در خفه هم باز که

 ...یگیر جان دوباره همن،ب آخرِباز که

 هامشاجره تَهِ... باشم و باشی مُرده که

 ...تنهايی غروبِ در -منم که- رههُدل و

 

 باشد  بهمنت  مرگِ  ، نوروزت  باز  و

 بشوی استخوان در عمیقی زخمِ باز و

 ...دربدری باز  و   ، سیاهم حسِّ  باز و

 شدن اَرّه و میخ و مغزم، به حمله باز و

 يادت  نبودنم  در  خواند،می  دوباره

 هاهخاطر غروبِ در خواند،می دوباره

 تنهايی  دوباره  ، سیاهم  حسِّ دوباره

 پیچاپیچ   هایپیچ  از  دلهُره  دوباره

 

 یشو گريه تو هوابی ،غزل غروبِ در که

 گیری جان دوباره ن،م در خفه همباز که

 هاهخاطر غروبِ در باشم، اتهقهق که

 ...تنهايی به فرو  باشی، و باشم باز که

 

 باشد تنت در خسته -منم که- دلهُره و

 بشوی جان تو زنی يك جسدِ در باز و

 ...ُگذری  اشعرهـزدن  الی  پرسه باز و

 شدن نعره توبی هایشب و شب در باز و

www.takbook.com



 121                               ن                                                      مدرغزل پست

*** 
  

 
 افتادم -رفت که- چشمت و تو از دوباره

 پژمُردم  زود چه  رفتم، و تیرف دوباره

 ...که کوریوسوت شهرِ در تو جیغِ دوباره

 ...وايیرُس  باز  و   ...قصّه  آخرِ  دوباره

 يادت  تنبودن  در  خواند،می  دوباره

 مُردم  شب، هایگريه وسطِ  در دوباره

 ...که عبوری اين از ترسم و نفرت دوباره

 تنهايی   غروبِ   در  ،  فريادم  دوباره
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 یمیقد زخم

 
 دارد، درد

 دارد اين دلم،  درد      
 خروار خروار؛                      

 بار... سوزد اينزخمِ زندگی می جای     
 زخِم قديمی اين شايد
 -کاری زخمِ-          
 چاقوی تو بر قلبِ نحیفم زخمِ            
 ات بر عُمِق روحم،احساسیبی زخمِ            
 استخوانم،                                                 

 جانم کاری رخنه در اعماقِ  زخمِ             
 وده باشد...ب                                                             

 
 اين زخِم قديمی... شايد
 از خاطراتت، از تو و يادگاری      

 ات،نشناسیاز نمك يادگاری             
 از مرگِ فردا،                                           

 است بر جان، من و آتش که افتاده از      
 کشیدی...  جانمتو و آتش که بر  از            

 و جز خود، نه من را رفتی                   
 -هیچکس را -                                               

 و هرگز نديدی... رگزه                                                            
 

 هايماين زخم قديمی يادگاری از غروبِ جمعه شايد
 از غمِ سنگیِن مرغاِن مهاجر يادگاری           

 شد اين اواخر  از نگاهی که عوض يادگاری                  
 وده باشد...ب                                                             
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 از من، بُگذر
 از شعر و غمِ بنشسته در آن بُگذر            

 جهان را ات تخريب کن نظمدو چشمِ مشکی با      
 از جبر زمان، دور                    

 جبر مکان،                            
 نهايتپرواز کن تا بی                                  

 از آنچه کردی با من و جانم پريروز،  عذاببی
 من غم بود و سهمت  سهم        

 رفتِن از غم،                   
 به سوی ناکجا                        

 ... صد حیف و افسوس
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 چیز
 

 
 تياد تو و  عرم، از دفترِ ش  ردرواز کپ

 فريادت و داد در هوا،بی   گم شد چیزيك

 و سرگردان ناالن  تويی  من، از کرد پرواز

 حنابندان و عقد و پاتختی از خوش خَلقی

 بوددر خاطراتم چیزهايی لِه شد و گُم 

 بود وَهُّمتَ من، غرقِ زن پیشِ يك خوابید

 َغمی خنديد دلخسته از افکاِر بیهوده، 

 ترديد در باراين شدننازل در فُحش، يك

 رگش را زد ،آن دورها تیغی سراسیمه

 سگش را زد! بَر، چیزِپیرمردی با تَ يك

 ريختخاکیجهان،بابیلبررویمُردهيك

 ريختپاکیآبشوهردسترویبهزنيك

 کوبید و... روی هیچ،را به من، من اشعارِ

 ید و...ام را باز بوسمعشوقه خَر، رّهيك نَ

 کردتُف را جهانش،مرگ کُنجِ در طفل يك

 کردچیز با افکارِ من، امشب تصادف يك
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 که...  جوانی کرد  از دفترِ شعرم،  پرواز 

 که... زمانی   از ، چیزهايیاز   حوصلهبی

 مُفتحرفِ مُشتيك من مَغزِ از کرد پرواز

 گفت...چیزهايی باخشونت امشب شعر يك
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 مچاله شد

 
 

 «ه با هم...امشب بیا دوبار» -

 هیس!                                 

 خسته است!                                      

 خودش چشم بسته است هاست که اين مَرد برسال

 کجاست... افکاِر او پريشان از ناکجا تا                                

 از اين جماعت بريده و               

 از خود گسسته است...                                

 خشمگین نیست،

 شرف است...شايد فقط کرگدنی بی         

 «ولی اين حقِّ تو نیست...» -

 بس کن!                                 

 ها مزخرف است...اين حرف                                       

 مقصد من تو نیستی...

 هیچ نیست...                       

 رهايم کنید...       

 مصرف است...فردای من پوچ و عبث و بی
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 باز مچاله شدم؛

 وِز وِز کیست؟                 

 «بهمن...» -

 شو! خفه             

 چای تلخ را بنوش و اسیرِ فلسفه شو!

 وننجاز تاريخ بُگذر و غرق در شب و سیاهی و                        

 با يادِ من              

 برهنه ولو وسطِ ملحفه شو!                       

 

 کنمت!نه! ديگر اشتباه نمی              

 «گوش کن اين يه راز...» -

 ز...اين من نگشوده بايد تخته شود چون که با                       

 بگذريم!               

 کن مرا و خط بزن از جهان، نام من؛ قِی                       

  گاز را...ين شیرِام باز اباز کن برای خودکشی                                      
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 به ساز تو رقصیدم 

 
 

 در يك جنونِ سخت، با سازِ تو رقصیدم 

 هر ديوار را بهاين تن  کوبیدم تو، از فَرطِ 

 اریاشع تو مرگِ از خواندممی خود خونِ در

 شعرها بیدار   غفلت، ها در خوابِمَخلوق

 حسرت يك و شعر و بود تو سازِ و تو من، در

 ...ش و اَرّهکُّ با چَ  ...ها در پُشِت دَرمَخلوق

 مُردمسخت، در سازِ تو میجنونِ در يك

 از بیخ، هر ذرّه...  پوسید، من  تو از فَرطِ 

 فعِل بیهوده  اين  با حیرت از ها مَخلوق

 هرشـب به سازِ تو  بدوِن فهم، رقصیدند

 سوختتلخشواشعارِمنيكهايتشعلهدر

 هرگز نفهمیدند... اين فعل را   هامَخلوق

 پـیـچـدهرگز نفهمیدند، ساز از درد می

 خون از شعر لبريز است نفهمیدند، هرگز

 پژمُرد هاکِرم با ن ت سخت، جنونِدر يك

 ...ايیز استاعماِق پ  تبعید در  قويمِ منت
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  مازوخیسم

 

 يك موش بودمِ حیف... در فاضالبِ زندگی، 

 در حسرِت يك شعله و آغوش بودم، حیف...

 مبهوت  از  هرچه بخواندم  بر خران ياسین

 گوش بودم، حیف... در سمج يکی رازِ همچون

 

 قرمز سُسِ  با  را  خود  روحِ  امشب   بلعیدم

 افظبا بغض  بر يك زخمِ تلخ  از  حضرت ح

 يك   لذِّت   بیهوده   از   درِد  خودآزاری...

 ها عاجزافسـوس؛ خلق از درکِ اين بیهوده

 

 مشکوک چرخشِ باطل، دورِ  يك زندگی، اين

 .سیم و ول و ناکوک..با زخمه بر  گیتاِر  بی

 کی؟ تا ساختن، هی ساختن، هی از خسته هی

 مان  متروک...دنیای  تا  ابد،  کاش  باشدای
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  ف طبقاتیاختال

 
 هايش خفه شدنُت  موتزارت در البالی

 و يك شعرِ احساسی،         

 ...فلسفه شد رِیاسـ                                 

 بیچاره، مارِ  

 بلعید را  موسی  اشتباهی            

 ،جنون فَرطِ زا چاپلین و      

 دخندي ديکتاتور بر                               

 ،کرد را ول زندگی که شعری    

 ...ماورايی شد                                   

 ...شد کافکايی  زندگیِ  رِیاس که ریاعشو                          

 ...جدايی خاطراتِ

 ...دو قشر                 

 ...دو ابهام                         

 و جنوب ترمینالِ             

 ...مامافرودگاه                               
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 های استیجاریخلقی خسته در خانه و

 ...در شعرِ بهمن انصاری خشمی خفته و                

 هاشد عقده قِی     

 دوباره بر روی اين کاغذ:          

  برو لعنتی، دور شو»         

 «من از... متنفرم                            
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 حرف مفت

 

 دو خروار ناگفته در آن نگاهت

 غمی خفته در... حال و روزِ افتضاحت

 هر...وپِرتِِچرتهایپَرپَر از وعدهدلت پُر، دلت

 پُر از ِزر زِر و حرفِ ُمفت و زِرت و پِرتِ هر...

 انِ تو رابُريدند و بُردند و خوردند، ن

 انِ تو راقِرّ نکردند رحمی بر آن  دو

 ال شکستنیااحتمـ آن بُغضِبر رحمی نکردند

 سستنیدرد و بنِد ناگکه بايد بمیری از اين 

 رمِ چَشمِ توکه بايد بمیری، بمیرند از شَ

 بمیرند از بُغض و َخشِم تو

 فته در نگاهتبمیرند از حسرتی که خُ 

 بمیرند بر حال و روِز افتضاحت

 م نشسته بر تنمغَ ببین از غمت،

 .. میهنمببین نفرتم از اين خاک و از.

 ببین رويِش بُغضِ ويرانگرم»

 «خرمکه آرام خونِ تو را می
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 دانی؟نمی
 

 
 دانی دانم که مینمی

 دانم، که می           

 دانی؟ نمی                      

 ات، اگر ديوانه            

 ات، دادهدل                     

 -دراين مَ-                               

 اگر عاقل شود،                      

 ماند... ديگر نمی                                

 ماند... نمی                                       

 ماند...نمی                                       
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 قرص ماه
 

 
 ام در آن سیاهِی چشمانتمن گیر افتاده

 از خورشید،تر است که روشن

  تر است از ماه...و قرص

www.takbook.com



 135                               ن                                                      مدرغزل پست

 شلیک
 

 
 سینه سنگین و نفس حبس و جهان تاريك است

 قلبِ من خاموش است، مرگ به من نزديك است

 

 کس بود؟ بگو...ر چهـعـمن به جز اين ش دمِـمـه

 ولی امشب چه لباست شیك است! ، من که رفتم

 

 .ر..ـه  نه  و آيی   تو  نه رم ـبـق  سر  بر  کاشکی

 است! سمپاتیك  چه  است،  ايهام   پر  من  مرگِ

 

 دانیمی  خود  تو ر، ـعـش  ای  مکن  من بر   گريه

 است...  شلیك   رَسِ ـجَ  دای ـص   هـصـق   آخرِ
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 پوچی
 

 
 نام يك خاطره، يك از کام، يك تا گام، يك

 فـردا و از فرجام يك دلـهـره از پوچـیِ

 

 و... شايد... تو يادِ  از رفتن نبودن؛ و مرگ

 آيد...رفته، تا هرگز نمی مَرد، امشب اين

 

 لجباز مَردمِ لج با و درگیر خودش با هی

 باز شد فرو که بغضی و فحشيك سنگینیِ 

 

 شعرم به دلسوزی و بُگذار و بُگذر از من

 نوروزی... نیست زمستان اين از بعد باراين
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 خورسگ
 

 
 مُـرده شـاعـرِ  ای  غـزل  نوشی نمی  ديگر

 بـاز   آُزرده بـازی    ز       بـازی    بـازنـدة

 

 خورسگ ولی باشد... سگ... بوقِ تا زدن سگدو

 سرخورده و مخدوش و خسته زخمی، بختِ از

 

 ديگر چه باک از صـاعـقـه، شالقِ باد و غـم

 پژمرده زمـسـتـان، سخت بـاغ اندر اين اين

 

 فتنو ر سـرگـردان میاِن ماندن و مـغـمـوم

 در غـزل مُـرده شـعـر، شـاعـر ريشِ  در بیخِ
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 شعر من
 

 
 سیگار است  تر  از  دود و دَمِ شعرِ من  تلخ

 ستاتر  از  زخمة هر گیتار شعرِ من خسته

 

 استشده حبس نفست شکنجه، زخمِ از اگر

 شعرِ من با تب و سردرد و وََرم، بیمار است

 

 تو  را غمِ  غربت   اگر  از  پا  به  در  آورد 

 ر استخـور از  فاصله و ديواشعرِ من زخـم

 

 پس تو آرام بخواب و به دلت غم مده چون

 شب بیدار استشعرِ من خواب ندارد،  همه
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 رفیق
 

 
 روی رفیق، اين عادالنه نیست...می من از بین در برابر چشمانِ 

 های من سکوتِ توست همچو تیغ، اين عادالنه نیست...بر رگ

 من دلخوشیِ  برای پیچد،می من گوشِ در همچنان تو سازِ صدای

 اين عادالنه نیست... دقیق، دهمتمی گوش سقوط سراشیبیِ در

 

 بیست و چند سالگی، زمانِ شکفتن است، نه رفتنت بانو

 کَـر شد، دور کن مرگ را از تنت بانو سکوتت  از  جهانی 

 مهار شدنی نیست اما جانت  در  رخنه کرده  بیمارِی  که 

 بهمنت بانو و ماهرسید زمستان، در دیسربار بهشايد اين
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 سرشاخ
 

 
 بیهوده با يك مُرده، امشب مَرد شد سرشاخ

 گستاخ خويش خنديد و بشد بختِ زن به يك

 اخهـای خـونـیِ سَـلـّدسـت  و فرجامِ گـاو 

 ـلَّـتم های يكحماقت  قِـمـبر عُ ن خیرهـمَ

 

 پژمُرد ،هاهودهيك نصفه از مَـردی در اين بی

 ر مُردها، جان کَند و آخزن زير لِنگِ سـايـه

 اش را خوردمعشوقه  گاوی علف را پس زد و

 تـلّـعهای بیبودن مُشت، يكبر  ن خیرهـمَ
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 فرار
 

 
 خود،  فرار از زندان  فرار کردنِ از

 فرار کردنِ از هر جُدايی و چمدان

 آغوشیفرار کردنِ از عشق و از هم

 تَـرسِ  از  فراموشی  دنِ ازفرار کر

 

 آتش  برخیره و گیج عقرب،يك شبیه

 تور و انتظارِ عَطش ماهی،يكشبیه

 بیهوده  مرگِ و جنگ سرباز،يكشبیه

 تَلخ و پیر و فرسوده کرگدنی،شبیه
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 کفتار
 

 
 شهرتان  بوی  تعفّن  دارد

 رو دو و کفتار همه مردمانش

 تانخنده  و  هلهله  ارزانی

 من از او  آنِ من و مرگ از
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 نفخ صور
 

 
 کن کالمم خنده و امشبی را تلخ بر شعر

 کن زنده را ایمُرده هر بزن، صوری بر نفخ

 کار جهان بودی اگر خسته و درمانده از 

 کن لغزنده خود هایرگ بر خشم با را تیغ
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 فحش رکیک
 

 
 اين  روزهای گند آيد  در صدای مـرگ می

 «!بهمن بخند»ه:  هی  زر نزن،  هی  نگو ک

 درد و سکوت و شعر و تلخ چای استکان يك

 چرندهایحرف و رکیكفحش چند حوصلهبی
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 حماقت
 

 
 فحش بر جهانیان چه نعمتی است! بگذريم...

 گذريم...صـدا عجب غنیمتی است! بگريه بی

 است... آورچندش خلق، هایخنده نیست... راه

 ...ببین عجب حماقتی است! بگذريم  دورمان
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 انفجار

 
 

 بغضِ فروخورده به سمِت انفجار است

 بهار استسرما رد شوی، فصلاز فصل
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 بهمن
 

 
 ها سوراخ کرد عمقِ شعورت راآن فحش

 .                          زن نیستی؟       

 .شايد...        

 ولی من تا ابد مَردم!                        

 اين اطراف دنبال من بودی، نبودم ديگر

 .                   آمد صدا:     از دور می

 «بهمن غلط کردم!»                         
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