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ناهگان ياه هنيآ  

71 - 67،   ياه هدورس زا  

 تئرج ، 20 ادابم زور ، 18 هلاحتسا ، 17 بورغ ، 16 )3( اه هراودرد ، 14 )2( اه هراودرد ، 10 )1( اه هراودرد ، 3 زيرگان زور

 ناقشاع دازمه ، 41 گيشيمه ترسح  ، 34 بيس هن مدنگ هن ، 32م ان رازه زا يمان ، 26 تسا يداع نم راتفر ، 22 يگناويد

ه نيآ فرح ، 53ي انتكنه اخ ، 51 ديفس ياه رطس ، 50 فاق ، 49د نگوس ، 47 شاب يتسه اج ره ، 45 ديدج رصع ، 42 ناهج

 ، 65ه انقشاع ازوآ ، 64ح صبد ورس ، 63 اققتشا ، 62 افعترا ، 60ه دز سرن امهيم ، 58ت وبن ، 57 پيشواز ، 56 زونه ، 54اه

ل د رگا،  74 ينچنا رچ ، 71و ت رايب اي امهن،  70د بون شقر عگا ، 68 يركوين ا ازام ه ستخ ، 67و ت امن زا يفرح ، 66ا ه دكيوك

76 ستا ليلد  
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  روز ناگزير 

  

  اين روزها كه مي گذرد ، هر روز 

  احساس مي كنم كه كسي در باد 

  فرياد مي زند احساس مي كنم مرا 

  از عمق جاده هاي مه آلود 

  يك آشناي دور صدا مي زند 

  آهنگ  آشناي صداي او 

  مثل عبور نو 

  مثل عبور نوروز

  مثل صداي آمدن روز است

  آن روز ناگريز كه مي آيد 

  روزي كه عابري خميده 

  يك لحظه وقت داشته باشند 

  تا سر بلند باشند 

  و آفتاب را 

  در آسمان ببيند 
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  روزي كه اين قطار قديمي 

   تكراردر بستر موازي 

  يك لحظه بي بهانه توقف كند 

  تا چشمهاي خسته ي خواب آلود 

  از پشت پنجره 

  تصوير ابرها را در قاب

  و طرح واژگونه ي جنگل را در آب بنگرد 

  وز پرواز دست هاي صميمي آن ر

  در جستجوي دوست آغاز مي شود 

  روزي كه روز تازه ي پرواز 

  روزي كه نامه هاي همه باز است

  روزي كه جاي نامه و مهر و تمبر

  بال كبوتري را 

  امضاء كنيم

  و مثل نامه اي بفرستيم 

  صندوق هاي پستي 

  آن روز آشيان كبوتر هاست
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  روزي كه دست خواهش ، كوتاه

  روزي كه التماس گناه است و فطرت خدا

  در زير پاي رهگذران پياده رو

  بر روي روزنامه نخوابد 

  و خواب نان تازه نبيند

  روزي كه روي درها 

  : نويسندبا خط ساده اي ب

  !تنها ورود گردن كج ، ممنوع

  و زانوان خسته ي مغرور 

  جز پاي عشق 

  با خاك آشنا نشود 

  و قصه هاي واقعي امروز

  خواب و خيال باشند

  و مثل قصه هاي قديمي 

  پايان خوب داشته باشند 

  روز وفور لبخند 

  لبخند بي دريغ 
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  لبخند بي مضايقه ي چشم ها 

  آن روز

  بي چشم داست بودن لبخند 

  قانون مهرباني است

  روزي كه شاعران ناچار نيستند 

  در حجره هاي تنگ قوافي 

  لبخند خويش را بفروشند 

  روزي كه روي قيمت احساس

  مثل لباس 

  صحبت نمي كنند 

  پروانه هاي خشك شده ، آن روز

  از الي برگ هاي كتاب شعر 

  پرواز مي كنند 

  ر دهان مسلسل ها خميازه مي كشدو خواب د

  و كفش هاي كهنه ي سربازي

  در كنج موزه هاي قديمي 

  گره مي خورند  عنكبوتبا تار 
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  روزي كه توپ ها 

  در دست كودكان 

  از باد پر شوند 

  روزي كه سبز ، زرد نباشد 

  گل ها اجازه داشته باشند 

  هر جا كه دوست داشته باشند 

   بشكفند

  اشنددل ها اجازه داشته ب

  هر جا نياز داشته باشند 

  بشكنند 

  آيينه حق نداشته باشد 

  با چشم ها دروغ بگويد

  ديوار حق نداشته باشد

  بي پنجره برويد

  آن روز 

  ديوار باغ و مدرسه كوتاه است 

  تنها پرچيني از خيال 
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  در دوست حاشيه ي باغ مي كشند

  كه مي توان به سادگي از روي آن پريد

  روز طلوع خورشيد 

  از جيب كودكان دبستاني 

  روزي كه باغ سبز الفبا 

  ، عمومي استروزي كه مشق آب 

  دريا و آفتاب

  در انحصار چشم كسي نيست 

  روزي كه آسمان در حسرت ستاره نباشد

  روزي كه آرزوي چنين روزي

  محتاج استعاره نباشد 

  !راهيداي روز هاي خوب كه در 

  !ده هاي گمشده در مهاي جا

  !اي روزهاي سخت ادامه 

  !از پشت لحظه ها به در آييد

  اي روز آفتابي

  اي مثل چشم هاي خدا آبي
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  !اي روز آمدن 

  !روشن آمدناي مثل روز ، 

  اين روزها كه مي گذرد ، هر روز 

  !هستم  آمدندر انتظار 

  اما با من بگو كه آيا ، من نيز 

  هستم ؟ آمدندر روزگار 
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  )1(دردواره ها 

  

  درد هاي من 

  جتمه نيستند 

  تا ز تن درآوردم

  و چكامه نيستند  امهچ

  تا به رشته ي سخن در آورم

  نعره نيستند 

  تا ز ناي جاي بر آورم

  درد هاي من نگفتني 

  درد هاي من نهفتني است 

  

  درد هاي من 

  گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست

  درد مردم زمانه است

  مردمي كه چنين پوستينشان 

  مردمي كه رنگ آستينشان 
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  مردمي كه نام هايشان 

  جلد كهنه ي شناسنامه هايشان 

  درد مي كند 

   بودنممن ولي تمام استخوان 

  لحظه هاي ساده سرودنم 

  درد مي كند 

  انحناي روح من 

  شانه هاي خسته ي غرور من 

  تكيه گاه بي پناه ي دلم شكسته است

  كتف گريه هاي بي بهانه ام 

  بازوان حس شاعرانه ام 

  زخم خورده است 

  دردهاي پوستي كجاست ؟ 

  درد دوستي كجا ؟

  

  اين سماجت عجيب 

   ست دردهاپافشاري شگفت 
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  دردهاي آشنا 

  دردهاي بومي غريب

  دردهاي خانگي 

  دردهاي كهنه ي لجوج 

  

  اولين قلم 

  درد را  حرف حرف

  در دلم نوشته است 

  دست سرنوشت 

  خون درد را

  با گلم سرشته است 

  چگونه سرنوشت ناگريز خويش را رها كنم ؟ پس

  درد 

  رنگ و بوي غنچه ي دل است 

  پس چگونه من 

  رنگ و بوي غنچه را ز برگ هاي توبه توي آن 

  جدا كنم ؟
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  دفتر مرا 

  دست درد مي زند ورق

  شعر تازه ي مرا 

  درد گفته است 

  درد هم شنفته است 

  پس در اين ميانه من 

  از چه حرف مي زنم ؟

  

  درد حرف نيست 

  درد،  نام ديگر من است 

  مي چگونه خويش را صدا كنم ؟

  67 ارديبهشت
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  )2(دردواره ها 

  

  در ميان آفتاب و دل  

  مرز مشترك كجاست ؟ 

  چشم هاي من 

  : ميزبان نقشه هاست 

  نقشه ها و مرزهاي روبه رو 

  مرزهاي درد،آرزو 

  مرزهاي مبهم خيال 

  مرزهاي ممكن و محال 

  

  نقشه هاي فاصله مرز هاي خاكي و غريب

  بين آفتاب و دل كشيده اند 

  مرزهاي شرقي دلم كجاست ؟

  هاي من  چشم

  هاست  نقشهميزبان 

  كوه ها 
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  مي زنند اوجروي نقشه سر به 

  رود ها 

  روي نقشه موج مي زنند 

  مرزهاي بين آفتا و دل 

  ناگهان خراب مي شوند 

  67ارديبهشت 
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  )3(دردواره ها 

  

  چشم هاي من 

  اين جزيره ها كه در تصرف غم است 

  اين جزيره ها كه از چهار سو محاصره است 

  در هواي گريه هاي نم نم است

  گرچه گريه هاي گاه گاه من 

  آب مي دهد درخت درد را 

  برق آه بي گناه  من 

  ذوب مي كند 

  سد صخره هاي سخت درد را 

  فكر مي كنم 

  عاقبت هجوم  ناگهان عشق 

  فتح مي كند 

  پايتخت درد را 

  

  67ارديبهشت 
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  غروب 

  

  تمامي جنگل 

  بر جنازه ي خورشيد 

  نماز مي خواند 

  ولي ز خيل درختان 

  –به رغم باور باد  -

  در اين نماز جماعت 

  يكي به سجده نخواهد نهاد 

  !سر بر خاك 
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  استحاله 

  

  در سال صرفه جويي لبخند  

  پروانه هاي رنگ پريده 

  روي لبان ما 

  پرپر زدند

  لبخند ما 

  به زخم بدل شد 

  و زخم هايمان 

  تا استخوان رسيد 

  و بوسه هايمان 

  پوسيد ما 

  لبخند استخواني خود را 

  در ال به الي زخم نهان كرديم 

  صد سال آزگار 

  مانديم 

  ترك خورده را  خشك هايو زخم 
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  در متن اليه هاي نمك 

  خوابانديم 

  اما در روزهاي ريخت و پاش لبخند 

  قصابكان پروار

  و كاسبان رسمي پروانه دار 

  لبخند هاي يخ زده ي خويش را 

  !بر پيشخان خود به تماشا گذاشتند
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  روز مبادا

  

  وقتي تو نيستي 

   نه هست هاي ما

  چونان كه بايدند 

  ...نه بايدها 

  مثل هميشه آخر حرفم 

  و حرف آخرم را 

  با بغض مي خورم 

  عمري است 

  هاي الغر خود را  لبخند

  :در دل ذخيره مي كنم 

  !باشد براي روز مبادا 

  اما در صفه هاي تقويم روزي به نام روز مبادا نيست 

  آن روز هر چه باشد 

  روزي شبيه ديروز

  روزي شبيه فردا 
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  روزي درست مثل همين روزهاي ماست 

  اما كسي چه مي داند؟

  شايد 

  !امروز نيز روز مبادا باشد 

  

  وقتي تو نيستي 

  نه هست هاي ما 

  چونان كه بايندند

  ...نه بايد ها

  ! مباداستو روز بي ت روز هر
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  جرئت ديوانگي 

  

  انگار مدتي است كه احساس مي كنم 

  خاكستري تر از دو سه سال گذشته ام 

  احساس مي كنم كه كمي دير است 

  نمي توانم  ديگر

  هر وقت خواستم 

  در بيست سالگي متولد شوم 

  انگار فرصت براي حادثه 

  از دست رفته است 

  از ما گذشته است كه كاري كنيم 

  كاري كه ديگران نتوانند

  فرصت براي حرف زدن زياد است 

  اما 

  ...اما اگر گريسته باشي 

  ...آه 

  مردن چقدر حوصله مي خواهد 
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  بي آنكه در سراسر عمرت 

  يك روز،يك نفس

  !بي حس مرگ زيسته باشي

  انگار اين سالها كه مي گذرد 

  ن ه الزم است چندا

  ديوانه نيستم 

  احساس مي كنم كه پس از مرگ 

  عاقبت 

  يك روز 

  !ديوانه مي شوم 

  شايد براي حادثه بايد 

  گاهي كمي عجيب تر از اين 

  باشم 

  با اين همه تفاوت 

  بد نيست  تفاوتياحساس مي كنم كه كمي بي 

  حس مي كنم كه انگار 

  نامم كمي كج است 



 

24 
 

www.Khalgh.Com 
 

  و نام خانوادگي ام ، نيز 

  از اين هوايي سربي

  خسته است 

  امضاي تازه ي من 

  ديگر  امضاي روزهاي دبستان نيست 

  اي كاش 

  آن نام را دوباره 

  پيدا كنم 

  اي كاش 

  آن كوچه را دوباره ببينم 

  آنجا كه ناگهان 

  يك روز نام كوچكم از دستم 

  افتاد و ال به الي خاطره ها گم شد

  آنجا كه 

  يك كدوك غريبه 

   با چشم هاي كودكي من نشته است
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  از دور 

  !لبخند او چقدر شبيه من است 

  !آه ،اي شباهت دور 

  !اي چشم هاي مغرور

  اين روزها كه جرئت ديوانگي كم است 

  !بگذار بار هم به تو برگردم 

  بگذار دست كم

  !گاهي تو را  به خواب ببينم 

  !بگذار در خيال تو باشم 

  ....بگذار 

  !بگذريم 

  اين روزها 

  !است  خيلي براي گريه دلم تنگ

  69آذر 
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  رفتار من عادي است

  

  رفتار من عادي است  

  اما نمي دانم چرا اين روزها 

  از دوستان و آشنايان 

  هر كس مرا مي بنيند 

  : از دور مي گويد 

  اين روزها انگار 

  !حال و هواي ديگري داري 

  اما 

  من مثل هر روزم

  با آنشاني هاي ساده 

  و با همان امضا ، همان نام 

  و با همان رفتار معمولي 

  مثل هميشه ساكت و آرم

  اين روزها تنها 

  گنگم كميحس مي كنم گاهي 
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  گاهي كمي گيجم 

  حس مي كنم

  از روزهاي پيش قدري بيشتر

  اين روز ها را دوست دارم 

  گاهي 

  –از تو چه پنهان -

  ا سنگ ها آواز مي خوانم ب

  و قدر بعضي لحظه ها را خوب مي دانم 

  اين روزها گاهي 

  از روز و ماه و سال ، از تقويم 

  از روزنامه بي خبر هستم 

  حس مي كنم گاهي كمي كمتر

  ر هستم گاهي شديدا بيشت

  حتي اگر مي شد بگويم 

  اين روزها گاهي خدا را هم

  مي پرستم  ديگريك جور 

  از جمله ديشب هم 
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  :ديگر تر از شب هاي بي رحمانه ديگر بود 

  من كامال تعطيل بودم

  اول نشستم خوب 

  جوراب هايم را اتو كردم 

  اتاقم راه رفتم در  –هفت فرسخ حدود  –تنها 

  با كفش هايم گفتگو كردم 

  و بعد از آنهم 

  رفتم تمام نامه ها را زير و رو كردم 

  و سطر سطر نامه ها را 

  دنبال افسانه ي موهوم 

  دنبال آن مجهول گشتم

  چيزي نديدم

  تنها يكي از نامه هايم 

  بوي غريب و مبهمي مي داد

  انگار از البه الي كاغذ تا خورده ي نامه 

  بوي تمام ياس هاي آسماني

  احساس مي شد
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  ديشب دوباره 

  بي تاب در بين درختان تاب خوردم

  از نردبان ابرها تا آسمان رفتم 

  در آسمان گشتم

  و جيب هايم را 

  كردم پرر از پاره هاي اب

  !جاي شما خالي 

  يك لقمه از حجم سفيد ابر هاي ترد 

  يك پاره از مهتاب خوردم 

  ديشب پس از سي سال فهميدم 

  كه رنگ چشمانم كمي ميشي است 

  و بر خالف سال هاي پيش  

  رنگ بنفش و ارغواني را 

  از رنگ آبي دوست تر دارم 

  ديشب براي اولين بار 

  ديدم كه نام كوچكم ديگر 

  چندان بزرگ و هيبت آور نيست 
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  اين روزها ديگر تعداد مو هاي سفيدم را نمي دانم 

  گيرمد لحظه اي كوچك يك روز كامل جشن مي گاهي براي ياد بو

  گاهي 

  در يك روز مي ميرم  بار صد

  حتي يك 

  شاخه از محبوبه هاي شب 

  يك غنچه مريم هم براي مردنم كافي است 

  گاهي نگاهم در تمام روز 

  با عابران نا شناس شهر 

  احساس گنگ آشنايي مي كند 

  به زيرم  گاهي دل بي دست و پا و سر

  غمگين  موسيقيآهنگ يك 

   كندهوايي مي 

  اما 

  غير از همين حس ها كه گفتم 

  و غير از اين رفتار معمولي 

  و غير از اين حال و هواي ساده و عادي 
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  حال و هواي ديگري در دل ندارم

  رفتار من عادي ست 
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  نامي از هزار نام 

  

  ! اي شما  

  !اي تمام عاشقان هر كجا 

  : از شما سوال مي كنم 

  نام يك نفر غريبه را 

  در شمار نام هايتان اضافه مي كنيد ؟

  يك نفر كه تا كنون 

  در پاي خويش را 

  لحن مبهم صداي خويش را 

  شاعر سروده هاي خويش را نمي شناخت 

  گرچه بارها و بارها 

  نام اين هزار نام را 

   بوداز زبان اين و آن شنيده 

  يك نفر كه تا همين دو روز پيش

  منكر نياز گنگ سنگ بود 

  گريه ي گياه را نمي سرود 
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  آه را نمي سرود 

  شعر شانه هاي بي پناه را 

  حرمت نگاه بي نگاه و 

  سكوت يك سالم 

  نمي سرود  در ميان راه را

  نيمه هاي شب 

  نبض ماه را نمي گرفت 

  ساعت چهار  چهارشنبهروز هاي 

  بارها شماره هاي اشتباه را نمي گرفت 

  !اي شما 

  !اي تمام نام هاي هر كجا 

  زير سايبان دست هاي خويش 

  جاي كوچكي به اين غريب بي پناه مي دهيد ؟

  اين دل نجيب را 

  ب را ايم لجوج دير باور عجي

  در ميان خويش 

  راه مي دهيد ؟
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  نه گندم و نه سيب
  پاره هايي از يك منظومه 

  

1   

  نه گندم و نه سيب

  آدم فريب نام تو را خورد 

  از بي مار نام شهيدانت 

  هابيل را كه نام نخستين بود 

  ديگر اين روز ها به ياد نمي آوري 

  هابيل 

  نام ديگر من بود 

  يوسف ، برادرم نيز

  تنها به جرم نام تو 

  چندين هزار سال زنداني عزيز زلخيا بود 

  بت ها ، الهه ها 

  و پيكر تمام خدايان را 

  صورتگران 
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  به نام تو تصوير مي كنند 

2  

  نام تو را 

  روزي تمام غارنشينان 

  بر ننگ ها نوشتند 

  ها از آن روز  ننگو 

  جنگل شدند 

   امروز هم

  از كيمياي نام تو 

  اين واژه هاي خام 

  در دست هاي خسته ي من 

  شعر مي شوند 

  من در اداي نام تو 

  دم ميزنم 

  شعرم حرام باد 

  اگر روزي تا بوده ام 

  جز با طنين نام تو 
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  شعري سروده ام 

3  

  نام تو نام مجنون 

  نام تو بيستون

  نام تو نام ديگر شيرين 

  نام تو هند 

  نام تو چين است 

  و شاعران عاشق 

  در عهد جاهليت ويرانه هاي نام تو را مي گريستند

  نام تو نام ديگر ليال

  ست سلمانام تو نام ديگر 

  نام نو نام اهرام 

  نام تو باغ هاي معلق 

  نام تو فتح قيصر و كسري است

4  

  نام تو 

  رازي نوشته بر پر پروانه هاست 
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  تو مشهورند گل ها همه به نام 

  آيينه ها 

  از انعكاس نام تو مي خندند

  در كوچه هاي خاطره باران 

  وقتي كه خوشه هاي اقاقي

  از نرده هاي حوصله ي ديوار 

  مي كنند  ريز سر

  و در مشام باد 

  پيچدعطر بنفش نام تو مي 

  نامت 

  طلسم بسم اقاقي هاست

  بي نام تو جذام خال

  ده كوره  ي جهان را 

  خواهد خورد

5  

  ان تو چيست ؟ن

  غوغاي رودخانه ي همسايگي است 
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  مي شود  سرازيروقتي به شيب دره ي 

  تو روستاست نام 

  شب ها كه سقف خواب مرا قورباغه ها 

  هاشور مي زنند

  وقتي كه طبل تب را 

  پيشاني تفكر و ترديد 

  مي كوبد 

  شه نام تو شي

  نام تو شبنم 

  نام تو دستمال نسيم است

  نام تو چيست ؟

  لبخند كودكي است 

  كه با حالتي نجيب

  لب باز مي كند 

  : كه بگويد 

  سيب

  نام تو نور 
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  نام تو سوگند 

  نام تو شور 

  د نام تو لبخن

  لبخند در تلفظ نامت 

  !ضرورتي است 

7  

  نامي براي مردن 

  نامي براي تا به ابد زيستن 

  نامي براي بي كه بداني چرا 

  گاهي گريستن 

  تاريخ عاشقان 

  فهرست كوچكي از بي شمار نام شهيدان توست 

  پيغمبران 

  به نام تو سوگند خورده اند 

  و شاعران گمنام 

  تنها به جرم بردن نام تو مرده اند 

  تو  كوچك زيا كه نام
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  شرح هزار نام بزرگ خدا ست 

  زيرا 

  هزار نام خدا 

  !زيباست 
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  حسرت هميشگي 

  

  ...حرف هاي ما هنوز نا تمام 

  : تا نگاه مي كني 

  وقت رفتن است 

  !باز هم همان حكايت هميشگي 

  پيش از آنكه با خبر شوي 

  لحظه ي عزيمت تو ناگريز مي شود 

  ....آي 

  !اي دريغ و حسرت هميشگي 

  نا گهان 

  چقدر زود 

  !دير مي شود

  

   69بهمن 
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  )1( هانهمزاد عاشقان ج
  پاره اي از يك منظومه

  

  هر چند عاشقان قديمي 

  از روزگار پيشين تا به حال 

  از درس و مدرسه 

  از قيل و قال 

  بيزار بوده اند 

  اما 

  : اعجاز ما همين است 

  ما عشق را به مدرسه برديم 

  در امتداد راهرويي كوتاه 

  در يك كتابخانه ي كوچك 

  بر پله هاي سگي دانشگاه 

  و ميله هاي سرد و فلزي 

  گل داد و سبز شد 

  آن روز ، روز چندم اريبهشت 
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  يا چند شنبه بود 

  نمي دانم 

  روز هر چه  بود آن 

  از روزهاي آخر پاييز 

  يا آخر زمستان 

  فرقي نمي كند 

  زيرا 

  در بهار  دو هرما 

 –در يك بهار  -

  چشم به دنيا گشوده ايم

  ما هر دو 

  در يك بهار چشم به هم دوختيم 

  آن گاه ناگهان 

  متولد شديم 

  و نام تازه اي 

  بر خود گذاشتيم

  فرقي نمي كند 
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  آن فصل 

  –فصلي كه مي توان متولد شد  -

  حتما بهار بايد باشد 

  و نام تازه ي ما ، حتما 

  ديوانه وار بايد باشد 

  فرقي نمي كند 

  امروز هم 

  ما هر چه بوده ايم ، همانيم 

  ما باز مي توانيم 

  هر روز نا گهان متولد شويم 

  ....ما همزاد عاشقان جهانيم
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  عصر جديد 

  

  ما در عصر احتمال به سر مي بريم  

  در عصر شك و شايد 

  در عصر پيش بيني وضع هوا 

  از هر طرف كه باد بيايد 

  در عصر قاطعيت ترديد

  عصر جديد 

  عصري كه هيچ اصلي 

  جز اصل احتمال ، يقيني نيست 

  

  اما من 

  بي نام تو 

  حتي يك لحظه احتمال ندارم 

  چشمان تو 

  عين اليقين من 

  قطعيت نگاه تو 



 

46 
 

www.Khalgh.Com 
 

  دين من است 

  زم من از تو نا گري

  من 

  بي نام ناگريز تو مي ميرم
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  هرجه هستي ، باش 

  

  با توام  

  !اي لنگر تسكين 

  ! اي تكان هاي دل 

  !اي آرامش ساحل 

  با توام 

  !اي نور 

  ! اي منشور 

  ! اي تمام طيف هاي آفتابي 

  !اي كبود ارغواني 

  ! اي بنفشايي 

  ! با توام اي شور اي دلشوره ي شيرين 

  با توام 

  !اي شادي غمگين 

  !با توام اي غم 

  غم مبهم 
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  ! اي نمي دانم 

  !هر چه هستي باش 

  ....اما كاش 

  ! هر چه هستي باش : ، جز اينم آرزويي نيست نه 

  !اما باش 
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  سوگند 

  

  مردم همه تو را به خدا  

  سوگند مي دهند اما براي من 

  تو آن هميشه اي 

  تو  به راكه خدا 

  !سوگند مي دهم 
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  قاف 

  

  و قاف  

  حرف آخر عشق است 

  آنجا كه نام كوچك كمن 

  !آغاز مي شود 
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  سطر هاي سفيد

  

  واژه واژه  

  سطر سطر 

  صفحه صفحه 

  فصل فصل 

  گيسوان من سفيد مي شوند 

  ر سطر طهمچنان كه س

  صفحه هاي دفترم سياه مي شوند 

  

  خواستي كه با تمام حوصله 

  تارهاي روشن و سفيد را 

   بشمردرشته رشته 

  گفتمت كه دست هاي مهرباني ات 

  در ابتداي راه خسته مي شوند

  گفتمت كه راه ديگري 

  : انتخاب كن 
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  !ورق بزن  دفتر مرا

  نقطه نقطه 

  حرف حرف 

  واژه واژه 

  سطر سطر 

  شعر هاي دفتر مرا 

  مو به مو حساب كن 
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  خانه تكاني 

  

  بايد براي آينه فكري كردن 

  نيست  اينجاگفتم كه جاي آينه 

  ديوار را 

  بايد دوباره سيم كشي كرد

  بايد فضاي طاقچه ي پشت پرده را 

  پر كرد 

  بايد دم تمامي درها را ديد 

  بايد هواي پنجره را داشت 

  زيرا بدون رابطه 

  با اين هوا 

  يك لحظه هم نمي شود 

  اينجا 

  !نفس كشيد
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  حرف آينه ها 

  

  نه ها با آه آغاز مي شوند يآي 

  پايان حرف روشن آيينه هاست 

  ...آه 

  نه حرف اول و آخر را يآي

  در يك كالم گفت 

  سطح تمام آينه ها امروز 

  خاكستري است 

  تصوير رو به روي من ، انگار 

  من نيست 

  تصويري ديگر است 

  وقتي خطوط سربي 

  سطح شقيقه هاي مرا با شتاب 

  هاشور مي زنند 

  نمي توانم  ديگر

  اين تار هاي روشن را آرام 
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  پشت گوش بيندازم 

  حرف آيننه ها را  خواب است

  اين بار 

  پشت گوش بيندازم 
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  هنوز

  

  هنوز  

  دامنه دارد 

  نوز است ههم كه  هنوز

  درد

  دامنه دارد 

   ادراكشاخه ي  شروع

  طنين نام نخستين 

  شانه ي خاك  تكان

  و طعم ميوه ي ممنوع 

  كه تا نفس سنگ 

  ادامه خواهد داشت 

  و درد 

  هنوز ادامه دارد 
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   پيشواز

  

  !آه .... چه اسفند ها 

  !چه اسفند ها دود كرديم 

  براي تو اي روز ارديبهشتي 

  كه گفتند اين روزها مي رسي 

  !ين راه از هم
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  نوبت 

  

  و آسياب نان 

  آسوده 

  همچنان 

  مي چرخد 

  دندان گرد سنگ 

  –نان  اسياب سنگ-

  چون لقمه اي بزرگ 

  جهان را 

  آخر به كام خويش فرو خواهد برد 

  و  بوي حسرت نان 

  ما را 

  –تمام مارا  -

  خواهد خورد 

  ما ايستاده ايم 

  و لحظه لحظه نوبت خود را 
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  كشيم  خميازه مي

  اما 

  اين آسياب كهنه  به نوبت نيست 

  شايد هميشه نويت ما 

  ! فرداست 

  و آسياب كهنه ي نان 

  همچنان مي چرخد 
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  ميهمان سرزده 

  

  لحظه اي كه خسته ام 

  لحظه اي كه روي دسته هاي نرم صندلي 

  يا به پايه هاي سخت ميز 

  تكيه مي دهم 

  مثل ميهمان سر زده 

  پا به راه و بي قرار رفتنم

  فكر مي كنم 

  ميزبان من 

  اجتماع كور موريانه هاست

  

  موريانه هاي ريز

  موريانه هاي بي تميز

  را ميز هاي كوچك و بزرگ 

  .چشم بسته انتخاب مي كنند

  !آه 
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  موريانه هاي ميزبان 

  ذهن ميزهاي ما 

  !جاي تخم ريزي شماست 
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  اعتراف 

  

  خارها 

  خوار نيستند 

  شاخه هاي خشك 

  چوبه هاي دار نيستند 

  ميوه هاي كال كرم خورده نيز

  روي دوش شاخه بار نيستند 

  پيش از آنكه برگهاي زرد را زير پاي خويش

  سرزنش كني

  : خش خشي به گوش مي رسد 

  برك هاي بي گناه 

  با زبان ساده اعتراف مي كنند 

  خشكي درخت 

  شه آب مي خورد؟از كدام ري
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  اشتقاق

  وقتي جهان 

  از ريشه ي جهنم 

  و آدم 

  از عدم 

  و سعي 

  از ريشه هاي ياس مي آيد 

  وقتي كه يك تفاوت ساده 

  در حرف 

  كفتار را به كفتر 

  تبديل مي كند 

  بايد به بي تفاوتي واژه ها 

  و واژه هاي بي طرفي 

  مثل نان دل بست 

  نان را 

  از هر طرف بخواني 

  !نان است 
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  سرود صبح 

  

  حنجره ها روزه ي سكوت گرفتند 

  ها تار عنكبوت گرفتند  پنجره

  عقده ي فرياد بود و بغض گلو گير 

  بهت فصيح مرا سكوت گرفتند 

  عاشقان گرسنه ي مرگند : نعره زدم 

  درد مرا قوت اليموت گرفتند 

   گشودمچون پر پروانه تا كه دست 

  دست مرا لحظه ي قنوت گرفتند 

  دند خط خطا بر سرود صبح كشي

  روشني صفحه را خطوط گرفتند 
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  آواز عاشقانه 

  

  آواز عاشقانه ي ما در گلو شكست 

  حق با سكوت بود ، صدا در گلو شكست

  ديگر دلم هواي سرودن نمي كند 

  تنها بهانه ي دل ما در گلو شكست 

  سر بسته ماند بغض گره خورده در دلم 

  آن گريه هاي عقده گشا در گلو شكست 

  نداد داد ، كس به داغ دل باغ  دلاي 

  اي واي ، هاي هاي عزا در گلو شكست

  بادا مباد گشت و مبادا به باد رفت 

  آيا زياد رفت و چرا در گلو شكست 

  فرصت گذشت و حرف دلم نا تمام ماند 

  نفرين و آفرين و دعا در گلو شكست 

  تا آمدم كه با تو خداحافظي كنم 

  در گلو شكست.... بغضم امان نداد و خدا 
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  ها  كودكي

  

  كودكي هايم اتاقي ساده بود  

  قصه اي ، دور اجاقي ساده بود 

   گرفتنقش ها جان مي شب كه مي شد 

  روي سقف ما كه طاقي ساده بود

  ، خوابم مي پريد  هپروانمي شدم 

  خواب هايم اتفاقي ساده بود 

  زندگي دستي پر از پوچي نبود 

  بازي ما جفت و طاقي ساده بود 

  مي كرديم به شوق آشتي  قهر

  عشق هايم اشتياقي ساده بود 

  ساده بودن عادتي مشكل نبود 

  سختي نان بود و باقي ساده بود
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  حرفي از نام تو 

  

  ناگهان ديدم سرم آتش گرفت  

  سوختم ، خاكسترم آتش گرفت 

  چشم وا كردم ، سكوتم آب شد 

  چشم بستم ، بسترم آتش گرفت 

  را وا نكرد قفسدر زدم ، كس اين 

  پر زدم ، بال و پرم آتش گرفت

  از سرم خواب زمستاني پريد

   گرفتآب در چشم ترم آتش 

  حرفي از نام تو آمد بر زبان 

  دستهايم ، دفترم آتش گرفت
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  خسته ام از اين كوير

  

  خسته ام از اين كوير ، اين كوير كور و پير 

  اين هبوط بي دليل ، اين سقوط ناگريز 

  آسمان بي هدف ، باد هاي بي طرف 

  ابرهاي سر به راه ، بيد هاي سر به زير

  اي نظاره ي شگفت ، اي نگاه نا گهان 

  اي هماره در نظر اي هنوز بي نظير 

  آيه آيه ات صريح ، سوره سوره ات فصيح 

  مثل خطي از هبوط ، مثل سطري از كوير

  مثل شعري نا گهان ، مثل گريه بي امان 

  ير مثل لحظه هاي وحي ، اجتناب ناپذ

  اي مسافر غريب ، در ديار خويشتن 

  با تو آشنا شدم ، با تو در همين مسير 

  ير سوت و كور ، تا مرا صدا زدي كواز 

  ديدمت ولي چه دير ! ديدمت ولي چه دور 

  اين تويي در آن طرف ، پشت ميله هاي رها 
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  پشت ميله ها اسير  اين منم در اين طرف ،

  دست خسته ي مرا ، مثل كودكي بگير

  با خودت مرا ببر ، خسته ام از اين كوير
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  ود باگر عشق ن

  

  نبود  عشقاگر  نبوداز غم خبري 

  دل بود ولي چه سود اگر عشق نبود ؟

  بي رنگ تر از نقطه ي موهومي بود 

  اين دايره ي كبود ، اگر عشق نبود 

  ها غبار خاموشي را  آينه از

  عكس چه كسي زدود اگر عشق نبود ؟

  در سينه ي هر سنگ دلي در تپش است 

  دل چه سود اگر عشق نبود ؟از اين همه 

  ؟بي عشق دلم جز گرهي كور چه بود 

  دل چشم نمي گشود اگر عشق نبود 

  از دست تو در اين همه سرگرداني 

  تكليف دام چه بود اگر عشق نبود ؟
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  نامه اي براي تو 
  م.م: نامه اي منظوم به دوست مظلوم 

  

  مي دهد اين ترانه بوي نان ن

  بوي حرف ديگران نمي دهد 

  سفره ي دلم دوباره باز شد 

  سفره اي كه بوي نان نمي دهد 

  نامه اي كه ساده و صميمي است 

  بوي شعر و داستان نمي دهد 

  با سالم و آرزوي طول عمر ...

  كه زمانه اين زمان نمي دهد 

  كاش اين زمانه زير و رو شود 

  روي خوش به ما نشان نمي دهد

  يك وجب زمين براي باغچه 

  ان نمي دهد يك دريچه آسم

  وسعتي به قدر جاي ما دو تن 

  گر زمين دهد ، زمان نمي دهد 
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  فرصتي براي دوست داشتن 

  نوبتي به عاشقان نمي دهد 

  هيچ كس برايت از صميم دل 

  دست دوستي تكان نمي دهد

  ا تورا هيچ كس به غير از ناسز

  هديه اي به رايگان نمي دهد 

  كس ز فرط هاي و هوي گرگ و ميش 

  دل به هي هي شبان نمي دهد 

  جز دلت كه قطره اي است بيكران 

  كس نشان ز بيكران نمي دهد 

  عشق نام بي نشانه است و كس 

  بدان نمي دهد  ديگران نام

  ميزبان مهربان جز تو هيچ 

  و گل به ميهمان نمي دهد  نان 

  نا اميد از زمين و از زمان 

  نمي دهد ... پاسخم نه اين ، نه آن 

  پاره هاي اين دل شكسته را 
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  گريه هم دوباره جان نمي دهد 

  خواستم كه با تو درد و دل كنم 

  ....گريه ام ولي امان نمي دهد 
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  چرا چنين ؟ 

  

  بغض هاي كال من ، چرا چنين ؟

  گريه هاي الل من ، چرا چنين ؟

  جزر و مد يال آبي ام چه شد ؟ 

  اهتزار بال من ، چرا چنين ؟

  رنگ بال هاي خواب من پريد 

  خامي خيال من چرا چنين ؟

  آبگينه تاب حيرتم نداشت 

  حيرت زالل من چرا چنين؟

  دل مجال پايمال درد بود 

  تنگ شد مجال من ، چرا چنين ؟

  م لب دل ريدهپخشك و خالي و 

  كاسه ي سفال من چرا چنين ؟

  هر چه و همه ، تمام مال تو 

  هيچ و هيچ مال من ، چرا چنين ؟

  سال و ماه و روز تو چرا چنان ؟
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  روز و ماه و سال من ، چرا چنين ؟

  در گذشته ، سرگذشتم اين نبود 

  حال ، شرح حال من ، چرا چنين ؟

  نسل اعتراض انقراض بافت 

  حيف شد زوال من چرا چنين ؟

  !اي چرا و چگونه ي عزيز 

  جرئت سوال من ،چرا چنين؟
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  ....اگر دل دليل است

  

  سرا پا اگر زرد و پژمرده ايم  

  ولي دل به پاييز نسپرده ايم 

  چو گلدان خالي لب پنجره 

  پر از خاطرات ترك خورده ايم 

  اگر داغ دل بود ما ديده ايم 

  اگر خون دل بود ما خورده ايم 

  اگر دل دليل است ، آورده ايم 

  اگر داغ شرط ايت ما برده ايم 

  دشنه ي دشمنان ، گردنيماگر 

  اگر خنجر دوستان ، گرده ايم 

  : گواهي بخواهيد ، اينك گواه 

  !همين زخم هايي كه نشمرده ايم

  دلي سر بلند و سري سر به زير 

  ت عمري به سر بر ده ايم از اين دس

  


