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 گفتارپیش
آيدد  ش. تنها چیزی که يادم میدانم چطور شد که نوشتم و شعر خواندمَ  نمی

از شدعر خوشدم آمدد. چیزهدايی  ،م دو رقمی شدداين است که از وقتی سنّ 
انداختنشدان ووق کدردم. نوشدتِن ه گداهی از دورنوشتم و نگه داشدتم و البّتد

 ها سدیاهی ها از دِل   سفیدیهم کرد که متوّج سفید ها روی کاغذ  مشغولی دل
ّیدت چده اهّم آن .و زندگی حرکت از تاريکی به روشنايی استآيند  بیرون می

بین دو گاف  به روشنايی باشد. در فاصلۀگاهمان اين است که سمت ن ،دارد
 سدتشود آن را براندداخت. باي جريانی است که نمی د «گور»و  «گهواره»د 

هايی کده در سدايه خدواهیم بدود و  همراه شد و حرکت کرد. چه بسیار زمان
 سردمان خواهد شد و اگر تکان نخوريم يخ خواهیم زد.

دانم  می ام و  هسرودام،  کردهاحساساتی که درکشان ، عشق و تمام  من از ترس
ولی اين همان جريدانی اسدت کده همدراهش  ،هايی دارد هايم کاستی نوشته

 ام. شده
درود باشیم با عشق هم اين دنیدا را بد آيیم و اگر در جريان با عشق به دنیا می
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ات کده تسدکینمان خواهیم گفت. درود بر زنددگی و سدپاس از هندر و ادبّید
 دهد. می

 کنم. مادر و برادر مهربانم تقديم میاين کتاب را به 
 

 پورجوادی سارا
 

 

 

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 

 
9 

 که عشق... 
 بوی برگ

 برگی که در ديدار با پايیز
 خشکش زده و رنگ به رخ ندارد

 بوی برگ خیس
 در شامگاهی سرد

 قدر سوخته همان
 قدر سوزاننده همان

 آيد که از بندبنِد وجودت می
 بو بکش

 ای عاشق شده یراست به
 پیر، جوان، مرد و زن

 کس که بهار در دل دارد هر
 و به اکنونش پابند است.

 بخشی تفاق لّذ چه اتّ 
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 آيد که پايیز بعد از تابستان می
 قدر پخته همان
 چسب دلقدر  همان

 که عشق...
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 سپید و سیاه
 در سپیدی موهای من

 سیاهی روزهای گذشته است
 روزهايی دور از من

 دور و بیگانه.
 روزهايی نزديک

 نزديک
 هراسی که در جان من است ۀانداز به

 روزهايی در اکنوِن خاطراتم
 ام نشست هنگام که دستی روی شانه آن

 گرم بود
 اّما ناگهان خشکم کرد

 لخت وصل بود دستی که به يک سیِم 
 برق گذشت آن روزها چون  

 شد برقی که قطع و وصل می
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 ام ام را روکش کشیده و اين روزها شانه
 يیتنها به

 میان روزهايم
 گیرم. آفتاب می
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 کودکاِن من
 رود کودکی در من راه می

 شعری بگو :گويی می
 ناگاه

 دود کودکی پابرهنه بیرون می
 شدای پايَ با ص

 کودکانم يکی پس از ديگری.
 را که بگیری هرکداماکنون سراغ 

 داد آدرس سطرهايی را خواهم 
 سطرهايی با بوی دستانی مادرانه

 هايی با اختالف دمايی چند فصلدر امتداِد 
 و مادری خاموش

 و تو
 های اين سطرها کوچه میان کوچه پس

 دهی گوش می
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 ای به الاليی مادرانه
 هايش خاطره که در پايیز

 است ها شده  هوادار کالغ
 نیچن نياو 

 خواباند کودکانش را می
 قرار در موازات چشمانی بی

 اند خواب داده هايشان وعدۀ که به پلک
 ست مردمان اين آبادی چندی

 در انتظار مهرند
 تیر گرفتارند اما به خشِم 

 است که عشق نیچن نياو 
 .قربانِی تکراِر يک فصل است

 دانستی می تو از ابتدا
 که من

 ترين کودکاِن اين شهرم. مادِر واقعی
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 َامان
 «ياد آمد بای تو در نمازم خم ابرو»

 گويا مجالی نیست برای گريز 
 شوم دست به دعا می نماز   بی

 از خیاالتم مگر پا بیرون بکشی
 های تو بودم حافِظ اشارت عمری  
 لیکن

 «.ديدی همه بر باد آمد کان تحّمل که تو»
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 ماندگار
 همین سطرها احساسم در محدودۀ

 کند برای خودش زندگی می
 سرش را پايین انداخته

 کند: و زير لب تکرار می
 تا هستم، هستی

 و من بر آنم که نگهش دارم
 ی در میان سطرهايیحتّ 

 که تمام واکنششان
 شود میيک سیاهی خالصه در 

 اند خورند لیکن خوشحال قلم می
 ماند که کسی زنده می

 هاست آدم برعکسچقدر 
 زنند تا که قلم می
 زنده بمانند

 انگیز است و چه غم
 مرگ
 میرد باوری می که آنگاه
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 کشند ها خود را به رخ می خاطره
 سکوت يتنها درو احساس 

 دهد جان می
 ريزم من احساسم را روی کاغذ می

 بماندتا پايدار 
 در اکنونم جاری است. آنچه

 هايم واژه دهان به دهان تنفِس 
 آفريند يک شعر می

 کاغذم سفید نیست اکنون  
 ا مملو از احساس استامّ 

 زنده است
 شوند و چه دوستان خوبی می

 گیرند هم را می هايی که دسِت  آن
 تا زندگی جريان يابد

 اينجا دنیای من است
 الی همین سطرها البه

 ماند زنده می که احساسم
 خواند: و می

 تا هستم، هستی.
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 زخم چسِب 
 است  معتاد شده

 چسب زخم دور انگشتم
 به خونی که هربار

 هايم زير پای نامه
 شود بر پا می

 دوستت دارم
 «امضا»
 «انگشت»

 بس کن! :زنی فرياد می
 هیس! :گويم و من می

 گذارم انگشت بر لبت می
 ر از خون شد.زخم پ  چسب 
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 خودخواهِی قشنگ
 ام خودخواه شده

 زيرا
 ام نگاهی را در چشمم جا داده

 که صدها بار
 دستی بر سر و روی تو کشیده

 پیکرم سراپا نشان از مهر تو دارد
 دهم بوی دوست داشتن تو را می

 چه که تو دوستش بداری راهر
 دارم. دوستش می

 ای از تو هستم جلوهمن 
 کند. دلم را چقدر گرم می و اين  
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 انتظار
 برای داشتِن چشمانم

 انتظار، نذر سنگینی بود
 هايی که چه ساعت

 مشق ماندن کردی و
 هايت را خط زدم من ندانسته مشق

 ر شدمحضورت را از بَ  که چنان
 حال

 گردش نگاهم سمت توست
 بندی. نت را میعجبا که چشما

 دانم ام، می مهمانی ناخوانده 
 اّما

 ها بیشتر از تمام خوانده 
 وجودی حاضر دارم

 مَس ات قَ  معرفتی به بی 
 که من

.بودم« ات خوانده»روزی  
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 روز و شب
 گلويم راه بسته است

 از
 ام روزهايی که گذشته

 تا
 روزهايی که قرار است برسم

 ...چند شب ماندهفقط 
 شود. شکالتی در دهانم آب می
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 کشتی نوح
 ام در ساحل خیال تو نشسته

 هزاران قايق
 آواره 
 ها میان موج 

 رسان پیغامی بايست نامه به موِج 
 کشتی نوحی خواهم ساخت.
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 رقیب
 شوم گفت: نباشی ديوانه می

 گفت: راست می
 ست چندی

 است ديوانه شده 
 رقیب. ديوانۀ
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 باِد ناآرام
 هیاهوست

 پروا بادی بی
 در قعر شب

 همچون شبحی سرگردان
 کشد به هر سو ک میَر َس 

 جسمی
 در خواب شیرين است

 آغوشی با دستانش خواِب هم
 کشد باد حسود آه می

 ها کشند پنجره سوت می
 رد خیال از خوابپَ  می
 زند قدم در باد می

 بازوان باد اين بار
 روحی در آغوش دارند.
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 سو آن
 دارم را دوست می سو آن

 سويی که تويی
 شود تر می رفته تاريک دنیا رفته
 يابد انتها می وسعتی بی و خیابان  

 سو و آن
 شود. دورتر می

 شوی ای می نقطه
 کوچکدور و 

 ام: زندگی پررنگ در بامعناترين کلمۀ
 «عشق»

  ام را ش ناگهانیبه دل نگیر غّر 
 خواهم ببارم امشب می

 از آسمان اين دنیا که نه
 بارم خدا می از عرِش 
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 به هوای پیوستن به تو
 پررنگ به روی نقطۀ

 بارم سوی خیابان می در آن
 تو

 ام نوشی می
 يابی جان می

 کشی قد می
 یده شاخ و برگ می

 وسعتش فردا خیابان با همۀ
 شود در تو. گم می
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 دیوانه
 صدا، نور، هوا

 سپید، زرد، سیاه
 صدای قورباغه

 شب در دِل 
 خش برگ نسیم، خش

 دور، نزديک، سرد
  ای  برکه

 خلوت  فرورفته در شبانگاهی
 پاها محکم و تن، لرزان 
 فکر، آشفته 

 تاريکیای در  ديوانه
 ...صدايی آمد

 به قورباغه پیوستم 
 من 
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 ديوانه 
 در برکه

 د.خوانَ  ای که فاتحه می و قورباغه 
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 وآتش آب
 لیوانی روی میز

 و
 هايت لب جای مکِث 
 است  آب آرمیده آتشی کنارِ 

 خبرت نیست
 های تو گواراست نفس

 لیوانت را به من ببخش
 عطشی به سرنوشِت انديشم  می

 است  که سر سپرده
 به نفسی
 به آتشی

به کسی.
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 قاصدک
 هاست سال

 هايم برای قاصدک
 ام رسیدی دريافت نکرده

 نفسی که حیِف 
 هايم شد. قاصدک پیشتازِ 
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 ممجس  های  خاطره
 شود روزگار سرد و گرم می

 افتند به لرزه میهايی  سال
 شده ها، خاک خاطره

 در کارگاه زمان
 شوند ای می مهمجّس 

 زهر در کف دارد. که جاِم 
 چشمانی معصوم

 دستانی که
 اند روپوش سیاه بر تن کرده

 پريده دلی رنگ
 های مقّدس به ياد لحظه

 ترين نقطه رو به جنوبی
 هايی که لب

 ای نامه وداع
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 سپارند به دست باد می 
 ريزد میخونی که 

 به رنگ سفید است
 شوند. ر میها پ   جايش سیاهی

 روح مرِگ 
 ست هايی تاوان ستون

 که
 با ترديد

 اند. سر بر زمین گذاشته
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 راهنما چراِغ 
 زنی به راست راهنما می

 پیچی به چپ می
 و من
 ناچار

 دهم مستقیم ادامه می
 ست شلوغی خیاباِن 

 هاست سال
 دنبال جای پارکبه 

 ام را رد کرده قرمزها چراغ
 خود جای داد. ای که تو را در لعنت به کوچه
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 زخِم پنهان
 زخم است

 دانم کجا نمی
 دارم اّما وقتی قدم برمی

 کشد: قلبم تیر می
 بین. جماعت تاريک تحفۀ

 به آشفتگی موهايم نگاه نکن
 نخند...

 تقصیرم من بی
 نام  ست زمانه آِن بادی اه ازگن

 صورتی به لطف شانۀ
 (خانم خاله )هديۀ

 کنم و اش را پنهان می آشفتگی
 با اين موها

 بافم حکايتی زيبا برايت می
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 بار دوست دارم بخندم اين
 هايی که خنده تالفی همۀ

 ديروز 
 بر من و شعرهايم تحويل دادی

 کشم روی کاغذ می یخّط  هدف   بی 
 کاغذ کدامین نقطۀآنکه بدانم  بی

 مدادم است آخرين ايستگاه نوِک 
 کشم و صدای نرم مداد می
 ام است. ی دردهای کشیده و نکشیدهتسلّ 

 تمام شد 
 گويم مغِز مداد را می

 اند. دردهای من هنوز مغزنشیِن من
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 پیچِی عاشقانه  نسخه
 است  سرما خورده عشق  

 عاشقی در کنِج خانه
 نسخه در دست

 است تنها مانده 
 اکسپکتورانت لبخندت شربِت 

 هايت سفیدی دندان
 دار دئینقرص ک   
 ر از مهرتنفس پ   

 ماسک اکسیژن.
 سوگندت را به ياد آر

م رضايت را  ِسر 
 تزريق کن

 نحیفش به جسِم 
 ها تعطیل شدند. بیمارستان
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 قضاوت
 داری برپاست

 های اين شهر نگاه از تمامِی ای  حلقه
 چقدر آشناست

 ای که انگشت اشاره
 مرا

 نشانه گرفت.
 آويزم بايد خطاکارم و حلق

 ام گروگان گرفته
 ای قديمی را خاطره

 ش آشنايی بود که نیامدبهايَ 
 کردم در دلم گورش به زنده

 مرا
 آشنا آن   به قضاوت چشماِن  

آويختند.به دار 
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 فانتزی
 آهای زندگی!

 دعوتم را بپذير
 ای برايت بیاورم خواهم صندلی می

 اندکی بنشین
 ست ام اين ا و فانتزی

 که صندلی از زيرت بکشم
 قاه بخندم و قاه
 بت برای چیست؟تعّج 

 ست ديرزمانی
 دست اندرين کاری.
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 هوای سرد
 هوايم سرد است

 و
 وجودم از بادعنصر 

 هاست ردردم سالپ   دِل 
 خس استکودکی ت   باردارِ 

 مغز من، مست
 من در عجب است روِح 

 چشمان مرا جاِم  
 است غض به يغما برده مستی ب   

 گم شدم
 بود شدم

 است. هست را ترديد 
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 خوفناکتکرار 
 من از غم ديروز

 شدم.« دچار»به فردا 
 فردا

 ديروزی جديد باشد مبادا
 بازيگرانش من باشم

 و 
 .اويی ديروزمانند 

 من از امروزهای خود
 ديروزهای تکراری

 روشن از فرداهای نیامده و نیمه
 ترسم یم

 من از تو
 از او
 های اهل تاريکی و آن
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 ترسم. می 
 اند کج رفته

 و من
 ترسم از کج رفتِن دوباره می

 آينه از 
 های اجباری کاری از دوباره

 حاجی های آن   سالم از
 ترسم می

 های معصومانه از جیغ
 ديوارهای آبگوشتی

 های خالی قابلمه
 ترسم می

 نیست داستان  
 های شبانه است اين ترس کابوس

 خواب در بستر يک بی
 ترسد که می

 گذارم اين بار قدم می
 هدر جادّ 

 ه کجاست؟انتهای جادّ 
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 کاش صبح شود
 چشمان من

 از راه رفتن
  ترسند. اند و می خسته
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 خوبی
 کنند؟ ها به صدای بلند اعتراض می ای همسايه ديده

 بلند است امشب صدای باران  
 عمیق ها در خواِب  و همسايه

 کند! کس با خوبی مخالفت نمی هیچ
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 آدم در فراق
 دهی برای من تکان می نگاه  

 نیستند ديگر چشمانت گرد
 ست از من. چندضلعی نامنّظمی

 «من»
 ترها ت بزرگسَو ِک  ست در کودکی
 که خدا

 يادش را
 به ياد تو عادت داده

 ست که دست در دست آسمانی گذاشته زنی
 و

 به زمین پشت کرده
 آسمان جا گذاشته مردی که پاهايش را در

 چوبی جیرجیر کند. تا مبادا زمیِن 
 سربلندت کردند، آدم!ها  شاهدم که ستاره
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 وگرنه تو کجا
 .نگاه به آسمان من کجا

 چندين سال است که
 ای گیر شده زمین

 و
 يادت نیست

 که گاهی بايد آسمان به زمین بیايد
 ست آرامش عجیبی

 ست نگاه دلفريبی
 ای با کدامین گناه چنین شیرين شده

 آدم من!
 ای؟ ای دزدی خوردهمربّ 

 ای؟ بابا شده عسِل 
 ما بچش اين تلخِک  اندکی هم از

 شیرين نیست
 اّما

 آورد دهانت را از عادت درمی
 دهد: ای می و به چشمانت شکل تازه

 است  د شدهروزها م    باز اين نیمه
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 زند می گلويت را طعمی اخمو و دِل 
 اکنون حوصله داری گرم بخندی؟ ،من آدِم 

 داری و از دنیا دست برمی
 کوبی بر زمین پا می
 تلخ هم دارد اين زمین مزۀ

 .آسمانی باش ،من آدِم 
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 بهشت
 تا جايی که يادم هست

 «ه  ال اله ااّل هواللّ »
 ام سوخت که سینه يیهرجاو 
 «صنی من الّنار يا رب!خلّ »

 «الغوث! الغوث!»و اکنون 
 پیاده آمدم

 در کِف دسِت چشم
 ک آوردم از زمزمتبّر 

 ن کردکوبید و شیَو قدر پا  قلبم آن
 که روحم جوشید

 های بهشتی که لبرای گ   
 ای پا داشته ات بر خانه تو در باغچۀ

 خواهم که در بهشتت باشم نمی
 خواهم نفوو کنم می
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 هايت: در جاِن گل
 تو نفس بکشی

 و من در عمق وجودت فرو روم.
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 تظاهر
 ديوار طرف آن

 جامی باال رفت
 طرف ينا

 گیرد ام می سرفه
 اظهاِر اخالصت انگار

 ناسالمتی
 برای من بود.

 تو عاقل شدی
 من مست و خمار

 شنوم: هايی می زمزمه
 «عاشقت نبود»

 خندم خندم و می می
 بلند و بلندتر
 تمام سخنان بیهوده بلندتر از قِدّ 

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 

 
11 

 مبادا سرک بکشند
 ام خیاالت کودکانه به خلوِت 

 هايی دروغبافی  بافی و می می
 هايت کشیده شده هايم به چشم که از لب

 هايت حبس و در چشم
 هايت چشم یسالمت بهبزن 
 زمینی هیچ جاوبۀکه 

 نتوانست سیب رازش را فروافکند
 ست آنچه هست، يکی هر
 ای دروغش پوشانده تو

 من راست. 
 خواند: کسی می

 «.کنم هستی دوری، تظاهر میکن ازم تظاهر »
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 کارساز
 ها کشیده شدند کمان

 هر تیر با دستی
 زهریو هر دست، آلودۀ 

 اّما
 ام را شکافت تنها تیری که سینه 

 آغشته به ديوانگی تو بود.
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 خفقان
 ام خسته

 ناشده فکرهاِی  تماِم  ۀانداز  به
 آوِر هوا سرفه به تیرگِی 

ن اليۀ ناخوشِی  در ز   ا 
 درختان سبز ها در سوِگ  ريه به ناکامِی 

رومّیه به خشکی درياچۀ  ا 
 هايی که تمام سال ۀانداز بهام  خسته

 بودی بايد کنارم می
 اّما 

 نبودی
 کند خاطرم درد می
 دار بیا و دنیا را نگه

 الاقل دنیای کوچک مرا
 دستم به دامنت

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 

 
11 

 بگذار در دنیای تو
 کنم ماهیگیری را تجربه

 او ي
 حرکت ابرها را در دنیای تو

 تماشا کنم
 ها را بر زبان بیاورم بگذار فرياد 
 تا 
 سم برای همیشه بند آيدَف نَ 

 يا تلنگری باشد
 کنند و گاه فکر نمی برای تبرهايی که هیچ

 افکنند فقط می
 امیدی را 
 دلی را 
 يک زندگی را. 
 ...آه 

 نفسم بند آمد
 دار. بیا و دنیا را نگه
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 کفایت  بی
 از چشمم کسی اوفتاد

 ه شدهزار تکّ 
 ها هتکّ 

 زنند َپرسه می 
 در هر خاطره، يکی

 ای هدر هر خیابان، تکّ 
 است چه کند مانده 

 .وسفید یاهسپای و دست بی اين  
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 از تو بر من
 از توست که بر من است

 است در قلبم جوانه زده 
 نهالی
 برگی

 امیِد رسیدنی
 ام... به آِب ديده

 از دوری توست
 ام گريسته بس که در درون  

 ام. به تو رسیده من از تو 
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 عاشِق عزادار
 ای عاشق شد گربه

 موشی خنديد
 اند ها رمزگشايی شده تله

 روزگار است و مراد
 خنده است و بازی

 اّما
 اعتراض قور و قار

 دارد اعالم می
 ست شکمی در اين میان ناراضی

 ها زند چشم برق می
 شود موشی خشک می

 در انتهای سیمی دو فاز
 فاِز عشق

 و
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 فاز تظاهرات
 در

 جريان بارهای منفِی شکمی گرسنه و عاصی
 مرگ
 خون

 عشقی داغ
 موش طعِم 
 عزادار. ای با شکِم  گربه
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 ساده دلدادۀ
 سری رفت
 دلی به باِد ساده

 سر ماند تنی بی
 هايی تصادفی با قدم

 احتمال رسیدنش مجهول است
 آرزوها به خانۀ

 اين بدنی که َسر ندارد
 شدِک  دلش را می پاِی  دستی  

 ای د به کوچهَر بَ  می
 بندد به ديوارهايش می

 مادِر باد آنجاست خانۀ
 خندند ها می خاطره

 آيد. میصدای شکنجه 
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 خواستنی هواِی 
 رسی با شیطنتزير ک   آتِش 

 گیرد انگشت پايم را نیشگون می
 کنم باز می چشم  

 .آيد بوی ريحان می
 زمستانی سرد غروِب 

 .ر از برف استاش پ   ای که باغچه نهخا
 چه فضای گرمی!

 چه بوی خوبی!
 آيد يادم می

 اينکه بخوابم قبِل  
 مادر بود سرم روی سینۀ

 یانگیز هواي وه چه دل
 ر است.که در اين خانه پ  

 برای مادر عزيزم
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 هواِی تو
 آيی تو می

 آوری هوايی تازه می
 وزی بر من می

 های مغزم سلول
 .شوند اهلی می

 ای يی شده«شازده کوچولو»
 زنی در شعرهايم. پرسه میکه 

 لی هستیمسئول گ   :خاطرت باشد
 ای. که به آب داده
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 1ساعِت برنارد
 پندارند می

 خوانم برای تو شعر می
 دانند نمی

 تو را خواندم و شعری سروده شد.
 زنی پلک که می

 شود خاموش می و چراغی روشن
 و اين

 گوياترين عالمت زندگی من است
 که

 ف زمان راکنم توقّ  تجربه می
 ای. آويختهبرناردی که به چشمان خود  با ساعِت 

 

                                                               
به ای  هبّچ پسر دربارۀداستان . است تلويزيونی بريتانیايی سرياليک نام  ساعت برنارد: 1

 .ف کندرا متوقّ زمان  جادويی   جیبِی ساعت تواند با يک  که مینام برنارد است 
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 خواهرانه
 چرخد موزيکال می گوِی  داخِل 

 پسرکی که آبی پوشیده
 صورتی دست در دست دخترِک پیرهن  

 .رنگ یاسيبا چتری 
 بخش است ات آرامش هديه

 هايت درست مثل حرف
 زنی. می الی سکوت که البه

 مثل نگاهت که
 ست پاسخی

 آمدن و رفتن. به فلسفۀ
 دانی پشت اين شعر راستی می

 کند دخترکی تو را نگاه می
 گیرد می کبراو تصمیمی 

 تا هرگز ناراحت نباشد

 مبه برادر عزيز
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 صورتی پیرهن   گمان دخترِک  بی
 خواهر و برادرند پوش   و پسرک آبی

 درست مثل ما.
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 کوچ
 کندی  دل می وقتی داشتی از زمین  

 هايت باز بود پلک
 بستی از زمین اّما چشم  

 و دل بستی به آسمان
 نگاهت همین حوالی ماند

 گردد و سال و روز می
 خاطر را

 دَر بَ  می يیجا به
 است. جاماندهکه نگاهت 

 بهار بود پاياِن 
 فروغ از نگاهت رفت

 من ماندم با بهارانی
 نگاهت!تاب  بی

 به ياد پدر
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 وفادار
 ام برايت آوازی کنار گذاشته

 بسته با دهاِن 
 گردم ن میرَز در کوی و بَ 

 حديثی از تو نیست
 و من

 .«کجايی» سؤاِل خسته از تکراِر  
 چتر زير باران بودم بی آن شب  

 کسی به من گفت
 ست عشق ناگهانی آمدِن 

 پیچید:ام  آوازی از شوق در حنجره
 آمد. بوی تو از کوچه می
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 بالتکلیف
 ای درست آن وسط ايستاده

 راه نیمۀ
 رخ است ات نیم چهره

 به من بگو
 گردی؟ آيی يا برمی می
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 خواب سنگین
 اين بار زمستان  

 های ديگر پربارتر از سال
 ضیافتی برپا کرده

 زده های خواب زاده اشراف
 قیمت های گران سوار بر خرس

 اند جشن گرفته
 کوبند پای می

 های جنگل چراغ روی همۀ
 خوانند بهار می ترانۀ

 و زمستان
 کند نش دفن میهَم جنگل را زير بَ 

 آيد زمستان که می
 خورم ديگر. قرص خواب نمی
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 هشدار
 ام ريدهگذشته را ب  

 ام روی بولتن خاطرات چسبانده
 در دفتری کاهی

 جلوی چشم آينده
 دارم: پشیمانی نزديک است اعالم می
 زدگِی خود بکاهید. از خواب
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 نوستالژی
 شوی وقتی به نوستالژی دچار می

 زند چیزی تو را ورق می
 شود باز می
 خوَرد ای که خاک می  صفحه

 کنی پاک می
 حه را از خاک.صف

 کشی دست می
 ای از حال. لحظه

 گونه بود که اين
 به تناسخ ايمان آوردم

 خاطرات شیرينم به زندگی دوبارۀ
 .شود در رؤيايی که تازه متوّلد می
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 تعبور موق  
هِر پیشانی بوسه داِغ   ام شد ات م 

 آغوش شدند هم يم از ووق  ها پلک
 اّما

 گرفتچه زود 
 نفسی که

 ام شد. زده ی وجود يخ«ها»
هرپیشانی شدم  من م 

 و باطل شد
 نوشتی که پیشانی

 شد. به آرامش ختم می
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یِد متفاوت  خر
 شوم به ويترين پر از لباس خیره می

 زنند می نفس نفس
 جیبم های داخِل  پول

 های ديگری از ترس سپردن به جیب
 مکن استهايی که م جیب

 بوی سیگار بدهند
 يا

 باشند  دستانی کثیف در خود جای داده
 فروشند خرند و می هايی که می جیب

 گاهی سرخوشی در ِازای معرفت.
 اّما

 حواِس نگاهم به داخل مغازه است 
 به تجديد عهدش با نگاهی ديگر.

 های بیچاره پول
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 دانند نمی
 خواهمش چیزی که من می

 شود خريد. ها نمی با آن
 مانند! جیبم می دِل  تا ابد کنِج 
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 من و تنهایی
 کنم ام را پنهان می تنهايی

 ها جايی در آن پشت
 سر برآوردهکه ديواری 

 ای نیست تا نشان دهم جای هیچ نگرانی
 اّما

 ام اين است درونی خواستۀ 
 ام باشم که کنار تنهايی

 شوی. زمان که تو پیدا می  تا آن
 کند قد علم می  تنهايی آنگاه

 کند. مرا پنهان می
 گذارد ش میزير پايَ 

 آيد و از ديوار باال می
 تا تو را بپايد.

 شوند پاهايم سرد می
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 و
 دستانم اندکی زير صفر

 های گیرای تو خاطر نگاه نه به
 که

 برفت سنگین است
 .آسماِن من
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 مجهول
 بودن من

 با تو
 دانم نامش را نمی

 نه آنجايم که تو هستی
 و نه اينجا که من هستم

 و نه جای ديگر.
 شوم نزديکت نمی

 خواهم تمام بودنت را می
 ات کاملبا جزئیّ 

 در اين فاصله قاب کنم
 دارم نگهشو 
 ابدی بسازم یصويرت

 از بودنی محض
 شوم از تو هم دور نمی
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 ت نکنمَم تا گ  
 داشته باشم ی«بودن»تا 

 کنم تکرار می
 بودن من

 با تو
 دانم. نامش را نمی
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 دِم آخر
 عطر نفست را که شنیدم

 هايم عاشق شدند ريه
 پرند از جا تندتند می

 زود زودبههای  برای دوباره
 مالقات با

 می از تودَ 
 کشم در حضورت نفس می

 های عاشقم ريه
 کشند تو را به درون می

 روی زمان که می  ت آنچه تلخ اس
 شوی دور می

 کشم تندتند نفس می
 تا قرار برقرار شود.

 غروب  آه از آن
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 که
 ناپديد شدی

 نفسم قطع شد
 هايم يادگاِر حضورت ريه

 م راآخرين دَ 
 س ندادندديگر بازپَ 

 شده: کار به دستداوينچِی ديگری 
 «جان جسد بی»

 ِم آخر.نقاشِی دَ 
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 پیروزی
 ام از جنگ بازگشته
 جنگ با زنی که

 زد برق می چشمانش از شوق  
 و زبانش
 چرخید. مدام می

 به رگبار بسته بود
 ای را خسته چهرۀ

 که از قلبش
 ساعتی  جز قطعه

 باقی نمانده بود 
 ام رد و باخت آمدهب   از جنگی بی

 جنگ با خودم
 وهنم خانۀ تاريکهايی که در  با عکس

 ظاهر شدند کي به کي
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 و تصاوير
 عصرهای منتظر را

 ای از عشق رترهبه ديدن پ  
 ت انتظار پیوند دادندبه ابديّ 
 جنگ تا پیروزی جنگ

 تی داردیّ چه اهّم 
 وقتی

 دهد تی نمییّ زمین به سربازان اهّم 
 چرخد قدر می و آن

 که جای میدان جنگ را عوض کند
 گاه اين

 من و زنی که
 است آغاز سال نو آمده از 

 میان زمین و آسمان
 دهیم. به هم سالم می
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 در حاشیه
 آيند مه میها با مقّد  بعضی

 روند مه میمقّد  و بی
 شب کرد ۀآمدنشان را نبايد قّص 
 ر کردبودنشان را نبايد از بَ 

 بگذاريم بمانند
 های روزانه. يادداشت در حاشیۀ
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 زندگی
 ...«پنجره، فکر، هوا، عشق،»

 در پستوی وهن
 اند جامانده به یتصوير چون

 اند ها را بسته فکرها پنجره
 هوا

 «بس ناجوانمردانه سرد است»
 و عشق

 ماَند. در دورترين آبادی می
 آدمی

 زند: وپا می در گرداب اين وهم دست
 است!که دنیا تا ابد مال من 

 گذارد نامش را زندگی می
 بندد و چشم می

 بر بهشتی که

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 

 
11 

 در اعماق وجودش نهفته است.
 هیهات!

 خوشبختی آنجاست.
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 تنگ دل
 شود گاهی دلم تنگ می

 ام برای تمام چیزهايی که هرگز نداشته
 هو البتّ 

 توانم دوستشان بدارم هايی که نمی برای داشته
 شود نگ میدلم ت
 روزهايی که یها یتنگ دلبرای 

 شماری گذشت به لحظه
 و برای خودم

 ام که کنار ايستاده
 اامّ  ،شود دلم تنگ می

 آورم به روی خودم نمی
 کنم که چگونه تماشا می

 گذرند ها از کنار هم می ثانیه
 کنند که شايد ه نمیو توّج 
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 ای ساعتی دل داده است به لحظه
 چقدر تنهايندها  دانستی ساعت می

 و زمان همدم باوفايی نیست؟
 گذرد ها می از روی ساعت

 گردد و برنمی
 شود تر می دلم تنگ

 هايی که گذشته است برای تمام زمان
 کشد و نگاهم دست نوازشی می

 بر سر عددی که به خدمت ايستاده است
 ساعتی نزديک به سحر

 ای که شناختمت. نشان لحظه
 

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 

 
11 

 گمان
 زند احساسم: نهیب می

 او جای تو را گرفته است
 کنم در دلم اخم می

 گیرم جايم را عوض کنم تصمیم می
 کنم فرار می

 شوم دور می ازآنجا
 نشینم ای می گوشه

 شکند و تا دلت بخواهد دلم می
 گیرم تراشم و نتیجه می دلیل می

 جای مرا گرفته است
 چیزیکسی، 

 زند که حضورم را با تیر می
 ام پشت ديوار خلوتم من پناه گرفته

 ام کنم که چقدر جا از دست داده و فکر می
 بندم چشم می
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 ست ای گاه پیشانی و آرنجم تکیه
 که بر کف دستم افتاده

  گذرد یمساعاتی به سکوت 
 افتد َبنگی در درونم اتفاق می بیگ

 شود جهانی نو در چشمانم آغاز می
 آورم م را بیرون میسر

 ام که جايی و کمی بعد همان
 ر است از نبودنمپ  

 بینی می
 به همین سادگی

 دهم در خلوتم از دست می
 آورم: و دوباره به دستش می

 گويم جايم را می
 آنجا که بايد باشم

مش می  کنم و گاهی عمدًا گ 
 تا لّذِت يافتن برايم تکرار شود

 شود: میبین  احساسم گاهی بسیار روشن شیِخ 
 باور کن

 او جای تو را گرفته است.
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 پشِت سر
 من ِبايست سرِ  پشِت 

 تا هر وقت بخواهم
 هزاران کسره بگذارم پشت نامت.

 مضاِف زندگی من شو
 گرچه

ضاف  اند ها مظلوم  م 
 ه بسیار مهمو البتّ 

 آيند ت درمیبه مالکیّ 
 يابند و اختصاص می

 مانند می
 خواهم بمانی. فقط می آری
 خواهم زباِن زندگی عادت کند می

ضاف  هايی که به وجود م 
 بخش هستند: زندگی

 امیِد زندگی.
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 رؤیا
 يک روز کاری بعدازظهر

 منم و بالشی زير سر
 آيد گرمايی که از بخاری بیرون می

 بندد چسبد و چشمانم را می به من می
 کنم یچشم که باز م

 ديگرم يیدرجاشب است و من 
 تدانم وهم است يا واقعیّ  نمی

 که با رختخوابم 
 تو یسو به 

 از روی ابر
 کشم. ر میبا قاصدک پَ 

 شیرين است
 لحظه که با توام آن 

 راحت از اين سايه
 و اين تنم.
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 روزنه
 شود قاب عکس قشنگی می

 اتاق پنجرۀ
 ايستند آن می ای پشِت  برای لحظهوقتی ابرها 

 شوند به هم نزديک می
 کنند داند چه در گوش هم زمزمه می و کسی نمی

 شوند می دهیتن درهمکه ناگه 
 جنبند ا هنوز میامّ 

 آورند و انگار همديگر را تاب نمی
 آيند که کش می

 يابند قوس می
 شوند: و از هم جدا می

 ابرهايی نو و دور از هم.
 آيد ز درمینگاهم به پروا

 خالی آسمان در صفحۀ
 قاِب عکِس قشنِگ اتاق.

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 

 
90 

 زرد خندۀ
 کاش زير سنگ

 ولی مشتاق بودی
ستم تا پیدايت کنم می  ج 

 ا تو جلوی چشمان منیامّ 
 خندی اعتنا می بی
 گونه که آفتاب بر کوير آن

 هايی زرد يعنی خنده
 ؛ دلم به مهر تو رنگ باخته

 بگذار نبینمتا امّ 
 ماند پايی نمی گذری و ردِ  می
 روی. روی و نمی می
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 نگاهبان
 درخشش چشمانت

 مرا بر آن داشت
 ام را هاِی مهتابِی تنهايی که شب

 دو دستی تقديم آفتاب کنم
 روزها آنکهغافل از 

 کنی. مهتاب خريدوفروش می
 نگاِه تو از آِن من

 م از آِن توهای روشن و شب
 تقدير ما اين است:

 بده بستان
 که شب را به ره بسپاريم

 تا روز را فراخوانیم
 و نگران باشیم

 که مبادا زمین از حرکت بازايستد
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 چه تنهاست دخترکی که
 خواهد از زمین برود می

 دارد. ر آبش نگه میماه را میان مشت پ  
 

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org

