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در زمانی بسیار پیش از این، در روزگاارا  ییلای یادی ،  

مش کرد. نااراهب پیری بود که در یک صومعه زندگی می
     را در دامنا  ای یشایید باود. روزی او دریا ِ «« پام وِ»

« ایوا  کوکاو»نام  کوهی کاش . به شاگردش که راهبی به
 بود، گف :

 «را هر روز آب بد  تا دوبار  جوانه بزند. دری »   
ا  ه ربداش  و ح زود سطل پرآبی را برمیابدین ترتیب او هر روز صب   
 . اددمی رف  و به دری  یشیید  آبافتاد و به سختی از کو  باال میمی

 گش . هنگام غروب و در تارییی شب به صومعه باز می
د و یبا آمزاین کار سه سال تمام هر روز تیرار شد تا آنیه در یک روز    

 دید که دریتش مملو از شیوفه شد  اس .
 

 « ایثار» -آندری تارکوفسیی 
 
 
 

 



 

 
 های سوختهپیشکش به جان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 این زبا  دل افسردگا  اس 

 ییزا با  پی نامنه ز                                                      
 کسش هیچگوی دردل نگیرد      
 در این جهانی  سوزا  ما که                                                     
 ...د را بگیری  دنبالحرف یو                                                    

 « افسانه» نیما یوشیج،



 

 
                  عنوا                                                     

 
                                    رویاهای بیداری                                           

 هاشوریدگی
 اندوه خاکی

 بوی شعر سوخته
 هادر سوز سرخ لحظه

 ای تاریکهاز کوچه
 های اشک و آتششوری
 های زخمبیتابی

 گلوشعرهای بی
 خواب سبز
 آواز بنفشه
 های شبدر کبودی

 شبی دیگرتر
 ای شعر

 شعر ناتمام
 

 

 

 

 



 

 

 رویاهای بیداری □

 بیدار شو، بیدار، ای یورشید یاموش
 های سینه آغوشبگشا به روی سایه

 چو  بادها در بادها هموار  بودند
 زدودندها را میاز ذهن عال  نیته

 ترین کنبرییز و زلف یویش را افشا 
 نبض تپان  را همآواز زمین کن

 بادی برآمد، تیر  ابری، سیل سختی
 بشیس  پش ِ رازِ سبِز هر دریتی

 در های و هوی باد و توفا  تیر  ماندم
 های سین  یود ییر  ماندمبر سایه

 پرپرزنا  رفتند از من سارهای 
 ندند از برای ها دیگر نخواگنجشک

 شدآوازهای  آ  آتشناک می
 شدها از شور ذهن  پاک میسبزینه

 تر شدنیلوفرم در بادها پیچید 
 ام آواز وار از سینه برشد:یاموشی

 های تاز  بودممن دوستدار آب
 در یود نگُنجایِ برو  ز انداز  بودم

 زدسنگ و هوا و چوب در من جوش می
 زدآوازهای  با یناری دوش می

 شدکما ِ جا ِ مست  دید  میرنگین
 شدیورشیدها از چش  من تابید  می
 با باغ و بارا  و کبوتر دوس  بودم

   بودمسرو سبزم در درو  پوسبا 



 

 
 کشید آ  سرو گاهی از سر منسر می

 گنجید اندر باور منگویی نمی
 افیند  شد آنگا  در توفا ِ روزم
 تنها شدم ناگا  تا در یود بسوزم

 

 هاریدگیشو □
 زدها لیک در من موج میشوریدگی
  زدبال مرا بر اوج می یاکسترِ
 کردمن تدبیر می های لُخ ِبر زی 
 کردهایش در دل  تأثیر میافسانه

 سوز مرا افیند اندر نایِ شعرم
 های شعرم یو  مرا افشاند در رگ

 شدتقطیر نور و آینه آغاز می
 شدذهن  پر از پویایی پرواز می

 زدیدها در چش  من لبخند مییورش
 زدبا آسما  روشن  پیوند می

 شدشد، نور میهای  دور میتاریک
 شدها انگور میدر سین  من داغ

 کرد اندر یو  شراب انگور را می
 بس  از آ  نطف  شعِر عذاب می

 نوازیدجا  مرا بار دگر برمی
 فرازیدسرو مرا بار دگر برمی

 اس  در منیژ سروی که برمیبا یِژیِ 
 شد در درون  کو  آهنجوشید  می

 در را به روی سرو سبزم باز کردم



 

 
 ای آغاز کردم:آوازهای تاز 

 با من بما  ای سرو من تنهاترین 
 شایی شیسته بی تو بر روی زمین 

 تو همیشه داغ دارمدر سینه من بی
 با تو هزارا  کو  و دش  و باغ دارم

 باغ مرا آرایه تو زیباترینی
 های هستی من در زمینیز انگی

 یالی شدم از یویش تا تو برشیستی
 از آفتاب و ابر پیشانی گسستی

 در را گشودی  و به ما گُلقند دادی
 با آفتاب و ابرما  پیوند دادی

 در ما نهادی شور و حال و پای و پویی
 در دستما  رویید بال پهن یویی

 شدها نوشید  میانگار در ما باد 
 شدها جوشید  میمهزاری چشدر یشک

 شدتاب میماهی که از حدّ عطش بی
 شدجهید و ناگها  در آب میبر می

 رُس های یشک برگ تاز  میبر چوب
 جُس سنگ از درو  یویش یو  تاز  می

 شد از پیِ ه ها کوبید  مینایوس
 شد سای  غ در روشنی یوابید  می
 پریدندها میپروانگا  بر روی گل

 چییدنداله از ما میآوازها چو  ژ
 های گل سفر کردی  و راندی در یند 

 ای را باز یواندی :آوازهای تاز 



 

 
 ثقل زمین کو تا به دوش یویش گیری 

 را  سپید کهیشا  در پیش گیری 
 همآوازی ببخشی فوّار  را با گل 

 هر انتها را باز آغازی ببخشی 
 در آسیاب چرخ یود را پیر کردی 

 ود تبخیر کردی یورشید را در جا  ی
 زهدا  یاک کهنه را ما باز کردی 

 تا بییرا  آسما  پرواز کردی 
 

 اندوه خاکی □
 در یاک، اندو  هوا و نا  و آب اس 

 ها ییسر یراب اس اینجا هوای سینه
 این کوچه را تا ساق یاکستر گرفته اس 

 ناباور گرفته اس  ها را بُه ِاین چش 
 ها بار امان  یاک گشتهبر دوش

 یورشید از ذهن مشّوش پاک گشته 
 آشوب این دم ه  به باد نا  تلف شد 

 دُر در نبس  و پوچ و یالی این صدف شد
 ها را آب کردی در پوچ و یالی لحظه

 دیدی  ماهی را و یود را یواب کردی 
 ها در یادهاما  سنگ گردیداسطور 
 ما  تاریک و کور و تنگ گردیدمیدا 

 و یف تصویرهای آرزو در دل فر
 تیر نگا  تیز ما در گِل فرو یف 
 جا  را به تیرار هیاهوها سپردی 



 

 
 آیین  آفاق را از یاد بردی 

 شدها افتاد  میها بر یاکفوّار 
 شدرمز جهانی اتفایی ساد  می

 در دایر  این رمز را تعبیر کردی 
 در دور او بیهود  یود را پیر کردی 

.................. 
 

 هبوی شعر سوخت □
 نشیندشعر از ییابا  روی دفتر می

 نشیندسِحرش به جس  و جا  دیگر می
 من راس  یود را ذوب مثل شمع کردم

 این شعرها را از ییابا  جمع کردم
 شدهر سنگ کوچه شعر و شوری ناب می

 شدای در سر تن من آب میبا شعله
 های  پریدمبا بال یو در کودکی

 از شوق آ  آیینه از جای  پریدم
 در آینه تصویر کولی بود و آتش

 با ریص شعله در شبِ چش ِ مشوّش
 شددر آتشی یک پار  آهن گرم می

 شدرویی روی سندا  نرم میبا سرخ
 یوردنگ مینّی روی اهن دَنّ و هِبا هِ
 یوردآهن توی گوش  زنگ می آوازِ

 شدتاری دید  می هایی شعرِدر چش 
 شدسیاهی بر دل  چسبید  می رنگِ 

 آهن سرخِ داغ  ،بید روی سینهچس



 

 
 بوی یلب  در دماغ   ِپیچید جِزّ

 
 هاسوز سرخ لحظه □

 یراریهای بیای سوزِ سرخ لحظه
 باز آر مرغی را که اندر ابر داری

 در را از ابرها باز آر مرغِ در به
 بگشا به چشمش روزِ تاریک پدر را

 او را که تلخی بود و اندو  و غضب بود
 دلگیریِ شب بود گِنچشمش به رنگِ ت

 زدیود شب در ایوا  حرف می  با سای
 زدهای نوع انسا  حرف میاز رنج

 کردهی وای وای و آ  آ  و آخ می
 کردها یلب مرا سوراخ میبا آ 
 کردهایش آسما  را تار میبا آ 

 کردهای شب مرا بیدار میدر نیمه
 شب بود و تارییی و گاهی سوت ماری

 دوهباریسیا  یان  ان طرحِ
 کردشب در میا  پنجر  تأییر می

 کرددرنگش در دل  تأثیر می رنگِ
 های سنگ و بطن آهنزبریبا حسّ ِ

 زدم منبر استخوا  رنج دندا  می
 افراش در سین  من سرو کوچک سر می

 افراش ید را سئوال تازۀ من برمی
 شدها در پیش چشم  باز میآفاق

 شدای یک راز میهر اتّفاق ساد 



 

 
 در بطن راز سنگ و یاک و آب رفت 

 تاب رفت  تا عمق سوزا  زمین بی
 های گیا  و برگ رفت در مویرگ

 های زندگی و مرگ رفت تا یاف
 ها یلب من پیش ستار رف  شبمی
 کرد ژرفاهای عال  را نظار می
 یدیمش هستیِ  راعماقِرف  دمی

 شبیم گُنگِ شد در کالفِپیچید  می
 سوی ایی بود مییک شعله اما هر کج

 سوی ها و دود میهستی میا  شعله
 زدانسا  رنگ می آ  شعله بر ریسارِّ

 زداو آهنگ می عال  میا  چش ِ
 کردنغزش شعله را تعبیر می با هوشِ
 کردهایش مرگ را تسخیر میبا چش 

 

 های تاریکاز کوچه □
 های کوچ  تاریک بودی ما بچه

  با روشنایی از درو  نزدیک بودی
 با روشنایی از درو  یود جوش یوردی 
 دیدی  و در یو  غبط  یاموش یوردی 

 باد و توفا  تیر  گشتی  در های و هویِ
 یود ییر  گشتی  های سین بر سایه

 زدتوی زمستا  روزها که برف می
 زدها انگار با ما حرف میآ  برف

 شدبام و دری  و کوچه غرق برف می



 

 
 شدمی حرفشعر سپید و روشن و بی

 کردها بیداد میسرما میا  کوچه
 کردگنجشک روی شایه پر را باد می
 زددم در میا  پا، سگی تن لرز می
 زددنیای ما و دیگرا  را مرز می

 و جو« *کیله»در کنار  ،«*گازارما»ی وت
 گردو و بازیِ« *هَشَتک»بوق یطار و 

 زنی سوی « *پاِپلی کیله»جوش  در آبِ
 ای یود فرو دوی هچش  مرا بر نعر 

 آید از شعربشنو، کباب سوز او می
 آید از شعرآ  نعرۀ آ  روز او می

 

 های اشک و آتششوری □

 مادر چرا اینگونه ما را آفریدند
 ها و دریا آفریدندمعجو  آتش

 معجو  نور و سایه، یاک و نرمی گُل
 در سینه رودی پرهیاها، بانگ و غُلغُل

 نیاین سین  در بادِ تاراج یزا
 جوانی در بادها پرپرزنا  برگِ 
 ها ماآمیزۀ سنگ و پِر پروانه

 ها ماعین جنو  و گیجیِ دیوانه
 یراریبی یرارِبی وارِشورید 

 مرغی نشسته در میا  شایساری
 سحر تأثیر کرد  ما  بادِبر بال

 ابری همیشه در گلوما  گیر کرد 



 

 
 های درد بگذربگذر از این افسانه

 هایی دیگرآورد ر  در مقام و پر
 رفت  که را  دیگری را سر بگیرم

 تری را سر بگیرمافسان  روشن
 بر آینه افتاد تاریییِ آهی

 سیاهی یلب مرا پیچید در بادِ
 مادرم را زارِ در باد دیدم یلبِ

 یواهرم را بارِچشما  سرخ و گریه
 مادر بیا بگذار سر بر سین  من

 گیسو پریشا  کن تو در آیین  من
 های یست  توام بر چش های بوس

 بر زبریِ دستا  پینه بست  تو
 گلوی  گنگِ بر تلخیِ حلق و غ ِ

 گف  و گوی  شیِها و یامّلب لرز 
 اشی  در گلوی من نشسته شوریِ

 من را کرد  یسته اندو  تلخ  یلبِ
 تارم، اگر تلخ ، اگر چو  زهِر مارم

 های تو دارممن ریشه در یو  و عصب
 پنها  دردِ و یو ِاشک  در های های

 های کهنه و یاموشِ انسا با زی 
 در هوهوی بارا  و بادِ سردِ سینه

 دردِ سینه در یامشیِ ناگزیرِ
 ر زن  بر سبزیِ شادگفت  که راهی بَ

 من  افتاد آ  تو در آیین  شعرِ
 تو در آیینه لرزید و فرو رف  آ ِ



 

 
 یک تیّه از جا  مرا چید و فرو رف 

 ازش آب یورد گل دیدم از دس ِ نو
 بر روی چوبی در غروبی تاب یورد 

 زدهای نور مییورشید بر گل هاله
 زدبر برگ برگش مقصد و منظور می
 گفت  که یورشیدا بگو احوال ما را

 روز و شبا  و یر  و ما  و سال ما را
 زرد لرزید و فرو رف  ،مغرب یورشیدِ

 یک تیّه از جا  مرا چید و فرو رف 
 تاب گشت  ها بیآنگه میا  سایه

 او در یواب گشت  ز افسو  یورشیدیِ 
 اسبا  ز روی سینه سُ  کوب  گذشتند

 تاریخ ما را با غبار و یو  نوشتند
 های کهنه بادی های و هو کرددر کوچه

 نوزادی فرو کرد شمشیر را در حلقِ
 رف چیا  یود را  میدیدم سری را یو 

 رف های کوچ  بی ما  میدر را 
................................................... 

..................................................... 
 من ایستادم سویت  در آتش یود

 در یامشی لب دویت  از آتش یود
 او گف  من این اتش  در استخوان 

 زند اندر دهان نور تنورم می
 های گیج آهوها، آ  شعلهآ  شعله

 و هِی هِی و هُرهُّر و هو هوآ  های های 



 

 
 یِشِ برگآ  یِژ یِژ و آ  چِک ِچک و آ  یِش 

 چو  یاموشیِ مرگ هایِآ  الل گَردی
 یدمدممن بودم و اندر تنورت می

 پزیدمات نا  میدر کورۀ بیتابی
 مدم اکنو  بیا و نا  تاز ها  آ

 تاز  جا ِ شیر کبوتر، مارِ آهو،
 شو گفتگودم در مز ، لب بسته و بی

 امواجیِ دریای  فرو شو در ریصِ
 

 های زخمبیتابی □

 این زی  را بستی  و زیمی دیگر آمد
 ای از دل برآمدهای تاز یو  چشمه

 یون  های آبیگو ِجوشید ریشش
 جنون  وا  ابرهای دره  و سرخِ

 نوری به تیزی از میا  تن شتابید
 چش  مرا ناگا  در آیینه تابید
 ییابا  شب با سیوت دیرپایش در

 رنگِ درنِگ نورهایش در ییابا 
 بارا  نرم و انعیاس نور در آب
 آ  زردها و زردها تا دور در آب

 بارا  های سردِ ییس و رها در کوچه
 بارا  های دردِتا انتهای کوچه
 وچه و در را  بارا در یانه و در ک
 «آ  بارا ! آ  بارا !» :با یویش گویا 

 ی بارا !بارا  و بارا ، آی بارا ! وا



 

 
 کو  و بیابا  هوی بارا ! های بارا !

 تنهای تنها در میا  کو  بارا 
 الی جنگل انبو  بارا در البه

 ها«پَلَ »بر برگ برگِ ییس و بر روی 
 هاهای ریش  آویز غ بر بیشه

 های یشک و یاموشخِ سرشایهخ چِبا چِ
 موسیقی بارا  به روی برگ در گوش

 بارا  بارا  همیشه در زمینش بود
 از ابتدای آفرینش بود بارا 

 از ابتدای نطفه و آهنگ هستی
 زد به هر کو  و بیابا  رنگ هستیمی

 ؟کدامین یاک ا  روز ،من در کجا بودم
 ؟یا در کدامین آتش کوالکی و سوز
 ؟نبض من آیا از کدامین یاک رویید

 ؟نیلوفران  از کدامین پاک رویید
 سر تا به پای  پیچ نیلوفر گرفته

 یچیدگی بر کاغذ و دفتر گرفتهپ
 آید از شعراو می بشنو صدای سوزِ
 آید از شعراو می آ  نعرۀ آ  روزِ

 

 گلوشعرهای بی □

 بس کن یدا را در گلوی  شعر امشب
 رامشبگلو یواه  بگوی  شعمن بی
 هو، آی آهو! وای آهو!آهو و آ

 هو!، هوی آهو! های آتیری به پهلو



 

 
 صحرا!صحرا و صحرا آی صحرا! وای 
 دریا و دریا هوی دریا! های دریا!

 بارا  و بارا ، آی بارا ، وای بارا !
 و بیابا ، هوی بارا ! های بارا ! کو 

........................................... 
 بس کن یدا را، بیخودم کردی تو امشب

 کردی تو امشب« شدم»یدا را و « بودم»
 بس کن یدا را کردگار چار  سازی

 !ترس  امشب این رگا  را پار  سازیمی
 یلب مرا ُپرتر ز درد  و باد یواهی

 ّری و فریاد یواهیاز دفترم بر پَ
 ها فرود آرسرهای یونین را ز نیز 
 ها فرود آرآ  سرو سیمین را ز نیز 

 امان  را فرو یورهای بیآ  موج
 های بییران  را فرو یورآشوب

 رو و حلقِ زیر برداآ  تیغ را از تُ
 ام این نیز  و شمشیر برداراز سینه

 سارت بر لهیب آبی بز  از چشمه 
 افزو  بَِدم در کورۀ صبر و شییب 

 یود فرود آر جا  مرا از تبّ و تابِ
 یود فرود آر تیغ زبان  را از آبِ

 با من مدارا کن مچریان  به چری 
 !مان  به چری من باز می ،رویتو می

 نفس زَ من  رات دهوگونه آاین چش ِ
 پروانه بر سختیِ آهن این نرمیِ



 

 
 های  درون    نفسنَ این ها و هایِ

 یون  تند و تیزِ این اضطراب و موجِ
 وارماین گیجی و مبهوتیِ پروانه

 وارمهای کولِی دیوانهاین ریص
 این هف  باغ و هف  کو  و  هف  رودم
 این های های و هوهوی سرخ و کبودم

 ستیو یَکام  تراشیدی و یلب  را ت
 سستیبغض من گُسدّ ِ بند از دها ِ

 ما را کجا بردی؟ کجا بردی، کجا تو؟!
 آنجا چرا بردی، چرا بردی، چرا تو؟!

 ؟هایش از کجا بودآنجا چه بود و رشته
 !آنجا که یلب سرخ و داغ ماجرا بود

 زدآنجا که نبض شبن  و پروانه می
 زدبویِ هوایش در دل دیوانه می

 ام را داد کردیترکیدی و یاموشی
 ذهن جهان  را پر از فریاد کردی

 

 خواب سبز □

 من یواب دیدم، من یدایا یواب دیدم
 من رودهای تاز  و شاداب دیدم

 هایش تاب یوردمبر سنگ« *ِتجِن»من چو  
 هایش آب یوردمهای سنگاز کاسه

 رف  آب روشن روداز یلب من می
 ای بودهای ماهیهای  نقر در دس 
 شد بر دریتی برگ سبزییروئید  م



 

 
 شد بلبلی از مرگ سبزییشیید  می

 یوردگوی زمین توی جهانی چرخ می
 یوردهای زندگانی چرخ میافسانه

 آمد کنار رودیانهییّام می
 یواند این ترانه:های ییس میبا چش 

 سایی گل و سبز  طربناک اس  امروز»
 جامی بد  کاین آسما  پاک اس  امروز

 مروز در حلق  فرو ریزآ  باد  را ا
 «*انگیز!شود یسّی غ کاین سبز  فردا می

 کردگف  و بر برگی نظر با درد میمی
 کردهای سس  و سرد میبر یاک یند 

 با های و هویش« ِتجِن»رف  در آب می
 ماند طع ِ رنگ و بویشدر ذهن من می

 شدتصویر او در اشک من منشور می
 شدمنشورهای  غرق ریص نور می

 رف  با ُغلغُل ز پیش ها میآ  آب
 رف  جس ِ یشکِ آ  بلبل ز پیش می

 صدها هزارا  و هزارا  بلبل دور
 گش  با آ  پیر و با آ  برگ و منشورمی

 یوردها و برگ میشایه دست  به دس ِ
 یوردزندگی و مرگ می چشم  به چش ِ

 رف های رود میآب عمرم میا ِ
 !رف ِد میوانگه چه آسا  و چه تند و زو

 یوردهایی تاب میبر روی شایه برگ
 یورددر پای ریشه یک بنفشه آب می



 

 
 زدهای هرز  میباد بهاری پرسه

 زدروی بنفشه چو  حریری لرز  می
 یون  میا  عطر آب و گل فرو رف 

 بلبل فرو رف  جان  میا  چهچه
 جان  میا  آ  دریتا ، نازنینا 

 یون  میا  یو  و شاخ و برگ ایشا 
 من از گُل و سنگ و دریتا  یو  گرفت 

 از باد و از بوی بهارا  یو  گرفت 
 شدتاب میماهی که در یاک عطش بی

 شدجهید و ناگها  در آب میبر می
 هس « تجن»یو  من امشب در  این ماهیِ
 هس « تجن»من امشب در  بیچو ِ وین شورِ
 آ  هوا شد جا در میا ِ  آیلب من 
 ا شدرهآ    ِجا در میا  جا  من آ

 شدم از آ  همانند نسیمینازک 
 کند نسیمیاز عطر و از بوی گل آ

 جا کجا و من کجا، من یواب دیدم آ 
 !شاداب دیدم من رودهای تاز  و

 ها بودنبض نجیب زندگی در آب
 ها بودرمز عجیب زندگی در آب

 

 آواز بنفشه □
 ها راام کو تا بتاب  ریشهآیینه

 ها راهتا برگشای  عقدۀ اندیش
 های یو  هستیرم در دش رپَتا بَ



 

 
 چند و چو  هستی چریی زن  در بُعدِ

 آنجا که بر سنگی دمید  یک بنفشه
 با نازنینی و به رنگی یک بنفشه

 من پُر رسد در گوشِزنگ صدایش می
 من گُر زند در جا ِرنگ بنفشش می

 س بنفشه یاموش شو! یاموش! آوازِ
 س بنفشه سر پیش بر، بنیوش، این رازِ

 باد سبزش در کفِ با نازکای ساقِ
 باد ریصند  با گیسوی نرمش در دفِ

 بنفشه شا پیشِشا، ر  برگُر  برگُ
 بنفشه اندیشِ تاز  ذهنِ بر شورِ

 سبزش کشد با شورِ سر میاز سنگ ه  
 سبزش گردد هوا از نورِتابند  می

 چربد تیاپوی بنفشهبر مرگ می
 پیچید  در هر سو هیاهوی بنفشه

 

 های شبدر کبودی □

 سپاردهای یود ر  میشب در کبودی
 گذارددرنگش را به هر جا می رنگِ

 ما  بر را  اوفتاد  نرمای نورِ 
 کجا یک هال  ما  اوفتاد در هر

 رامدیَها باد رهایی میدر شایه
 رامدیَهای آشنایی میافسانه

 آبی میا  جوی سر دارد به راهش
 ماهشنور  تابید  بر آیینه هایی



 

 
 بر جاد  دارد رهگذاری را  در پیش

 های ما  در یویشبا تاب نورِ نقر 
 با موی یال افشا  و سُتخوا  تیید 

 هایِ بازِ یو  و اشک دید با چش 
 یود ما  را ماند که در راهی یرامد

 شبتاب در چاهی یرامد چو ماهی که 
 های یراب را ِ پیششبر تیرگی

 ششهای یویتراود با طراوتاو می
 نشیندراهی می جنباند  سر، بر سنگِ

 نشیندآهی می بر سفرۀ یونینِ
 آهن« *یفت  در یوابِ»گویدم کاین می

 « *یواب در چش  ترِ من»آشفته ییسر 
 تراودهای نازکش یو  میاز دس 

 تراودیونش به دفترهای گلگو  می
 درد را در چش  دارد عظی ِ موجِ

 فریادِ آ ِ سرد را در چش  دارد
 ایستد بر روی صخر  رو به دریایم

 دهد آوازهای دیگری راسر می
 ی تاز «*هاها و آدمآی آدم»با 

 نباند به دریای جناز سبّابه جُ
 سبّابه بر تیری که روی دل نشسته

 « در گل نشسته»با یستگی « *یایقِ»بر 
 سرد هوا را ربیِوانگه شیافد سُ 

 هامیا ِ تیرگی اش«نایوس»با بانگ 
 شان کبه سنگی در کنارش مییود را 



 

 
 نشان تاب و یرارش می بی در رنجِ
 چشمش سادۀ لبریزِ ز ِحُ  در یابِ
 چشمش بادۀ پاییزِ مس ِ در تابِ

 بس درشتش آبدارِ   نگا ِدر آ
 پشتش های سخ ِبار رنجدر کوله
 دیوان  او شیدای دلِ در شورِ

 او« *افسان »گری   در های هایِ
 این را  اس  و این تو گوید این چا  اس  ومی

 ما  اس  و این تو ،های جبینبر تیرگی
 زاد راه  ،آغشته کن بر گرد این مه

 آ  ما  نو را در نگاه  ،تاباند  کن
 ترین کنیویش را افشا  لفِبرییز و زُ

 !نبض تپان  را همآواز زمین کن
 ل نشستهاین یایِق با یستگی در گِ

 را که اندر دل نشسته این کهنه تیری
 ناب انداز به یاک« آرش»بردار و چو  

 این یایق یشیید  را در آب انداز!
 با یایق من بحرهای بییرانی اس 

 در یایق من شعرهای زندگانی اس 
 آنجا کجا رفتی، کجا رفتی، کجا تو؟!
 انجا چرا رفتی، چرا رفتی، چرا تو؟!

 ا نداردشعر تو بوی سنگ و آهن ر
 را ندارد« من»شعر تو رنگ زندگی، 

 آفتاب و آینه نیس  تو، شعرِشعرِ
 نیس « *هنِوبِگُ»و « *چَف »زمین و کار و  شعرِ



 

 
 های یسته یالی اس ها و دس از چش 

 از رمزهای رازهای بسته یالی اس 
 از کوچه و از نا  و از زنگ بنفشه
 از یانه و از آب و از رنگ بنفشه
 ر  برگشا ر  برگشا پیش بنفشه

 نفشهاندیش ببر شور ذهن تاز 
 اش رها شد در هوایی«مرغ آمین»چو  

 من ماندم و دنیای شور و ماجرایی
 یورشید آواز یروس از دور تابید

 های نور تابیدها نیز در تیرگی
 تپا  شد در سپید  *یش«یویویویولی»

 شیرینی جا  جها  شد در سپید 
 

 شبی دیگرتر □

 های بغضی غرق گشتهشب در سیاهی
 هوی و برق گشتهسر تا به پایش های و 

 یاموشی و آنگه هجوم اسب بر سنگ
 پرآهنگ  ِ ّها ریشش سُدر تیرگی

 تاب طبل درید ، وانگهی بارا  بی
 ها و با بلور روشن آببا رشته
 در یود وایزید  های سردِبا شایه
 های با زبا  آبی چشید با برگ
 های ی  شد ، سر در گریبا با یانه
 ارا های روشنی در زیر ببا هاله

 کو ایترا ، کو آسما  صاف آبی؟



 

 
 ها و سحابیریص ستار ، کهیشا 

 جام بادۀ ناب؟ نورِ کو آ  زاللِ
 در آیینه آب تصویرهای عیسِ

 هایی گذشتندهایی، چه شبها، چه شبشب
 های و هوی آوایی گذشتند مانندِ
 هایی تپیدند هایی، چه دل ها، چه دل دل

 وانگه چو بریی از سیاهی واجهیدند
 های نوردارا ها، آ  دس آ  دس 

 بر صفح  عال  شرار و شوردارا 
 پیچیِ تاک تاب و یرارِ های بیجا 
 غمناک های با دردآشنای پاکِجا 
 تاریک های وایف گشته بر اسرارِجا 
 های با عین هوا و نور نزدیکجا 

.................. 
 یروس از دورِ صبحی مانند آوازِ

 نور صبحی ا ِاز پنجر  آیا  به س
 هایش تار و سنگین و هواییبا چش 
 یلبش چه شور و ماجرایی با یُ  یُ ِ

 گف  من آواز و بارا  دوس  دارممی
 در شعرها یو  و رگ و جا  دوس  دارم

 یود نشستنپس از در ،شو« *مسیحا»امشب 
 گسستنر پیشانی از آفتاب و اب

 تویی برییز یارا« *ج  جامِ»سیماب 
 آتشی انگیز یارابرییز و امشب 

 من یورد دستش به نرمی، بعد روی پش ِ



 

 
 من یورد بر گونه و انگش ِ« *باد صبا»

 یدا زد یندید و دستی ه  به یورشیدِ 
 یورشیدهایی را از اعمایی صدا زد

 با یویش گفت  هست  و در را  هست 
 صاحب آینه، آ  ما  هست  در پیشِ

 داداو بوی عطر یاس ییس و مرز  می
 داده زلف او را لرز  میباد شبان

 یرارشبی آسما ِ با سر در ابرِ
 در کنارش ،من توی یانه بر گلیمی

 ای کو  و ای ابر و هواهای اثیری
 تا جاودا  در چنگ تو تیغ امیری

 لحن و بیان  در من بِدَم شیرینیِ
 زبان  با من بیاموزا  تو آشوبِ

 یلب  را سرانگشت  میید  نرمایِ
   چشید تو را جان شیرینی ِ

 دس  من اینجا یورد  بر روی تن تو
 بر روی مو و پا و دس  و ناین تو

 در آبشار شعرهای  شور یوردم
 بدیل  نور یوردماز آفتاب بی

 های  گش  کردمبا تو میا  کوچه
 گّ و استخوان  نش  کردمریو  و رَد

 ام بر ابرهای مغز پاک ای بوسه
 پاک  نغزِ آوازهای آبدارِ

 سحر زد مناک در بادِای غبا یند 
 بارانی به در زد صبحِ از آفتابِ



 

 
 رهایش در ابرها لغزید با ابرِ

 صدایش ها پیچید پژواکِدر کوچه
 ریخ هوایش چو  شرابی ناب می لحنِ

 ریخ یواب می ،یان  من از بند بندِ
 صبح بارا ! ای آفتاب، ای آفتابِ

 روشنِ شب در بیابا ! ای ماهتابِ
 یانه رفتی  ِگوهرفشاندی در رگا

 دیوانه رفتی ری فیندی در دلِسِح
 

 ای شعر □

 من های روشنِای فوّار  ای شعر،
 من نیز  در تنِ نورِ ذریشِای آ
 ام را تو به تیغی چار  کردیبیتابی

 یلب مرا در سین  من پار  کردی
 هاندیام را در جهانی برجَ هر پار 

 هاندیهر نیز  را در کهیشانی برجَ 
 در استخوانی تاب یورد  ،یو  ای مثلِ

 ای از من و از زندگانی آب یورد 
 یورشیدی نشان  تو باش با شیپورِ

 کمان تو باش با رنگینیِ رنگین
 ریز زاللِ سنگ تو باش با آبِ
 زوالِ سنگریز آوازهای بی

 ما های بی تو باش در گمراهیِ شب
 تو باش همراه  درین تاریییِ را 

 



 

 

 شعر ناتمام □

 *از نای یود در سورناییکش  سر می

 الن  در رگانش های هاییچَجا  می
 اس  ما در سورنایْ یخ شور و یو ِتار

 اس  این هوا از آ  هوایْ  هوایِ  حُز ِ
 با های های  این جها  را در بگیرم

 با سورنای  آسما  را در بگیرم
 گنجد به واژ های  نمی های و هی هی
 گنجد به واژ وای  نمیهنگِ آآ

 یروشدشعر در من می غریبِ جوشِ
 یروشدامواج دریاهای روشن می

 آید صدای روم در یاک و میمن می
 :آید هوای روم بر باد و میمن می

 دریا و دریا، آی دریا! وای دریا!
 صحرا و صحرا، هوی صحرا! های صحرا!

 بارا  و بارا ، آی بارا ! وای بارا !
 هوی بارا ! های بارا !  ،کو  و بیابا 

 
 1370چهارم یرداد تا بیس  و هشت  تیرما  
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 هاواژه
شاهر کاه اغلاب سااکنانش یائ « 1»اریان  نساجی ای در پش  کنام محله -* گازارما

 همین کاریانه بودند. کارگرا  ترکِ مهاجرِ
ناام  ،ترکیب ایان دودرانی. به زبا  مازن( کیله )جوی آب پاپلی )پروانه(، -کیله* پاپلی

ش باود جو البته گا  این پساب آبِ ریخ .کاریانه به آ  می جوی آبی بود که پسابِ
ر دشاوی هایی برای زنا  ریا شد و زی  و جراح می رطور  ناگهانی سرازیه که ب

نجامیاد جمله یک بار به مرگ رنجبار و وحشتناک یک ز  ااز ،آوردآ  جوی به بار می
کاه  ای دارداشار  به آ  فاجعاه« ه زنی سوی لدر آب جوش پاپلی کی»اع و این مصر

 رعش  آ  هنوز در تن من اس . 
ه طرف به سوی چالاه کاوچیی بازی با گردو که از هش  گردویی ک یک -* هَشتَک

 شود.  ا برند افتاد تکرد، باید تعدادی زوج در آ  میکه در زمین کند  بودند، پرتاب می
 «.آیتی»ی با نام علمی گیاه -* پَلَ 

ا هگیرد و پس از گذشتن از در ام رودی که از ارتفاعات البرز سرچشمه مین -تِجِن* 
 ریزد.آباد به دریا میها، با عبور از ساری و فرحو بیشه

کوهساتا ( جها  نگهاداری  گ )دربا پرچین و یار یا سن گِرد شد محلی  -چَف * 
 گوسفندا . شبان  گوساله ها و

-ها که شب هنگام گاوهاا در آنجاا جماع مایگالش  ِمنزلگا فضای پیرامو ِ -وبِنهگُ* 

 شوند.
رنایبنای بلند و  -سورنای، سُرنا*  و  زرگ که از آالت موسیقی یدی  بود، و ا  را ساُ

 اند.و سرغین و نای ترکی و رومی ه  گفته سورنای
گال و  عی ییام: ساایی* سایی گل و سبز  طربناک اس  امروز/ اشار  دارد به آ  ربا

می نوش و گلای دگر یاک شد  اس /  ریاب که هفت د -بس طربناک شد  اس سبز  
 س .اگل یاک شد  اس  و سبز  یاشاک شد  -بچین که تا درنگری
 عموماً به شعرهای نیماس .« های شبکبودی»* اشارات بخش در 



 

 
ترم  یواب در چش یفت  در یواب آهن، .... )غ  این یفت  چند/ »گویدم کاین * می

 شیند(.می
 ..(یندانید. تاز  .... )آی آدمها که بر ساحل نشسته/ شاد و« آی آدمها و آدمهای»با * 
شساته باه ام گرفته/ مان یاایق  نل نشسته.... )من چهر با یستگی در گِ« یایقش»بر * 

 یشیی(
 «(نایوس»ها... )اشار  به شعر میا  تیرگی اش«سنایو»با بانگ * 
ه/ نشان ی یدنگ ترا منا -او... )ای فسانه، فسانه، فسانه« افسان » ی های گریهدر ها* 

 در چه کاری( با من سویته های شبانه/همر  گریه -ای عالج دل ای داروی درد
 «(مرغ آمین»رها شد در هوایش )اشار  به شعر « شا مرغ آمین»با * 

ض بیا  حاافد دارد: فایشو پس از در یود نشستن )اشار  به این « مسیحا»* امشب 
 کرد.  نچه مسیحا میآدیگرا  ه  بینند -القدس ار باز مدد فرمایدروح
ه روز کا -رد )برید باد صبا دوشا  آگهای آوردبر گونه و انگش  من یو« باد صبا* »

عال  پیر  -فشا  یواهد شد محن  و غ  رو به کوتهی اورد، و یا؛ نفس باد صبا مشک
  هایش.نیز اشارات دیگر حافد به باد صبا در غزلو دگربار  جوا  یواهد شد( 

چه   آکرد/ ها دل طلب جام ج  از ما می تویی برییز یارا )سال« جام ج »* سیماب 
 کرد.(یود داش  ز بیگانه تمنا می

 
 
   


