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   از الفپيش □
  





ی ت   یا ا م  د سان  ود ا ت و ژه ر با سا ه، ان دو و االم و  ا ا کل ت و  ک م . آن  ا و االم   ک

ی ه  د آدم د ی یا یدش  گا ھای  ند و ا نام، ا ه ود د ی مان د ال الم و ! کی  ر ا  کن یک  ھ

ھد ن کاف  د دن جان خا آ د  غا  اه ر با ا یکل یک مآ ی و  ود و د  و ت . ااش  ی  ا

الم؟ ر  ه و ا کیای    کل
د ه با ن  د   : 

ت ه ا د ن و ا ی  ودن آد و  ی  ل . ا قا ر   ورو ی  سان  سا ی ا ند ن آ و ه  د اا ا
ل ت پ  د و د ش  ھاده. اون آ ت  م و  ون  ج باز و باز   ی  ی  مان آدم، عا

ه د ت ا زا  ر ی. اش  ر   ندگان  ر و ت و با  سان  ا ید ا و ر  ه. ال و  و ن  د  اا
راید  ل  روزگاری  ود و   از  ران  ون ا ی  دن آد ر  و ت، کاش  گاه  ن "اآد  

رد ی د ه زما ی و   اجا ز " ن یت  د"و  ود ی   ع باز  م.!"و ذر تا . ب  ن و  سان   ا
ی خا  ر رک  وش   ب با  یردی از  نا ی  دن بارگا ت  ع و  گاه  ع و  ود ر ه (ھد و  

ن ب ی) ر ق  ت و زبان  یاش از د ت  د خت    .تا
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ول ول و  ور  ط ا ن اما با ا  و  تعگا ما ودن  ور  رد، یک  یا د ه  آدم  ر  ا و ر او
ج ت  ژه  مال و ن، ا او رو ن  عا تا اما با  ن  ه با  و ت   ن ا رو و وزی  ری  آد ا ا ا  ا

ل( ن د ر ودن ) اه  ر (و  له  گا) ان د ت  ما ن  آی  وه  ا جا   ه ز شده  صی د
ت اآررت ا ند   (ا وحو رن ) ع(ه  د دگان از جا ن  و ما ی  و وه آررت  ز  ا  ا شا ا

د جا آغازید دن ر زآ ی  ).اباز شا ب  ن آدم  ی  رد  ز د ود  گار   ، ا ت د کا ا اما  آ ا ای
و ب  سان  ن ب(     ر ری) ه  ید د  ایده از  روه  ت و  ی"اش  ن   ن ا ند   آو
ن ر ز  م/ و ز  ن  رد و  ن د ھیار ما ا آ م" ا ن خ( اآری   و غا ر  ر ند و  ی) ه 
م ه   ن خ( ار ر ی) ه  ه. د وزه  سان ر   یال ا کلآرمان و  ی ا ق  ت و  ای  ه  ند و 

ی ده  ده ر ر  ده و  ت  یا"راید  اب  ن !اد ی،ا  کام  د ھان  ا  ھان  ن
م جاوه!" اوز کان   و ز  ی و  ی  س عا زش باش رپن  ه و  الم ر   ای ان ا جا  س ند، 
یال  دیده ز  م  رپو ر  ت و  ما یای  ی    ؟  یال ر ن رپ  بک خا م  ن  ااید  م ا ا

ت؟ ه  ر   سز
ی  روزی شیپ ن روز  ود از ا ده  و ی  و ه رویا اما ر  ف . ا و ما   ی، آری  یا مد 
ت و ی. رویا  ز و  یان ر رویای رپو اآد نار ا وت و  ما ،ی،  ت و ا  م سا ه اھ  ل و  ھ 

از ور  تپ شا ن و ! د و ن  ن ر  دیدن و ز ن د وری  ما ایک  اآ ا ش، "ی ف ا و
ش ت ."ف ا ما ن  و ز  ن.   ی م ن  ن  م   ذت   ود، آ ر  ی و ا و ارویای  ا
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ت یا ی    .ما
ی ھا  رویا  ما، اما   مان  ل  د  یھما خ د  و و  ه ی  د و گاه ز ه  یا خ و   ور زمان   با 

ی ی ر ی باز  د و زما د و ی. آور یا   د  و وزد،او وید،  م بر  ند و د  ھی  ھا ر  .ی ه ا ا  ھ

ن ی   جان  و   ا ار ب چ ت و  تبان ( سان  ا سان؟) ود ا   شا رپ ا
ی ن  یا  ن   ت و  د یاب ا ش  وش ک ل  ال ی  هود و     ا ر ! ش

ی یان  ند   ض آد ت    بار و بارگااو ن ا د و  ر یاد س  جای ماه  د و  ر ه د جه ر ا .  ا
ت یا ا ت  ندی و  ی ر با ار حک و شا ی. ا م  ت احشا ر  ن ا ی  ز و  ند و  اد ا . ا

ه ی ن  نو ر ا یام،  ی  و ی  ی و  و پ،  ش ا ظ،ا ل ر  حا خ ا ه  د؟ا و ا و خاک   ا و 
ی و  ن باد  گان د ز د از ان  م  دش  دود  االب ا   ...گ
ترویا رک  ول و  ی  ھا  آرزو ی  یو ل   ن ر   ، آدم ا رن  ز د د  او ا ی ا

دزب را نا  ند و  ر  ود  ن آب. ان  ود  وس و  ر آیا  یا یا، ا م  آی  ا سان  یده  ا د یا آدم  ا
ی د  ت؟ ز ھاده ا م  ود  ل  ع و  ی  ن  ده   اار ی ...آا ت و     ن  ن با آب  او

ه ر  ی  اصد د و ...پا م  د و ا ر    ھه ر  دل یار  د ا ه اا ساب  ن ا سان  ا ص 

ند ون ". شا ن  م   ھار با د ی...بارلبار ای ا  قای  ی".ار   یاد عا مام آد م و  یاد   ! ا  ا
ت   روط ا ی  ن پادشا دی ر  م و اد ؟ اا کا   ی 
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ده ان ن  وام از یک جا اما  س  ن و    و ر   یال  پ  ح جان ی  موش   

م زار ر دم و باز  سان  ن ررن  و ما آورم و  ه  ن  وش و جا   ...  
ت  شدگان د ی  ی  شا ر ردی و  د عادت و  ر ن  ت  گاه  ن ا ی  وط  اان  ا تا ش آ

د  ی ما ن...ور  ن. ھ    ھ
  

  دكتر احسان اقبال سعيد
 مهربانو يك نفس تا دست افشاني پيش پاي قراول پاييز،
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 رميدن از چـشمان     دانم به كدامين سبب باورم نيامد كو غزالك را         باز نمي 
ل را عتـاب و خطـاب بـرازد بـر           مگـر چـشمان غـزا     . عاشق گزين باشـد   

افكنـد؟ و    اي كو گاه به سان طفلكي چموش سنگي بر قطاري مـي            دلشده
. بتـراش و بـاز بخـراش      ... تراشـد    خويشش مي  "سنگي بر گور  "داند   نمي

جـانم بـه    "ي آسـمان زمـين خوانـد         ي تيـره  روزي كسي غمين از ابرهـا     
ر گردش گوي كهرباييت را هـزا    ! هايت گره بزن   خرامشت و گردش چشم   

داوينچي در گور خفته است و فيلسوفچه       ... دور زمين و دوران زمان ارزد     
به سان نيلوفري در باد در آستان غزالك استاده تـا مگـر وجـود شـمعين                 

تكرار شد اما ايـن نوبـه آهـو         تاريخ باز   . مسافر ختن حاجت روايش كند    
نكه شرح شـمع شـدن      اهد كه خود بايد ضامن شود براي آ       خو ضامن نمي 

نگاشت و در فاصله و به گاه اسارت خيـال چـون شـمع شـرحه شـرحه                  
 ".است

شمع آجين بازيگوشي خويش است اين كورچشمي كه به مـاه ربيـع             
  ....ي چشم غزالش را افطار نيست روزه

***  
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العاقل يكفي  "تاه و نافذ آنچه بر جان رفته بود را در حكم            به خطوطي كو  
العبـور و تماشـگر       در پيش نهادند و مرا به سان قطـاري سـريع           "باالشاره

  نـواز برديـد   چه نه دور امـا مـشام  هاي اگر شهرفرنگ تا وادي زيباي زمان
  ...رسوالن روزگار سربين

سـپاه مغـول    لم چون   دانم حزين مهيب و غريبي بر جان و در خيا          نمي
كاش  ...شد نوار را از اول باز در پخش قرار داد          كاش مي  .النه كرده است  

دا را بـاز اسـتاد      ز انتهاي كوچه خواند و كـاش ايـن ر         بشود باز تاريخ را ا    
  ....خياط از نو بدوزد

 ... مرامِ طاووس نشان در پيش چـشم بغض غريب و نازك خيالِ كبك    
انه گذشـته؟ مـاه مهـري در پـيش          اكنون آذرين ماه است يا شهريور از مي       

  ....است يا 
***  
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فـرود در   ) كـسره زيـر انـداز الم      (موج آبي عشق را، صخره دشوار ساحل      
 پيش است

  هاست ها و سخره جهان صخره
موج اما ارتفاع را به آغوش كشيدن صـخره و سـخره نگـرفتن عـشق                

  آزمود و باز پيمود
كـيش سـاحل را بـا       نقش موج بر تن ساحل مانـد و آدميـان سـامري             

مـوج نـشان    ) كسره زيرانداز ميم  (سامرا مرام ) كسره زير انداز نون   ( سائالن
  چه كار؟

پرگشوده بـر بـالين     سيمرغي   طيوري در سير عنقا،    بر كوه طور،  كليمي  
  .تهمتنم آرزوست

  "موجيم كه آسودگي ما عدم ماست"اقبال ماهوري نگاشت 
***  
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  جهان من شود؟يعنا كه ماي هست آي جهان كسنيدر ا
  پل زدتيها  پل به عمارت چشميتوان ب ي كه م؟يستي كتو
 دي خاطره سفر كرد و ور خواب تو را دتا
  وصلمياند و نس  آستان توسلدگانتيد
 كشم ي به بندت مالمي حصار خدر
 ي دچارمي حبس ابد دستهابه

 ،يا  در آن دم گرفتـه ي كـرد كـه دمـ     يي هـوا  زي را لبر  نهيشد س  ي م كاش
 .پرنده خوشخوان بامدادان ! نواهاني خوشترحبصا

 ؟ي كنوسيأ مشي خوسأي تا مرا از يآمد
*** 
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 دهيـ  قدم بر تن تفت    يگانگي هستم كه به     ي آبشار خوار زهي ر زيگر ي گذر ب  بر
 . نهاده استالميخ

 .دمي قلم لغزمي به اقلشيهوا در هوا يب
نم نـامش بـر      توا اي بار گران را آ    ني لرزان است ك   شي بر خو  سرانگشتم

 بـه سـاحل     كـر يقلم حادث كـنم وز حـدوث حادثـه تـن بـه در بـرم و پ                 
  فكنم؟يخوشخاطر

***  
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 يشو ي مي حجاز حاجگيرنج ر ي بيي كه سعد باشد و طالع طالاقبال
  ستاره گونشئتي همه هرم هوجودت

 يكن ي محي آن ضرارتي زيكي نزدني همدر
  برجا و پرخروشاستاده

 ات حالل كن  طرهي ترد حاجتم را بهياديز
 الي خي طاق كسراصاحب

***  
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رمانـد   ي انسان را م   ياش مشت  با هر دانه    روزها به صرفه است،    نيها ا  سرفه
 .ي كوك كنالي نوا در خني و حزيتا تنها شو
 .كنند ي كفتاران شراب حقنه مي را به كفاره روزخوارمومن
 ) سين نقطـه بيفكنيـد     به قدر كرم بر   ( كه سهره  نجاي شهر است ا   نيكدام
 دارانش؟  شب زندهيخواند برا يشروه م

*** 
  

  داستان را ختام است و داستان شما را نههر ان،يپا ي بمحبوب
  آتش سوزان را آوار عادت است و عشق شما را نههر
 ...ي است و شما خود كماني زپي آهو را كمان و كمندهر

***  
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 ي گاه به گاهيشاد ،ي كاهيها برگ
 و
 ي كاهيا  روزنامهوراقا

  شوكرانمدمي چشمانت به چشم سركشيرحم ي را در بانقراضم
 و
  خواندمباز

 ي كاهيها برگ
 ي گاه به گاهيها ي از شادامان
 و

 ي كاهيا  روزنامهي  گرگرفتهاوراق
 !تفاوت بنگر ي بتي را در شب چشمهاانقراضم

***  
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 يگري آرمان دتو ت،يمن در آرزو
  ي ديگرياهايما كاسب رو ، كسب ماي در پيكس
 يگري سارق ابتهاج دهمه
 ! نان و جنوندييبفرما
 د؟يكن ي ملي سراب را در مشك مشراب

***  
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پـوش مـا لـشكر مـشكوك         شود شما مغ    سوزان؟، ي صحار الني مغ نينمك
 د؟يشو

 ...ميني مگر دگر نبمييها بشو  تا چشمري در كومي آبي پز
 وسازينوكي پي نجارني از اتي ما را كفايينجوا

***  
  

 .ها را ابتر كرد  جمعهاي آشود
 .ردي گدني شنبه از صبح جمعه آغازدي كنبيتصو
 . جمعه عصر عاشق شودي كسدمينشن

 .ردي گاني لب واكند و پرنده آشيا غنچه
 ... راه دراز بتكانني گرد انمي دستار شرمبر
 سـجود   ي مهر مهر خواهم سـاخت بـرا       تي زخاك كو  اي دام دن  اني پا تا

 .النيمغ
***  
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 ييباي فام و زسرخ ،ي الله گونان خاك آبائبسان
 ييباي از شرم حجم زريسربز
 شـهد انتظـار     دني دمان، روزگار باغبان همه نوش     ني واژگون عطرآگ  الله
 .است

ام مگـر حجـم       كنـام كـرده    بـا ي ز ي بـر آن شـرم رو      ي علف هرز  بسان
 ... بوسه بكشاندي تا آستان خاكياش رو يفتادگ

***  
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 ي گرفتن نتوانالمي را از خالتي خودت خيحت

 سپرم ي مالك آستان حضورت من بكه
 ...ام  سپهر ساحتت استادهري انداخته در نخجسپر

***  
  

 ام ات نهاده ي سنگنهي مكن كه سر بر سبمي عتميها  انابهندبه
  جان بخواهدشيحاي تو بازآمده تا از مسيهوداي كه بشنو
  متيبو يا جلجتا به جان م ستبر از ارتكابم تيها  شانهبه
 مي سركني داووديها نوا  بر تپهايب
 ...ستي من و تو كاغذاني مواريد

***  
  

 و  تسا  تلخ ابانيب  كجا؟ قي كدام است و مجاز و حق      تي را غا  ي آدم يبراست
 ... طلب سفر كـرد    ي تا واد  و دي را د  يدنيشد ناد  يزار خوش؟ كاش م    سبزه

 ...و جان داد دياز جسم گذشت و بر جان و جانان رس
ـ   .ي گلـستان مي نما ابراه  قتميذبح حق  !لمياسماع  ي گلرخـ ي پـا شيمـرا پ

كجاسـت قبلـه و      ... شـوم  لـه يهـا هـم قب      مگرم با الله   دي جامه گردان  نيخون
 گانه؟ي اري ي لهيقب

***  
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 نـزول   المي مانده به جان دادن تابستان از روزن خ        ي و كم  دي جامه بدر  زييپا
 ...برگ نمود

 يهـا   گـام ريـ  را ززيي مرام پااووشيش فرزندان س تر خش خ   شي پ يدم
 .دمي نفس كششيلگام خو يلرزان و ب

 و جان پررعشه  شي دل ر  زميي پا تيگر فصولم و مظلوم     نوحه سالهاست
 ...كند يم

 رد خـود را بـر جـانش         انيـ دمآ تا عاشق    ،يگسترد به زرد   ي ردا م  زييپا
 هي در حاشـ  يسيـ  به سـان پانو    خي تار يها امان برگ  يبگسترند و در تورق ب    

 .محو نگردند
 شكستن جان برگ بماند و      يقي موس ي است تا ردپا به همره     اوري زييپا

 ...ديبپا
 كند؟ ي را روا مي آدم"آب خضر" كدام فصل به بذل جان نذر يبراست

***  
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 اسـتر و اسـب      فيـ  و چرا مگـر رسـم تعل       دي پرتكرار ما را آخت    ي چراها به
 ست؟ين

 ...في به تعلگراني و آن دابدي ينا م معفي به تالي آدميبراست
 را بر شـانه و لـب بـه          ي است كه دست آدم    في تلط ي را كه بنگر   انهيم

 ...كند يكرشمه وا م
 ... خودمي دلنيتركه انار بزن كه خون...  ماي كف پانيا! حوا

***  
  
 دهد ي غروب طعم غم نمنيا

  شستديها را با واژه
 يداري و شب آغاز بستيكوبي مجال پاجمعه
  دارمديها ترد  واژهي  به بار بر شانهمن
 ... كندستني گل سرخ كاف زكي دنيي از دوش گاف بردار تا بوبار

***  
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 گذرد ي كاروان انتظار كند منيو

 .دهد يتو طعم كندر م ي بي صحاري  كه تاب دمان دم كردهوه
 . چشمانت برديام راه به كربال  ناقهكاش
 ... شب دهمت خواهم بودي مهي خساكن
 ... شرحه شرحهيها نهياتم صاحب نصر س يسر نصران ي بوهب

 ...آب و نه سراب ببرتا  شعر فروش را سي نثرنونيا
***  
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  از تو نوشتني جا برانيدهد ا ي مجان
 گلت قلم را جان هست؟ ي بيها صال دادگلم
 ي و حجت شرعستيني واجب عي بهار و گلعزار عاشقدر
 دي و حبس كندي را حد زنشقاننا

  سوم تارمي اعتبار بهار است و سكاشق
 و

 خدا ي اهل خطا  و بفارغ
***  

  
 ! لحظهني در او

  به فغانمباني چاك گريكي آن به كنارت چو نيهم
 دار؟ي دي  ندانم كه چه حكمت به فغان است مگر لحظهو
 . كو من دلباخته را شمع مرام استيا  كه كهاي يا  چهتو
كـار  ) انجـام ( آب شدن انجم   ي و عسرت و حضورت هم     بتي در غ  كه
 ...است

***  
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 شود و جهان رقصان والدت ي زاده مشاعر
  آور صلحند اميصله پ ي بكلمات
 شي خونيبشر بر تن خون ي رنج و مهر بني  آغشتهخطوط
  كلمه سرودي  بلبل زبان به كرشمهيشاعروش

 " آدم ز دست بشدكار"
***  

  
 خاطر پرخاطره

 پرسش يب
 ادي فرزي گاه سكوت سرربه

  دم فروبستن است و نگاه كردندمان
 ... است و كالم را با كلمهانهي مي مگو كه نگاه را با شاعرسخن

كـف نـده كـه     عـرض خـود از       ...فروشند ي م ي روزها كلمه را ارز    نيا
 ... دآلراميماي دالرند تا محو سي بهارانيجماعت كف بر دهان ح

***  
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 .شوند ي مي حجاز حاجگي به مرارت ريا لهيقب

 ... تو گشتن تمتع استگرد
  نگاه و تماشاستتييباي ززكات
 ...ام  نگاه كردنت انگشت اشارهرهي خخمس

 .اش شوم ي خفته تا مفتش چهارانگشترستي دنماي سيسعد !غايدر
***  

 



 33 ■ زمستان به موسم زمستان

  
  
  
 ستي صوتي آلودگاديفر

 اوري بيلودگ
  كلوخ استكلمه
 اوري بدلمه
 ستي ناتي ممد حقلم
 اوريقوم ب مقلم

***  
  

 دربند شانتاژ شوفاژم
  آب داده استاو

 ...بابا نان
  ام  من وا دادهو

***  
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 .دل باران نرم است
 . حضور تو كندي آمده تا تماشانيبر زم

  حضورتنيي بر بخواند همه آ،اهي تا به گني پس از آن به زمو
  رسته به باران كه مگراهي گو
  ... تو معطر گرددي پاريز

***  
  

 ... انسان شدنيدهد برا يشب جان م
 دگاني رسـ  اليـ وش كو قرارش بـه خ     ديخورش ي ب ني راز است در ا    چه

 ماند؟ ي ممني ايواد
نامه نامور به    اند و انسان    نمور خفته  ي در بسترها  اني انگار آدم  شباهنگام

 ...كند ي زمزمه مي تن طاووسي انكراالصوات به نرميخموش
جوشد كه خـود ضـماد اسـت و آن           يدارن م   شب زنده  الي ز خ  يزمزم

 ... دگرزيچ
 شد؟ ي نمييشد اگر آدم هوا ي مچه

  ...شد شب را به كدورت صبح عادت داد ي مكاش
***  
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 . استسي دلم خالي امدهيباران ن
 . باران استري امرداد زالمي سركش ختوسن
 ... ابر دلش آتش به منال زده باشدگمانم

  اند؟ دهي گزي توسننياست كه چن جان و باران كدام سر به مهر انيم
***  

  
ام به تار لطف      را بافته  )فتحه سرنشين ر  (ي و رستن  )ضمه سرنشين ر  (رستن

 ...اليخ
هـا برهـانم     خشك لب بودن را ز سخت سنگ دربند بودن    ي  قافله مگر
 !! آخديتا بگو
  ... نهرياس  شدم،آدم

***  
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 !حقيقت تويي، مجاز من
  !قدغن منم مجاز تو

  قند پارسي تو ام، وهتلخ چو قه
  آهوي كشمير تو شير بنگالم،

  سر كشمير جنگ باال نگيرد؟
***  
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 !ي مرداد در تن پاييز را ديدم رداي ميانه
اي معشوق برگان زرد و زردرويان       گفتمش به كشتن خويش برخواسته    

 عاشق آيا؟
پـاييز گـرممم تـا       ،ي خورشيد سرد و شب سـپيد        پاسخم آمد در زمانه   

 ....خش برگ بادم تازيانه ننوازدرم خش مگر به ح
 ...اند و شميم شتا و ديگر تا مجالي دگر تلخنديد و گفت بادها نسيم

***  
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كـسره طفيلـي    (مهر قراول پاييز است و علمدار شقاوت بر آستان درخـت          

  گر بر پيكر برگ  نوحه)ت
مهر را با چنين موسم كدام ميانه است؟ مر نه اين كـو قـراوالن پيكـان                 

  اند و نه قدح؟ فتح
عاشقي برگ و زمين را حالوت كدام تغـزل توانـد معنـا كـردن؟ مهـر             

  .هلهله خوان وصل رگ برگ و خاك است
ثمرنـد و    عادت درخت را باور مكن كه ديريـست سـروان جهـان بـي             

  فسونگر
دروغ " رئـيس تبليغـات آلمـان نـازي و واضـع تئـوري      (درخت گوبلز

  ....، نازي را بگذار و ناز را نهست پاييز ا)"تر، باورپذيرترهرچه بزرگ
***  

  
پاييز در سرا بـه نـاز آز روييـدن صـداي شـاعرداد و آب و چكامـه را آن                     

 ...برگريز خويش خواندو باقي همه خيال
پاييز انگار خياليست كو دگر حقايق چونان خيالي از خيـال خلـدينش             

 ...كنند گذري مي
***
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  زرد رد سوگ است
 و

 آب و سراب ن بيي بيابا برگ خشكيده
  شاخ سراب دهيد در كام نباتان بي

 ...شير و شاخداران بي
***  
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 پاييز اشك و شك
 مهر گداخته چو تير

 مستان ز تيري نه از ناوك نگاه و چله
 كوهساري خورشيد نيمه جان در جيب

 گنج و بريده ز رنج و گريباني گشوده براي كنجي بي
***  
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هـاي آن يـار را       و مـشق  ) فتحه سرنـشين خ   (نمدر آستان صاحب قلم خمي    
 .ي چشم آن خسروان پرهيز از شيريني گردم كنم تا مگر آبديده هجا مي

سالم و باز الم سالم پاي لنگ ماند و شرمخويي پيشه كـرد در              ! قلندرا
پيش پايت كه اين ديدگان عالم سوز و آدم ساز را با چـو منـي الم نـام و                    

   ،طاليي مه حاتم است وكام چه كار؟ گفتمش اين چش بي
بايـد  ! اي بـراي سـيمرغان زمينـي       آستانيست براي دلخستگان و آشيانه    

اش كـين جـا راه       ي دستان  و دسـتار پـر عاطفـه          خاكسار شوي و آموخته   
  ....گذرد آسمان از گذر خاك گرد تنش مي

انـد، ميـان لـوطي و        گذر لوطي صالح انگار گرتـه از مرامـت برداشـته          
صالحي و سـالمت انگـار از        ....و تگرگ فاصله است   طوطي به قدر باران     

روز الست حمايل قامت طاووسينت گشته، مرزهاي مردانگي را چنان دگر           
  . چشمت غالف خنجر مدعيان عياريستكردي كه

اي از ابشاران حضورت بود و بـه         اين خطوط كم از آن بسيار و جرعه       
  ...قدر گليم اين درويش نه قوت وجود آن قلندر

***  
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م چـشم ) كسره طفيلـي گـاف  (و گردط نازك آرايتان انگشت بردهان  خطو
 قلمين نگار ني تراش وادي چشم و نشمي،) ضمه بر فراز گاف( گرد. كرد

آخر قلم و خيال چگون اينسان به خراميدن اسپ سـپيديال، توسـني و        
  كند؟ دلبري پيشه مي

كنيـد در كتـاب مقـدس        زنيد يا آيه عاشقي كتابـت مـي        براستي قلم مي  
 ضورتان؟ح

تر شد كĤيا اين سـخت دهـان آدميـست يـا گلبـو               پايم بر زمين سخت   
اي نازل شده بر اهل زمين؟ براستي وادي حيرت اسـت و هـرم و                فرستاده

آري اما اين سرا را وادي رسيدن تا كـوه طـور و              ...هراس صحن دلدادگي  
 /در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قـدم "ايم ما كو   كعبه معهود خوانده  

  "...ها گر كند خار مغيالن غم مخور سرزنش
اي آدم اهـل دل اسـت و        ه ي عاشقي بر واحد نفس     جنس غم در واحه   

ب آي اين مسجد را غم اهل نظـر برفراشـته و آبـش               مناره. صاحب انفاس 
  .چشم منتظران است

بـا دلـم    / ببار اي بـارون ببـار     "انگار توصيف غم اينجا همان است كو        
ي مهر و    براي سالك قبله   ناليدن نيست،   باريدن، وين "گريه كن خون ببار   

انـد   ماند كه گفتـه    ي تك نفره ناليدن نيز به خوانش مرغ سحر مي          اهل قبيله 
/ گـري؟  حـه كنـد نو    داني كه چرا همـي     هنگام سپيده دم خروس سحري،    "

  "....ي صبح يعني كه نمودند در آيينه
و عاشـق   ي صبح خيال و زمين محال گاه گام زدن عاشـق اسـت               آيينه

فرزند خلف خداست و وان ديگـران نـاتني بـرادارن يوسـوف كش،چـاه               
تنهايي و ذكر معشوق برازد بر زميني كو تيزدندانان برادر نام اكـسيژنش را              

  ....مكند مي
***  
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 ام تردامن تفكر طره وارت گشته
  فصل چشم وغنچه دهانان ديريست سر آمده

  تو
   ثاني بردهي گلستان چراغداراني نسب از معلم غنچه

  ات نگاه كابينت و جهد جوهره سكوت فريادت، ات، كالم كرشمه
  حضوري يا ناظر؟ براستي حقيقتي يا اعجاز؟

  
  
  
  

  



  

   ...به اعجاز پسا روز جزا مانداال يارا كه چشمانت 
ايا اي خنـده رو چـشمان كـه مژگانـت بـه سـان رهنـورداني كـه در                    

  يرگان ديدهاحت آن تروبند گرد از س گويند،ها  افسانه
هـا بـه سـان سـال پـرملخ           ار دل   چراغي نيست،   ار بيا شمعي برافروز  

  ...يا نمودن سخت بستيهندكسالت بار با معناي بودن 
  بيا تنها بيا

ف مـصري بـه صـد يعقـوب         ين آمدن خود كيمايي چون رداي يوس      ك
  ....يدار جهان بخشد دببريده ز
  تنها بيا ....بيا

***  
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 كـه  كـن  آبـادم  عـشق  سـاكن  كـردي،  مهمان چشمانت شوروي به مرا گر
 ....ندارم تاب را سيبري عشقي بي

 ...رست نقشه از شوروي
 ....شست خواهد من خاطر از را تو نقش كسي چه" ناليد شاعر و

***  
 
 ..."است سپيد سيه شب پايان" كني باور تا ماند زمين و ذهن اسير يلدا

 رزق دم سـپيده  چـشمان  دم يك زيارت كه است مفهوم اين نفير يلدا
 ...اند داده بشارت صادق صبح به را غربت قدر شب بيرق كه است كساني

***  
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 اسـت  سـوار  بي غبار ناانتظار چشم چشم زخون گلرخان اين فامي سرخ
 آيا؟

 آيا؟ است راه در سواري
 كـه  سـتانم  صلت را كسي آمدن مگر تا ام داده وصلت زمين به گوش

 ...نيست كس هيچ مثل
 ...دارد ميانه بازهاي  افق با و اكنون اهالي از و است بزرگ كه كسي
 ...آيا؟ است راه در كسي

 آيا؟ است راه در) ع(فاطمه يوسوف
 آيا؟ شد خواهد مثالش بي جمال به منور كيشان يعقوب چشم
  را گلرخان سرخي چشم جان به تا جانا شو بشير
 ...كنم فزون
 اين شرمسار باز كنم مشتاقانش قدوم نثار همژد اين بر چشم مژگان گر
 ".. .ام نكرده هيچ كه معنايم

***  
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 ....فروريخت هايت چشم بودنت شرم از بودا تنديس سنگ دل
 ....گرفت گردن طالب
 ....برد فرهاد شهرتش كند عشق را بيستون
 جماعت آن فروريخت، ابر از باران چو نگاهت ناوك را باميان بوداي

 ...رفت آب را
***  

  

 هـزار  نباشـد  نمـا  آب را دل عمارت اگر كه نخست دادم ستون دل ساز هب
 ...شد خواهد روان پاشويش از خون حوض
 توانـست  خواهـد  رعنا كدامين كه شود واژگون دل داربست اگر واي
 ....كند ازس مهر كوك به را جاني  العماره شمسهاي  عقربه

 ...ليك آيد فراچنگ كم يا بيش سخت عصر اين در ديوار و سيمان
 درون شـرر  پاسـباني  زآتـش  نابيمناك و شمع چو استاده مني چو كار
 ....برآيد زان صدلهيب كه است

*** 
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 چـشمانت  اما خواهر ده اين بودند ميانشان در ناز به قلم نگهباني به نازان
 از قلـم  ...رسـانيدند  گيتي المعارف دايره انتها به را زيبايي و عشق مدخل

 ديگـر  مـاه  هـالل  درخـشش  بـا  ....سـاربان  بـي  لشكر و كشت هالل زرمآ
 ...جاودانگي آيت اي آيد كار چه را بلند و كوتاه لشكرك

***  
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 ...زدي سنگ من به تو
 ...من

 "است سنگ پاداش را انداز كلوخ" گفت شهسواري
 بـا  تنـگ  دل ميـان  اسـت  فـرق  نيست، سنگ تنگ، دل صاحب دهش
 ...دلسنگ

 ...نه را تنگ دل و برد را سنگ راوي
 نه، را نگاهش يوغ زير و برد را نوق سوغات
 ....نه را عهد و فقد ساعت فرش و عرش ميان آونگ و برد را فرش
 ......جزاست چنين رميي را من چون رانده ابليسي كه بزن سنگم

***  
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 .نگاشت بوم بر رسته و اي دريده بر سهراب كه دم زان
 در كـه  باشـد  اين شايد ما كار سرخ، گل راز شناسايي نيست ام كار"
 "باشيم شناور سرخ گل افسون
 بجويم گلستاني يا سرخي گل راز تا نستيهدم هيچ
 ...گرديدم آستان بان قرق و غرقه افسوس و افسون در

 سـكوت  خون در سكون دامن كه كرد مست چنان گلم اين بوي ليك
 ....بشد دست از

 ...اما جويم نمي سرخ گل راز
 ...كه چيست آن راز
 تابم؟ بي تو بي گونه اين من كه كيستي تو
 خوابم؟ بي تو بي اينگونه من كه كيستي تو

 خوابم؟ برد نمي نگاهت هجوم از شب
***  
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 ...آلودست هوا :گفت كرشمه به كالغي راستي
 "...توسـت  و مـن  درون بخت تيرگي از دوزخ" گفتا پرسوخته هماي

 گيتـي  ز ات صـله  پالودگي بود ختن آهوي چشم به پرت ياهس اگر زاغك
 سرشـك  همـان  بـاز  ...ليـك  و اند خط يك بر دو هر نمود و بود ...بود مي
 ايـن  بـاران ي   سـفرنامه  بـرگ  آخرين" نواخت ناز به كه همان ...رشك بي

 "...است چركين زمين كه است،
***  
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  ...كرد بدرود لبان خشك كه آن و آب
 ......كن مهمان چشمهايت الوداع حج به رام

 كند فرياد هاللش با را نگاه آن قدر ام خميده قد هالهل تا بگذار
 شود مشتعل ما ميان كالمي آنكه بي ببر آستانه تا مرا باز و

 ...اند كرده شهير شاعر هزار كه ببر ديدگاني الوداع حج به مرا
 .......................ببر آنجا خود با مرا
 اشـتر  كـه  بـران  سـر  آسيمه هاي دل لوت كويري   ميانه تا كجاوه بر بار
 شد عارض احوالم انقالب از فسردگي را جماز
 ......بيابان مغيالن حميتم از كشد درهم روي كه بكشانم آنجا تا

  كه بيابم زمزمي كوير فزاي آتش دل در كه خواهم
 اي تشنه الزغ خراميدن گاه به كه باشد سخي آن در انعكاس چنان

 !نيست گل آب نيست، گل آب :برآرد بانگ اي دريده پهلو سهراب
 ........است شده متكثر زيبا عكس

***  



 57 ■ زمستان به موسم زمستان

  
  

 ...گزين يار اي شو يهودا
 خلــسه ايــن در اســت، ديــدگانت ســكون ســكر مــسخ مــسيح ايــن
 بنوشان شوكرانش ...كن اش خالصه

 !هاي بسرايد گونش سرخ گونه با صليب بر بگذار
 ! اناالحق
 :بنوازد

  ......احملها و الدنيا دع تهوي من تلق ما متا
*** 

  

  
  نسازد دچار انزوا بند به را نور يكسر ديوار تا روزنيست پنجره
  تا

 :كه نگشايند كنايت زماني سنگستان شهر راهيان
 خموشيست؟ مگر چراغ آيين
 آن پنجـره  و چـاق هـاي     نفس و گرم هاي دست ميان حايليست ديوار
 گلـستانش  جفاي و خفا در گلي ساقه تن آراي نازك تا آورد تاب ميانش
 :كه موزه بي كند مويه
 ...پنجره يك و بياور چراغ برايم مهربان اي آمدي اگر من ديدار به
  ...بنگرم خوشبخت كوچه ازدحام به آن از تا

*** 
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 دل اهـل  چونان مگر تاريكخانه تارك بر تا سپر دلي زنده به را ژنده قباي
 .....كناد حمايل مژگان آويز رخت بر

 .شود ختن آهوي ات رايحه به كسي روزن بي روز اين در بگذار
 اي؟ نه ديده سيه غزاالن كمندانداز آن مگر تو

 هـاي  سـال  نارسـيدگان  زاننـد اندا نـاوك  انـد،  بخـت  تيره يدگان  د سيه
 نـه  و زدن گام عاشق قله، تمتع آز بيهاي    دامنه سيزيف بزن گام ....صعب
 ...شدن چراغي  طعمه طمع به باديه و رباط راهي ....رسيدن

*** 
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  گر طالعم سعد بود

  ماندم به محبس مهرت اسير مي
  ....خواهم كه با يوسوف به زندانم من آزادي نمي

***  
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  مرا به شراب المومنين چشمهايت مهمان كن
  ات نوش خواهم كرد قهوه از سربند قهوينه

  كردات تردامنم  آب ديده
اي كĤخر صبا زان تره بگشايد چنانم كرد كه بوي گل با دامن           بوي نافه 

  الدين كرد مصلح
  .....ام مهرت پناهم بده كه دامن از كف دادهي  در دامنه

*** 
  

  چون تير آرش ز كمند رست يار خوشخرام"
  ابن السالمي  باز ليلي قصه رفت در كجاوه

  كجاست منزل ليلي كه شود قيس عامري
  "به خفتن در خاك وادي السالم؟رستگار 

***  
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  تا هبوط ماه مهر شاعر كاتب است و پس از آن عاشق
  هر مهري را آباني از پي و قفاست،

  .ان ماه فروريختن آب از ديده استآب
  .شود بديده ميآبان آي  ماه مهربان در كوره

  .مهر ترياق نيست كه ترك شود
  ترك چشم را ترك نتوان گفت

  .....يك ميان شاعر و كاتب يك پاييز فاصله استل
*** 
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  ام نشين احد عهدهاي تا هميشه قله

  طعم و طمع هيچ نعت و نعمتم كوفي صفت نخواهد كرد
ي   شيخ صنعاني ترساي تردامن اين احد نخواهد بود كه حـافظ دامنـه            

  اشارتم
  در عاشقي گريز نباشد زساز و سوز"

  "ام چو شمع مترسان ز آتشم استاده
*** 
  

آموختم كه عشق برتر از زندگيـست و عـادت بـدتر از             ) ص(ز دلبند نبي  
  زندگي

  گر راكب ذوالجناح از نيمه راه نينوا به قصد نفس و نفس بازگشته بود
  كردن كنون عشق و گذشتن را در پستوي خانه نهان بايد مي

  ايد گذاشت و گذشت، آدم بود و از عاديان اعراض نيزب
سـت در امتـداد مقـصد و         سـيدن اسـت، غـايتي     گاه نرسيدن نهايت ر   

  مقصود
ي  عــشق ناديــدهي  كــدام اويــس قرنــي بــه نرمــي بــرد يمــاني قــصه

   را به گوشم اذان خواهد گفت؟)ص(مصطفوي

***  
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  خيالينمهاي  راوي قصه

  قهوه بيهاي  خانه نقال قهوه
  شهريار خنياگر دربار بي
  نĤغازيدههاي  حسن ختام قصه

  رختان دفتر شدهبرگ د
  خاموشهاي  هيزم شومينه

***  
  

 


