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  مقدمه

 

های انگلیسی که به اند )البته به جز نوشتهقطعاتی که در این فایل جدید گرد آمده

واقع پس از اند: شمار معدودی از شعرها که بهاند( بر دو گروهآخر فایل ضمیمه شده

اند و باقی قطعات که به دالیل گوناگون در فایل اول تنظیم فایل اول نوشته شده

این قطعات محصول کاوشی  "کشف"شود آنجا که به گروه دوم مربوط می اند. تانیامده

 راستی گم شده است. پروستی در زمانی به

محرک و مشوق اصلی این کاوش دوستم تایماز افسری است که تایپ، ویرایش شعرها 

و در کل تنظیم فایل نیز حاصل تالش و پافشاری او بوده است.  در واقع به اصرار او 

ها و کاغذهای مۀ این قطعات یافت شده از میان انبوه دفاتر و یادداشتبود که ه

 هیچ  دستکاری و گزینشی در این فایل گنجانده شد.گرفته بیخاک

های ناتمام  فلسفی و ادبی و سیاسی و... به جداکردن شعرها از میان انبوه نوشته

پاره و خاک خوردن هها وررفتن با کاغذهای پارفارسی و انگلیسی خود نیازمند ساعت

شده و در نتیجه مصون از گندیدگی زمان هرچند که این غور در گذشتۀ تمام–بود 

ای بس موسیقیایی/ فلسفی در رقصیدن با زمان و حال و حیات زنده، خود تجربه

 زمانمندی بود. 
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طور که در مقدمۀ قبلی گفته شد این شعرها طی تقریباً چهار دهۀ گذشته نوشته همان

چنین ارزیابی ها )و هماند و توضیحات مربوط به شرایط تاریخی و ادبی نگارش آنشده

نسبت این اشعار با برخی ابعاد وضعیت شعر معاصر( نیز در همان مقدمه آمده است و 

ساختن گاهشمارانۀ اشعار، که براساس همان دالیل قبالً ذکر شده این بار نیز از منظم

یرقطعی و حدسی است خودداری شد. نقاشی و طراحی ها غتاریخ نوشتن خیلی از آن

عهدۀ دوستم گیرند بههردو تصویری که هر دو قسمت فارسی و انگلیسی را قاب می

 کنم. جا از او تشکر و قدردانی میسارا دهقان بوده است که همین

مایلم گذشته از تایماز که این پرتاب تیر شعر دیروز به درون ظلمات امروز را مدیون 

ویم، کل این فایل را به رخداد دوستان و دوستان رخداد هرکجا هنوز برپا هستند ا

 تقدیم کنم.  
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 رـزخم بست

 

 



نهقلب،نهجان،نهجوارح

شکفندهایسرخهمیشهبرپوستمیگل

شانهایتردوتازهباجوانه

هرجاکهفراقبهپایانرسد

درتمامینقاطتماس.
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هایسیاهوخالسرخهایبرگباگل

کند؛وعطریکههواراازدردپرمی

رویندهاوپاهامیدستبرپشت،بر

حتیدرگودیمفصلزانوان

یران.یاجاییمیانپهلووکشاله

گویندنامشانمی

زخمبستراست

امنخودبهچشمخویشتندیدمامّ

رپیشانیآنانکهبزدنشانراجوانه

اییهرشبازتبتنه

گریختندمی

هایعشاقهاوگونهبرسینهولب

وبرسرانگشتانِدستیکه
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موهایمرا

کردنوازشمی

رسیدهرجاکهفراقبهپایانمی

درتمامینقاطتماس

ها.میانآدم
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نـتدفی

 

 



سپاریتنیکهامروزبهخاکشمی

بهحکمقانونزندگان

کنیگریهمیاینیستکهبرایشهمانمرده

سپاریبهخاکشمی

کوچکواقعیتیتااینتکّه

هایامروزدورازدست

جاییدرآغوشگرمدیروزیافردا

پنهانشود
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سپاریتنیکهامروزبهخاکشمی

پدرتنیست

مادرتنیست

خواهرتنیست

پسرتنیست



سپاریتنیکهامروزبهخاکشمی

کنیکسینیستکهبرایشگریهمی

شوندلهمیهابارسنگزیر

هاییکهبارهاشستهبودیآنزخمهمۀ

جوندجانورانیکهگوشتوپوسترامیبهدوراز

وچشمانسبزرا

کنندبهانگورهایلهشدهبدلمی
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سپارینهتنیکهبهخاکشمی

ریزیونهخاکیکهبراومی

ازآنِتونیست

کهنههایسهمتویادهاییاستکهدرقاب

شوندزردمی

سهمتو

فراموشیاست

سهمتو

زندگیاست.ادامۀ



هایمنوتوستهاهمگیخیالااینامّ

واقعیتهمیشههمانتنیاست

سپاریکهبهخاکشمی
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تنیکهبهحکمقانونزندگان

بهگریهبدلخواهدشد.
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 ارـک

 

 



ازماکاریساختهنیستنه

افکندازدلخویشفرومینهازقابیلکهسنگرا

-کشداشراانتظارمینهازهابیلکهمزدنیکی

رابمحدربرابر

جاکهیگانهقربانیمعصومِماجراآن

شود.سوزدودودمیمی



خواستبادیشودنهازسنگکهمی
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وزانبهدورازقتلگاه،

خواستحفاظیشودازسنگنهازبادکهمیو

زبان.جانورانوخاکبیدرختانونهاز

نهازماهیچکاریساختهنیست

ستن،گریستن.جزگریستن،نگری
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 ردگانــمُ یاد، یادِ

 

 



زمانراسرکشیدتهماندۀ

استکانرابهدر

نه

بهدیوارکوبید

آسماندوپارهشد

درودیواردوزخشکافخورد

"لعنتبراینزندگان"
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نوشنوش

یادیاد

زمانماندۀته

رفتگانازدست

افتادگان

مردگانیادیادِ
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 ابـخط آفت

 

 



مرالهکردنخاطرۀسنگینینوایشانبا

سنگفرشکناررود

اشباچشمانصیقلی

خواندهایمرامیگام

نوشتخواندومیمی

برایمن،برایتو،برایاوکه

یکسرهباسازش

زند.میدیگغلیظزمانراهم
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ساردرختایخطآفتاببرسایه

چیزیازماباقیخواهدماند؟

دخورَهاتکانمیقایقباموج

درختباباد

.وکودکباشادی

ابازدرانتظارشعرهایتواممنامّ

ای.خاطرهخوابیدهاوهنوزدرخمارِکهبانوای
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 هدیه

 

 



داندمرزدردومرگکجاستچهکسیمی

"او"و"این"مرز

گیجیوهوشیاری

چکدردّخونسرخیکهبرزمینمی



توانندتنهادستانیانباشتهازگناهمی

آرامشرابهآنچشمانملتمسبازهدیهکنند

گرانامّاتاابدشکنجه
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اندگناهیمحکومبهبی
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 ودنـآواری از کف یا نب

 

 



روزیتهخواهیکشید

ایجان

ناگاهدستیزیرآبراخواهدکشیدروزی

وآنگاهتنهاصدایچرخشیاست

وگردابیازتو

برتو

درتو

وخواهیچرخید
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اتراتاواپسینمانده

سپیدناباوریبرجایگذاریبردیوارۀ

روزیآنگاهکهخودرادراوجموجپنداری

خواهیشدرناگاهآوا

انبودنییازکفرآوا

کانساحلبراوجحقیرموجوخواهندخندیدمرغ

آریایجانآواره

گاهوپسآن

هاواستواریدرختاناستدرمنرویشدانه

یمرغانوآبشارخنده

شوندهایآوارهکهآوارمیبرجان

.انبودنآواریازکفی



تشصیاوایلدهههاییکیازسالتاریخ:
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 ایاـمس

 

 



هنگامکهآنخفته

مرگوبانگاهولمسمضاعفعشق

بیدارگردد

دیگرحتیازشعرهمکاریساختهنیست.



افتند.صدافرومیبیهایخشکیدهبرگ

انداشرادیدهگانچهرههمه

کسامّاهنوزهیچ
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صدایمرگرانشنیدهاست.

وصدایعشقرا

کهخودهمانمرگاست.



کالم.وسیاهاشتیاقیبیخواهرانسرخ

هنگامکههمهچیز

درابرنرملذتفروغلتد،

چیزصالبتپرتشویشسکوترانخواهدشکست،هیچ

مگرنجواینیایشتنهایاو

.زارروشنزیتوندرسایه
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 هملت

 

 



چیزآمادهاست:همه

سیگارو،بستۀقلم،کاغذهایسپید

موسیقیمتن.

امرانوشیدهاممنزهرروزانه

آید.بستهباپایخویشبهقربانگاهمیخصمزبان



دشواریاست:آریانتخابسادۀ

زندگییانوشتن.
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هایسبزپرباردرباغشاخه

هایشکسته.یاآفتاببرستون

حضورکاملوفرّارعشق

هایتفکربرخاک.یاردپایگربه

گذرندمیمدانمروزهایمی

خالیازچهرهونام

وتنهاکارهایمباقیاست.

برمنخردهمگیر

ایشاعرباستانیهالس،

چهزمانیبهتمامیازانتوبودازآن

هاییبرجایماندهاستهتنهاتکّ

دراینجامشکسته

تواننوشید.دیگرحتیآبنیزنمی
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کشماینکتیغازنیامبرمی

کنم.وسرازتنشجدامی

یزمینبادشهدیهخون

گوشتوپوستشقربانیخدایان،

هاخواهمساختهایشمنخودقلمازاستخوان

تاپیکرزمانزندهرابتراشند

اشکنند.ودرشکلمرگجاودانه



چیزآمادهاست،آریهمه

ام.امرانوشیدهمنزهرروزانه

نویسد:داردومیدستیقلمرابرمی

:ریاستدشواانتخابسادۀ"

"زندگییانوشتن.
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پایتخت

 

 



همچونشعاعمضاعفیازظلمت

نازلشدندعقابانسنگیسرنوشت

درکابوسیازغباروخاکستر.

راویانحدیثشاهان:

دروغوقحطسال

دروغازپسقحطسال

خورشیدازپسسرطان

ژدم.ـوماهازپسک
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نگاهکن،بهپایین،بهآسمان،

کهکشانستارگاندوزخ،به

نگاهکنبهتختبهپایین،

بهپایتخت.

شطیازآتش

آهنبرشطیاز

ر.ـبرشطیازقی
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ازهـخمی

 

 



نهآفتابی

،نهآسمانصافی

سپیدیابر

چرکمردیاستبرفرازسرمان.ملحفۀ



شویمهایبیمارخیرهمیدرافق

هاینحسساعتیبامویه

گیرد،میکهزمانرااندازه
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ومراوتوراکهدرآنیم

وعشقرا

وزمستانرا.



آیندکلماتکشمی

شودترمیچرکآسمانچرکو

ابدیت

ایباخمیازه

بلعد.زمانرافرومی
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 مـآیی می

 

 



آییممی

ایستیممی

،بهچپچرخیممی

یاراست

آیند،رویمکهدیگرانازآنمیبهجاییمی

هایشهوتوروحهتکّ

هایآهنوزنگار.درارابه

افتیمبهراهمی
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درهماهنگیکاملآشوبو

تخریبمنظمنظم.

ازگذشته

ازحال

وازآیندهکهخودهمینحالاست.

بندیمهایدرونمانشهرراآذینمیباگدازه

خوانیمهامیوبردیوار

مانرا،هایمقدسنوشتونامرس

وجوغبارودودچونموبازهم

خستهوخموش

شویمگانگممییهمهدرهمهمه



چیزدرماستاینکهمه

گاندرماستهاوفرشتهچراغ
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سرمستیحیات

حتیخودخدادرماست

.مـومادردوزخی
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 کافیست

 

 



گوییآنجاست

تنهاکافیستباهمینپاهاگویی

ازفرازهمینشیببهسویشرفت



سادهاست

بودنودیدنوخواستن

یاکهبااشارتلبخندی

گامیچندبرداشتن
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یدرشبیاحتیبهندایگنگشبح

دشنهرافروبردن

سادهاست

شایدحتیکافیست

بودنودیدنوکشتن

مانداماچشمانتوبرنگاهتخیرهمی

انتهاستهایتبیهاودشنهوگام

ودیگرآنجانیست

هرگزنبودهاستگوییکه
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 وزهـم

 

 

 

بنایعجیبیاست

باتاالرهایسختسنگی

هایبلندسقف

هایسیاه.وکفیازآیینه

بادرهاییهمیشهباز

کندکهقرنششمراازقرنهفتمجدامی

وراهروهاییدراز

رساند.کهقبلازاسالمرابهبعدازآنمی



35 

 

ایهایشیشهدرپستابوت

خرنداستکهدیگرنمیهاییسکّه

شوندبلکهخریدهمی

وشمشیرهاییکهرعبیدردلنمیافکنند

اندکهتنهاموجبکنجکاوی

هایسیاهسیمینوجام

کشند.هتاابدبرایشرابجوشانآهمیک

ادرایندژباستانیامّ

راهنماالیسطوردفترچۀدرالبه

درهیبتموقرنگهبانان

رانـمردّدتماشاگهایمهیبوودرگام

.چیزیاستکهمشکوکاست

گوید:گوییکسیبهزمزمهمی

بنایاینگورستاننیزبرترساست
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برترس.
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 سایه

 

 



رسید

بهپایانراهشرسید

ودید

کزپلدیگرنشانینیست.



اوماندوآنپرتگاهو

راهی

رفت.پیچیدومیکهمی
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ایستاد

بهانتظارایستاد.

خورشیدازفرازسرشگذشت.

چرخیدنقشمضاعفاشیاءبرخاک.



بهپایانروز

باآخرینشعاعنور

اشجهید.سایه

چیزیبلندوباریک

ازفرازمغاکگذشت

وگمشد

درونشبیتاریک.
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 الـآوارگان سرزمین خی

 





5

توانباورنکردچگونهمیخدایا

ترینبودندراینعجیب

کهخودشایدبهپیچیدگیشعراست

آیدچهبرزبانمیچههستوآنآن

گنجد.تنهادرخیالمی

ماهمگیشاعرانیم

آوارگانسرزمینخیال.
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کسیماراخواهدسرود

هاوپاهایمانراخواهدسروددست

هایبازمانراودهان

گوشتوخونزماناست.کهآکندهاز



1

کندکهزمانمردهتقدیسمیهمآنچنان

وذهنکهجزخاطرهنیست

پراکند،معنامیاندوهِ

تواندیدمی

هایکاجدرپسشاخه

انبساطآسمانیرا

کهخودانبساطزماناستو

انبساطروح
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 ایازتناقضوخیالدرلمحه

 

3

اینکزمانپوسیدنزماناست.

کنندزراندودزوالآماسمیهایدمل

بیاییدبرادران

،عصرنزاعفقروثروتبهپایانرسیدهاست

گانیمگینوکیسهماهم

ها.سرخوشازعطرمطعفنثعلب

؟آیهمشهریکجا

بازارخودفروشیازهمهسوست

فروشم:مندرایندکهشعرمی

چیزیبرایشنیدن

چیزیبرایگفتن

کمیازوقتراکشتن.
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فروشدسوترکهمکسیمرگمیآن

همراهبااصالتهستی

مزینبهعشقوسرمستی





43 

 

 

 

 

 ها باله 

 

 

 

چرخندمی

درجهانیازشیشهوآب

سرخدولکّۀ

درانحنایبودن.



چیزدایرهاستودورودَوَران.همه

هواوغذایکیاست

باالوپایین،بیداریوخواب،
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حرکتوسکون.

 

 



پاییبرایدستوپازدننهدستو

نهبالیبرایپریدن

هاییبرایرقصیدنتنهاباله

هاییبرایچرخیدن.باله





45 

 

 

 

 

 انـجه ارۀـاستع

 

 



ربطاست.انبیـجهاستعارۀ

هایعرق.لغزشآرامچکه

خصومتگنگآفتاب.



درپساینفقر

مجروح،اینپیراهنخیسواینسایۀ

جهاندیگریکهنیست.
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کندینخیالمارابهخودبدلمیماکد

درورایاینآفتابی

هارابهگذشتهراندهاست؟کهسایه



رماذرّهذرّهـگخاطرۀ

درتنعالم

کند.رسوبمی

  



47 

 

 

 

 

شاید که باد

 

 



ازخوابجستم

گفت،شنیدمکسیمی

امّانه،

صدایینبود،

شایدکهبادبود

وزدبادیکهازگذشتهمی

ازکاهوازکلماتطوفانی

کودکیازیادرفته..."
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حاصلجوانیبی

"...نزدیکیمرگ.

نزدیک،دور،دورتر

تاآندورترینفریاد

کهمراازمادرمجداساخت

وهمراهباصدایباد

درتمامیجهانپیچید.
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چنین نبود

 

 



انبراوبودـولعنتآسم

آنروزکهزادهشد

آنروزکهزیست

کهبمرد.وآنروز



آنانکهازپساوماندند

بهنجواگفتند:

رد.ـدردمُخدایشبیامرزد.سریعوبی
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صداییگفت:

چنیننبود

هرگزچنیننبود.
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آسمان

 

 



ازیادبردهبودمت

روشن.ایصافِسادۀ

سربلندکردم

ومهربانیآبیتدگربارهبردلمنشست

"رنگاست.هرجاکهرویهمین"گفتهبودند:

هیهاتکینزمان

یکرنگیت

 یگانهتسالیاینخستهاست.



52 

 

 

 

 

 سفر

 

 



کند.هاآشتیمیآسمانباکالغ

گشاییم.مانرامیهایخاکستریومابال

هایسربی،نگاه

سواربرباد،

روند.هایدورمیبهفاصله

برفرازدرختوسنگ

ایابریاست.زمانرسانه

یپرندگانخطوطشکسته
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هایمبهمخداچوناننشانه

شوند.هایسیالگممیدرافق

انتهاست.هایزمینبیفصل

وماتنها

ازفصلیبهفصلی

کنیم.سفرمی
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 سپاری ها را به گور می آن روز که سال

 

 



بهیادآر،

سپاری.هارابهگورمیآنروزکهسال

شوند.ترمیهایتکوچکوکوچکدوزخ

گنجد.سرانجامتمامیدوزخدرتومیروزی

سازهایصلح.

سازهایسعادت.



وبادتوراخواهدبرد
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ومرا

وایندرختانرا

اند.کهازمیانسنگروئیده

هایابریخیسسایه

سپاری.هارابهگورمیآنروزکهسال

 



56 

 

 

 

 

دقـخن

 

 



هاستزندگیمدورترینفاصله

رسد.چیزنمیودستانمبههیچ

امروزنیزمثلهمیشه

کنمتورانظارهمی

توراوجهانراودرختانرا.

باریسمانیازکلمات

ازفرازخندقی

کهدردوغرورمناست.
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آهایابرهایسپید

گونایماهیانسایه

نـچرخیددرایننهرمدوّرساککهمی

عمریرابهنظارهایستادن

ودستنیازیدن

توانگرفتآغوششنمیدرآغوشبادیکهدر

نمایدولمسگرمآفتابیکهتورامی

توراوجهانراودرختانرا.

گویم:ومنچونانهمیشهباخودمی

بینمپسهستم.می
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سالی از درد، سالی از مالل

وعلی،مهدینونوا،مرتضیسینفری،مالحپناه،جهان،مهدی،ج.حمیدی،خ.بهف.خ،احمدتقدیم

باقیهمخرجان



 



وآهنودیوارسالیازسیم

سالیازجغدوبوتیمار



سالیازبغضخلوتمردان

سالیازصبردرزندان



هاییچنینکوتاهخودچهگویندواژه

خودچهگویند:روز،سال،ماه
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هااندکوپریشانندواژه

آنزمانسختواینکآسانند



همبرفتونماندآندیسال

خودازدردبودیازماللگر



ستبغضخلوتماستچهماندهآن

تُفبراینزندگیکهقسمتماست





شهررجاییوقصرپلرومی،بهیادچهارپنجماهزنداندر

5931بهار
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 یـرباع

 

 



آریخواهندگذشت،

گویم،میروزهایپسازمرگمرا

هاها،ماهروزها،هفته

ها.وسپسسال

هاخواهندروییدسبزه

-گویندچنانچهمی–ومن

 تجزیهخواهمشد.
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)آه،عُمَرشعرهایتنیکوست

هایتبیهودهاستولیسوال

ربط.(بیهودهوبی



آریخواهندگذشت،

گویم.هایپسازمرگمرامیسال

-تویادیگری–هاکسیوسالیازسال

شویدرود،ظرفمیکهراهمیدرحالی

خواندیاکتابمی

ناممرابرزبانخواهدراند

ردویادمرازندهخواهدک

بهتأملدربابمرگخواهدنشست

هاییخواهدپرسیدوسوال

ربطجملگیبیهودهوبی



62 

 

دانیعُمر،)وتوخوبمی

شایدحتیشعریهمبسراید.(



خواهدگذشت.همهباریاین

توامّا

خاطربسپارمردگانرابه

 مرگازیادنرفتنیاست.



5931دی
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 نقطه

 

 



هنوزجهانینیست

خلقتیناتمام

ایبدونفعلجمله

...شایدوشایدخالقی

اینازاایندهز

جانوریسترون

شاعریبدونشعر

اکنون
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این

آن

چیزناکاملهمه

ازجهان

تامن

تاجهانمن

کههستکههنوزنیستباآن

وخواهدبود

جرّخورده

میاناز

ایبیهیچنقطه

جزخون

خونزناننازا





65 

 

هایسترونخوندشنه

هایبدونرستاخیزخونصلیب

...شایدکههنوزشاید

اندانتظارنقطهدر

کهدرانتظارفعلاست

کهدرانتظارفاعلاست

...شایدکههنوز

درکارخلقخلقتخالقخویش

هدندانگرفت....وشایدنامآناژدهاییکهدمخودراب

چرخنیست

درونچرخنیستچرخِ

جهانیاستکههنوزنیست

آغاز...بیتمامنا

تهبی...بیسروناکامل
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تهسروبی

شعریدرجستجویشاعرخویش

درجستجویمن

کههنوزنیستم

گویمکههنوزنمی

درآنجاکهنیستمگویممیدرآنجاکههستمو

...درفکرجرّخورده...شاید

درشعر

درگذشته

ازگذشتهدرگذشتِ

...شایدهیچکسنیستکهبداند

آیندهچگونهخواهدشکست

ایکهاکنونشکستدرآینه

فقطبایکشعر
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یکجهان

یکفصل...یکخالق...یاشاید...

.فقطبایکنقطه

5931
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 ردانـسرگ ستارۀ

 

 



سرگردانستارۀ

.کیهانتیرۀتاالرهایدرروشناییجرقۀ

.بینمنمیبازت

آییبازتوکههنگامی

.استگرفتهپایانمنسرگردانی

منبودنباریکتنهامن،بودنباریکآیی،بازتوکههنگامی

.بودنخواهدبسیاردیگر



.بینینمیهیچشکهکوکبیگردبهاتجاودانیمداربر
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انتها،بیفضاهایسکوتدرتواینقرهزورق

لغزدمیآهسته

گذاری،میبرجایتوکهسپیدیشیارهایشیری،راهسراسربر

سرگردانستارۀ

.بینمنمیبازت



1985
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 جادویی انـوهستک

 

 



سنگیسپیدخدایانایآه

شماستدرنامتناهیبهپایانبیشوق

ایدرفتهنشانهراخودهایقله

درگذشتنخودازورسیدنخودبه

بلندتانشوقوشمامگرنیستنامتناهی!هان

.استرازیتانخوفناکعظمتِابر،هایپردهپسِ

گرفت؟آغوشدرتوانمیچگونهراسپیدتانتن

رارنجورتنروح،آلودتبهذیاندر
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خوانید؟میفراعشقکداممیعادگاهبه

ابدیحضورینجوایدرایستادهوخاموش

.جادوکوهستاندرروحموسیقی

1986
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تابستان نسیم

 

 



رفتنخواهمکسهیچسراغبه

کنممیگمسرگشتهمردمانانبوهدرراخود

کتابازانباشتههایدستوهاجیببا

چرکهایپیراهنبا

سیاهکالهیوسرخدستمالی

روممیراهسنگیهایزبالهمیاندر

زدایممیخاطرازرااشعارهمهو

گریدمیمادرشبرایازتنهاپسرکی

.استسردهمهنوزتابستاننسیمو



73 

 

 

 

 

 *ریـدیگ شعر

 

 



کهنهایرایحهوبیمارستانگونتیرهماللازخسته

هاپردهمبتذلسپیدیدرخیزد،برمیکه

برهنهدیوارازفرسودهپهناوریصلیبسویبه

کندمیراستراخویشکهنپشتزیرکیبهمحتضرمرد

خویشزوالکردنگرمبرایازچنداننهکشاند،میراخود

هاسنگبرآفتابروئتقصدبهکه

احتمالاینوشدپیداقطعاتباقیهایدستنوشتهمیاندرعنوانبدونسطرچنداین *

میاندرجستجونهوخاطرهنه.باشددیگرشاعریشعرازبخشییترجمهکهداردوجود

معلومکهشعراینبرایروایناز.نیاوردندفراهمسرراستیپاسخکدامهیچشعرهایکتاب

 .برگزیدممبهمعنوانیکیستآنازنیست



74 

 

 

 

 

ورـمنث شعر

 

 



استصبحسکوتساعتاینک

اتاقشکهکسیچونهم/هاهتکّکردنجمعساعت/زمانبهدردخروشساعت

وهاسوراخپریده،هایلبهبا/راکوزههایهتکّکهکسیبهتر،/یاکندمیجمعرا

ما.تنتاریکیدرشدهگمهایقلهو/هاترک

روشنحقیقتدانممی/داشتنخواهدایآیندهکسهیچگذشتهبدون)

هنوزکهزمانیدلاز/بنویسمبایدکهاستهمینبرایو/استایمسخره

(.نیست



وهاسوراخاش،پریدهیلبهبا/انداختیبارنخستینبرایراآنکهروزی

بلندجیغیباتوو/ترکیداتسینهوشدپارهاتحنجرهکهوقتی/هایشترک
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خمکوچکتهایدستباکهروزهمان/آمدیدنیابهشدنزادهازپسهاسال

.ندارندایگذشتههاگرگوهاسگچرافهمیدیتازهو/شدی

(.استنماندهصبحسکوتاززیادیچیز/رسدمیگوشبههاکالغصدای)

  



76 

 

 

 

 

 انـپنه اطراتـخ

 

 



! پنهانخاطراتآه

یادهایمدیگرآنهمۀپیچِدرپیچهایراهازدوربهبس

سردفراموشیرنج



هنگامشبکهایاندیشه

رسدمیدربازنامنتظربه

صحرادرسرخیگلچونهمشگفت

نیمروزدرتابانایستارهچونهمشگفت
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چهآنهمهپودوتار

.استترینارزندهاشزیستن
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 ابرها از باالتر کمی

 

 



خوانندمیراخودجاودانیآوازفرشتگانابرها،ازباالترکمی

داردبلورینشفافیتیناباثیریفضایدرصدایشانطنین

کندمیحکایتآراموژرفدانشیازکهلبخندیهایشانچهرهبر

گاههیچکهزیباوکاملچنانکالمشانربایهوشنظم

گویندمیچهفهمیدتواننمی

آسمانیکواکبچونهممجردوحدتیدرشانموسیقیامواج

.چرخندمیناپیدامرکزیگردجاودانی،مداریبر
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.کنندنمیدعاهرگزفرشتگان:گفتاو



اساطیریهایقلهابدیهایبرفبرابرها،ازباالترکمی

شودنمیدیدهجانوریهیچردپای

آشکاریجنبشهیچبیفرشتگانهمیشگیرقص

یابدمیادامهوقفهبیوموزون

رنگطالیینورازهاییستونشفافشان،وبرهنههایبدن

الجوردسقفباتاالریدر

ستارگانازآویزهاییهاشانگردنبرو

نیستخستگیازنشانیهیچنرمشانوسبکحرکاتدر

گاههیچشاناثیریهایپیشانیوهاشقیقه

.شودنمیخیساضطرابوهیجانجنون،وسوسه،شرم،از



.کنندنمیدعاهرگزفرشتگان:گفتاو
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قدسیحضوریازسرشارسکوتیابرها،ازباالترکمی

استمستولیجاهمهبر

رسدنمیگوشبهجانوریهیچیضجهصدای

زنندمیلبخندابدیسکوتیدرفرشتگان

.استتهیماللیهرازشانآبیوسردهاینگاهو



.کنندنمیدعاهرگزفرشتگان:گفتاو

.پیچیددرهمتهوعازنشانیبهاشچهرهو

.داشتدهاندرراسرکهجرعۀآخرینتلخطعمهنوزشاید



 5939ماهدی    
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 شب در رـشه

 

 



.خوردمیتابدارآویختهجسدتاریکخیاباندر

لغزندمیسپیدگویدوخیسفرشسنگسطحبر

.اندخویشدیدنطالبهنوزکهچشمانیآه

.باردمیتیرهوسبزبارانیمزبلههایتودهبر

خزندمیبیرونبههاخزهوهاجلبک

چشمانتهیهایکاسهوهاگوشازها،پنجرهازها،شکافاز

.عابرانمتعفنهایبغلزیراز

چسبناکخیسهایپیراهنآه
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رسد؟میشهرگاهمیدانبهکوچهکدام

لزجوداغبسترهایبر

خزندمیآرامآبزیجانورانانبوه

.کندمیآشفتهرابرهنهزنانخوابشانفسفریسبزلوتألو

براقفلزیهایصلیب

.شوندمیآبآهسته

قرمزچراغیخیابانسویآندرو

.زندمیچشمکپیرییفاحشهچون

.نگرندمیپایینبهقاتالنپریشانارواحپلفرازاز



5331مارس
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ردـمُ خواهم لندن در

 

 



مردخواهملندندر

خاکستریهایشبنمامپیشانیبر

 بودخواهدبرهنهوخیسنیمکت،

خاکستریخالیآسمانزیر

کردخواهمیادیکایکراشمانامجاآندر

راتانخاکستریهایچهرهو

بودخواهدپاییز

گذشتخواهدکنارمازاشزنبیلباپیرزنی
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خاکستریهمهموهایش

:پرسیدخواهماواز

دارید؟چهتانزنبیلدرخانم

خوباست،خوبیروزبلی:گفتخواهداوو

بودخواهدپاییز

لرزیدخواهممن

آوردخواهمخاطربهرالحظهاین

خندیدخواهمو

.نشیندمیآهستهخاکستریغباریامپیشانیبر



5931مهر

وـخوایهسزارازالهامبا
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 شبح

 

 



ماهسپیدشبحشب،این

یأسازآکندهآسمانیدر

 خاطراتطوالنیاحتضارو

کنندمیهمهمهنامبیهایسایهانبوه

 گنگتمناییزیربهزمانو

.شودمیخم 



5931 
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 ...آید نمی باد که وقتی

 

 

 

 فهمیدم شد که صبح

 آیدنمی باد

 رود،می

 شهر، از

 اتاق، از

 من، خشک دهان از

 اینجا، از

 .جاهمه از
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 آید،نمی

 رودمی

 .است نکرده خلق خیالش در هم خدا که جایی به

 کندمی بازی من موهای با

 باشد، که تا

 .نیست آنکه با

 رودمی

 .بردمی خود با را چیزهمه و

 دنیا و دیوار و در بدون اکنون

  کنم. چه امپسمانده تن این با من
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 آلی ... گانۀ نههای  ونکسیون... ف

 

 



تنهابادوچشم

گریستن

نه

نگریستن.

ِنگَریستنبهگریستن

بهنَگریستن

یاشاید

نَگریستنبهگریستن
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به

نَگریستن

حتیگریستنبهگریستن

به

نَگریستن

و

نگَریستنبهنگَریستن

یا

نَگریستنبهنِگَریستن

وشایدحتی

 گریستنبهنِگَریستن.
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Sunset 

 

 

Oh golden clouds of many shapes, 

Stretching over the inverted ocean, 

Slaughtered bodies of ancient gods, 

 Never becoming whole again. 

 

Eyes that see and wonder at the beauty 

So freely given to all, but the blinds. 

Oblivion drinks our crimson blood 

Yet the end, not so tragic after all, 

Comes with an imperceptible fading. 

Only grey endures itself. 

1998 
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Inner life 

 

 

 

Many faces that share the same features 

At time one stands and makes a great deal of noise. 

Others stop muttering and dissolve 

Into chairs and heavy curtains of many folds  

Outside a sun is perpetually setting  

And the world silently evolves into itself 

Through an open window shadows  

Come and go uneasily 

Birds that  cannot suffer to fly. 
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Insects 

 

 

 

Oh great gift of madness strike me hard  

Let all trees in all forests fall 

And the hallow earth sound like a savage drum.  

 

Many roots, many branches grow, in this rotten soil. 

Insects live on their sticky leaves 

But their poison never kills. 

 

Evil creatures of an evil God. 
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Distant Mountains 

 

 

 

Distant mountains that come into existence 

Always with a pain in so near a heart 

Strong infinites rising to the absolute 

Blinding horror of eternal whites 

And the deep urge to oblivion that burns 

Pale faces with snow-cold intensity. 

 

1998 
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Intimate truths 

 

 

 

 Intimate truths are always physical. 

The soul speaks 

Through drops of salty moisture. 

Oh the chemistry of the eyes. 
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Two 

 

 

 

Oh the dreams that can’t be felt 

So full of God and his angels. Save me my lord 

The mountain is too high and 

My feet are bleeding 

 

In every horizon there is a mountain 

In every mountain there is a voice 

In every voice there is a music 

In every music there is  death 
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There is no private world as there is no private 

language. Only an inner way of living in the only real 

world. Reconciliation of the general and the individual 

comes through responsibility and suffering. Let us shine 

in the darkness however dim the light. To be invisible 

and blind. 
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Alive 

 

 

 

Cold, consciousness, and crystal  

into hell amid 

facts, fears and feelings 

time burning through 

nerves, riddles and nights 

traffic lights unburden  

sense, sorrows and sounds 

silent crows anticipate 

dread, doom and death. 
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Solitary walk in Rue de Victoire 

 

 

 

No one can be anonymous in hell, 

With eyes that anxiously seek 

Familiar faces of total strangers. 

Heavy souls, spitting rhythmically pass 

By the closed banks 

Clean, white and empty 

As empty as the sea 

As empty as his hands 

When they asked him for miracles. 

Bright lights piss into darkness 
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Red winds, black winds 

There goes a pusher 

One by one immortal flies 

Surrender to doubt. 
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Everything shall be the same 

 

 

 

Everything shall be the same 

Only you change and see 

With your changing eyes 

Countless futures that are 

Same as before, same as today 

Which is the sixth anniversary of your sister’s marriage 

or perhaps the independence day. 

It’s you 

 Pushing up the selfsame rock that falls 

As the day falls into the night 
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As the words fall from your lovers open mouth 

As the universe falls from grace. 
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Imitation of J.C 

 

 

 

O my soul, you do not know 

Greek, Latin, or French 

Bright bones lying in dust 

Keep quite under the indifferent sun 

Take your time of indecisions 

Hesitating between the rock and the wind 

Between your Birth 

That was a matter of chance 

And your choice 

That is a matter of your birth. 
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The ship that took him over the sea 

Was it wooden? Was it large? 

Do the winds whisper old tales  

Always to all the sails? 
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Burning Hairs 

 

 

 

I do not mind, 

I do not mind at all, 

If the weather doesn’t change 

Or if the words twist and turn 

Like burning hair in silent agony. 

Let the mankind suffer its unreal pain. 

A yellow moon offers no distraction 

from the sickening song of the tribe. 

Each moment of time poses a question  

And what is usually called soul 
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Fails to cover the perplexity  

Like a worn- out garment. 

Beside the black monuments of burning flesh 

Stands the figure of poetry ,  

Unknown even to himself 

Silently reflecting on the utility of the muses.  
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Ours times 

 

 

 

At times my cries remain unheard  

Even by me. 

Bird and rock meet on the plane 

The ghostly world of the named 

A host of black bees breaks 

White continuums, stripped 

By almost straight lines. 

Still, sounds are devouring senses 

The prolonged hesitation was after all 

Only a disguised  toothache 
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Something is screaming in the hollow rock: 

There is nothing terrible about it. 

 

1985 
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One Stays 

 

 

 

One goes 

One stays 

Slowly tasting the absence 

A missing face that could have never been. 

Into the dusk, memories descend 

Sacred and sad 

One hears the sounds 

Pointing to the silent ones 

And waits for the time 

That shall have to be lost, 
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Lost, Dead, Meaningful 
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Autumnal perceptions (1) 

 

 

 

Trees, almost bare and shapely 

In the background the milky sky 

Perhaps not so white 

When seen under the civilized lights. 

 

Elemental forms, 

All bright, fragrant, existing. 

And the gentle rain 

Consoling and sad 

Primordial 
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Wintry clothes, brown, black and again brown 

Bearers of intimacy, interpreting the autumnal wind 

Folding, curving, turning 

Yet always covering 

Oh the pure joy of walking, 

Always in the company or alone. 

 

1985  
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Autumnal perceptions (2) 

 

 

 

You walk through the dry leaves 

As through your memories 

All shining and colorful 

Yet always with a shade of yellow 

As your memories are.  

You like the wind softly playing with your hair. 

It has the feeling of an almost maternal care. 

 

Still unborn or dead we accept the rain 

On our faces and shall blink no more 
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For Autumn is the smile of death. 
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Who are you? 

 

 

 

Who are you? 

you who make everything seem so strange. 

And is really everything so strange? 

A sun behind the clouds mystifies the shadows. 

When a fleeting moment of shivering 

Reveals the solitude of a dead God. 

 

Is it you, my nameless self ? 

 

Smiling at the tension of the soul and the body, 
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Making heavenly music out of the cold pain, 

Who by fear and love wrought this chain. 

You the source of all anxiety. 

Sitting cheerfully in your tranquility.  

 

Tell me why, why do you make everything seem so 

strange? 

And is really everything so strange? 

When the cold beauty of the stars, 

brings you poetry from nothingness, 

Though living, remember your death, 

And may you have the bless 

 

But who are you? You who make everything seem so 

strange? 

You the strangest of all. 

 

Dec.1982 
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Inner Darkness 

 

 

 

Nothing but the inner darkness 

Can make a deviling 

For the horror of all that 

Is not me. 

Not the dark beginning or the darker end 

For the human sickness 

It is not the animal kindness of a dog  

In whose eyes, 

Reduced to the soft sadness of ignorance, 

The inevitable turns to the happy unconscious 

Nor the divine evil of Dionysus  
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And not even you, always capitalized 

Out of bad taste and the holy fashion 

I am talking of the toothache 

That endlessly comes before the end 

Canceling the devotion of simple souls. 

The human defeat that is merely itself 

Can’t amuse the audience or put on 

The garment of suggestive form 

Let it pass unnoticed 

Into the gathering of silent thoughts.  

  



121 

 

 

 

 

Home 

 

 

 

There are halls 

Into which one enters 

Through staying there 

(They say home is where you return to, 

But what home is there 

For those who never left?) 

We carry our guilt 

Into small rooms 

That contain 

An Infinity of pain. 
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There, by the lowing walls 

An insecure race is silently growing 

As the soft spread of moisture 

Over the sickly ceilings. 

But what is the use of this 

This relating of sorrows 

That never illuminates the point. 
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Why should  we change 

 

 

 

Why should we change 

In a changeless world? 

When that bird flew over our gaze 

What did I gather 

What did you find? 

That everything even birds and trees 

Must be interpreted, 

That it is all a way of speaking 

About 

A way of speaking? 
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As I write and as you read 

What do I gather 

What do you find? 

A reed caught in the fury of the wind 

Is a way of speaking 

Or a way of changing? 

As I say and as you listen. 
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Pine 

 

 

 

Present is the house of pain 

Forever there 

Behind the first turning on your left. 

A host of blue birds fly over 

Once again I discover beauty  

Amidst the branches of a pine. 
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Why so close 

 

 

 

Why so close 

So unbearably close 

Are your beauty  

And your madness? 

We cry over your dead body 

And our voices ascend as your soul, 

Dissolving. 

Of your holy host only we little ones 

We who have only time 

Came so closer 
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So unbearably closer 

To your wounds. 

Like leprosy eating 

Your flesh, infecting 

Your blood, spreading 

Vermin and visions. 

Crying, closing, dissolving  

Into days and nights.  



128 

 

 

 

 

As my dreams 

 

 

 

As my dreams were degraded in 

The passage of time 

And marble statues grew empty 

Every meaning was disclosed like 

A wintery sun on the withered trees. 
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Calm 

 

 

 

Though your hair is the object of my desire, 

And your lips the aim of my love 

Though your skin awakens my caress  

And your flesh drowns me in lust 

Yet what I seek from moment to moment 

Is to lay my weary head on your fertile lap 

Sleeping beneath the beauty of your eyes 

Covered by the fragrance of your arms 

Forgetful, naked, for ever calm 

A child comforted by a female breast.  
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Lamentations 

 

 

 

Let him pray, for this is his house 

And we only guests, for a while. 

 

From darkness to darkness, 

From lament to lament, 

We go together, hand in hand, 

For he was once himself who now, 

Cries his suffering with our voices. 

 

Shattered pieces of divinity, 
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We devour each other in your name. 

Tell me lord, how many sons can you spare? 

 

In your halls of lamentation, 

Pray Lord, pray for thyself. 

Eternally muttering words, 

For thou it was who spoke them first. 
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Tow poems 

 

 

Childish gaze, 

Scent of milk, sleep and poetry. 

There is no-thing for the eyes to see,  

Solemn and sweet 

Diffidence begins with blinking. 

 

Under the cold metallic eyes, 

Familiar, yet unknown, 

Black tides of memory rise,  

To fall with a saddened tone. 

1985 


	poetical ideas-FINAL-FRIST.pdf (p.1-5)
	poetical ideas-FINAL.pdf (p.6-137)

