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 گذشتکهزمستانیبرایبلندایهقصید

 

۱ 

 نداشتم گفتن برای زیادی حرف من

 کجا گرسنگان حزب و کجا من

 بیاورم خانه به را رؤیا و نان تا بودم رفته تهران به من

  بود شده پیر که را پدرم و

  کنم دعوت بنان از آوازی و گلستان چای به

   اتفاق به من

  همیشه مثل

 اشتباه درزمانی

 بودم رفته اشتباه کانیم به

 بودم شاعری بدنبال من

 بود آفتابی شعرش عین که

   بدانم واستمخ یم

 بود آدمی شرافت عین که مردی به آهن راه میدان در او

  بود کرده سالم لحنی چه با
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 ایضاً و

 بدانم واستمخ یم

  ببلعد را نهنگی واندت یم چگونه ارس

 کند سوگوار را ما و

 وردآ یم حرف حرف خب

 بود آمده جهان شرق از که مردی با سالمت قرار و کجا من اما

 کند بنا برپل را جوادیه واستخ یم که شاعری و کجا من

 بود شاعر یها هشان که پل

  بود نانوشته شعر چند من یها مجر تمامی

 بود محال عین تعبیرش که هاییرؤیا و

 فتندگ یم چیزهایی ها نآ

 دندز یم حرف ییها مآد از و

 بودند ماه افرانمس که

 بود دریا یتؤر یشانرؤیا و

 دادند نشانم هم را عکسی چند

 ردک ینم یاری ذهنم

 فتندگ یم راست هم شاید

 بودم دیده را ها نآ اللون یها هکو در و

 من حواس و هوش روزها آن

 بود پرنده چند دیدن

 دندز یم چرخ آسمان در مدام که

 درست تحریری با و نجوا به و

 فتندگ یم زیچی هم گوش در
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 یدمد یم خواب مدام من روزها آن

 ام هدید خواب که یدمد یم خواب

 رسیدمپ یم وارطان مورد در چیزهایی بامداد برادرم از مدام و

 اللون به رفتن انستمد ینم من

 ماسترا سیرا یها هکو در گریالیی جنگ به دارد ربطی چه

 مادرم یها هتران برای دز یم لک دلم هنوز که من و

 باشم دیده نزدیک از را ماریگال کارلوس باید اچر

 دارد ربطی چه توپومارو و

 دار دنباله یها هستار برای مادرم دعاهای به
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۲ 

 بود همین داستان تمامی

 ذشتگ یم ها خندق فراز از که ای هپرند

 فتر یم نامعلوم فردای بسوی سوخته کتابی با که نحیفی کودک

 وردندآ یم طاعون و دردنب یم نفت که ییها یکشت و
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۳ 

 خسته قومی و

 مدندآ یم تاریخ ردناکگ یها هگردن از که

 دندش یم نهشا هب شانه دیگر جنونی به جنونی از مدام و

 ردندک یم تکرار مدام را انش یها سکابو و

 دندز یم سنگ شاهانه یها بموک به

 ذشتندگ یم نظامیان کنار از سنگین یها مقد با و
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۴ 

 دندز یم نجوا به ییها فحر

 بود ناشناخته و قدیمی خطی به انش یها بکتا 

 شان پروحشت چشمان اما

 ادد یم پرمرگ ی زلزله از خبر

 که روزگاری به

 فتندر یم رژه ها ستندی مقابل از سربازان
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۵ 

 روزگاری به اندیشیدن

 زا آتش بادهای که

 ندک یم کستر خا را جوان مغزهای

 دان هبرد دیا از الغر گاوهای و

 دان هایستاد باز چرا از چگونه و درکجا

 نندز یم شخم را مرده یها نزمی که ها مکژد و
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۶ 

 ندک ینم یاری ذهنم

 گفتم را این

 بگویم واستمخ یم یا

 گذشت خاطرم از یا

 شده فراموش ای هگذشت از ما

 بودیم شده پرتاب ناسنامهش یب ای هآیند بسوی

 نما یدارای تنها و

 بود دقیانوس دوران از مسین سکه چند

 بگذریم پرنئون یها نخیابا از چگونه باید انستیمد ینم حتی ما

 برسیم تهران دانشگاه به و

 

 وردآ یم حرف حرف

 گذشتیم میکده یک مقابل از ما

 آبجاو  آلودشاان  خاون  یهاا  تدسا  باا  برآماده  یهاا  مشاک  باا  مردانی که

 وردندخ یم

 ردندک یم نگاه خیابان به انش یگوگرد یها هنگا با و
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 ادندد یم نشان یکدیگر به را برادرم و من و

 بودیم گرسنه ما

 بود خورده نیم غذاهای پراز زباله یها لسط و
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۷ 

 ظهر صالت در وابدخ یم که باد

 نندک یم خلوت را ها نخیابا گدایان و

 ندک یم مشوش را جهان یها نخیابا ذهن اجساد بوی
 
 رفت باید اما

 همان هم راه بی و است همان راه همیشه

 ستارگان ایانپ یب رود با شب و

 ویدگ ینم رهروی هیچ به

 ست باقی دیگر فصل چند میوه یها غبا تا
 

 متروک یها نگورستا

 اطرهخ یب و خشک یها غبا

 ابریشم و کاروان از تهی کویرهایی

 نندک یم شلیک موهوم یها هسای به که تیراندازهایی و
 

 وندش یم دیوانه اه باس ودش یم گرم که هوا

 ایندز یم کژدم و مار یدهد تفت یها گسن

 ودر یم سراب بسوی درسراب آدمی و
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 است بوده سراب همیشه حوالی دراین زندگی

 است بوده زندگی خود زندگی سراب بگویم بهتر یا

 بیفتند نفس از تفته یها نبیابا دراین ها مآد و ها باس تا

 شود آغاز گرسنه کرکسان جشن و
 

 بیاید سویی هر از واندت یم مرگ

 درجایی یا و زمانی درهر یا

 درناکجایی یا و

 تاریک مهی چون

 و یدآ یم صبح میش و درگرگ که

 بایدر یم آدمی یها بل از را ترانه و خاطره

 ای هشکست برگاری بسته سیاه اسبی

 شدک یم سوهان یشها خبرچر کور رانی ارابه که
 
 ومش یم بیدار و وابمخ یم

 ودش ینم قطع آنی آسمانی یها یگار شکسته چرخ صدای اما

  یدآ یم افتادن فرو صدای

 ورندخ یم ورق درباد که ییها بکتا و

 دان هبرد یاد از را خود نام نشا هشبان درگریزهای که کاتبانی و
 
 شایندگ یم دهن خاموش سرسراهای ینمب یم بعد و

 دهلیزها و ها هسرداب

 ودش ینم قطع آنی که صداهایی و



 ایبلندبرایزمستانیکهگذشتقصیده     22
 

 ناسمش ینم و ناسمش یم که ییها تورص و
 

 وردخ یم ورق ها هسرداب و راهروها درهمین تاریخ

 وندش یم آغاز ها هحماس و

 بیاید کاتبی تا

 برسفیدی کند سیاهی نقش

 بدانند آیندگان تا

 است رفته چه شده منقرض یها هبرقبیل ساعت و روز درفالن
 

 ودش یم آغاز گونه این همیشه حماسه

 بودیم ها هحماس پایان زدرآغا اما ما

 مدآ یم باد هزند فریاد هنوز اما چیتگر از

 تبعیدی ارواح و

 ردندک یم شماره زمان برشقیقه را تیرها تک

 ذشتندگ یم ممنوع آسمان از که کبوترانی فوج و

 خشیدندب یم بادهاه ب را انش یشیدای

 کند باور آدمی تا

 کمان رنگین گریبان از چگونه باد

 ندک یم باز دخترکان گیسوی برای را بازی یها لدستما
 

 است آن برای ها نای همه

 تبعیدی یها یکشت و برسد راه از شب تا

 بگیرند پهلو ساحل به خلیج از
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 دور دریاهای مالحان و

 گردند باز انش یها هخان به ادویه و عود پراز یها هکیس با

 مدآ یم سنج و طبل صدای

 دندز یم قدم درتاریکی بختکی چون مرده سردارهای و
 

 کجاست آدمی وطن

 وندش ینم گشوده بسته درهای چرا

 ندک ینم گشاده فردا بسوی راهی باز یها قاف و

 
 ها هثانی درز از آدمی

 گردن یم روزها آمد و رفت به

 یندب یم گشوده را دوزخ درهای ناغافل و

 سدر یم فهم این به و

 مشبک ای هپنجر قاب در ماه هالل که

 خاردار یها مسی و ها هکرکر الیدرالب ستارگان و

 باژگونه تصویری واندت یم

 باشد شده اشغال میهنی از
 
 ندک یم دنبال را آدمی گرسنه کرکسی چون مرگ و

 ماند زنده باید ویدگ یم غریبی حس و

 آورد تاب باید

 نوشید کفایت به هوا اکسیژن از باید

 نگریست آهو چشمان در سیر سیر و
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 و ها نآورد تاب درهمین زندگی

 ودش یم معنا ها نورزید عشق

 
 مالقات درصف شده خاموش سیگاری و محو لبخندی یعنی زندگی

 دیوار دو درفاصله ایانپ یب انتظارهای و

 ینیب ینم و هست که آسمانی و

 مشبک یها هپنجر درز از که هوایی و

 ندک یم آشنا هستی حقیقت با ترا

 خب

 باشد حقیقتی آفتاب باید

 بیابد چاه از را راه آدم تا

 باشد آفتاب در حقیقتی یا و

 ندک یم فرق چه دو هر و

 
 هست ستاره و کودک و زن که هرجا

 هست انسان که هرجا

 ست آبادانی آب و

 رخدچ یم مردم زبان و دست در کلمه و

 نددب یم نطفه شاعر و شعر و

 باشد باید هم حقیقتی

 ست زندگی نامش که حقیقتی

 
 دهلیزها و ها هدریچ
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 نندت یم تار مدام که ییها تعنکبو و

 کند باور آدمی تا

 تاریکی یعنی زندگی

 آزادی برای تنگ یها هدریچ و

 خمیده یها هشان و

 اساتفراغ  خاون  باا  را زنادگی  و ندنک یم سرفه مدام که مسلول ییها هری و
 نندک یم

 
 درآمد برقص درآن و یافت میدانی باید

 بوسید و یافت را ییها تدس باید

 کرد سیراب هوا اکسیژن زا را روح باید

 شد عاشق و

 درهاست نشدن بسته و شدن باز زندگی

 نیست جهان یها ندرخیابا قزاقان یها هچکم صدای زندگی

 
 ست بهاری صبح یک آرامش زندگی

 ستها کگنجش قشقرق به سپردن گوش و

 ایانپ یب نگریستن و

 نددب یم نطفه زیبا زنی درزهدان که ست انسانی یها تحرک به

 
 یدآ یم باد

 وردخ یم ورق تاریخ یها گبر و

 یدآ یم شمشیرها چکاچاک صدای دور شهرهای از و
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 ندک یم قشالق و ییالق تاتار قبیله

 بزنند شخم ها تدس سوی دراین را دیگر مردمان زندگی تا

 بلد راه آشنایان و

 بپوشند چنگیزی صدرات لباس

 شود روان ها مچش از خونابه تا

 است خورده ورق گونه این ما تاریخ

 ویمش یم ما مقاومت و دراسارت ما و

 هدد یم یله اش هبرتشکچ سینو تاریخ اما

 ویدگ یم گشایش جهان شمشیر و سلطانی فتح از و

 
 ذرندگ یم کنارم از آتشین یها هاراب

 ودش یم طوفانی درنگاهم دریا و

 بگذرد دیگر فصلی باید

 آیی خوابم به تو تا

 خیست موهای و

 کند دور من چشمان از را خواب

 
 رخدچ یم و رخدچ یم

 سدر یم دوار به روز و

 بیفتد پرده تا

 فتدا ینم نفس از حوالی دراین چرا شب شود معلوم و

 یدآ یم کش و یدآ یم کش و

 یشها یدرتنهای آدمی و
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 ودش یم پیر یشها شپرس هایتن یب دردایره

 
 امن یب یها لفص این ودش ینم سبک

 دنیا قرار بی چرخ یردگ ینم قرار و

 سندر ینم مقصد به زده پی شتران و

 
 وردخ یم ورق مدام تاریخ کتاب

 اردب یم خنجر زمین و آسمان از و

 رندب یم یاد از را مردمان گنگ تصویرهای ها هآین و

 یزدخ یبرم تاریکی اعماق از که ای هجزیر

 هدد یم جای را تاتار سواران

 بگردند مدام ناصری یها یدرسین بریده سرهای تا

 
 ندک ینم رها را آدمی آشفته یها بواخ

 سدر ینم آخر به شب نهایت دربی سفر و

 ها ننارو و صنوبرها جنگل میان از و

 هندد یم انذار شده فراموش زبانی با و ذرندگ یم اشباحی مدام

 
 ندز یم پرسه خوش یها بدرخوا همیشه آدمی

 نیامده پیامبران برانذار نددب یم گوش و

 ودش یم اخطار حادثه تا

 یزدر یم فرو بال و
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 را او خواب ها گتفن غرش و شمشیرها چکاچاک و اسبان شیهه و
 ندک یم آشفته

 است درپیش عمیق ییها هدر رستگاری مرز تا

 
 ردب ینم بجایی راه آدمی اما

 خورشید هر طلوع از پیش باید

 بشوید درآینه را اش هشکست تصویرهای

 ندک رها پرباران یها تدردش را خسته یها باس

 برساند چادرهایی سیاه به را خود و

 است آسمان ستون اجاقش دود یها نستو که
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8 

 ندارم؛ گفتن برای زیادی چیز

 ست ابری آسمان

 یدآ یم باد

 نیست کسی درکوچه

 نیست خوش حالش دریا

 ندارد را کسی دیدن حوصله من مثل و

 سدر یم راه از دارد شب

 دنک یم چندان صد را آدمی غم تنهایی و
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9 

 کوچکایهپنجر

 
 باز یها قاف به منظرگاهت

 است کوچک ای هپنجر

 ای هپرند دهان چون کوچک

 بناگزیر را آدمی که

 ندک یم تاریک دنیاهای روانه

 بنامم چگونه ترا

 برخیزی من کشتن به که آن از پیش
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۱0 

 شاعر کجایی

 اردب یم باران دارد درشعرهایت

 تنها رهگذری درکوچه و

 واندخ یم درست تحریری به را ارمد یم دوست را یکی رانهت دارد

 
 شاعر کجایی

 نیک یم چه روزها اندوه با
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۱۱ 

 نیست سنگ از آدمی

 ودش یم آب روزها درلهیب استخوانش و پوست و

 ودش یم منتشر درهوا خاکسترش و

 آدمی زوال

 ودش یم آغاز ها هثانی درجهالت دنیا سقوط دل از

 ذردگ یم ممنوع مرزهای از و

 ودر یم برباد پرحسرت یها تدردش و

 ودر یم یاد از و
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۱۲ 

 کیست بیگانه این

 ذردگ یم زمان مرز از که

 شدک یم شعله چشمانش دریچه از دوزخ لهیب و

 
 دنیا نشان و امن یب یها نخیابا

 وندش یم تهی رهگذران آمد و رفت از

 وزندد یم چشم جغدها صدای بی پرواز به خاموش یها هآین و
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۱۳ 

 آدمی داستان تمامی

 ذردگ یم انتظارها و ها تحسر درهمین

 
 بود الفتی باران و سپیده و صبح با مرا

 ناهید و ستاره و ماه با

 داشتم ییها فحر شب سوم درنیمه

 نبودند من همراز دشت و جنگل و درخت اما
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۱۴ 

 هستی

 ینمتب ینم ولی

 یردگ یم سایه رنگ ات چهره

 نندک یم مکدر را نور بسته یها هپنجر و

 ذردگ یم دی ماه فراز از که سپیدی ابر

 ندز یم باران برمتن بزودی ترا نقش

 خاک و

 پریشان خاک این

 یردگ یم ها هکو سوی آن تا ترا رد

 ودر یم دریا بسوی که کوچکی رود

 دید خواهد ترا دردریا
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۱۵ 

 ردندگ یم تو بدنبال کهنه یها هدرافسان

 نشا هشبان درنجواهای و

 ویندگ یم خروشان امواج از ماهیگیران

 ویندگ یم تو حضور از ها موج و یها هصخر

 تو درنگاه دریا

 است گناهکار معشوقی

 ودر یم و ندک یم کامجویی دمادم ساحل از که

 
 زندگی ستها یشاد و رنج قصه

 شده تسبیح به ییها همهر

 ها حدیث و ها فحر درپشت شده پنهان دردهایی

 است آتش و خاک و باد

 ندز یم طرح که

 ندک یم پاک و

 ها بخوا از را رؤیا و ها بل از را خنده

 
 دنیا است فرجام بی اندوهی

 دنیا است ایانپ یب یشها مغ
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۱۶

 خوانیشروه

1 
 وزدس ینم ها بش این در چراغی

 شط لب بازارهای و

 نندک یم پاک خود ذهن از را مسافر و ماهی و ادویه بوی

 ندک یم چندان صد خسته کارگران دردهان را شا یتلخ عربی قهوه

 حوالی دراین پنداری

 و است آمده ملخ

 است برده خود با را دختران شیطنت و خنده صدای

 شط کنار یها هکاف و

 دان هندید بخود مسافری است سال هزاران

 
 خوش روزهای آن تمامی پنداری

 است بوده بهاری درظهری کوتاه خوابی

 رانگا نه انگار

 شط شریف یها سنف با ما
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 مای هبود سینه به سینه

 است بوده شیرین رطب چون ما زبان و دردست کالم و

 گذشته خوش روزهای از مدام ما انگار 

 ویمش یم دورتر و دور 

 ازیمب یم رنگ خاطرات یها مدرآلبو قدیمی یها سعک چون و

 
 

۲ 

 خرمشهر قدیم پل کنار از

 ذردگ یم یاد و رانهت یب باد

 ور شعله خورشید و

 شدک یم چنگ شیر بهمن برصورت

 شدک یم نهشا هب شانه خسته بامداد

 ویدش یم شط راکد درآب را یشها سکابو و

 
 

۳ 

 واویالی و آه

 
 شهر دردهان قدیمی تس یا هتران

 پیر مالحان وانندخ ینم و وانندخ یم که

 بیاورند ها هکوچ بیاد را خفته یها نداستا تا



 39ایبلندبرایزمستانیکهگذشتقصیده

 

 
 دهان گشوده جهنم درلهیب روزها

 وندش یم خاکستر

 وندش یم گم دور یها ندرنخلستا باد بربال و

 
 فتدا یم تپش از شهر

 شندک یم خمیازه نیامده مسافران درانتظار زده مه یها هجاد و

  
 واویالی و آه

 کهنه تس یا هتران

 را آدمیان اندوه که

 ندک یم پنهان خود دردل

 
 

۴ 

 ببارد بارانی باید

 را ها لنخ شده ارتلنب یها هاندو و

 ببرد دور های شط به خود با

 یدآ یم باد روز تمامی

 است معلق هوا و

 مردگان آه و کافور دربوی
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۱۷ 

 دنیا قراری بی یردگ ینم قرار

 هیاهو و دروغ ازدحام دراین و

 سدر ینم صدا به صدا

 و دان هزد را چوپان انگار

 ها گگر پوزه از درفرار گمشده یها هبر

 ویندج ینم ای هیباد به راه

 است رفته درمحاق ها گگر زوه از بلند ماه پنداری

 

 نجواها

 نیستند آدمی هستی انعکاس دیگر

 شاعران ویندج یم درمحال

 باشد آدمی یها یتنهای درست ترجمان که را ییها هواژ

 

 ذردگ یم پنجره پشت از که آن

 تس یوهم سایه

 است کرده پنهان درآستین را اش هدشن که
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 است درپیش تصویر هزار ناممکن مرز تا

 مکن خطر رفتن به

 

 دنیا قراری بی یردگ ینم قرار
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۱8 

 دنیا قراری بی یردگ ینم قرار

 را مهتاب ردپای باد و

 ندک یم پاک جهان یها نخیابا از

 
 دارد دنیا

 ودش یم پیر خود یها هدرتلواس

 ودر یم فرو ناپیدا یها قدرباتال و

 ویدر ینم درخت

 وردخ ینم تکان ددربا سبزه

 واندخ ینم پرنده و

 هارؤیا پایان یعنی این و

 !کن نگاه

 رندب یم جهان ناکجای به را آفتاب تابوت دارند ابرها
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۱9 

 تاریک تس یمغاک

 مردمانی آزمندی

 ودش ینم سیر و ورندخ یم مدام که

 پریشان روانی با و

 راکنندپ یم سنگ زیبا قوهای بسوی
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۲0 

 یدکش پس دست باد

 کلمات خرد جوی از

 آبشاری به کرد نگاه و

 نندک یم ابیت یب سخی یها تدردس که

 شو سرریز

 رفتن به مکن تردید

 باش جاری

 بخوان ترانه

 بگوی چیزی

 مانی باز گفتن سخن از که آن از پیش
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۲۱ 

 یزدخ یبرم تنهایی از ورزی کینه

 سرشاری از یاری بخت و

 باشی اردیبهشتی آسمان ابر تو تا

 بباری و

 خسته یها نخیابا از و

 بشویی را ناگفته یها فحر

 بروند باال آسمان کمان رنگین از کودکان تا

 ببینند قد تمام را روشن آفتاب و
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۲۲ 

 یزدخ یبرم تنهایی سترون فضاهای از

 باش خورشید

 کن روشن را تاریک یها کمغا و

 مای هکرد عادت تاریکی به ما

 مای هآورد تاب را سکوت ما

 آیند باز خود مدار به شده گم یاخورشیده تا

 امید است این
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۲۳ 

 اینجایی باز بروی که هرجا

 یتها هوسوس و ها کش میان

 ینیب ینم و ینیب یم که ییها مآد این میان

 وندش یم تکرار انش یها سدرکابو مدام و

 بیا کنار روحت یها مزخ با

 ودش یم پرتاب ایانپ یب ابدیتی بسوی دارد که ای هلحظ به و

 کن نگاه
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۲۴ 

 ودر یم بخواب آب یرؤیادر که نیلوفری

 یزدخ یبرم خواب از ای هساد تبسم با

 بیاید روزی تا

 بفهمد بوسه راه از را جهان آدمی

 باشد آدمی رهایی کلید خنده و

 باشد شاعر دستفروشی هر و

 شهریور ماه رسیده انگورهای زندگی و
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۲۵           

 آمدند رانآو پیام

 ناچیزشان یها تبشار با و

 گذشتند گرسنگان صف مقابل از

 
 آمدند یکایک کلمات

 گذشتند سرشکسته شاعران صف مقابل از و

 
 انسان تکیده فهم

 ودش یم نهشا هب شانه دیگر بست بن به بستی بن از

 گردویی پوست چون جهان و

 کور موشی درپای

 ودر یم دیگر فصلی به فصلی از

 دنیا قراری بی ردیگ ینم قرار
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۲۶ 

 ویمش یم پیر ما همه

 یریمم یم شبی یا روزی و

 نیست ای هتاز حرف این

 
 بمیریم تا یمیآ یم بدنیا

 مردگان درجهان و بنشینیم بعد و

 کنیم شماره را مان روح شده ناسور یها مزخ
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۲۷ 

 درتاریخی شده گم قبیله کدام از تو

 ویر یم نیامده که

 ندک یم منجمد مرا وستپ خنکای غرورت و

 بیاسای ای هلحظ

 بگوی چیزی

 کن نگاه

 اردب یم ما یها هشان و برموی مانا یب برفی

 یمیآ بخود تا ما و

 سدر یم راه از ما یب راه از بهار

 را ما یرؤیا و

 ندک یم رها درباد

 
 کن باور

 ابندی یم شفا روزی مهلک یها مزخ این

 خسته ابرهای این و

 نیست دیر که روزی

 یندآ یم ها هکوچ همین هب

 ویندش یم را بسته یها هپنجر یها مغ و
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 بگویم شعری و باشم من آنروز که نیست مهم

 و یدآ یم شعر

 ندک یم پیدا متروک یها هکوچ همین دل از را خود شاعر

 و سیاه کالغ

 و مکار روباه

 گرسنه گرگ

 شد خواهد ما کودکان یها هقص رام

 
 !کن نگاه

 وندر یم دریا ایتماش به دارند رودها

 وندش یم پوست پوست خسته مسافران پای زیر ها هجاد و

 بعید یها تمساف

 سندر یم دوستی یها همنزلگا به

 
 هیمد ینم تن بدی به ما

 وریمآ یم تاب را درد

 نما یها هغص و ها هقص همین با

 نما یهارؤیا و ها موه همین با

 نما یها هخاطر و ها سعک همین با

 نندز یم رفح ما با مدام که

 ذریمگ یم شب مرز از و
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۲8 

 ومش یم مست

 ها هثانی درز از وقتی

 تو نگاه گرمی

 ندک یم گرم مرا

 تو نگاه رد و

 ها هقص اعماق به شاندک یم خود با مرا

 کودکی یها هپسکوچ کوچه به

 وشندج یم یمها گدرر کلمات خونگرم و

 ها کگنجش قراری بی با شب تا

 دهد صبح به را جایش
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۲9 

 دیدمراعشقمن

 دیدم را عشق من

 وشتن یم ای هنام داشت و بود نشسته خانه پست یها هدرپل که

 ریستگ یم و بود ایستاده درآتش ای هخان درکنار که دیدم را عشق من

 نگیدج یم و بود گرفته تفنگ که دیدم را عشق من

 هاا  کتانا  یهاا  خچار  درزیار  عروساکش  بادنبال  کاه  دیادم  را عشق من
 شتگ یم

 بهاری بارانی درزیر ترا من

 دیدم  الهک یب و ترچ یب

 شدم عاشق و
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۳0 

 چیست تو نام

 ذردگ یم زمستان

 یدآ یم وابخ یب یها کگنجش قراری دربی بهار و

 ودش یم آب رسیده انگورهای دردهان تابستان و

 ردمگ یم تو نام بدنبال هنوز من

 بدانم واهمخ یم

 است ستاره کدامین پرچین پس تو خانه
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۳۱ 

 وطن است غریب 

 است انسان وطن از تر غریب

 تس ییرؤیا انسان از تر غریب و

 ودش یم پیر شمشیر و نان درکشاکش که

 
 یرپ یب یها هثانی این ودش ینم زالل

 وریمآ یم بیاد وقتی

 ای هنشست ابرها پرچین سوی درآن تو که

 ویش یم پیر عشق و اطرهخ یب و

 
 انسان است غریب

 ریروزگا به

 است انسان گرگ انسان که

 
 شاعر است غریب
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۳۲ 

 ترا کنم نگاه بار هزار هزار اگر

 ای هشد پیر که بگویند سپیدت موهای تک تک و

 نمک ینم باور

 ای هشد پیر که

 ودش یم تحریر زبانت و لب میان شکسته کلمات و

 
 جهان است خاموش

 وییگ ینم سخن تو وقتی

 جهان نددخ ینم و

 ذریگ یم جهان یها نخیابا از دوهان با تو وقتی
 

 شد خوب چه

 یزیپا غروب درآن

 گذشتم کنارت از خاطره و شعر یها غبا درکوچه

 برگرفتم سر از کاله کلمه احترام به و
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۳۳ 

 مغموم اسفندیار ای هآ

 
 هان

 گریدن یم درمرداب که کسانی ای

 هشدار

 هشدار

 گردن یم درشما نیز مرداب که

 بودم گفته

 ها ههزار به

 گذشتید ناشنیده و

 
 مغموم اسفندیار ای. آه

 سود چه ترا

 فروشان کهنه دربازار را برادرانت خونین پیراهن که

 بفروشی مسین سکه هفت به

 زمینم آبروی که مرا و

 دهی نشان قیصر سربازان به
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 ها ههزار به بودم گفته

 بخواند بار سه خروس که آن از پیش

 نیک یم انکار بار هزار مرا تو

 
 مغموم اسفندیار ای آه 

 به آن ترا

 بامداد برادرم بقول که

 باشی پوشیده فرو چشم
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۳۴ 

 یستدا یم خرمشهر درایستگاه قطار

 ردب یم خود با را اندوه مسافران و

 
 پیر سوزنبان

 ندک یم پنهان یشها تدردس را صورتش
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۳۵ 

 بگو تر ساده

 مادرم هانهب یب یها نگریست مثل

 تنت درغیبت تا

 ات بسته نیمه یها مچش و لبخند و نگاه

 صبور و ساکت اشیا جمعیت به مرا

 روزها خالی حجم این و

 ذرندگ یم یها هثانی درز از مذابی سرب چون که

 کند آشنا

 کن باور

 ها بل و ها ندندا درمیان دارد را خودش یها تمصو حرفی هر

 بگوی تر ساده

 ترا رد من تا

 جمعو و کج تصویرهای این درمیان

 نکنم گم وتار تیره کلمات این و

 
 بیاید که صبح

 انندد یم سپید یها هملحف

 دان هشد پنهان ها نچی درکدام هایترؤیا
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 تو یها ندندا و ها بل میان کلمات تحریر و

 است سلیمان یها لغز غزل عین

 
 بگو تر ساده

 ترا دارم من

 نمک یم گم پرابهام کلمات و خاموش اشیا درمیان

 کن صدایم

 ها تساع و ها هثانی درز از

 کرد مجنون را قیس لیلی بار نخستین که هجایی به
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۳۶ 

 زندگی

 
 !نه

 نیست رؤیا زندگی

 تابستانه رؤیایی پس از که ست کابوسی

 گذرد می ما های خواب پرچین از

 .کند می آشفته ما درچشمان را خواب و
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۳۷ 

 پرسش

 
 ذردبگ هارب یب سال چند خواب از باید آدمی مگر

 کند باور تا

 شیندن یم ایوان برپیشانی که برفی

 وردآ یم فصلی از خبر

 است آن خانه آخرین انتظار که
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۳8 

 پاسخ

 
 بترسم باید چرا دیگر

 و تارهس یب یها بش از

 میدا یب روزهای

 درختان شکنج و ها هکوچ درخمیازه مدام هک ییها هسای از و

 وندش یم پیدا و گم

 
 است نمانده بیش روز از مختصری

 بگذرد پنجره خواب از که رحیل بانگ

 وردآ ینم بیاد کس هیچ

 تو و من ما؛

 راغچ یب روزهای و تارهس یب یها بش از

 مای هگذشت هراسی چه با
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۳9 

 ندز یم حرف پرنده با درخت

 یردگ یم درآغوش شاخسارش درمیان را او و

 ودش یم عاشق درخت به پرنده

 واندخ یم درخت برای ار یشها هتران زیباترین و

 است انسان تنها

 ندز یم حرف خودش با و شیندن یم تنها خودش یها یدرتنهای که

 است انسان تنها

 ردب یم یشها یتنهای به خود با را پرندگان و ها لجنگ که

 



 67ایبلندبرایزمستانیکهگذشتقصیده

 

 
 
 

۴0 

 یدآ یم مان بسراغ زود

 که آن از پیش و

 بیاوریم بیاد را نامی

 میمیریم

 
 بود مزودهنگا ای هتران زندگی

 شدن خوانده از پیش که

 بودیم برده یاد از

 همسرایان

 دان هکرد گم درباد را شدان یها هنسخ
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۴۱ 

 هستیم کسی خود برای هم ما کنید باور

 
 کنید باور

 خواهیم نمی شما از زیادی چیز ما

 نشستن برای جایی

 دیدن برای ای پنجره

 خوردن برای نانی و

 شما آن از شا باقی

 
 شود می کم چیزی هوا یژناکس از مگر

 شود بام به آینه و کندور و اسپند با مادرم که

 بگوید خوشامد نیامده ماه به و

 بگویید درپسله و بنشینید شما حاال

 است تمام انقالب ضد

 ایستد می رسد می که ای بسته پنجره هر به

 خواند می باران دعای و

 کند می حواله لبخند و بوسه نامحرمی هر برای ها شنبه و

 گوید می کند می نگاه که دار دنباله ستاره به و
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 پناهان بی همه امید ای

 
 :گویم می ناصریم برادر چون نیز من کنید باور

 بدهید قیصر به را قیصر مال

 دارید نگه فرزندانتان برای را عبایتان اما

 ببرند غارت به را ردایتان ندهید اجازه و

 
 آورد می حرف حرف

 خواهند می چه پهت هفت کارگران مگر

 قرار بی سیاره این خاموشی تا است قرار مگر

 بچرخد گرسنگی برمدار کارگران دنیای

 بگویند شما دار شماطه های ساعات و

 کنید کوک ما آقایی با را تان های چشم

 
 ایم نیامده شما کشتن برای ما کنید باور

 بود آمده ها آینه خواب از که مردی

 دشو بخشیده تا ببخشید :گفت بما درناصریه

 سود چه اما

 نشدیم بخشیده اما بخشیدیم ما

 گویند نمی دروغ مان های عصب و پوست

 زنید می تازیانه بما هم درخواب شما

 
 داریم باور برادری به همه این با
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 اتحاد به

 تشکیالت به

 هستیم کسی خود برای هم ما کنید باور شما تا

 انسانیم

   شویم می عاشق

 داریم می دوست را زییایی

 ورزیم می مهر مان همسایه به

 کنیم می رعایت و

 .است جهان جان که را انسان حرمت
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۴۲ 

 شود نمی چراغان شب ستاره یک با :بگویند بگذار

 فروزانی های ستاره چه

 سیاه و ظلمت های درشب

 حادثه برمتن درخشیدند

 دیرگاه تا یادشان و

 بود ما های غصه و ها قصه چراغ

 
 ست ای ستاره درمن

 ست داری دنباله ستاره درمن

 حادثه برمتن درخشد می که

 کند می فروزان مرا شعر تاریک های شب و

 
 بگویند روزگار خوشمزگان بگذار

 شود نمی بهار گل یک با

 دهد می شکوفه بهار درهر که ست پرگلی باغ درمن

 هایش شکوفه بوی

 را شکسته های دل
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 آورد درمی برقص

 
 نیست بیگانه

 خاطره ایه باغ

 خاطره عطر و ها دست نوازش از

 
 ام معجزه انتظار چشم من

 و پرستاره های قلب از

 خاطره ایه باغ

 ام دیده خواب من

 فروغ خواهرم مثل درست

 آید می جهان شرق از داری دنباله ستاره که

 کند می بیدار شمال باد با را خسته های بادبان

 خاموشی هربندر به و

 رستدف یم را هایش چاوشی

 خاموش سرسراهای و بسته های پنجره درمقابل تا

 بخوانند ای ترانه

 :بگویند خسته درختان به تا

 درقرون خسته ایه باغ ای شوید بیدار

 شود می بهار هم گل یک با که دیدید

 دار دنباله ستاره یک و

 کند می چراغان را شب
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۴۳ 

 ودش یم نزدیک و دور

 روزهایی گنگ تصویر

 بال رنگین ای هپروان چون امید که

 بود نشسته اش هبرشان

 دز یم قدم یشها هدرکوچ رفاقت دردست دست مهربانی و

 ودش یم نزدیک و دور

 ها مآد و ها هخان و روزها تصویر

 ندز یم بال بال ای هپروان درچشمانم و
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۴۴ 

 شدک یم بال ای هپرند درمن

 ندک یم بیدار من درروح را خفته ارواح و

 درد ایانته تا ودر می و

 رددگ یم باز و

 ندک یم رها متروک بندر این درتبعید مرا و

 
 تس یا هپرند درمن

 واندخ ینم و واندخ یم گه

 آتش بالی با آب از بالی با و

 صبح درسپیده مرا

 ندک یم رها جهان یدرانتها
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۴۵ 

 ازدب یم رنگ

 باز نیمه شکسته درهای و کوتاه دیوارهای

 متروک و ساکت یها هکوچ و

 ابری و تیره آسمان به مات یها هنگا و

 شهر برفراز پرباران و گرفته ابرهای و

 عاطفه و لبخند از خالی شهرهای و

 طراز هم یها کشکل پراز بازارهای و

 پیر یها باس و ها هدرشک و ها یگار و

 سرد و پرستاره یها بش و

 خاموش یها یبخار درپشت کرده کمین سرمای و

 سوراخ یها بجی درپشت وقیح و برهنه فقر و

 شده مسخ حقوق پراز و خورده مهر یها هشناسنام

 گرسنه یها هگرب و مفلوک یها گس و

 سفلیس و تراخم از شده باباقوری یها مچش و

 خطابه سکوهای و شده کهنه یها هدرروزنام فقر ستایش و

 روها درپیاده مردن و ها هدرسرداب شده زادن و

 ویمگ یم سخن که از

 قرن دامدرک سال کدام از
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۴۶ 

 ها نانسا تمامی بخاطر نه

 ماه اردیبهشت باران بخاطر نه

 یرقرا بی روزهای این برمتن آبیت حضور بخاطر

 ها یعنایم یب تمامی کردن معنادار بخاطر

 شده خشک یها کاش بخاطر نه

 شده محو لبخندهای

 دوردست یها هخاطر بخاطر نه

 تو آرزوهای بخاطر

 تو هایرؤیا

 آفتاب بخاطر نه

 مهتاب بخاطر نه

 یتها هگون بخاطر

 آفتاب از تر زرین

 وحشی یها هالل عطر از بوتر خوش

 هست که چیزهایی بخاطر

 نیست که چیزهایی

 گمشده یها قعش تمامی بخاطر

 ارمد یم دوست ترا
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۴۷ 

 بیاورید طاقت

 دای هگذشت ها رنج از که شما

 دای هآورد تاب را راغچ یب یها بش

 دای هودب وفادار انسان به و

 نیمک یم عبور مرگ یها هدرواز از ما بزودی

 سیمر یم زندگی گل پراز یها تدش به و

 گرم آفتابی بزودی

 سدر یم راه از انگیز دل غروبی

 ماه و پرستاره ییها بش بزودی

 ندز یم لبخند بما

 کنید باز را راه :ویدگ یم و سدر یم راه از چاوشی بزودی

 درراهست دهنده نجات
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۴8 

 تاریخ تس یدروغ ابکت

 مهربانش فاتحان که

 فتندگ یم سخن کلمات با آخته شمشیرهای با

 
 درتاریخ شده گم یها هقبیل

 وندش یم محو و یندآ یم شده بخار یها باس با

 ویندگ یم سخن چکان خون شمشیرهای با سوارانی از و

 شان عدالت تنها

 دش یم تقسیم همه بین تساوی به که بود مرگ
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۴9 

 سدر یم راه از شب

 دیگر نبردی پس از

 دیگر شکستی و

 ودش یم محو خاطرمان از ها حدیث و ها فحر و

 

 است ای هخاطر زندگی

 است شده گم سالی از ای هدرگوش که

 است رفته یاد از که تس ییرؤیا و

 

 دیمز یم ای هتاز حرف باید ما

 فتیم؛گ یم مثالً

 آزادی باران، باد،

 است تهگریخ گرگ دست از که آن اما

 کرد خواهد معنا چگونه را تقدیر بازی

 

 نباشد که پرنده
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 داشت خواهد خاکستری آسمان برای عبثی معنای چه پرواز

 

 سدر یم راه از شب

 دارد گریستن هوای آذرماه آسمان و
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۵0 

 تصویر کمترین

 است رفته یاد از که تس یفریاد

 
 شدیم بزرگ ها هثانی پشت درپس

 کردیم رها درس یها سکال چوبی درهای پشتدر را نما یهارؤیا و

 بود تاریکی پراز که گفتیم سخن روزهایی از مدام و

 آغازین شادی

 آواز و نان درحسرت

 رفت خاطر از

 فتگن سخن آواز و ترانه از کسی دیگر و
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۵۱ 

 ندارم تو با کردن تقسیم برای زیادی چیز

 و ناسروده شعر چند

 تمام نیمه یرؤیا چند

 زده یخ و وابخ یب و خسته
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۵۲ 

 کیست یها هشان این

 وردخ یم تکان آلود مه هوای دراین که

 اردب ینم چرا گرفته آسمان این و

 
 ودش ینم خیس زمین چرا

 آذرماه باران از

 اردب ینم و اردب یم بیگاه که

 باد این و

 را شکسته یها هپنجر و درها ندک ینم رها چرا
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۵۳ 

 کلمه درازدحام

 تس یوشخام تنها

 ویدگ یم سخن زبان هزار به که

 راغچ یب یها بش

 حدیث و حرف بی یها یتاریک

 پراندوه آلود مه هوای و

 
 نیست کلمات دار وام

 ندک یم سیر خودش تنهایی درسیاره که آن
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۵۴ 

 نومش ینم را صدایت

 وندش یم نزدیک و دور که ییها هواژ

 رندب یم خود با ترا خاطرات و

 
 اردب یم ها هشقیق و ها هبرشان که ست برفی فراموشی

 کهنه یها مزخ و

 وندش یم گم حوادث بار درزیر

 ذردگ یم چه

 ها هثانی درز در

 وندش یم ناپیدا مدام خنجرها برق که

 هندد ینم امان را ما چکان خون یها مزخ و
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۵۵ 

 ذرمگ یم خیابان از

 ها هچهر روشن و درتاریک و

 ردمگ یم آشنا نگاهی بدنبال

 کنم تازه را خود روح تا

 گرسنگی و بیکاری پراز یها نمیدا درازدحام

 ستاره طلوع به مانده دقیقه پنج

 ذردگ یم روز متن از آفتابی ای هچهر

 ردب یم ما یسالگ هفت یاه غبا کوچه به مرا و

 یدآ یم پیش دستی

 وردخ یم گره نگاه دو میان ای هواژ و

 
 ای هکرد پنهان را رازی چه ات سوخته آفتاب نگاه درپشت

 متروک بندرهای و شکسته یها یکشت ناخدای

 
 هوا ندز ینم پلک

 اردد یبرنم قدم از قدم آفتاب و

 ودش یم دورتر و دور صدا و

 دی ماه به مانده دقیقه پنج درست
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۵۶ 

 تس یا هبیهود انتظار

 بپرسی برنیامده آفتاب از که

 جاستک پرباران ابرهای خانه

 بگوید و کند نگاه او و

 نیست باران دلیل ابر

 بیاید که باران

 وندش یم آبستن ابرها
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۵۷ 

 را سنگینش بار زمان

 ذاردگ یم ماه بردوش

 شده له و خسته و

 ندک یم دود سیگاری و شیندن یم روز پلکان برآخرین

 
 شنگ و شوخ باد

 بایدر یم کهنه یها هروزنام از را ها هواژ

 ذاردگ یم الل شاعران پستی درصندوق و

 
 رسدپ ینم چیزی باد از رندهپ

 ساعت از ثانیه

 درخت از سار

 تو از من و

 
 تس یبار رقت تنهایی

 زمان

 ازدب یم رنگ قرار بی یها کگنجش دردهان
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۵8 

 زمان تس یا هگرداب

 ذردگ ینم و ذردگ یم

 ودر ینم و ودر یم

 شدک یم درخود را آدمی و

 شدک یم و
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۵9 

 و ودر یم کف از دل

 عمر و قرار

 
 نیامده روزهای وسوسه ذردگ یم سر از

 ودر یم کف از سر یک گمشدگان هوای و

 
 ودر یم چه خاطره و یاد و کلمه و برکالم

 است رفته چه بگویم بهتر یا

 دان هرفت یاد از که

   وندر یم یاد از و
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۶0 

 کن روشن را تاریک سرسراهای خاموش یاه غچرا

 را نوری رد کنیم دنبال باید

 ذردگ یم شب ماسم خط از که

 یدآ یم فرود رود درآموی و

 کندش یم فریادش تازیانه درزیر که آن

 اش هشکست انگشت با

 هدد یم گواهی تاریخ یها هبرنانوشت

 نکنند فراموش یانیفردا تا

 ذردگ یم شب جاده کنار از شکسته پای با که آن

 است گذشته اش هشد خاکستر هایرؤیا با ییها هسرداب چه از

 
 شود خیره خود به دردار یها هدرآین بار هزار یآدم باید

 بپرسد ودر یم راه خیابان درحاشیه که ای هغریب از باید

 ودر یم نخجیرگاه به شکسته فک با که مردی

 است کرده پنهان را پهلوان کدام دشنه اش هبست دردستان

 
 یاران. آه

 بپرسم شرق شاعران از باید
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 یار زلف و شهال نرگس و خمار چشم

 روغف یب شهرهای میان انسان ربتدرغ

 ودش یم معنا چگونه

 ودر یم خانه به خالی دستمال با که آن و

 ندک یم معنا چگونه را عشق

 من بانوی :ویدگ یم خجلتی چه با و

 جهان تمامی بهای چشمت آهوی

 بخوان بنام مرا دیگر بار یک

 را نگاه و دست یها هفاصل پرکنم تا

 میعاد درلحظه و

 شوم کوچه به ینهآ و اسپند با

 من بانوی آه

 قداست از تهی درروزگار تمام نیمه یها قعش بانوی

 درآی کوچه هب

 کن پریشان موی

 درآر آستین از دست

 
 رفت و گذشت باید

 رفت و گذشت شرجی و شب طراز از باید

 گذشت کوچه خواب از عتاب با باید

 بود بسته یها هرابط دار آینه باید

 قرق از عبور رمز

 است شب جنس زا چیزی
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 برخاست حادثه چارراه از باید

 کرد درنگ کمی رؤیا خاطره کنار باید

 سپرد بخاطر را رفته روزهای شیرین یها هخاطر باید

 یدآ یم رفاقت بوی ها هخاطر و یادها جنگل از

 ناکسان خیل بگذار

 بپاشند کافور و خاکستر خاطره تابناک برچهره

 بیا آستانه به

 کند باور بهار تا

 توست دردستان جنگل سبز رویش لیدک

 باش شاعر شعرهای اله

 بلند گیسو ای

 شرق شاعران شعر سپیده

 پاهس یب یها گجن پرهیبت بانوی

 شرق سردار

 کن دعوت شعار و شعور و شعر به مرا

 ببر تپه هفت به مرا

 کن دعوت اسماعیل خانه به مرا

 تس یبد روزگار

 تس ینامرد جهان

 روشندف یم را برادرانشان هنپیرا و ویسندن یم داستان

 نندک یم تیرباران را ها هواژ گلوله با و

 نندز یم نقش روزگار قضای از



 ایبلندبرایزمستانیکهگذشتقصیده     94
 

 نندک یم بازی نقش شاید یا و

 خیال یها هبرپرد اشندپ یم رنگ و

 را ماندگار یها شنق و

 نندک یم پاک روزگار خیال صفحه از

 عبثی خیال چه

 گذشت صدا بی دقایق این کنار از باید

 داشت بیاد باید

 ودر یم باال آسمان کمان رنگین از که آن

 ازدس یم ابرها برفراز را اش هخان و

 یدآ یم ماه اردیبهشت باران با

 را بسته یها هپنجر و

 ندک یم باز دریا به رو

 
 !کن نگاه

 شعرش دفتر صفحه هر از

 یدآ یم مهربانی بوی

 را قدیمی یها همحل و

 ندک یم بیدار خواب از اش هدوچرخ زنگ با

 باش خواهی که هرکجا هم تو

 شمال باد بسوی بگشایی را پنجره تس یکاف

 بگویی دیگران به تس یکاف

 یدآ یم اویس بوی

 یدآ یم حمید بوی انید یم خوب و
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 ندز یم غنج دلت و

 میعاد لحظه برای

 باداباد باشد هرچه وییگ یم و

 ذریگ یم قرق از و

 بگو من با

 ذردگ یم کوچه کدام از شعر

 سرچشمه مس  ارگرانک که

 ویندگ یم شعر درست ای هلهج به شبه یک اصفهان تشنه مردم و

 روشندف یم فخر عنصری و فرخی به و

 نیست کافی ردیف و قافیه شدن شاعر برای که

 باشی عاشق باید

 عشقیم آبروی که یمیما

 مای هکرد خود های مسمط گذار خراج را جهان شاهان که یمیما

 ویندگ یم راست

 سرچشمه مس و تپه هفت کارگران عنیی شاعر

 خوزستان و اصفهان تشنه مردم یعنی شاعر

 مردم حرمت پاسدار یعنی شاعر

 تشنه های نخلستان دار آینه

 را شعرت یها هنانوشت و نوشته خطوط کن پاک

 را شط و شرجی و شب دیوار بشکن

 باش عاشق

 باشی دیگران اوهام دار آینه که نیست تو فخر

 بگیر سنگانگر از را ردایت
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 باش ما امیر

 کن رها را بیگانه زبان

 بگو سخن بازار و کوچه مردم زبان هب ما با

 کندش یم شب

 یزدر یم فرو ها هقلع دیوار

 ودش یم پژمرده گل

 سود چه

 کنی ویران که

 کنی آلود گل را آب

 نستعلیق خط هفت با کنی کتابت و

 را روزگار خطان هفت روایت

 دخو خوان هفت از گذشت رستم

 رزم و نیرنگ دربزم گیرم

 است هشتم خوان برنده شغاد

 نقال انید ینم مگر اما

 را دستان رستم قصه

 ندک یم آغاز هشتم خوان از

 ویدگ ینم هیچ او خسته قلب از

 !کن نگاه

 شدک یم شیهه دارد هنوز آرزو یها تدردش رخش

 است جهان پهلوانان آبروی هنوز رستم

 ندز یم حرف هشتم خوان از هنوز دارد هم طوس حکیم

 نندک یم آغاز سپیده و اسماعیل را هشتم خوان
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 هدن یم ضحاک محضر برسر پا ما پهلوان

 ندک یم پرتاب تیر دماوند فراز از و

 ندک یم رزم گردآفرید بپای پا و

 است دوران سیاوش او

 ذردگ یم اتهام آتش از

 ندز یم تیر اسفندیار برچشم نیک امن یدرپ و

 است مانی او

 است دکمز او

 یدآ یم باز و ودر یم را رفته یها هرا او

 کند سر ای هتاز شعر تا

 را شکسته شمشیرهای و

 مذاب ای هدرکور

 کند تر آبدیده

 است سخت

 سخت آری

 راه نیمه دوستان از شدن جدا

 هدد یم دست از را یشرؤیا که شاعری

 ودش یم جوانمرگ

 کند سرخ سیلی به چهره گیرم

 کند ترکتازی شعبده و ترفند هزار با جادو درجعبه یا

 است عشق را زنده پهلوان که

 یمیما دستان رستم

 یممای زال زپور و نیرم سام
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 هیمد یم شاباش و شینیمن یم نوعروسان برکجاوه که یمیما

 ودش یم ضرب جهان نقد دربازار ما بنام سکه

 نوشت راست از چپ خط با روزها این باید

 نگفت راست روزها این باید

 نوشت کار سترا اما

 زد بوسه روزگار اربابان بردستان روزها این باید

 حافظ ای بود ای هافسان یار خال و یار خط

 نداشتپ یم که بود باده مست سعدی

 سرافشاند باید یار درهوای

 ودش ینم عاشق شمایل به کس دیگر

 مارک و دالر و پوند یعنی عشق

 جنیفرلوپز زیبای باسن یعنی عشق

 باشیم شکسته یها گسن بدنبال متروک یها نستادرگور که سود چه

 ندک یم آشفته را دم سپیده خواب تیرها تک

 کن باور

 باشد فاصلی خط واندت ینم گلوله

 گرسنگان یرؤیا بین

 
 رددگ یم خود حق دنبال و یستدا یم دنیا برآستانه که آن

 دیآ ینم ها نآ خانه به دیگر چرا رود زاینده بگوید تشنه گاوهای به باید

 دان هکرد کج آبی یها بآ بسوی را خود راه مهاجر پرندگان چرا و
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۶۱ 

 یندآ یدرم لرزه هب خاطر چه هب ها نمیدا

 ماست روزگار صریح مفهوم گرسنگی وقتی

 جهان شهرهای و

 شکسته یها یگار بر

 ذرندگ یم تاریخ مرز از

 یدآ یم جهان کار چه هب

 و شکسته یها یگار این

 ریختا تنبل یها شگاومی
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۶۲ 

 زندگی تس یا هسیالب

 ذردگ یم ها بسراشی از که

 را کوتاه عمرهای و

 ویدش یم ها ندام و ها تدس از

 
 تس یکاف باران نمی

 بزنیم جوانه دیگر بار تا

 شویم سبز و

 
 زندگی تس یا هسیالب
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۶۳ 

 خب
 بگذریم

 تس یحکایت هم این

 نامعلوم مقصد بسوی رفتن

 هیچ رؤیا و

 
 سدر یم دریا به رود

 ساحل به ماهیگیر

 جنگل به درخت

 اش هخان هب آدمی و

 کند گذر تیره شبان این از چگونه

 عشق بی

 میدا یب

 ؤیار یب
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۶۴ 

 نیدک یم سکوت

 وسوسه یها هموریان و

 ودج یم ذره ذره را تان روح

 ندک یم پراکنده درباد را یشها هتفال و
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۶۵ 

 !نه

 است باد حریق این

 زده یخ اندرخت تصویر که

 ندک یم معوج و کج را

 ویدش یم درست مسیر از را زائران پای رد و

 !نه

 نیست آسمان سقف این

 ودش یم جابجا مدام که

 ندک یم سرنگون را نور یها هفوار و

 یدآ یبرم آذرماه آسمان از که برفی

 شیندن یم حادثه برزمین و

 هدد یم طوفانی از خبر

 ندک یم منقلب را دور دریاهای که

 



 ایبلندبرایزمستانیکهگذشتقصیده     104
 

 
 
 

۶۶ 

 یمیآ یم بدنیا

 یریمم یم و

 نیمک یم فکر مدام و

 کرد معنا دیگری جور را زندگی باید

 بداریم دوست باید

 شویم داشته دوست

 بگیریم چنگ در را خوشبختی باید

 باشیم آدم تمامی به باید

 نیمک یم انکار مدام را حقیقتی اما

 مای هداد دست از را خود جسارت
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۶۷ 

 دارد ای هتران خود با آدمی هر

 واندخ ینم و واندخ یم

 اوست با خواندنش

 ماست با شا یموسیق

 
 دارد حدیثی و حرف خود با آدمی هر

 ویدگ ینم و ویدگ یم

 اوست با گفتنش

 ماست با شنیدنش

 
 وندر یم ها مآد

 انش یها فحر و ها هتران

 ندما یم ما با
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۶8 

 ویمگ ینم مرگ از

 گذشت کنارش از سادگی به باید

 رسید زندگی هب تا

 سپرد گوش و

 ها یقنار آواز به

 وانندخ یم شیرین یها هتران که

 زندگی برای

 



 107ایبلندبرایزمستانیکهگذشتقصیده

 

 
 
 

۶9 

 ذریمگ یم سرد یها نخیابا از

 نیمک یم تکرار را کسانی نام نجوا به و

 
 تنها شاعری نزدیکی درهمین

 را اش هخان کلید

 ذاردگ یم زده یخ کلمات دردستان

 وابدخ یم قصابان تشریح برمیز خود و

 
 آفتاب حوالی دراین

 تس یهرجای زنی

 یدآ ینم و یدآ یم که

 ندک یم گم ها یتبریز و ها کاج دربین  را خود مدام و

 
 نجیب کلمات

 معصوم شاعران دردهان

 ندز یم پرسه نزدیکی درهمین که مرگ و
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۷0 

 هستی جا همین تو

 افراها و ها کاج دربین

 کنی صدا را اسمم که نآ یب و

 رستیف یم من بدنبال ار کلمات

 کن باور

 ندک ینم آرام را درد زمان

 ندک یم دگرگون مان تحمل از را ما تصور

 عاجزند عقیم یها ساحسا درک از ها هواژ

 انندد یم بادها تنها

 وردآ یدرم خودش شکل به را آدمی درد
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۷۱ 

 سدر یم راه از یزیپا 

 یشها یتنهای  برپلکان آدمی و

 ندک یم دوره را اش هبار هزار های کوچ

 پاگرد دو درفاصله

 ندز یم پرسه رفته روزهای اندوه

 آتش از نیمی آب از نیمی آدمی و

 کاندت یم خود یها هشان از را پیری خاکستر
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۷۲ 

 ببارند ابرها اگر

 شد خواهد باران خیس ها هکوچ خواب

 خواب بی رفتگران و

 را رفته یاد از یها هتران

 کرد خواهد زمزمه لبی زیر

 خاکستری سفید، سیاه،

 نندک یم ابیت یب ها هبرشاخ رسیده انجیرهای

 شوند آب گرسنه زائران دهان و دردست تا

 
 ببارند ابرها اگر
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۷۳ 

 من دستان درمیان تو وقتی

 لرزی می کوچکی پرنده مثل

 نمک یم فراموش را یمها نهذیا

 ذرمگ یم تاریک یها نخیابا و ها قاتا از

 ردمگ یم باز اول نقطه به لکورما کورمال و

 
 ودش یم آغاز جایی از زندگی

 ای هکرد پیدا را عشقی درآنجا که

 ودش یم گم درجایی و

 ای هدادد دست از را ای هخاطر که
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۷۴ 

 ذردگ یم ماه دی آسمان از غریب ابری

 ندک یم آب غرق را کوچه چشم و

 ها هکوچ میان خفته روح ای شو بیدار

 خاموش یها بآفتا ای

 سبز یها یرؤیا ای
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۷۵ 

 رددگ یم باز خود قرار به دنیا

 ابندی یم شفا شده ناسور یها مزخ

 سندر یم آرامش به متروک کوچه مردمان و

 
 بهار آمدن به کنم تردید چرا

 بیاورد تاب کمی آدمی که تس یکاف

 برخیزد که تس یکاف

 را بسته یها هپنجر و

 کند باز دریا به رو

 برود باال زندگی یاه هشان از تس یکاف

 آسمان کمان رنگین ببیند و

 یزدخ یبرم باران کدام خواب از

 بیاورد ابر خانه به را باد تس یکاف

 شاعر خانه به را باران

 کند تقسیم مردم میان رسیده هلوهای با را شعر و
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۷۶ 

 وردخ یم ورق تاریخ دروغ کتاب

 ندوش یم گم ها هحادث درغبار یکایک عاصی یها هقبیل و

 را قبایل این نانوشته خطوط ردب یم یاد از تاریخ و

 انش یرؤیا که

 بود گندم پراز یها تدش

 یدآ یم باد

 را یشاه غدرو تاریخ و

 ندک یم پنهان ومعوج کج درخطوطی
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۷۷ 

 و دان هکرد قوز یکایک کلمات

 کنند نگاه رهگذران درچشم که نآ یب

 دان هنشست بیمارستان درکنار

 غمگین و خسته عابران

 نندک یم پا آن و پا این کمی

 دان هشد پنهان درختان درپشت که ییها هسای به و

 وندش یم خیره

 ردندگ یم چیزی دنبال انش یخال یها بدرجی و

 وندر یم

 اردب ینم و اردب یم تند و ریز هم باران

 شدک یم خمیازه تنهایی گربه چون خیابان کنار آمبوالنسی و
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۷8 

 !باران ببار

 را خاک بکارت تا اربگذ

 را رفته دست از خاک این

 کنیم احساس دیگر بار یک

 آیند بوجد مرده یها بعص و پوست و

 بکشد نفس اش هوج ترین درعریان هستی و

 
 !باران ببار

 هزاره هر به نباریده ای

 ها هکارخان مسموم بخار درزیر شده گم و

 
 کن هویدا را پنهان یها شنق و ببار

 بده نشان بما را درتاریخ شده گم پاهای رد و ببار
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۷9 

 شاعر کجایی

 اردب یم باران دارد درشعرهایت

 درست هجایی به دهانی و

 ندک یم تحریر را دارم دوستت

 
 شاعر کجایی

 نیک یم چه روزها اندوه با
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80 

 نیست سنگ از آدمی

 ودش یم آب روزها درلهیب استخوانش و پوست و

 ودش یم منتشر درهوا خاکسترش و

 آدمی زوال

 ودش یم آغاز ها هثانی درجهالت دنیا سقوط دل از

 ذردگ یم ممنوع مرزهای از و

 ودر یم برباد پرحسرت یها تدش و

 ودر یم یاد از و

 
 کیست بیگانه این

 ذردگ یم زمان مرز از که

 شدک یم شعله چشمانش دریچه از دوزخ لهیب و

 
 دنیا نشان و امن یب یها نخیابا

 وندش یم تهی هگذرانر آمد و رفت از

 وزندد یم چشم جغدها صدای بی پرواز به خاموش یها هآین و

 
 آدمی داستان تمامی



 119ایبلندبرایزمستانیکهگذشتقصیده

 

 ذردگ یم انتظارها و ها تحسر درهمین

 
 بود الفتی باران و سپیده و صبح با مرا

 ناهید و ستاره و ماه با

 داشتم ییها فحر شب سوم درنیمه

 نبودند من همراز دشت و جنگل و درخت اما
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8۱ 

 هستی

 ینمتب ینم ولی

 یردگ یم سایه رنگ ات چهره

 نندک یم مکدر را نور بسته یها هپنجر و

 ذردگ یم دی ماه فراز از که سپیدی ابر

 ندز یم باران برمتن بزودی ترا نقش

 خاک و

 پریشان خاک این

 یردگ یم ها هکو سوی آن تا ترا رد

 ودر یم دریا بسوی که کوچکی رود

 یدد خواهد ترا دردریا

 



 121ایبلندبرایزمستانیکهگذشتقصیده

 

 
 
 

8۲ 

 ردندگ یم تو بدنبال کهنه یها هدرافسان

 نشا هشبان درنجواهای و

 ویندگ یم خروشان امواج از ماهیگیران

 ویندگ یم تو حضور از ها موج و ها هصخر

 تو درنگاه دریا

 است گناهگار معشوقی

 ودر یم و ندک یم کامجویی دمادم ساحل از که

 زندگی ستها یشاد و رنج قصه

 شده تسبیح به ییها همهر

 ها حدیث و ها فحر درپشت شده پنهان دردهایی

 است آتش و خاک و باد

 ندز یم طرح که

 ندک یم پاک و

 ها بخوا از را رؤیا و ها بل از را خنده

 دنیا است رجامف یب اندوهی

 دنیا است ایانپ یب یشها مغ
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8۳ 

 اروندشریفشطبهتسلیت

 است ور شعله اروند

 ودش ینم قطع آنی عزا های سنج و دمام صدای و

 

 آبادان آبادان،

 نفت و شرجی و شط سرزمین

 گرسنگی یها بش تشنگی، روزهای سرزمین

 سوخته یها لنخ سرزمین

 خستگی و کار روزهای

 رفاقت و رودخانه و پل سرزمین

 ورندآ یم طاعون و رندب یم نفت که ییها یکشت سرزمین

 وری شعله یها لدک و

 نندک یم افزون را ریکیتا ثقل و وزندس یم مدام که

 !کن نگاه

 رددگ یم خود کودکان بدنبال آوارها دربین بهمنشیر
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 وبدک یم مشت شب وزنر یب بردیوار پیر یومای و

 

 زخمی و خسته باد

 ذردگ یم خرداد ماه فراز از

 ویدگ یم تسلیت اروند شریف شط به و
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8۴ 

 لرزانم یها تدس ایکاش :گفت خود با شاعر

 نبود بخشش از تهی

 بودم کوچکی ستاره و

 ناپیدا درسحابی خرد نوری با

 ذشتمگ یم کودکی خواب از شب هر و
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8۵ 

 است شب

 ناانکار قاطعیتی با

 یدآ یم فرود انسان یها هبردند قصابان ساطور چون که

 همه این با

 وشدج یم درمن دانایی از ای هچشم

 درمن کلمات و

 شبنم و باران از هماهنگ آوایی چون

 یندآ یدرم لرزه به بهاری روز کدری

 
 است شب

 یندآ یدرم صدا به ییها هنغم روحم دراعماق و

 وانندخ یم زیبا ییها هتران و
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8۶ 

 !نه

 شمعی کورسوی نه و ای هستار نه

 آشنایی صدای نه

 ای هفلسف نه

 ستایشی برای معبدی نه و

 ای هبسند تو من برای

 بفهمم را عشق که

 بفهمم را انسان

 بخواهم همگان برای را یآزاد و

 دشمنانم برای حتی
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8۷ 

 اینجایی باز بروی که هرجا

 یتها هوسوس و ها کش میان

 ینیب ینم و ینیب یم که ییها مآد این میان

 وندش یم تکرار انش یها سکابو در مدام و

 
 بیا کنار روحت یها مزخ با

 ودش یم پرتاب ایانپ یب ابدیتی بسوی دارد که ای هلحظ به و

 کن نگاه
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88 

 ودر یم بخواب آب یرؤیادر که نیلوفری

 یزدخ یبرم خواب از ای هساد تبسم با

 بیاید روزی تا

 بفهمد بوسه راه از را جهان آدمی

 باشد آدمی رهایی کلید خنده و

 باشد شاعر دستفروشی هر و

 باشد شهریور ماه رسیده انگورهای زندگی و
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89 

 آمدند آوران پیام

 ناچیزشان یها تبشار با و

 گذشتند گرسنگان صف مقابل از

 
 آمدند یکایک کلمات

 گذشتند سرشکسته شاعران صف مقابل از و

 
 انسان تکیده فهم

 ودش یم نهشا هب شانه دیگر بست بن به بستی بن از

 گردویی پوست چون جهان و

 کور موشی درپای

 ودر یم دیگر فصلی به فصلی از

 دنیا قراری بی یردگ ینم قرار
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90 

 ویمش یم پیر ما همه

 یریمم یم شبی یا روزی و

 نیست ای هتاز حرف این

 
 بمیریم تا یمیآ یم بدنیا

 مردگان درجهان و بنشینیم بعد و

 کنیم شماره را مان روح شده ناسور یها مزخ

 



 131ایبلندبرایزمستانیکهگذشتقصیده

 

 
 
 

9۱ 

 !کن نگاه

 ام هایستاد مقابلت

 منتشرم درهوا اکسیژن مثل و

 نمک یم صدا ترا و

 
 ینیب ینم و ینیب یم

 ذریگ یم آسانی به کنارم از و

 زندگی

 
 تس یکوچک ماهی

 گرد دوره دستفروشان بساط درکنار که

 ندک یم نگاه ای هگرسن گربه به
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9۲ 

 کن پاکیزه را جهانت

 کن پاکیزه را دستانت

 کن پاکیزه را زبانت

 کن پاکیزه را چشمت

 بزن حرف خودت با

 پرنده با گیاه با گل با جنگل با درخت با

 رود با دریا با مه با

 باران با باد با

 باش مهربان خودت با

 کن آشتی خودت با

 باشد انسان یاور انسان بگذار
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9۳ 

 ندما ینم بسته ابد تا ای هپنجر هیچ

 شایدگ یم را خاطری گره که هست دستی همیشه

 ندک یم باز را ستاره اخم

 هدد یم آب را حوض کنار یها یشمعدان اردیبهشت باران با و

 
 هست ییرؤیا همیشه

 ودش یم تعبیر روزی که
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9۴ 

 چیست تو نام

 
 ذردگ یم زمستان

 یدآ یم وابخ یب یها کگنجش قراری دربی بهار و

 ودش یم آب رسیده انگورهای دردهان تابستان و

 ردمگ یم تو نام بدنبال هنوز من

 بدانم واهمخ یم

 است ستاره کدامین پرچین پس تو خانه
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9۵ 

 ها هسای ینجوا

 اشباح مشکوک آمد و رفت و

 جهان ویران یها ندرخیابا

 ودش یم بدست دست ای هشکست عکس قاب چون زندگی

 
 ناکوک سازی

 ندک یم تحریر را قدیمی آهنگی

 وید؛گ یم خیابان عمیق زخم از گرد دوره خواننده و

 تس یدیرگاه جهان

 است غافل اش هشد ناسور یها مزخ فهم از که

 که یخورشید کجاست

 کند آب آدمی دردل را سأی

 نوری و

 بتابد آدمی روح برتاریکی که
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9۶ 

 یعنی یگزند

 دلیل بی یها نرفت

 لیلد یب یها نآمد

 ندز یم خنج آدمی برروح که ییها ننبود و

 !کن نگاه

 یدآ یم جهان ظلمات از ناپیدایی دست

 ندز یم خط را ما از یکی نام مدام و

 
 ویمش یم کم مدام ما

 ودر یم یادمان از کم کم دریا یتؤر ییارؤ و

 
 نمز یم حرف رفتن از روز هر من

 وییگ یم لیلد یب یها نآمد از تو و

 اش هبست درهای با آسمان به نیازی چه

 است برده یاد از را باران فهم آسمان وقتی

 دارد معنایی چه ماه اردیبهشت باران

 
 را ها ننشا و ها منا و بیاید کسی باید
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 یاوردب ما بیاد

 بزند حرف ما برای زمان ادراک از و بیاید کسی باید

 بگوید بما و بیاید کسی باید

 مای هبرد یاد از که اعظمی لفظ

 تس یزندگ نامش
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9۷ 

 !نه

 است کرده پنهان درخورجینش را ماه که آن

 نیست طراری دزد

 است کرده پنهان درآستین چهره که

 تس یا هگرسن گرگ

 و است رفتهگ دندان به را ماه که

 ریزدگ یم شب مدار از

 باش هوش به

 انسان نبیره انسان، نوه انسان، پسر انسان،
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98 

 شد نهشا هب شانه ماهی

 زد چرخی بلور درتنگ و

 گرفت درخود ا اور روشن حریری چون زالل آب

 یافت خوبی احساس

 بداند واستخ یم

 است نشسته ساعت درمقابل که مردی

 ندک یم فکر چه هب

 

 شد شلیک یتوپ

 شمرد ماهی

 بار هفت

 القلوب مقلب یا :گفت کسی

 کرد پنهان درآستین چهره و گریست مرد

 

 زد چرخی بلور تنگدر ماهی

 آمد بسراغش سردی سوز
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 آمد کوچک آدمیان دنیای بنظرش

 تس یعجیب جانور آدمی :گفت خود با

 ندک یم نگاه بخود سیر سیر و شیندن یم آینه مقابل سال هر

 القلوب مقلب یا ویدگ یم کسی و ودش یم شلیک توپی

 ندک یم پنهان درآستین چهره او و

 
 


