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  ها از ميان ِ حباب

  
  

  شد ميحبابي ساييده 
  تر حبابي بزرگ ي هبر كنار    

  ها عاشق ي ههم
آفتاب  حجاب ِ  پشت 

  كه سترون مانده بود
  ،  روي دست آسمان    

   كردند مي باران باران 
  را ورشيدو خوابِ خ
  نگشاده بود كه چهره
  . شفتند آ مي    
  ان گ همرغ ريز

  شيدند، ك مي از درختي به درختي پر 
  ذاشتند  گ ميسر به سر سكوت 

  .و مي خواندند
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  :شودي تا بخواني گ ميو تو هي دهان 

  ينه را ـ پاك كن آ"
  آينه مشكن

   ".... مشكن  آينه 
  .و نمي خواندي 

مد و مي نشست در پايان آ ميو من كه  هي عالمت سوؤال 
  م،ها جمله
در ِ باغي را پرسنده در مشت مي فشردم و از درز در ديد  ي هكوب
  :دم ز مي

  ان گ هحوض بزرگي بود و در ميان تن به آب زد
  ليلي بود

  شيرين بود
  منيژه بود

  ه بودتهمين
  گروهي هم آن سوترك 
  فتند و مي خنديدندگ مي
  آبي  سايه انداخته بود ي هدرخت بيدي بر چشم
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  مد آ ميصداي دريا 
  شد ميو روز  شد ميشب 

  :و روزها اين بود  ها و دلهره بود و باز پرسش شب
  اگر چشم پر شود از اشك ؟

  اگر ديده نبيند؟
  ؟تر حبابي بزرگ ي هبر كنار دوحبابي ساييده شاگر

  اشك اگر پرده در شود؟
  

  ودش مي حبابي ساييده 
  حبابي بزرگ تر ي هبر كنار    
  وباز هم

  .هنوز هم 
  ـ مريلند 2002نوامبر 
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  ي تو ديدنها با چشم

  

  

  

  

  

  مي توانم  راحت همين كه
  :بگويم چشم در چشمت اندازم و 

  ي جهان راها خواب ي ههم
  ، ينمب ميي تو ها با چشم

  :ويم گ مينم  و ز مين همين كه  مژه برهم
  ندم ب ميچشم كه 

  نم ،ك مي چشم  به روي خواب تو باز 
  نم در گفتن ز ميهمين كه تپق ن

  ندم ،ب ميپلك كه 
  ي جهان را همها تمام زيبايي
  ينم ؛ب ميزير پلك تو 
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  همين كه باورم شده است 
  ي شنگ جهان ها چشم

  همه مال تواند
        ي خوش هم ،ها و خواب

  يمها ن و شبهمين كه روزا
  ذردگ ميبه خواب و در خواب تو 

  ينم ،ب ميو جز خواب تو ن
  همين همين همين 

  نم وك مي شم چكه چشم 
  ينمب ميجور ديگري       

  البد 
  چشمي نمانده براي خودم ديگر

  تا بر خواب  بپوشانم و
  در چشم ديگري       

  بياندازم
  

  ـ گيدرزبرگ 2002اكتبر 
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  با چه زباني بگويمت ؟

  

  

  ن لحظه،در اي
  بدانم كه مي خواهم

  :بگويمت بايد چه زباني او ب چگونه

  وقتي صبوري خود را  " ـ
  ينز ميانتظار من تاخت  با

  وبه در مي ماند  چشمم
  ودش مي چيز خاكستري  همه

  و 

  »مدوستت مي دار « :يويگ ميي كه از راه مي رسي و وقت

  ". شدك مي  كمانهي تيراژه است كه بر آسمان دلم ه
  ؟هان 

  با چه زباني ؟
  

   ،اما
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  !  گفتم  انگار

  يآر 
  ! همين

   م بگويمسترا مي خوا همين
  .انگار

  2003آپريل  28
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  با خود ببر مرا

  
  
  
  
  

  گل نرگسي كه زير بغل داري ي هاز باف
  نعش ِمن بگذار روييك شاخه هم 

  !توام  ي همن مرد
  

  توام  ي هحاال كه مرد
  ديگر مرا نَكُش

  بر من بِوز
  بور كناز من ع

  هرجا كه مي روي با خود ببر مرا
  زيرا كه عطر تو
  آهوي خواب را
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  .از من رمانده است
  حاال كه خواب 

  از من رميده است
  هرجا كه مي روي با خود ببر مرا

  مرا ي همرا  هم مرد ي ههم زند
  ريب ميوقتي كه 

  بر دور گردن آهو هم
  چرخي بده مرا

  دستي به كاكل آهو و
  كشدستي بر پشت من ب

  گل نرگس هم  ي هيك شاخ
  بر زلف من بزن 

  و آن گه مرا ببوس
  

  ي مستها آن چشم
  با آن نگاه آهوانه كه هر صبح 

  وندش مي باز تر 
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  با اين نگاه
  ودش مي ي تو باريده ها كه از چشم
   ها و اين چشم

  ي من ها كه در خواب 
  بيدار مانده اند
  هم راه آهوان 
  مرا ببين  ها از پشت كاج

  ه، وآن گا
  با خود ببر مرا

  مرا ي همرا  هم مرد ي ههم زند
  .توام ي همن مرد

  ـ مريلند 2003مي  3
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 خواهمت يبرهنه م

 

 

 

 :خواهم برهنه ببينمت  يم

  ينز ميابر را پس  تو

 من دست باال كنم ؟ يا

 

 : ويم گ ميبا خود ( 

 .خواهمش يبرهنه م ي هبرهن ي هبرهن  ـ

ابرينه كه پس رفت شمد 

 :ورمآ مياهم را از تنش به در نگ حتّا

 سرم در آغوشش  يم

 ذارم بر پستانشگ ميسر  و

 جهان ِ جانم گرما بگيرد از گرمايش ، تا

 .آرام بگيرد دلم در كنارش و

 بعد
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 نمك مي ، باال  سر

 نهم بر لبانش يلب م و

  تا

 جانش ، يبجوشد از ژرفا شعر

 من   و

 .نوشانش ي هبنوشم از چشم سير

 

 مكه شد سيراب

 نم و بازك مي را  برتنش  نگاهم

 .)ينمش ب مي برهنه

 

 بگو  يي هكه پوشيد حاال

   ينز ميابر را پس  تو

 ؟.من دست باال كنم يا

 .خواهم برهنه ببينمت  يم

  2003آپريل   5
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   1 ترانه

  
  
  ندمب ميلك پ

  جهان جانم از عطر بوسه ات
  ودش مي سرشار 

  وقتي 
  تو  ي هشهد خيالِ بوس

  د چنين ،نك مي مستم 
  درحيرتم 

  ند با من ؟ك مي نوشت چه  ي هشرابِ چشم
  2003مي  12 
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  2ترانه 

  
  
  نشسته بر لبم يي هواژ

  نگفتني 
  نشانمش اگر بر لبان تو 
   يي هبه بو س    

   يي هجمل
  .ي فتنبارور شود شن

  
  2003مي  25
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  3ترانه 

  
  
  ! ردم گ مي
  !ردم گ مي
  !ردم گ مي

  هي، 
  ردم گ ميدور خودم 

  .ا شوم از اين چرخهتا ره
  رها شوي ؟(

  اگر رها شوي از اين چرخه،
  كجا مي روي ؟

  )ني ؟ك مي چه 
  

  نخست،
  .ردمگ مي
  ردم گ ميردم و گ مي
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  ردم گ ميدور ِ سر ِ باغچه 
  ردم گ ميردم و گ مي

  هي 
  گل مي چينم و 

  ذارم گ مي
  الي ِ گيسوان ِ تو

  سپس،
  ردم گ ميدور تو 

  ويم ب ميردم و گ مي
  ويم ب ميو ويم ب مي
  .ردمگ ميو يم و ب مي
  

  سرخوش كه شدم 
  ردم گ ميبر 
  .خود ي هردم به چرخگ ميبر 
  

  آن گاه، 
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  ردم،گ ميدوباره 
  ردمگ ميردم و گ مي

  هي، 
  دور خودم

  ردم گ مي 
  تا 

  2003جوالي  31
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  4ترانه 

  

   
  ،شد اين لب ك مي  يي هشعل چه
  .گرفته اين گونه يرگ هچ
  وگيرد جان ِ اين دل آرام ب تا

  كنند،سرانجامي پيدا  ها واژه اين
  را شعلهوسم اين ب مي

  تا گُر بگيرم و بسوزم و
  م،ميان خاكستر از

  يديگر  خوش خوان
  .سر برآورد 

  
  2003تابستان
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  ي ديدارجاي خالي

 

  
  
  
  
  
  

  چشمي ي هبا گوش
  .به خواب مي نگرم كه مي رود از چشم

  با چشم دگر 
  نم به ماهك مي نگاه 

  يك گُل ِ جا، تا دريغ از 
  رو به ماه بايستم و بگيرم
  گَرد كابوس ِ نيمه شبي را

  .رويا ي هاز سر ِ شان 
  كابوس ِ مانده 
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  ماه ي هند به سينز ميدست رد 
  مي سپارم به آن صدا و من گوش

  :ويدگ ميكه 

  همين كه ماه در آمد  "ـ 
  به شرق بيا

  زير برج ِ ساعت مشرف به ساحل ِ دريا؛
  متا نشانت ده
  حسرت ماه را

  از رقصِ دختركاني
  ها كه از هم آغوشي ي با ستاره

  "زاييده است دريا 
  

   ام هبه وقت آمد
  لحظه،

  :فته بودگ هست  ك يي ههمان لحظ

  ."بيا، تا نشانت دهم  "ــ 
  تمام راه را
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  ها به شقيقه ام هدست كشيد
  و با صداي برآمده از گلوي ماه

  را " ∗ديدار ي هلحظ "
  ام هندهزاربار خوا

  اين جا ام هتا رسيد
  :ها به عقربه ام هو رو كرد

  كجاست او كه همين پيش پاي شما "ــ 
  دريا؟ ي هي كنارها تكيه داده بود به نرده

  يسوهاگ هوبارانده بود بر بازوان ِ برهن
  دريا؟   ي هو پر شده بود از عطر تنش كران

  : و گفته بود

  "ـ بيا كه وقت آمدن است
  و خود نيامده حاال

  و مانده در رويا
  كجاست او ؟

  
                                                

  الخ... لحظه ي ديدار نزديك ست : اشاره به شعر مهدي اخوان ثالث   ∗
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  منم و ساعت تنها
  .من است ي هو جاي خالي او كه چشم خان

  براي بارِ هزارم

  كجاست خواب؟"ـ : مي پرسم از خود

  "كجاست ؟

  با اين همه خوابِ رفته را 
  مي فرستم پي ي ديگر ِ روياها

  كه دور
  وند از من ش مي  

  ي ماه ها امگ هو چشم و گوش مي دهم ب
  دريا ي هسينبر 
  

  ــ مريلند  2003سپتامبر  23
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  2حافظانه
  نيمه شب دوش به بالين من آمد بنشست
  حافظ

  
  
  
  

  !ست ها شب دوباره از آن شب
  

  بي خوابم
  

  به در ام هچشم دوخت
  شايد دوباره

  بشار موهاآبا 
  ي عريانتها ريخته بر شانه

  برانه سرخوش و دل
  كنار بسترم آيي
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  و اين بار 
  گنش مي با ترن

  ". . . و  آري نم گوشفرا  سر" 

  
  بي خوابم

  باز
  .نيز امشب

  
  2002ريل آپ
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 حكايت هفت ستاره

 

 

  
  

 

 

 نوشتم كه شنيدم يهفت گانه را م يها حكايت ستاره

 :فتگ مي يبه نظام يچايكوفسك

  يا هخودرا سرود يها تو خاتون " ــ

 "...من از آن خويش را  و

 

 ه بودنداول و دوم و سوم در آمد يها ستاره

 .چهارم هم ي هستار

 پنجم ي هِ ستار سر

 :حرفش پريدم و گفتم ميان

 قو يا ستاره يا خاتون؛ " ــ
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 تفاوت دارد  چه

 برهنه يوقت

 نور ِ ماه زير

 وند و ما، ش مي زاللِ درياچه نوشته  بر

 "تماشاگريم  تنها،

 

 بعد،  و

 :نشانش دادم ييك ييك

 

 نگاه دوخته بود به دشت ييك

كه عاشق دگرش  يه كوه سپرده بود و چشم  به كاخگوش ب ييك
 آن جا بود،

 هنوز از فراز بارو  ييك

 فشانده منتظر بود، گيسو

  گُردآفريد

 مون گذشته بودها از سواره

 عطر  گيسوانش را  تا
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 از باد  زودتر

 افشانديسهراب ب يور ِ خالگ هب

 

 ،يآن يك و

 نوشتمش ـ يـ همان كه داشتم م 

 هزار هزاران  بود  از هزار ييك

 ستيجا ن چينامش ه كه

 ...ديزير نور ِماه، برهنه در منظر نگاه من شا اچه،يبر زالل در جز

 

 شيد تا نيمه شب به او نرسدك مي هم پر   ييك

 البد ( 

 طلسم و نيمه شب را  حكايت

 . )دانست يم

 هم يآخر

 .ها ديگر ِ ستاره يماند تا مرا نگاه كند از البال يم

 

 كه بيدار شوم گويااز اين  پيش
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 :گفته بود يصداي

 يافب ميرا  ها همين يه " ــ

 "!خوانند يمجنونت م كه

 :شنيده بودم كه ايخودم را گو يمن صدا و

 خواست  يم ما نيخودش چن يليل  " ــ

 همين رو آن گيسو را بوسيدم  از

 .با كمند از بارو باال رفتم و

 ...توانستم هم، تيشه به دست بگيرم و يم

 ، اين بهتر بود تازه

 و كاويدن؛ تراشيدن

 سرخ بپوشم و چمدان به دست يا

 منتظر بايستم يميدان فردوس در

 "...خودش بيايد و ريز بخندد تا

 

 . بود نيامده

 :زده بودم به بيستون و گفته بودم  زل

  "!خودم تراشيدمش" ــ
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 شنيده بودم  و

 مدآ ميرا كه از نخجير  يرپ رپ اسب يصدا

 .را كه از دل كوه يو كاو كند يصدا و

 

 كه  ياز آن پيش

 كنم يرا بگيرم از بيستون و رو به ليل نگاهم

 :شيرين پيام داده بودم  به

 ! خاتون  " ــ

 من از بيستون يرو 

 .رددگ ميتو برن يب

 نانوشته هست هنوز ي هستار

 دل خوشيم همه اين  و

 حكايت  نيا كه

 ست  يچنان باق هم

 ما  ي هسفر و

 .شعر رنگين  به هميشه
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 ِ عزيزِ تو به سالمت، جان

 باال آمده ست ماه

 درياچه  ي هزالل ِ سين و

  "است تا برآن،  ستاره  نوشته شود آماده

 
  2003 نوامبر
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  در آينه

  
  
  
  
  
  
  

 خود را  ي هچهرمن 

 ينهآبراي تو در 

   ام هجا گذاشت
  حاال برو

  با چشم ِ باز
  آينه  در 

   .را ببين من
  

  مزنحتا مژه بر هم 
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  ام آن گه كه ديدي

  چرخي بزن، 
  با آينه در پشت ِ سر 

  نه اين سو تركب ميگا
  رو كن به من

  خود را ببين  
  

  حاال بيا

  ! دورم بپيچ
  !بر من بپيچ 
 !در من بپيچ 

  
  محكم ترَك
  !دورم بپيچ

 ! بپپيچبامن 
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  !يك ور بگير  سرت را حاال 
 و صورتت را 

 .ام هبگذار روي سين

  با چشم ِ باز
  !من بشو  در

  !با من بشو 
  خود 

 !من بشو 

  
  حاال كه من شدي

  نه آن سو تركب ميگا
  چرخي بزن

  پشتت به من
 با آينه در روبرو

  خود را ببين   
  حتا مژه 

  برهم مزن  
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  در آينه
  !من را ببين 
  خود را ببين 
  من را ببين

 خو درا

 
  2003مي   24
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  يي براي ماهها زمزمه

  
  

1 

  !ماها
م ستارهت را براي كداقالب  

  يا هرها كرد      
  .دريا توفاني ست امشب

  
  

2  

  !ماها 
  !امشب در آب بركه لوندتر مي نمايي 
  مي ترسم اگر شمد ِ ابر را پس بزنم

  و نگاهم را بسرانم بر اندامت 
  بركه چين به چهره بيارد 
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3  

  !ماها 
  امشب 

  تنها تو  مي تواني 
  زير بازوي مرا بگيري

  و از كنار اين بركه برخيزاني
  با چوب دست ِ پرتو خويش

  به خانه      
  .برسانيم        

  

4   

  !ماها 
  ياد داري
  من و تو

  كنار اين بركه تا پگاه
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  به هم تابيديم ؟
  تو واژه نوش من شدي و

  .من نور نوش تو
  ،سپيده كه سر زد

  من نور مست بودم و
  .تو واژه مست 

  بركه 
  مارا ي حكايت مستي

  خواهد نوشت حتما 
  ي فرداييشاه در سطر سطر موج

  
  

5  

  !ماها 
  سيب را كه چيدم

  تورا برهنه در آغوش بركه ديدم
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  تا چشم نسوزانم از خوش وقتي ي بركه
  سر  

  باال گرفتم
  سقف آسمان

  بي تو    
  كوتاه تر مي نمود      

  

 

6  

  !ماها 
  من و بركه 

  هردو 
  به روي تو آغوش گشوده ايم

  :اين چه حكايت است كه 
  ود از هيچ وش مي آغوش من پر 

  ود از تو ؟ش مي آغوش بركه پر 
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7  

  !ماها 
  اگر 

  حكايت هم آغوشي ت را با دريا 
  بركه بگويم اب

  آيا هنوز هم
  يردت ؟گ مياين گونه در بر 

  
  

8  

  !ماها 
  تو از دست ابر

  ريب ميبه آغوش بركه پناه 
  بگو من از دست تو
  به كجا پناه برم ؟
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9  

  !ماها 
  در نبود تو

  بركه
  با تاريكي مي خوابد

  و  من با ياد تو
  
  
  

10  

  !ماها 
  ومش مي دل تنگ تو كه 

  .رمآ ميرو به بركه 
  ينه آ ژرفاي اين

  !از تو خالي مباد
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11  

  ماها
  ستها تنها در پناه اين واژه
  كه تو و بركه و من

  ييمآ ميبا هم كنار 
  و  ذارمگ ميتو  ي هشان من سر بر

  تو در آغوش بركه فرو مي روي
  

  2002تابستان ـ پاييز  
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  تن شكن يسمفوني

  

  
  
  
  
  

  بر سيم مي دود ،
  .شد صدا ك مي پـَر 

  گوش  ي هسر مي خورد بر ِ الل
  .ود ش مي نگاه كـَش 

  سر باال مي رود
  نگاه     

  ذردگ مياز پـَرچـيـن ِابرو 
  از سر ِ زلف هم باالتر مي رود

  .ود ش مي سر كـَش 
  ودش مي سر از ميان دو شانه كشيده 
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  باالتر مي رود خيال
  .ند من ِ تنز ميبال 

  
  ودش مي در گشوده 

  ود چارچوب ِ در از بوي ِ نسترنش مي پـُر 
  ود نگاهش مي ميخ كوب 

  ند نفس ك مي گير 
  ند ديده ك مي ذوق 

  ود ش مي دل ،  باز 
  ود از من ش مي رها 

  .تن 
  
  )آآآي حبيب من آآآآآآآآي ....جان ِ دلم ..... نزديك تر( 
  

  ودش مي نزديك 
  ند دلك مي ذوق 

  ودش مي ديده ،  باز 
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  ود شالل ِ دو گيس ش مي گونه نواز 
  گوش  ي هيرد اللگ ميگـُر 

  ورد اتاقآ ميپر در 
  ود از زمين ش مي چرخ مي خورد و كنده 

  در ابر فرو مي رود 
  ود اتاق از ابرش مي پر 

  ود تن ش مي ابري 
  مالش مي دهد دل

  ودش مي خواب شكن 
  شكن شكن  
  چرخش ِ تن 

  كند ش مي بند ِ نفس 
  .دست ولب و ديده و تن 

   
  )آآآي حبيب من آآآآآآآآي ....جان ِ دلم ..... نزديك تر ( 
  

  كند بند ِ شانهش مي 
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  سـُر مي خورد از سر ِ زانو
  ودش مي پرچين ِ ساق 

  جامه         
  ودش مي خواب شكن 
  شكن شكن  
  چرخش تن 

  كند ش مي بند ِ نفس 
  .دست ولب و ديده و تن 

  
  ود از هـواش مي سر تهي 

  ود از ابرش مي تن برون كشيده 
  ود ابر ش مي تكانده 

  از بر و روي ي ِ تن 
  چرخ مي خورد اتاق 

  يرد خيال گ ميآرام 
  مي نشيند ميان ِ دو شانه   سر

  بال مي تكاند صدا 
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  ردد نگاهگ ميبر 
  ند من ِ تن ز ميپلك 

  ود ش مي تن 
  دوباره   
  تن     

  ـتـن تـتـن تـتـن تـتـنتن  تـتـن ت تـن
  تـتـن تـتـن

  .تن 
  

  2002سپتامبر 
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  شعر ِ نا تمام 
  
 
  
  
  
  

  پاورچين پاورچين 
  .بر لبِ بام آمد 

  گيسو رهــا كرد
  و ديده به ديدارش  از آن 

  باال رفت 
  ماه تمام بود 

  انم گ هو تمام ِ من  گرد آمده بود در ديد
     :و سير ديدمش 

  ل برد   به قد و قامت و بر و رو
  دل بر  به مو و پيشاني و ابرو و مژگان و چشم

  دل بر  وش و گونه و بيني و دهان و لب و دندانگ هب
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  دل بر   به چانه  و گلوگاه و گردن و شانه
به سينه و پستان و بازو و آرنج و ساعد و دست و انگشت و ناخن 

  دل بر  
  دل بر   به ناف و كمر و سرين و ران و زانو و ساق پا و پا

  . . .هوش و معرفت و لهجه و سخن    لق و خوي وبه خ
  

 مجال ِ سخن نيافت 

  .  .  . از خواب پريدم و اين شعر ماند نا
  

  ـ ويرجينيا 2002جوالي 
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  3شيدايي 
  
  

 

 

  
  !يم را ببينها بال
  

  نيمه شبان پركشيدنم را
  بيد به آن نارون پريدنم را  ي هاز اين شاخ
  مهتابزير باران 

  رابال و پر شستنم 
  دست در گردن ماه انداختنم را

  سالنه سالنه 
  روي نرماي هوا 

 راه رفتنم را

  دم دماي طلوع 
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  ي خورشيدها با سرشاخه
  آسمان قلقلك دادنم را

  را دنمابردوانابرها نشستن و  ي هبر گرد
  بوسه بر موج دريا زدنم را

  شيداييم را 
  شيداييم را

 شي

  دا 
  ييم
  .را

 
  2003آگست   2
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  عكس ِ نگاه

  
  
  
  

  با آن نشستن ِ يك وري
  با آن دست زير ِ چانه

  با آن دوچشم  كه خيره مي نگرد 
  به جايي كه من ننشسته بودم،
  به كسي كه من نبوده بودم،

  به چيزي كه نشاني نداشته بود از من،
  خواسته بودي چه بگويي ؟

  كه َنقل ِ خودرا  
  ي استمراريي به حال ِ سادهاي دور كشاندهاز گذشته
  :ويي گ ميو  داري 

  اين همه،  مال ِ پيش از بودنِ  من است
  و تا بيايد و بنشيند به برت
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  بايد كه جمله من شوي
  ستي در برابرتيو بيايي و با

  تا من 
  دوباره يك وري بنشيني

  و دست زير چانه بگذارم
  و دوچشم ِ پر از شب ِ تورا

  .بدوزي به جايي و چيزي و كسي كه جمله منم
  ام هيي كه نشستو تو  از جا

  هي نگاهت كني
  قابت بگيرم و هي نگاهم كني

  و آن نگاه و آن دست ِ زير چانه و آن نشستن ِ يك وري
  از آن تو شود

  .و تو هي نگاهم كنم
  

  .سي. ـ واشينگتن دي 2003مي  16
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  پـَرپـَر زدنِ من ي هغزل وار

  
  
  

  با اين دو بال كه بخشيدي ام  همين حاال
  ني بهانه ندارمديگر براي خانه نشي

  :پس 
  يم و آ مي

  .زنم در برابر چشمانت پـَرپـَر مي
  

  نم در برابر چشمانت،ز ميپـَرپـَر كه 
  تاب برمي دارد نگاهت 

  و مي پـَرد پلك چشمانت از
  پـَر

  پـَر      
  .پريدن ِ من            
  چشمانت  ي هچين بر مي دارد گوش
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  !ود نگاهتش مي و  آبي 
  

  چشمي ي هگوشچين كه برمي دارد 
  ود نگاهي در برابرم ،ش مي و آبي كه 

  پس مي رود ابر 
  و صاف و زالل،

  .ود جانمش مي آسماني 
  

  با جان ِ  آسماني ،
  با دوبالي كه تحفه داده ايم ،

  :چشم  ي هبا چينِ  گوش
  با پـَـر پـر زدن 

  در برابر ِ آن نگاه پـر آب
  !وم ش مي هي ريشه مي دوانم و سبزتر 

  
  ـ گيدرزبرگ 2003چ مار15
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 توان تو ي هغزل وار

 

 

 

 هم مي تواني 

 چهره در هم كشي و هيچ نگويي 

  هچلّتا خُـرّماي جهان چهل 
 .عقب بيافتد

 هم مي تواني چلّه بشكني و چهره واكني 

 شكوفه  ي هتا واژ

  شكفتن ي هاز ريش
  دوباره بشكفد 

  و باشيدنم
  .بهاري شود

  
  هم مي تواني خطّم بزني ،

  و دورم اندازي كنيمچاله 
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  هم 
  مي تواني كاغذي سپيد برداري و

  دوباره 
  واژه واژه

  ي، گ هوردخبي خط 
  ما از جوانه زدن بنويسي

  . . .هم 
  

  آري 
  !تو مي تَوا ني 

  اگر 
  خند لب و  گره از ابرو برگيري

  ! بر لب آوري        
  
  

  2003جوالي يا آگست 
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  كابوس

  
  
  
  

  از هق هق خود 
  !پريدم از خواب

  !كابوسي بود، خداي منچه 
  
  ام هابرين ي هخان

  پنبه وار 
  پاشيده بود از هم

  و هر تكه اش 
  سرم، از فرازِ شد ميو دور  بر بال باد مي رفت

  :و من هق هق كنان مي سراييدم

  .ام هابرين ي هچه خوش بودم در خان "ـ 
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  شد ميپسين كه 
  مي نشستم در ايوانش

   و و نگاهم را مي دوختم به آسمان نيلي

  .افق كه از راه رسيدنش را خبر مي داد

     

  از راه مي رسيد،
  در كنارم مي نشست

  و شد ميگيسوانش شانه پوشم  و 
  .فت تا به نيمه رسدگ ميقصه 
    

  هي ي ي ي ي ي، 
  !شبِ بي وفا 
  چه دارم من

  " رفتن تو؟ از  پسِ  
  
  حاال نيز

  تا  بس استياد همان كابوس 
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  بچالند جانم را
  .ويرانم را بر سرم ي هو بباراند خان

  
  آه 

  من چه خوش بودمكه 
  .ام هابرين ي هدر خان

  

  2004نوامبر  28بامداد  
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  ي يك انتظارها لحظه

  
  
  
1  

  ابرو در پناه ِ دست
  برج ي هبلند كوچه بر سين ي هساي

  سنگ فرش ي هصداي چهر
  بر كف پا      

  عبور كوچه از ميان نسيم پاييزي
  اين راه مي رسد به او، آيا ؟

 

2 

  ليوانِ چندم است اين ؟ 
May I have another one, please? 

  

  "كي مي رسد از راه ؟  "ــ 
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  اين، بار چندم است 
 كه مي پرسم ازخود؟

 

3   
  ،ها سنگ فرش

  ي مرا ها نگاه
  تا كنون 

  چندبار شمرده باشند خوب است؟
  
4  
  اين همه نگاه ويالن در اين ميدان آيا 

  ؟ ي  نگاه مرا مي فهمندويالني
  وند آياش مي مسيح كشيده  ي هيي كه بر مجسمها دست

  قرار گرفته اند بي قرار بر ابرو  هرگز ؟
  هيچ گوشي آيا 

  ي ديگر اين ميدان براي شنيدن صدايي از گوشه
  اين همه تيز شده تا كنون ؟
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5  
  در كدام جامه از راه مي رسد  آيا

  خوشبخت كدام عطر ِ
  پيش از من 

  بوسيده بناگوشش را ؟
  
6  

  ذارم گ ميپا به كوچه 
  .گزدمخزان مي سوز ِ پسين ِ

  يم آ ميبه درون 
  كوچه مي مانند و   دل و چشمم سر ِ پيچ

 .يندآ ميبا من ن

  كي از در 
  يد او ؟آ ميبه درون 

  
  ــ بروكسل 2003اكتبر   9
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  دوم ي همستان

  
  
  

  حس ِخوش ِ سرايش 
  .شب ي هبر كنار سفر
  شدن شوق ِ ايستادن ِ لحظه و مدام

  !ماندن و ماندن و ماندن 
  دم را با طعم گس تكيال 

  .قاب گرفتن
  نوازش ِ گوش با صداي نوش 

  استكان به دهن  ي ههم راه بوس
  ! ليمو 

  !نمك 
  .ود از گلوش مي و سوزش خوشي كه سرازير 

  گرم شدن
  آرام آرام گرم شدن ، 
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  گر گرفتن
  !مست شدن

  .مست ِ مست ِ مست
  ، ،  همهها مستي يي كه مست

  .گل گون ِ شرم شوند از ديدن ِ من
  حاال

  شب را كه هيچ،
  ويم تا بايستدگ ميزمان را هم 

  شب را و زمان را كه هيچ،
  .زمين را هم 
  خورشيد را

  تا نسوزاند آن سوي زمين 
  كه به خواست من 

  .ايستاده در برابرش بي حركت
  سرماي بي خورشيدي و شب ِ پشت به خورشيد را هم

  .تا يخ نبنداند
  .نم  كه نيايدز ميخواب راهم دست رد به سينه 
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  كه نيايد 
  كه نيايد 

 و بعد،

  يرندگ ميبازواني را كه دربرم 
  .ويم تا تابم بياوردگ مي
  را هم ها خوشي ي ههم

  تا سر بيافكنند
  . به پاي اين لحظه

  عطرهاي جهان  را هم، ي ههم
  تا سر خم كنند به پاي بوي خوش ِ ميان ِ دو جام ِ جادويي

  ااااااااي ها هـي
  . مي انك مي بوي خوشي كه مدهوش 

  م به مياني ايرگ ميو  نرمايي كه 
  ي  گ هو تشن

  از ميان يشك مي كه اندك اندك پا در 
  و خيس شدن

  خيس ِ خيس ِ خيس شدن
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  وه كه چه دوست مي دارم (
  خيساي شبنم ِ پوست 

  )رادر اوج هم دمي 
  
  

  !دوباره نوش
  بنمكين ِ ليمو بر ل ي هبوس

  گردش ِ زبان 
  .ود دوباره به خواهش تنش مي شوده گ هو لب  ك
  و بعد؟ 

  ديگر بعد و سپس ندارد 
  كه نيايد ام هخواب را هم گفت

  . صبح را هم

  
  2003جوالي  28
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  وسمتب مي

  
  
  
  
  

  وسمب ميلبانت را 

  غنچه وار  "دوستت دارم"فتن گ هاگ هزيرا  ب
   وندش مي وا  

  .ناسمش مي ست كه  يي هو اين چشم نوازترين غنچ
  

  وسمب ميچشمانت را 

  مي درخشند "دوستت دارم "فتن گ هاگ هزيرا ب
  .ناسم ش مي ست كه  يي هو اين درخشان ترين ستار

  
  وسمب ميت را ها گونه
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   "دوستت دارم "فتن گ هاگ هزيرا ب
  ندازدآ ميگل 

  .ناسمش مي و اين خوش رنگ ترين گلي ست كه 
  

  وسمب ميگلوگاهت را 

  پيش از اين كه بر لبانت جاري شود "دوستت دارم "زيرا 
  ذردگ مياز آن 

  .ناسمش مي و اين با شكوه ترين گذرگاهي ست كه 
  

  وسمب ميدلت را 

  مي لرزد "دوستت دارم"فتن گ هاگ هزيرا ب
  .ناسم ش مي و اين هيجان انگيزترين لرزشي ست كه 

  
  وسمب ميدستت را 

   "دوستت دارم": زيرا  مي نويسند 
  .ناسمش مي ست كه  يي هين زيباترين جملو ا
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  حاال دوباره 
  لب و چشم و گونه و گلو و دل و دستت را 
  .وسمب مي

  زيرا 

  ت را دوست مي دارم"دوستت دارم"
  ناسمش مي و اين دوست داشتني ترين شعري ست كه 

  
  ـ جرمن تاون 2003مي   12 
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 مي نويسم تو
  
  
  
  

 

  :مي نويسم
  پگاه،  

  ودش مي بساط شب برچيده 
  يكي يكي به خواب مي روند ها ستاره

  و  روشناي روز
  .ودش مي رفته رفته پهن 

  
  : مي نويسم
 باغ ، 
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ي ها رهار آبشار وصداي دستك ِ برگها عطرِگـُل و آواز ِ پرنده و
  چنار 

  خواب از سر جهان  
  .مي پراند

  

  : مي نويسم 

  تو، 
 ان جهان گ هتمام واژ

  .وندش مي هم زبانِ من 
   2002مي 
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  نيم نگاه

  
  در نيمه راه  ِ بين ِ غروب و دريا

  و مي نگريست   آرام ايستاده بود
  پيش از آن كه نگاهش رابگرداند سوي زمين

  .برقي از آن جهيد 
  برق ِ نگاه 

  به نيمه راه نرسيده
  .سر برگرداند

  زمين در پي ي برق ِ همين نگاه  
   .چرخيد

   نگاه نا تمام بود
  يش و با تمام ِ ناتمام

  تمام ِ مرا
  به دور سر چرخاند

  و برد 
  .تا زمين ز چرخ نيافتد
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  ،برد مرا و

 .به قاف هم نبرد مرا

  همان نگاه كه درگلوي درختي  
  .ش هم نگذاشت مرا ها ميان ِ جوجه

  همان نگاه ِ پر شاهين 

  .را هم نمي دانست  "و دانه و دام  كمند"كه معني 
  همان كه 

  از روي رود پريد
  :رود  و گفت به

  ـ صداي آب را بخوابان  "

  "دم نَكُ مي كه خيس 
  همان نگاه نيمه

  مرا برد
  .تمام مرا

  ـ گيدرزبرگ 2002اكتبر 
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  امسال من ي ههدي

  
  امسال،

  به زادروز تو يارا،
  امصد واژه برگزيده

  امنود جمله ساخته ها از واژه
  .هشتاد متن ها از جمله

  را  ها متن
  هفتاد بار خط زده  و هي 

  اميراستهپ
  تا شصت واژه مانده برايم

  ،ها از مانده
  پنجاه جمله 

  .چهل متن ها از جمله
  امام و دوباره خط  زدهرا سي بار پيراسته ها متن

  .تا بيست واژه بمانده
  ام،زيدهگ از بيست،  ده واژه را بر
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  .شان راها شنگ ترين
  بعد،

  ده را نُه،
  نه را هشت كرده و 

  :امنوشته ها با مانده

  جهان ِ جان من، "
  ياراي  

   "بي تو مباد 
  

 2002دسامبر  14
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  هزار و چندمين قصه 

  براي دخترم محبوبه

  
  
  

  شهرزاد ي هي ناگفتها از قصه
  يكي هم 

  من است ي هحكايت ِ رؤيايي ار رؤياهاي ربوده شد
  كه از چشم شهرزاد و من  

  .به دور مانده ست 
  گويا ،  بچه كه بودم 

   ه بودي  كه عاشق ِ پدرم بودجادوگر ي هعجوز
  عشق ناكامش را ، تا انتقام بگيرد

  ،  درون  پستويي  ∗رؤيايي از مرا مي دزدد  و دريخ داني
  در نمي دانم كجا

                                                
مي خواهند دور از دسترس باشد در آن مي يخ دان جعبه ي چوبي بزرگي ست كه اشيايي كه را كه  ∗ 

  .در انگليسي Trunkچيزي شبيه . گدارند
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  ندك مي پنهان 
  .و كليدش را به دست باد مي سپارد تا در پترزبورگ مدفون كند 

  
  حاال

  سر درگم  ام همن ماند
  و برم را دور  ي هپژمرد  يها كه   واژه

  زده در هم آميزم **تازه  تـِج ي هبا كدام واژ
  رؤياي ربوده شده به در كشيده شود ي هتا آن حكايت ناگفته از سين

  و  بر سر ِ زبان ِ خاص و عام بيافتد ؟
  :از همين رو از خود مي پرسم 

  راستي  كدام نو واژه 
  مرا خواهد يافت  ، ي هحس ِ گم شد

  ت،دست و روش را خواهد شس
  لباس نو تنش خواهد كرد،

                                                
براي ساقه و ريشه ي گياه به كار مي (نوك ، سر ــ تج زده  يعني نورسته ، تازه درآمده  = تـِـج .   **
اصطهباناتي (من  اين واژه را  يكي از واژه هاي زيبايي يافتم كه در بين واژه هاي محلي سابوناتي ). رود

  .اين كه از كجا آمده و ريشه ي آن چيست را  نمي دانم . وجود دارد) ، استهباني
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  سرش را يك وري شانه خواهد زد،
  دستش را خواهد گرفت 

  وتاتي تاتي كنان 
  به من  خواهدش رساند ؟

  
  : هان ؟  ببينم 

  نكند
  ي اآن  واژه  خود تو

  با آن  نگاه ِ قشنگت ،   يا هدام هك 
  را ها روياي ِ پنهان  در پستوي قصه

  بگذاري  وشادم كني؟ بيرون كشي  و دستش را در  دستم
  هان ؟

  ويي ؟گ ميچه 
  ـ گيدرزبرگ 2002جوالي 
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  5ياد 

  

  

  

  

  

  

  حاال ديگر

  "1پـِتومك" ي هكران
  صداي شجريان

  زاده ساز علي
  شعر موالنا

  و ياد تو
  ستا در هم آميخته

  مي رانم راهو وقتي تنها بر اين 
  نا خودآگاه زير ِ لب مي خوانم

                                                
   يي كه از حاشيه ي شهر واشينگتن دي سي مي گذردرودخانه. ١
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  ان به سر شود، گ هبي هم "
  ودش مي تو به سر ن بي      

  داغ تو دارد اين دلم 

. . ."  
  

  ـ واشينگتن دي سي 2003مي  9
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