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 هاى  هاى سال ى سروده گزیده
  خورشیدی١٣٧٧ - ١٣٧٨ 

(1998 – 1999) 
 





 :عزیزانم با مهر و سپاس فراوان پیش کش می کنم به این دفتر را 
 پری،
 مانا،
 ثمین،

 کیانا و 
 
 



 

 فهرست

 

 

 

 ٩…………ها واژه

 ١١…………  اشبادبادک  وبراى رؤیا

 ١٣…………از سر دیوار

 ٢١…………آرلینگتون

 ٢۶…………دو بید

 ٢٨………… قصاص

 ٣٠…………یادداشت

 ٣٢…………)۴(یاد 

 ٣٧…………زدن حدیث ما و زل

 ۴٣…………خداى من



 ۴۵…………آفتابِ میان

 ۴٧…………ى آخر نقطه

 ۴٨…………دغدغه

 ۵٢…………با این نگاه

 ۶٢………… شاباش

 ۶۴…………)١١(طرح 

 ۶۵…………)١٢(طرح 

 ۶۶…………آه اگر

 ۶٧…………زالل

 ۶٩…………سه عاشقانه

 ٧٢…………تنهایى

 ٧۵…………بهار

 ٧۶…………گشت گل

 ٧٨…………تابلو

 ٨٠…………بگویم چه



 



9  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 ها واژه

 

 نوشته بودم، 

  . این از ها را نوشته بودم پیش ى این واژه من همه

  از این نوشته را ى پیش همه واژه من این

 جا یک

  یى گنجانده بودم درجمله

  ى پر از واژه را و آن جمله

  براى شما خوانده بودم

 همه براى شما خوانده را و آن

 بارها بر زبان رانده بودم

 ... و آن همه بر زبان رانده را

  . . . !آه

 ه را من این است که آن همه برزبان راند ترس
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 ناک ىِ کابوسى هول در پى

  ام از خود رانده باش  

  و حاال

   تهىبا دهانِ خشک و سبوى

  آب راامالى

 گونه به خاطر بیاورم؟ چه

 

 
  مریلند،ویل  راک ــ  ٩٨اکتبر
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    اش براى رؤیا و بادبادک

 

 

  میرم آن لحظه را مى

 کند تا بپراند نخ که به انگشت مى

   را اش بادبادک

 ندو بکشا

 پَل زنِ مرا نگاهِ پَل

   پیش ل سا دنبال بادبادکى که چهل 

   ایوان مادر بزرگیى کُنجِ در گنجه

 . به امانت سپردم که بماند

 

   اش  گفتن"صمصام"مثل 

  .مانَد شود و مى ام حک مى ى جان که بر کُنده
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 از خود پرسم مى

  لحظه را این با کدامین حروف بنویسم

  را اش وسِ بادبادکام رقصِ مل تا نیاشوب

   ى آسمان ؟ بر سینه

  ـ با خودـ  گویم مى

  از رها بگیر و"ر"

  از وِل و"واو"

   از یله"یا"

    را هم"آ"

  . البد از چیزى شبیه آزادى

 و بماند ات شود نشین ذهن تا خوش

  اش  گفتن"صمصام"مثلِ 
 

   

  ـ تورنتو١٩٩٨نوامبر ٢٧
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 از سرِِ دیوار

  پزد، هیهات ىى بحر م خیال حوصله
 ) حافظ (اندیش ى محال هاست در سر این قطره چه

 

 بار این

 من سر مى زند ى از پیشانى

 : گفت پیرى مى

  بودا، از دیوار باغ

 .ى همین خیال به این سو پرید در پى

 هواىِ خنک مستى پران صبح،

 ، باغِ پر از چهچهه

. . . . . . . . . 

  . هنوز یادم است

  ن بودتر از آ خیال چابک

  کند که بر سر دیوار جا خوش

 .رود هنوز راهِ خود را گرفت و مى
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 استمرارى از میانِ گذشته

  کشد تا دور دستِ خواهم و خواهى طول مى 

 روم؟ اصالً چرا راه دور مى

    رندِ سرِ دار بلند نیز

 خانه خرابِ همین خیال شد

 همین که از ذهن رها مى شود و

   مى نشیندم بر نوکِ زبان 

 . ام انگار گفته

  ام خیالِ واژه شده عین گفتن است براى

 چشم بر هم بنه و بگو

  اینک؟ نوبت کیست 

 ى دراز؟ خورد سرِ این رشته کجا گره مى

 ن تاریخ بر هر بام و در دویده تااین ریشه از بُ

  ى من رسیده به شانه

  حاال اگر طورى بایستم
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 ام طلوع کند ى چپ که آفتاب از شانه

 ، ام را برپیشانى بزنم م، انگشت سبابهو نر

  ام نیاندازم گره هم بر ابروان

 کند تر سر بر مى ام آسوده خیال از پیشانى

  مستى به قوّتِ خودباقى استـ 

  دیوار و دار هم به جاى خود باقى

 کشند گرچه گاهى از دیوار و دار یک کار مى

 زند و بیرقى که بر سر دار بال بال مى

 ، تپد ىکنار دیوار م

  جا امّا این

   ـحساب بیرق و تپیدن از هم جداست

 

 گذرد نیم لحظه مى

 پرسد انگار مى و خیالِ ول

 ـ پرسد  از من مىـ
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 تر است یا بوداىِ بدون باغ ؟ باغِ بى بودا تازه

 گویم ـ  ـ با خود مى گویم مى

  ى دراز، بند است سرِ این رشته

   ى گندمى یا دُمِ سیبى به دانه

  یشه بوده چنین هم پس

  ست همیشه چنین بوده

  " رانده شدن " و " رفتن " ى "را" 

    اش با هر سیاق که بنویسى

  شود گاه ادا مى از یک خاستْ

 رسد، جا که مى این

 ام ـ پرس ام ـ از خود مى پرس مى

  اصالً در آن پگاه 

  کدام نسیم

 رقصاند به رِنگِ چهچهه 

 شاخ و برگ شبنم زده را
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  ؟جاست  این اش اید بعداً بگویم یا جاى گفتناین را ب

 باشد، هرچه که باشد

   تا نرود از یادم اش نویسم مى

  ام است از ذهن رها شده

  . اش نویسم مى

  وقتى که اهلِ خیال

 شوند هاى مدارا هم دود مى در کوچه

 کند در حکایتِ ما فرقى نمى

 بودا در باغ بماند یا بر سر دار، 

 .ز این همیشه در یک مداریى ا یا بر گوشه

  پوسیدن ى ماندن و  تا نشکند دایره

 شود  هم خواب شکن نمى فریاد جرس

 ام ؟ را ، نگفته ام این گفته

 کنم این بار حاشا نمى

 زنم این بار خیالِ خود را هم خط نمى
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  بار مثل نسیم خنک مستى پران صبح این

 ام آمد هرچه به ذهن

  ام خوان و مىگى براى ت خورده بى حاشا و خط

 گفتم، 

  خواهم ى ذهن را زندانى  زبان نمى رها شده

  ات کنم بى آن که ملول

  ؟ ام گذرانى هاى باغ اغوامى کوچه از دیوار و دار و کوچه پس

  "تازه اوّل عشق است"

 ام این چهچهه را شناس مى

 جا کنار همین چشمه ، این

  زنیم اوّل تنى به آب مى

 :ام پرسى مى

   سنگالخ همهبا این  

 :ات گویم مى

 انگار ل با خیالِ و
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  همیشه صبح طلوع رهایى است

 جاست ؟ جاى این جمله همین

  ام کنده شد از ذهن

   اش نویسم مى

 

  ! " آینده جان"

 یى در باغ بى بودا آن چه دیده

 شود؟ بر دارِ تو آونگ مى

 ماند؟ یا زندانىِ زبان مى

 سر این رشته را بگیرم اگر

 جا بدر خواهم کرد؟سر از ک

 

  خیال سر به هوا

 قد کشیده تا سر دیوار

 و همین مانده تا سرازیر شود
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   نهم همین که انگشت بر پیشانى مى

  ام گذرد زیر انگشت ها مى دانى چه نمى

 خیالِ سر به هوا

  شناسد از هم مگر؟ شب و روز بازمى

 
 مریلندـ ١٩٩٩ژانویه 
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 ∗آرلینگتون
 
 
 
 
 

  سنگ

  سنگ و سکوت

  سنگ

  سنگ و چمن

  سنگ

 ى سر چرخد در کاسه چشم مى

  گردد به دور تن  مى گوش

                                                 
 . قرار دارد در حاشیه ی شهر واشینگتن دی سیکهگورستان دولتی آمریکا   ∗
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  شود شینِ شنیدن از دالِ دیدن دور مى

 فاصله مى افتد

 شود سنگ مى
  شدن

  ریخته تابوتى کهنه، یله ، برِ دیوارِ نیم

   خاک را آب برده استـ

   ـنماید هزار ساله مى

   مرد آن است که امشب" ـ  (

 " ى این دیواربکوباند ه سینهمیخى ب

  "کوبم م و مىردَمَ" ـ  

 ) !"  هرکه نکوباند"ـ

 کافور بوى

  یى چلوار بر گردن یک کلوخ تِرِشه

 )   بگذار باالى سرش  (

  ،سر
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  .سنگ

  ،چشم

  .سنگ

  ، گوش

 . سنگ

 
  صوتِ الرحمن

 "الحَمیر  أنْکَرُاالصوات لِصوتُ  وَ اِن "

 
  ،بینى

  .سنگ

 بوى حلوا

  ى خاکبو

  بوى گالب

 ات و  به صورت مادر، دستى بکش"ـ ( 
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 ) "  الحمدى بخوان از سر اخالص

  .حاال دوباره سنگ

  چندم بود ؟ ـ یادم نیست ـبیل 

 خاک را که برداشتند

  . . . واى

 این همه انسان در دلِ یک گور

  ،دل

  .سنگ

 ، چشم

 . سنگ

  نشیند دوباره بینِ دو چشم سر مى

 را چگونه پیمودم؟این همه راه  (

 ) گى است این فاصله یک زنده

  یى ست گى خطِ فاصله ى زنده همه

  خوابیده بر روى سنگ
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  عددبین دو 

 ى سر چرخد در کاسه چشم مى

  گردد به دور تن  مى گوش

  و کالغى قار مى کشد

  .از سرِ سنگ

 
 ١٩٩٩تحریر دوم فوریه  / ١٩٩٨تحریر اول آگست 
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 دو بید

 

  ایستد این بید  مىى پا سرِ پنجه

 شود خم مى

 کند دست دراز مى

  بید و از آن یکى

 کند  مى طلبِ رقص

  کند آن یکى یى مى عشوه

 شود و  راضى مى سپس

 آورد  مى دست پیش

 و بعد

  ى هم پنجه در پنجه

  ى هم سر بر شانه

 بویند و  را مى گیسوان هم
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 رقصندو مى

 رقصندو مى

 رقصندو مى

 رقصندو مى

 رقصندو مى

 .رقصند ىم

 ى باران را زبانِ باد و لهجه

 .فهمند این دوبید مى
 

  
  گیدرزبرگ ــ  ١٩٩٩  فوریه  ۶
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   قـصـاص
   براى ساقى قهرمان

 
  ؟بینى مى

 جا هم که هستى،  این

 : گویندت هى مى

  )اند؟ نگفته ـ ( نبایدبگویى

 )اند؟ نبوییدهـ (  "بویند ات را مى دهان"

 خیلى که التفات کنند

 : کنندکه م نمىحک

   هاى خویش با دست

 همان که عفت عمومى را  ـ 

  شرحه شرحه ریخت روى زمین ـ

  ها را برچینى قلوه سنگ

  )یى؟  اندازه برنچیده  به یک راهمه( 
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 تر التفات کنند و اگر بیش

 کنند وادارات نمى

  )یى؟ نایستاده یى؟  نکندهـ (   تا در گور خودکنده بایستى

  مؤمنتا هفتاد مرد 

  )اند؟ نکردهـ (  ات کنند باران سنگ

 بینى ؟ مى

 

   کنى حاال که لج مى

  ِکم بلندتر بخوان دست

 
  سى  واشنگتن دىـ ١٩٩٩دوم مارچ 
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  یادداشت

 
 

 یادمان باشد

   جهانى در بازنویسى

   گانى بیافرینیم واژه

  گان که در دهانِ همه

  . . . آسان بگردد

 یادمان باشد

  نِ دوباره نوشته شدهتا در جها

 بر پرنده

 پر

  پرواز

    و آب بر خاک و باد و آتش
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  بر زرد و قرمز و آبى

 بر واو

 بر الف

   بر جیم

  گانى نو بنویسیم با واژه

  که در جهانِ دوباره نوشته شده

 اند گانى گان همه واژه

 

 .یادمان باشد

 

 
 واشینگتن دى سى  ــ ١٩٩٩ مارچ ۶
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 ۴یاد 

 

 

 

   تلفنزنگِ

  :و بعد

   صداى تو  خوش ِطنین

  و بعد

 این تویى ؟

 : ى خودم که و تأیید بى وقفه

 باید خود تو باشى

  هرگز صداى دیگرى

  مرا نخوانده چنین

  حتماً  صداى توست این

  و بعد
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   ات را دیدم عکس

  هات شناختم و تورا از چشم

  باید خود تو بوده باشى

  دگربودى با آن چندتاى  که ساکت نشسته

 گفتند هات مى چشم

  صدساله هم اگر شوم

  شناسم با این نگاه چشمى دگر نمى

  هاى پرسنده غیر تو نیست صاحب این چشم

 :و بعد

 . شود بر خطوط فاصله خطى کشیده مى

 

  زند دستى که بر در مى

  دست توست

  درآمده از آستین من

 ى در یعنى تویى زننده



34  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  از برم شده آن حکایت

   فوت آب ام

  ام پرسى کى در پاسخ تو که مى

  این بار

  ! تویى:  گویم مى

   دهنده تو ام و پاسخ یعنى که پرسنده من

  کنم در باز مى

  یعنى

  تو با دست من

  ى تو نگاه تو از پشت مردمک من بر چهره

 یعنى همان ، 

 نگاهِ من از پشت عینک تو

  ات چین خوشگلى خورده ى لب گوشه

 :ام تو میگویى

 . لب من چین خوشگلى خوردهگوشه 
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 . . . و

 

 ها بگو خوب، از بچه

 هاشان چیست ؟ نام

 

 اند؟ چندساله

 کنى؟ جا چه مى آن

 " شوهرت ؟"ـ 

 "ات ؟ زن" ـ 

 " زنید ؟ سرى به ما نمى"ـ 

  )ى بغلى است  شان در همین کوچه  انگار خانه(

  : و بعد

  ریزخند تو، مثل همیشه

 

 دیگر گشوده نشد در تا( 
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   من به در شود ومنِ 

 به در شود توىِِ تو 

 گشوده دگر آن در نه، نشد

 بار بود، یک

 همان ؛

 ) یک بار

 

   آنک در آیینه

  وپنج سال پیرترم بیست

   و با شنیدن صداى تو

 ام چین خوشگلى خورده ى لب گوشه

 .کند ام زُق زُق مى و شقیقه

 
 ١٩٩٩آپریل 
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 حدیث ما و زل زدن
 براى دخترکم مانا

  

 

 

  زل زده بودیم

 مان میخى بود و نگاه

  بر تخته سنگ مقابل

  بار تنها یک

  ؟ گفت چه کسى مى

 : شنیدیم که

  مان بودن

 در همین گل جا نیز

  حاصل گذشتنى است

  ى زمان و ما  بر چهره که ردش
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 مانده است به جا

  ام گفتیم به گمان

  یا باید گفته باشیم

  بهار در ما خفته است

  دانیم  گردن نمى و اگر گردش

  از عادت زل زدن است

  ، با این که حیرتا

  گفته بودیم بهار در ما خفته است

  ، هست دانستیم که این خفته و مى

 ،و جان دارد

 ، باز

 ! نگاهى کویرى داشتیم

 ها را و نسیمى اگر بوى شکوفه

 داد از برمان عبور مى

 انداختیم ، ابرو باال مى



39  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  زدیم و ناشناسانه زل مى

 شد رنگى اگر دگر مى

 از آن ما نبود

  باد بهار که هیچ

 کرد  مى اگر خود بهار هم صورتمان را نوازش

   به خودى بودنش

  انداختیم ابرو باال مى

 

  ها، آقایان خانم

 شناختیم آن عابر را به جان دوست نمى

 را بارها گفته ایم این

 با کدام زبان دوباره بگوییم ؟

 ترسانده بودنمان بارها

 : گفته بودندمان

  انگشت پوشان شش بپرهیزیم از سیاه



40  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 اما باور کنید

 آن عابر نه سیاه پوشیده بود

   برابر بود تا و نه دستانش

   را بشمریم اش انگشتان

  چیز زیادى هم نگفتیم

  کنیم انکار نمى

  سالم اول را ما کردیم

 بعد

  او سراغ آن خفته را گرفت

  تنگ بهاریم و ما فقط گفتیم که دل

  عاجز نالى نکنیم: گفته بودندمان 

  مبادا که دشمن شاد شویم

 باور کنید

  و لطف لطافت را اگر بوى خوش

  شنیدیم حتا مى



41  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  کردیم  گریه نمى سرِ این همه آستین را بالشِ

  راستى چرا نگفتیم

  توانستیم بگوییم را که مى این (

  مان بودو یعنى همیشه نوک زبان

 )   مى کردیم مزمزه اش

  چرا نگفتیم که

  در کتاب هاى لغت

   تبسم هم هست" ت "زیر حرف 

 ى دنیا را و همه

   دید" کاف " و " قاف "نباید زیر حرف 

  ها ى نگفتن گویا با همه

   تخته سنگ مقابل مى دانستیم که در پس

 مان را ـ که هنوز هم میخ نگاه

  ـ  کرده بودیم  اش در دل



42  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  راهى نشسته است

 

  نه نگفتیم

  هیچ نگفتیم

  تنها کارمان شده بود همان

  نشستن و زل زدن

 .دانستیم یعنى کار دیگرى نمى
 

  
 سى دى  واشنگتن  ـ١٩٩٩نهم جون 

  

 



43  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 خداى من

 
 
 

  ى من است چیزى در سینه

  که از خدا تنهاتر است

     و رویش سبز است چون آفرینش

  زار است از مرگ و خاکستر بى

  داند  مى جنس  را هم" خنجر و پژمردن"و 

  آبیاى شعله گى را چون سرخ و زنده

 خواهد درخشان مى

 ؛ بارى

  ْخداى من من

  جز آفریدن و شعله سربرکشیدن



44  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 داند کارى دگر نمى

  ام ام و خاموش آفرین کنم و نمى اگر بدى مى

  خداى من در خواب است وقتى است که منْ

 و من

  خداى خودم

 

  
 

   واشنگتن ــ  ١٩٩٩سپتامبر 



45  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 آفتابِ میان
   ی شاعربراى جوادمجابى

 

 
 
 

  قابى درون قاب

  قابى درون قاب

  قابى درون قاب

 !قابِ تودرتو بر دلِ دیوار

   در میان ش آفتابى

  شود شب که مى

  نورِ این آفتابِ میان

 ترکاند جدار قاب را مى

   شود از در و دیوار رد مى



46  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

   ش یى ، تنها شاخه ش یى شاخه

 آید مى

 کند هرجا که هستیم پیدامان مى

  زند روىِ سرمان و چتر مى

 

   حاال هى بپرس

 داردتان؟ چرا وَهْمِ تاریکى برنمى

  پاتان را؟ بینیدپیش و خوب مى

 

  هرچه هست زیر سر همین آفتاب است

  آفتابِ میان

 

 
 ــ واشنگتن١٩٩٩نوامبر 

 

 



47  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 ى آخر نقطه

 
  ى آخر گذاردم این نقطه  مى فتهوه که چه ناگ

 هوا بى

   آید و مى

  ام نشیند درست میانِ کالم مى

 

  محل کند این بى ام مى وه که چه ناکام تمام

  وقتى این همه واژه

   نا نوشته

  در انتظار نوشته شدن

 شود نومیدمى

 
  فرودگاه واشنگتن ــ ١٩٩٩نوامبر  ٢١



48  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  دغـدغـه

 
 
 
 

   چیزى شبیه نَفَس

 زند لَه مى لَه
  هاى من تهِ نایژه

   اش نه آن قدر تا بگنجانم

   در بیتى

 نه ، 

  تان نکنم سر در گم

  کنم  زارى نمى من از نبودن نَفْسِ نَفَس

 ام به شما و اگر رو آورده



49  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  :پرسشى دارم

 اگر شما به جاى من بودید

  این دغدغه را

 گنجاندید چگونه مى

   درون یک بیت 

  یا

  ؟ ریختیدش البى مىاصالً در چه ق

 

  دانم مى

   دانم خوب مى

  تان چیزى درون سینه

  گذارد بیافتید از تک و تا نمى

 ، نیز ترین شمایانم ، که کوچک همین من

   بودم گاه از تک وتا نیافتاده هیچ

  : تا به امروز که شنیدم



50  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

   هم ترکیدنى است سیب آدم

   از این پیش

  وکردم  هم هابیل را راحت تلفظ مى

 هم قابیل را

  ام هم نگذشته بود گاه حتّا از مخیّله و هیچ

 تواند سیب آدمِ آدمى دیگر را که آدمى مى

  بین دو دست بچالند

 و بترکاند

  گى هم گرچه من از همان بچه

 کردم قابیل و هابیل را قاطى مى

  شدم که کى که را کشت و گیج مى

 و اصالً براى چه کشت ؟

 کند حاال اما قضیه فرق مى

  کسى سیب آدم مرا

 بین دو انگشت سبابه و دو شست گرفته و



51  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

   فشاردش هى به قصد ترکاندن مى

  ومن

   یم"ها" و "قاف"نگران تلفظ 

  ام جاست که به لطف شما روى آورده و این

 

 هان ؟

 گویید؟ مى چه

 کنید این دغدغه را؟ شما چگونه بیان مى

 
   ـ راکویل١٩٩٩اول دسامبر 

 



52  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  با این نگاه

 

  در کور سوى شب تار

    امشب بینم و بس یک چشم خیره مى

  اش از همان دم که دیدم
 گره خورد این چشم خیره

   ام با دل

  دیده دید و دل پسندید

  کار دل و دیده است

  جاى نصیحت نیست

 "زدست دیده و دل هردو فریاد"

. . . . .  

 

  ، طاهر جان نه

  شبکار از خنجر و پوالد گذشته دیگر ام



53  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  خنجر که هیچ

  رماند امشب مرگ هم این دل را نمى

  نگاه کن این نگاه را

  ام نگاه کن چه نشانده بر دل

  را نگاه کن این نگاه پر پرسش

  نشسته در جاى خود ْتابلو چه خوش ببین این چشم

  ام بر دیوار دل

  ؟ گویى حرف شنو باشم و از این نگاه بگذرم امشب آن وقت مى

  ؟حاشا این نگاهمن و انکار 

 

  چشمى خیره به من

  چشمى به زیر زلف

 گرچه این مه غلیظ و حجاب زلف امشب

 گذارند تا دیده هردو دیده ببیند نمى

  بود اما همان یک دم و یک دیده بس



54  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  تا چشمى اسیرم کند چنین امشب

 

  من حکایت این دو چشم را خواهم نوشت

 هرچه باداباد

 لف راهم چشم خیره و هم چشم زیر ز

  و بر سر هر کوى و برزن

 خواهم خواند

  همه چشمِ پرآب آخر در میان این

   وقتى دوچشم شوخ

  به خود بخواندم چنین

 ؟ توانم سکوت پیشه کنم مى

  ، نیست جاى سکوت امشب نه

  شوم ساکت نمى

 و تا از یادم نرود،

  سوز را آن پرسشِ جان



55  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  هزار باره درخود و با خود

  کنم ىبلندبلند تکرار م

 کنى ؟ تو تکلیفِ دیگر مى

  شنوم ، نمى نه

 . ست  هم مبهوت آن نگاه یعنى که گوش

   نیست مرا امشب گوش

 ام ؛ چشم

  همه تن چشم

  "بایست بود چون همه تن دیده مى"

 خواستم که نباشد، 

   :نشد که نشد

 

  اولین آهو که سر بلند کرد

  خودرا پناه کشیدم تا نبیندم

 لیرتر بود و ماندنگاه ام از من د



56  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  گاهِ عبور آهوان شود به مگر مى

 گاه کشید؟ نگاه را به پناه

 شود مگر؟ مى

 : گویى زیر لب مى (

  ـــ مه غلیظ و

 شب تار و

   کوچ آهوان نجیب

  : ات دادم آیا که پاسخ

   کاین کوچ

  از تیر ماست

  از تیر ماست

  از تیر ماست

 ) ؟ بودم که لب نگشودم یا چنان محو رقص

 

  ؟  را دیدى اش رقص



57  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  داند آیا که این همه قشنگى و لوندى مى

  از ظرفیت زیبا پرستى ماست ؟ بیش

 

  ؟ کنى برى مى هنوزهم دل(

 ؟ بینى گره به این بزرگى را نمى

 دل من و آن چشم را ببین

  اند گره چگونه به هم خورده

  اگر ندیده بودم آن چشم خانه خراب را

 )ه براى تو سرودشد دوبار شاید شب را مى

 

  پدر دارد از من آن چشمِ بى مگر چشم برمى

 

*** 

 برق نگاه آنى بود

 و بعد



58  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

   شان ترین جوان

 ام ـ به گمان ـ

  خوابد، خفته، روى زمین مى

  دراند، درانده، سوى انتهاى جهان و چشم مى

   ؟ چند تیر مانده ازاین جا تا انتهاى جهان

 اصالً انتهاى جهان کجاست ؟

  ام گاه کدام چشم را نشانه گرفته از این بزنو من 

 تیر اول که شلیک شد (

  قدر پرتاب یک سنگ به راست

 ) تیر دوم را تو بزن

 

  چشم همان چشم است و من هنوز همان من

  بینم حاال که زلف کنار رفته مى

  ، زیباست ، خداى من چشم دوم هم

  دریغ



59  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 دریغ و درد

 بانو که چشم

  نگرد دیگر مرا نمى

 حاال هر دو چشم ، 

 آنى که رهایم نکرد

 و آنى که  بندىِ زلف بود

 رو به انتهاى جهان دارند

  کجاست انتهاى جهان امشب

  زیبایى این دو چشم

  دانم کجاى این جهان در نمى

  ؟ در مردمک کى خواهد خلید امشب

  نگاه ، آن نگاهِ آتشین

  مرا تا کجا خواهد برد امشب

  و من بدنبال این نگاه

   آهنین باید به پا کنم امشب چند کفش



60  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 شاید این آسمان تیره و این مه غلیظ(

 رسمى ابدى شوند

 ) شاید سر باریدن نداشته باشد این آسمان سیاه

 شود  جهان ازاین دریچه دیده نمى زین پس

  کور است جهان امشب

   کند مرا حاال ستا نگاه مى ى شعله کدام دیده

 ،  ى خیره دو دیده

 ور گریزانند حاال  شعلهازمنِ

 ، گریزند اند و مى ام زده آتش

  زند ام مى  به جان آتش(

  زنم جان را به دریا مى

  ) شود  مى دریاى آتش

  آن همه زیبایى

 زند حاال ام مى وار پس موج

 رواست آیا؟



61  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 بر من رواست ؟

 ات ،  سرت را بگذار برقنداق تفنگ(

  را حبسِ سینه کن ،  نفس 

 ) ! ماشه را بکش

 امشب سر تسلیم ندارم دیگر

  هاى مات را ببین آن نگاه

  کُشند کَشند و مى هنوز مى

 شان نکنم ؟ گویى دنبال مى

 ام ،   من راهى

    ها و با این نگاه

  تا ته دنیا خواهم دوید امشب

 گفتم ؛

 از من نخواه تا پند تو بشنوم

  . ام من بندى

 ١٩٩٩دسامبر 



62  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  شـاباش

 
 
 
 

  نویسم هر واژه که مى

 شود تیراژه مى

  و هر تیراژه شباهنگام

 . بر و رو رسد خوش یى مى به ستاره

 ! ببین

 ! آن ستاره را ببین

 ! ات ى چپ شانه روى

 ! ات را بگیر و برو راستاى قلب

 !کند برى مى ى درشت که دل آرى همان ستاره



63  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 ؟ دیدى

  .ام این ستاره را تازه نوشته

 ى تازه نوشته و این ستاره

 ! من است در زادروز تو ششابا
 

 ١٩٩٩دسامبر  ١۴

 



64  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 ١١طرح 

 
 

 شبى گرفته و

 ماهى غبار آلود

 هاى بادو ضربه سم

 تَرَکِ سقف و

 سر نیزه ى نور

 
 ٩٨اکتبر 

 



65  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 ١٢طرح 
 
 
 

 چکانِ کفتار ى خون پوزه

 در نگاه نجیب شکار

 ى تیر صیاد را غبطه

 .کند در دلِ کوه شلیک مى
 
 

  ــ گیدرزبرگ٩٨دسامبر ٢٠

 

 

 

 



66  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 . . . آه اگر

 
 

 آه اگر زمان درنگى کرده بود

 آه اگر دوربینى با من بود

   آه اگر جز آن بوى خوش

 چیزى به خاطرم مانده بود

 آه اگر باد پنجره را نگشوده بود

 
 ١٩٩٩سپتامبر 

 



67  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

  زالل
  ىیخو  جان براى اسماعیل

 ش زالل ترین استشاعرجان که 
 
 
 
 
 

  ام چنان زالل شده جان

 دارم دیگرکه سایه ن

  ام دیگر حجاب خورشید نى

  ى زمین بر گرده

  .ام خودِ نور شده جان

  بازتاب تو نه

   توىِ توام اکنون

 دمى دیگر



68  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 تنها دمى دیگر

  ام دهى ت اگر رخصت به همنشینى

  ام حاجت هیچ واژه نیست به بیان

  شوم و جذب تو مى

  شوم منِ تو مى

 
  و واشنگتن ــ بین راه فیالدلفیا ١٩٩٩دسامبر  ۵

  



69  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

١ 

   ات شود نگاه چه با شکوه مى
 ،  وقتى به مکیدن

  ات را انگشت کوچک

  برى به دهان مى

   کنى ام مى یک ورى نگاه 

  . . . آه

  خواهم همین جاست که مى

  ات  باشم بر انگشت" نمى"

    ات شوم نشینِ لب و دهان و هم

 



70  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

٢ 

  شبانه

  نرم

 ام از حریر پرده و نگاه

  نمات پوشِ تن  و واچینِ تن از چین

 گذرد مى

 شود ات مى نشینِ تن و هم

  



71  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

٣ 
  اگر که در بگشایى

  اگر که خسته نباشى

  ام کنى اگر که خیره نگاه

 اگر که شب دوام بیارد
 
 

 ١٩٩٩دسامبر  ٨

 



72  از سر دیوار صمصام کشفی   
 
 
 

 

 تنـهـایـى

 

 تب دار شعرم

  با گلوى خشک

  به کنجى نشسته زبان در کام

 

  سو تَرَک آن

  نکسبوى واژه    خ

 تنها

  نشسته زیر تارم شب
 

 ١٩٩٩دسامبر  ٩

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 از بقیه   سرایشى پیشآید، تاریخِ هاى پسین مى چند شعرى که درصفحه
 از این در  ها پیش برخى از این. شعرهاى این دفتر بر پیشانى دارند

 که  به همت بهروز سیمایى و ایرج "سرودهاىِ جانب آبى"ى  مجموعه
ام   بایست در دفترِ پیشین ها را مى شاید آن. اند رده شدهرحمانى منتشر شد آو

 .دادم  جا مى"صبح ى  زیرِستاره"
 .ک. ص
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 بهار 

 
 

 وقتى بهار

 خواب از تن زمین تکاند

 گاهِ  هر جـوى خُفتَن

 گاهِ درختى شد رُستَن

 که هـزار شاخه داشت

  مرغى و بر سرِ هر شاخه اش

 دید خوابِ کهکشان می
 

 ورنتو ـ ت٩۴جون 
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  گَشت گُل
 

 

 
  بیاتا از دستِ غصّه

 کوزه ى آبـى و گلیمـى برداریم

 برویم توىِ انجیرستانى

 هامان را ى لب بنشینیم و فاصله

 مان پُر کنیم هاىِ کودکى با قصّه

 هات بگو تو از عروسک

 یى و من از چلچله

 مان ى خانه که زیرِ سقف ایوان پُشت قبله

 النه کرده بود

 ان بگوتو از سمنوپز

 گیران و من از گالب
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 خسته که شدیم

 کنیم بازوانمان را مُتَّکا مى

 دهیم و نگاه هامان را پرواز مى

 پَىِ ستاره جُستن

 هر که بیشتر ستاره ورچید

 شعـر را میهمان او باشیم

 سرمست که شدیم

 ى صبح رویم تا زیرِ ستاره مى

 کوزه مان را

 از خنکاى سحر پر میکنیم و بر میگردیم

  هنوز غصّه جا خوش کرده بوداگر

 .گَشتِ آسمان باز میرویم به گُل

 
  ـ تورنتو١٩٩۴جوالى 
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 تابلو

 
 
 
 
 

   هاخاموش طبل

  ها کند و سرافکنده تیغ

   ها کج نیزه

   ، پخش ها روى زمین زره

  اسب ها پى شده

 

  سواران خسته

  سرها بر زانو

   ها در آتش مهوک
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  آنک

  صداى پاى زنى

  وبدر سکوت غر

 
 ١٩٩۴پاییز 
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 چه بگـویم؟
  شاعر  براى بهروز سیمایى می گذارمبه یادگار

   داشت که این شعر را خوش 

 

 
 

 باد را سرسرى مگیـر ؟ اَت که شِنْ نگفتم

 .خــراب دارد این خانه بهار را به تعظیمِ خزان وامى

 

 !خیال نازک

 کدام بـیدِ کویرى را سراغ دارى
 که استقامتِ گـَـز را

 بر نکرده باشد؟از 

 

 چه بگویـم؟

 ام در پناهِ کدام استعاره بایست

 اَت را باد لَبَک که آواز نى
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 ام به در نیاورد؟ از چنگِ گوش

 

 !هاىِ روشن چشمِ انتظارِ آب

 سر بر هر قناتى فرو بَرَم

 خوابِ هزار کفترِ چاهى

 آشفته مى شود

 

 چه بگویم؟

 دانم را مى فقط این

 که اگر باران نبارد

 .اد و عطش خواهیم سوختاز ب
 

  تورنتو ـ  ١٩٩۴آگست  ١٢
 


