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 آواز در متن 

 
 

 

 
 نویسم  دارم متنى مى

 یى  هکه در هیأت پرند
    آید و مى

    نشیند  مى  
  روبرو ِختِ کاجمُى زُ روى شاخه

 کند   مى و آغازِ خواندن

  همین پرنده  ِمثل
 پرنده خانم زیبا 

 : اش گویم مى

 ،پرنده جان" -
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   :پرنده خانم زیبا
 خوانى  این را که مى

 ام  ها نوشته  از این من پیش
 یا شاید

 .باید نوشته بوده باشم 
 ى تو از من است  یا ترانه

 یا شعرِ من از تو
 ، هردو،  یا ما

   ایم و یک تن

    "دانیم خود نمى
 

 امّا 
 پرنده
 آن که نقطه بگذارد بى

   .خوانَد مى
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 خوانَد خوانَدو مى خوانَدو مى خوانَدو مى خوانَدو مى مى
  را و آوازش

 البالى متنِ من 
 .دهد جا مى  

 بعد هم 
 گرى رود جاى دی کشد و مى پر مى

  - که نقطه بگذارد آن بىـ 

 من 
 گذارم و  نقطه مى

 .آیم سر سطر مى
 و آن متن 

 سر از جاى دیگرى 
   .کند در مى  

  گیدرزبرگ   - هزارویک دوجون 
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 از سنگ ناله خیزد

 

 

 

 دهانِ سنگ پُرِ این کالم

 : که
 بارند چه مرگ

    بار  این
     رگبارها

  این سوى دیوار
 وجانِ سنگ
 :ه ک

 از تن سوا شده 
 آمده بودم این جا از پسِ آن همه بود

 و آن همه نبود
 و ایستاده بودم رسا 
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  جهان بامِ بر پیش
  تنها ِو راضى بودم به ایستادن

 :نگریستم که   نداشته چترِ چشم کرده بودم و مى ِدست
 شود چه مى

 شود از چه مى
 شود گونه مى و چرا این

 واز چه 
 این سوى دیوار
 رهارگبا

   همه  این
  ؟بارند مرگ

 

 تا بگذرم از نبودنى که اندر آن بودم 
   بگو هزار کاروان بیش

 پاییدم من 
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   هزار منزل بیش
 چشم به راه کشیدم من 

 اگر فرو رفتنِ ماندن و پالسیدن را
 آمدم  دیدم نمى در جانِ باغ نمى

 تا نسیم جان شما به جانم خورَد
 .  و عاشق شوم  مثل شما

 . دادم یعنى  کفاره
  ،دانستم نمى
 بارند  مرگ

   رگبارها
    این بار

     این سوى دیوار

 

 آن همه عشق یک سویه 
 در آن سوى دیوار 
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 .  سوختم زد و نمى به جانم شعله مى
 سوختن را 

 تا از شما بیاموزم 
 .  نگریستم ایستاده بودم و مى

 حدیث خشم را
 از سیل و بهمن و گردباد شنوده بودم 

 دانستم   ا، گفتم، نمىامّ
 رگبارها

   این سوى دیوار

    بارند مرگ

    این بار

  
 گى  در پانصد ساله

 از مرگ گذشتم و چون سبزه برآمدم  
 گى  در هزارساله
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  .جوانه زدم
 هنوز هم از شیدایى 

 نشینم  رو به آفتاب مى
     شوم آفتاب بدل  تا بلکه به

 و هرگز گمانم نبوده که 
  پست شود که سر به سنگ بکوبدآسمان چنان

 
 ؟. . .مگر 
 شود چه 

 چگونه شود؟
 بینم هنوزهم  پرسم و مى هى مى

  :که
 بارند چه مرگ

   رگبارها
    این بار



 صمصام کشفی
 
 

18 

     این سوى دیوار

 

 راهِ رفتن را چشم پایید و رفت 
 تا به این حفره رسید

 و دستِ گرفتن را عقل یابید و گرفت 
 رسید هتا به این حفره در این قُلّ

 حاال
 ى تهى از بازو و پایى که دیگر نیست  این حفره

 بیند در نبودِ دو چشم ،  و سرى که مى
 شنود در نبود سر و گوشى که مى

 آیا سر از دهانِ شما 
 بر نخواهد کرد

 که کوبیدن سنگ را
 شیرِ بازو شایسته نیست ؟

 مگر همین گوشِ سنگى نبود
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 که از پرسشِ شما پر شد؟
  :پرسید   سنگى نبود کهو همین دهانِ

 چرا
 رگبارها

 بارند مرگ
 این سوى دیوار

 بار ؟ این
   

 
  مریلند -مارچ دو هزار و یک
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 فـــرد

 
 بارانمت  من مى:  گوید باران مى
 زایانمت  من مى:  گوید ابر مى

   در دل خویش پرورانمت من مى:  گوید زمین مى
 از دل زمین  رویانمت من مى:  گوید چشمه مى

 نشانم و  خود مى من بر دوش:  گوید  مىرود
  رسانمت  تا مقصدمى

 دهم و ات مى من مکان:  گوید دریا مى
 بخشمت   مى هیبت

 گوید قطره هیچ نمى
 آرام 

  چُکد ى چشمِ آسمان فرومى از گوشه

 
 ام جوالى دو هزار  سى
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  یازدهم ی واره غزل

 

 

 

 

 

 خشن    ام بسیار غریده

 ام اما توفان نبوده
 سرد   ام ر فرود آمدهبسیا

 ام اما برف نبوده
 تنگ   دل   ام بسیار باریده

 بى آن که باران باشم 
  شرزه   ام بسیار خروشیده

 ام اما ، رودخانه هم نبوده نه
  سخت    ام به ساحل بسیار سر کوبیده
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 آرى ،
 ام در دل دریا موج سرکشى بوده

 اینک اما
 نیستم  کودکى بیش

 م تو آرا که جز درآغوش
 یابد  نمى

 
 آگست دوهزار
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  دوازدهم ی واره غزل

 

 

 

  

  در نور شمع  نگاهش
  کشید دریا را به آتش
 و ماهِ حسود

 تاب  بى ى حضور ابر به بهانه
   ها کرد آن آتش ندید که چه

 

 کشد  اندر دریا شعله مى آتش( 
 ) بارد و مهتابِ بى تاب دورتر از دریا مى

 

 حاال 
 دو چشم سبز
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   آتش
  مهتاب بر جایى که دریا نیست بارشِ
 یعنى 

 خیره در نور شمع 
 در جایى 

 گاهِ سر کرده است  دست راتکیه

 
  مریلند - دوم نوامبر دو هزار
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  سیزدهم ی واره غـزل 

 

 
 

 

 

 گفتى بتاب 
 تا ژرفناى زمین نیز

 روشن شود
 .تابیدم 

 

 گفتى ببار بر کویر
  وتا خاک بخسبد 

   ها تشنه نمانند هوبره
 .ریدمبا
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 گفتى بر باغ نیز
 تا قهقاه گل بپیچد و

 ؛ و پرنده بخوانند پروانه
 و بر کوه و دشت نیز

   تا گرگ و پلنگ و پازن و خرگوش
 جوالن دهند و 

 گُشنه نمانند 
 !تابیدم و باریدم 

 

 گفتى بخوان 
 تا آفتاب و ماه و ستاره بخوانند

  .خواندم

 

 گفتى بپر
 تا آسمان گشوده شود
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 .پَرّیدم 

 

 گفتى چُنان و چُنین کن 
 تا چُنین و چُنان شود

 .کردم 

 

 تابیدم و باریدم و خواندم و پَرّیدم و کردم 
 خواستم  امّا نشد چُنان که مى

 

 حاال بگو
 کى نوبت من است 

 تا جهان را دوباره بنویسم 

 
  راکویل-  جون دو هزار و یکچهاردهم
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 گیسو واژه  

 

 

 

 
 

 

 بود نشسته  ى گیسوانش در خیمه

    نبود در برابرش یى بیش درواچه
 آرام و رام 

 از همان در واچه 
 هى جهان را نگاه کرد و

 هى گیسو برید
 که نقطه بگذارد و بى آن

 سطر سطر ما را نوشت 
 بعد 
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 باد از راه رسید، 
 بال خیمه را باال زد و

 ى ما را واژه واژه
 از هر سطر کند و

 حرف حرف 
 از همان درواچه 

  جهان شماپاشید روى
 و بعد

 هر واژه 
 یى شد و درواچه

 رو به جهانِ دیگرى وا شد

  
 اول جون دو هزار و یک 
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 گریز

 
 
 
 
 
 تا" ـ 

  دهر در نیاوَتْ به زانو
  !و بگریز بگـذر بگذار و

   هیچ هم بگذرد زیر ِ ازتنَا  زانو ِتا توان
 و هیج

 سپیدای راهی شود  

   ؛" کـز آن گذر کردی 

 .مبا خود می گوی
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 می بینم امٌا
   نمی شود  

 نه ،
    شود نمى

 این جا گذارده امجان در گرو 
 با جان ِ  در گرو  

   زانو گذَر نمی کند

 زانو که نگـْذَرَد ؟

 
 آه،

  !" بُگْـذار بُگـذَرََم"

 
 آپریل دو هزار و یک
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 حاال دوباره صدا

 

 
 

 

 کند صدا خورد و مى ناگه به سنگ مى
 وآن صدا

 که گویى سکوت نبوده هرگزنبوده نشیند  مى شچنان به گو
  .سکوت

 تا شود شنیده
  اگر سکوت نباشد کند تالش صدامى

 .کند صدا  مى تالش

 

 حاال
 با آن نگاهِ اُریب 
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 اندازد بر دلِ سنگ  که اوّل خط مى
 و بعد 

   کُنَدَش تکّه تکّه مى
 ْماهى   مثلِ گوش کندش  مى و پخش

  خراببر این ساحلِ 
 بیند؟ مىچگونه ن

 تواند نه، نمى، تواند این را نبیند نمى
   .مثلِ دو دست و دو گوش

 کدام دست ؟
 بگو بگو تو بگو 

 کند کدام دست لوله مى
  را ى گوش دو الله

 تا صدا درست نپیچد،
 کدام دست هنوز؟
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 ْماهى  کند سکوت گوش نمى
   ى گوش نشیند بَرِ پَرّه وقتى مى
 کند سکوت  نه، نمى

 سکوت کند این پرتابه حاال چرا 
 بر این همه زانو ، بر این همه سر

 چرا کند سکوت
 ى پا  بر این دو پنجه

 کند صدا سکوت نمى
 نکرده صدا سکوت 

 

 حاال
 جا دوباره تا تو بخوانى  کنم این من هم سکوت نمى

 بخوان ، بخوان تو بخوان 
 ْماهى جدا شده از آب  که گوش نه این

 تا بشکند سکوت ؟
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 ت نه ، صداحاال سکو
 صدا، صدا تو بخوان 

 

 است این  جدا شده
 ْماهى که خورده به سنگ  پیچ در دلِ گوش به

 

 
  گیدرزبرگ ـبیست ویکم نوامبر دو هزار 
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 . . .هـمـین 

 
 دیگر  همین که چشم

 یى کشد با پروازِ پرنده راه نمى
 ماند نمى همین که گوش

 با ترنم غزلى 
  گلى تازه  همین که با رویش

 یگرد
 شود بینى حیران نمى

 . . . همین 
 یى  دهداز فرودِ ستاره خبر مى
 که انگار

 در ما نبوده است
  هرگز 

   تورنتو-آگست دو هزار 
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 مثلِ همیشه  

 

 

 

 

 

   خموش
  پرهیبچونان 

 آید از میان هوا مى
 دارد و از جلوى چشم دست برمى

 تا چشم 
 یى  راه کشد بر عبور شى

 پرهیب که چونان 
 ههمیش

  .مانده ست   ناشناس
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 ، به انتهاى دیدرس
 ـ رسیده و نرسیده ـ

   اش شود از هیکل الیه به الیه بریده مى
 الى هر الیه چشمى 
  برداشته شده  که دست از جلوش

 یى  کشد بر عبور شى راه مى
 مثل همیشه و هنوز  مانده که ناشناس

 شود بیند که بُرّنده هم بریده مى و مى
   سدر انتهاى دیدر

 مثل این منظره 
 شود که منظره در منظره مى

  بیامیزدپرهیب در پرهیبقدر  تا آن
 که چشم یک تن 

 همه الیه  توان نداشته باشد به دیدنِ آن
 و بماند



 صمصام کشفی
 
 

40 

 یک را دنبال کند که رفتن کدام
   و بماند خموش

  پرهیبچونان 
 آید از میانِ هوا که مى

 
  مریلند، راکویل -نوامبر دو هزار 
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 مـیـالد سـندباد 
 یاد احـمد شاملــو  جاودان به

 

 

 

 

 و چون گذرِ صبح به بارانداز بیافتد

  " کده ى محقرِ مى باالخانه "زیباى خفته در 
  رها شود از کابوسِ جادوگرِ مغناتیس

 و تا 
 ،طعمِ کامِ آخرین را به یاد آرد

 در بسترِ سرد بنشیند
 و زلف را 

 .ندبه تابِ سروگردن از چهره برا

 

 ناگاه 
 در خلوتِ بارانداز و غریوِ دریا 
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 بالینِ دوشین را عزمِ جزمِ هم

  داشت " میعادِ مقدّرِ ظلمت "که رو به جانبِ 
 آورد یاد مىبه 

 سر  و آسیمه
 غیّه کشان

 .دود سوى دریا مى

  

 ها از اوج شرمسارى  موج

  کوبند   خود را به ساحل فرو مى
 تا بلنداى واپسین زخم را

 گاهِ ساحل بنمایانند   به آماج ى خویش تابهبا پر

 

 آنک  
 نجواى شهرزاد،

 که با آوازى از دلِ دریا 
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 تند و درهم مى
 سندباد را
 یى دیگر درترانه

 .کند زنده مى
 

  مریلند، گیدرزبرگ - آگست دو هزارششم
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  پرندپوشای زیبی ره واغزل

 

 

 
 

 

 

  

 شود،  شب که مى
 نسیم در هیأت زنى،

 سپید ودر پرند 
 تاجى از یاسِ سپید ، با نیم 

 پا برهنه 
 درون اتاق 

   پیچد  مى
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  بوده و اتاق که انگارى سالیان دراز چشم در راهش
 . گشاید  مى آغوش

 

  بوست زن  خوش

 

 زیباىِ پرندپوش
 پیچد بر اندام اتاق  مى 

 کند  و پرنیانِِ پرده سرریز مى
 بر 

 فرشِ  سنگ
 حیاط؛ 
 . شود  سرشار مى و حیاط از بوى خوشش

 

 شب بوست زن 

 

  . اش شود پرنیان دامن  نواز مى حیاط 



 صمصام کشفی
 
 

46 

 

 .  ى حوض زند بر سینه گیسوان بید بوسه مى
 مالد آرشه بر سیم  سینه مى

 .شوداز رقصِ پرنیان  و بازوانِ نگاه پر مى
 شود  کشیده مى هوش

 .به دنبالِ صدا

  

 پر است آسمان شب از پرواز صدا 
  ؛   بر بازوان رقص و سر گذاشته عطش

   اش زند پرنیانِ دامن موج مى
  . ىِ اتاق بر سینه

 

 .آرشه و دستک برگ 
 پر عطر نارنج  لب

 .از سر حیاط 
 .دل آرشه بر رخ سیم 
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  پرند سپید و  نسیم در آغوش رقص
 .  پرند سپید بر اندام نسیم  پیچش

 

 
   تورنتو-نود و هشت آپریل  ؛ بیست و ششمتحریرِ اول

   گیدرزبرگ، مریلند– مى دو هزار و یک بیست و هفتمبامداد ره نویسی ، دوبا
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  از یک رویایی پاره
 ، حسن جان زرهى    کشِ دوست پیش

 

 

 

  است  حاال دیگر وقتش
 یى از رؤیام را که من پاره

 براى تو پست کنم 
 جایى که غول  همان

 دست به سینه 
 ى چراغ  رود از دهانه سر مى

 نشاند و  مى اش نهو تورا روى شا
 برد پیشِ شاهِ جاشوها مى

 رود روى ساحل   مى و خودش
 ها  دورِ آتش
 .رقصد بندرى مى



 حاال دوباره صـدا
 
 

49 

 

 : پرسى رسیده و نرسیده مى

 "! شراع چرا برکشیده یی خالدشاه؟" -
 زنى به تورها و دست مى

 شوند که پودِ پود مى
 ى بالِ پروانه  و مثل گرده

 ریزند یشِ پات مى 

 
 و بعد
 دهى که هزار کار دارند هنوز  مى را نشانشها  بلم

 و ابرهاى سیاه را
 آلود دریا را و دهانِ کف

 آلود را و ماهِ پر از چروک و خواب
 که در گلوىِ ابر و

 دهانِ دریا  
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  است گیر کرده  
 : پرسى و با تَشَر مى

 ؟ ها    !است؟این چه وقتِ برگشتن " ـ 
 ام ها گردى برِ دل برمى

 تکّه تکّه 
 لِ زورقِ سندبادمث

 که تخته تخته افتاد

 "روىِ ساحلِ پیشِ پام  

 

 آسمانِ باالسرِ جاشوها
 شود   هاى دریایى مى پر از نهیبِ تو و جیغِ مرغ

 انگارى 
 نگرانى که بادِ شُرطه ،

 . کند و برنخیزد همان میانِ بیتِ حافظ جا خوش
 تو هستى و شاهِ جاشوها خالدشاه 
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 بینم  مىومن که دارم خوابِ تورا 
 غولِ چراغ هم که دارد

 .رقصد بندرى مى
 کنى  آبِ شیرین هم پیدا نمى

 تا گلو تازه کنى 
 زنى  با این که بندرى حرف مى

 انصاف  جاشوى بى
 کند هى وا نمود مى

 فهمد ات را نمى که زبان
  .زنى با این که بندرى حرف مى

 

 که زنگِ تلفن از خواب بپراندم    از آن پیش
 گى  نهاز زورِ تش

 کنم  چاى دم مى
 :گویى مى
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  " از ایران است این وقت ِ شب " -
 و بعد

 زنى  هم مى هات را به سه بار دست
  را ِ چراغ و نامِ غولِ

 کنى  زیرِ لب صدا مى
 تا بَرَت گرداند

 برِ دلِ ما
 و این همان وقتى است 

 ها  که نامه
 اند     مُهرِ برگشت خوردهه باز نشد

  نشانیدر این ( 
 کسى به این نام 

  ) کند گى نمى زنده
 :  گویم و من مى

  "  کنمدرمان  خودمات را گى بیا تا سرماخورده" ـ 
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 آورم و  چاى را مى
 ى کنیاک را شیشه

 و این همان وقتى است که من 
 یى از رویام را پاره

 .کنم  براى تو پست مى 
 

 گیدرزبرگ ـ دوم جوالى دو هزار و یک
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 شیدایی 
  دکتر رضا براهنى ِپیش کش 

 
 
 
 
 
 
 

 .گذارد بدجورى شیدایى دارد سر به سرم مى
 مثل هر دفعه ، 

 آید که به سراغم مى
 شود تر از وزن دنیا مى بینم که وزن من سنگین مى

    -! یا سبک تر -
 آید  شیدایى که مى

 .که بشود عین من
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 حاال دوباره آمده است  
 :فتنم کنم  با هى هى گ  مى ش و من دارم حالى

 کنى ؟ کجا را نگاه مى (

 هى هى 
  ) من را نگاه کن  هى

 ام  و من که هنوز هم با آن وزن که از تو آموخته
 : خوانم  گاهى دست افشان مى

 "ترِ عاشقان این دنیایم  عاشق ”

 شود تر مى بینم که وزن شعر هر روز تازه مى

 شود غرق ستاره مى        به آسمان نظر کنم (

 شود پر از شراره مى           نگاهِ منستاره از  
 زنم  به جان ماه مى          ى ستاره را شراره 
 برم   مهر مى به پیش         ماهِ پر از شراره را 
 هاى کهکشان  به ژرفه       مهر ومه و ستاره را 

 ) کنم به خود نظاره مىن            و از فراز آسما
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 تر باشد تواند سرخوش هم مىشود چیز غریبى که از من  و مى
 شود    ست که شیدایى عین من مى و این وقتى

 چیزى که اگر نبود
 توانست بیاید بایستد برابرم  نمى

 مان  چیزى شبیه همین درخت آلـبالوى پشت خانه
  .  رشاکه پرى امسال کُلىّ مربّا پخت از ب

 

 :گویم  شوم مى طور که مى این
 نه ، 

 تواند باشد  نمىتر شیدایى از من سرخوش
 حاال هى بیاید و برود روى جان من ورجه ورجه کند

 مثل آن روز 
  از دو هفته باران بارید که پس

 ى آب را  و من ورجه ورجه
 هاى درخت آلـبالو دیدم  روى برگ



 حاال دوباره صـدا
 
 

57 

 و خواندنم گرفت 
 گیالسى از شراب همان آلـبالو ریختم ،

 روبروى درخت ایستادم 
  تکان دادم ام را تکان و انگشت سبابه

  نرود که  تا آلـبالوى بدعُنُق یادش

 "، زیبایم  ، غزلم ، دلِ شعرم عشقم "
 

 یک بار و دوبار که نیست 

 رقصاندم   هم مى"بورد کى "گاهى همان پشت 
 حاال هرچه درخت دور و بر ماست 

  هست دور و برم "بورد کى "و هرچه 
 همه 

 دانند که  مى
 ما ،

 : هم خونانِ شیدایى 
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  که هیچ "بورد کى "خت و فواره و گل و گیاه و در
 خود شیدایى را هم 

  .داریم  وا مى به رقص
 

 راکویل -آگوست دو هزار هفتم 
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 دوّم یشیدای

 

 

 

 

 

 
 ام  هُشیارى را به ناحیتى رانده

 که رؤیا را منتهاى آرزوست 
 ی زنممآن چنان به جانِ جنون نق 

 کند از من دیگر را پنهان میخودکه 
 ام رغِ شیدایى شدهم

 نشسته بر درخت هشیارى 

    گاهِ جنون را با خواندنش  که گه(

 )کند گى مى همیشه  
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 ام  درختِ هشیارِ همیشه سبزِ باغ جنون شده

 که مرغى شیدا  (
 نشیند و هى بر آن مى

 )زند به جان جنون نق مى

 ام رؤیاى بیدارى که نگو شده
 منک دادى بر سرِ جنون مى و داد و بى

    که مپرس   

 
 جوالى دو هزار و یک یازدهم  
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  سکوت ی یسمفون

 
 
 
 

    هیس ِ سینکهوقتى 
  سکوت  ِبا سین

   شود درهم مى
 :  گویم با خود مى

 یک سمفونى است سکوت
 .شنیدنى

 
 !هیس س س س 

 !سینِ 

  !سکوت
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 !هم خوانی ی ِ دلْ نشین  واژه گان
 و خوش خوشان ِ نوای یک سمفونی

 مندر گوش ِ 

 آپریل دو هزار و یک
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 طـرح

 

 

 

 

 

 

 در پیش ِ رو 
 سرخ آبی ی ِ شعله های دوبال ِ آتش گرفته
 در سبزآبی ی ِ دوچشم ِ خیره وامی تابد و

 می نشیند
 . در دل ِ تلّی از خاکستر

 
 آن سو ترک 

 پرنده یی
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 ، خاکستری با بال هاش
 آسمان ِ آبی را

 اریب 
 .ی بالد و می رودم

 
 یک ـ ویرجینیاآگست دوهزارو
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 رسایی دیگرپُ

 
 
 

 پرسش ِ نپرسیده 

 کوبه داری است  

  که پشت  در مانده
 خوش  خبری ل واپس ِِآنى که دبی خبر از 

  نشسته  پشت در به گوشخوش حیال 
 و در که نیمه وا شود

 از دیدن پُرسایی که به خواندن ِ دیگری بر درآمده 
 دراند چشم و دهان مى

  به راه،چشمْ
 انه می بیند وبیگ

  پرسه نمی بیند 
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 . . .و در ِ ناگشوده را دوباره می بندد 
 زان پس

 پرسنده یی بیگانه اگر بر در آید
 در گشوده  نمی شود 

 درکه ناگشوده ماند 
 دهان وا نمی شود

  پُرسه  در ذهن می ماند شودندهان که وا 

 و می شود پرسش نپرسیده
  که هردم ، کفش و کاله می کند و

  در دیگری می رود و به

 پشت درِ ناگشوده می ماند

 
 اکتبر دوهزار و یک 
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 حکایتِ سوی ِ چشم های تو
 پیش کش شاعر شاعران اسماعیل جان خویی

 
 
 

 

 با طبقی پُرِ خرده آیینه بر سرم
 در کوچه پس کوچه ها
 :می دوم و جار می زنم

 . ..های غزال . . .  غزال . . . غزال 
   و زیرِ چشمی می پایم

 چشم ِ غزال واری که می پایدَم
 و تا به خود آوَرَدَم 

 نور از من گذشته و آمده روی سرم

 . الیِ خرده آیینه ها جا خوش کرده است
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 )دیده بودی ام(باید می دیدی ام در آن حال          
 :) گفته بودمت          (تا چشم در چشمت اندازم و بگویمت

 غایت سوی ِ دو چشمِ ِ تو 
  .های نیامده ی فرداهاستساعت 

 ) :نگفته بودمت این را(و بگویمت                     

 تو باید دویست چشم داشته باشی 
 که ساعت های نیامده ی فرداها را

 . از ریز و درشت می بینی

 و من که رؤیاهایم را در جامه دانی به عاریت گرفته
 کنار آیینه ها جا داده ام 

  آیینهطبق طبق چشم می بینم و
 .و دم می زنم از نامِ تو که رؤیای ِ رؤیاهای من است

 عزال وار می پایدم : می گویم 
 !می نوراندَت: می گویی 
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 ناگه

رَپ رَپِ سم اسب است و نعره ی باد است و هرم جان سوز آفتاب 
 است و آیینه است و دویست چشم منتظر

 و نوری  که از میان سینه ی من پر می کشد
 ینه بنشیندتا دردلِ آی

 و خواب از جامه دان عاریتی پر می کشد
 تا در جانِ آیینه بنشیند 

 از آیینه که بگذریم ،: می گویم
 غزال ها همه آن جایند

 . نعش ها نیزو
 و نعش ها همان سروهای بلندند

 که تا قسطنطنیه بر سرِ دست

 .باید جا به جاشان کنیم
 :و تو می گویی

 !قسطنطنیه؟!  پَه" ـ 
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 ه  دیگر نام  است حاال      فقط نامقسطنطنی

 جایی دگر بیاب 
 جایی دگر بیاب که باشد
 تا آیینه های شکسته را

 بنشینیم و ذرّه ذرّه از طبق به در کشیم 
 و ذرّه ذرّه جفت هم سوار کنیم 

 تا نورِ از دلش بنورَد و قسطنطنیه از ذهنت به در شود
 

 هوا، هوای عبوس پسین و نعره نعره ی باد
 ینه پر از سوی چشم غزال است و س

 و خواب، خاطره یی از شکفتن است و بلوغ 
 و عطرِ مانده 

 از بستری ست کز آن تو نیست دیگر 
 از آن تو نیست و دلت هم نمی آید حذفش کنی

 می خواهیش باشد و نمی خواهیش
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 لحظه لحظه ی گنگی ست
 با بوی نرگس و سنبل
 و سوی ِ چشمِ ِ غزا ل

 . . .و 

 

 بچینید
 آیینه ها را بچینید 

 خرده آیینه ها را  چِفت،

 فتِ هم  بچینیدجُ
 تا نور ِ گم شده در دل ِ آیینه 
 با سوی ِ چشم ِ دویست چشم
 .در هم شود و باِ ما سفر کند

 
 جایی دگر، همیشه جاهای دیگری

 !جا باز می کنیم 
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 بچینید

 سوی ِ چشم ِ دویست چشم
 فردای گم شده را

 دیری ست دیده است 
 ن خواب را ای

 من 

 .در آیینه دیده ام
 

   راکویل-دوهزارویک نوزدهم نوامبر
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 پرده یی میانِ بودن و نبودن
 با یاد مادر که همیشه هست

 
 
 

 هنوز هم مانده ام
 که چگونه حکایت ِ بودن را

 از دل ِ رفتن بیرون بیاورم  
 با این که آن صدای مهیب 

   *ن شِکـَفـتاز بیخ گوشم گذشته و تنیده شده در گوش ای
 . هنوز هم مانده ام

 حاال  
 دیگر آن صدا 

 از غضروف های ِ گوش ِ جهان هم گذشته و آمده این جا
 کنارِ شقیقه ام

                                                 
  غار  *
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 و نشسته است ته ِ حادثه یی 
 .که دارد در انتهای بودن اتفاق می افتد

 
 پایین تـَرَک

 سگی سر به روی دست 
 هفت جان    چشم براه  ِ هفت خفته در شکفت 

 پوسانده است
 و انگار نه انگار

 که تو    هی سر 
 این ور و آن ور تاب می دهی 

 . تا خواب را برمانی
 )یا پرسیده: ( گویا کسی در تاریکی ازَت می پرسد

   ــ چه گفتنی یی "
 از ترس ِ رفتن ِ خواب از چشم ِ نمی دانم کی 

 در دهانت 
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 منتظر ِ تمام شدن ِ آن حادثه ی کذایی است 

   "انت  گشوده شود؟ تا لب
 بعد 

 من  آن سگ را دور می زنم ،
 : از در،  در می آیم و می گویم 

 ، را ازم نپرسد" افسوس "از ترس این که کسی نشانی ی ِ شهرِ
 .سکه های ته جیبم را تا کنون رو نکرده ام

 امّا حاال
 بیرون، حکایت دقیانوس شاه روی ِ صحنه است

 و آدم ها 
  می رونددسته دسته به تماشا

 
 پیش از آن که پرده باال رود 

 :صدایی از میان ِ تماشاگران برمی خیزد 

 ــ بسیار گشتیم تا کسی را پیدا کنیم که  بیاید جلوی ِ پرده "
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 :بایستد و بگوید 
 خانم ها، آقایان ( 

 پرده ی اوّل همان حکایت ِ بودن است 
 )و طوری نوشته شده تا همیشه در یاد شما ماندگار شود

 و بعد تماشاگران بدستکند
 و گوینده تا کمر خم شود

 :کمر که راست کرد از رو بخواند
 در نبود می کده ها( 

 از باده ی حضور ِ شما سرمست گشته ایم 

  ") پس همیشه بمانید و مستی ی ِ ما را نپرانید 
 و صدای دیگری  رساتر از صدای اولی

  ـ آن هم از میان ِ جمعـ
 :می گوید 

 "قرار نبود راز ِ نمایش  این گونه آسان هویدا شود آقا، "ـ 
 و بعد پرده باال می رود
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 و هفت مرد خسته در دهانه ی شِکـَفتی نمایان می شوند
 و از همان باال 

 شهرِ زیر پاشان را می نگرند
 من سینه صاف می کنم

 و بودن ِ آن هفت مرد را 
 که زن هاشان قرار است 

 ین منتظر باشندبا چشم های سرخ ِ سرخ آن پای
 به نمایش درمی آید

 و بعد
 پیش از آن که قصّه تمام شود سکوت می شود

 مثل ِ وقت ِ رفتن ِ تو که از پشت سر 
 ساکت نگاهت کردم 

 :و تو رو برگرداندی   که 

  " نوشتن"  با نون ِ  "ِ نگاه کردن" مگر نون  "ـ 
 از یک خانواده نیستند ؟
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 "پس نگاه نکن، بنویس 
 نده بودم که چگونه بنویسم نبودن ِ بودن  راو  من ما

 
 هنوز هم 

 برای نبودنت از این ناحیه صدایی برنمی خیزد
 عذر این همه نگفتن را 

 در نوشته یی که نمی خواهد نوشته شود
 آورده ام

حاال  این قصّه هم دارد می نشیند کنارِ قصّه ی یاران غارِ عصرِ 
      دقیانوس

  بودی که بخوانمو آیه یی که یادم داده 
  :تا سگ ها نگیرندم

  *. . . )و کـَلبَهُم باسِطٌ ذَراعَـیـْهُ بـِالـْوَسید ( 
 این، با آن  قصه که می خواهمش بنویسم و نمی شود

                                                 
 ، سوره ی کهف، آیه هژدهم قرآن ،  ". . .ودست  گشوده بر دهانه  غارو سگ هاشان  د"  *
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 با یاد چشم های تو و وانهادنشان در پس در، 
 و این که اگر نمی دیدمت سر از کجا در می کردم امروز

 ه استاین ها همه روی دست من ماند

 و هی تکه تکه جدا می شود ازمن 
 و نگاهم که به سیاهی ی تلفن می افتد

 :به یاد لرزش ِ جان تو می افتم و این که 
 این بار نوبت کی ست؟

  یی از رود است **و این تازه هنوز پـِشنگه
 هنوز مانده تا شاخه شاخه شود و خانه خانه بیاید

 و حوض ها پیش از سپیده ی صبح
 نند لبْ پَر ز

 و هنوز که هنوز است
 نیمه شبان

  من 

                                                 
 ترشح   **
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  از پله ها آرام باال می روم 
 تا تو نفهمی 

 یا نکند بازهم پلک می زنی که بیایم ؟ 
 یا هنوز هم  از چشم بد بدور می کنی مرا؟ 

 و چپ چپ نگاهم می کنی 
 . وقتی می گویمت سهم مرا که تو می خوانی سر به سرم نگذار

 وره ست و اگر قرار به خواندن س
 خودم هزار سوره ی نخوانده پیش ِ رو دارم

 و خواب خوش که ندارم 
 و خواب خوش که می گفتی ام که ندارم 

 وهی شده ام سگ ونیستی که ببینی 
 و دست بکوبی بر سر زانو 

 و چشم بگیری از کف دستت 
 و هی چپ چپ نگاهم کنی 

 ومن کجا بنشینم که باد بوی تو آرد
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 و کاش دو دانگ صدا بود تا سعدیانه بخوانم

 " مگر که بوی تو آرد نسیم اسحارم" 
 

  بیست و پنجم دسامبر دوهزار و یک
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 دشای

 
 شاید

 اگر بر سرِ عقل می آمدم
 تنها مونس ِ لحظه های جنونم را

 چتری می کردم
 و می رفتم زیر ناودان می ایستادم

 تا شأن نزول ِ این همه آب بی دریغ
 ی ذهنم شود ملکه 

 امّا 
 همین که می خواهم سر ِ عقل بیایم

 باران بند می آید
 و آفتابِ داغ

 .مجنون ترم می کند
 ٢٠٠١شب کریسمس 
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  که رفتی جهان یِ نامه سوگ

 
 
 
 

 

 )الف(

و   تنم بوى موج دارد.  ىِ آبى آبى.   ام  و آبى ام از دریا برگشته
ى   ها و با پاشنه ام روى شن نشسته.  خواهم همیشه آبى بمانم مى

موج خود را .   را ىِ آب کرانگىی هام ب  و با چشم کاوم پا زمین را مى

. گردد مى  و بر*"د، نشد، بازهم نش نه ": خواند زند و مى به ساحل مى
  خشنود اما نیست.  تر تر و با دستانى پر آید و این باربه نیرو دوباره مى

، نشد،  نه ".  سند نیست که خر اش خوانم کنم و مى  مى اش و حس

آید و هر بار پر و  دانم که مى مانم و مى منتظر مى. " بازهم نشد

                                                 
 خویی  *
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. جاست  ، آن ام درست پنداشته. شود بار مى شود، این مى.  تر پیمان 
زند که  جار مى.  دستِ خالى نیست انگار. آید  که مى بینم اش مى

کند  آبى مىیى که آب را  آیم وبرایت از آن آبى دارم مى.  بمان
 .  ام آورده

 رنگِ آسمان آورده بود با خود،
 :بوىِ جان را 

 رنگ و بوى جهانِ ما بود
 .  بامداد

 
 

 )ب ( 

یى  پنجره. پایید نشست و کوچه را مى مى. یى بود آن روبرو پنجره
دادى بازهم جا   جا مى ى آسمان را هم که در قابش فراخ که همه

نشست و سخت نگران  آفتاب مىرو به .  کرد آبى مى  و آبى داشت
همین بودکه از . یى را از قلم انداخته باشد بودکه مبادا آفتاب خانه
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پرسیدکه آیا تا رسیدن شب   مى گذر، از پرنده، ابر یا آذرخش هر ره
رسید زلف  شب که مى. قرار باید سیر آفتاب شوند ى بى چند کوچه

شد و نورِ آفتابِ در  نمود و آینه مى زد و پیشانى مى از چهره کنار مى
تابید  تابید و مى مى. گذران   پاى ره تاباند پیش سینه انباشتهه را مى

 . آید تابید تا صبح دررسد و آفتاب بر و مى
 یى رو به جهان باز بود پنجره

  . بامداد
 

 

 )پ (  

 جاشوان،
  تر از همیشه، خسته

  پایان را سفر بى
 ریزان  عرق
 کنند،   به پایان نزدیک مىهاى لجوجِ موج در پناه شالق
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 سر، که ناگاه طوفان خیره
 یى بلند با خیزابه 

 کند و  شان را پنبه مى رشته
 . رمانندشان  مى از ساحل واپس

  خود را شاعرِ مسافر حواس
 پیشاپیش 
 وغرق کرده است  

 . گوید  از واژه مى با موج و ستاره
 . رقصاند شوراند و مى  را مى باد کاکلش
 :دارد که یو برمىناخدا غر

 :ى گرداب کنید بارهاى سنگین را طعمه" -
 شاید 

  بار  سبک

  "به ساحل مقدر نزدیک شویم
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 گیرد و،  شاعر چشم از ستاره و موج مى
 چشم در چشم جاشوان ِ خسته،

 :خواند مى 

 به ژرفاهاى تاریک "  - 
 ام  همه چیز دیده

 غرقاب هاى واهمه 
 یابند و ماسه و سنگ پایان مى

 به آسمان اما

 *"پایان توانم کرد سفر بى

 

 . گذرد ترسد و مى مرگ مى
 ماه 

  . کشد لوندانه از پناهِ موج سرک مى
 . جوشد جاشوان مى ى امیدى در دل چشمه

                                                 
  شاملو *
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 جاشوهاى المذهب، 
  باشند،  یافته انگارى که حرزى 

 وار  نگین
  :کشند که  مى در برش

 ى آسمانِ لگام گسیخته از توست صافى-“
 تویى کهو 

 ا وردى ب 
 در سرزمین حسرت 

  ". معجزه کاشتى 

 

 :کشد شاعر غریو بر مى

  نه" -
 هرگز شب را باور نکردم 

 چرا که 
   در فراسوى دهلیزش
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 یى  به امیدِ دریچه 

 *"  دل بسته بودم

 

 شود  ساحل هویدا مى
 :کشند که و جاشوانِ المذهب صیحه مى

  "! ساحل !ساحل " -

 

 گان بود ساحلِ توفان زده
 . بامداد

 
 

 )ت ( 

 . پسین است 
 ،  ى مادر بزرگ ى خانه جلوى ایوان پشت قبله

                                                 
  * آتشی
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 ،  روىِ تختِ روى حوض
 . ایم نشسته

 
است و بوى بلوغِ بهارِ نارنج است  چاى است و خاطره است و خنده

 نسیم   است و نوازش ى حوض  ماهى و نجواى فواره است و رقص
قُلِ قلیان است و نیاز نیست    و قُلى پُرِ اطلسى است است و کُرزه
 .   و خانه هست

 . گفت  فهمم چه مى حاال مى
 ،   ام مرده

  . ام  من آن لحظه را مرده
 .  مرده بودم و اصال نبودم من

 وقتى که من مرده بودم، 
 گانى بود،  عین زنده

 .  بامداد
 



 حاال دوباره صـدا
 
 

91 

 )ث ( 

فنگ و بندد و ت مچ پیچ مى.  کند شکارچى چارق و پاپیچ به پا مى
 پازن به کوه و کتل  کند و به هوس یراق و خشاب حمایل مى

نشیند  یى مى یى، در پناه درختچه یى، بر فراز چشمه در گردنه.  زند مى
یى شکار جوان تازه  گله.  تا عبورِ غافل شکارى را به تیرى بایستاند

اندکه تیرِ خشم شکارچى از بنا  ىِ علف آشنا کرده پوزه به نورسى
، به سنگینى نگاهى  ناگاه. گذرد ى جوانى صفیرکشان مى ه بر گوش

ى شکار پیرى از کشیدن  چرخاند شکارچى و چشم غُرّه چشم مى
لرزد که خود را تسلیم   مى بر خویش. دارد  مى ى ماشه بازش دوباره

چاره را به سر فرو افکندن و .  بیند، نه شکار را تسلیم خود شکار مى
.   شود شکارچى  شکار مى تسلیمِ محض . یابد از شکار گریختن مى

 چشم ِشکارِ پیرِ نگهبانِ شکارانِ جوانِ کوه و کتل بود،
 . بامداد
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 )ج (  

 ،  حافظ آمده است
  و  همین جا کنارم نشسته است

  :موید مى

 ! حاال چه می کنید؟" -
 دیگر چه دارید  
 تا  
  !بر خود ببالید ؟ 
 !د؟چندقرن دیگر باید چشم در راه بمانی 
 !هان، چند قرن ؟ 
 یى،  گیرم در گوشه 

 کنجى، 
 چراغى دیدید، 

 یا حتّا 
  یى از قله
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 یى چیدید، سپیده

 "!کنید؟ شب را چگونه پهن مى

 

 :ست حافظ انگار همیشه با من بوده

  ما" -
  هاى سنگى   فاتحان لحظه

 "نمیشویم هر روز زاده 

 

 :  است حافظ واپس دل

 بخوانید چهان بی او را دوباره " -
 تا بر خود ببالید

 :اید  زمان او بوده که هم 
 چنان که ما بالیدیم  هم

 "که هم زبان او بودیم

  

 کرده است حافظ،  خوى
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 ست  زلف  هم آشفته
 امّا نه از سرِخوشى 

 .بار این 
 :موید بر بالین من آمده است و مى 

  تا این باغ دوباره به بر بنشیند و" -
 پرنده بخواند، 
 .سده باید دوام بیارد هفتهان ج 
 حاال چگونه  

 بى او
 ! دارید؟ مُهر از راز این همه کرشمه برمى

 و چگونه 
  برگى   خش از خش

   !کنید؟ به ژرفاى طوفان راه پیدا مى
 بى او  

 "! . . .چگونه ؟
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 حافظ است این که آمده ست و 
 ریزه  با سنگ

 .گوید از هراسِ بعدِ مرگ کوه مى

 

 یا، کوه و دشت و در
 !نه
  جهانِ ما بود   یهمه 

 . بامداد
 

  گیدرزبرگ مریلند - جوالى دو هزاربیست و ششم
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 ها یی لحظه
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١ 
 

 

   پس
 سرایم اگر عشق  براى چه مى

 یى نیست  آینه
 تا خودرا
 تو ببینم 

 

 سرایم  براى که مى پس
 اگر عشق 

 یى نیست  آینه

 
 نیاویرجی -آگست دو هزار بیستم
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٢ 
 

 
 باد

 یادِ مادر بزرگ را
 وزاند بر من  مى
 هوا

 دوباره هواى

 گریستن است  

  
 مى دو هزار و یک
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٣ 
 

 

 هنوزهم 
 زنم  به هر وازه دست مى

 بینم  مى

 ”  ستاره وِ"سینِ

 “ سحر ِ "ر

 کند ام مى سراپا مات

 نرماى چشمک و
 لطف نسیم 

 که هیچ
 نهم جون دو هزار و یک
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۴ 
 

 
  بر لب  اش با سکوت
 ام مى کند وقتى نگاه

 بینم  مى
 از آفتاب هم بلندتر است و

 از شب هم ژرف تر

 

 تنها
   اش وقتى با سکوت
 کند ام مى نگاه

 
 پانزدهم جون دو هزار و یک
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۵ 
 

 ام  دریا دریا تالطم در دل
 باغچه باغچه اطلسى در کنارم 

 وم لقنارى قنارى آواز در گ

 ام  فواره فواره شعر در ذهن
 ام  اب کتاب واژه در دهانکت

  رخِ ماهت در برابرم ،بدر بدر
 حاال اگر نسرایمت 

 ! کى ؟ پس

 
 اول جوالى دو هزار و یک 
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۶ 
 

 

 

 

 

 ناگاه 
 خنده پیاله ی آبی شد

   بیابانی تشنه*تیفِ

 رنگِ رخ
 آفتابِ پریده بر سر دیوار 

 ،تن
 تکّه چوبی 

 سفره ی هزاران هزار موریانه ی گشنه
  خشک  و دهان چاهی

                                                 
 پخش ، هدر* 
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 که آهِ هزاران سر به چاه گذاشته را
 یک جا در داد

 ناز نگاه ِ  شوخ ِ تو یارا

 که مرگ را 
   .مسخره کرد

  
  گیدرزبرگ،بیمارستان ادوانتیس - دهم اکتبر دو هزار و یک
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٧ 
 

 

 
 یک چشم این پرنده

   استپاسخ بىش ِ زار پرسآشیانه ی ه
  چشم دیگرش،

 .النه ی هزار پاسخ ِ بی پرسش
 

 کی ؟ کجا ؟
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 به جای مؤخره 
 

  هیچ گونه توضیحی را بر شعـر، آن هم از سوی شاعر ، ،برخی
نمی پسندند من امـّا همیشه می خواسته ام خاطره ی سرایش 

از همین رو . شعرهایم را ـ آن هایی را که نوشتنی است ـ بنویسم
خوش می دارم یادداشت هایی در باره ی برخی از شعر های این 

 .فتر به جای  مؤخره بیاورمد
 

 از سنگ ناله خیزد •

   من دانم آیا الزم است بگویم یا نه که شاید این شعر واکنش نمى
 در ، امیرالمؤمنین عمر، افغان ستیزباشد به حماقت موالى طالبان

دانم الزم است بگویم یا نه که  و هم نمى. هاى بودا انهدام مجسمه
 سرِ آن به این سو پرید ت که بودا ازس دیوار در این شعر دیوارِ باغى
 کنم  دارم پیشکش که خوش گر ایندی.  و   زنده گیش دگرگون شد

 .اند  من رنج هم افغانیم که زبانانِ ازهم این شعر را به آن دسته
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 گیسو واژه •

 استفاده کنم "درواچه"اصرار داشته ام در این شعر از واژه ی 
. ردم ِ فارسکه همان دریچه است به گویش بخشی از م

باری؛ درواچه به گوشم خوش تر . استان فارس را می گویم
اگر نمی پسندید بی زحمت جابه جایش کنید با . می نشیند

 .دریچه

 

 میالد سندباد •

من در شأن نزول این شعر وجیزه یی نوشته ام که بی مناسبت 
 :نمی دانم آن را عینا بیاورم

یى به سراغم  شوره لْد.  گیراند ام را مى شنبه دل پسین هاى یک
آن وقت ها که بچه .  هاى جمعه آورد که در کودکى پسین مى

هاى پسینِ  گذاشتم براى آخرین ساعت هایم را مى بودم و مشق
ها حالم را مى گرفت و  ى تمام نکردن مشق شوره جمعه و دل

گاه  ى انارى آقاى استوار و خِفّتِ سرِ صفِ صبح  از ترکه اگرترس
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دادند  راى هر کلمه یک اشرفى هم که مىها نبود ب شنبه
کودکیم را به  ى شنبه همان پسینِ جمعه  پسین یک.  نوشتم نمى

   هنوزهم. آورد یادم مى
 

 در کار  این بار امّا حرفِ مشق و درس.  شنبه بود و پسین یک
قول داده بودم در مراسم یادبود احمدِ شاملو  . تکلیف چرا. نبود

 از درگذشت  چند هفته پس  -گست که در تاریخِ دوازدهم آ
شد  هاى واژه در تورنتو کانادا برگزار مى  به همت شب- شاملو

 براى آماده شدن و حضور در آن جمع وقت تنگ.   شرکت کنم
در حضورِ انبوهِ دوستدارانِ بامدادِ  بود و مانده بودم که چه بگویم 

 :گرفتم.  باید از ِ بامداد مدد می گرفتم . شعر پارسى

هاى شاملو و نشسته بودم میانِ  ور و برم پر شده بود از کتابد
هایى که از این سو و آن سو جمع  ها و نوشته انبوهى از یادداشت
 . ى شعرِ او کرده بودم در باره

چاپ اول این . در این میان چشمم به کتاب مدایح بى صله افتاد
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ر هزا  سال بین  شعر از شعرهاى پنجاه و یککتاب راکه شامل 
 و سیصد و پنجاه و هشت تا هزار و سیصد و شصت ونه 

 هزارو استکهلمِ سوئد به سال  در حمدشاملو است، نشر آرشا
چندتا از شعرهاى این .   منتشر کرده استسیصد و هفتاد و سه

درجدال با "شعرِ . کتاب جزیى از شعرهاى درخشان شاملو است 

م شود آن را شرحِ حالِ شاملو و ه  که مى"خاموشى
  ى شعرى او دانست نیز در این کتاب آمده است نامه وصیت

بودم میان  طور که نشسته همان. زدم  مدایح بى صله را ورق مى
انگارى آخر خط براى من براى . انبوه کاغذ و مجله و کتاب 

آن که  بى. رسید  داشتم به همین کتاب مى کارى که در بیش
.  دوبار خواندم برخى از شعرهاى این کتاب را یکى. بدانم 
ى دوّمى که کتاب را ورق مى زدم یک شعر نگاهم را آز  دفعه

  دانم براتان پیش نمى. مرا گرفت، شدم مالِ او . آن خود کرد
.  آمده است یا نه که بشوید مالِ چیزى که از آنِ شما نیست

  همان که برایش. یعنى خود را از دست رفته بدانید و تسلیم 
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برد هرجا  مى/  یى بر گردنم افکنده دوست هرشت "شود خواند  مى

همان شده .  چیزى شبیه عاشق شدن.  " که خاطر خواه اوست
یى بر گردنم افکند و کشید  شعرِ دوّمِ این کتاب رشته.  بودم من

چنان کشیدنى که حتّا صداىِ پرى را که براى شام  آن.  مرا
 من نا شوم او هم از این گونه که مى.   کرد نشیندم صدایم مى
شب هم گفته  گوید و البد آن  مى شود و حتماً با خودش امید مى
 و  فهمد  را بکشم که حال و روزم را مى نازش.   کن بابا که ولش

 .گذاردم به حالِ خودم شوم مى این طور که مى
همان ـ ى شاملو  صله  کتابِ مدایحِ بى  دهمى شعرِ صفحه

شعر . عنوان ندارد ـ  ردشنبه با خود ب یک شعرى که مرا آن پسینِ
  : این است

در  / دادگر ریز بى آن خون/ چون نوبتِ مالحان ما فرا رسد"
خنجرى  / زخم آخرین را / استوار بایستد /  ى مغناتیس جزیره

 به بانگى خاموش  بر دو پاى / دریا  پس  /  /. برهنه به دندانش
   /دختراناز زیباترینِ  / الحانم /  /. ایشان را آواز در دهد/ 
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 /  ى بار انداز کده هاى محقرِ مى خانه ودر باال    / دست باز دارند
 پارو / هاى زنگار در زورق/ گردوار  خوابو / به خود رها کنند،

 " . شتاب کنند  /  و به جانب میعادِ مقدّرِ ظلمت / بردارند
نام بگذارم خواهم  من اگر بخواهم عنوانى بر این شعرِ بى

گویم از خودِ شاملو  را ؟ مىــ چ پرسید  مى"  مرگ سفرِ"گذاشت 
 : گوید جا که در توضیح و اشارتى به این شعر مى  آن . ام آموخته

  در لندن نوشتم  پنجاه و هفتاین سطور را در اواسط پاییز" -
 داستانى  شود آن را بر اساس و بالفاصله به نظرم رسید که مى

 به زبانِ ـ  " شب زار و یکه  " از   و مثالً مقتبسـبدین شرح 
  :  داد  گسترش هاى عامیانه تداول و در اوزان ترانه

 سندباد در سفرِ مرگ
ست تا به انتظارِ فراخوانده شدن در بندر مانده  سندباد دیرى

هاى دریا چشم  هاى بلند به دور دست از فراز صخره.  است
د یا در گذران خانه به مِى کشیدن مى  را در مى اندازد و غمش مى

 تا سرانجام   . . . وش ى محقرِ آن با دخترى کولى باالخانه
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 یا را می شنود که او را بهر هیبت آواز درپشبى در دلِ توفانى  نیم
 . کند که مرو دخترک البه مى . خود می خواند

 بایدبرومـ 

  .  مرا هم با خود ببر پسـ 

ید سفرِ ، شا سفر من پاسخ به دعوت توفان است.  توانم  نمى -
 که زورق تابِ  توانم تو را با خود ببرم بخصوص نمى.  مرگ باشد

 . من تنها را نیز ندارد
 ! ، با من بمان  مرو پس ـ

  هاى سستِ زورقِ پوسیده اش  میخ کوه مغناتیس.  رود سندباد مى
خیالِ  ، امواجِ بى شکند و سحرگاه ، زورق در هم مى کشد را مى

 " . اندازد رونق به ساحل مى ر بندرگاهِ بىى سندباد را د دریا جنازه
.  براى پرداختنِ این طرح فرصتى دست نداد ":  افزاید شاملو مى

بینى را به   توانسته بودم در توفانِ آن روزها این روشن کاش
 " جایى برسانم

 یعنى این شعر از من  .  بگذرم این شعر را که خواندم نتوانستم ازش
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 .نگذشت
 . شارت  او رمق از زانوانِ من گرفت تا نتوانم بگریزمشعرِ شاملو و ا 

بر .  خواهم این را که خواندم با خود گفتم این همانى است که مى
گیرى  را پى ى طرحِ شاملو و آن آن شدم تا طرحى بنویسم در دنباله

شب به نیمه .  یى که قابل ارائه بشود  به مرحله کنم تا برسانمش
آید که چقدر  یادم نمى. غاز راه بودم رسیده بود و من هنوز در آ

دانم که اگر آدم  همین قدر مى. کاغذ سیاه کردم و دور انداختم 
همه  گذشت به عقلِ منى که محو میان آن عاقلى از آن حوالى مى

خودمانیم .  کرد گذشت شک مى کاغذ مچاله کرده نشسته بودم مى
  !!گى هم عالمى دارد ها دیوانه

 ـخواستم بنویسم  چه که مى  ى آن ه همهسر زده بود کسپیده 
شعرى که ناخواسته .   به شعرى تبدیل شده بودـ  که بخواهم آن بى

کرد و  رنگ و بوى زبان شاملو را به خود گرفته بود اما راضیم مى
با خود گفتم چه اشکالى دارد مگر ما در .  زدود گى از تنم مى خسته

باشد، من هم .  ن را نداریمشعرِ پارسى سنتِ استقبال از شعرِ دیگرا
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از طرفى . ام این شعر را در حال و هواى شاملو براى شاملو نوشته
ىِ طرحِ بامداد  خواستم طرحى دراندازم در پى دل خور بودم که مى
  در پی ی تالشم برای رسیدن به یک طرح ،و نشده بود،  یعنى

ودم گفتم گفتم  ـ با خ.  بینید شعرى که مىرسیده بودم به ،  نخواسته
ى یک  این شعر نتیجه.  شعرِ نطلبیده مراد است مثلِ آب نطلبیدهـ 

ى شاملو  و هرچه هست براى من خاطره.  شب بى خوابى من است
 عنوانِ شعر را گذاشتم.  دارد مى و شعر و طرح شاملو را زنده نگه

 : ین است همبارى شعر  "میالد سندباد

   الخ. .  . و چون گذرِ صبح به بارانداز بیافتد
متنى از .  ه چیزکى شد براى خودشوقتی دوباره خواندمش دیدم 

 این است که بگویم  یا درستش.  شعرى از درون شعر.  درون متن
طرحى که از درون یک شعر سر به در کرد ، دوباره به شعرى رسید 

از مرگ به میالد رسیدن مثلِ .  تواند خود به طرحى  نو برسد که مى
.   ناتمامى که در عین ناتمامى کامل است و هویت داردیى بر ادامه. 

مگر :   خودرا این گونه راضى کنم که ـ  و هنوز همـتوانستم  مى
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 هزار و " از  خواست داستانى بسراید مقتبس  نمى شاملو در طرحش

، با استقبال از شعر او   که نه هم با اقتباس خوب من.  " شب یک
سرایم و  بان شهرزاد و از زبانِ او مىمیالدِ سندباد را دوباره در ز

مگر کارِ شاعر غیر ممکن را ممکن . رسانم  مرگ او را به میالد مى
هاى هزار و   بگذار من شهرزاد را از میان قصه پس. کردن نیست 

 اینجا میان شعر خود بنشانم و به زبان  شب بردارم و بیاورمش یک
که  مگر نه این. نم او شاملو را با سندباد یکى کنم و جارشان بز

سفرِ  "ام   را گذاشته سندبادى که در شعر شاملو که من نامش

 ،  او و مگر نه.  شود ، در این شعر زنده مى رسد  به مرگ مى_ " مرگ
 ودر مرگِ خود  وار از مرگ  ققنوس نیز است   بامداد شعر پارسىکه

  . ؟ شد نشد. متولد شد
  چرا که نه ؟

 

 ند پوشغـزل واره ی زیبای پر •

این شعر برای اول بار در سال هزار و سیصد  و هفتاد و هفت  در 
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پس از این که نوشتمش حس کردم به دلم . تورنتو به ذهنم رسید
 از همین رو ، وقتی  .آنی نیست که که از ذهنم گذشت.  نمیچسبد

گزیده یی از کارهای سال های هفتاد و سه تا هفتاد و هفت را  در 

به .  کنار هم گذاردم، انتخابش نکردم" ی صبح  زیر ستاره"دفتر 
.  فکرش اما هماره آرامم نمی گذاشت . دلم چنگی نزد آن روز

تا دست آخر شد اینی . یکی دوبار دیگر نوشتمش امّا نه، نمی شد
 : حاال بهتر می پسندمش و دو دلیل دارم. که می بینید

 ذهنم اول این که فکر می کنم این نسخه به آنی که آن روز از

  ـ که پر اهمیت تر است ـگدشت بسیار نزدیک تر است و دوم 
در . نسخه ی نهایی را درحضور اسماعیل جانم پاک نویسی کردم

،  و می آموزمآن نشست،  چون زمان های دیگر که با او می نشینم
 .زنده باشد. از او بسیار آموختم 

 

 پرده یی میان بودن و نبودن •

نوزده ماه )  اردی بهشت هفتاد ونه(دی در آپریل سال دوهزار میال
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سفر هم . پیش از مرگ مادرم، پس از حدود پانزده سال اورا دیدم
شیرین از این رو که مادر و برخی از . شیرین بود و هم تلخ

 که عمری –خواهران و برادرانم را پس از چهارده پانزده  سال 
شمانش تلخ از این روامّا که مادر مرا با چ.  دیدم–است خودش 

: دلم سوخت وقتی گفت.  دیابت لعنتی کورش کرده بود. نمی دید
 حاال دیگر از این که نمی بینم ناراضی نیستم چون تو اگر قرار "

در آن سفر،  شبی از . "باشد تورا نبینم  دیده به دردم نمی خورد
یکی از . عجمان به شارجه برمی گشتیم پلیس جلویمان را گرفت 

در حالی که نور چراغ قوه ی . معمول شبانههمان راه بندی های 
مأمورِ راه بندی داخل ماشین را می گشت شنیدم که مادر دارد 
زیرلب همان آیه یی از قرآن را می خواند که  وقتی بچه بودم یادم 

همان است که در شعر . داده بود تا  اگرخطری به سویم آمد بخوانم
 در دهانه ی هم آمده و صحبت می کند از سگ اصحاب کهف که

 .غار سر برروی دست گداشته بود و خوابیده بود
 . اسطوره ی  توراتی ی سر از قرآن در آورده
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 باری؛
همان شب از ذهنم گذشت که قصه ی یاران غار را بازنویسی کنم 
یعنی بردارم اصحاب کهف را بیاورمشان به دوران کودکیم  و در 

چـِلـّه خانه غاری ) وراخس(کـُتِ چِـلـّه خانه بیدارشان کنم و کـُت 
است در دل کوهِ بوطالب در زادگاه من استهبان  که آن وقت ها 
اگر باران فراوان می بارید و رودخانه ی بُک بُک راه می افتاد 
وبادام زارهای دامنه ی بوطالب جای گردش و بیرون رفتن جمعه 
هامان می شد بعد از ناهار که معموال نان و ماست و خرما بود، 

ی از کارهامان رفتن به درون چله خانه  می شد  و ازدهانه ی  یک
 .  دیگرش که صد متری باالتر بود،  درآمدن

می خواستم ، در قصه، در یکی از همان گردش های بهاری که 
رودخانه  از تک وتا نیافتاده بود هنوز، وما همان دور وبرها پرسه 

از ما که بارش می زدیم، با برو بچه ها برویم درون غار و یکی 
  ": سبک تر بود و داشت جلوتر می رفت به سرعت برگردد و بگوید

  و ما "بچه ها بیایید نگاه کنید،  این جا چند نفر غریبه خوابیده اند 
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برویم باالی سرشان و بیدارشان کنیم و بعد دریابیم که آن ها 
همان هفت فراری ِ معروف زمان دقیانوس شاه هستند  و بعد،  

 که در گوشه ی دیگری از غار آدم های حسین ِ بهزاد  که در ببینم
دوره ی کودکی ما یاغی شده بود و زده بود به کوه  ومن در 
نوجوانی از روی کنجکاوی می خواستم ببینم که یک یاغی ی 
فراری چه شکلی است به وسیله ی یکی از خویشانش برایش پیغام 

ز مدتی نه چندان داده بودم که دلم می خواهد ببینمت و پس ا
طوالنی با کمال تعجب دیدم که فرستاد دنبالم  و من رفتم در خانه 
ی برادرش و او آن جا مرا پذیرفت و چه احترامی گذاشت و چه 
تعریف ها کرد که شد برایم اینجه ممد یاشار کمال و حاال آدم 
هایش که هنوز در خفا زنده گی می کردند در خیال من همین ها 

اشته اند می رفته اند به شهر افسوس  تاپناه ببرند به بودند که  د
دقیانوس شاه  که در میانه ی راه  که همین غار باشد خوابشان می 
برد وحاال  با سرو صدای ما بیدار شده اند و من  آشناشان می کنم 
با اصحاب کهف ِ زمان دقیانوس شاه و بعد همه مان با هم از آن 
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 . . .  و  دهانه ی دیگر غار درمی آییم
چند صفحه یی هم ــ مثال طرحی ــ همان شب نوشتم و بقیه 
اش ماند روی دستم کنار کارهای نیمه تمام دیگر تا نوزده ماه بعد 
که مادر مرد و من، خب طبیعی بود، که  چند شب و روز بی تابی 
کنم و بدتر این که نمی توانستم بروم سر خاکش و دلم را خوش 

م ــ با  یاد و خاطره ی او و عجبا که قصه می کردم ــ و هنوز ه
ی اصحاب کهف دوباره شروع کرد به  ذهن من نُک زدن و حال و 
هوایی از آن آمد و نشست در این شعر که در بغض ِ نبود مادر و 

سرایشی  در ماه گشت مرگ . نشیندن صدایش به دلم برات شد
بودن و خُب به کی باید تقدیمش می کردم  این تأمل بین .  مادر

 نبودن را ؟
 
 
 



 

 



 
 
 

 

 
 
. صمصام کشفی در سال هزار و سیصد و سی و چهار شمسی  در استهبان فارس به دنیا آمد

در سال .  منتشر کرد امیرکبیر استهباننخستین شعرهایش را در مجله ی دیواری دبیرستان
 اش را با هزار و سیصد و پنجاه شمسی هم زمان با راه یابی به دانش گاه فعّالیّت های ادبی

 اصلی او شعر است و تا کنون دل مشغولی ی. کرد نوشتن برنامه های ادبی برای  رادیو دنبال
 :دفترهای شعـر زیر از او منتشر شده است

 
گزیده ی  شعرهای   ( 1998 ، نشر افرا و کتاب پگاه ، تورنتو زیرستاره ی صبح •

 )سال های هزاروسیصد وهفتاد وسه تا آغازهفتاد و هفت شمسی

گزیده شعرهای سال های هزاروسیصد  ( 2000، نشر افرا، تورنتو از سر دیوار •
 )وهفتاد وهفت و هفتاد و هشت شمسی

گزیده شعرهای  سال های   ( 2002، نشر افرا، تورنتو  حاال دوباره صدا •
 )هزاروسیصد وهفتاد ونه و  هشتاد شمسی 

ی  زیر را می توان در کارنامه ی  کارها، که برای نشریات مختلف نوشته هاییگدشته از مقاله
  :                                              ادبی صمصام کشفی گنجاند



 

 

، نگاهی به تاریخ هزارساله ی  شعر پارسی ـ بخش هایی از آن به زین قند پارسی  •
 نشریه ی شهروند چاپ شد  مدت دو سال هر هفته در

ینگستن هیوز شاعر آمریکایی ــ آماده ، ترجمه ی چند شعر از لنفس ِ گل ِ سرخ •
 چاپ 
، ترچمه ی چندداستان کوتاه از نویستده گان معاصر آفریقا ــ آماده پسران آفریقا •

 چاپ
 ، گردآوری چند مقاله از ) اسماعـیل خویی شعردرباره ی( جان دل شعر  •

 ود  منتشر می ش2002 بهار  ـنویسنده گان مختلف در باره ی شعـر دکتراسماعـیل خویی
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