
 

  

  
  

  صمصام كشفي
  رقصي چنينرقصي چنين

  »شعر« 
  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

    

  

 
 1334  كشفي، صمصام •
 )دفتر شعر( رقصي چنين •
 )ميالدي 2007( خورشيدي 1386بهار  )نشر اينترنتي( چاپ نخست •
 ) مريلند، آمريكا(نشر پرسا  •
  

www.porsabooks.com 
www.kashfis.com 

 
  .است  از آن شاعرهمه حقوق 

به  دفتراين همه يا هر بخشي از ر گونه تكثير، يا حفظ و انتقالِ براي نقد و بررسي ، ه مگر
آن به هر شكل و وسيلهيالكترونيك صورت ي شاعر ي كتبي ي بي اجازهي، مكانيكي، ويا ضبط

 .ممنوع است 
 
  

ISBN: 0-9760312-4-8  



 

  فهرست

  

  

  

  
نور ناف 5
تمرگ مرگ 8

اي هرگز؟ طبليده 10
ازطاهربخوان 12
چنينرقصي  18
جك لندن هم مست بود 22
خواب عنكبوت 26
ي زمين سيلي 28
آن پرسش يگانه 30
گل بانگ شبانه 32
دل گيري 38
ام، گامِ راهگ هرا 39
4بهاريه  41
بيا 43
خاموشعله 48
ومش ميآغاز كه  49
واژه ها را مي بينم 50
4شطح واره  57
5شطح واره  60
چيدن 62



 

گم گلو 63
و اما من دريايي 66
ـ زايش 1ي گ هي زند سمفوني 68
ـ رويش 2ي گ هي زند سمفوني 72
ـ پزمرش 3ي گ هي زند سمفوني 77
نوشته شده در يك ايستگاه مانده به آخر 80
 در پيش رو 82
ي رنگيترانه 83
خفته روي 85
واهم خودم باشمخ مي 87
آفتاب نويس 90
متن تنهايي 92



  ◊◊◊  رقصي چنين◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
5 

 نافِ نور

  
  
  
  

  امبرهنه در برابر آينه ايستاده
  چپم ييي بر شانهپنجره

  ي راستمقابي بر شانه
، گذرد از برابر چشمانم مي، ابدت ميي گوشم نوري از پنجره بر الله

  .قاب در نشيند و ميخورد به آينه مي
  نورِ نشسته در قاب

   ،در دور و برمشود مييي هاله
  .وردآ مياز خود بيرونم 

  
   ست از وسوسه حاالاغ تهيب

  هاي انجير را دست نسيمزند برگپس مي
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  گيپيچد به دور ِ برهنهعطر سيب مي
  برابر خواهشدر   »نه« فكند آ ميسر فرو 

  .گاه فرو رفتن در پهلوي چپ است حاال
  

   ذردگ مياز پهلو 
  زبان ميانِ تا سدر مي ششعلهتن را و  بنِند ز ميآتش 

  ،با  يردگ مي گر
  از نور، ود ش مين زاييده ز

  عريان؛
  تبسمي بر لبانش،با 

  سيب درشتي در دستانش،
  .نوري بردميده از نافش ي هشاخ

  نور ِ ناف
  ،نشاند و طعم سيب بر بوسه مي

  ي راندنه سينهبگذارد دست ردي مي
  .رداند زبان را به دور دهنگ مي
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  .يرند نون و هـگ ميجان 
  

  برهنه زبان گشوده و 
  ام، حااليستادهدر باغ ا
  چپم ي هيي بر شانپنجره

  درخت سيبي در برابرم
  .اش بر لبانملبان زني با بوسه هاي سيبي
  صداي پوزش خدا در گوشم

  .زد در چشمانمخ ميي ماري كه پس ساريشرم
  

 2004اكتبر  31
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  رگ مرگمتُ

  
  

  بسي 
  بس 

  پيش از آن كه آغازيده باشيم،
  .واژه در ما فرموده بود

  ، بسيار
  بسي، 

  پيش از آن كه مرگ
  .در آخر ما تمرگيده باشد

  
  گاه آن
  ما 

  خويش را و روز را
  خويش را و ماه را
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  خويش را و سال و ماه و روز را 
  دوره كرديم و 

  جوانه زد؛و  ما جانِ واژه  خودرا رساند به ميانِ
  شاخه كشيد ،

  گل داد ،
  .به بر نشست

  ما تمرگيده ِ و مرگ در آخر
  ي ما رابر داده گانِواژه

  ي خويشنشاند بر سفره
  ازآن پس

  ندك ميمرگ است اين كه ما را روايت 
  .نه ما مرگ را

  
ـ مريلند  2004مي  20  
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  ي هرگز ؟اطبليده

  
  
  
  

  ي هرگز اطبليده
  تا

  خودي راي بيناگهانه
  ببيني پيش ِ روت؟    

  ي اطبليده
  تا

  بيافتد از سر ِ توفان، 
  توفيدن؟

  تا 
  ي آتشدازد گونهگل بيان

  تا



  ◊◊◊  رقصي چنين◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
11 

  ي خاك هاي جهان را؟آب ، گل كند همه
  ي هرگز؟اطبليده

  
  ي تااطبليده

  هاي جهان ؟ گنگ شوند همه طبل
  تا رقص بيافد از پاي؟

  
  هرگز
  ي تااطبليده

  طبليدن؟ خواب بپرّد از سر
  

  ي هرگز؟اطبليده
  2004دسامبر  19يك شنبه 
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  بازهم از طاهر بخوان

  
  
  
  

  سر از آب و صدفبرون كرده 

  ي زلفش*كاند و با پشنگهت ميزلف 
  .ندك ميخيسم 

  !دست هم دارد اين رعنا
 ند وك ميخيسم 

  آرشه بر گيسوي ساز ي ههم راه نرم
  ي آبود از پيد ميبازهم ، 

  هاي سر به در كرده از صدف آبِ دويده از پشنگه
  .ورد در حلقه هاي زلفخ ميبا نسيم، پيچ 

  
                                                

  ي آب پراكنده ذرات   *
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  » كل آيوز بن آن كاك مينسي« 
  وارنسيم
  واند وخ مي

  *ود به روي سنش ميپخش 
  

  ود،ش ميود و مژ ش ميكژ 
  ودد و ر مي
  رود

  رود
  ند وز ميرود 

  .ندك ميترم ليسد لبانم را و خيسمي
  

  لب ؟
  

  فت لبانِ اسكندرگ ميچه كسي 
                                                

  ي سن در پاريسرودخانه  *
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  اني بود؟گ هخشك ِ اب زند
  كي؟   كجا؟   كي؟

  
  در خواب ؟

  
  خواب ؟

  ا يد تآ ميبه خوابم ن
  خيال و بويش 

  .مستم كند
  
  »سحر از بسترُم بوي گل آيو« 
  

  خروس خوان،
  ندك ميسر از صدف بر 

  *دستان داوينچي ي يذارد در گودگ ميتخم 
                                                

  ليوناردو داوينچي  *



  ◊◊◊  رقصي چنين◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
15 

  شيند ن مياش هم  پريده ・ي لب خنده

   ・هاي سنگي و گچيبر تنديس
  .مالد ميكل آنژ دست به هم مي

  
  از هگمتانه تا پاريس

  اراند قصد و هي گيسو مي بر مي
  .بر شانه هاي  من

  بي دست 
  ند و ز ميبر كمر 

  هدد ميزلف تاب 
  .ارد سند ميموج بر 

  
  » دو زلفونُت بود تار ربابم« 
  

  هر تار مو 
  ورد بر سرانگشتان رفته با بازوانِ بريدهخ ميتاب 
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  *ادر خواب مانده كانو
  مي بيني  ؟

  وان نهادت ميسر بر بازوان بريده هم 
  و 

  اق هاي مرمرين همبازو بر گرد س
  .ود تاباند به رود  و  ربابش مي
  
  

  !دوباره بخوان 
  :وانيخ ميطاهر كه 

  بي بازو، باز هم، ونوس زيباست

                                                
  )1757ـ  1822(   آنتونيو كانوا مجسمه ساز نيوكالسيسم ايتاليايي  *

از سوي   Aegeanي ي نوزدهم تنديس ونوس، خداي زيبايي، در غاري در جزيرهدر آغازه ي سده
دودستي كه به . دو دست تنديس با تنديس نبودند. يك كشاورز يوناني كه زمينش را مي كاويد پيدا شد

يد د ميي خود را يي كه ونوس در آن زيبايآينه. يي نگاه داشته بودندباور آگاهان يكي سپري و ديگر آينه
پس از پيروزي ناپلئون بوناپارت . در فلورانس ايتاليا درآورد Uffiziتنديس سر از گالري . و  لذت مي برد

پس از آن . خواندند Venus de Miloبر ايتاليا، فرانسوي ها تنديس ونوس را به پاريس بردند و آن را 
انشيني براي ونوس بيافريند و او  تنديسي آفريد زيبا به آنتونيو كانوا خواستند  تا جرويداد، ايتاليايي ها از 

  . نام ونوس ايتاليا
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  ژكوند هم  ي هخند و يخ ِ لب
  گرم است

  سن با زاينده رود

  **با باغ لوگزامبورك *ارم
  .تاست هم
  شب در سايه سار ايفل،

  زيبا زيباست
  .گيآب زنده و اسكندر جوان جوان است بي

  
  ـ پاريس 2004سپتامبر  14

  

 

 

 

                                                
  باغ ارم شيراز     *
  

  باغ لوگزاكبورگ پاريس   **



  ◊◊◊  رقصي چنين◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
18 

  رقصي چنين

 

 

  
  يي در  دل ِ شعلهام به نقطهديده دوخته

  كه آبي بنفش سرخْ زرد ِ  رقصانش 
  بر زانوان ِ هيمه 

  .ـُرَّدگ مي
  و سر، 

  همين سر ِ به هوا،
  :ود كه ش ميپر ِ اين خيال 

  د،ش ميچشم اگر گُم  "ـ 
  اند شايد؛م مياسفنديار 

  و تير نداشت جايي 
  تا شانه بر زمين نهد

  ".ناخت شايدش ميو شانه  راه زمين را ن
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  حاال كه چشم هست و اسفنديار هم نيست،
  ود اين خيال،ر ميراه ديگري هم 
  تا سر ِ به هوا

  "اي كاش"ود از  ش ميپر 
  

  كاش  به سيستان نرسيده،"ـ 
  ي خويش؛در پي  غزالي كشانده بودش

  يا سيه چشمي،
  صبر آمده بود،يا 

  ".وقتي كه مادرش لباس رزم  آورده بود از براش

 

  
  حاال كه چشم هست
  و اسفنديار هم  نيست

  من سپرده ام دو چشم 
  ه سرخْ بنفش آبي زردك ميبه چش
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  از دلِ شعله 
  .گردمن ميخيره 

  رقص هم
  هد تا خيال د ميكه راه ن

  در سر ِ به هوا ،
  .راه ِ خانه بگيرد

  
  رقصي چنين

  نند به جان،ز ميـُر گ هبازواني كدر 
  ميدان را  ي هرقص ميان

  .ورد به يادآ مي
  

  با زرد سرخْ بنفش آبياي تن نماش
  ميدان ِ  بي اسفنديار ي هو رقصي در ميان

  آيا چه خواهشي دارد از چشم ِ من
  اين خيال ،
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  ود چشم و ش ميكه تا بسته 
  ود راهشش ميگشوده 
  بازو؟ود  در ميان ِ دو  ش ميهي گم 

  
  هم در دل ِ سر، هم در سر ِ سر 

  سري كه رو به هواست،
  غم پيچه، 

  ورد به قامت ِ آهخ ميپيچ 
  كاي ياد ِ بي خيال 

  زين  ي هاز  ياد ِ من نرو كه خشت خشتِ  خان
  :نندز ميفرياد 

  اي واي  اسفنديار 
  اي واي اسفنديار،

  ودش ميو زانوان هيمه شل 
  . . . اي واي اسفنديار

  ـ مريلند 2004مي   5
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 !جك لندن هم مست بود

  

  

   
   *آواي وحشدوباره 

  .*هاي سپيد از الي دندان يدرسوش ميگ هب
  با ورودمان، 

  .كده پر شد از حضور ما مي

   
  ـ خوش اومدين، ( 

    !دوس دارين بشينين كه هر جا  بفرماين     

  چه ميل دارين؟     

   
  !)يالس شيرازگ هـ ي    

   
                                                

  ، عنوان دو كتاب از جك لندن»سپيد دندان« و » آواي وحش«   *
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  ز آيا جك لندنراستي، هرگ( 
  )شيراز نوشيده بود ؟ 

   
  سرخ، 

  چون نگيني از ياقوت، سرخهم
  سرخ،
  چون چشمان من،هم

  .ومش ميمست كه 
  و تازه،

  چونان لبان تو
  نوش: فتيگ هوقتي گ

  .آن شب                         

   
  )جك، حاال ديگه نوبت توهه تا يه چيزي بگي( 

   
  ـ نوش
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   راستي،
  شمال چگونه بود؟

  گز آيا با ماه در شراب شناورهر
  ي؟ا سخن گفته

   
  !نگاه كن

  !ماه در شرابِ من شناور است

   
  كجا
  واندت مي

  بيارآمد اين سر؟

   
  خفه شن به اين وحشيا بگوو خدا ورت(

  )ام گوش بدم به ستاره هاخ مي

   
  !ـ نوش
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  .پياده رو خيس و جك لندن مست بود

   
  ـ چگونه اين قايق كوچك، 

  شمال ؟ ساندت بهر مي
  ترچيزي بزرگ

  ييسورتمه سانِ به

  ي آواي وحش،كه كشاندت درپي              

  .واهيخ مي                                         

□  □  □   
  بهار نبود

  اما نفس ِ بهاري بود
  و جك لندن هم 

  .مست بود
2004دسامبر  18  
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  خواب عنكبوت

  
  
  
  

  از چشم اگر رويا
  پروا نكند    

  پرد بيرونيپر، م
  ي تاراز گستره    
  زند با پـَرزخمه مي
  .شود پيلهوا نمي

  از بالش پروانه
  .شود گونهمين ميزخ
  
  نوازد گوش، مي

  .تارِ تنيده بر زخمه



  ◊◊◊  رقصي چنين◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
27 

  
  تا

  شود پـَر وا نمي
  افتدفاصله مي

  .بينِ پنجه و زخمه
  

  پنجه 
  .شيند در پرزن مي

  عطسه،
  از چشم عنكبوت

  .پراند خوابمي
  در خواب
  كند روياپروا نمي

  .در بستر تاريدن
  2004جون  24
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  ي زمين سيلي

  

  شبي سياه و بادي
  .شن در هوا ي  پخشيده با ذره هاي

  
  يي سترگ سيلي

  كوير ي هچهر رب  
  

  غريوي ترسناك
  زمين ي هآروار از صداي به هم خوردن

  را هاي نيمه ويران خانه دجو كه مي
  

  ها از آن سيلي سيلي،
  . . .، از اه و شندوباره باد سي

  هاش، يي استخوان الي دندان دن تگهو زمين كه با گير كر
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  .ماند از جويدنِ  پر صدا باز مي
  

  بعد،
  بر دميدن خورشيد

  ،آفتاب ِ سرد و
  ،گريه هاي بلند و

  !غمناك و دل شكن  
  

  حاال
  اگر كسي به ژرفناي زمين سفر كند
  چشم هاي باز ِ بسياري را مي بيند

  ندكه هيچ نمي بين
    جز

 !لودآ شبي سياه و خاك  

  
  ـ مريلند 2004ژانويه  14
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  آن پرسـش يگـانه

  
  
  

  به پايان رسيده بود شب 
  و حكايت ادامه داشت

  هنوز
  شهرزاد

  چشم نبسته بود و
  گفتگفته بود و گفته بود و مي

  هنوز      
  و پادشاه را

  .باز، سپرده بود به خواب
  

  آن دم، 
  :ان اين بودگ هي دوشيز تماميي پرسش يگانه
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  تا كي "ـ 
  آورد آيا،شهرزاد دوام مي

  تا خواب را براند  از  چشم و
  لب گشوده بدارد 

  و
  شاه را بخواباند ؟

  يا،  نه، 
  چرا پادشاه

  "بايد دوباره ديده بگشايد ؟
  

  انگ هي دوشيز تماميي  اين بود پرسش يگانه
  .آن دم

  
  ، مريلندـ جرمن تاون 2004ژانويه   22
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ِ شبانه گلْ بانگ 

 

 

 شب ي هآردش در ميانگيردش زير ِ بال و ميمي

 شود به انتهاي تاريكيو خيره مي

 چهه بر مدار ِ قامت ِ سروقرار ِچه

 شودگذاشته مي 

 به ساعتي كه باشتاب

 شب ي هذرد از شقيقگ مي

 و

  تق و تق 
 شكند انگشتمي

 :ندز ميو  جار 

 "هالك توام، هالكتم به خدا "ـ

  
  و بعد



  ◊◊◊  رقصي چنين◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
33 

  جار و قيل و قال و بانگ و هوار و جيغ و نعره و فرياد از
  فرياد 
  فرياد 
  فرياد 
  ود سرشر ميگيج 

  ود ش ميدلش آشوب 
  .ارد گلوي جار زدنشد ميو خش بر

  
  ي تاريكيصداي صيحه

  از انتهاي شب 
  كشدتنوره مي

  ي گوش،و پيش از آن كه بوسه زند به الله
  ندش، ز ميآذرخش 

  ي خود و در پسِ پشتِ رخشه
  ندشك مينهان 

  تا  
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  بل كه
  .چهه برخيزد از دل ِ شبصداي چه

  
  اين بار،

  .يي سپيدپيچدش درون هالهمي
  سپيد،

  .سپيد ِسپيد ِ سپيد
  تراش خورده و زيبا 

  ه برگرفته بودشك ميسپيدتر از د(
  به زير بال و آورده بودش 
  ) ي شبدر ميانه

  و خيره،
  خيره خيره
  .روند اين بارهايي كه كندتر مي كند به عقربهنگاه مي

  
  شب 
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  مست ِ بوي خوش است
  زند بركهو جان ِ شب سليم است و موج هم نمي

  و آسمان صاف است
  . . .و 
  

  نه،  بازهم
  .ود راضيش ميخاتون ن

  و هرچه مرغ سحر
  :ند كهز ميزار 

  بيا "ـ 
  بيا بنشين   

  گوش ِ جان بده به خواندني
  .كه  خوانده خواهد شد

    ،تو و راستي
  ،خود  

  "خواني ؟چرا نمي    
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  :و اين كه 

  در راه است "ـ 
  و خانه مانده هنوز 

  تا
  پر ِ نور شود 

  "از شعله هاي شب گُداز ِ صدا
  نه، 

  .ند باورك مين
  
  

  شب دوباره مي پيچد
  يي كه پر از كرشمه و نور استبه پيچه
  و گرم،

  ود از جايِ گرم ش ميبلند 
  صدايش،

  .گل ي هتا رسد به بوت
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  بانك راگلْ ي هو بِشْكُفاند شكوف
  در گلوي شبانه      

  و بر مدار قامت سرو
  چههسر ِ قرار چه

  رقصان    
  گل تَنَد به بانگ ِ شبانه

  :كه

  ".من هالك توام، هالكتم به خدا "ـ
  

  ، مريلندـ گيدرزبرگ 2004ژانويه  25
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  دل گيري 

  
  

  تو نيز اگر چو من
  سرما زده در پگاهي
  شوديگ ميپنجره را 

  يديد ميبانو را ن و گل
كه تا چشم در چشمش اندازي و  صبح بخير بگويي گلْ گون شود 

  و شبنم به چهره آورد،
      .ديش ميدل گير 

  
  دي ؟ش مين

  
  

  2004ژانويه    29
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  ام، گامِ راهگ هرا

  
  

  .رومروم و نمياز راه به در مي
  با نرفتنم،

  .گذرم از راهي كه روزي رفته بودمشمي
  رگذر،در ه
  گذارم به جايم ميگا

  .كه قراري نبوده بر به جا گذاشتنش
  قرارهر  جاي پاي بي

  يي استآغاز راه نرفته
  قرار ِ از راه به در شدهام هاي بيگ هك

  روزي از آن
  خيال و بي قرار بي  
  اندگذشته      

  يياند نقطهو هر كدام بر جا گذاشته
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  .يي استكه پايان راه رفته
  

  جا،حاال، اين
  در راه رفتنم به در،

  از راه رفتني
  يي استيي كه جاي پاي نرفتهدر روي نقطه

  يستمآ مي
  :و مي پرسم از خود

  هر راه در رفتن است "ـ 
  آيا      
  شودافته ميي هك        

  يا
  هر يافته

  "راهي است از راه به در شده؟  
  

  در آسمان، بين واشينگتن و تورنتو ـ  2004فوريه  20
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  4بهاريه 

  
  

  من است ي دوباره هنگام، هنگامه
  نم به سقف ِ زمينز ميدوباره من سر 

  كافم و با دست و پا و بال ش ميدوباره 
  دامن آفتاب را  ي هگوش
  شم به سوي خود دوباره منك مي
  .يگ هوم خسته از اين دوبارش ميو ن

  وم ش ميوم، مست هم ش ميخسته كه ن
  .يگ هبا بوي زند

  ي گ هبا بوي زند
  ،روزها، همين هر سال

  .ومش ميمن مست 
  وم،ش ميوقتي كه مست 

  .وم از مردنش ميخسته 
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  وم،ش ميخسته  از مردن كه 
  از اين ته زمين

  نم و ك ميهي نور نور  
  نم ز ميهي سر و شاخ و شانه 

  به سقف زمين، 
  .ومش ميتا زنده 

  وم،ش ميزنده كه 
 يستم دوباره منآ ميردم  و رو به آفتاب گ ميبر 

  .ومش مياب تا آفت

 

  حاال 
  من است ي دوباره هنگام، هنگامه

  .نم به سقف ِ زمينز ميدوباره من سر 
  

  ـ جرمن تاون ،مريلند 2004فوريه   25 
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  اـيـب

  
  

  ي شب ،يگ ههمين بس است  كه تير
 نْجي صحرا، شد به سينهك ميخ  

  شوده سوي ابر هاي سياه ، گ هكه سين
  اره و ماه،ورند و ستآ ميكه بر سر ِ خورشيد 

  وريآ ميهمين كه تو بر سر من 
  .اين روزها      

  فتن گ هكه كار من شد
  !كه  تيره نگاه مكن

  نگاه ِ تيره
  .ندك ميجهان تيره 

  !بس است همين 
  

  همين كه شب 
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  سدر ميهي 
  .ي بادبا هي هي

  همين كه خواب 
  ندك مياسير 

  چشم آهوي مستي را
  شد ك ميكه رو به ابر ِ سياه خميازه  

  ين كه تو  هي هم
  زني كه بگنجانيسر باز مي

  آسمان نگاهت را
  ميان قاب پنجره ام

  اين روزها،
با چه تواني بگويمت كه توان نمانده برايم تا به سوي تو آيم و 

  ديواري كه تكيه داده به تو؟ ي هدست زنم به شان
  

  !تيره منگر و نگو كه بدو 
  .بدو كه دويدن نفس نمي برد از تو
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  فتن گ هدو كار من ش
  :كه 

  به  ابر نگفتي چرا ؟
  راه آهو رويي كه من به سحر  ي هود در حاشيد ميكه 

  وم بر آند ميهي به زور باد 
  و با دويدن ِ از من، 

  سم به آتشر مين
  .من  

  آتش،
  كه در ميان اجاقِ تو مي لعلد

  ي من هم، همين كه ميان سينه
  هل ند هلز مي

  سد به آسمان ِ دوچشمت ر ميو 
  دهي جا نميكه 

  ما حتّا ي هروبه خان ي هميان قاب پنجر
  ند كه بگنجان ز ميهل  و قاب پنجره هل
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  ميان ِ چار چشم دو آهوي سر به چرا
  كه دل دلِ صحرا و  دل دلِ شب را

  به هم نرسانده  و  با نيامدنت 
  راه  خواب گرفته

  و از ميان خواب و خاكستر 
  رگ و ميشِ سحرگ هدويده  تا ب
  ي شب را  و هلهله كرده، مان ابريدرانده آس

  :كه 
  ودر ميچشم تو خواب  «ـ

  يا كه
  »ني ؟ ك ميتو ناز 

  ني بكن اما بيا ك ميناز يا هر چه 
  بيا و رام بيا

  كه با صداي پات
  سر از چراي خواب نگيرد  

  !آهوي تنها 
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  بيا
  به خواب بيا 
  يا به ناز بيا

  نيك ميهرچه 

 بيا  

  !تنها
  

  ، مريلندمن تاونـ جر  2004مارچ  10
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  خاموشعله 

  
  

   "خ  "يي از دل ِ رخشه

   "الف "ي *چيله ي گيرايي

   "واو"و   "مـيـم  "ي هيمه  ِ گـُر گرفتن

  ."ي  "نشستن شين ِ شعله بر سر 
 ي نور و ناگهانه

  در چشم و دلِ اجاق

   .خش خاموشياز پس خش
.  

  ـ نورث پوتومك، مريلند 2004مارچ  14

  

                                                
  .ي چوب، تكه هيزم نازكي كه زودتر از ساير هيمه ها آتش مي گيردي تراشه : چيله   *
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  ومش ميكه  آغاز

  ودش ميپايان نزديك تر 
  سمر ميبه پايان كه 

  وم ش مياز نو آغاز 

 

  :ويمگ ميي هر آغاز  به مرگ در آغازه

  ي من هم نيستي در نيستي "ـ 
  بوده است

  و
  ي من، با هستي

  "ودش ميتر نيست
  

  2004مارچ  18 
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  مي بينم را واژه ها 

  

 

  :سد بپرسر ميي كه به ذهنت ي هاز نخستين واژ
  چند بار از ذهن من گذشته؟

  چندبار در برابر چشمان من ايستاده؟
  چند بار به هم خنديده ايم؟

  چند بار از هم فرار كرده و دوباره به هم رسيده ايم؟
  چند بار بر سر هم هوار كشيده ايم؟
  و چند بار براي هم ژست گرفته ايم؟

  تا باورت شود كه من 
  ،ندذرگ ميبا تمام واژه هايي كه بر تو 

  .آشنا شده امپيش ار اين 
  

  واژه يي را خواهي ديد
  ي اسبش كه با سم رخشه
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  .كشدجهاني را به آتش مي
  يزد ور ميواژه يي هي غمزه 

  .از كشته پشته مي سازد
  وردخ مي واژه يي روزي شش بار

  .وابدخ ميواژه يي فقط 
  يكي ديگر 

  تنها،
  .از برنامه هاي خودش خبر دارد

  واژه يي
  .وردآ ميا به ياد نديگر مار

  
  هدد مييكي به عرفات و شارون ، هم راه هم، فحش 

  ندك مييكي بوش و اسامه را مقايسه 
  .واندخ مييكي براي صدام نوحه 

  ندك ميرا روي بند پهن  آخونديكي خشتك 
  ندك مييكي بليطش را هرروز عوض 
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  يكي پس از تراشيدن سيبلش 
  . واندخ ميرو به مصر نماز 
  ند وك مياصالح   يكي ريشش را

  .اصالح  مي طلبد
  ند به  همه چيز ز مييكي پشت ِ  پا 

  .ودر مييرد و گ ميدست زن و بچه اش را 
  .ودش مييكي شكل شعار 
  يكي به تنهايي 

  .ود يك گروه سياسيش مي
  .ندك مييكي هي اعالميه صادر 

  .ندك مييكي پاي هرچه اعالميه است امضا 
  .نداردكس را قبول يكي غير خودش هيچ

  از يكي 
  اگر بپرسي چرا،

  .واندخ ميتورا هم دست دشمن 
  هد و د مييكي هي قول 
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  . اندد ميمعني وفا را ن
  

  . واژه يي خيلي شاعرانه ست
  .ندك مييكي هنوز هم به نيما چپ چپ نگاه 

  .وردخ مييكي تنها،  با فروغ فرخزاد پالوده 
  .ندك مييكي حافظ و شاملو را در جيب كتش نهان 

  .ندك مييكي هنوز دست گرفته به شال سنايي و ول ن
  و يكي هم 

  .ندك ميبند شلوارش را سفت گرفته و دور و برش را نگاه 
  

  واژه يي 
  كاري به كار هيچ كس ندارد و سر به زير

  .واندخ مييش گ هند و زندك ميي گ همرد
  وردخ ميواژه يي عرق 

  .شدك مييكي فقط علف 
  واژه يي دلش پاك است
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  .وابدخ ميه زودتر از راه رسيد باهرك
  واژه يي 

  .ندك ميمن عشق بازي  ي يتنها، با تنهاي
  

  :مي بيني
  همه جورش را داريم؛

  واژه هاي دربدر ،
  آبكي ،
  سفت،

  درشت، 
  ريز

  پتياره
  لوند

  واز و ول انگار
  بسته و يبس

  شاد
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  .غمگين
  

  يكي هم،
  .ست تنها به ياد و خاطره زنده 

  هرگاه رهايش كني
  ذرد،گ ميها  از آب

  ند،ك ميدشت ها را لي لي 
  از روي كوه ها مي پرد  و 

  *بر يالِ كوه ِ بهشت 

   **در پيش خوان كَپري
  .حكم ي يشاند مرا كنار دست جواني ام به بازن مي

  يك مشت واژه  هم 
  شندك ميمن فواره  ي هاز ميان سين

                                                
  كوه ِ بهشت، انگورستاني است در منطقه كوهستاني ي تودج در  نزديكي ي استهبان زادگاه من      *

كپر ، بر وزن ِ نفر،  آالچيق يا اتاقكي ست با ديواره ي سنگي و سقفي از خار و خاشاك سرپناه   **
  .تابستاني ست در باغ هاي كوهستاني  و مزرعه ها
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  و به قدر همت خود
  تو  ي يجار روي جهانِ

  ..وندش ميپاشيده 
  

  :حاال بگو
  كدام واژه همين حاال

  ذرد از برابر چشمانت ؟گ مي
  

  1383دوم فروردين /  2004مارچ  22 
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  )4(شطح واره 

 خواندن به خوانشي ديگر 

 

  
  

  به خوانشي دگر
  بخوان مرا؛
  مران مرا
  اموم از من، مني كه منش ميكه دور 

  به من نگاه كن، 
  نگاه كن مرا ، 

  .امفتم از تويي كه مناافتم از خود نميكه مي
  به خوانشي

  وم،  ش ميخوانده 
  نگاه بدارم، 

  .اماز نگاهي كه  بي من
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  .بدار مرا
  

  ستي نامم كه پيوند نام ِ تو خوردهبه ساقه
  نگاه كن،          
  امنمي بيني
  ي كه ديده بوديم اين جاابا ديده

  .اه ِ من شدنمگ هب      
  شده بودم من ِ تو

  ن از جا كَ
  من ِ خودي 

  .امكه من
  

  حاال 
  كُني ز من تو مرا،دوباره جا كـَن تو مي

  كجا گذاريم اي دوست
  ام ؟تويي كه بي منمنْ



  ◊◊◊  رقصي چنين◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
59 

  
  بخوان مرا و مران، 

  كه با خواندنت
  شوم از مندوباره دور مي

  بي تومن،
  .اممني، كه من 

  
  2004آپريل  10
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 )5(شطح واره 

 

 

 

  ود از ياد يادهاش ميآغوش رها ن
  د، نك ميرها ن

  .ود رهاش مين
  از اين رها نكردن و رها نشدن

  ياد رفتني 
  اندم مي  

  و
  راحتي 
  .شيند  كنار ِ خيالِ دلن ميراحت 

  
  با خيال آسوده،

  با آغوش ِ پر از ياد ِ يادها،
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  با رها نكردن و رها نشدن،
  با نشستن ِ راحتي

  كنار ِ خيالِ دل    
  ورد كوبهخ مياند و خط م ميدر گشوده 
  :ما يعني ي هبه، در كوچدر بي كو

  رها
  رها

 رها

  ز در 
  در آ

  در آ
  در آ و

 .ما شو ي هچراغ ِ خان

   
  2004آپريل  21
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  چيدن، 
  :يعني
  يي را از رو، نوشتهگل

  .خواندن غلط 
    

 2004آپريل  29
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  وـگُمِِ گل

  
  

  هنوز گم ، 
    در گلوبني نشسته ام كه راه بسته  

  به روي حرف هاي خوشم
  خوشي نشسته به جانمو نا 

  كه نيست جهانم
  .و در گلو شكسته كالمم

  و من، مانده ام مات
  ي  من ؟كه كجا رفت آفريده

  بر در ِسراي چه كس ؟
  كه با رفتنش 

  امبند تنام تختهمن شده
  و  من اين روزها نه من ام

  و حرف خوش 
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  شود در ميان حروفمن مييافت 
  ام و گشته

  امنه بر سراي منكه بر درِ سراي كسان ام 
  در اين سرا، كه حرف هاي خوش

  ود پيدا ش ميبر زبان ن 
  م نشسته  در بن ِ گلوگ ه، كام همانمن

  و لب كجاست ؟
  ندارم؛

  كه من را كه دور كردي از خودت
  ندارم لبي ديگر 

  كه حرف خوش برون بريزم از آن  
  :و بگويم 

  كه جاي جاي وجودم 
  پر ِ حرف هاي خوش 
  واند ت مي

  باشد
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  و پر بكشم
  تا بلند شود

  مگ هآن نشسته از ت
  و گم شود پيدا 

  و خوش شود ناخوش
  .لويمگ هو باز شود را

  
  2004مي  7

  
  
  



  ◊◊◊  رقصي چنين◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
66 

  و اما من ِ دريايي

  
  
  
  

  بانگ دريا
  كند،ام  ميآبي 

  .ي  جاشوانتر از پيشانيخيس
  

  انگاري چشم آب
  ند ،ك ميسبزم 

  
  كوباندم به صخره ها ومي

  ي موج  در پيشِ پا
  كند سپيدم مي
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  شوم،نيلي اما كه مي
  گاه ِ بركشيدن شراع است و 

  . غريو ِ جاشوان 
  

 ـ مريلند 2004مي  20
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  يگ هي زند سمفوني

  زايش .   1

  
  ! بيندهم نمي با چشمِ گشوده

  . تاريكي كور است، پيله هم تاريك است، جا هم كم است
  . ي خويشگنجد در پيلهنمي

  .كه ندارد  ست روزن، چشمِ رهايي
  . ي پيله و بشكافدشاخ هم ندارد تا زند به سينه

  . ي تنگچرخد در پيلهتن نمي
  پر ِ بانگ است گلو از فرط سكوت

  خورد از اين همه بانگ سينه جِر مي
  . شود گلوي پر از بانگپاره، پاره، پاره مي

  .گلو نيامِ خنجرِ بانگ است
  شود؟چه ميخنجر اگر در نيام نگنجد، سر 
  پرَد به كجا؟سر كه نمانَد، ميلِ پرواز مي
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  ـ  ميلِ پرواز؟( 
  .)پر كه ندارد

  . پرَد ميل در سرِ رويامي
  . رويا و روزن و راه و رهايي

  . دهند اين هادست به دست هم مي
  از كه آموخته ؟ از ريشه ؟ 

  دارد،  مثلِ رويا كه جفت خيال است  "ر "ريشه 

  م  را  ه  "ر"خنجرِ 
  رويا  
  نشاند در دلِ  خيالمي

  .  جاي جم خوردن ندارد اما
  . ي پيله راكشد  و بدراند سينهمگر از خيال بر

  گلو،  ي خانهخنجر، در 
  خيال ي خانهگلو در 

  سكوت ي خانهخيال در 
  پرِ پرواز هم 
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  خيال ي خانهمانده در 
  . پس اگر خنجر ِ خيال را برنكشد،

   رو به بودن  اگر نكند،
  ماند، مي

  اند،م ميدر 
  شود درنبودنگار ميمانده 

  كان اگر كند اما ريشه را  پله
  تواند بگيردش به پناه؟ برگ مي

  برگ اگر نباشد به كجا روي آورد؟  
  .خواب

      خواب هم هست
  )ـ خواب؟  ( 

  تواند به در كند؟  سر از خواب كه مي
  ي خواب ؟ خواب از پس بيداري، يا بيداري از پي

  يا  هر دو از پسِ بودن؟
  يا راه بايد گشوده شود با درندان ؟
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  با دراندن، 

  شود و نبود،  بود مي

   "ر"ي گردد پيمي

  . كه باشد، رويا و روزن و راه و رهايي هم "ر "

  !شود كه باشد نفس رها مي "ر "
  :پس

  !!!"ر "زنده باد 
  

   2004جون  14 
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  يگ هي زند سمفوني

  رويش. 2

  
  وار،مابريش

  از گلوي بيد و چنار و سرو
  داردر زنگ ِ ساعت شماطه

  تندمي      
  .شد خودرا روي خوابِ بامداديك ميو 
  

  )"خاموش كن اين لعنتي رو  "ـ (
  

  گان شاند بر ابروانِ خفتهن ميگره 
  و مي لغزاند خواب ابريشم را رو به پنجره

  

  بعد اين همه انتظار،  "ـ ( 
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  !خنك نسيما       

  )"اي از برام ؟چه آورده       
  

  ند در تار و پود ِ پرنيانِ مالفه،ت ميهي با شعر و نسيم 
  ود،ش ميالي دريچه باز 

  هاي خوابِ ابريشم،ود از شانهش ميبار برداشته 
  نشيند  بر گوشتر ميو روشن

  چيزي از جنس آواز نسيم
   ي خاموش نشستههاي دايرهمالد به حلقهوقتي كه تن مي

  ار پنجرهدركن
  
  زنند صداهاخارج هم نمي(
  انم اين راد مي 

  )!م   آخراز جنسِ آواز
  

  نشينان رميده از چمِ انزواسرشاخه
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  خيامانه
  وانند در گوشِ ابريشمينِ خوابخ مي
  :كه

  وارها ريشهبعد سال "ـ 
  خفتن،    

  سرسبز ازخاك
  ايم حاال،رسته  

  تا  
  و بزاييم و برآييم و بخوانيم و بيابيم و عشق ورزيم  
  .بزايانيم            

  گاه،آن
  دوباره  

  ها شويمراز ريشههم   
  !در دلِ خاك     
  خوشا، اما،  

  آشتي دادنِ خاك و آفتاب و آتش و باد
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  در سفري كه از ريشه تا   

  "ايمسرشاخه كرده
  

شودبانگي بافته ميرنگ  
  :ي پگاهدر متنِ بهارانه

  يكي زير، 
  يكي رو،

  

  ) "ين زنگ لعنتيذاره امگه مي "ـ ( 
  

  هر يك
  جدا جدا

  تند در تاروپود خوابجادوگرانه مي
  نازدو مي

  وارابريشم    
  تن و جان ِ نسيم را
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  و سبزانه 
  هي    

  :بانگدمي

  ست دوروزه، عمري "ـ
  جز عشق،

  "اش ندهيمبه هيچ

  2004مي  26
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  يگ هي زند سمفوني

  پژمر ِش. 3

  
  دو چشمِ سرخِ درشت

  اند  سرِ بزرگت را،رفتهگ هكه در پنا
  .نند راز ِ دورنت راز ميخوب جار 

  از بس اين راز ِ سر به مهر را
  با  اين نگاه ِ سرخ

  ي پنجرهي نشُستهي به شيشها كوبانده
  چيزي نمانده تا ترك بردارد

  هم شيشه و 
  .ي پر بغضِ روبروي منهم آينه

  
  فهمم از آن سرخيحاال مي

  ي از دست انتظار، ا كشيدهچه 
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  .اي به اين نگاه كسلتا رسيده
  

  ست كه مي بارد از نگاهگنگي
  !ست اينگنگي

  
  نگي را كه ريخته روي زبانت گ هتواني آيا، اين هممي

  پس بزني و بگويي 
  دهد رسيدنِ مرگ؟چه بويي مي

  
  نزن 

  شكندنزن اين جور خود را به شيشه، مي
  !نگاه كن

  !نه، نگفتم اين گونه سرد
  كنينگاه اگر مي

  ي ژرف،با نگاه كهربايي
  .نه با اين نگاه ِ ماسيده  بر ته پيمانه
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  !نه، نكن 

  نگ، گ هگويد اين نگاخيال نكن كه مي
  !دهد رسيدنِ مرگمي چه بويي

  !نه، خيال نكن
  2004جون  4
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  گاه مانده به آخر نوشته شده در يك ايست

  
  
  
  
  

  همين چند لحظه پيش
  .اماز شعري برگشته

  ان خالي،جايت
  .بسيار خوش گذشت

  
  سفر را كه آغازيدم

  هاي بسياري با من بودندواژه
  )ها بودم ؟يا، من با آن( 
  گاهدر هر ايست 

  .يي پياده شدنددسته
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  من، اين شعر را
  گاه مانده به آخر،درست يك ايست
  پيش از تنهاييم،

  .امنوشته    
  

 2004جوالي  8
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  در پيش رو
  شودمي ترراه روشن

  من اما، گاهي
  ترسماز روشني مي

  خواهم روشني و نمي
  .از خواب بيدارم كند

  
  2004جوالي  9
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  يي رنگترانه

  . . . ياد باد آن روزگاران 

  
  
  

  !رنگي بودم،   چه رنگي؟
  كردترينِ روياها را شبي رنگين ميرنگين

  كه نرماي بستر ِ خنك،
  .د به بامز ميپهلو 

  
  !رنگي؟رنگي بودم،   چه 

  كردنگين مير ميها را باترينِ شبرنگين
  .گريختكه از آفتاب مي

  
  !رنگي بودم،   چه رنگي؟

  كردترينِ بام ها را رويايي رنگين ميرنگين
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  آمد و كه پاورچين پاورچين مي
  .خزيد بر نرماي بسترِ خنكمي

  
  !رنگي بودم،   چه رنگي؟

  دكرنگاهي رنگين مي ترينِ آمدن ها را رنگين
  .كه رنگ رويا بود

  
  !رنگي بودم،   چه رنگي؟

  كردها را رنگي رنگين ميترينِ رنگرنگين
  .كه آسمان را نيز

  
  !رنگي بودم،   چه رنگي؟

  ترينِ روياها در آسمان بودرنگين
  !و آسمان رويا بود

  2004جوالي 14 
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  *ويرخفته

  
  
  
  
  ذرد از سرگ مي

  ي  قيچيدستي كه مانده ميانِ  گشتن  پي
  تا  (

  دندانه، 
  دندانه، 

  دندانه
بچيند خورشيد را از دل ِِ آسمان  و به جاش بنشاند دهاني بوسه 

  )ربا
  و

  .رخ ِ  سيلي بر سرِِ"سين"نشاندنِ 
                                                

  .ندر خواب راه رفت :رويخفته  *
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  سر، مانده دودل
  ميان دو بالِ مخملين

  با گردش زبان در دهاني پر خواهش 
  و خارخار گلو 
  مي طلبد  گي بر لبانِ پر تَرَكي كه بوسهو گُرگُر تشنه
  كه سوزن در چشم است، بر چشم است و روشنايي

  و  عقلي كه نيست، 
  : ذردگ ميدلِ شيدايي كه از سرش  ي ههرو دل

  مبادا در گذارِ از كهكشان،  " -

  ".ي خانه راگم كنم راه شيري
  

  2004جوالي  22
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  *خواهم خودم باشممي
  براي دخترك شاعرم پريا

  
  
  

  خدا كه خدا شد 
  را فرستاد تا واژه را كه پيش از آن، خود، خداي خود بودجبريل 

  به خود بخواند و 
  خوانش كندبا خود هم

  :واژه زيرِ بار نرفت و گفت

  "!خواهم خودم باشممي"ـ  
  گاه نوبت شيطان شدآن

  زنان، رو به واژه كند،ي سرخش، دستكتا در جامه

                                                
 ي من  ي آن در دفترشعرهاي انگليسيي انگليسياين شعر را ، نخست، به انگليسي سرودم ـ  نسخه *

Sigh at 5  )با عنوان  )آه در ساعت پنجI Want to be myself  چاپ شده است،   چند روز
ه در نظر تا چ.  در زمزمه با خود،  ديدم به فارسي هم مي تواند اين گونه نوشته شود  پس از سرايش،

  . آيد
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  :فت گ هواژ

  نه، "ـ    

  "!خواهم خودم باشممي
  شت،گ هن چرخبعد، اي

  مرد آمد و زن آمد و عشق امد و مار آمد،
  .واژه باز همان گفت

  سپس،
  پيامبران از راه رسيدند و بشارت دادند،

  : پاسخ واژه، باز، همان بود

  ". . .!نه  "ـ     
  بار،اين

  خدا، خود، سراغ واژه آمد و
  به خود خواندش

  :حرف واژه يكي بود
  !همان
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  گاه،آن
  گين، خداي خشم
  ماشت؛گ هباني واژاعران را به نگهش

  به چشم هم زدني
  واژه از آن شاعران شد

  :و شاعرانِ سراز پانشناس، خروشيدند كه

  "!اينك نوبت ماست "ـ
  
  و 

  از آن روز،
  شاعرانِ ياغي نيز 

  با خدا و شيطان 
  .در يك واژه نگجيدند

  
  2004جوالي 
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 آفتاب نويس

  *براي دوست دانشورم دكتر محمود گودرزي

 

  

 

  چشمانِ من ، در خواب ِ يخ،
  دندش ميكي گرم 

  اگر اين انگشتان شب زنده دار
  :وشتندن مين

  ؟ "آفتاب"    
  

  همين
  در پرتو ِ قلم نشستن ها

  نوشتن ها ست، "آفتاب"و همين 

                                                
نگار آزاده وقتي اين شعر را  يادش جاودان باد، دكتر محمود گودرزي نويسنده و روزنامه  *

ست كه پس از  يي بهترين هديهاين برايش خواندم، اشك در چشمانش حلقه زد و گفت كه 
  .شتها مبارزه با سرطان درگذ پس از ماه 2005ياد گودرزي در آپريل  زنده. ها گرفته است سال
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  كه زيستن در ميان ِ يخ و مه را 
  ندك ميشدني 

  
  :پس اگر بنويسم

  آفتاب نويسا "ــ
  اين كومه زمهريري خواهد بود

  ؛ "بي آفتاب واژه هات، بمان
  .گزافه نگفته ام

  
 2004سي و يك ژانويه 
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  متن ِ تنهايي

  
يم و آ ميانم؛ اما سرانجام به خود م ميوم، در ش ميها كه دور از تن

پشت تنهايي، تنها  نم به تنهايي و متني را كه در ك ميپشت 
 . وم در آنر ميورم و فرو آ مينشسته است بيرون 

ابم كه عين متن من است پيش از آن كه ي يِ متن در م در خوانش
 . دست برده بوده باشم در آن

ي من، مني نهفته است كه رازي در نهفتنش در متن ِ تنهايي
، راز از نهفتن گاه  تر بودنِ با آن ببشبا . راز دارد بودنشنيست اما 

  . شيند كنارِ منن مييد و آ ميبه در 
وم و ش مياز خود دور . ومش ميتنها نپس در دوري از تن ها، من، 

و اين هستن، من را بيش   ،وم هست بودش مي،وم هم راه منش مي
  .ند با خودمك ميهد و خودي ترم د ميتر در متن جا 

و افشا . خودي شدن افشا شدن خود بر خود و براي خود هم هست
شدن پاك شدن است از پيرايه هايي كه خود غير خود بر خود خود 
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كنده شدن از اين پيرايه ها، رو شدن همان متنِ پشت . ه استبست
وم عين من وقتي ش مييم و آ مياست كه در تنهايي از آن به در 

هر راز . وندش ميدر اين شدن، رازها برمال . كه خود خودم بوده ام
. ي در كار نبوده استي يابم كه نگفتني يود، در مش ميكه برمال 

كنون از من پا برون گذاشته و نشسته مني در من بوده است كه ا

نم به مني كه كنار من نشسته است و مي ك ميرو  . است كنار ِمن
من يا من ِ  ي يكدام من براي تو آشناتر است؟ من ِ درون: پرسم

كناري من؟ شانه باال انداختن ِ هم نشينم را كه مي بينم، تنهاتر 
ي راز از پوسته زم به پشت تنهايي و متن ِ پشت راخ ميوم و ش مي

گاه خواندن من است و نوشتن ِ : ويمگ ميورم و با خود  آبيرون مي

    .تو
   

  ، ساعت چهار پسين ــ مريلند 2004دسامبر  22
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