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 پیش کش می کـنـم  و ستایش با مهـراین دفتر را 
  بـه

 پــری هـم راه زنده گـیم
 و

 دکتر اسماعـیل خویی استادم
 
 



 



 
 

رفاصله ی اکتبر  گزیده یی از کارهای من است د"زیر ِ ستاره ی صبح"

آن ) . ١٣٧٧ تا ارییبهشت ١٣٧٣ مهرماه (  ١٩٩٨ تا آپریل ١٩٩۴
رشته یی هنوز مرا . هایی را برگزیده ام که هنوز با دلم ارتباطکی دارند

خودمانیم، هرچه باشند بخشی . به آن ها و آن ها را به من گره می زند
ه این رشته پیش از آن ک. از من بوده اند در فاصله ی سه سال و اندی 

باریک و باریک تر شود و برباد دهم همه ی آن سه چهار سال را، می 
 .خود دانید. سپارم شان به دست شما
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قلم در تبعید و نیز همه ی تالش گران راه آزادی بی حصر و استثنای 
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 ى من گذشته باشد نه آن که آب از شقیقه
 گذرد  ى من است که از آب مى این شقیقه
 هاى من است که   و گوش
 بال تمام مرغـانى که در پنجمین روز   کشد هم پر مى

 ى خدا سرشته شدند از سر پنجه

 

 حاال نوبت توست 
 یى از سر پنجه جدا کنى  تا زخمه

 ــانــى ام بِـــرَم  از دل و هراس

 

 !ام  ات را دیده توان
 چکید ات مى آب که از سر انگشتان
 ترکید  به زمین نرسیده مى
 مرغ  و سیصدوسى سى
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 از میان انفجار هر قطره 
 کشیدند پر مى

 شان  را   آنکه صداى پر کشیدن بى
 . من شنیده باشد جز گوش

 دیده بودم که 
  را هنگام سر از تخم برآوردن  مرغِ آتش
 شتى داده بودى   با آب آ

 و دیده بودم 
 ى نگاهى  که به کرشمه
 از خارستانى 

 پروانه زایانده بودى 
 همان اوایل که هیچ چشم سلیمى 

 داد  هاىِِ سپید گواهى نمى  جز به شکوفه
  پاى تو بر خاک   از سایش تنها نیم لحظه پس

 ى سپید  هزار پروانه
 سفیرانِ قدوم تو بر آسمان شدند 
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   کس و هیچ
 یى را ى خارِ برهنه بوته

 سوى تر افتاده بود  که آن
 ندید  

 ى من نبود   و شقیقه جا دگر حکایت گوش آن
 ْانگشتِ تو مرغانِ آب بلکه سى
 هاىِ پیشِ پاىِ تو  و پروانه

 درّاندند  چشم مى
 تا خشخاشى از مردمک نیافتد 

 ساییدند و بال مى
 تا بر  هرچه عالـم و آدم است 

 بفهمانند
 در پنجمین روز که 

 خدا تنها نبود 

 

 فهمى  حاال مى
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 :گویم  وقتى مى
 ام       ات را دیده توان

 گویم ؟ چه مى

 

  جدا کن و فرود آر زخمه را  پس
 تا بـِــــرَمــانــى 

 

  که نباشد، ترس
 شود تر مى ام گشوده زبان
 فهمى ام  تر مى و به

 گویم  وقتى مى
 گذرد  ى من  از آب مى شقیقه

  چــه یعنى
  ــ تورنتو  ١٩٩٨ اپریل  4
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 آیـنــه

 

  

 هـرآینه 
 گذرم  یى مى از آینه

 شوم  دو نیم مى
 ام آب  نیمى

 ام سنگ  نیمى
 کشد ام فواره مى ى سنگى ام از نیمه ى آبـى نیمه

 کشد ام از آب سر بر مى ى سنگى و نیمه
 ام  تا چشم سنگى

 ام  در آبیاى چشم آبى
 شود خیره مى
 ام  ى آبى  نیمه خروش
 ام را  ى سنگى ى نیمه هیمنه
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 چـکـّه 
   چـکـّه 

    چـکـّه 
 کند آب مى

 آبى از درون سنگ 
 شود  سنگى از درون آب جارى مى

 ام  ى آبى جریان نیمه
 دهد ام را صیقل مى ى سنگى سکون نیمه

 شوم  آینه اندر آینه مى
 گذرد  و هرچه را که از من مى

 کنم  دو نیم مى
 نیمى آب

  سنگ نیمى
 ى آبى   از نیمه ى سنگى همیشه نیمه

 کند سر بر مى
 سازد ى سنگى آینه مى ى آبى از نیمه  نیمه و خروش
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 آینه در آینه 
 شوم  با خم یک ابرو تکرار شکن مى

 

 آنک 
 گذرم  یى مى از آینه

 گیرد و جهانى جان مى

 
 ــ تورنتو ١٩٩٨تحریر دوّم آپریل   /    ٩٧حریر اوّل اکتبر 
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 رنگ رنگا

 
 
 
 
 
 

 یکى سبز

 ى بلوغى رشید و سبزینه
 ات  اندام
 شود گى انگشتان تو آونگ مى با هر گلـى که از کشیده

 یکى سرخ 
 یکى زرد 

 ات  ى چشمان و خودنمایى میشى

 

 یکى سبز 
 یکى سرخ
 یکى زرد

 ى عشقى تر با تسالى آبیانه
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 یکى آبـى 
 ىِ تو  و بوى
 هاى 
 ىِ تو  و بوى

 یکى زعـفـرانـى 
 گان تو خوشان هاشور مژه  خوشو

 گانى من  ىِ زنده بر متن ارغوانى
 یکى سیاه 

ىِ خشمِ تو  نارنگى یبا تردى 
 یکى نارنجى 

 یکى آبى 
 یکى زعفرانى 

 یکى سیاه 
 یکى نارنجى 

 همه تو و یکى من  این
 زنى  با هر رنگى که مى
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 شوى و تر مى در من بافته
 ! شوم من پُر رنگ مى

 
 ورنتوـ ت١٩٩٨مارچ 
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 !چه هیاهویى 

  است  چنان در جنبش
 ى شب  آرواره

 کشد ىِ حیاط تیر مى که مخیّله
 زند  مى *لـَپـَر  و خواب از سر حوض

 

ــ تورنتو٩٨دهم مارچ    
 

 

 * لب پر= لـَپـَر 
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■■■ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 چشمى ابر

 چشمى هنوز دریا
 و دلى که رودِ یاد تو

   خروشد درآن   مى 

 
ـ تورنتو ٩٨یه ژانو  
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 تا یک پیاله 
 ىِ دریارا  آبى

 در خود بگنجاند
 از هزار رود باید بگذرد

 نازنینِ من ،
 راهِ پر پیچ و خمى دارد

 شدن 

 

 تا یک جرقه 
 ىِ خورشید را گرمى

 در خود بگنجاند 



 صمصام کشفی
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 از هزار کهکشان باید
 بگذرد

 نازنینِ من،
 فرسایى دارد راهِ طاقت

 شدن  

 

  ـ تورنتو٩٧پریل   آ١٨     
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 ىِ دود ىِ دوباره الیه

 بر هواىِ زُمُختِ اتاق 
 گى  ىِ دو چشم از پسِ پُشتِ پوسیده ارغــه

 ". . . یــادِ . . .  ، هــاى  هــى  "ـ 
 ىِ دو لـحظـه  گــى یـى در بــى فاصلـه و تکرارِ حیاتِ قاروره

 سالـى دوباره
 ب دوباره سالـى در خوا

 . . . ، هــاى  هــى "ـ 
 و غــولــى که من بودم در بازوان حصـار

  . . . . . . . . . .  

  "  یى؟ ؟  بوده بودى  "ـ 
 و دوباره خـیـال 
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 ى سر  در همان تنگناىِ کاسه

 

 انبوهِ چشمانِ پـُر سئوال  
 خندِ ترحم بر رقصِ ابروانِ فلفل نـمکى  و شوخْ

 زار ورزا خسته کرده است ـ ـ هر شیارِ پیشانـى گویى ه
 حاال اگر نقابِ حال از چهره برفکند  

 رود  که هــى با فعلِ ماضى وَر مى اش بینى مى
 ،که صرف کند نه این

 .کند نشخوار مى
 ىِ ذهن که نــه  گى آشفته

 !گچــیــنه قـابـى از پژمرده یـادى

 

 من اوّل خواهم خواند  "ـ 
 این را با صداىِ بلند اعالم کنید

 :و با حروف درشت بنویسید
 من اوّل خواهم خواند 

 هاى همیشه  و خشابـى از حرف
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 بر دلِ دیوارِ روبرو 
 خواهم نشاند

  عکسى  ـفهــمــد عکسى هم ـ کسى چه مى
 :  از جیبِ بغل در خواهم آورد

 "  ! ن ن ن ، من من بودم این

 

 حجابِ گول 
 بـَزَک 
 خیال

 بَزَکِ خیال و گول 
 شم ى دو چ ارغـه
 شب 

 ْخندِ قلندران   شبِ دراز و انکارِ تلخ
 شب زُمُـخـتِ دودزده 
 ىِ دو لحظه  گى فاصله یى در بـى و تکرارِ حیاتِ قاروره

 

 ، هــاى، شاعـر هـى "ـــ 
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    "  بنویس 

  "  شـاعــر بنویس "ـ 

 " ؟ ها هم نوشتنى ست یـعـنـى این لحظـه "ـ 
 

 ١٠     تورنتو  ــ١٩٩٧ارچ   م
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 سپید

 روشن 
 زرد
 

 نورآونگِ چراغ 
 از بنِ هر برگ 

 اند   شده گانى که عکس جرقه گل
 در قابِ شب 

 و فخرى که دستانِ بشر 
 فروشد بر فلک   مى

 
  ـ تورنتو٩۶  شبِ کریسمس
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 با یادِ مادرم 
 
 
 

  زمستان
  شنبه یک

 پسینساعت چهارِ 
 ىِ گــریستن  هوا

 ــو و ى یادِ ت جــرقه
   بــاروتِ بُـغصِ من 

 
ـــ تورنتو ٩۶دسامبر   ٢٢ 
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هام براى پریاى قصه  
 
 
 
 
 

 گیردم  جنون که مى

 شوم  از خود تهـى مـى
 ، نیز  است و جهان که ظرفِ من

 شود از من تهــى  یى مـى پیاله

 

 گیردم  جنون که مى
 منِ تهى شده از من 

  ـ  وش ـ کــولــى
  دست سرِهــى را برى از من ت پیاله
 گردد ىِ خود مى پــى

 



 صمصام کشفی
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 گیردم  جنون که مى
 شوم  اصیل مى

 گانِ مجنون  کنم با واژه گى مى پیاله و هم
 اند و آفریدگارِ خـــدا ى کالم که زاینده

 

 گیردم  جنون که مى
 دهم  زنم و گل مى ، جوانه مى ترکانم پوست مى

 همــه  با این

 " ات دارم مى دوست "تا نگـویى 
 دهـم   بـَــر نمـى

 
   ١٩٩۶ر دسامب ١۴
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 الـمـاسى براى نسرین
 
 
 

 بوسه  کدام سپاسْ

 ات  ى سرانگشتانِ جوهرى شایسته
 خواهد بود

 وقتى

زنى  نیمه شبان قـلـم به چشـم مى  
 تا بیدار بـمـانى 

 گانِ از راه رسیده را  و واژه
 تیمار کنى 

 ، سرهاشان را شانه بزنـى
 شان را ببافـى ، انگیسو

 شان را سـُرمه بکشـى ، چشمان
 هاشان را سرخاب بمالـى ، لُپ
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  راست کنى ، شان لباس بر تنِ
 شان بگیرى ، گرد از سرشانه
 شان کنـى ، تا دمِ در بدرقه

 و پشتِ سرشان آب و برگِ نارنج بریزى ؟

 

 ؟  ْبوســه کدام سپاس

 
 ـ تورنتو ١٩٩۶دسامبر   
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 همه سرشاخه و  اغ و اینیک ب

 !حسرتِ یک گل 
 

 همه پهنا و یک آسمان و این
   !حسرتِ یک ستاره 

 
 یک جهان و این همه انسان و

  !خند حسرتِ یک لب 
 
 

 ١٩٩۶  نوامبر ٣٠



 صمصام کشفی
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 براى حسن پویا
 

 ام  من مانده

 امان  که در این ظهر بى
 ها، فوج کالغ

 بار این
 را زار  ىِ کدام آهک گـى پژمرده

 کشند؟ قـار مى
 درخت  مگر حضور قاطع یک تک

 سار سایه یـى برشته و بى در واحه
 باد سوزِ آتشْ جز چشمِ هـُرمِ گیاه
 چشمِ دگرى را نیز 

 کند؟ خواب مى بى

 

  تورنتو     ـ١٩٩۶آگست 
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 :بو تر از آنى که  خوش
 ات باشد پـُرزِ هزار زنبور مرکب

 : که تر از آنى شیرین
 ات باشد ظرفِ هزار کندو خانه

 

 !بوىِ شیرین  خوش
 خندى بزن و گل

 !یى یادم کن  به گرده
 

   ـ تورنتو١٩٩۶آگوست   ٢١
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 قبراق و بی قرار

 گان  چون بر هدف نشسته

 نشسته در کمانِ خود
 تا هر آن رها شود
 ى شدن و بنشیند بر کـُنده
 ى بودن را و بگستراند حیطه

 

 ، ى پرواز آدمـى نتهاست عرصهوه که چه بى ا
 ى مطلق بودن نلغزاندش  خیال به اریکهاگر موجِ

 که توهمى چنین 
 ریزد آن همه طمطراقِ توانستن را در هم مى

 و از خود در نیامده
 گرداندش  برمى ى انتظار به تَرکَش از چـلـّه
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 ماند و بعد مى
 گیرد و هــى از کمان فاصله مى

 گذرد هزار هزاره مى
 قراران بسیارى و بى

 کشند حَد فاصلِ بودن و شدن را صفیر مى
 ریزه را و تفاوت انسان و سنگ

 نویسند بر آسمان مى
 با این همه 

 گان  از کمان برگشته
 پرواز را که هیچ 

 کنند کمان را هم انکار مى

 

 آه که چه محدود است 
 !ى پرواز آدمى  عرصه

 
   ـ تورنتو١٩٩۶آگوست   ٢١

 



 صمصام کشفی
__________ 

40 

 
 براى دخترم مانا

 

 
 تا

   هاىِ آتش خوشه
 واشدند در دلِ تاریکِ آسمان 

 : دخترم پرسید

 " به کجا می بردَت؟ "ــ 
  پارینه هنوز  و من که آتش
 کشید ام شعله مى در دل و ذهن

 :گفتم 

  و خون ،  هاىِ آتش  به سال"ــ
     .تهران                      

  ، امّا  این آتش
 ست  یک سمفونى

 یى  و چون قهقاهِ فواره



ی صبحزیر ِ ستاره   
____________ 

41 

 رود از زمین به هوا مى
 سوزد ىِ من مى وآن که هنوز در ذهنِ تو وسینه

 رگبارِ مرگ بود
 کز هوا ، با خشم  

 بارید بر زمین مى
 تر ببینى این را تا به
 ات  نشانم بر شانه مى

 تر ببینى  و آن را تا کم
 ات  فشردم بر سینه مى
 کشد  فواره مى خوش از دلِ  این آتش

      "وآن از جنون

 

 شکفت   مى گلِ آتش (
 شد و آسمان باغى مى
 پر شکوفه                 

 و با شکفتن هر شکوفه 



 صمصام کشفی
__________ 

42 

 )خاست گرفت و هلهله برمى رنگى جان مى

 

 !دخترم  " -
 ، دار کژ ننشیند اگر آتش

 تواند نسوزاند  مى آتش
 گان باشد  چشمکِ ستاره و هم

 ند برقصاندتوا حتّا مى
 بخنداند

 یک سمفونى باشد و 
 آتشِ هزاران دل را

 "بنشاند                 

 
 یورک  ـ نورث١٩٩۶اوّل جوالى 
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 ات هنوز یادِ نگاه 

 کند ام مى نشیند و جوان ام مى مهربانانه به جان

 

 هاىِ بعدازظهر کوچه خوابِ سنگینِ پس
   وارهاىِ خموشىِ من بر دی ماالن نرمِ سایه و سینه
 صبرِ تو  قرارِ من و آغوشِ بى ىِ بى شانه
 هاىِ من  بوىِ گیسوانِ تو و عطشِ ریه شب

 ىِ مشتاقِ تو لرزشِ دستانِ من و سینه
 هاىِ من  گرماىِ لبانِ تو و سوزشِ لب

 

 ات  آه که یادِ نگاهِ مهربان
  .کند ام مى نشیند هنوز و پریشان ام مى به جان

 
   مارکام  ـ١٩٩۶جون   ١٨



 صمصام کشفی
__________ 

44 

 

 
 گى  زده خسته از شب
 بر بام شدم 
 گانِ سرگردان  تا از ستاره

 بر چنگکِ ماه 
 کالفى بتابم 

 ماه غایب بود و
 .سپیده قصدِ سرزدن نداشت 

 

 شبِ شقى 
 سال را سکوتِ دیروز و دى
 زیرلب تکرار کرد

 مرغى از سرِ هُشیارى جیغى کشید و پرید
 سیبِ نارسى از شاخه فرو افتاد
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 .، خون گریست  ، که و گلِ سرخ نه شبنم

 

 آى دلِ گرفته 
 شب را بى چراغ و بى ماه 

 چگونه سر کنم ؟

 
  تورنتو  ـ١٩٩۶جون  ١۶

 

 



 صمصام کشفی
__________ 

46 

  
حترام و ستایش، به شاعر بزرگ اسماعیل خوییااب  

 

 

 

 دانم کى  از سرانگشتانِ نمى
 دانم کدام  گانِ نمى یا از سرشاخه

 کشَد پَر مى
   آیـد مى
 نشیند ام مى سرانگشتانبَر 

 . کنــد بَرى مى ریزد و هــى دل غمزه مى
 ، خودم که کرد از خود بى
 ربایـد و باز ام را مى  و حواس تمام هوش

 دانم کجا کشَد به آسمانِ نمى پَر مى
 دانم کى  آید بر سر انگشتانِ نمى و فرود مى

 



ی صبحزیر ِ ستاره   
____________ 

47 

 این همیشه ناراضى
 ـگى خودم  ىِ همیشه ـ ناراضى
 نشیند و  ام یکى مىهردم به ب

 کند جانى از آنِ خود مى
 ، همه با این 

 دارم این هرجایى را دوست مى
 و به شوقِ دیدارش

 

 ام  ى ذهن پنجره
 ماند همیشه گشوده مى

 

 مارکام    ـ١٩٩۶دهم جون 



 صمصام کشفی
__________ 

48 

 

 

 

 
 هویتِ آشکارى دارد 

 باران 
 .دمِ بهار در سپیده

 دهد وقارِ سنگ را صیقل مى
  خودرالطافتِ

 نشاند   در زهدانِ خاک مى
 زند  ى ساقه را نیشتر مى طمأنینه

 شوید ى زمستان را مى روىِ ریخته آب
 و جوانه را 

 جهاند از پشت سنگ و ساقه  مى
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 گى دارد  وبر هرچه نشانِ زنده
 مشت    مشت

 بخشد طراوت مى

 

 گرچه از پشتِ ابرِ بهار است
 امّا 

 هویتِ آشکارى دارد
 بارانِ بهار

 
   مارکام   ـ١٩٩۶اپریل  ١٢



 صمصام کشفی
__________ 

50 

 
 

 وقتى 

   تو نیز
 ىِ صبح  چون قهوه
    شوى تلخ مى

 تلخ 
 در خواهم شد  از خانه به
 حتّا اگر 

 صد من عسل
   ام بر نان گذارى

 

   ریچموندهیل _ ١٩٩۶مارچ  ٢٢
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ام محـمد    مرگ با يادِ جوان
 

 

 

 ود افتاده ب ساز ازنفس
 و ما هنوز 
 برگرد خود

 رقصیدیم زیرِ مهتابِ رنگ باخته مى
 دانستیم در پسِ این برهوت و نمى
 تابند گانى مى ستاره

 که هزار خورشید را 
 کنند در مشت پنهان مى

 .رقصیدیم  مى
 رقصیدیم و به حرمتِ ماه  مى

 بر کاکلِ شب



 صمصام کشفی
__________ 

52 

 نشاندیم گل مى
 صاعقه را به حرمتِ نور

 یمرقصید ستودیم و مى مى
 ها خیالِ بیابان شدنِ جنگل و بى
 کاشتیم ى دار مى هامان را چوبه باغچه
 انهدام یک سرو دانستیم که و نمى

 کند کاشانه مى صدها تذرو را بى
 رقصیدیم و جهان مى

 دور از چشم ما
 کرد ىِ خودرا نو مى رختِ کهنه

 دانستیم  رقصیدیم و نمى مى
 مان کودکان

 لبخندهاىِ خودرا
 درپستو 

 اند گ کردهآون
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 !آه 
 چه آسان بود 
 ها ها و گریستن انکارِ پژمردن

 

 رقصیم مى
 رقصیم مى

 دانیم  و هنوزهم نمى

 
   ـ اسکاربورو١٩٩۶مارچ  ٢۶



 صمصام کشفی
__________ 

54 

 

 شوم  بخار مى
 در رُستن و قد کشیدن

 و تا
 ام نکند کَن ى حریصِ بودن بُنْ پوزه

 زنم از شکافِ حصار بیرون مى
  مى گیرم  و پناه
 زارِخصیلى  کشتمیان

   اش که هر بوته
 از چنگِ هزار توفان رهیده و 

 .  زند این سوىِ آب موج مى

 

   اى کاش
  و باد ىِ آتش سرایى هم
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 همیشه در دستگاهِ سوختن نبود
 گونه نیز که بودنى این

 با زیستن در حوالى آرواره و دندان 
 کند فرقى نمى

 یعنى هنوز 
 قانونِ رُستن و به خوشه نشستن 

 " ، بر مائى  اگر با ما نئى"گفتِ  از همان تلخٌ
 شود برداشت مى

 یعنى 
 اند گان  با همانِ بر هم ساقه

 کوبند   مى" طبلِ توفان"و گرچه با  هیمنه بر 
 امّـا

 . تنهایند و به بادى بندند

 
  تورنتو  ـ١٩٩۵دسامبر

 



 صمصام کشفی
__________ 

56 

 

 

 

 

 ىِ موجِ گرانسرى  ردهسـوار بر گُ
 گشایى  ىِ آب مى  سینهگره از

  را گیس و دستانِ اغواگرِ چل
 دهند  که بوىِ ناىِ قلعه و دیـو مى

 زنى ،  مى پس
 گان گیسـوىِ خورشید از پله

 روى باال مى
 ىِ بارانى  ودرقطره
 چکى  ىِ چشمِ آسمان مى ازگوشه

 .بلکه دودِ دلِ رودابه را بنشانى 
 شوى در نظرم  منظرى مى غولِ خوش
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 .کند گنجِ هزار پادشاه را تقسیم مىکه کلیدِ 

 

ِگمشده آى حس ! 
 .    ام  بازات یافته

 ات  ام گردِ راه از تن تکان مى
 ات  گذارم ودرقابِ جان مى

 
  تورنتو  ـ١٩٩۵دسامبربیستم 

 



 صمصام کشفی
__________ 

58 

  
ابرارى جالل براى    

 

 

 

 خبرى  از پسِ سالها بى

 زارى روئیدم   در شوره
 هاى بنفشى شکفت  لام گ ن گا و از سرِ پنجه

 داد  بوى خونِ آدمیزاد مى که
 هاى داغ بسته بود گى و لب فصلِ تشنه

 و من 
 هاى مادرم آب را شناختم  از ترکِ لب

 نمک سوده 
 خشکانده 

 در حال میرانده 
 گان نشستم و به تماشاىِ جاىِ پاىِ رفته

 شنودنِ آوازِ یادِ آب
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 :بعدها آموختم 
 شود ر مى از تکرار دیگران کد آنکه

     خونِ آینه نیست هم                 
 آنکه تکرار را تکرار میکند    

     جانانه نیست               
 و بعد
 ىِ بسیارى زده هاى سیل فصل

 از کنارِ گوشِ پُر آوازاَم
 پر کشیده و رفتند

 و تو گفتى 
 ها را باید نوشت  این لحظه

 و من 
 ِ تورا ى و مهربانى« حَسَن»ى  سرفرازىِ نخل و حماسه

 جا یک 
 ام نوشتم  بر سینه



 صمصام کشفی
__________ 

60 

 وبعد
 دوباره سیل آمد

 :  بودکه  من همه این و تالش
 ى ابر بخوانم و افراط آسمان سیل را از سُالله

 آنکه طاقتِ خاک رانیز بى
 در نظر آورم

 

 

 حیرتا
 ات  غمِ نهفته در چشمان

 از یاداَم نمى رود
 گویا

 ىِ من  خبرى در بى
 است  رنجِ فراوان رفتهبر تو نیز 
 تر بیا نزدیک

. . . 

 هات رنگĤبِ نمک است این بر کفش
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 یا
 ! ست ؟ برف باریده

. . .   

 تر کنیم  تر بیا تا لبى نزدیک

 

 سوز این سرما
 دهـد مرا آخر بر باد مى

 
  ـ تورنتو١٩٩۵نوامبر

 



 صمصام کشفی
__________ 

62 

 

 

 

 برچینند یخ را اکر از دامنِ زمستان گلِ

 شوى ، یشتر دلتنگ مىبهار را ب
 .فهمى  ى بادِ خزان را بهتر مى و لهجه

 خیال مکن 
  پرستان گى ما زنده

  بهار را ىِ زیستن در حواالى
 انکارِ سرما میدانیم

 !  نــه
 

 دهیم  مرگ باج نمى اگر به جارچیانِ
 : که روست از این

 ایم  اوراق را شسته
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 و صبورى را 
 دانیم ِمهربانى مى خواهرِتوأمانِ

 :تو نیز 

  مائى اگر هم درس "

   "اوراق را  بشوى 

 . ىِ ماست  کاین رازِ ماندگارى 

 
  ـ تورنتو١٩٩۵نوامبر

 



 صمصام کشفی
__________ 

64 

 

 

 

1 

 پُراست قاب پنجره ،
 هاى پاییزى برگ از رنگْ

 ؛     واپس دل
  و بر هر برگ  کز در درآیى

 یى بگذارى  واژه گل
 تا 

 . خدا کامل شودشعرِ 

 

 رانى را هرگاه شب
  لطافتِ مهتاب زیرِ

 که مصرعى از شعرِ توست
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 ، کنم بیتوته مى
 بینم گانِ ِمــه را مى دوشیزه

 ى تواند که هنوز سرگشته
 کمانى که آنروز  و از رنگین

 نوشند از سر و موت چکید، مى

  "کاجبانو " و براى 
 .کنند پشتِ چشم نازک مى

 

2 

 گمانم ؛ به
 ات را نخستین بار نام

 ،   تیره و تارى شنیدم در شبِ
 ى آسمان،  ترین کرانه که از شرقى

  هاى بسیارى شهاب
 کمانه کشیدند

 ى پیر، و راوى



 صمصام کشفی
__________ 

66 

 تا شب را رسوا کند
 نامِ بلندات را

 ى پگاه   بر حاشیه
 زرکوب کرد

 ،  پس زان
 ام گردید طلسمِ اسمِ تو آذینِ سینه

 روست که  ازین
 ام فهم رابهترمىگان  نورِستاره

 گذرام  ترمى  راحت و از آب و آتش

 

 

3 

  آبشار و مـِه  ى ى آن روز درمیانِ همهمه
 مَنْتَشات را 
 ى رود فرود آوردى  که بر گُرده

 دریافتم 
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 گانى هستى از نسلِ ستاره
 یى را وآینه که هیچ آب

 ى بلندشان نیست جرأتِ انعکاسِ پیشانى
 همین بود؛

  که ایستادى کمان زیرِبالِ رنگین
 هاىِ آب  شانه

 ت را نیاوردند تابِ روشنایى

 

 

4 

 جانِ جهان در صبحدمِ روزى جوان شد
 که آسمان و زمین 

 بر سرِ نامِ تو
 ها را بوسیدند ترینِ لحظه ارغوانى

 و از برکت همان بوسه بود
 هاى سرخ  که گل



 صمصام کشفی
__________ 

68 

 آب را هِجّى کردند گل

 

5 

 ر و شعورات را استوار بگیر، همزادِ شع هاى شانه
 ساالرِکالم  دار، قافله شوالت را محکم نگه

 مبادا این بادِ خزان
 گیرت کند زمین
 حضورِ تو بى

 این کومه
 زمهریرى خواهد شد

 

6  

 وقتى که آمدى 
 خاروخاشاکِ سرما را

 روبیم  از حیاطِ پاییز مى
 گشاییم و پنجره را مى
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 کشیم  مى هى نفس
 منتِ هیچ بهارى را هم نخواهیم کشید

 
   تورونتـوـ١٩٩۵سپتامبر

 



 صمصام کشفی
__________ 

70 

 گرچه پیرم تو شبى تنگ درآغوشم گیر
  .تا سحـــرگـه زکنـارِ تـو جـوان بـرخـیـزم
حافظ

 
 
 
 

 ام عریان است ؛ روح

 کند ترم مى عریان
    اَت  نگاه

 بگذار
 تن بشویم در زاللِ 

   اَت   چشمان
 گاه  و آن

 تن  ات بر  باململِ تبسم
 سر نهم بر 

   اَت  انپست
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  سپیده که سرزند،

   ام در بینى وان مىج" 

      "  کناراَت

 
  ١٩٩۵  جوالى ٢٠



 صمصام کشفی
__________ 

72 

 براى حمید
 

 

 
 

 کوسِ سفر که زدیم 
 دادند دانى مى هات خبر از راه چارق

  راه  دانستى کز سنگالخ و مى
 حتّا

 شود پاىِ خورشید تَرَک تَرَک مى

 

 ال توى اقب خوشا ستاره
 داند که راه را مى

 
 ١٩٩۵  جوالى
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 ست دیرى
 گِل را نشسته به دریادالن آن قایقِ
 اند دریا زده وارهانده و دل به
 شان را دریا وآوازهاىِ تنهایى

 کف بر دهان 
 از بام تا به شام

 .کند تکرار مى
 با اینهمه 

 وسایند بسیارند هنوز که پیشانى بر خاک مى
 .دهند دست نمى گان هم ردّى به از رفته

 

 !آه 



 صمصام کشفی
__________ 

74 

 نه دستى بر دستى
 یى بر خاکى نه ریشه

 .اند آلوده هاى روان هم گِل آب

 

 در ساحل 
 گانى  پاره مه

 ، نیمى سنگ ــــ ــــ نیمى انسان        
 یى  با چشمانِ شیشه

 هایى از جلـبک  و تن پوش
 جنبانند حسادتِ دریا را مى

 نندتا مالّحان راما و منتظر مى
 دهد ـــ گى مى هاشان بوىِ کهنه ــــ که نفس

 آغوشى بخوانند به هم
  و خسته  و آنگاه خیس

 .ى توفان را در دلِ دریا بگذارند نطفه

 

 دیگر عالجِ واقعه 



ی صبحزیر ِ ستاره   
____________ 

75 

 مشت بر دلِ آسمان کوفتن نیست 
 ست  دیرى

 گِل را نشسته به دریادالن آن قایقِ
 دان وارهانده

 
 

 ـ تورنتو ١٩٩۵سوم جون 
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  کرد باد ىِ دشت نمى اندیشه به ویرانى
 اگر

 خورد به آرامشِ کوه  برنمى
 گرفت دل  و آرام نمى
 ىِ کوه  در سینه

  اگر
 زایید رود را نمى

 و خروشان نبود رود
 اگر

  نبود خوفِ دریاش
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 آشفت دریا  و نمى
 اگر

 حدیثِ صبرِ کویر را
 شنید از باد نمى

 
 ١٩٩۵مى 
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 شوی گاه که از شهدِ گلـى سیراب مى آن
 کمانى و رنگین

 عطش اَت را مى نشاند
 

 !نام گل، گو هر چه که باشد 
 همان که عطر گل را بخاطر سپرده اى

 حضوراَت خوشبوست

 

 !بریز 
 !رنگ بریز باز هم ازین گل

 زین پس 
 ِمن ى در حافظه
 .کمان خواهد بود  نشینِ گل و رنگین نام تو هم

 
 ـ تورنتو ٩۵ پریل ا



ی صبحزیر ِ ستاره   
____________ 

79 

■■■ 

 

 

 ازین سرماىِ سکوت 
 تا گرماىِ مهربانى

 راهى نیست
 تنها اگر

 دل صافى 
 نگاه پاکى و

 لبخندى
 ره توشه کنى 

 
  ـ تورنتو٩۵ژانویه 
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   نویسنده با درود و ستایشصدوسی وچهاربه 
 
 

 
  توام  واپس مادام که دل

 شود و  هرشب هزار سال مى
 رود  مىفکرم هزار راه

 و تا سپیده نتابد
 پرد ام هى مى پلک
 ست  ام از تاریکى ى هراس همه

 

 تا 
 پگاه بر زین بنشیند

 ، دارد شب ترک برمى
 شوند گان در شوالشان گم مى گزمه

 گردد و کوچه از تردد حرامیان تهى مى
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 خوان چیزى نمانده است  به خروس
 پنچره را بگشاى 

 آید بوى صبح مى

 
  تورنتوــ١٩٩۴نوامبر   ١٧
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1  
 سِّرِ چشمانِ تو درچیست

 شوم و گردانى پژمرده مى که تا روى مى
 زنم کنى شکوفه مى ام مى تا نگاه

 

2 

 یَلَه بر دامنِ شب
 اَت  مى سرایم

 اَت که بگشایى خدا کند سارُغ
 ام  صبورى آورده باشى

 
 ٩۴اکتبر 

 


