


  

  

  

  رقص با جغد

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
 

  .م -؟ 1941سمان، غاده،  :سرشناسه
Samman, Ghadah               

  فارسي. البومالرقص مع: عنوان قراردادي
  /البومالرّقص مع= مجموعه شعر: رقص با جغد :پديدآور نام و عنوان

  1389مكاتيب، : شاهين شهر: نشر مشخصات
   .ص 96 :ظاهري مشخصات

   978-600-91168-6- 7: ريال 20000 :شابك
  فيپا: نويسي فهرست وضعيت
   شده به فارسيترجمه  –. م20قرن  –شعر عربي  :موضوع
  عربياز شده ترجمه  – 14قرن  –شعر عربي : موضوع

  ، مترجم- 1324ياسين، كاظم، آل :شناسه افزوده
  4870PJA/ م2ر7041 1389: كنگره بندي رده

  716/892: ديويي بندي رده
  2055328 :ملي كتابشناسي شماره

 



  

  

  رقص با جغد
  مجموعه شعر                            

  
  

  غاده سمان

  ياسينكاظم آل: ترجمه

  
  
  
  
  
  

  شاهين شهر
1389 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انتشارات مكاتيب
  1، شماره 16و  15خيابان مخابرات، بين فرعي  -شاهين شهر

  0312 - 5221480: تلفن
  

  غاده سمان
  رقص با جغد

   ياسينكاظم آل: ترجمه
  ياسينحسام آل :طرح جلد

  
  چاپ اول

  نسخه 1000
  آزادي بهارچاپ 

   978-600-91168-6-7 :شابك
ISBN: 978‐600‐91168‐6‐7  

 چاپ محفوظ است حق



  فهرست مطالب
  

                         9 ..............................................................         آيا جغد را دوست داري؟
   10 .........................................................................       گيرجغد عاشق گوشه
  11 ..................................       !اي است حتي براي جغدعشق جاي متروكه
   12 ..............................................................................       ماه جغد را فريفت

       13 .....................................................................................       جغد سراسيمه
   14 ......................................................................................       از تعاليم جغد

   15.........................................      .....................   چيني جغد عليه شعراسخن
   16 ..............................................       جغد عذاب كشيده در غربت و وطن

   17 ...........................................................        جادوي جغد و جادوي شاعر
   19 .................................................................        جغدي از مركب و كاغذ

   20 ..........................................................................................      جغد واقعي
   21 ...........................    .......................................................  بهارِ دوات جغد

   22...................................................................     جغد مشتعل در تاريكي   
   24 .    ........................................................  بخشدبهار خيانت جغد را نمي
   26     ........................................................................جغد استثنايي عاشق   

   28..................................................................................      شب مرگ جغد
   29...............................................................................    ...........  جغد حسود
   30    ..........................................................................................  جغد عاشق

   31    ..................................................................  روزهاي شراره و خاكستر
  38    ...................................................................   ريختن خون ورقه عاشق

  39    ................................................   دهمشهادت مي ي شبهامنزلگاه به
  41    ........................................   دهمهفت ستون فراموشي شهادت ميبه



  44      .................................................................   دهماثر شاعر شهادت مي به
  46      .................................   ن تو فرا خواهد رسيددهم كه دوراميشهادت 

  51      ....................................................   دهمانگشتان درختان شهادت ميبه
  53      .......................................................................   دهمعشق شهادت ميبه
  55      .....................................................................   دهمهذيان شهادت ميبه
  57      .................................................   دهمشادي كه شناختم شهادت ميبه
 59      ......................   دهمداشتم شهادت مي آخرين شاعري كه دوست  به

  61      ....................................   دهممردي كه مال من نيست شهادت مي به
  62      ....................................................   تو را بيشتر از گناهانم دوست دارم

  66      ..........................................   تو عيد است دهم كه عشق به شهادت مي
  72      ..................................................................   تن كرده زن عاشق بيشه به

  75     ...................................................................................   مباحثه زن عاشق
 77     ..................................................................   زن عاشق در مسابقه هويج

  78     ...................................................................................   زن عاشق محبت
  80     ...........................................................................   »النقد«زن عاشق نقد 

  81     .............................................   اشكند در تاريكيزن عاشق درنگ مي
  83     ..............................................................   زن عاشق در اعماق يك سبو

  85     ......................................................................................   زن عاشق فراق
 87     .........................................   داري زن عاشق با خواننده خودشب زنده

    88.    ........................................................................   زنِ عاشق اوهام حقيقي
  90    ............................................................   كند سرايي ميجغد عاشق نغمه

  94....................................    من را از مركب بساز و بنويس   : وصيت جغد
    95  ....................................................................................  جغد عاشق صفر   

 96................................................................    جغدي كه از نور بيزار است   



 

  نام خداهب
  
  
  

  مترجم مقدمه
متولد  دمشق در1942در سال ان نويسنده و شاعر سوريغاده سم

 پدرش احمد سمان رئيس دانشگاه و وزير آموزش و پرورش. شد
در رشته ادبيات را  غاده تحصيالت دانشگاهي خود. سوريه بود

 هاي دمشق، امريكايي بيروت وانگليسي تا مقطع دكترا در دانشگاه
  .لندن گذراند
عرب  از معدود نويسندگان و شاعران نوپرداز زنيكيان غاده سم

آثار خود  ،شناخت نسبت به اوضاع زمان و مكاناست كه با توجه به
. ترجمه شده زبان15آثار او به  .رشته تحرير در آورده استبهرا 

  .ترجمه شده است دنياي هاي او نيز به چند زبان زندهسروده
،      »هاي بيروتكابوس« توان از كتاباز مهمترين آثار وي مي

هاي كابوس«كتاب  .را نام برد» ماه چهار گوش«، و » 75بيروت «
ي ملي به اسپانيايي ترجمه شد و جايزه 1999در سال  »بيروت

  .اسپانيا را از آن خود كرد
  



تفاوت اتفاقات حادث در جهان عرب بيان نسبت بهغاده سم
خصوص توان در آثار وي بهرد پاي اين موضوع را مي. نبوده است

  .در اشعارش مالحظه كرد
دنياي غرب او را با برخي از شاعران خود مقايسه كرده است؛ 

  .اي فرزند زمان و مكان خود استگويد كه هر نويسندهاما وي مي
ترجمه توسط مترجمين ديگريسمان تعدادي از دفاتر شعر غاده 

از  انهاي ترجمه نشده غاده سمدر اين گلچين شعر. تاس شده
زني عاشق «، »تو ابراز كردمعشق را به«، »رقص با جغد«هاي كتاب

تقديم خوانندگان » دهم بر خالف بادشهادت مي«، و »در ميان دوات
اميد است مورد عنايت فارسي زبانان و اهل شعر و ادبيات . دشومي

  .قرار گيرد
 امر ترجمه تشويق كردند وي دوستاني كه مرا بهدر پايان از همه

همسرم كه در رفع  همچنين از. كنمتشكر ميآقاي نادر قاصد  از
  .نمايمهاي ترجمه كتاب به من كمك نمود تشكر ميبزنگاه
 

 ياسينكاظم آل                                                     
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  ؟يا جغد را دوست داريآ

  
  ؟يادهيد ركيا در سر دا جغيآ

 .سخت استكردنش  ياهلكه  يمخلوق
  ..را يشينما يرد بازيپذيكند و نمينم ييگدا عاطفه را

  ،را يكه جغد بخنداند كس يادهيا ديآ
  ش شدهياو را همچو سگ آرا يكي يادهيدا يو 
  ؟كشدبدهد دنبال خود يم م تكانكه د   
  ر خوديتحق يبراكه جغد در قفس  يادهيكبار ديا يآ

  آواز بخواند؟ 
  ،يا در دكان پرنده فروشيآ

  ؟ه استرا داد يشنهاد فروش جغديتو پ به يكس
  شوديو فروش نم ديجغد خر

  .كنديهر جا و هركس كه بخواهد پرواز م يسو به
 ؟يدوستش ندار
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  ريگجغد عاشق گوشه

  
 ان،يپايب يابرها يا

 من است، ياش پرندهانوس با دو كرانهياق

  ...ارم راينام  تانيسم رويد، تا بنويد شويها سپبرگ
 ديكنيانورد ميم دريكه مرا تسل يياهايدر يا

  ..ام رايآوارگ يسهيتان اوديسم رويد، تا بنويشو يدوات       
  د،يها، چخماق شوسنگ يا

  نمكم را مشتعل يهاتا زخم       
  ..بِ مثل من گرم شوديار غري، تا يو روشن كنم آتش

 ديبند شوستارگان گردن يا
  ...ام راگردن خاطرهاحاطه كنم  تا با شما

  ديبادها سكوت شو يا
  ...ارم رايد اسرار يتا فاش نكن

16/9/1990  
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 !جغد يبرا يحت است يامتروكه يعشق جا

   
  كردم، يها مهربانستاره به

  كرد امماه مسخره و ،كردند يياعتنايمن ب به
  د آواز خواندم، يخورش يبرا

 غروب كرد

  سخنان عاشقانه گفتم، يگردگنجشك دوره يبرا
  ديپر

  !ام آمدمغازله بهناسور يو دا
  .مناسب و خدنگ سرگردانمنا يهامن جغد زمان

  ارم، دوستش دارميانجام، اعتراف كردم نزد سر
  ديشني، غرق خواب بود و نماو يول
  ميهايست و من جغد ناكاميامتروكه يعشق جا

  شبانه است يهايخوابيب از اسرار و آن
  !نهيرياز روزگاران د                                      
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  فتيماه جغد را فر
                                                        

  ياسم عشق، حكم جلب مرا صادر كردهآنگاه كه ب
  ز عشق تو برهاند، اتا مر ،شب متوسل شدمبه
  ..ام كنديداد، تا ز تو مخف يمن چادر به يكيتار

 منزلگاهمو از همان لحظه شب شد 

  ،برهاند ز عشق توخاطره متوسل شدم، تا مرا به
  ه داديمن هد به يزيسحرآم يفراموش ،كنپاك
  باران متوسل شدم، تا مرا ز عشق تو برهاند، به

  ه داديمن هد به ياصاعقه
  سوزاند ام راشهيزان بر درختان بيعكس آو صاعقه

  ماه متوسل شدم، تا مرا ز عشق تو برهاند، به
  من داد به يانهيآ و فتياما او مرا فر

  !يزيچ نميصورتت نبتا در آن جز 
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  مهيسراسجغد 
   

 يديكوب يخيوار اتاق خوابت ميبر د
  ختن عكسم،يآو يبجا يكنيتالش م

 !يزان كنيمرا آو
  داند؟يرا عشق منيا انسان ايآ

  م،يهابا بال
  »زانيآو« و راز يچگونه از پرواز شب آزاد

  د يآاليم را ميكه پرها يكيو غبار تار
  بگذرم

  م؟يدرآ شده ييايمومشكل عكس  بهتا 
  يعاشق بشر يهاا زنيآ

  نامند؟يم يآن را وفادار
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  جغد تعاليماز 

  
  ،يكنيآنگاه كه چو شبح با من رفتار م

  شوميم شبح
  گذرديشكافد و ميرا م ياهيكه سا ينيسان ماشهو ب

  گذرديت از من ميهاغم
  ..در آن يبگذار ياا خاطرهي نكه نشانهآيب

  ،عشق مندر داستان 
  ..ود راخسند ينوين مين چنيها افرجام
  ستيوار نيدر د يخيدلم م

  ،آن يپالكارد عشق را رو يزياويب تا
  يهر زمان كه دوست دار ياورين بييپا و
  خاطره بهار من، خاطره ي يا

  ..تر استظالمو آغازگر  يفراموش به يفراموش
  ن است حكمت جغديا
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  شعرا هيعل جغد ينيسخن چ

 

  ار شاعر خود مخواهياز  ياديز زيچ
  آوردياد نميبه غرق شدگان را يساحل چهره يهاسنگ

 دامنشكر پرتاب شده بر يو نه پ

  ...م رايو مق زنان شناگر مسافر يو نه چهره
  دهد،يز نميساحل تم يهاسنگ

  كنندگان و شهدا را يكشته شدگان، خودكشين بتفاوت 
  د عشق شاعر مشويشه
  ساحل يهاسنگ بهنسبت اما 

  رفتند،و بودند  يدر آنجا كسان
 كه ماندند، يو كسان

  !ز استين، همه چيو ا
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 ده در غربت و وطنيجغد عذاب كش

 

  اري يا
  ستمين ميدر پارك عمو يك صندليش از يدر غربت ب من 

  شونديكنند و سرمست مينند، استراحت مينشيت ميرو
  رونديكنند و ميسپس تشكر م
  در وطن هم،

                           نيستم پارك مخصوص پادشاه در يك صندليش از يب
  شوديكند و سرمست ميند، استراحت مينشيت ميرو
  كندياز تو، تشكر نم يول

  !روديو هرگز نم                                    
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  شاعر يجغد و جادو يجادو

 

  ..ت سوختميدر آتش تو و الفبا يچون جغد عاشق
 يكرد يبا افسون خود مرا ماه

  كرت كوچ كنميپ يايدر يهاناشناخته بهتا 
  يكرد ييپرستوبا افسون خود مرا 

  بهارت پرواز كنم دنبالتا 
  يكردخود مرا مورچه  افسونبا 

  دت را جمع كنميقصا تا گندم
  يكردبا افسون خود مرا آهو
  بت كنميت تعقيهاتا در دشت

 ،يآنگاه كه از من خسته شد
   يكردخود مرا خفاش  افسونبا 

  .ت را باور كنميهادروغ يستم و همهيژگونه باتا وا
  يسپس، با افسون خود مرا ابر كرد

   تا سرحد مرگ اشك ببار يمن گفت بهو 
  افسون قوم جغد، يول
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  .ل كردبدزا آتش ياصاعقه به يمرا از ابر
  يام بسوزاكنون نوبت توست كه با صاعقه

  يو اكنون نوبت توست كه تحمل كن
  !ك جغد رايبه اتيفتگير شيگلوگ يهالقمه

  يكيشب و تار ياوهيج يهازيدر دهل يب كنيو او را تعق
  ...گمان يهاو سنگ قتيحق ياژله يگسترده در مرزها يايو دن
  !..يخوش آمد جغد يبايز مهنج به
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 از مركب و كاغذ يجغد

  
  يآب يمركبم كه شدم ابر يقطرهمن، 

  ،زم از كاغذيم
 ،تختم از كاغذ

  ،ارم از كاغذي
  كفنم از كاغذ 

  و تابوتم از كاغذ خواهد بود
  ،يكنيه ميو آنگاه كه بر من گر

  كرد يه خواهيد گريكاغذ سف يرو
  مشترك  يك عمر زندگيكرامت  به

  خاطر نان، نمك و كاغذ بهو                            
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  يجغد واقع

  
  م وجود دارديهاكه در بال يآن جوشش

  ا جنون بهارستيآ
  گرم؟ يشب زن سرمست درآن طبل عشق تو، اي
  شاعر من،  يا

  رفتار مكن» جغد«اسطوره  با من همچون
  سيننو يجاودانگ يهادهيم قصيو برا

  ه ندهيا، ماه و ستارگان را هديمن در بهو 
  است يك تماس انسانيآنچه آرزو دارم 

  ينيچيم از باغچه ميرا برا يگل ييگو
  ،هل با ك فنجان قهوهي يكنيا حاضر مي

  ريصبح بخ ييمن بگو بهو 
  ديدر لحظه غروب خورش

  روت،يب يااسطوره يبايز يايدر در
  من روز جغد همچون صبح

  شوديبا غروب آغاز م
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  بهارِ دوات جغد

 

  م يبگوندارم  يزيفقط آنگاه كه احساس كردم چ
  دفاع از خود يبرا

  ستم،يمغرضانه ن يدلواپس حمله، افتراء و دعوا گريد
  شدم يمباالتيب يجغد شبانه ،حق بهفقط آنگاه كه 

  ..يياوه گويو نه در پرتو  قيبا تشونه با شهرت، نه 
  زار بودميب» هافالش«حق از  به

  در رازها مرا شبانه ه شدنريخ كنديچون تنگ م
  ام شبانه يفضان يب يفقط آنگاه كه درها

  بستم را شانروزانه يهادخمهبا 
  ام،خسته كه ال باطل كردنديو آنگاه كه خ

  آغاز كردم يسرشار از آزاد يقيحق ينوشتن را با اشتها
  ،كشف كردم و

  !ام راييالفبا يبهار دواتم و خوشحال                       
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  يتاريك در مشتعل جغد

 
   دارم، دوستت

  مورچگان عزم همچون
  روندمي خود النه به كه

  دارم، دوستت
  قطار دود سختيسر با

  كندمي رد را آسمان يپهنه از پراكندگي كه
  دارم، دوستت

  تاريكي در اشتعال تا
  .سپيد هايدشت در شبانه برافروختگي و

  دريا ساحل در آفتاب زير خاموشي حتي
   داشتم تو به شديد ميل كه آنگاه و

  ماه نور زير
  قلبت نزديكي در

  هايتنفس از ايفاصله در و
  بهار، احتضار از بعد حتي
  .ماند خواهد بهاري هميشه تو عشق
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  بردي، پي سبز هميشه درختان راز به آيا
  آنهاست؟ عاشق جغد قوم كه درختاني
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  بخشديانت جغد را نميبهار خ
                                          

  كنديانت ميمن خ بهز يهمه چ
  سيپار من، بهار گلگونِ بهانت كرد يخ
  دين پوشيپوست يو پالتو   
  دارمانيها هنگام د، ستارهمن به انت كردنديخ

  دنديشان را پوشيو ابرها
  نور مهتاب ريز يولگرد يروهاادهيمن، پ بهانت كردند يخ

  كرد هق هقتمام شب باران 
  كرد سرفهبا رعدش  ر شد ويگلوگ آن و با برق

  انت كرديخ تو عكس من و بهنه يآ يحت
  نمت كنار من يبينمچون درون آن 

  انت كردنديها خدست بهآنگاه كه انگشتان 
 توطئه كرد يگريه ديدست عل و هر

  خود بهك از ما ي انت كرد هريخ و
  يخوشحال يترك كرد كولو ما را 

  زديتار ميمان گيكه شب و روز برا



  25/رقص با جغد

  رها كرد  رادارش يد يو بهار وعده
  بند نجات بدون كمر كه ن خاطرات ماستيا

  آب يسورود بهيآور مخواب قرص چون
  ..تا فرق سربرد آن را يو امواج اندك اندك فرو م

  شود  يزنده نمز سريچرا پائ
  ؟مگر در بهار                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  غاده سمان/ 26

  

  

  
  عاشق استثنايي جغد

 
  تو عشق است برانگيز شك
  ..كودكي چو شيرين مبهم، جنون چون
  حبس كندمي سينه در نفس كولي،
  ..نو از كندمي جدايي
  آغوش و نهان ميان است معلق عشق

  است گوييياوه هم غيرت و
  زود يا دير شد، خواهيم خاك
  آميخت هم در دگر خاك با را تو كه بادهايي در
  ..رسيد نتوانم حسابتهب

  طوفاني ايستواژه تملك
  باشد احمق انسان كه آنست شرط

  را دگري مخلوق كند تملك تواند برد گمان تا
  ..او چون امجيوه او، چون خاكم او، چون جسمم
  رودمي كجابه داندنمي شده قطاري سوار

  آوردنمي يادهب را شده سوار كي و



  27/رقص با جغد

  ...داري راز جز ندارد چيزي قلبش ضربان براي
  :غريب اي

  عشقت يسپيده كندمي طلوع شب همراه
  .امخواننده استثنايي براي است دفتري شب، اما
  

16/3/1998  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  غاده سمان/ 28

  

  

  

 شب مرگ جغد

 

  كنم با جسدميدار مين بار است امشب دياول
  ك بود باور نكنميران شدم و نزديح
  ييايعلف در نمرده چوژن الغر اندام پيا ايآ

  كرد؟يم ان پنج قاره پروازيدهه مكه در پنج است يهمان جغد
  س در بارانيشمِ خين شكننده چون ابريا ايآ

  ها شدفشانها و آتشهمان است كه باعث زلزله
  با عصا و كارد؟  دنبالش دميله دويقب يو تا محله

  
  
  
  
  
  
  



  29/رقص با جغد

  
  

  

  جغد حسود

  
  ،يه داديشده هد يحجار يمن مجسمه به
 آن حسد بردم به

  ميهاتر از بالدارد، دراز ييهاام بالمجسمه
  تر از چشمانمعيوس يمانشو چ

  شنين و چروك در سنگ مرمريبدون چ
 خورديسرما نم

  يد پنهانيگرينم يكيو در تار
  يقيعشقِ حق يز جستجوا

  كنديدر حال پرواز درنگ نم
  بوسه چشمانش را يبندد در لحظهيو نم

  
  
  
  



  غاده سمان/ 30

  
  

  

  جغد عاشق

  
 داشتميكه دوست م ييشمار مردند آنهايب

  دلم چند بار يهاو مردند در مرز
  كردم باورم رايم رد

  بستم يمرا چشمانم 
  داديكه آزارش م يهر جغد نچو
  د رايخورش بهره شدن يخ

  كه باز كردم چشمانم يشب
   يگرياز پس د يكيدم آنها را يد

  دلم يزند از پرندهيريفرو م
  ..كنميمن، همچنان پرواز م

  !يمن يادهمچنان ناخو تو 

  
  
  



  31/رقص با جغد

  
  

  

  شراره و خاكستر يروزها

  
  بدرود  يعشق و قاره يان قارهيم

  ..دميغ دراز كشيت يلبه يرو ياديزمان ز
  دميعذاب كش يو در خاموش

  فرود آمد يفراموش يان پرندهيدر پا
  م چنگ انداختيرو ياافسانه 1»رخ«مانند  

  ر سلطه درآورديجسمم را ز و روح و
  :چديپيش مرا درهم ميهاكه با بالن اوست يا

  و بال آرامش بال خواب
  و عذاب مرا با خود برد ينكه توفان بندگيبعد از ا

در خالء سرگردانم كرد ينير خونو پ..  
•  •  •  

  
 كنميباور نم

  شراره  يباره از مرحلهكيكه چگونه 
______________________________________________ 

  ياافسانه يانام پرنده.  1



  غاده سمان/ 32

 خاكستر منتقل شدم يمرحله به

  ن شديريخاطرات ش يو نام تو سرچشمه
  خاطرات، خاطرات

  !...شتريو نه ب: خاطرات
  ...خارج شد از منطق زمان و مكان ،خروج يمرحله

  عت خوديطبق طب قلبمو 
 ...ضربانش آهسته شد و منظم زد

  ،به طپش افتاد خاطر تو بهنكه يبعد از ا
  ،معبديدر 

  ديخورشنور ر يآزاد و ز يدر هوا يزدن بر طبل بت پرست
•  •  •  
  

  افتيان يخاكستر پا يسفرِ مرحله
  گردميام باز ميميقد يروزنه بهن منم كه يو ا

  چميپميهم  ام درو در درون تن كهنه
  رديگيشوم كه باغ را در بر ميق ميز دقييپا بهو 

  هست  ييهااسب يههيدر خونم ش
  شونديكه هرگز خسته نم

  نده و سوارش رايبهار آ يشادمان
 ..آورديم ميبرا

•  •  •  



  33/رقص با جغد

 

  غرور نزد من، بلندتر از زمانِ عشق است زمان
  كنديعت ميگورستانش مشا بهشه عشقم را يغرورم هم

•  •  •  
  

 من، هرگز ندانستم

  !..يا قربانيجالد بودم و 
  ..ا مقتول؟يقاتل و 
  زديآميهم م ها در عشق درنقش

•  •  •  
  

  غم يصحراها يو از ورا
  گردديم م بريسو بهام چهره

  گذارديم يجا بهگذشته را  يروزهاكر يدر آنجا پ
  شده فراموش حركت،يب مانند مترسك،هب

 ...دهيب كشيصلو به

•  •  •  
  
  دميز ديحلق آو ياسمنيدار شدم و خود را با طناب يارها بب

  ..يده بوديكه تو شب گذشته آن را خر
   زيطنزآم ياشهيك صبحگاه شيدر 



  غاده سمان/ 34

  شوميزان ميخورم و آويتاب م
  دهيبر يو با حنجره
  !زنمياد مينام تو را فر

•  •  •  
  

  از محاالت بود
  ديسنگت برو يگندمم رو

 ..دانستمياز اول آن را م

   ايو بغلت كردم همچون در ت پراكندميم را رويابرها يول
  رديگيرا در آغوش م افق يابرها كه

  ام بودمحاالت حرفه   
•  •  •  

  
  ماندم يكيدر تار ياديزمان ز

  كنديدلم را پر م يخون مردگ
  ام استمحاالت حرفه

 !..و دوستت دارم 

•  •  •  
  

  مان همچون غبار درخشانيبايز ياكنون چون گذشته، روزها
  شوديپراكنده م



  35/رقص با جغد

  نيريش يآن گذشته يشود همهيو له م
  قطار زمانه يهار چرخيز

•  •  •  
  

  داشتميتو را دوست م يزمان
  رميبدنم از غل و زنج يز اعضايتم يام را براييتوانا يول

  !..دهمياز دست نم
  

•  •  •  
  

  سرد يدياماز نا
  كنديام طلوع ميآفتاب افسردگ

  شومي، محكم و خشن ميميگردم، صميبر م
  شوم در برگرفته با آه و نالهيم يزن

  !..كشديكه او را نم
  اميديامخاطر نا به

  كنديام طلوع ميان افسردگيآفتابم از م
  شوميمحكم مگداخته و 

  و آتش گرفته يقربان
  ميآيپرواز در م بهاز نو 
  ...تينهايتا ب



  غاده سمان/ 36

  ها بار آتش گرفتمده
  بم داديو غبارم فر اشك و گرد يحت

 ،عنكبوت هم و تار
  ...بافنديرا با آن م ك خوديكه زنان عواطف دراماتيتار عنكبوت

  اميآفتاب افسردگ
  كنديم طلوع ميهااز زخم
  ...سوزانديرا م يحاصل از ترس و تأن يو سست
  مردم يكنيكه فكر م يزمان

  شوميدار ميب
  ده شدهيكه از رازها پوش يمانند جنگل به
  ...ميدانيشتر از آنچه انتظار و ميو ب
  كنميه ميگر يكنيكه فكر م يزمان

  كنميدن را كشف ميراز چگونه خند
  !..زخمم يبا بهبود

•  •  •  
  
  ميجنون رفت يشهيعمق ب به

  ميده گذشتيفلك كش بهسر  يم خاردارهايو از س
  ميديخند» عبور ممنوع« يتابلوها يهمه به

  ميخوريجان خاطراتمان را مياكنون تن بو هم
  ...يفراموش يسر سفره



  37/رقص با جغد

  عشق مبارك بود يروزها
  احتضار يروزها

  ..ها مبارك بادخاطره يخودكش يو روزها
•  •  •  

  
 ميگويتو بدرود مبه

 گردم يم بر ميهاواژهو به

  يبندشكسته يشكل تختهآن را به
  ..چميپيها ميشكسته بر اثر ناكام يدور عضوها
  م بشوديكه تنها عصا

  يدر سفر فراموش

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  غاده سمان/ 38

  
  

  

  عاشق هختن خون ورقير

  
  )برجسته ( يگروه ينينش آن شبدر 
  ز بوديانگت شگفتيمايس

  كه گم كرده راه ساحل را ييايمرغ در نچو
  يده علنيمزا يسوبه

  ينيدر همان شب نش
  يدر دستم چپاند ياده عاشقانهيقص
  انگشتانم را يخون ورقه آغشته كردو به
  مير النگوهايكردم ز يات را مخفدهيقص
  !ات راله خون ورقهيزد قبيتا نر

  آسمان يت نوشتم در پهنهيدگر روز چون سرخ پوستان، برا
  دود يبا ابرها ياعاشقانه ينامه

  !...ختند خون ابر رايآنها ر

10/1/1994  
  



  39/رقص با جغد

  
  

  

  دهميم شهادت شب يهاگاهمنزل به

  
  يقيحق يانسان يرابطه كي بهكردم يفكر م

  ميكناشزنده تا
  ...ماناسرار گاهيمخف و غم يزهايدهل در
  ميشو رو به رو هاناشناخته و غم و مرگ با تا

  ميكن بدل و رد را عشق هاماسك برداشتنو با 
  رازآلود يباران يهامنزلگاه شبِِ در
  شده خوانده ما يروزها كه

•  •  •  
  

  يكرديم فكر يگريد زيچبه تو
  صارق شينما يراب يزيرو برنامه

  ش پس ماندهينما يصحنه يروتا 
  رد و بدل شده يهاييگواوهيگران يد بهم يم كنيتقد

•  •  •  
  يهست ميدردها همزادكه  كردم،يم فكرتو من به



  غاده سمان/ 40

  ..ميهم برازنده كه ما يگفتيم جد به
  يشينما ديجد يفكاه زوج ليتشك يبرا

•  •  •  
  

  بود صادقانه احتضارچون  توبه من عشق
  حباب ثلم بود يكف منبه تو عشق

  ،ييايدر يدرها اعماق از، آمدم تيسو به
  تو  يول
  يبرد ييگواوهي شينما يهاصحنهبه مرا

•  •  •  
  

 ...خواستميم خود رازدار را تو

  يخواستيم تيموفق يبرا مرا تواما 
  گريد مطلق تيموفق كي

  ازخشم زيلبر اريشهر يبرا

12/3/1985  

  
  

  

  



  41/رقص با جغد

  

  

  

 دهميم شهادت يفراموش ستون هفتبه

  
  گشودم را امواج يدرها

  شنا كردم تيسو به و
  گذشتم انوسياق هفت از تو اقياشت به
  بود شده دهيپوش بايز ييايدر عروس يهاالشه از كه

  ...داشتنديم دوست تو را من از قبل كهييهاعروس
  دميرس اترهيجز  بهنگاه كه آ

  ...افتمي گداخته و سرابچون  را آن كه
  شد ليتبد رهيت جلبك به تنت و حباب به ميصدا

  ...ديچيدور من پ يريزنج چون و
•  •  •  

  
  شكافتم را خاك درِِ
  ...دميخز تيسوبهآلود تب يهادخمه در
  مشتگذ قاره هفت از آتشفشانت يسوبه و

  تملكم  و ريتحق يو برا



  غاده سمان/ 42

  از عشقت حنجره برافروخته
  اق تو شديخاكستر اشت زيلبر

•  •  •  
 
  عشق» نامبه«

 يچيبپ گردنم دور را تلفن ميس يكرد تالش
  ساكت و منتظر مهربان يسگ توله چون و
  دهديتكان م ييآمد گوخوش يمش را براشه ديهم كه
  يببند يصندل يپا به

•  •  •  
 

  كردم بازرا  آسمان يدرها كهنگاه آو 
  ختميگر اميپاك و يآزاد ستاره به
  يكرد پرتابم غرور با تو
  نمكيحمل م را يزرد گل غرورم با امروز يول
  كارم يم ميدر موها و

  يپوچ هفتگانه يهاستون يسوبه پروازم راتا 
  كند روشن

•  •  •  
  
  :كنميم اعترافآلود غم يراست و اندوه با يلو
  



  43/رقص با جغد

  داشتم دوست تو را واقعاً ،يروز
  شكستميم در برابرت نبود الفبا حروف يعصا اگر و

31/12/1989  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  غاده سمان/ 44

  

  

  

 دهميم شهادت شاعر اثر به

  
  كرد ءامضا ميبرا را شعرش كتاب ،من عشق

 ،را افق و ايدرامضاء كرد،  سپس
 ...را گنجشكان و هاگل درختان،

  ،باران را يخوارهمرغ سنگ د، ماه ويخورش
  ،را كودكان يهاخنده و هاخانهقهوه روها،ادهيپ
 ،كرد ءامضا را ممقل

  رفت و كرد ءامضا مرا سپس
•  •  •  

  
  نهاد برشب را اثرش من اري

  شدند متولد ها ستارهو 
•  •  •  

  
  دونديان كه مدرخت بهشوم يره ميخ
  زنديم پرسه روادهيپ يرو كه يماهبه



  45/رقص با جغد

  آورديم در را صدفش كه يپشتالك  به
 دوديم شتابان يخرگوش چون و

  رقصديم هاموش باهمراه ه ك ينر  بهگر  به
  كند يبا دمش گرم م كه يفيلط روباه بهو 
 را يمست يسيپار رزنيپ ردنگ

 ؟هكرد رييتغ  ميك جهانا يآ
  عاشقم؟ ننكه ميا اي

1/12/1986 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  غاده سمان/ 46

  

  

  

 ديفرا خواهد رس وت ندهم كه دورايشهادت م

  
  زدهوحشت يهايماه يگله و خارج ازان آب يخالف جر

  ت برگردميسوتا به كنميشنا م
  آنجا هستم م كه دوبارهمنن يو ا

  ،هانيده از فالش دوربيكه پوش »يروتيب«در 
    ،و اجساد سوخته زباله يبو
  ،هيگر يهابرستونها يسوزآتش يهيسا و

  ...هانير نفريرون آمده از اساطيب يازدههر طاعونش چون
  شده منقرض يهان دورانيسفال يهاكاسه و

•  •  •  
  
  درآمدند يگريشكل دهها بروزنه يحت
  مينيبيآنها  نم انيگر از ميدو 
  ننديبيم وضوح بهرون يافراد مسلح ما را از ب يول

  ميريگيكار مهاط را بيجوانب احت يهمه كه ما يدرحال
  كه بمباران  آنگاه



  47/رقص با جغد

  كندير بلند ميمانند غرش شرا  خود يصدا
  ميخزيم زهايدر دهل خود يهاپناهگاه بهها موشچون ما 

•  •  •  
  

  را مرتكب شدم ديخورش يجستجو يبرا گناه باز كردن پنجره
  ن كرده در خاكيكم يبا خوشحال دميد مرد مسلح را

  انيعر يجسدهاان يم
  ...است يش تفنگيبازو
  شناسدينم گناهيش جز قلب كودكان بكيشل

  عبور اودر موقع 
  ندزيريمد و ونشيدرختان خشك م يهابرگ دميد

  دوشيك دفعه پژمرده ميگل و 
  بارهكيها رنگ شوديده پنهان ميو از د
  يرنگ يونيزيلم تلويمانند ف
  شوديد دگرگون مياه و سفيرنگ سكه به

  ...دهنديترس سر مك يك جيها جگنجشك
  زنديگريسر راه او م از و

  مرده يآهن يهاركيرجيها مثل جلياتومب
 شونديواژگون م

  روديد مسلح راه مرم
  ديآيرون ميگوگرد خفه كننده از نفسش ب يبخارها



  غاده سمان/ 48

 شوديمنفجر مش يهاان گاميدر مسوزنده  يدهاياس و

  ...كرد داريد يبا مسلح كفتار مانند ترسناك ،چيدر سر پ
  گرم يهماغوشملحق شد پس از  او به

  پنجره را بستم
  م را شمردمياعضا

  ط مسافرتم را لمس كردميبل
•  •  •  

  
  ستندينما  يگر محل بازيها، دها و كرانهجنگل

  ...ميه كودكان محشوريها، با گراكنون ما، داخل پناهگاههم
  ..جونديما را م اطراف ياهايها و رؤشناسنامه ،هاموش
  را مانيهابمباران گوش چون يافلج كننده يآهسته يهيگر
  بندديم

  يبا سقوط هر بمب ياپسربچه
  پرسديم يواروانهياصرار د با

  »؟«افتديدارد م يچه اتفاق
  دياو بگو بهجرأت دارد  يك

  ...كنندم يرا تقس يابيكم كنند گوهر ربوده شدهيم تالشآنها 
  شوند؟يزده سال است كه ناكام ميس

  جرأت دارد كه برخالف باد شهادت بدهد؟ يچه كس
•  •  •  



  49/رقص با جغد

  
  ...دل يگرما بهد نبريمورش يهوده يب

  آورمياد ميمن به
  ..هاايرؤ يهاا پنجرهم بيجنگيموارها يبا د

  ك صبحيدر  شيدر هزاران سال پ
  افتميساحل  يپرتاب شده روم، يرو بهرو تو را 

  ..يياستوا يايدر ك علفيچون گرم  و خوش طعم
  ..موج برگرداندم يسوتو را به يول
  يكرد تيشكاها انوسياقشاخك عروس  ازمن  به

  يه داديمن هدات را بهيكشت
  ساختم يآن تخت عروس ازمن 

  ندكنيم ياهودهيتالش بش يآن كفتار شب و زنبورها
  ل كنديتبد يتابوت بهآن را تا 

•  •  •  
  
  ن يريش نازك لب و يا
  ستين دوران تو نيا
  ،هاگنجشك كشتار ن دورانيا

  ...است ها و ستارگانكودكان، پروانه
  يكنير ميو تو سراز

  محبت را يتمام موجودات اله يسوبه



  غاده سمان/ 50

  ستين دوران تو نيا
  دهميشهادت م باد ريمسمن برخالف  يول

  مانديم يتو باقفقط عشق به
   تيبهار يهاگل
  خواهند آمد در حال احتضار شماريان بارياز 
  ،نديرويم يرياساطاهان يگ چون و

  ...هر و رو شديز يقبرها يباال
  ،اجساد ربوده شدهو 

  آنها را شكافت ها كه ناله ييهاو لب
  آنگاه كه مرگ مرا آزاد كند

  ر باديبرخالف مس
 تو را دوست خواهم داشت

26/10/1989  

 

 

 

 

 

 

 



  51/رقص با جغد

  
  
  

  دهميدرختان شهادت م انگشتانبه

  
  ...بردين رودخانه زمانه است كه تو را با خود ميا هان،

  يبادو شبح مانند  يهادرختان با شاخهو 
  ...كنندياشاره م
  ...»شده ينقاشسبز  رنگ«با  بدرود

  شكسته  يهابا نوككنند يناله م هاگنجشك
  را اتچهره بپوشاند تاشوم يق ميآب دق به ،منو 

  ام بودمناره يكه روز
  كشم ميازه يخم يول... ميگوينم يزيچ

•  •  •  
  

  نوشتمقطعه را ن يمن ا
  دانستمياز اول م
  ت كنممگُدا كردم تا يتو را پ

  دهمب تتدس دوستت داشتم تا از
  ...ميديگر را ديهمد ياتفاق



  غاده سمان/ 52

  ...يرفتيم يعظمت و خوش يسوكه تو بهيحالدر
  خسته كننده يزهايتمام چاز  من
  ...دميكنار كش كنندياآلن تو را خوشحال مكه 
  ...م، با دو جهت مخالفيبود ير كمانيدو ت

   ،ياز خداحافظست ين يراه فرار
  داريچون دهم

•  •  •  
  
  كنم يتو وداع م با يداستان كوتاه با
  گذشت وستشك از ديهر  كه يالحظه در
  ...شد ينوران حظهك ليا در يدن
  ..يتابستان يآسمان در، يناگهانك برق ي سانهب

  قت لرزان خود را يحقدم يو د
  ...اات رمسخرهقت يو حق

  بارديم ميگر عشق باران يول
  ...ما يدلدادگدر دوران 
  ما محال است ييوهم شدند كه جدامتّ عناصر،

  ميدار كرديكه د باستيز
  ...ما ييجدا آرامش بخش است و
  ميديازه كشيخم و

30/10/1985  



  53/رقص با جغد

  
  
  

  دهميعشق شهادت مبه

  
  دهمير باد شهادت ميخالف مس

  ...مخالف دل يعدوانبر روزگار 
  دهميعشق شهادت مبه
  نفرت است داراتم كه در يكوكب بر
  ستميايم ردقانون با 

  ...روان يهادر برابر باتالق شن
 2»طنجه«و  1»عدن« انيم

 نه،» كنميم ناعال«و 

  ميوشيمن يزشتم يتسل
  با رايز يكه اسب عرب ميوشينم يو راض

  ...هاها و صحراكوه ييدور از روشنا
  مينيببكردن  ياهلك يتار يهاطبلصدر ا

  ...دهمير باد شهادت ميخالف مس
______________________________________________ 

  در يمن يشهر.  1
  )مراكش(شهر و بندري در مغرب .  2



  غاده سمان/ 54

  زيانگروزگار زشت و نفرتبر 
    يوثير ديپ يچهره كه چون

  كند شيبايز اير يهاقلم خواهديعبث مكه به
  شكسته يهازهين يهابر غم

  دهميعشق شهادت مبه

2/12/1986  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  55/رقص با جغد

 

 

 

 دهميان شهادت ميهذبه

  
 افتمير قدرت عشق تو يخود را اس

  يدزد كوچك سانهب
  ديربايرا م يكه نان مهربان

•  •  •  
  

  دميد ان تنور داغيدر م
  شوديور متو شعله به مجنون

  ندارد يانيپاكه  وزش تند بادت يو انتظارم برا
•  •  •  

  
  افتميان تو يخود را گرفتار هذ
  ..هادر برابر ماهواره

حضور تو  مو توه  
  يتو مشغول بود كه يدر حال

  يگريزن د سر دنيشاتر به



  غاده سمان/ 56

  !مرت نكرديغاحساس 
  آگاه شدمحماقتم  يبزرگكه از  يااندازه به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  57/رقص با جغد

  

  

  

 دهميكه شناختم شهادت م يشادبه

  
  نيوحشت زده و غمگ

  شوديم يمنتها يدركه به يراه كوهستان چون
  ...گردديور مها شعلهشهيب يدو سو

  امواج دور  ابسرخاكسترش بهزد يريم و
  ن يزده و غمگوحشتتو را ترك كردم 

  كه با تو شناختم يجز شادمان
  يستيبدهكار من ن

•  •  •  
  

  ...هستم؟ يدر انتظار غم بزرگ
  آگاهم نيهر روز از ا

  ...روم؟ مي  ييتنهابهشب آخر  يسوبه
  بودم مطمئن نياز ا شهيهم

  كنميا شنا ميگو، روم مي  ايدر يسوبه
  روم مي ايدر قعردانم كه به مي ييتنهامن خود به يول



  غاده سمان/ 58

  كيتار يهادر آب كنم ينوردايتا در
  ...هاقاره يپرم از منارهيش ميسوو به
  ...رود مي ييروشنا يسوكه به
  بديفر ميكه مرگ مرا  يحال در

  شوم ميم يتسل شعشق به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



  59/رقص با جغد

  

  

  

 دهميداشتم شهادت م كه دوست  ين شاعريآخر به

                                             
 ش ياز هزار سال پ

  رديميم يشاعر يساحلك هتل يدر 
  دنزيدر قدم م يجلو يدختر

  اها يرؤ يسكو يروه ماند ياناشناخته يمنتظر كشت
  اش را شناختهعشق ناهمراه دارد، هباندازد و يلنگر م

  محتضرپنجره و انسان  بهنظرش  جلب شود، آنكه ناگهانيب
  هزار سال گذشت

  » شد نوجوان بزرگ شد و«
  خواندن،گرفتن  يادپس از كشف كرد، 

  ا برديدر بهمرگ او را  ،كه آن روز يشاعر
  داشتيبود كه دوست م يمرد

درنام او ب شاكر سبود 1ابي  
•  •  •  

______________________________________________ 
1  .بدر شاكر سو از بنيان گذاران شعر نو  يشاعر نوپرداز عراق) 1964-1926(اب ي

  .عربي



  غاده سمان/ 60

  
  :درخ دا يكوچك يخطا

  او را برد ينكه كشتيرا بعد از ا خواندم حروفش
 م،دانست نكه رفتياز ا و پس

  !بود كه منتظرش بودم ياو همان مرد
  ؟د باشديبا ك هنرمندين سرنوشت يا ايآ

  زمان  در ا در خواندن ويو 
   ؟رخ داده يكوچك يخطا

  اند؟يگر ميام مرا يقيا عشق حقيآ
  مهمانخانهدمِ در 

  !يبعد از رفتنم  با آن كشت
  !يطوالن يهااز سال پسو 

  
  

  

  

  

  

  



  61/رقص با جغد

  

  

  

 دهميست شهادت ميكه مال من ن يمرد به

  
  فرستمين ميخجسته نفر يآن لحظه به

  و درهم شكستبرخورد كرد ات رهيجز بهام يكشتآنگاه كه 
  !!... خوشحالش كردش يهاتكه پارهو 
 تو شق سواحلعاو 

•  •  •  
  

  فرستم مين ينفر مبارك يآن لحظه بهمن، 
  طبق عادتم و

  ست يكه مال من ن يشهر يهادر راه
  روميمهمچنان شتابان 
  !...ستينم كه مال من نيرا بب يتا خواب مرد

  
  
  
  



  غاده سمان/ 62

  
  

  

  شتر از گناهانم دوست دارميتو را ب

  
  :دنيگو مي يشخو بهت يهالب

  .!..كنيكن ف
  كند مي ييسراقلب من نغمه

  ديآ ميپرواز در  بهد يخورش يان تارهايم و
  از آتش ياپرنده

 در كوره حسد ترسد  ميناز سوختن كه 

  يمبرايمانند دست پ دستت كه آنگاه
  مرا لمس كرد

    يمخف يهازيو دهل هادخمهاز  اعماقم،
  را شانيهاها و ناخندندان كهاشباح محل سكونت  به

  ر كردييتغ ،كنند ميز يتگذشته  يهادرد واريبا د
  كمان نيآن رنگ يهاپرده كه يباز يپنجره بهو 
 يافق، باد، باران، حوادث ناگهان يسو بهو 

  شب عاشق يهايو آواز پر
  ديآ ميم يسو بهات چهره يوقت



  63/رقص با جغد

  آن خشك شود يهاكه شن يساحل چون و من
 شوم ميخسته 

  كرتير پيو ز فروغيب يك شب تابستاني و در
  امواج يهاطبل ي بهضرو 

  فروغ كم  مبهم ستارگان يقيو موس
  شوميم ناتوان، تزيگناشگفت يهست در
  ..ليهر كه خوب و اص يبرازنم،  ميپر و بال و 
  عمرم يروزهاع يسر در گذرو 

  بارد مي يباران روشن
  ديشويو با حسد مرا م

  دانستم كه روزگار مينمن، 
  كند ميره يم ذخيبرارا  ين خوشبختيتمام ا

  خواهم باور كنم مين
  ام با تويكنون يخوشبخت
  ...نده استيآ يروزهيقالب س يرو يطعمه
  يبر مي كه مرا در آن فرو ين عشقيا يهمه

  ،يفرمانبدون نا
  خاك خشك آن را مكم،  ميبا حرص 

  دارم ميتو را دوست  يليخ
  الفع يهافشانآتش يشتر از گرمايب



  غاده سمان/ 64

  ده از برفيپوش يهاتر از راهقيعم
  يك زنداني ياهايرؤ يشتر از گستردگيب

  ...دارم ميتو را دوست  يليخ
  !...دارم مي، تو را دوست شتر از گناهانميب يحت

  يزن ميب، هر وقت لبخند يغر يا
  شوم ميمملو از حسادت 

  يزن ميكه لبخند  آنگاهدانم  ميچون 
  كوهستان يهادر دل سنگ
  نديرو ميها گل
  كننديم تناسلان رنگارنگ يماه ،و از شوق
  كنند ميشنا  ميهاانيشرو درون 

  يزن ميكه لبخند  يزمان
  كننديم نمو يدمشق اسمني يكشتزارها

  امزنگ زده يآهن يروزها بر
  كنميه ميده دم تكيو سپ
  خواهد كردد طلوع يترديكه ب

  شوم ميمنتظرت 
  يكن ميكه مرا سرمست  يو زمان

   كند،يحركت م مياهايدر
  تو يبا كشت يمانيبدون پش



  65/رقص با جغد

  يمانيبدون پش
  سرنوشتم؟

 كنم ميرا باز م يهادستمت يبرا

  خواندن ينه برا
  يسيبلكه در كف آن بنو

  يآرزو دار يهاها و واژهييشگويهرچه از پ
  تند توسيخوشا يرمزهاها و ، راهوطآنچه از خطآن،  و در
  ت لبا گُ
  !اتيا چاقوي

  يرسم كن

  
  
  
  
  

  

  

  

  



  غاده سمان/ 66

  

  

  

 د استيتو ع بهدهم كه عشق  ميهادت ش

  
  قرار داردت يهامعشوقه يهاات عكساتاق خانهدر كدام 

  زمياويد بيع يهانيذآآنها گل و  يتا رو
  ..ستين احتضارتو در  بهعشق من .. مرا ببخش

  ..كند ميتصاحب را رد  يرت و آرزويغ
  و ساده يي، ابتدايناگهانباران  چونآن عشق 

  عشق تو،  يلهيدر قب فاتيتشردون وند، بيپيو م
  تو ا اشكياهه و ينشان، س در اي

•  •  •  
  

  دم و عشقت را لحاف خود كردميدر غربت خواب
  يافتيمرا در وطنم 

  د؟يگو ميمد آمن خوش به ييبايكدام آتشفشان ز
  كند ميها را پنهان ستاره ،هايبازتوفان آتشكه  يدر حال

  نميبچ ياتا ستاره كنميدستم را دراز م
  منبا تو كشف ك



  67/رقص با جغد

  بود يخوشحالش نام را كه ياپرنده
  بود له ما آن را فراموش كردهيقب ،شيها پسال كه

•  •  • 
  

  د استينام تو راز و عشق تو ع
  اكان استين اليخ يآسودگت لبخند يهاليسب

  است يفراموش تابت يهادست
   هست،رون چشمانت در د ييهاراه
  ام بدوميكودك يسو به هاآن از تا
  روم  ميراه  نشايهاآب يروكه نه، يآ چون ييهااچهيدرو 

  شوم ميس نيو خ
  ر خوشحالميك مسيدر حركت از 

  در مدارت قرار گرفتم،  يروز چون
  تا بسوزم.. ات برخورد نكردمستاره به و

   ينكه هستياز اخوشحالم 
  ..شناختن و دوست داشتن توكند يت ميو كفا
  دانميرا مت يهاعشوقهزنان و م يهانام
  شناسم مياخالقت را عمر بد يو بلند يپست

  ...مزاج تو يهاو پرتگاه
  ت دارمتباز هم دوسو 

  را ياصاف پاك شده اهيستخته  م هست دوست بدارمدر توان



  غاده سمان/ 68

   ياخاطره يو نه طعنه وجود دارد ينه خشآن  يروكه 
  دوستت دارم 

  دميدرباره خودم فهم يبيد عجيز جديهمراه تو چ چون
  است يخوشحالنامش 
  داشتم ميكه قبل از تو دوست  يكسان يهمه
  م قفس، شالق و لگام ساختنديبرا
  وار يكول يهاآواز يبرا يبنددهانم و يهابال يبرا يچيو ق

  محاكمهشد  بحثعشق زندان شد و 
  را يمباالتيغم، خشونت و ب اد دادندي من بهو 
  را رنگ و تمسخر رنگ باختهين 

  دار كردم، يد ديهمراه تو با خورش
  دميرقص يدست دادم و با پاكبا خنده 

  د دادميخورش بهاعتبارنامه خود را 
  در صبحگاه  را تيبايزالل و ز يو كشف كردم نجواها

•  •  • 

  
  است يعشق حالت متحرك چون

  ستيعمر ن جعلو  يكردن راست ياهلعشق  چون و
  يكه هست طورت دارم همانتدوس

  ...گرانيد به تو يعشق يهاداستاندوست دارم و 
  ز شفافتيآممحبت يهالحظه



  69/رقص با جغد

  باد مباركزت يآمجنون يهاو لحظه
  داشت  يكه بعد از من دوست خواه يچشمان زنو 
  يكه قبل از من دوست داشت يزنان و

  باد مباركتان يو نجواها
  ناله باشدآه و ور شدنت با عشق هر چقدر با شعله

  !خجسته باد
  ندانستم يروزچ يمن ه

  ر دادييكه چرا عشق مرا تغ
  ت را بشمارديتا نجواها يستيترور يشبكه به

  ه تو يعل كند يو جاسوس
  !!اق راعشّ يهمم كه چرا عشق بعضف مين

  كنديم دوست دشمن يحت ،يخاك ن كرهيدشمن مخلوقات ا
•  •  • 

  
  ماه، و كنم مي يآشت يعني ،دارم ميمن تو را دوست 

  د در وطنميو ع گنجشكان ،يدرختان، شاد
  ،دارم ميدوست  را من تو

  با غم   يعني
  ...كنميم يو رقص شب در خونم آشت

  ...كم رايپلماتيروابط دكنم  ميبرقرار و 
•  •  • 



  غاده سمان/ 70

  
  حروف رايكن زمخاطر سكوتم مالمت  بهمرا 

  احساسات است »دكور«
  هاواژه كشتزار دور از بهو 

 ..اد شديتو ز بهعشق من 

  از شب و سكوت، يگمنام يگل آب
  ياتابان نقرهنور ماه 

  ...كند ميه يوه تغذيسبز سبز پر م يهاو ثمره جنگل
  عشق  يبرا )ياسيدت قحوك ي(م يكشف كنا تا با هم يو ب
  تملكو جنون  هرد و بدل شد ير از نابوديغ

•  •  • 

  
  ..است ينيآگعطر يعشق تو خوشبخت

  مباركت يهايخوشو 
  كه با تو تنها شوم، يوقت
  رديگيده ميدنا حسادت را ييپروايدلم بدر 
  زديانگيبرمتنها مرگ است كه حسادت مرا  نيا

•  •  • 

  
  در اعماق تو شوم يآرزو دارم كه نور

  چراغ را عوض كنم ر نوريمسدوست ندارم 



  71/رقص با جغد

  ؟يريپذ مي اا عشق مريآ
  ؟يده ميآلودت را دوران خون بهورود  يزايو و

•  •  • 

  
  بمان يبود ديهمان طور كه ع

  شوندزنان با تو خوشبخت  يهمهتا 
  !..يكن بختبد را ينكه زنيا يجا به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  غاده سمان/ 72

  

  

  

 تن كرده بهشه يب زن عاشق

  
  تو را نام سم همچنانينويستمگر م يا

  تا ببارد بر برگ 
  ..اشكاز  يل بارانيس

  پوشم ييايمرغ در بال چگونه
  ات را؟هينه و سايآ ابميبتا 

  يكرد يدلت را مخف خون تيچگونه در گلو
  ؟را بارانت همچون تندباد و جنونو 
  شود،يآلود ما خونيا دريآ

  ها زاده شوند؟تا مرجان
  ،يدويا در ساحل ميآ

  كند، يم ا را محصوريجانت دريو تن ب
  وطبعت؟ يتا جزر و مد دوندگان متولد شود با خو

  م،يآپرواز دره ت بيسو به انهچگونه شب
  خوابت شوم؟بتا 

  سبز سبز شومشه يب چو چگونه



  73/رقص با جغد

  ..تصرف كنم با درختان دارت رايد يپنجره چگونه و
  دوستت دارم، :تميبگو و
  واجدزا »يتيامن«ش از آنكه نگهبان يپ

  ..مرا ترور كند؟                                                  
  اچه شوم،يچگونه در

  يورغوطه در خواب تيهانفس با كه يوقت
  شوديم ميرستو 

  زتيآمجنون ياهايرؤ يهابر برگ
  ؟يآب يد زنبقيو شا ياهيدر س يشكاف

  ،بپوشممترسك  لباسچگونه 
  را زنده كنم ياتوطئه

  تيهاو با گنجشك
  ر باد ببرم،يتو را در مس

  شتاب كنمتا 
  ..زمانيعشق شگفت انگ يهاحرف يباال

  دارم را فاش كنمو راز خنده
  !، همچنان دوستت دارمتمگرس يا

•  •  • 
  
  دوستت خواهم داشت،دانستم كه يم

  تيهااز زمان خواندن نامه



  غاده سمان/ 74

  ديغم تو مرا بارور كرد و شب مرا زائ
  ..يگريباك ديچون هر جغد ب

•  •  • 
  
  اد بده،يمن  به، تمگرس يا

  چگونه در روزگارت
  ان سطريدر پا ياچون نقطه

  غوطه خورم؟                                    

   13/11/1987  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



  75/رقص با جغد

  

  

  

 مباحثهزن عاشق 

  
  داديدشنام م

  ...اتميدر ادب »يعوامل مؤثر غرب« 
  تالش كردم قانعش كنمهوده يب

  كه من،
  برميكار مهادوات غرب را ب يگاه

  ..تر شودتا ماه وطنم درخشان
  انتقاد خود را ادامه داد يول

  كه  يدر حال
  ...را اش» ييكايامر«گار يام دود سچهره بهدمد يم

  ...است اش »يتكزاس«ير جامهياسو 
  ...آشامديم» يسيانگل« يسكيو يهاجام
  ...كوبديش ما» ييايتاليا« يهان را با كفشيو زم

  ...دنكيم ياش باز» يسيسو«با ساعت 
  ...دكنياش را پاك م» يفرانسو«نك يو ع

  دهدياش را ادامه ميسخنران



  غاده سمان/ 76

  !»آلماني«با زبان ... تسنّ بهبازگشت  يدرباره
  فهماند را »چپ« يرازهامن  بهاو 

  و از دهانش
  شوديم پراكنده اريخاو يبو
  !..امها و چهرهبرگ يرو

  بود يچه شب
  ...»خور اريچپ خاو« مرد شب جر و بحث با

22 /2/1988  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



  77/رقص با جغد

  

  

  

 جيزن عاشق در مسابقه هو

  
  هوده است نقاد سوار حروفم شونديب

  ..ياهل يهااسب يدر مسابقه
  نجا تند نرويا: زننديآن لگد م به

  ..نجا تندتر برويا: شانانهيسپس با تاز
 شود آن كره اسبيخشنود نم

  مسابقه يهادانيمقررات م به
  ..»فرمان به«ن شده ييش تعيج از پيآن نتا به

  كند سوارش شود يه هركس سعيعل شوديسركش م
  چون باد دوديم
  ..هه چون طوفانيش كشديم
  خواهم شركت كنمينم

  احمقانه يمسابقهدر 
  جيك هويدن يبلع يبرا
  !...داگر از طال باش يحت

26/2/1988  



  غاده سمان/ 78

  
  
  

  زن عاشق محبت

  
  ...ياشكستهشوم ب يآوارگ كشميم

  ...تازنديسرم م يها، باالراه
  شونديقطارها سوارم م

  زننديم سوت ميهادر كابوس
  كشمينفس مزنگار  يو چون چاه خشك

  د يآيغربت م
  كند يزم ميها لبرخيها و و با اشك                 

  توست  يهان دستيا 
  و فربه شلوغ يهاتختيچون من، در پا آواره يا
  ست،يتو چ ياهايرؤ: من بگو به

  تيهاو در كابوس
  يرا بخواه يهر زن

  شود،يل ميدر بستر تو تبد
  جان؟يكر بيپ به
  ينيبيا در خواب نميآ



  79/رقص با جغد

  رت يمادر پ» زميرومات«انگشتان متورم از 
  كنديتو دراز م سوي به يعرب يهكه فنجان قهو

  اتهيو تو در قر 
  اتچون امپراطور در رختخواب ژنده

  ؟يادهيآرام                                          

                                                          26/2/1988  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  غاده سمان/ 80

  

  

  

 »النقد«زن عاشق نقد 

  
  اصالت؟ يهاسرچشمه

  بخشش؟  يناراحت
  ..اوه استياش همه

  يابييآنگاه كه درم
  يدارو را ندار يبها
  !..ر كفشيتعم يا بهاي

  يكنيپس چگونه سرزنش م
  سند؟ينويم» نقد«كه  يآنان
  شمارند،يكه ميحال در

  ب دارنديدر ج» نقد«هر آنچه 
  در عوض، چگونه جر و بحث

  خزد؟يان شما نميم به                          

                                                          26/2/1988 

  



  81/رقص با جغد

  

  

  

 اشيكيتاردر كند يم درنگزن عاشق 

  
 اعماق وجودم  بهروم يفرو م

  شيخو يكير تاركنم ديو دقت م
  راه روم در غارها يم ييتنها به

  برميرا م ميهاها و گنجيسوزها، آتشجنگها، خرابه و بار
  كنم،يخاك را حفر م

  ام رايمخف يهاكنم صندوقيو نبش م
  كه با دقت دفن كرده بودم، 

 در طول اعصار

  آورمياد ميهوده رمز باز كردنش را بيب
  م گرفتم،يك روز تصميچون 
  اعماقم را يهاصندوق اسرارانه حفظ كنم يمخف

 كننديرا فاش نمقت خود يها حقصندوق

  ..يچ مخلوقيه به
  ..تينهايتا ب سوگند خود رادهم يادامه م ،ن منميو ا

  ...اسرار خود راكند يفاش نم درونم



  غاده سمان/ 82

  !من به يحت
  ...داستيپ نهيام در آهوده خطوط چهرهيب

  ستميايات منهيآنگاه كه جلو آ
  رود ميدرون  بهبا شتاب  -  پوشديلباسم را م - نميبيم يزن

  ميسو بهبدون چرخش 
  ييو عذاب روشنا ميسو به

  شوديان مينماشه يو هم
  !...دانميدانم و نميو من م

                                                          10/6/1988  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



  83/رقص با جغد

  

  

  

 ك سبويزن عاشق در اعماق 

                                      
  روم،يراه م

  شانيهايگانگان و شاديان انبوه بيم               
  شوميچپانده م يدر كمد رستوران شلوغ يپوشچون باال

  شناسميچ كس را نميه               
  !...شناسدياش را نمهيچ كس همسايو ه

  ن منم تنها و مهجور،يهان، ا
  ده رنجوريخشك يچون پسته

  ..سيپار نام بهبزرگ و وحشتناك  ييدر اعماق سبو
  شنوميت را ميو آنگاه كه صدا

  ديآيا مياز آن سر دن كه
  ن مكالمه،يخرآدن يان شب و شنيدر پا

  بندميچشمانم را م
  نميبيتو را م

  يشويفته ميفر ميآرا به
  ...اشياهيان پلك و سيم       



  غاده سمان/ 84

  ياكه دور و فراموش شده يا
  ...يس ربع خاليخود پار
  !از عشق توست              

                                              10/6/1988  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  85/رقص با جغد

  
  

  

  زن عاشق فراق

                                                     
  فتيفرسخت ب يعشق ساوسومرا 

  ر ماهميزدر  يچون جنگلكه من 
  شيب ستمين يدرخت اگر چه تك
  شياز پس و پ زد مزمانه آتش

  زم شكن رايه يشهيت يصدا
  ميهاگه در گوشچيندارم ه

  تنم را يدر پ يپكه بنوازند 
  را نقش خودم آخر يعوض كرد ار،ي يا

  ...خيمن م و يگشت تو چكش يبار كه
  ...ديخندبوانه يبر كار دو د كه يواريو د

•  •  • 

  
  يهر حرف يوانهيچون د

  اريو متنفر از  عاشق عشقِ
  عشق گردم از يكه خالخواهم  مين



  غاده سمان/ 86

  شه خاطرم راياد آرم هميكه 
  بپوشم ت راعشق كه خواهمينم

  ...وجودم راجام  يشه پركنيتا هم
  نابود عشقت خواهم شوميهم

  در خواب يكريمثال پ شوديم يمتالش
  دار گردم يصبح دگر ب يول

  خسته ياين رؤيز عشق اندر
  ..ستيمن ن يايامد آنچه از رؤيب
  آن راكرد د يئاتوان ت يك كنيول

  دياين  ميقت يجام حقته در 
  اهاينم در رؤيبيخوب مآنچه هر 
  شيروز پ يه داديهدكه  يگل چرا،

  افت؟يبالشم خواهم  ي، روروز بعد

  7/1/1989  

  
  

  

  

  



  87/رقص با جغد

  

  

  

 زن عاشق با خواننده خود يدارشب زنده

  
  يكيمن نزد بهتو 
  يو هر طور هست يهرجا باش به

  در آنجا،
  ياهيك سي درخشديم
  نيمگغ قلب اعماق وجود ز

  ستالفبا از يپل حروف يروبر 
  ...ييآشنايب ايصدا با آنها بيب
  ..يچ حرفيبدون لب بدون ه 

  ييباز آهنگ جدا يبخواه
  زند دست من و تو يهم چنگهب
  با دست انگشت صحبت بدون 

  :خوش ياخوانم نغمهيم تيبرا
  ..يباش سال و تو خواننده من تمام

                                                    13/1/1989  



  غاده سمان/ 88

  
  
  

  يقياوهام حق عاشق زنِ

  
  هاها، ماسكاز رنگ ياريبس

  انيگر يهاو خنده                               
  گاريدود س يهايياوه گوياز  ياريبس

  نمانخ ياهايو رؤ                                
  ..يها و قحطياز كاست ياريبس
  يان موسميان جنون هذين منم كه  ميو ا
  سمينويم

  ن سطوريت ايبرا
  ياپنجره ببرم دميتا درون برگ سپ

  شه يب بهان آن ياز م و بپرم
  ات بدومنور كلبه يسو بهو 
  شناسم دور استيكه من م يافق

  شناسم دورنديكه نم يو آفاق
  ستين يزينجا چيا: دهديم يقلبم گواه
  وجود ندارد يزيآنجا چ



  89/رقص با جغد

  و عشق موهوم تو
  مخوف ين تهيان ايدر م

  قت استيتنها حق                           
 كاش تو،

  م رايهااز شكست  ميهر                      
   !يكرديآباد م                                   

 
                                                              31/1/1992  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  غاده سمان/ 90

  
  

  

 كند مي ييسراجغد عاشق نغمه

  
  ترانهير مديغ يايآنگاه كه در در

  سمينويات مباره در                             
  ره شده بوديمن خ بهو سكوت 

  بنددينقش م يارهيم جزيسطرها يرو  ميآرا به
  ورق غرق شده بود قعر د دريشا
  !نكه تو را شناختميتا ا

  ديكشيآنگاه كه عشقت از راه دور آه م
  ..شديدلم تنگ نم

•  •  • 

  
  ييآيم ميسو بهوار انهيخانه موذآنگاه كه در قهوه

  وجودت يو همه
  ديگويآمد مخوش يگريد به
  يام كنيك است از نو راضينزد

  است يورسخنجان همان يكه تن ب



  91/رقص با جغد

  ..پر طمطراقند ياوهيها، گر واژهيو د
  يزنيمن لبخند م بهآنگاه كه 
  دوزخ يچون لبه

  زميمنتظر دو لب وسوسه انگ
  دانم كه چگونه لبيم

  ..سقوطم يشود برا يچاه
  سمينوياد ميها ز، برماسهيگذريآنگاه كه مو 

  رمياد بگيتا خواندن را 
  ..كند يكيد فرجام ما را يو شا
  گذرديم يگريبعد از د يكيها، سال

  يقل دهيتا ص                               
  را ياتيزش عشق حيت يهابا لبه

  يو جال ده                                
  ديع درآيرف ياصورت ستاره بهتا 

  ..اق باشدش نشانه عشّيهاكه در كهكشان ستاره
  سم،ينويات مآنگاه كه درباره

  شوديمبلند ات نعره
  تا مرا ببلعد

  ..يمخف يغار درا يدر يچون صداورق ورق وجودم در 
  شتنميخوو با تمام ها هطفتمام احساس و عا با



  غاده سمان/ 92

  نوشتميمام را يجنون و راست
  ها خونم را حالل دانستندقورباغه

  در موسم قورقورشان
  باطالق يهادر كناره

  نوشتن بهپندم دادند 
 ،شده يبندطبقه يهايآگه

  تيتسل يسنگ قبر، آگه
  دهيفلك كش بهسر  يهاو بر برج
  ارانشيو  يش خستگيدر ستا

  گمان و خواهرانش
  مانده از گذشته يناقص برجا يو كارها
  كنند ارد برتا  را بردند

  ييطال» خبريبي«نشان 
  ..آهنگ بازنشستهشيمقام اسب پ به
  جغد ساكن در درونم يول

  دهشت يهادر قاره                     
  همچنان در پرواز است

  است ييش اسب فضايهاو واژه
  ..باز يفضا به عشق يبرا

  ديسف يبرگ يبر رو... قلب بازش يبا همه
•  •  • 



  93/رقص با جغد

  
  يدويشه با من ميش كه در ته ياهيهمسا يا

  است يغفلت ياريهوش
  واز خواند آيم نيآتش يهاان شرارهيو هذ

  و گورستان، يان عروسيم يفاصلهدر 
  هست يدرختشه يهم
  تابوت يبرا  مييتخت و ن يمش براين

•  •  • 

  
 گانه،يب يا

  سمينويدر باره تو م               
  دانهيمون يو در تالش

  دانستن گوهر عشق ما يبرا
 !دانميدانم، نه چون ميسم چون نمينويم

                                                        10/4/1992 

  
  
  
  
  



  غاده سمان/ 94

  
  
  

  بنويس و بساز مركب از را من: جغد وصيت
  

  مساز طال شمش من از من دلدار اي ميرم،مي كه آنگاه
   قبرستان مانندبه هابانك سرد صندوق گاو داخل تا

  نكنم وحشت احساس                                          
  مكن نصبم كشتزاري رد و نساز مترسك من از
  .خصمانه ،جغد نكند دشمني من با و نكند منجمدم سرما تا
 مكه مرد آنگاه من شاعر اي
  بساز مركبي من از
  بنويس سطر سطر مرا خود خالقيت با و

  شناسمنمي را تو حروف جاودانگي طعم
 .. شوممي زنده نو از

  ابد تا دفعه اين
  
  
  
  
  



  95/رقص با جغد

  
  
  

  صفر عاشق جغد
  

  گفت و كرد مغازله من با صفر
  است اعداد مهمترين                      

  ديگري بدون نيستي هيچ تو: گفتم او به
  ..امهميشگي عاشق من: گفت من به

  يارم بدون خورمنمي بدرد                      
  !ترمبزرگ و مهمتر من پس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  غاده سمان/ 96

 
 
 
 

  است بيزار نور از كه جغدي
  
  كردم دوستي تاريكي با كه جغدي من
  آن دستگيري از بخورد شكست نور تا
  پوچي هاينمايش به الحفظتحت را آن ببرد و

  هايترگ تاريكي در مگر كنمنمي لمكا را برهنگي
  تو رازداري جز وريمشعله بر خواهمنمي شاهد و

  است يافته شفا بيماري دخو من گيريگوشه
 كنندهتحسين و حسود ،»چاپلوس« شاهد، زشتي برابر در
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