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   مقدمه

گونه كه يك فيلسوف،  يك نگاه به عالم نگاه شاعر است همان
 - نگرد و هر كدام از يك بعد  شناس يا فقيه به هستي مي زيست

تواند پل بزند از درون ناخودآگاه خويش، از ذهن  شاعر هم مي
گاه كه تخيل شاعرانه با محيط   آن-گرش به عالم واقع  پرسش
تواند  يابد؛ اين محيط پيرامون مي تجلي ميشعر آميزد  ون ميپيرام

باشد يا مانند شاعر جوان ما روحي ... سياست، اجتماع، عرفان و
آيد حاصل  چه به قلم مي بيقرار در طبيعت خود را هويدا كند پس آن

م طكه اين ذهن خود دنيايي است پر تال(آميزش ذهن شاعر است 
جا اغلب  ايندر  يك زمينه باود دارد چه در عالم واقع وج سواي آن
نتيجه يك شور و . كه روح و ذهن شاعر را جال داده است) طبيعت

  .شعف است كه با طبيعت درآميخته



8  ها فروش خاطره دست/ 

گرچه شاعر جوان ما ابتداي راه است و الجرم شعرش جاي نقد 
چنين پرشور  اش در به قلم در آوردن ذهني اين بسيار دارد اما توانايي

  .ستودني است
شود،  و طعنه به اطرافيان شروع مي» گفتگوي مردگان«ي كه با شعر
كه نتوانند جنبشي ولو اندك در درون خويش ايجاد كنند  آنان

  .اند زندگان مرده
رسد، احساس در ناجي به  تخيل شاعر به اوج مي» پشت تنهايي«در 

رسد تا در رئاليسم زمانه دچار يأس نگردد در عروج روح  دادش مي
پيمايد تا عاقبت با گذاشتن بار سنگين جسم به  ا ميه شاعر سختي

  .خدا نزديك شود
تصويري است زيبا از محيطي كه شاعر در آن » اولين باران پاييزي«

سواي از اشعار » همسفر با من « دربزرگ شده درآميخته با احساس وي
اش در اين  هايي كه خود و همسفر زندگي ديگر شاعر واقعيات و تلخي

كند كه يك شعر كامل است   پيدا ميتجلياند  تحمل گشتهراه دشوار م
ش ي»ها فروش خاطره دست«از اين شاعر جوان و اين كامل بودن در 

ك صحنه از تئاتر زندگي شود و شاعر با نگاهي گذرا به ي كاملتر مي
  .كند ازآن به يادگار ثبت مي ي اما زندهتصوير خيال

ميرزايي تبارفاطمه 



  خاطرات آباد

  طرات آبادممن در خا
  جايي كه

  آبش جاري
  باغش آباد

  مردمانش دلشاد
  مرداني چو كوهايش
  سارانش زناني به پاكي چشمه

  هايي به نازكي قلب گنجشكانش و قلب



10  ها فروش خاطره دست/ 

  هر سحر آوازشانو بلبالني 
  كند خورشيد را بيدار مي

  و زيباتر از بلبالن
  كالغاني كه سالهاست در گذر سخت اين ديار

  اند يكرنگ مانده
  اي خاكي ادهج
  ام طول خاطرات كودكي به

  هاي گلي و خاطري از خانه
  كه مانده در يادم

  ها ديگه خبري نيست، از اون خونه
  روزاي خوب خيليا به ياد دارن

  گرچه لبا بسته
  .اي نيست گله

  91خرداد 



11  /سعيد نظري 

  گفتگوي مردگان

  پندارم ديريست مي
  شد با مردگان گفتگو كرد كاش مي

  و كردكمي در اسرار آنان جستج
  چه رازيست مردن را؟

  !اي نيست جا زنده وقتي اين
  شد با مردگان كاش مي

  بازيِ زندگي كرد
  شد با مردگان گفتگو كرد كاش مي



12  ها فروش خاطره دست/ 

  كمي از رنج اين مردگان زنده را بازگو كرد
  يكيشان را پرسم

  ست ميان ما و شما؟يچه راز
  ايد يا كه ما؟ شما زنده

  با تبسمي بر لب گويد؛
  ايد دهمر شما زندگان دل

  ايد ديريست زندگي را در خود كشته
  هنوز در جهل خود بيماريد

  از اسرار خود و ما هيچ ندانيد
  حال كه ما بر جهل خود پي برديم

  بر ناداني بگذشته خويش حسرت خورديم
  افسوس كه بر ما زمان بود كه پايان گشت

  پس از آن رمز اين صندوقچه هستي آشكار گشت
  91تير 



13  /سعيد نظري 

  نام آب و باد به

  نويسم گهگاهي مي
  اي از احساس را ذره

  سپارمش به آب و مي
  گاهي نيز به باد
  !تر از انديشيدن است و چه سخت

  گويم نوشتن را نمي
  به باد دادن احساس را

  را كه باد بوي آن به اميد آن
  برساند به ياران



14  ها فروش خاطره دست/ 

  جاي عقل و من اينبار احساس را به
  كنم قاصد مي

  تا خبرشان كند
  زندانيستچه درونم  از آن

  و آنان خبرم كنند
  از چارديواري دنيا

  انديشد كه مي از هر آن
  و اينبار دوست و دشمن يكسان

  چه در چنته ذهن دارند تا بگويند آن
  نويسم و من باز مي

  چه در سينه دارم آن
  ... .نام آب و باد  و به



15  /سعيد نظري 

  پشت تنهايي

  ام چنديست پشت تنهايي محض چادر زده
  اي با خود ندارم كوله

  ها حتي، خاطره
  تنهاي تنها،

  انگيز ذهن آن سوي باغ خيال
  پشت پلك سبز يك دشت

  كه درختانش همچو دستان دشت
  اند سوي خدا دراز گشته به



16  ها فروش خاطره دست/ 

  كنار يك رود كه از خيال جاريست
  در آن خبر از ماهيان قرمز سفره عيد نيست

  تمام ماهيان به رنگ آزاديند
   آبدرخميده  يها شاخه
  خواهند آب بردارند كه گويي مي چنان

  براي جوجه بلبالن درون آشيان
  شبها چه صفايي دارد

  شوم صحبت مي با ماه هم
  نوازد اش را مي رود قشنگترين موسيقي

  رقص نور چه تماشا دارد در آب
  كس تنها نيست پشت تنهايي دگر هيچ
  هر چيز به رنگ خويش

  .چيز به رنگ آشناييست همه
14/5/91  



17  /سعيد نظري 

  وقتي آمد

  مري زندگي به تمام وجودم پاشيده بودع
  رنگي از جنس تنهايي

  هاي دهكده وجودم خشكيدند چشمه
  گنجشك دلم ميان اين همه كوي و درخت

  آشياني نداشت
  رفت تابستان وجودم رو به زردي مي

  سارها رفته بودند
  پرستوها خيره به هم اما

  مرَدد هنوز



18  ها فروش خاطره دست/ 

  اي بوده به رنگ اميد ليك در سوسوي دلم ذره
  آيد، گرچه همچنان گفت او مي ه ميك

  ساكت بود دلم
  دانست و شايد دلم مي

  دانستم چه من نمي آن
  آيي روزي تو با چشماني به رنگ بهار مي

  دهد دوباره مزرعه وجودم محصول شادي مي
  گويي پرستوها ديگر قصد رفتن ندارند
  و من دانستم كه دلت به رنگ تنهاييست

  مثل من، مثل خورشيد
   دنيايم به اندازه يك نگاه معصوم تو كوچك شدمن

  در تو زنده شدم
  تو در رگهايم جاري
  زندگي جريان دارد

  باران هست، گندم به قدر آسياب كردن
  هايي براي جفتهاي عاشق درختاني سبزتر از بهار و خانه

  ...من، تو، زندگي 
15/5/91  



19  /سعيد نظري 

  مرگ انسانيت

  احساس مثل يك پيچك سبز
  چوب خشك وجودمگيرد در بر  مي

  احساس مثل يك رود، خروشان
  كند مرا به كودكيهايم جاري مي

  خندد ام مي احساس به كتاب فلسفه
  رد،ب فلسفه مرا به عمق هيچ مي

  سياست مرا به اوج گودترين دره زندگي آدمكها
  كه احساس دست مرا گرفت



20  ها فروش خاطره دست/ 

  به دشت شقايقها در فروردين برد
  با خاك از نو آشنا گشتم

  ها گُسستم ا ريشهپيوند خود ب
  ها از نو پيمان دوستي بستم با شاخه

  حال روي يك تپه خاكي خيال
  ايم من و يك پروانه نشسته

  روي دستم او، من روي خاك
  فهمم پروانه را چه خوب مي

  چرا گشته حيران
  پره را شناس، كه دريده شكم شب در كار آن زيست

  يد در مرگ آشكار كند راز زندگي را شا
  گرديم د همسفر ميمن و يك رو

  هاي من تا عمق يك دشت، به وسعت تمامي بگذشته
  رويم، اما من و رود مي
  ماند او يك لحظه مي
  فهمم، من سد را نمي

  گذرم از دريچه وهم آن مي



21  /سعيد نظري 

  شوم همراه اي خاكي مي با جاده
  گل سرخي در راه

  كُنم گلبرگهايش را پرپر با شور نوجواني مي
   سرخآن سو زنبوري در عزاي گل

  در امتداد راه
  اش اش، هرگز نرسيد به النه موري كارگر با دانه

   آه زير پايم، آه
  مانم اينبار مي

  بايد  انسانيتم را دار زنم
  .يك مور... به جرم كشتن يك گل سرخ 

  91مرداد 



22  ها فروش خاطره دست/ 

  روز سرد تابستان

  اي از آفتاب مانده لب كوه تكه
  دست پرسخاوت غروب

  سو رود آن ميبخشد به من و  تمام غمش را مي
  اما گويي در اين شهر، آفتاب گرمايش را نبرده با خود

  محبت، امروز در اين بيهوده تكرار شهر بي
  وسعت بود بين ما سردي بي

  كه حتي خورشيد مرداد خوزستان گرمش نكرد
  سكوت از حجم زيادش



23  /سعيد نظري 

  كرد از لب ما فوران مي
  دارم من ناگزير سنگيني سكوت را برمي

  باز  درب نيمهافتم، راه مي
  دلم هواي ديارمان كرده؛
  قطرات باران روي رود

  گلي كه روئيده بر شيار سنگي
  ها سنگي بر پيشاني دشت شقايق

  چه آشناست با من و هر آن
  نشينم كنار رود آهنها جا مي حال اين

  ماشينها در خيالم چو ماهيان ده ما
  قايقي پيدا نيست

  مسافر آشنايي در راه نيست
   است، بايد برگردمباز در نيمه

  انتهايش پيداست غم من همچو اين جاده، بي
17/5/91  



24  ها فروش خاطره دست/ 

  عروج

  در دل اين كوه بلند
  اي را پيمايم راه باريكه تنها و خسته مي

  شوم گاهي سردرگم مي
  كمي خسته

  افتند در راه سنگها هر لحظه مي
  ام خشم را بايد دور كنم از پيشاني تاخورده

  ابلدي ام نيست هيچ آشنايي، راه
  دانم آنجاست، باالتر از هر كوه، مي



25  /سعيد نظري 

  بيند مرا مي
  رسد بر اوج كوه خورشيد قبل از من مي

  ليك تاب نياورد در اين حضور،
  مرگ خورشيد باشكوه

  آسمان درونمشود  تاريك روشن مي
  ربايد هر دم اميدم دلهره مي

  ايست با من همچنان بايد رفت، هر لحظه انديشه
  دانم كوه، ميآنجاست، باالتر از هر 

  بيند مرا مي
  بايد رسيد بر قله، نزديك شد به دوست

  منه خسته و مدهوش
  روم باال و باالتر مست ديدار دوست، مي

  بلعد در خود شهامتم آني مي
  گر ماجراست اي كه نظاره دره

  گردم پشت سر قهقراست بر نمي
  شيب تندي است تا باال

  اهنهم در ر بالتر بايد رفت، هرچه دارم مي سبك



26  ها فروش خاطره دست/ 

  ايست بر لبانم بايد رفت، هر لحظه زمزمه
  ...آنجاست

  نايي نيست، نفس بريده بايد رفت
  آنجاست، چيزي نمانده

  از دور پيداست
  كند جسم سنگيني مي

  افتم از پا يك لحظه مي
  جسم را نيز بايد بگذارم در راه

  :آخرين جمله بر لبانم
  رسد آن باال روحم مي

21/5/91  



27  /سعيد نظري 

  باغ پاييز

  ز راه گرداگرد شهر مارسد ا شب مي
  گذرم باز از رهگذر يك رؤياي ديرين مي

  خيالي آشنا با من،
  مثل شبهاي دگر،

  برد با خود مرا مي
  باغي در پاييز به كوچه

  بندند هر دم پاي برگشتنم را زرد و نارنجي و طاليي مي
  باز، يك نفر انگار دري چوبي نيمه



28  ها فروش خاطره دست/ 

  خواند مرا، لب حوض حوري نشسته مي
  ميوه بلوطي افتاده پاي آن درخت،

  آن باال كه بود در حسرت 
  در من اما نيست شوق بازگشت

  جا، ام اين گويي از آغاز بوده
  كنار اين حوري، در اين باغ پاييز

  من همرنگ باغ زرد او طاليي
  آيد سوز سردي مي
  سو سو آن كنند، اين برگها پرواز مي

  شان چشم من هم در پيِ
   فرصت پلكي بدهدكه آن چشم بي

  چيند از باغ خيال زرد و نارنجي را مي
  شود آن چشم باز مي آيد، يك صداي حوري مي

  اثري نيست از باغ پاييز، اما
  ...حوري هست 

25/6/91  



29  /سعيد نظري 

  پدر

  اي خشكيده چهره
  بسته اما گرم دستهايي پينه

  سخت بود، سرنوشتش
  مثل خود درد

  جاده زندگيش همواره ناهموار
  واره بيمارمزرعه تالشش هم
  سيگارش بر لب،

  چاي در استكان زندگيش پيوسته سرد



30  ها فروش خاطره دست/ 

  كشتزار پيشانيش آنچنان شخم خورده بود
  شد كه تنها مي

  غم ساليان دراز را در آن درو كرد
  اما هرچه سختي ديد

  تر شد سخت
  اش در آخرين كشت مزرعه

  فكر چيدن مرگ بود
  جا سختي ديد و خم نشد، كه آخر تا آن

  .مرگ آخرين ايستاده سرو بودافتادنش چون 
  91شهريور 



31  /سعيد نظري 

  رسم كشتن

  بوي نم باران
  آميزد اي مي با هواي دلهره
   است در عمق جنگل بلوط*صداي تاكي

  سوكنان، پريشان سو و آن اين
  كشد باران را نگرد اطراف را، بو مي مي

  هاي تكراري، غرش
  هر لحظه نااميدش افزون و افزونتر
                                                            

 .ان محلي مردم پلدختر نوعي گراز است در زب-*



32  ها فروش خاطره دست/ 

  كند ش ميياد شب بگذشته هر دم پريشان
  اي را طعمه كرد باز تفنگي سرپر توله
  باز عزاي جنگل بلوط
  رسم كشتن نرود از ياد

29/6/91  



33  /سعيد نظري 

  آباد قديم

  آباد گردم در اين قديم من به دنبال چه مي
  سفر خيال بودم پاي ديوار گلي ويراني

  كه پرسيد از منِ خسته و مدهوش، رهگذر حيران
  گفتم چه مي

  نده از آن تنهاخاطرياز آن همه آبادي كه ما
  پر از ويراني

  چون نداشتمش پاسخ
  گفتم برو آنجاست



34  ها فروش خاطره دست/ 

  ساله درخت چناري هزاران
  كنار نهري كه از رودي بزرگ برجاي مانده

  آن پير گويدت راز اين ناآبادي
  ...رهگذر رفت و من باز در خيال خويش

  دانم گذشت، زمان نمي
  آمد و اينبار حيران و حيرانتر

  و رفت به گمانمكالمي بنشست  بي
  .به سفر خيال آبادي

  91خرداد 



35  /سعيد نظري 

  كابوس

  مدتي بود در خواب خويش، خوش مرده بودم
  همه كابوسم رؤيا

  سياهم سپيد
  با قلمويي از جنس رنگ شب
  شدم ناخوش هرچه از ديدنش سخت مي

  كشيدم از نديدن، هيچ ديدن، گاهي نيز تار ديدن  ميخطي
  عالمي با من دوست و وجداني خاموش

  ر دوست و يك دشمن،هزا



36  ها فروش خاطره دست/ 

  چه باك از اين دشمن
  زيستم در خواب خويش و خوش به زِ هر زماني مي

  تا كه از تاريكي عالم درونم رنجيدم،
  با وجدانم همصدا سير گريستم

  همسنگرِ سختي و درد
  تر از ديروزهاي رفته همت گشتم روحم بلند هرچه مي
  هاي بگذشته ينهتر از پار رفتم جسمم نحيف هر چه مي

  بار ام بود بسيار اما نه آن شادي ذلت شادي
  شايدم با رنج آميخته بود،

  با درد پيمان برادرخواندگي بسته بود
  هر كه از آن پس ديدم آهي كشيد، بر جسم نحيفم

  چون هيچ نديدن آن روح را،
  ره دشوار، رهزن بسيار را آن منِ پيموده

12/7/91  



37  /سعيد نظري 

  اولين ابران پاييزي

  رسند از راهي دور ابران پاييزي مياولين 
  بر فراز ده ما،

  بارشان شاديست،
  گهگاهي دلتنگي، بهر جواني رنجور و دلشكسته

  بارد بارد و مي همراه باران مي
  صه ديروزقاش بسيار از تكرار  غصه

  بال ابران خسته راهن، ليك سبك
  نالن بارن و مي مي



38  ها فروش خاطره دست/ 

  كوهساران خيس آب
   پارينهسنگان شسته، از غبار تخته

  دل روستائيان شاد شاد
  دامهاشان نويد سال پرباران

  علفهاشان بسيار
  آبشخورشان پرآب

  باران مرده بود ده ما بي
  آب شخم خورده بود زمينش بي

  ده ما با اولين باران
  شود آباد و نامش آبادي مي

  همچو ده باال
  خورد در آب جوب پرندگان پرهاشان خيس مي

   دلهاشانخورد مردم ساده خيس مي
  كند بلوطي خطرها مي سنجابي در پي شاه

  مثل من در پي حقيقت
  من نعشه طبيعت، سنجاب مست باران

1/8/91  



39  /سعيد نظري 

  همسفر

  همسفر با من،
  هاي من پا به پاي خستگي

  رهسپار غريبه آبادهاي پي در پي
  هاي همه غريبه با ما رهگذار جاده

  اي، همسفر گشته اي، شكوه گاليه بي
  كرار رفتنهابا منِ خسته از ت

  هر بار دورتر از ديار بگذشته
  تر از ديروز اش بر من خراب تكيه



40  ها فروش خاطره دست/ 

  جانم سكوتش كلنگي بر خشتهاي نيمه
  رويم، باز بايد رويم و مي مي

  بگذاريم و بگذريم
  ام گاهي اوست مرحم زخم پاي خسته

  اش گاهي من تسالي روح خسته
  ...ماندن جايز نيست

  باز بايد بگذريم از اين ديار
  كرار ديار پيش گويمش به دلداري؛به ت

  آنسو به از  اين ديار جاييست
  او به تسالي خاطرم؛

  آري
  ...ها بر پشت باز كوله

7/9/91  



41  /سعيد نظري 

  ها فروش خاطره دست

  يكنفر آنگوشه بنشسته
  رو بساطش پهن بر سنگفرش پياده

  اش گنانه گسترده انديشه چه زيبا و غم
  بر صفحه كاغذهايي به يك اندازه

  زِ يك رنگهمه تصويرش 
  ليك طرحها كشيده، كه

  معنا دو تصوير هم نيست در آن
  آن يكي افتاده پرت؛ طرحيست از



42  ها فروش خاطره دست/ 

  اي بشكسته كوزه
  طراويده زِ آن روشني

  دل رهگذران روشن
  ذوق افسوس بر گوشه تصوير رد كفش رهگذريست، بي
  آن يكي طرح كودكيست بنشسته بر دشت شقايقها

  ندارد هيچ غم اين دنيا
  خريدارمبه لبخندش 

  بسته دلها چه دارم، در اين شهر خالي از لبخند يخ دهم آن مي
  سايه درختي،آن يكي تصوير دو پيرمرديست بنشسته 

  به گمانم نارون
  گفتگوها دارند
  جان هاي بي نه از بگذشته

  ايست انگشت يكيشان اشاره
  تر به چكاوكي بر شاخ آن سبزدرخت جوان

  به تصويرش خريدارم
   در آن تصوير، زندهكه آوازهاست

  جان گر گوش دل بسپاري به آن خطهاي بي



43  /سعيد نظري 

  صداهاست زنده در آن
  ته، با قلمي به خط ريزاش حك گَش گوشه

  !نيست فروشي
  چه شباهتهاست ميان؛
  دار و آن پير در تصوير جان

  .هايش فروش خاطره مرد دست
8/9/91  



44  ها فروش خاطره دست/ 

  خوان شهر سرد آوازه

  سردتر از ديروز
  مرده مثل همه اين زندگان دل

  ميرد دلم دارد مي
  خوانان آزاد دشت، ياد دارم از آن همه آوازه

  آن پرندگان
  كه مثل من نمرده بود دلهاشان

  خواندند خواندند و مي بر درختان چنار و بيد مي
  جا الجرم اين

  نشينم روي نيمكت سرد پارك مي



45  /سعيد نظري 

  خواند بر درخت دودآلود پارك صداي چكاوكي كه مي
  ين شهر سردخوان ا اي پرنده آوازه

  من گرفتار اين شهر، سرد در پي سرد
  پي چيست آوازت؟

  كني؛ به آوازت رهسپارم مي
  تا دل يك انارستان بكر،

  ها دشت بابونه
  من دلم قد يك هجاي آوازت تنگ است

  خواني از چه رو مي
  همنوعانت در دشتهاي فراخ آن سو

  پي سرمستي است آوازشان
  فهمم تو را هيچ نمي

  هايي رفتار اين كوچهشايدم مثل من گ
  كند رشته افكارم فروش پاره مي پسرك فال

  ...:فال دارم، فال حافظ
  راهيست راه عشق كه هيچش كناره نيست«

  »كه جان بسپارند چاره نيست جا جز آن آن
10/9/91  



46  ها فروش خاطره دست/ 

  شاگرد اول

  هاي طوالني روزگارش تكرار پياده رفتن
  كالس درس؛ دخترك شاگرد اولِ

  ود هر صبح و ظهر،پيم چه راهي مي
  راهي ده باال

  گويند تمدن آنجاست؛ كالس درس، معلم، شايد دوستان
  هر روز تكرارش اين بود

  هميشه سكوتي بر لب جاري داشت
  چه ساده بود، اما



47  /سعيد نظري 

  اخالق؛ دخترك شاگرد اولِ
  همه مبهم روزگارش، اما سخت

  هاي اين روزگار مهري در بي
  پدر كارگرش افتاد سخت مريض

  گر كس نديد آن دخترك راد
  در آن كالس و آن ديار

  ام پدر به از آينده... 
  هميشه اول بود،

  ؛ دختركشاگرد اول گذشت    
4/9/91  



48  ها فروش خاطره دست/ 

  خلوص

  سكوت در همه عمرم جاري بود، ليك
  تازيدم سوار بر اسب يقين مي

  خيال از ترديد روباهي پنهان پشت سنگ بي
  بلدي چون ماه نياز راه بي
  تازيدم ميباليدم و  مي

  تا كه در پريدن از سنگ غرور
  پاي اسب يقينم لنگيد
  آه آنسوي سنگ غرور



49  /سعيد نظري 

  دره جهل بود
  لنگيد واي اگر پاي اسبم نمي

16/9/91  



50  ها فروش خاطره دست/ 

  صبح دروغين

  صداي آوازي مبهم از درختان آنسو
  شكند خوابم را چه سبك مي

  ...اي ترديد لحظه
  بايد سپيده سربرآورده باشد

  باالتر از حصار كوه بلند
  خواب هم دور گشته از چشماني

  كه امتداد سيرشان خورده به سقف چوبي
  روشن گشته دشتي كه به دورش پرچيني از كوههاست



51  /سعيد نظري 

  آيد از پشت علفها تنها صداي مبهم سكوت مياما 
  دلهره با نم صبحگاهي آميخته

  به گمانم ترديد شب پنهان است هنوز؛
  پشت آن سنگ بزرگ

  !پس چرا خروسها خوابند
  شود آن سپيده گم مي كي

  دشت در تاريكي پهن
  باز من ماندم و

  خواب و چشمان هميشه خسته بي
  .گرگ و ميش اين دشت



52  ها فروش خاطره دست/ 

  فرصت باران

  هاي باران؛ قطره
  خسته راهن، راهي دور
  قاصد آسمانن به گمانم

  افسوس ما سنگدالن زميني
  هاي دوستي به رويشان ايم پنجره بسته

  به گمانم خبرها دارند برامان
  نان كه سفير رحمت خدايندآ

  ليك به انگشت لطافتشان، يك به يك



53  /سعيد نظري 

  ميرند كرده ناداني ما و مي خورند بر شيشه عرق مي
  پس بمانيم در جهل خود شاد هنوز

  كه هيچ ندانستيم؛
  هاي باراني بود كه گذشت زندگي فرصت قطره

  91آذر 



54  ها فروش خاطره دست/ 

  )ع(سر بريده امام حسين  تقديم به

  )سر سايه بي(روح خدايي 

  ز نيمه گذشته؛شب ا
  در اين دياري خالي از هر روشني

  تاب هم خاموش چراغش آويخته بر در كرم شب
  تنها بر ديوارهاي سنگي شهر

  سر اي بي پيمايد روحي خدايي، سايه ره مي
  رود تا عرش كبريايي امشب مي

  اي در دست شعله
  يك به هاي كوفه را يك رود كوچه مي

  نتظرياي م ليك نيست پشت هيچ پنجره



55  /سعيد نظري 

  روشنيها بر  بسته پنجره بادي تند عصر روز پيش
  اند در شهر تاريكي و ظلمت بزم برپا كرده

  تنهاست روح خدايي
  يك به ها يك گذرد از كوچه مي

  اند از آن هايي كه ارواح نيز رخت بربسته كوچه
  بيند در آسمان آن كس ستاره اميدي نمي

  آدمكاناند  از ترس رنگ سياهي بر خود گرفته
  خواهد؟ سر چه مي سايه بي

  گم كرده راهش را؟ اما نه
  اش را كرده جويد گم به گمانم مي

  ياد دارد چه آمد بر سرش
  در روزي كه بود تاريكتر از هر شب دگر

  بست اي بن  كوچهبار بر ديوارِ ايستد اين مي
  جا، حك شد بر آن، ويرانه خولي ايست اين

  سراسر ظلمت
  اش را يابد گم كرده ميسر  سايه بي
  كشيد انتظارش را پيكر مي سر بي

20/9/91  



56  ها فروش خاطره دست/ 

  مزرعه خشك

  مرگ گرداگرد مزرعه
  زند پرسه مدتيست مي

  ربايد، قرار پيرمرد آفتاب افسون گر هر دم مي
  بر تنِ مزرعه جامه زرد تشنگيست

  چنديست از بركه
  ربوده آب را آفتاب سوزان

  پيرمرد پشت سرش،
  ت، فرزنداني چشم در راهيك سال رنج و سختي اس



57  /سعيد نظري 

  رو؛ روبه
  اي كه در آغوش گرفته مرگ را مزرعه

  زنان پاهايي نحيف قدم
  پيمايد مزرعه را، تا در آخرين نگاه مي

   را كند مرورمرگ زندگي
  دارد  برميكوزه

  اندوهيست بسيار پيرمرد را
  شكند اي كوزه را مي جرعه بي
  اي در حال مرگ سيراب بوته

  ز مزرعه خشك، ليكعطشش گشته بيش ا
   برپشت پلكش باريدن گرفته

  ي چشمش ي خشكيده چشمه
  .آب ي بي خداحافظ مزرعه خشك بركه



58  ها فروش خاطره دست/ 

  بهار

  بهار روي ايوان تماشاست، مردم
  فرماست، مردم عطر بابونه و ريحان حكم

  مرغ خزان در قفس دهر اسير
  همتاست، مردم خوانان بي فصل آوازه

  ستهر گوشه بنگري رنگي از خيال جاري
  رياست مردم  بيبنگريد كه اين همه زيبايي
  اي جوشيده ز روشني هر نقطه اين ملك چشمه
  جاست مردم بهشت كه گويند همين



59  /سعيد نظري 

  بازگشت

  هان، اي مرد بزرگ 
  *ژان

  نيستي كه ببيني
   پشت لباس زيبايش پنهان شد و -ها كرد تمدن چه

  ريا كرد تمدن
  كردي افسوس كس نشنيد آن زمان كه فرياد مي

  كردي بازگشت به طبيعت را خداخدا مي
21/9/91  

                                                            
 18 ژان ژاك روسو فيلسوف بزرگ قرن -*



60  ها فروش خاطره دست/ 

  سفر عشق

  سفري بايد 
  كه راهش نيست جز گذر از كوير دل

  دولت شهر عشق است
  ه سكونوآنسوي اين ك

  هرچه داري بگذار و بگذر
   اين سفر جز پاكبازيدنيست زا

  ايست فاضله هر خم اين راه مدينه
  در آميخته با رنجي زيبا



61  /سعيد نظري 

  ندرسيگاهي نيست مقصد 
  هر كه راهي شد؛

  چو مردابي بود كه روزي جاري شد
  چو رسيد كه دريا شد، ورنه
  در سفر عشق بود كه بينا شد

  .مرد و زنده در يادها شد      
28/9/91  



62  ها فروش خاطره دست/ 

  ذات

  اي انسان حريص
  .پيش از تو نيز آسمان آبي بود

  نه براي شير و ماست ما،
  .كه گوسفند براي گوسفند بود

  سنگ نبود سنگ قبرها
  رچيز تنها در ذات خويش هويدا بوده

26/9/91  



63  /سعيد نظري 

  به ياد شادروان دكتر محمد مصدق

  مرد قصه ايران

  ريا بود پيرمرد در چارديواري زندان چه آرام و بي
  هاي تلخ داشت تري از خاطرهفدر چشمانش د

  ولي باز شكيبا بود
  دانم شايد به طلوع آفتاب انديشيد، نمي مي

  كه اين روزها چه رنگيست
  از آن بود مرد دانا كه ديرزمانيستغافل 

  آسمان در قُرق ابر تيره رنگيست
  مرد قصه ايران لبانش بسته بود



64  ها فروش خاطره دست/ 

  خوابي خسته بود چشمانش از بي
  داد رسان پيش از اين در دادگاه بي

  چه حق بود را فرياد كرده بود آن
  زد فرياد و اينبار با سكوتش معرفت را مي

  جا گرچه زجر است، زندان است كه اين
  بدان كه جاي آزمايش وفادارترين ياران ايران است

  اي نيست به روشنايي گرچه در اين ظلمات پنجره
  گر درِ انديشه نبستي همچنان بينايي

10/10/1391  



65  /سعيد نظري 

  خانه قهوه

   سوز سرما وزان است به هر جا، اما
  خانه گرم،  قهوه

  گرمتر دل آدماش
  هنوز پير خوانسار نمرده است

  ز خشت خاماش بر ديواري ا تكيه
  تنها جاي قهوه چاي در استكان مشتريان

  نفسش گرم است هنوز پيرخوانسار
  صداي خش دارش



66  ها فروش خاطره دست/ 

  خانه، از سفر دوران حكايت دارد  از تاريخ قهوه
  خانه پير عاشق حكايت تو و قهوه
  حكايت روح و جسم است
  بخوان و بر اين كالبد بدم

  خانه كه بي تو بر باد است، هالك است قهوه
  
  
  
  
  

  پايان


