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  دوند هاي جهان دنبال من مي تمام جاده
  من و

  ي تو پي
  استندچقدر بادها از آه من برخ

  .بنگريتو نبودي به آسمان  و
  شد جا مي هاي من جابه بنگري كه با مژه

  جنگلي كه شاعرمان كرده 
  نع –نه 

  گذرد هايمان نميهيچ راهي از رويا
  ديگر مگر موهاي تو كه شكوفه ندارد
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  ،تنها

  توانم از اين باال بنگرم تنها مي
  خيزي همچون حباب از پيشاني دريا برمي چگونه كه

  ستارهو همچون 
  شاعرت شده  كه اخيرنيي  از گلوي پرنده

  به ما 
  به دنيا 

  زني لبخند مي
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  ها دنيا از ما فاصله دارد  فرسنگ
  .ما به هم نزديك

  ست لب بگشايد پيراهنت كافي
  هاي وحشي بوي آويشن

  .كشاند سونامي را ميبه اينجا 
   ماند كشتي از ساحل باز مي

  ،من از جنگل
  اما تو از تقديرت جلوتري

  ت وقتي در سينه
دهي زده را آشيانه مي رناهاي وحشتد  

  يي دنيا را به سخره گرفته
  ي ي ي ي هاي با دست
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  آب شود از شرم آنكه يب

  تواند  مگر مي
  در چشمان آفتاب درنگ كند؟

  من اما 
   شديدم مي

  داشت  برمي از سركه كاله 
  !مرگ - دريد پيراهن مي و

  ت شده بود  شب كه زمان درشكه آن
  خواست بخشي از آسمان را ببلعد و زمين مي

   يبود ياربساما تو از سر زمانه 
  بسيار بودي

  ها را شكست فقدانترصنوبكمر  كه
  آيند پرندگاني كه به بوي دانه مي

  پيراهنت را خواهند يافت 
  .ها را پوشانده كه شقايق
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  اما تو 

  گاهي باالي درخت 
  گاهي در نغمه پرندگان 

  گاهي 
   كنار بركه
  اي ايستاده
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  !دريĤشوب
  !كران دشت بي

  !ي در زندگي محصور جزيره
  ابديت 
  .ت توست پيشاني

  يآرزوي دور
  بر ذهن غرق شدنهنگام كه 

  زند صاعقه مي
  جاده

  كند راهش را كج مي
  تو باشد زير پايكه 
  قلم 

  ؛شود پروانه مي
  خواهم از تو بنويسم ميقتي و

  كند يمه ناز ميسرآسماه 
  آورم زبان مي برنامت را كه 
  سوزد دهانم مي
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  خواستم مي

  كمان را برايت بياورم رنگين
  ها را  ستاره

  هايت بياويزم از گوش
  چه عمرها كه نردبان نكردم 

  ...به پر كردن ِ
  دست كم

  به زنبورها رحم كن
  هنگامي كه پيراهن گلدارت را

  پوشي مي
  شوي وقتي در باغ عريان مي و

  !به دار و درخت
  ،را شال سرخت و
  آري! آه

  بايد به دهقان بيچاره حق داد
  هايش اگر سيب

  افتد از سكه مي
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  چقدر روي پيراهنت 
  پروانه نشسته 
  با آنكه شب را 

  .هاي خودت داري در چشم
  كند  اي هستم كه در خشكي سفر مي سوار كشتي

  از ترس آنكه گورم را بيابند و
  كشم  به دندان مي

  .روحم را
  هراسم از شب نمي

  هاي شكسته  از شاخه
  ...هاي از خانه

  مهتاب چرا؟ از كودكان بي
  خواب در چشمانم 
  زهر هالهل است 
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  ها امشب  قاصدك

  آسمان را به رقص آوردند
  اسب بالدار و

  تازد  به سوي تو مي
  آيد دلم به دهانم مي

  هراسان
  پرم از خواب مي

  
  

  

  اما تو 
  همراه پرندگان 

  را  باد
  به رقص آوردي
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  جهان 
  گردد بر مدار چشم تو مي

  ها گردان آفتاب
  آرزوهايي سر در گمند

  كه هنوز 
  جويند يمرا عطر زني 

  !شا با تضريب موهاي طاليي
   ها يمسباالي 

  پرندگان زيادي نشسته ند
  دور يها راهكه از 

  به دفترت هجوم آوردند
  برخي 

  هنوز هم در راهند
  ها آن

  ميان دفتر اشعار
  ؟گردند يمدنبال رد پاي كه -
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  راهي به زمزمه نيست 
  ها داروگ
   نوازند يمهايشان را  موتيف ترين ينغمگ

   ها يينهآ
  ندا آيين ديگري برگزيده

   اندازم يمقلمم را كه بر آب 
  افتد يمرعشه بر تن دريا 

  ها  ماهي
  ماه بشوند –چسبند يمبه قلمم 

  مرغان دريايي 
  تا پگاه چرخند يمدور سرم 

   اندازم يمقلمم را كه بر آب 
   شود ينماندازه خيابان كه گشوده  بي
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 زمان ساكن است

   دانم يمبا آنكه 
  شستن دريا دشوار است

  فاصله را مايل  ها يليونم خواهم يم
  از چشمانت بزدايم 

   زنم يمپس پارو 
   زنم يمپارو 

   يا گذاشتهاحساست  ي كدامور پا
   رقص روسريتكه 

   سوزاند يمدرختان را 
  عشق يعني رهايي 

  نگاه كن  ها دستبه دور 
   شود يم دريا چگونه شنا

  توي ووووووووبه سو
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   كنم يمرا در گلدان نشا  يمها پلك
  بهار امسال

  بيش از هر چيز 
  .خواهد يمترانه 

  در بادتا 
  وارگپرندگان سو

  گلويي يله كنند 
  و دختران 

  شب را 
  بتكانند  هايشان يرهنپاز 

   سازم يمچشمانم را منتشر 
  ما دريده ي حنجرهبا 
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  سر خواهم داد  1» باالم ليلي« 
  طبق معمول و 

   دوختيي نظر خواهم  به جاده
  كه مسافرش 

  سوخت تمام كرده
  
  

    

                                                            
  .سوك سرودي عاشقانه -1
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  خانه ايستاددر برابر رود
  تبسمي تلخ بر لبانش

  شا بارانياز جيب 
  آوردعكسي در

  يي خون  قطره
   ش چكيدا بر گونه

  به آسمان نگاه انداخت 
  صفي از فرشتگان -

  -با فانوس و آينه 
  رودخانه از نفس افتاد 

   زد يمماه لبخند 
  زبانش

  به كامش چسبيده بود
  گان  آسمان و ستاره

   يي به هم ريختند لحظه
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  خواهم از تو بنويسم آني كه مي
  برد يمباران امانم را 

   كوبد يمدريا سر به ساحل 
  و كلمات 
  سرند دستم ميكلمات از 

  سميخواهم از تو بنو آني كه مي و
  لرزد  ميهاي فلك  شانه
  افتد  اتفاق مي توفان

  موهايت را ديگر در دريا نريز 
  كافي دغدغه دارند ي ها به اندازه ماهي

  به سينه دشت بتكان
  تكاني بدهد  خودبگذار بهار به 

برگي از بي رديمم!  
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  توانستم  آه اگر مي
   پيچيدم يم يا پارچه م را درخاك

  نقشه روباهانتا جايي دور از 
   كشيدم يمبه كولم 

  چشمه  ترين يميصمپاي 
  مهربان درخت در سايه 

  گيرد يمآنجا كه نفس آتش 
  شود يمتوفان دريده  يو گلو

   كردم يماش  مخفيانه پهن
  كه بيش از اين 

  نكنندش  تكه تكه
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  كه من  گونه ينا

  تو دل بستم  يها چشمبه 
  شود يمسنگ آب 
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To write a poem 
Two things are needed 
First; your eyes 
Second; your eyes 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  براي شعر نوشتن 
  دو چيز الزم است 

  تو  يها چشمنخست 
   و باز
  تو يها چشم
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  كند يمدر من مردي زندگي 
  گشايد يمكه وقتي دهانش را 

  چند هزار سالهشراب 
  سوزاند يمزبانم را 
  ور شعلهمردي  در من

  انديشد يمعالمانه 
  شرمانه بي و

  در غياب من
  شاعر است
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  در باغچه 
  تكانند  براده مي

  ند را بريده ها يچكپپاي 
  روند كش مي هاي كنار پنجره را خرده نان

   دارند ينمدوست  و
  ها به من سالم بگويند هپرند

  زند مي اين روزها بتن حرف
  زنبورها

  همچنان با اشعار من
  كنند افشاني مي گرده

  تلويزيون
  گويد از گراني در اروپا مي

  باد
  راشعرهايم 

  چرخاند دست به دست مي
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  و كودكان جهان 

   يشانها بادبادكروي 
  ند ا را نوشتهنام تو 

  مجنونم ،بيد پريشانيبه 
  ختان شاعرماندازه برگ در

  هاي بيابان  اندازه ريگ
  ؟...ولي تنها

  هوس است »  ليلي ورزيدنم« و
  !؟...در حمام فين

  هر چند 
  از تو فاصله دارم  ها فرسنگ

  پاي درختان 
  كنار جدول  يها علفپاي هرزه 

   ها صخرهو  ها يهكوهپاپاي 
  ياهادرپاي تمامي 

  ام انداختهبراي تو امضا 
.  
.  

  آزادي
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  هايشان  گوشآنكه از با 

   ريزد يمگدازه 
  م ا آوري زنده وحشتبه طرز 
   زندگي

   كوبد يممرا به صخره 
  قطار 

  گريزد يماز ريل 
  اما هرگز 
  !صبرم رسد ينمبه اشباع 

  پيشاني تو كه 
  .سنگ آفتاب است

   بيني يم
   ها كركس

   دارند يبرنمچشم از دهانم 
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  زمان و

  :كه نگويم رود يمغره م ُچگونه چش
  دوستت دارم  -

  باد مخالف 
  دريا را به آتش كشيده 

  گريزد يي كه مي هر پرنده و
  منقار دارد اي در ترانه

   داند يمچه كسي 
  عشقتنها 

  باشد تواند يمجلودار سونامي 
  ؟چه كسي

   نگران نباش
  حتا از پشت ابرها هوايت را دارم 

  و باد مخالف 
  همراه پرندگان و مردگانبه 

  مان آمده به ياري
  برايم بخند 

  ...برايم
  ساعت 

   شتابد يم
  ندا را بريده يمها بال
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  گيرند يماز تو  مرا
  فردا  –اما 

  ندا عاشق ها خيابان
  بريز  ان دانهكبوتربراي 

  آفتاب پشت سرت ايستاده 
  دريا از اين پس  و

  هاي تو  به چشم
  بيشتر نياز دارد
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  كني با بادها سفر مي
  خورشيد را براي خودت برداري

   سوزم اما مي –من 
  كه خورشيد تو باشم
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  نگران نباش 
  از زندان كه بيايم 

  خرم يمبرايت دوچرخه 
  ند ا را كشيده پرهايماگرچه 

   به سويت
  پرواز خواهم كرد 

  آزاد كه بشوم
  رهايي 
  هايمان خواهد سوخت در ترانه

  روز آن
  هر پرنده در منقار 

  خواهد داشتي سرود
  روز  آن

  شايد همين فردا باشد
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  طور كه گفته بودي ناهم
  گشتمباز

  آمد يمپشت سرم تاريخ نبود كه پاره پاره 
   ها يشنآودر بوي  - تو بودي شناور

   رفتي يمكه به آب 
  زردآلوها 

  امسال هم دستمان را در حنا گذاشتند
  قطارانتگفتم براي هم 

  بفرستم اندكي برگه
  مرخصي را باد برده بود يها برگه

  هايت تنها مانده بودي  تو در استخوان
  و پالكت

  ها سر در تمام خيابان بر
  نصب بود
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  خوب شد رفتي

  مانده هايت در هوا كتاب
  كنند مي يساز پاكها را  خيابان
  دهانمانروي 

  ندا زيپ گذاشته
  رفتي خوب شد
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  توانستم اندوه را مي
  كتف كوه بگذارم  بر
  پذيرفت يماگر  و

  امروز
  شدم ينمشاعر 
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  دنيا 
  قبر كوچك من است 

  وقتي تو نيستي
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  در عين حال 
  من و پدرم 

  بسيار شاعريم
  من و پدرم كه در يك سانحه

  از خواب پدرش
  كه چشم گشوديم و همين

  مان درد عجيبي به مواضع
  اي روي شاخه ه پرنده و

  شان به دهانمان چشم
  و پدربزرگ 
  روي صندلي

  هنوز ايستاده بود 
  تا پدرش

  ....-جا  -از  -را  -باد 
  كه روي كول من گذاشت و همين

  تخت نشست
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  ابرو شدم
   و پدرم
  را اش قهوه

  ......در و دختري كه 
  ...... بصل النخاعش را

   و همين بود
  انشاي 

  من 
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  كه باشم  كوه هم
  غم نبودنت 

  كند يمآب 
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  شود يمزمان با تو آغاز 
  اي ساعت نشسته آونگ كه بر

  سپيد يا پرنده و
  دم را از منفذ سپيده

  كشد يمآه 
  هرگز -  ديگر – اما –من 

  از چشمانت  يا ارابهبا هيچ 
  عبور نخواهم كرد 

شهيدانم گذر دهند مگر  كه آه  
  به فالتي كه در آن روزگاري پدرم 

  كاشت يمگندم 
  !رود ي در باريكه

  
    

  



 دريĤشوب/  40

  
  اما -من 

  تعبير نشدم  يا قهوهدر هيچ فال و 
  م نايستادا از پيشاني گان هستارو منجمي به رصد 

  وفقط ت
  كودكي را شنيدي ي ناله
  كشاند يمهايت را به خواب  بيداريكه 
  ديگركس را  گرييده بودم كه كودكي هيچ قدر آنو 

   آب با خود نبرد
  پاندول ساعتت بنشين  بر

  آورند يمپرندگاني كه گدازه  نقطع
  زااااااآوابه خواندن 

  آيند يم
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Among the dead 
There was a young soldier 
Lighting up the moon 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها كشتهميان 
  سرباز كوچكي بود 

  كه ماه را 
   كرد يمروشن 
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   يا رفتهبا آنكه 
  دماي اتاقم را 

  گرماي قلب تو 
  كند يمتنظيم 
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  دكنن شا سجده فراعنهتا 
  دست پاچه 

  ر فرستاد ورا به لو او
  بار اين ربوده شد

  از زير پيرهنش
  نوري 

  كرد آسمان را روشن مي
  ش را شكافتندا سينه
  دهشتناك بود به شدت شب 

  از الي دستشان
  يي گريخت پرنده

  ش آمدندا به ياري گردبادتوفان و 
  -سرآسيمه–فرشتگان و 

  آلوده هاي گل با صورت
  دست فانوس آينه بر
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  تر حتا عجيب و

  در حال احتضار 
  چقدر عاشق بود 

  ميهنم
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  گفتي چشم بگذار بيايم 
  هاست سال
  دانم يمكه  يا جادهبه 

  آيي ينماز آن هرگز 
  ام سوختهچشم 
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  ماند نميناي پروازم 
  كنارم كه نباشي 

  دنيا 
  بادمگو  -
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You are so far away 
I neither hear your voice 
Nor your swearing 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چنان دوري 
   شنوم ميكه نه صدايت را 

  نه دشنامت
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Headache 
Clock's tic-tac 
A book in the wind 
I'm sure you desire me now 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سردرد 
  تيك تاك ساعت 

  كتابي در باد
   هواي مرا كرديحتمن  -
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  زنبورها 
  افتادند ميبه زحمت 

  كودكان 
  زدند ميعسل را به كوهستان 

  را به زبان آبشار  هايت كتاباگر 
  فرستادي نميبيرون 

  اگر براي زندگي
  مردي نمي
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  چنان تلخم امشب آن
  كه واژه در دهانت

  بندد مييخ 
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  اگر همديگر را دوست نداشته باشيم
  ميرد ميزمين از فالكت 

  را به صورتم بچسبان هايت دست
  اشك خدا را درآوريم خواهم مي

  كند ميگرماي عشق آفتاب را آب 
  درختان 

  از شكوفه سر باز زدند
  ميوه باشي تواني مي

  ندا دستانت كوچك
  دورم آرزوهاي

  رالبانت  و
  كني مينزديك  هايم لبكه به 

  زمستان
  ميرد مي
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  تو دوري
  اي زوزه آژير و هر و

  دلم را به دهانم
   ريزد مي
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  كند ميسعي 
  موهايش را بيارايد

  ش كوله دراندكي خاك 
  ش روي سينه هايي زنبق

  ش كه فشنگ ندارد ديگر به اسلحه
  زند ميلبخند 

  شيري راه 
  كند ميش عبور ا پيشانياز 
  آينه در دستش شكسته ي تكه

  چشمش ي گوشهاز شبنمي 
  كند ميآسمان را سياه 

  به كوله اندازد چنگ مي
  برق رعد و و

  شود ميآغاز 
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  برايم قفس بفرستيد نلطف
  آزادي پشت فنس
  خورد نميبه درد مرگ هم 
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  ها گدازهميان خاك و خون و 
  صدايت را پيدا كردم

  لرزيد ميكه 
  زد ميكه روي خاك بال بال  چشمت و

  بگويي خواهي ميگفتي چيزي 
  گوشم را چسباندم

  !آي: 
  خون من

  دريا را

  .دويشُ مي
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You can take me captive 
An army can't 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )آبيز(زاده  عليرضا حسن آقاي: به
  
  

  تواني ميتو 
  مرا اسير كني

  لشكري و
  هرگز
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  از همان اول معلوم بود
  به زنجيرم بكشي خواستي ميتو 
  من
  خواستم مي

  باشم وت در زنجير
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  غمناك ي پنج ترانه                                          
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  بر خوردم يسال باز هم به نيلوفر كهن
  چاپارياش  بر شانهكه 

  لباس آويخته بود
  پدرم با اشكي دوست بود 

  كه آسمان 
  ش را از او داشت سايه

  درخشيد كتيبه ترازويي نمي بر
  مگر دانش پدرم 

  يي بود كه به آسمان صاعقه
  قطار رفته بود 

  اش كودكي من با واگن و
  توفانهنوز مردي بايد از اعماق 

   دويد يسراغ مرا م
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  گ باران گرفته بودسن
  دريا و

  مرا
  تپيد يوقفه م بي

  كردم  روياهايم را وصله ميداشتم 
  پر مهرتان رسيد ي كه نامه

  توفان چشمانم را سر رفت
  ماندي  -آمدي  - كه  تو تنها ماهي بودي و

  من در 
  شوي تا درياتر

  گيسوانت را 
  ترت شده بود از بيدي آويختي كه مجنون

  كند يمردي را ماندي كه هنوز سفر م ياهايرو
  ها را بكشيد بادبان

  .رويم يم نهنگما به صيد 
  ش سالخورده ي با پوستين كهنه

  از كتف پرندگي كند يهيچ مارگيري تخم نم
  ال برودبا

  ناچاري  نو احتمال
  كه سرمايش سوزانده 

  ...رقصانده شوي به جرم يا و
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  برگشت  سه ديگر راه بي
  !؟..فرجام بي

  
    

  

   دانم ينم دهد يكدام كوه تو را قد م
   دانم يفقط م

  ها ببري ستاره ي آسمان را بايد به خانه
  تير تو  ينو گز

  كند يهرگز خطا نم
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  خسته نيستم
  باور كن 

  ام ديگر است دريا سر رفته ي اينكه از حوصله
  وگرنه 

  هايم تكيه داده  آسمان به كتف
  هايم را  خواب و

  ندا گم كرده
  در چمدان تو باشد خوب بگرد ممكن است

  /زمانهرد از بگرد تا گَ
  از سطل زباله آمد يتنها صداي فقرات تاريخ بود كه م

  خاموش يها پدرم چگونه از خواب صخره داند يخدا م
  برخاست

  اورادش را خواند كه بچسباند
  به آب ديده مگر استخوان اين مردار
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  گفتم شتاب شعر مي خوردم و بي من هنوز شراب مي و
  امپراتوريكه 

  ش را بوسيدا پيشاني
   كمبوجيه - 

  ها ببري اينك بايد آسمان را به خانه ستاره
  ها را بهم كردم  تخته پاره

  بادبان و خطر به چشم  بي
   ياو در

  از ساحت من پر شد
   وزيد يباد م

  او براي سين هشتم  و
  سايمون را به كوره آدم سوزي نبرد 

  برگت داد كه دستش را بگزيشاخ و 
  پي اهرام بيرون كشيد ت را ازا الشه

  !گز كردي از نيل گذشتن يعني توقف
  واو به عصايش 
  تكيه داد آنقدر

  كه تنهايي 
  پيرش را جويد 

  اف
  تا
  د
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  ...ي در فنجان قهوه
  تاريك بود

  تپيد يدريا به شدت مرا م
  از مديترانه گذشتم 

  و از كرانه اندوه
  در باران 
   خواندم ياوراد م

  يال سپيده پيداست
  بتوفنيد

  و خود كتاب محضم
  به روشني ايمان

  ايستادم 
  دريا مقابل كوالك

  اهريمن تنها برابر
  ....ي بايد آسمان را به خانه
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  آتش را با منقارم ببرم خواستم يم

  زمين را بكاوم
  از كوپال ابر گذشتم

  هايت جويد بادپايم را مژه
  به عبور از دريا 
  زمين گير شدم 

  اگرچه
  گامي بيش نبود

  روياهايم را 
  هاي ساكن مغزم اين مورچهاز چنگال 

  ياري خواستم 
  .دستانت را

  نعنه نه 
  آتش مرده بود 

  لجن سرازير
  چكادها دروازه گشوده به دشمن 

  بستم يبايد دل به نوري م
  كه بربريتم را خراج چشمانش دهم
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  از تيسفون گذشتند

   انديشيدم يديگر به طاقي م -اينك 
  يي كه روزگاري پدرم با پاريدن نامه

  شكستنش را نويد گرفته 
  ها را به ترسيم خندق و شستن خون

  ايستاده بود برادرم
  شدم  ابر
  باريدم  خون و

  آنك 
  مردآويچ

  شود ميتو آغاز  هاي چشمآسمان از 
  /بربريتم را  من و
  چشم دوختند ات پيشانيبه  ها كهكشانو 

  بيني اندوه من است ها مي قله گردن و شالي كه بر
  لغزد ميكه از درگاه به پايين 

  گسل است فراز برآه بكشم كه جهان  خواهم نمي
  در موهايت بوزم خواهم مي

  كه آتشم بگيرد
  

    
  



 دريĤشوب/  66

  ندا شان بازگشته درياها به زادگاهامشب تمامي 
  پرد ميسياهي شب باال  از توو بادپاي 

  كه در شانه افق بچرد
  اين چرخه بگشايد آن بغض دير سال را  اگر و

  دودمان زمين را به آتش خواهم كشيد 
  امشب 

  را درياها ي تماميسرشاري 
  ندا چشمانم ايستاده
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  آني 
  درنگ 
  نكرد 

  هايت  تا تو و سنجاقك
  بزرگي را پرواز شويد

  خواستند رقصانت مي هم
  با سر به زمين بخوري

  اي آمده بودي با شيهه
  /اي با صيحه

  اما -من 
  بيست و هشت هزار بار ديگر 

   مردار خويش را
  ريزم به مرداب مي

  !كه اين زمانه بخار ندارد فعلن
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  و پيش از آنكه لبانم را بدوزند

  /خواهم خنديد
  همين جاي قصه بود كه -

  مردي سياه 
  ام  در فنجان قهوه

  - طالع گرديد
  بارانَم گرديد به اتهام

  دهم من نم پس نمي-
  خواستي 

  بردارم را دستار
  تراود  شعر مي هنوز از من

  !لگن
  !لگن

  كوروش نمرده بود 
  كه از حوالي ترديدم 

  تر شدم ذهن روشنش را نماز بگذارم
  توفان را به قفس افكند

  /فتنه را
  بيني را  همه روشن كشيد اين اهريمن تنوره مي

  ...اين شبِ كجاي
  آويزان شد
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  ماهي براي خودش بردارد

  !سيلي رود -
  غذاي مارهايش را 

  م بست به توپخانه
  !خواستي از منحني فالكت بااليم آوري با مشروطيت؟

  مشروعه بهتر است :گفتي
  و آويزان شدي در دريا تا خودت را زيباتر ببيني

  دوباره 
  ... سيلي ي ي ي ي
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  م ا نامه شجره
  رسد به سرو مي

  اجدادم تركمن
  و مختومقلي

  نياي من است -
  ابرممتولد 

  سال هزار و سيصد و درد
  تگرگ محصولمان را زد

  خواستي پيشاني خدا باشي وقتي مي
  غواصي آموختم

  شست كه ماه را در چاله ميي ي دهاز پرن
  /تبسم را 
  /جنگل را

  و پشيماني خدا شدي
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  كفتارها را تاراندم از پيرامنت 

  كه زندگي كنم
  گي كنيم كه زنده

  پا بر حلقومم گذاشتي 
  گذشتخرت كه 
  ها از يال قله گذشتم با يوزپلنگ

  ام را عبور كنم گذشته
  خواستم آرامش را بميرم مي

  ساختي با چشمانم كوه 
  كند مي ات توقف كه آسمان در پيشاني

  قلبم را دريدي 
  وزد كه آفتاب از پيراهنت مي

  گفتي 
  وضع خوبي ندارد آسمان 

  معبدي بنا كنم
  و خودت 

  فاصله بودي
  اينك 

  كرد  قله چرا مي كه درگاو ميشي 
  كوبد  پاي بر زمين مي
  و بولدوزرهايت 

    كنند؟  كجا نگاه مي



 دريĤشوب/  72

  
  
  

  :از اين قلم منتشر شد
  .1383، نشر روزگار، )مجموعه شعر(بكوروش 

  .1386ريزند، نشر روزگار،  هايي كه از چشمانم فرو مي و اين تمساح
  .1391، نشر شاملو، )مجموعه شعر(گذارم  سر مترسك هم كاله مي

  
  
  

  :شود به زودي منتشر مي
  )داستان كوتاه، نوجوانان(اش شده بود  مردي كه زمان درشكه

  فصلي بر ادبيات مشروطه
  شناسي شعر شاهرود جريان

  


