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 چرا خدایت؟
 

 راست نمی گوید خدایت چرا 

 در آفتابی که گویی عرق نوشیده باغ

 .نت های ساز من خواب می بیند با

 راست نمی گوید خدایتچرا 

 م ی شعرروی سینه هر شب که 

 .بسترش تب می کنددر 

 راست نمی گوید خدایتچرا 

 که در سجده روی پستانهای من 

 .می رود سالمتی باال
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 دستش را پایین می برد

  از نام ماندگار تنم

 تا شوری دفترم

 مشت ُپر می کند

 َسَرم، َسَرم، َسَرم یاآه

 مَرباز هم َسوای ی ی 

 مَرَپتک جامانده یک  خدا، الی انگشتان

 َپَرم، َپَرم، َپَرم
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 سیبهای ِله شده
 

 میانِ  چند واژهدر پرسه 

 در البالیِ  گذرِ  سوِت یک عابر

 فصلهای نشسته بر باغچه در تکرارِ  

 !خاطراتگیج می زنم دورِ  

 گاه لخت می شوند

 شویندغبارشان را می 

 نوحه می خوانندبعد از آ تا ی 

 !مرا هی ی ی می ترسانند

 خیرهها  مترسکگاه این 
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 هر چه باران  بباردرویشان 

 هر چه باد خیز بردارد

 باز از رو نمی روند 

 می شمارنددر جای خود نشسته 

 برگها و پرهایی می ریزند 

 ندزندر واژه هایی که درد می کـِشند، زخم می 

 صندلی خیس می شوددر غروبی که 

 ی لعنتی حافظه و این 

 و طعمِ  تلخِ  سیگار

 در البالی طغیان کابوسها

 !و بویِ  این سیبهای له شده

 !آه ه ه

 

 

 

 2100اکتبر  2هامبورگ، 
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 روسوبرای 
 

 که دانه های انار را  شبی

 دانه دانه می چیدی تنمدر گودی 

 که درهای ترس را یشب

 بسته بودی با هیس ملولکنارِ  زنگهای 

 شبی که پشت پرده های سرخ

 از قبر بیرون کشید ناپلئون سر

 تا خوابهای خوشبویم را نظاره کند

 در برف بود کبک دنیا مثلسرِ  گوییهمانجا که 

 که ژان از الی در ما را تماشا می کردوقتی 
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 !را می دیدمعشوقه اش  گمانم در خیال

 !ها چقدر ناخن کشیدیواشکی بیچاره روی 

 ؟گفت آآآخن توبا چرا 

 اّما حاال هی به تکرار 

 نویسداعتراف می  روی بام می ایستد،

 دفتری جا می گذاردحرفهای همسرش را در 

 !پنهان می کند خجالت او را از

 !می نویسد همانبرای کودکان ندیده اش 

 !دچار پارانویاست انبیچاره ژ

 من نیستم حاال

 دنیبمی خوابم را 

 ک می خواندپیامنشسته روی نیمکتی 

 می کندشمع روشن  یشبیاد مرده ها

  از زنده ها می گریزد

 همانجا نیش زنبورها را هووووم 

 می کندباد هوا را هااام 
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 حاال تو می آیی

 با اودر هیس 

 یدنمی کیواش رّد پایم را دنبال 

 یدخوانمی م یاز قصه ها

 پناه می بریدبه عکسهایم  انبرای مرهم دردهایت

 !دیگر من نیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2100اکتبر  5هامبورگ، 
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 هاتاالب رویِ  
 

 حواست چه پرت

 آوازهای رنگی از

 َپرهای خوشبواز 

 بر باملک لک های رسیده  از

 حواست چه پرت

 رویاهای فردا از

 های امشبخواباز 

 ها پریدن هم سوی از

 مکیدنهاهم  پوستاز 
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 !وای چقدر می خوابی

 ! چقدر روی کابوس ها می نشینی

 بلند شو، یکی، یکی 

 با سیگارهای روشن

 دهان خیس کنیم از الم تا کام 

 دگمه باز، زیر باران 

 کنیم یبازجفت شش 

 روی سینه ی آب ها 

 بی خطی در میان

 و صدف، روی تاالب ها  با ماهی

 از ترس ها پریده، از شک ها گریخته

 .میان آبی ها دستهایمان را پیدا کنیم

 

 

 

 2100اکتبر  8هامبورگ، 
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 حاال هی می آیند
 

 حاال هی می آیند

 تا روی دامنم

 تا روی موهایم

 تا روی عکسهای دیوار خانه ام

 هی به به ریخته

 هی گل پاشیده

 تا من هی بخندم

 هی حماقت شمارش کنم

 تا تو هی بلرزی
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 شیر یا خط قسمت کنی

 حاال هی می آیند

 تا خوابهایت را بو

 تا رد انگشتانم را پاک

 کبودها را جابجا کنندتا 

 هی حرف به حرف

 هی رنگ به رنگ

 روی گمانها نقاشی کنند

 تا تو هی بخندی

 هی حماقت شمارش کنی

 تا من هی بلرزم

 شیر روی خط روانه کنم

 !حاال هی می آیند

 

 

 2100اکتبر  01هامبورگ، 
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 !ایست
 

 لطفن به شیشه ها دست نزنید

 .کنیدخنده هایم را از پشت ویترین تماشا 

 

 بگذارید چشمهایم کور بمانند

 .گوشهایم خوب تیر را در هوا می گیرند

 

 زبانم سرخیست که هرز نمی رود

 .حتی وقتی شما تته پته می کنید
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 اما دستهایم، گاه بیهوده دراز می شوند

 ریزدنمی چسبند تا دیواری را 

و پاهایم، در عقب گرد یادش می افتد که چراغ عبور عابرِ  پیاده 

 .قرمز بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2100اکتبر  02هامبورگ، 
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 گاه، بعد
 

0- 

 گاه 

 قد همه ی کودکی ها خواب می بینم

 قد همه ی پرهای پرندگان می پرم

 آبها واژه در دلم می نشیند قد همه ی

 بعد

 خواب می دوم قد همه ی شب ها بی

 قد همه ی شعر ها دلتنگ می شوم

 .قد همه ی مرگها می گریم



22 

 

2- 

 گاه

 ها روی چمن می غلتم گلهاقد همه ی 

 قد همه ی بادها سوت می زنم

 مخوانمی  ها آوازقد همه ی آهنگ

 بعد

 قد همه ی اللها گوش می شوم 

 قد همه ی چشمها ُزل می زنم

 می لرزمقد همه ی کابوس ها 

0- 

 گاه

 قد همه ی روزها آفتاب می شوم

 قد همه ی عاشقان دل می دهم

 کنمقد همه ی خمارها مست می 

 بعد

 پشت پنجره می نشینم ابرهای قد همه 
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 قد همه ی کوه ها برف می بارم

 !مگریزمی تکرارها قد همه ی 

 گاه 

 قد همه ی گنجشکها نت های آبی می شوم

 نزدیک می رومقد همه ی بوسه ها 

 قد همه ی لبخند ها امید می دهم

 بعد

 قد همه ی قلعه ها دیوار می کشم

 می کنمقد همه ی قفل ها کلید گم 

 !قد همه ی درها بسته می مانم

 

 

 

 

 

 2100اکتبر  05هامبورگ، 
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 دزد رقص واره ها
 

 را می دزددرقص واره هایم چه کسی هنوز 

 تکه تکه واره هایم را غورت می دهد

 اشکهای تمساحی اش ، بر دم آه ی اشمهربی بر سر 

 !آخ هم نمی گویدآویخته، آآ

 هااان چه کسی؟چه کسی، 

 گمانم پدربزرگ باید خطی روانه 

 به خطهای هندوانه، به خالیهای در کنایه

 باید رک بگوید از خیانتی ادیبانه 

 باید به بستر مرگ که می رسد 
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 زالل بنویسد  ،خوشبو ش،روی دفتر

 ، شما چرا خود ندیدیدآقا ما همه غلط کردیم"

 دیگر بازی انگشتها بس است

 حاال بیست و بیست می شود چهل

  !که گرگ را دریدبود ی بّره ابرای  ااینه

 "!آقا ما همه غلط کردیم، شما چرا خود ندیدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2100اکتبر  09هامبورگ، 
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 ُنت های آبی
 

 ، دستهای مامثل پاها "دو"

 در دورهاآنجا، ، اینجا ابا م

 . د، چه تب کرده انلرزچه   در البالی هجومی خلوت،

 

 مثل راه "رِ "

 با خوابهای نبوده استوار ،تکنوازی خیالدر 

 . بوده اند همیشه گمها  آشفتگیدر  

 

 میزی در کافه ی بالزاکمثل  "می"
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 می دهدجا من در شعر تو را قاعده  بی یی کهجا

 . وقتی که قهوه را تلخ می نوشم

 

 که هر روز حبابش می شکست ِ شهر مثل فالگیر "فا"

 .آفتاب می شمردبلورهای  ی ما را دراهبوسه  وقتی

 

 خنده ای مرموز، در نگاهی مشکوک،  مثل سلطه "لُس"

 .دستی که گلوی تو را هی می فشارد

 

 پشت حروفی بی ربطهای غربت، مثل الف "ال"

 .دونمی ش مجهولسوالی با  ،گریبان دست به  مدام

 

 ی که در انتهای ما دود شدمثل سیگار "سی"

 پیچ شد در سرگیجه ی داالنهای دراز

 .گفتکسی نرا  ی بیشمارحرفها
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 آبی می شوند ی خواستننت ها باز کنار این همهحاال 

  به انتظار نشسته  شبنمی که آفتاب را با

  پر کشیدهدیوارهای سست که از  پرنده ایبا 

 بخشدبوقاحت را تا باز 

  ها دور شوداز عادت یکیتا 

 تا دهانش را بشوید

 :دبپرس شخود ازآرام  بعد

 ؟!شاعر گاه خاموشیستشعر چرا 

 ؟!دپابرهنه رفتن را دوست داراو ، چرا با این همه کفش

 

 

 

 

 

 

 2100اکتبر  20هامبورگ، 
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 هسته
 

 حاال به سالمتیِ  یک سال کبیسه که رفت ُو ما نگاه شدیم

 به سالمتی اش در سه شنبه ی آخر، وداعِ  ناِب سال شدیم

 با پروانه ها دورِ  آتش 

 جلز ُو ولز

 با سکوت دیوار یکی شدیمدیدی، 

 این یک گیالس را بی خیال

 نوشِ  جان، برو باال، باالتر، باالتر

 !اّما، هسته را در بیار

 2100اکتبر  20هامبورگ، 
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 !که مبادا
 

 پرنده ای مهاجر بود شاید

 مسافری جا مانده بود شاید

 کسی که مدام زیر آفتاب چرخ

 روی گلهای باغچه با ماه غلت می زد

 روی چاک ساقه ها پرده می کشیدگاه 

 گاه رویِ  پیراهنِ  گل دگمه می نشاند

 !که مبادا

 پرنده ای مهاجر بود شاید

 مسافری جا مانده بود شاید
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 کسی که روی موج های بی پروا

 بلند می پرید انزیر آبهای بیقرار با ماهی

 گاه در چشم موج ماسه می پاشید 

 قلب آب سنگ فرو می کرد در گاه 

 !اداکه مب

 پرنده ای مهاجر بود شاید

 مسافری جا مانده بود شاید

 بودکسی که در دامنم نشسته 

 انگشتانم را لیس می زد

 وقتی که باران بارید

 گمانم خیس بود

 !یکهو در الیِ  چین چینِ  دامنم چرخید

 !ریدپندیدم با کدام باد 

 

 

 2100اکتبر  26هامبورگ، 
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 چراغ ها
 

 سبز همه چراغ ها، ماز این خط که گذشتی

 باریک  یخیابان، مکه گذشتی پلاز 

 یمشومی خم نجایی تاریک، 

  یمکنمی عبور از کوچه ها 

 هوا روشن است ی راه،انتهادر 

 کسی ایستادهها، آنجا کنار تابلو

 یادش هست، پرسیدهاز تو 

 !به هم حرفها را نبافی یادت باشد

 از تکرار تاریخ که تا خرخره در توهمِ  آدمهاست یادم هست
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 در خاک  از خطهای شکسته که فرو رفته

 از مبادا، از مگوها

 !هیس ها ازباشد  مانیاد

 !بیا به ما می گوید حاال

  با قدمهای شمرده، آرام

 اینبار روی گلهای قالی 

  نم نم باران همین با

 شیشه ها پشِتبا سایه ی 

 در قاب هاکبوتر پچِ  پچهمین با 

 نشاندهسطرها  البالیِ را  عصیانسرود 

 در هوا با ُنت های آبی برای تک تک زنبق ها 

 در انتظارچشمهای  خیس کنارِ با بوسه های 

 !دست در دست با هم از چراغها عبور کنیم

  

 

 2100اکتبر  29هامبورگ، 
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 مرور تو
 

 معجزه در کدام شکفتن

 تماشا در کدام خاطره

 در کدام شبکالم 

 وقتی که رویا از تو شروع می شود

 .وقتی که واژه از قلم با نام تو می افتد

 در کوچه های خاموش پا شتاب نمی کند

 !چشم چشمک که هیچ

 وقتی که از هوا عسل می بارد

 .گوشه ای جا می ماند وقتی که خمار
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 معجزه در کدام شکفتن

 تماشا در کدام خاطره

 کالم در کدام شب

 حرف همجنس تو می شودوقتی که 

 .که سایه خاموش می دودوقتی 

  می لرزدهم پرنده   حادثه ی بوسهدر 

 وقتی که شاخه دلتنگش می شود

   می چیندلب بر لب، خوابهای سرخ 

 ماه را در آغوش آب می بیندوقتی که 

 حاال بگو

 معجزه در کدام شکفتن می آید؟

 تماشا در کدام خاطره می ماند؟

 می نشیند؟ کالم در کدام شب

 ؟!وقتی که من ترا مرور می کنم

 

 2100اکتبر  01هامبورگ، 



36 

 

 

 

 

 جاده ی تماشا
 

 در جاده ی تماشا 

 چقدر سر به زیر می شود نگاه

 !زیرِ  براندازی که می کند خیال

 فنجان قهوه جابجا همانجآ 

 !می دهد به گیالس شراب جا

 

 در جاده ی تماشا

 تا روی میز دستی لرزید

 !بر زمین غلتیددسته کلیدی 
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 !شاید مقصر بالهای پروانه بود؟

 !شاید حواسِ  چشم، دنبالِ  برگها رفته بود؟

 !شنیده بود؟اوی نتهایِ  تازه شاید گوشِ  ر

 

 در جاده ی تماشا 

 هرشب ستاره ها می رقصند

 وددخون میانِ  رگ تا جنون می 

 شعر بوسه های مرا می مکد

 تا من در نفسهای خواب آلوده ام

 واژه ها بچینم ی ازافسون

 روی تارهای ساز بریزم

 تا تو با چشمهای خمار 

 آنورِ  میز نشسته، دست دراز کنی

 ! را جابجا کنیهای مکلید

 

 2100نوامبر  5هامبورگ، 
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 خرگوشها روی پنجه می دوند
 

 ها سیباشد از ه ادمی

 !، بیاایب وقتدر 

 

 هاگبر صدایباشد  ادتی

 !هوا انیعص وقتدر 

 

 پرنده  یباشد حرفها ادمانی

 های بی وقت حوصله وقتدر 

 پی در پیدر چرخِ  سکوتهای 

 در رقصِ  آهنگِ  خاطره
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 در عجبهایی که نشانده فاصله

 آه ه ه 

 خسته می کنندچه یادها مرا 

 میروی پله هایی که به باال نمی رس

 که خرگوشها روی پنجه می دوندکنارِ  شبی 

 بردمی  آبی نـُت هایآغوش تا همآنجا که بادهایش ما را 

 تا من در کرانه ای نوازشت کنم

 تا تو در خیال غرق بوسه ام کنی

 تا من در غبارها

 تا تو در سطرها

 هی خطی به چپ، هی تیری به راست

 چقدر ما داغ می کنیم

 چقدر ما گم می شویم

 

 گاه خیالمان چه جادو

 !چه داغ می کند
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 ایم نشسته سکوتدر  باز

 چرخیده ایمبی هم  باز

 خویش رقصیده ایم میان چرخها با آهنِگ

 !چقدر با خیال ما عرق کرده ایم

 !چکیده ایم هایمانچقدر میان هوس

 میانِ  شـُرشـُرِ  باران، کنارِ  زوزه های باد

 خندیده ایم زیرِ  پله هاخرگوشها  ابچقدر 

 دورها در مانپچپچه های بی پروای اب

 ایم پاره کردهروی موجها انار چقدر 

 

 یمفردا نگاه کنبه حاال بیا 

 خورشید میان آسمانبه 

 !استرنگین کمانی که در عمق چشمهای م به

 .یمروی پنجه می دوبا خرگوشها یواشکی بعد 

 

 2100دسامبر  0هامبورگ، 
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 پست مدرن
 

 معشوق من شوالیه ای است که از دوئل می ترسد

 استاسلحه اش را برای روز مبادا در ویترین گذاشته 

 هر روز برای همسرش به بایگانی خانه اش نامه ای می نویسد

 برای دلخوشی خواهرش عکسهای یادگاری می فرستد

 برای برادرش از کشته های بیشمارش می گوید

 مادرش را نمی شناسم

 اّما بندِ  ناف  پدرش را با قیچی خان بریده اند

 

 معشوق من سیاستمداری است که پرسش را دوست ندارد
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 لطفن به حرفهایم با دقت گوش فرا دهید: گویدمی 

 در خاتمه همه چی را فراموش کنید

 

 معشوق من همیشه موردی برای تعقیب است

 و من هر روز باید رّد پاها و دستهایش را از اینجا و آنجا پاک کنم

 حاال معشوق من بدجوری در فکر فرو رفته است

 او هرگز دلتنگ خطهای درهم من نمی شود

 ته ی چشمهایم هم نیستاو شیف

 ! عجبنگویید 

 مرا می خواهدپست مدرنی است که معشوق من 

 اما نمی گوید چرا؟

 

 

 

 

 2100دسامبر  5هامبورگ،
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 شطرنج
 

 حرفهایم 

 نه از فصل گلهای خوشرنگ 

 نه از فصل برگهای رنگارنگ

 نه آفتابی بر جان سرد خاک

 شب عمرنه شیشه ای کنار 

 

 حرفهایم 

 هوسهای پروازقصیده ای از 

 بودن پیراهن ِ  غزلی از بوی
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 مثل باران در باغی مترود

 میان دست های کور یانارمثل 

 های باغچه  توت فرنگیمثل 

 .وقت فاصله میان لبهای من و تو

 

  حرفهایم

 مثل بازی شطرنج

 گاه از من دور می ماند

 .از تو دورتر

 گاه در عزای کوچه های سکوت نشسته

 پیچدبه خوابهایم می 

 .خوابهایی که بوی عشق می دهند

 تبار وحشتگاه طنابی می شود از 

 از سقف اتاقی نمور آویزان

 

 حرفهایم 
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 ی همیشگیها بغض

 اشکی از درد پنهان 

 و ستارگان ماه زبانی برای

 :منویسکه می تکرار  مدام در

 عشق آتشی بیقرار

 !بر بال بادهای سرخ

 عشق زمینی لرزان

 !شرابروی مداری منگ از 

 عشق دیوانه ای رها شده

 مردی در ایستگاه انتظار

 نامی خالکوبی شده 

 .دور ناف زن، کنار دانه های انار

 همه چیزهای خوب در راه است

 چون معجزه می ماند

 با شوق دیداری می آید

 ولی هرگز نمی ماند
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 بازی ادامه دارد

 کنار اسبی که تلنگر می زند 

 فیلی که کیش می دهد

 با تبّسمی که دروغ می گوید 

 بوقت بای بای ،میان چشمهای افسوس

 قصه را تمام می کند

 !مات ،کیش

 

 

 

 

 

 

 

 

2100دسامبر  01هامبورگ،   
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 یاد مانده های مادربزرگ
 

 عشق هایش همیشه بیمار بودند می گفت

 رهگذرانی که از کوچه می گذشتند

 !فردا را بنویسند ،روزِ  بر باد رفته تا رویِ 

 کنارش با نوای ساز می خوابیدندهمیشه 

 !اما هرگز با شعر بیدار نمی شدند

 

 می گفت معشوقی که سرخ رسید

 فکر تغییر دنیا بود

 اما آینه ای نداشت 

 تا چهره ی زرد خود را ببیند
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 !شروع کند بداند از کجاتا 

 

 .می شد ترمادربزرگ هر روز در شمارش خوبی ها کمی پیر

 !گشتانش از خودگذشتگی ها را الگو می کردروی شیارهای ان

 .با لمس دگمه های پیراهنش نخ های پوسیده را تاب می داد

 خیره به راه می شدهمیشه م هایسوالجواب برای 

 ی می لرزیدلبهایش میانِ  چروکهای نازک

 .از خواستن می گفتبه تکرار  بعد

 

 داشتمی دوست خیلی مادربزرگ خوابهایش را 

 از خوشبختی زیاد می دانست 

  .ه بودچشید مکدروغ نمی گفت، اما 

 قرمزحواسش جمع بود و لپ هایش همیشه 

 .یدمالمثل ماتیکی که روی لبش می 

 نگاهم که می کرد لحظه ای را جا نمی گذاشت

 روی پستانش می فشردکه سرم را 
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 .روی موهایم می نشستتا طعم آبنبات قیچی 

 : می گفت

 کسی که با دروغ گفتن رنگ عوض می کند 

 ی که می پوشدباید در انتخاب رنگ لباس

 !حواسش را خوب جمع کند

 کودکانه می پرسیدم چرا؟

 !نمی داد م راجواب

 :می گفتگاه 

 !دپاسخ ده منکه به همه ی سواالت  ق نیستهنوز آنقدر احم

 

 رختخواب مادربزرگ روی پشت بام

 زیرِ  سقِف آسمان ه ایاز نانهای خامبود خاطره ای 

 ، کنارِ  دیوِ  قصه هاکاسه ی آب ُو یخ 

 کودکانهرویاهای وای قصه هایش پر از 

 پسران ، شاهزاده ای با اسِب سپید

 !دختران جنگجو، نه سر به زیر
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 !گرگها را همیشه در چاه می انداخت

 !بّره ها را در چمنزار می نشاند

 !تا روز مرگ خبرچینِ  کدخدا ،کالغ

 !همیشه لوده بود ،طوطی

 !سلطان جنگل نبود ،شیر

 !رازهای قصه بود  اسب حافِظ

  

 آهِ  مادربزرگ بوی کتاب تاریخ می دادگاه 

 وقتی در هجوم باد روی پّله های زیرزمین می نشست

 خاطرات در قطره های اشکش می غلتیدند

 قل قل، تا میان انگشتان من می دویدند

 بعد آرام با بوسه ای کبوتری را نشانم می داد 

 "زندگی زیباست" که زیر بالهایش نوشته می گفت 

 

 

 2100دسامبر  09هامبورگ، 
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 دو، دو

 

 قسم به این ُنت، که پا می کند دراز

 دراز می شود روی خط، جا به جا

 

 حرف از دهانکه چیده  ،قسم به این گل

 دهان بسته، برده هوش از حواس

 

 به این نفس، که دست می برد به ساز قسم

 به جاندر جا  ،حرفهایِ  داغ را می خرد
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 روی گونه ام یمی کن ی کهفوتقسم به 

 ملبتا خنده ات لب تر کند روی 

 

 روی تنت نشاندم، قسم به هر چه گفتم

 نوشتم ی، تنها نـُتآنچه که نگفتیاز

 دو، دو

 دو، دو

 آه ه ه 

 نـُتها که زنگ می زنند 

 !غصه دارند چهخوابها 

 

 

 

 

 

 2100دسامبر  29هامبورگ، 
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 باد می آید
 

 ماهچند بار از عمق خوابهای 

 موجهای بلنداوج  ابچند بار 

 باغچه؟ رطوبِت رویِ چند بار 

 ؟، تا توچند بار تا من

  باد با آتشبازیِ   وقِت

  آبوزشِ  ما در  وقِت

 تِِ بی وقتی انبوِه بخاروقدر 

 یادت هست؟

 !باد می آیدوای ی ی 
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 وای ی ی

 آرام می خواند ،من، از تواز 

 اتاق، تنهایی را می چیند پرده ی آویزان از

 می پاشد هاروی خط ،انگشتانش راعطری از 

 گل را می بویدجلوه ی قابهای طالیی،  دورِ 

 !با خنده ی ما غش غش می خندد

 آری ی ی

 از عمقِ  شبی می آید بادباز 

 اندرمی قایقش را  ،روی نتهایِ  آبی

 بر دهانش طعمِ  شیرینِ  عسل

 در جانهایش پرش جان حرف

 ضربان نفسش اینجا غلتیدن

 می داند مو نگاهش در نگاهی که خیال

  :دپرسو به تکرار می 

 ؟می مانی می مانی؟

 2102ژانویه  5هامبورگ، 
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 !ناتمام تمام می شوی
 

 اینجا که می رسی

 از  چشمهای انتظار گذر کن

 را هاشور بزنحاشیه  ،اتفاقمیان در 

 روی خطوط واژه ها را بخندان

 بازی نکنپرنده حواس با 

 برایش دانه نریز

 کمی چرخ دور اتاق، دور حیاط

 دور سرگیجه هایِ  مست و ملنگ بزن

 کمی با قلمهای رنگ ُو وارنگ

 !بزنرا جابجا خط  بیجا
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 بعد

 چون هابه چین ها،  به

 روی دیوارهای خواب ،دستهای دراز به

 روی گلهای لمیده بر خیال ،پاهای هرز به

 !کمی نگاه کن

 !فقط کمی

 ریا ی حرفهابوی گاه 

 تکرار می رسد هب، گذشته از رازها

 !مرچقدر بگویم دوست ندا

 چکه چکه اشک بریزی، مروز مرگنمی خواهم  نه

 دانه دانه روی لبهایم بوسه ی وداع بنشانی

 !نیآذین کگل  باتابوتی را که ندارم  یور

 بیا امروز که هستم، آری

 بخندکمی کنار باغچه با من 

 سیر نگاهم کن 

 در آغوشم بگیر 
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 !زیر همین آفتاب داغ مرا ببوس

 !با من همخوابه شو

 نه ه ه  

 مردان ما از قبیله ی آشوبندمی دانم 

 به بند سنت گرفتار

 ، همیشه کر انگوشهایت

 همیشه الل  ،انلبهایت

 و 

 !همیشه غرق خواب انچشمهای حریصت

 و

 مدام زخم می زنیتو 

 و

 من بی زینِ  اسب سپید 

 می دود میدان میانچه تیز 

 م بوی افتخار می دهندزخمهایچه 

  دفترهمین روی خطوط  حاال
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 :روی موجی بلند می خوانم، البالی نت های آبی

 ؟ دخفته ای هاچرا در گور

 ؟دخورده ایچرا فریب گورکن را 

 !از عمق این شب سیاه باید پرید

 !از این گودال باید بیرون خزید

 از نودوباره  حاال

 اینجا که می رسی

 از  چشمهای انتظار گذر کن

 در میان اتفاق، حاشیه را هاشور بزن

 خطوط واژه ها را بخندانروی 

  بخوان، نوشته امکمی پایین تر 

 !ناتمام تمام می شویتو نیز 

 

 

 

 2102 ژانویه 25هامبورگ، 
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 صندلی
 

 صندلی پاهایش درد می کند

 دستهایش تیر می کشد

 اّما

 سینه به پشت من می دهد

 در خلوتی به حرفهایم گوش می دهد

 !عجب با معرفت است صندلی

 

 

 2102فوریه  2هامبورگ، 
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 بادامید در دست 
 

 های آبی ام لمیده ای کنار نت

 !تا هی ی در هراسم بلرزم

 روی خطوط دلتنگی ام  خمیده ای

 ! تا هی ی از ابرها چّکه کنم

 نگاه کن که نگاه می کنم

 !شیرین است ه بودیگفتبه فردایی که 

 !استدر راه مانده  نگفته بودیکه 

 نمی رسد؟چرا که 

 باد پشتِ  گلها می وزد 
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 چرخدمی پرچین به تکرار دورِ  

 دپیچو اینجا هرشب در پچپچه های دفتری می 

 .ی ی چشمهایم را باز، بسته می کند هی

 

 اینجا عجیب سرد است

 یخها آب نمی شوند

 خیز برداریروزی مبادا 

 ُسر خورده، پایت بشکندمبارک بادها، مبادا روی 

 نه ه ه ه 

 فردا خوابیده خواب می بیند

 پشت پرده های شب، مثل آدمها

 خِط سکه ها می دودشیر ُو گاه در پی 

 فرود می آیددر خلوِت خیالی گاه 

 در مکثِ  تلخی شکستن را می آموزد

 ی دیگر میان بادها بغلتداتا صفحه 

 ی سرددیروزدر 
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 ترسرد یامروزدر 

 !تلخ یبادامها کنارِ   ییفردابا 

 

 گمانم جایی در آغوش قصه ها 

 آسمان را به دریا

 دریا را به زمین 

 ها بخشیدندزمین را به فردا

 آدمهاو 

  یدندنام امید را فردا

 آدمهاو 

 سپردند هاباددست امید را به 

 !ندنخاموش ک را شمعها اینجا،  هر شب ،هااین باد تا

 

 

2102فوریه  25هامبورگ،   
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 آوازهای دور
 

 ییآ یکه م نیا

 یخوان یکه نامم را م نیا

 باد  یو هو یکه در ها نیا

 تا ماه  یواشکی

 خلوت شبت  در

 آبها  یرو ا،یبه در دل

 تا من دراز  دست

 !یزن یموجها م یرو غلت
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 ها  یآب تاکه دست  نیا

 ها می برمنت تو را روی 

 که با آفتاب داغ نیا

 ِ شن ها یساحل رو کنار

 آغوش خلوت ماه  تا

 !می پرمتو  با یه

 

 تاب یب میزن یکه له له م نیا

 ادیاز  میبر یکه خواب را م نیا

 همهمه انیکه شب م نیا

 دهیبه لب رس جان

 !ما یبرا میدرمی  پرده

 

 می شودشب  آوازکه حرف به حرف  نیا

 از ُنِک قلم  نفس

 رویِ  لبها تا گردنِ  ورق می دود
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 دور خیال هر گل پروانه می شود

 این که تو شعر می شوی، من شاعرت

 چرا؟هرگز پرسیده ای 

 نه ه ه 

 .نپرس، نمی پرسم چرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2102آپریل  4هامبورگ، 
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 حضور عظیم عشق
 

 شب، بوقت زوزه های سگ 

 مست ِ یهاسوت آدمدنبالِ  

 استاز خواب پریده پشت گریه ی کودِک همسایه، که 

 با واژه های آشفته پشتِ  در نشسته ام

 !شاید شعر خرامان بیاید

 !کمی سرخ دانه بپاشد

 شب چه تاریک، بوقت هیس هیس

 دنبالِ  چشمهای دلتنِگ خیس

 بجا جاحرفهایم  ،ت هاـُنروی هی 
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 هی خیالم، تا گیالسی از شراب

 گونه هااز این خط به آن  بی تامل

 ماه تا شیار  باغچهمیانِ  

  ، فوت در هواسیگار کمی دود

 ها تا ستارهپاره دلم پاره، 

 نه ه ه ه

 !هنوز شعر نمی رسد

 !هنوز تو نمی رسی 

 کبود هایراسبوقت هشب 

 بوقت بوسه های کور

 نـُتهای ما می شودباران صدای 

 اطلسی های خوابیده بر همتا 

 میان خوابهای شگفت 

 قد کشیده سر بلند، دست دراز

 لب به خنده باز کنند، روی علفهاپاهای برهنه برای 

 نه ه ه ه
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 !هنوز شعر نمی رسد

 !هنوز تو نمی رسی 

 کسی در این میان هنوز 

 به رازهای تو می اندیشد

 به آغوشی که گریزش نیست

 م می کنیدر هر اندکی که با من تقسی

 می زنیبرای ما کنار  کهپرده ای در هر 

 من در میان شب ها تکرار کنان تا 

 روی خطها میان واژه ها

 به بودنت یا نبودنت خو کنم

 بعد کمی رقصان، کمی خوشخوان

 با لبخندت میان قاب، آغاز روز را 

 با ترانه های آفتاب بازگو کنم

 که شکوهمندی ای یار

 .هر شب بر باغچه ی خانه می بارددر حضور عظیم عشقی که 

 2102آپریل  05هامبورگ، 
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 بادبادک
 

 در بساطی که بیقراری جایش نیست

  مرغوب ستورقی ،دادارقر

 ردبمی بادبادکی  رقصان  یهاگوشواره  که نگاهش را باد با

 همین بادبادک باشداز آسمان  توبگذارسهم 

 سر نخ را محکم بگیر

 رو برنگردان 

 که می سوختمشبانه در تبی 

 عرق کردم

 !دادیقرارنه قراری مانده، نه  دیگر حاال

 2102آپریل  21هامبورگ، 
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 باش، باش
 

 اینکه اینجا نشسته

 خمار نوشیده باشیلب هایم را 

 کرده نگاهدیوارها  بهاینکه 

 میانِ  بخارها، داغ نوشته باشم

 ریخته  روی دفترمتنها اینکه 

 یچیده باشالیِ  گلها از کمی پاورچین 

 اینکه هی در دام شعرم غلتیده 

 هی تر و خشک را سوزانده باشم
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 اینکه هر رهگذر بو کشیده 

 رسیده باشد آآخاز ارتعاش ما به آ شگمان

 دست راست ما را بریده اینکه 

 از زهر نوشیده باشد ،عسل ِ خیال بهه ه چّکچّک

 اینکه چرخ می زنی دورِ  غنچه های سیاه

 نامت بریده باشیرا ب تا که ناِف شعر

 اینکه نیمه شب با آه ه ه خوابیده 

 در سرزمین عجایب به زنگی شکفته باشم

  انرقص هاروی موجقطره قطره  ،اینکه حرفهای تن

 تا به سنگی قطره ها در آینه شکسته باشند

 بیرون نمی رویم از ما اینکه

 روی خواب پنجه می کشیم تا ما

 آه ه ه 

 در تبپوستمان این همه 

 نفسهایمان درلرزاین همه 

 در شب  التهاب  هاین هم
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 خطاین همه فرو در 

 تا کجا از کجا 

 کلید را بچرخانبیا این 

 یواش، یواش

 زیر گوشم یواشکی 

 کن دهان باز

 باش، باش: بگو
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 نفس گیرهوایی 
 

 ماینکه اندیشیدن نیاموخته ای

 مکتابها چسبیده ای چون انگل بر تناینکه هم

 مکه اصالت را مدام عاریه گرفته ایاین

 کردهاینکه مدام قیچی تیز 

 مدام معنا را از ریشه چیده 

 مگردن برافراشته ادعایی نو می کنی

 اینکه مدام دفتری را پاره کرده 

 ستمابر این گمان که دنیا نگاه 

 ستمابر سر انگشت اشاره ی  شچرخش
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 می بویندخوابهای من که صراحت کالم را و 

 !چه آزارم می دهند گاه

 جسور یمادربزرگ در شک مثل سکوت

 چشمهایش پشت برق 

 ؟نفوذ می کرد دیوارقلب تا چگونه 

 گاه چه ساده می توان آسمانخراش را نظاره کرد

 بر لب بامش ایستاد

 !پروازی جاودانه کرد

 "خسته ام " گاه می توان گفت 

 "دلتنگم " توان نوشت گاه می 

 گاه می توان قدم در خیابان گذاشت

 !بی مقصدی براه افتاد

 می توان با پرنده ای هم آواز شد

 یا که با باران گریست

 می توان در باد رقصید

 پیراهن شب را درید
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 کنار ساحل در ماسه ها غلتید

 بعد دوباره به خانه برگشت

 پشت میز نشست

 .به فردا اندیشیددر هوایی نفس گیر، بی صدا، 
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 دلرباپرچینِ  
 

 همیشه های پاییزی

 همیشه های زرد 

 خطیخط همیشه های 

 دیمی رس شب از راه

 و این ُنت های آخر 

  ِ دلربا پشت پرچین

 بر هم می شوند در هم ُون  اتصدایبا 

 !از جا کنده می شوم ،چه بد جابجا

   می فشارمچه بد گلوی ماه را 
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 !بارمب ی دورگرفته ی ابر از گلویِ  تا شاید

 بر خرابه ها چّکه کنم

 در گذرگاه اسبان وحشی 

 دور پاهای برهنه ام 

 پیچیده ی خیسعلفها

 من دویده همراه

 زمین بلرزد

 !جادوی اسطوره ها مرا دنبال کنند

 باز تنگ واژه ها ،من نفس زنان

 عاشقانباز خمار، کنارِ  

 سیگاری دود کنم

 دگذربپاییز  از من 

 من دست دراز کنم

 !پشت میز، آسمانِ  شبم را، خندان کنم

 

 همیشه های پاییزی
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  یارغوانهمیشه های 

 همیشه های خط 

 شب از راه می رسید

 و

 اینجا روی گیجگاه من

 با من، گر گرفته می سوزید

 های دلرباتا من در پرسه 

 رنگی تازه در قاب بنشانم

 با پرنده رهاتا من 

 باز کنم فوارهمیان باغها 

 بی پروا بکوبم، بچرخم

 برقصم دور حروف سوت کشیده

 حیرانرا  خدایان

 !کنمبندگان را بی تاب 

 تا باز پشت دگمه های نیمه باز 

 .خمار شوند ستارگان
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 آه ه ه

 همیشه های پاییزی

 همیشه های سرخ 

 چگونه در این شبهای دراز

 ریختهروی نفسهای تار 

 نشاندهآشوب 

 جان به جان داده 

 ؟خریدارِ  پرچینِ  دلربا می شوید

 من در خیال  چگونه

 می چرخم؟با میلی از وصال 

 شکفتن اطلسی ها باچگونه 

 یار هایدستروی ، ها بهانهغرق در 

 ؟کنم دوباره تازه یتکرار

 همیشه های پاییزی، همیشه های پاییزی

   

 2102اکتبر  0هامبورگ، 
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 "تکرار خسته ام از"
 

 بر دارمجاده ها را  ،از روی نقشه ی جغرافیا ،بگذار

 بشکنم ،پل ها را برای عبوری که نمی کنی ،بگذار

 نگاهم کنند سیر ،قله های یخ ،بگذار

 به آینه نگاه کنم  ،دوباره در لمس تنهایی ،بگذار

 ندنوازش کنسطرهای باد  ،راگونه های خیسم  ،بگذار

 مآب کن ییتانگوبا  ،را هاآدم برفی دوباره  ،بگذار

 نگو نه، نگو نه

 ؟می پاشیقله ها نمک  ِ چقدر روی زخم

 چقدر مشقهایم را خط می زنی؟

 چقدر از عید های جامانده می گویی؟
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 هااان؟ چقدر؟ چقدر؟

 وقتی برای ما نباشد ،بگذار

 آمدن ندارد ،در شایدی که

 تکرار می شوم ،در نداشتنی که

 می کنم م، های نهی می ز

 رفتنم را  ،بگذار

 م رات های آبی ان ،بگذار

 "از تکرار خسته ام"بلند بگویم  ،بگذار

 دیگر تمام می شود هفت شِب ،ه دنیاحاال ک

 بگذار با زمزمه های خلوت

 مالفه دورم بپیچد

 دست زیر سرم بگذارد یبالش

 با من همآغوش شودخواب 

 برف بعد 

 یخبعد 

  بعد لرز



82 

 

 "از تکرار خسته ام"

 زمان به پایان می رسد

 وعده سزاوار مرگ است

 حتی بادها هم خمیده می میرند، من می دانمو 

 آری جزر و مد هدیه ای بود کامل

 می پرید رویشان برای مردی که با عشق

 و اشک ارمغان تغییر است

 در جهنمی که سوختن عادت است

 باز گردیم ی بودنحال بگذار به معنا

 نگردیمما دنبال حقیقت  از این در صندوقچه ها بیش

 خونِ  خستگی را همین جا بریزمبگذار 

 تا بانوی رهایی برایم سرودی تاره بخواند

 شاید روزی کسی یادش بیاید

 .که پرواز فقط روی بال پرنده نبود 
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