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  ناشر ي مقدمه

یعنی . گانگی استدوی که حقیقت وجودیش مظهریت این کس.گترین سرشناسی ناشناس ماندن استبزر
  .در عین مجهول بودن به قلمرو دانش ناشناخته پیوسته است

خت و سرانجام به نواخت ناسم و از نزدیک با ساخت و پرداش یاین مجموعه را مي  هسرایند          
گشودن به  هنگام چشم دانم که شاعري را همچون صلیبی از تقاطع لفظ و معنی از می. دارمیی ایش آشناه هسرود

هایش را که متعلق به دوران کودکی و نوجوانی اوست با نام اولین شعر. نون به دوش کشیده استکاین جهان تا
پاریزي مورخ، محقّق، دانشمند و باستانی تاد دکتر محمد ابراهیم اسي  هفاضالن ي و با مقدمه »لبخند آرزو« 

باالخره شاعر این سالیان و مقدمه دکتر مجدالدین کیوانی که در آن زمان شاعر، افتخار شاگردیش را در 
آموزي نوجوان بوده  در اهواز وقتی که دانش 1342است، در ماه مقدس فروردین به سال  هدبیرستان داشت

چاپ کرده است که با  »با این سکوت سرخ«دیگري با نام ي  همجموع 1346ل در فروردین سا. است پراکنده
پس از آن او شعري . دریغ در محاق توقیف ناپدید افتاده است و هم اکنون خود نیز نشانی از آن به دست ندارد

ه است و از سوي سازمان که براي کودکان و نوجوانان این مرز و بومش سرود »شیرین تر از پرواز«با نام 
و جز اینها بسیار ام  هند، خواندا هانتشارات کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به زیور نشرش آراست

 »روزگار وصل«و  »فردوسیي  هنام هفته« ند، از او شعرهایی در مطبوعات پیش و پس از انقالب چونا هپراکند
ما ي  هکه این شاعر براي نمایش جوهر س است و تنها ابزاري استانم که شعر براي او مقدد یاما م. ما هدید

شب شده است که ده شعر . شیفته کار خویشام  هاو را شاعري دید. روان خویش در اختیار داردبعد الطبیعی 
بعد از آشنایی با این شاعر عزمم به انتشار شعرهاي او ! در قلمروهاي شکلی و محتوائی متفاوت سروده است

باور کنید که تنها به خاطر انتشار شعرهاي او به وزارت فرهنگ و انتشارات اسالمی براي بنیاد نهادن  .جزم شد
آن را گرفتم و حاال این که در دستهاي شماست حاصل همان ي  هنشر مشیانه مراجعه کردم و سرانجام پروان

  :شاعر در شعر الالیی جنب و جوش اندرونی حاصل از برخورد با این شاعر و شعر اوست و به قول خود
  ،حتّی خوابیدن مشکله بی اونزندگی جنبشه 

  مو آهسته بجنبون ت میگی گهوارها هتو با گری
  !!!منو اینجوري بخوابون
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براي انتشار این مجموعـه  . اي او در من از این دست به اطناب نشسته استه هدبه راستی که ایجاز سرو
چهارپـاره، قصـیده،    ،بهاي جور واجور نو و کهن، چون نیمـایی، سـپید  ناچار باید پنج، شش هزار قطعه شعر در قال

نه  شاعر نه وقت این کار را داشت و. دش یاز نظرهایی صائب گذرانده م.... غزل، قطعه، رباعی، دو بیتی، مثنوي و 
ر سـترگ را  این کـا یغمایی انجام ي  هاین بود که یکی از شاعران قلمرو راز، سرکار خانم پیرای. ش بودا هدر حوصل

اي وي اسـت و در عـین   ه هانستم او چون من و بسیاري از دوستان و یاران شاعر شیفته سرودد یدرخواستم که م
  .حال خود یکی از استادان شعر غنایی زمانه تواند بود

کنـی کـه چشـم     نگري گمان می اما وقتی در او می! بیند م، نزدیک را با چشم ظاهر بهتر میناسش یاو را م
او بیشـتر نـدارد بـا     تـر  قلم نیز با آن که یـک چشـمه کـم   جهان بین است، حتّی عصاي کوري او جامی باطنش 

  :آگند بر کاغذ لغزان استبصیرتی چیستان 
  کورم ولی عصاي من انگار،
  .چشمی به راه دارد و بیدار

  .بیناست خامه، راه شناس است
  .هر گام او سجود سپاس است

جفت، چونان بالهاي معمـا از دوشـهاي مـرغ چیستانشـان      اکنون جفت هزاران بیت شعري که تانشاءاهللا
ـ    ه هآویخته و گسترده بودند و در النه ماندن به لنگ ي  هاي بار برهم انباشته تبدیلشان کرده بـود از ایـن پـس مای

ر اي برزخ راز و نیاز باشد و ما نیز بـه میـانجی پراکنـدن ایـن بالهـا در فضـاي ادب معاصـ       ه هپروازش تا بیکران
  .میهنمان بازي غریزه را سامان داده باشیم و روز روشن احساس و اندیشه را از روزن خویش گذرانده

  خود
  غریبی

  در
  جهان،
  چون،

  شمس،
  !نیست

 و من اهللا توفیق و علیه التکالن

 عصمت اسالمی

23/3/1374    
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  !الویار نیش داري، الص گر
  

  ان می گیرد،ـان پایـونه، جهـدین گـب
  .يا هه با زمزمـکی ترسناك ـنه با تراک

  الیوت. اس.اثر تی» میان پوكآد«از شعر 
  

 )1(  
ما هي کهن، توفیق یافتا همن به تازگی به کشف قار.  

ا خاکستريا هقاري آتشین، ام.  
      

  .اقلیمی است ،یاخته هر
  گانهاي کیهان را،ها و چو گويي  ههم

  .اینجا به بازي می گیرند
      

  .ون استجني  هباوعشق، نو
  .ما هاین حقیقت سبز را، بارها از زبان بیدهاي شرمگین شنید

  کشد،  می چونان که تیشه،آتش را از دل سنگ بیرون
  . کند ور می عشق، آدمیزاده را شعله

  :ماخولیاي اعظم
  :اختراع آغاز و انجام

  .عشق
      

  ،مآب را بر آتش ریخت
  آتش بی بال و پر شد

  اما
  !بال و پر درآورد آب،

  !دیوانگی پدیدارهاست......... شق ع
  

از کردارند و نوع مرغوب شعر و داستان ذاتی یگانه دارند و این یگانگی ذاتی حاصل آن است که هر دو روندي 
  .شان همیشه معجونی از قبض و بسط، گره وگشایش است

  آب را بر آتش ریختم،
  پر شد، آتش بی بال و
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  اما
  !آب بال و پر درآورد

  !دیوانگی پدیدارهاست. .......عشق 
یعنـی در عـین شـعریت ازمزیـت داسـتانی هـم       . بیشترین شعرهاي این مجموعه همـین حـال و هـوا را دارنـد    

رود و انـدك انـدك توقـع هـم      ش مـی ها معموالً خواننده یا شنونده با روند شـعر پـی   در این سروده. برخوردارند
یابد که بر خالف  سطرها ناپیوسان در میمیشه در آخرین خاصی فرجام پذیرد اما هي  هرساند که شعر به گون می

  :ي دیگر پایان پذیرفته استا هچشمداشت شعر، به گون
  .عشق جز سعی و صفا نیست! عزیزم

  .مگو اما که در فرهنگ ما نیست
  وفا هرگز مجوي از آدمیزاد،

  !دریده شرم مادر را حیا نیست
  

)2(  
ـ  هشعر از آن مقول» !افزاید ن میادي دود برابهام شعر افروختافسوس که نقّ« ا نیسـت کـه بـه میـانجی     ه

در  .تـر شـدنش مـی انجامـد     یـده تفسیر کردن از گنگی آن کاسته شود که هرگونه روشنگري در باب آن به پیچ
از آنچه ن پیشاپیش بگوئیم که منظور ما بنابرای .یما هگشائیم، بستگی را بیشتر کرد اینجا هر گرهی که به ظاهر می

تنهـا  مالی شعرهاي مندرج در آن نیسـت کـه   از ابهامات احت ه بر این مجموعه می نویسیم کاستنمقدم به عنوان
شعر شاهدي اسـت کـه بخـش اعظـم زیبـایی خـود را بـه پوشـیدگیها و         خواهیم خوانندگان را بیاگاهانیم که  می

آیـد و   ند به دنیـا مـی  و ناخودآگاهی هنرم اصالّ هنر در گرگ و میش خود آگاهی. ابهامهاي خویش مدیون است
ـ     . در سایه روشن ضمیر هنردوستان دریافت تواند شدناگزیر  چالـه  ي  هنه شاعر می تواند ادعـا کنـد کـه بـه هم

شـعر مـی تواننـد مـدعی درك تمـام راز و رمزهـاي       ي  هاي اثر خویش وقوف دارد و نه خواننده و شنونده هچول
  .او باشندي  هآفرین

ي دور از ا هگراترین آثار هنري را نیز پـار  پیوند زمین وآسمان است حتی واقع هر اثر هنري ناب چون افق حاصل
  .نایافتنی است  واقعیت و دست

شک نیست که هر بود زیبایی میل به نمودن خود دارد اما این میل به نمایش تا آنجاست که بیننـده را  
ـ  به سوي خود بکشاند، وقتی این مهم صورت بست زیبایی دیگر بار خود را ارد تـا تماشـایی بـه امیـد     د یپنهان م

  .گسترش دیدار همچنان به دنبال وي روان باشد
ي است که در آن به تناوب ابهام در خدمت وضوح و وضـوح  ا هبنابراین شعر به معنی دقیق کلمه سرود

ـ . در خدمت ابهام باشد  گمـان  دم و بـازدم انـد و بـی   ي  هبه دیگر سخن پنهانی و آشکاري براي شعر به منزل
  .میانجی این دوگانگی شعر را توان نفس تازه کردن نخواهد بود بی
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ـ  هند و دلیل این تنـاقض انـدرونی ایـن اسـت کـه شـاعر واژ      ا هشعرهاي این مجموعه در عین عریانی، پوشید ا و ه
  :خوانیم المثل وقتی از زبان او می فی. ي خاص خویش به کار می گیردا ههاي زبان فارسی را به گون اصطالح

  ب ژرف نهنگ را آشفت،خوا
   .انفجار آبسواري  هنعر

ترین اتفاقات در ایـن عـالم    از کردار ضد واقعی در این بیت در می یابیم که منظور سراینده این است که کوچک
کمین کـرده اسـت مـا را بـه     آبسوار انفجاري  هتناقضی که در جوهر. بیانجامندا ه هممکن است به بزرگترین نتیج

   .و حاصل استمرار این تأمل استغراق در صراحت ابهام آلود این عبارت است اردد یم تأمل وا
  

)3(  
ترین میزان ذهن و زبان شاعر ما تناقض است، یعنـی بایـد در    اساسیاز همین حاال معلوم شد که ! خوب

نگریسـته  دیگـري  ي  هتناقض میان ابهام و وضوح، چون در آیین. ها بود اي او جویاي انواع ضدها و نقیضه هسرود
کننـد   خـوش خیالهـایی کـه گمـان مـی     ي  هپیشاپیش آب پاکی را روي دست همـ . شود، تناقض نو و کهنه است

گذشته با تمام تعلقـاتش  . ریزم میان شعر را، کامالً نو کرد، می شود هیچ پدیداري از پدیدارهاي جهان و از آن می
کـار سـامان دادن بـه تقـدیري      رشان انسان درکائنات و در صد  الًاص. است به دست و پاي ما آدمیان پیچیده

. کنند ند تماشا میا هدنیا آوردي  هاند و همه با هم نمایشی را که خود به فرمان کارگردان کلّ به روي صحن محتوم
ـ   همه در کار پرداختن داستانی هسـتیم کـه از   ـ  هبـس درازا آغازین  یـم و از بـس بلنـدا   ا هاي آن را از یـاد بـرد  ه

  :»نقطه تا همه چیز از دو« ي  هبه قول آفرینند. توانیم زد نمیحدس  ایش راه هانجامین
  .داستان شد هرچه دستان کرد و رفت 

  !چیست بودن؟ داستان پرداختن
  آدم چه بود؟ي  هکوشش ذری

  !!داستان ناتمامی ساختن 
  چون ازل کهنه است چونش نو کنیم،

  !!تا ابد با طرح نو انداختن
ن دست که حافظ در سر داشـته اسـت پنـداري بـیش     اختن عالم و آدم، از آاز نو سي  هبنابراین اندیش

بـراي  . خدا نیستیم که کن فیکون توانیم کرد. باید از عالم و آدم موجود، جهان و انسان دیگري بیافرینیم. نیست
ود معنوي جهان آفرینش از جمله شـعر، تنهـا یـک راه وجـ     مادي وگونه تغییري در هریک از روندهاي ایجاد هر

تـر را بـا    طبیعت موجود متکامـل . لهام بگیریمباید از طبیعت ا. موجودیتهاستي  هدارد و آن هم به کارگیري هم
آفریند، به طوري که موجود تازه در عین داشـتن بکـارت فـردي و     خویش، میي  هوري از تمام تجربیات رفت بهره

مـثالّ انسـان در همـان    . قبلی بهره مند است اي موجوداته هداشتي  ههمهاي خاص خود، از رخورداري از ویژگیب
در آفـرینش  حالی که موجودي نو و منحصر به فرد است، جهان آفـرین در خلـق وي همـه تجربیـات طبیعـت      

پیوستگی بـه   ریشه و بی بیاري یددپبنابراین، نو به معناي درست کلمه، . اي پیشین را به کار داشته استه هآفرید
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پس مهمترین کـاري کـه   . جاي خود قرار گرفته استم باکرگی به طور منطقی سربا تما هخود نیست کي  هگذشت
ي  هآن و سپس نـوآوري آن در پیکـر  ي  هبراي نو کردن شعر فارسی می توان کرد، نخست شناسائی دقیق پیشین

بـه  مـا از پـرداختن   پردازان روزگـار  متأسفانه نو. است هظاهري و باطنی آن با حفظ هماهنگی تمام عیار با گذشت
ـ  هند، چنانچه بـا وجـود تعلـق خـاطر شـدید شـاعران پارسـی بـه زمـین کـه نشـان           ا هزد مهم اول تن اي آن در ه
خـورد، ادب   رگ صوفی فزون و فـراوان بـه چشـم مـی    سرایندگان بزي  هاسدي طوسی و آثار همي  هگرشاسبنام

آن که دست کم شاعران ایرانی ند، حال ا هعنایتی به خاك کرد رائی شدید و بیکالسیک ایران را متهم به آسمانگ
  :ندا هنهاد خاك است به این گوهر شریف ارج میي  هبه احترام عشق که پرورد

  !فرشته عشق نداند که چیست قصه، مخوان
  !بخواه جام و گالبی به خاك آدم ریز

هـاي خـویش وي را نیـز انبـازي      ند که در شـادیخواري ا هاشتد یحتی حرمت خاك را تا بدان پایه نگاه م
  :ند و سنّت جرعه افشانی یکی از نمودهاي عزّت خاك در چشم شاعران خاکی سرشت ایرانی استا هادد یم

  ي فشان بر خاك،ا هجرعاگر شراب خوري 
  از آن گناه که نفعی رسد به غیر، چه باك؟

ـ     ي  هاساس آفرینش شعري علی الظـاهر، در چشـم سـرایند    ي  هبیـان یگـانگی دو سـوي تنـاقض در هم
  :ي نفی و هر نفی از این قماش اثبات استا هبنابراین هر اثبات شاعران. ینی و ذهنی استاي عه هزمین

  ! دوستت دارم، دشمن باش
  !انگاريناگزیر منی 

  نی نمی روید از این نیزار
  !تا ابد می غرّد آري

کـه  تنـافري  ي  هدر شعرهاي این مجموعه همه جا زشتی و زیبایی، راست و دروغ، واقعیت و خیال، با هم
از ایـن فراتـر دوگـانگی    . ماننـد  ي مـی ا هي از یکدیگرند، چندان کـه بـه دو روي سـکّ   ا هبرقرار است پارمیانشان 

  :ندا هبه دست چپ و راست، چشم چپ و راست و گوش چپ و راست شبی. کنند مان را تداعی می دامهايان
  !ما همن همیشه، هرگز را دوست داشت
  !   نم شناختلوچ نیستم که پوچ را از پر باز توا

انگـار همـه   . انـد  ین تنوع و رنگارنگی تکرار یک سخناي این کتاب در عه هسرودي  هبه تعبیري دیگر هم
آن را به مرور زمان و به دفعات  اند که شاعر اي یک شعر بزرگه هصرف نظر از تفاوتهاي قالب و حال و هوا، پار

ورزد و  جهـان مهـر مـی   ي  هشـاعر بـه ذره ذر  . یـار اسـت  هر مصراع و سطري الف قامت . ه استجداگانه سرود
  :گزارد اس مینهایت را به پاس یک دوست دارد و یک را به پاس بی نهایت سپ بی

  مربع،
  مستطیل، 

  لوزي،



 قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. ز ا"مجموعه شعر ي الکترونیکی  نسخه

8  
  قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. از "مجموعه شعر 

  متوازي االضالع،
  حتی ذوزنقه

  :ندا ههمه چارگوش
  .است "دوستت دارم"گذاري، همان  با من در میان می به هر لفظی که مهربانی خویش را

اي این اثر هیچ جز مناجات با دوست نیست و هیچ کدام از این مناجاتها را جـز معجـون   ه هسرودي  همه
خـود را در  شاعر دوست دارد . جهات ي تا ماورانیازي ژرف تا مغز استخوان و رازي شگرف . بینیم نمیراز و نیاز 

ي شـور و شـیرین گشـوده اسـت،     ا هیمعشوق خویش گم کند اما چون این کار به کمال میسر نیست، زبان به گال
  :ي لبالب از سپاسداشتا هگالی

  ،بید مجنون سر به زیر افکنده بود
  !این دیوانه همتاي من است: گفتم
  از این برتر خردمندي کجاست؟: گفت

  !تربت خاموش لیالي من است
  می برم تا جاودان او را نماز،

  !مصالي من است: گور پاك او
  م،ا هدمن در این آیینه او را دی

  .خواب او تعبیر رؤیاي من است
  نام مجنون نیست با من از جنون،

  .ناي من استعشق، عقل سبز بر
  از شرم یار،ام  هسر به زیر افکند

  برفراز خاك کی جاي من است؟
هـیچ محلـی بـراي     جوشـد و  اي وي به بیرون میه هسخن شاعر است از حرف حرف سرودي  هعشقی که پشتوان 

  :گذارد انکار بر جاي نمی
  بانگم رفو بردار نیست،ي  هپرد

  !اینهمه سوراخ با ناي من است
  :اندد یمبندیهاي یار  ناسد و تجلّی چشمش یچکیده از چشم ژرفاي خویشتن م او، شعر را

  ي از چشم بندیهاي اوستا هچشم
  .شعر، اشک چشم  ژرفاي من است

  :می آورد ه حسابهمکالمی با او ب و بی رودربایستی از زبان کمال خجندي همه را
  هاي من در شعر من، این تکلّف

  .کلّمینی یا حمیراي من است
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شـاعر خشـتمال    :یغمـا  حیـدر شـادروان   ي که یکی از نشریات بـا ا هدر مصاحبپیش از پیروزي انقالب 
ـ    نیشابوري به توانـد شـعر    ودیم کـه شـاعر اگـر عاشـق نباشـد نمـی      عمل آورده بود از قول همسـرش خوانـده ب

بخواهیـد، هنـر    سـتش را رااصالً . بینیم عشق می این است که یکایک شعرهاي این نامه را از زبانحقیقت .بگوید
و  ماند که از گرما و گردش خون، فـرّ و فرمـان عصـب، حـس     ق به کالبد سرد زیبارویی مرده میپشتوانه عش بی

  .پشتوانه است مثل اسکناس بی. حرکت خالی است
کـه اگـر کسـی در شـعري نتوانـد      است آن سرگیرد و بر  مار میبیت خود را هفت خانی به ش شاعر، هر

  :شعر به خود را فریاد کند، نقصان خویشتن را آشکار کرده استي  هکمال خویش و تلقین کنند
  ي است،ا هبا توام هر مصرعی درواز

  ي است،ا هرهنورد راه خان تاز
  .م هفت خانی دیگر استهر سرود

    .نام و ننگم را نشانی دیگر است 
و ، گفـت  اي حریق انقـالب ه هشاعر در بهار سال پنجاه و هفت، تنها چند ماه پیش از درگیر شدن شعل             

ي هنگـام آواز  ا هتا چه حد در این که گفت: پرسد می. آواز آن روزها داشته است ژرفي  هشنودي با پریسا خوانند
کـنم   حس مـی : نودش یسخ مم، صادق هستی؟ و پاوش یبه خدا نزدیکتر ملحظه به لحظه کنم  خواندن احساس می

آیـا شـما وقتـی آواز مـرا     : پرسـد  شاعر میاز بعد . بین من و خداي من قربت بیشتري استخوانم  میوقتی آواز 
  ید؟ا هکنید به خدا نزدیکتر شد ود؟ حس نمیش یکنید که بعضی بندها از پاي جانتان باز م نوید، حس نمیش یم

هنـر نـاب   ماند، کسی هـم کـه از    عبادت می هنري از هر دست که باشد به واقع این است که آفرینش
کسـی کـه شـعر نـاب     . روسـت ی رو بـه  گیرد احساس کسی را دارد که با امـر مقدسـ   ع و حظّ روحانی برمیتمتّ
سراید در ردیف کسی است که با حضور قلب عبادتی را به جاي آورده است و کسی کـه از دریافـت شـعري     می

بنابرهمین اسـت کـه تمـام پیـامبران     . ود به مثابه کسی است که کالم مقدسی را دریافته استش یناب شنگول م
ماننـد دیگـر   ههم ، موعه شعربنا به اعتقاد شاعر، این مج .ندا هخدا، براي بیان رسالت خویش زبان هنر را برگزید

بیعی قائـل شـد   بعـدالط  آن حرمتی ما شمارد و براي سشعر و هنر ناب را باید مقد. دري از تقدس داا ههنرها بهر
به همین دلیل باور دارد که چون بر ما معلوم شـد کـه    .قلمرو ناخودآگاه، از مرزهاي ناشناخته می آیده از چرا ک

 ست دیگر به هیچ دلیلی نباید بـا ي شعري را به میانجی ناخودآگاه خود و در کمال اسلوب فنی سروده اا هسرایند
االمر، مخالفت با مقدسات خواهد  صورت این مخالفت، در حقیقت و نفسچرا که در آن . انتشار آن مخالفت کرد

خوردن از پی حق است، نـه   زدن و تیغ برداشتن از آن تیغ سرودن شعر ناب و تمتّعبه همین دلیل در نگاه او . بود
  .جیغ کشیدن و جیغ شنیدن از براي باطل

کشد و برسـر آن اسـت کـه رازي را کـه در      ، نفس میاست، خون و گرما دارد ور شعر وي از جان مایه
ه ذره و معنی میصاحبدالن ي  ههمي  هکیهان در سیني  هاندرون ذرکشـد، هـر    انتظار می لولد و فاش شدن را ماد

که به داللگی خاموشی، دل و دماغ مخاطبان را روشن نه به میانجی سخن تر فریاد کند و اندك اندك  چه صریح
  :برافروزاند
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  !آواز من استي  هي که گوش تو، سراپردا
  .ن استاز بن جان است نه تن تن تنام  هالن

  سخنی هست که از معنی و لفظ است آزاد،
  .نه افسون من استگیز دم افسانه بران

  سخن اینجا به چه کار آید و دستان و سرود،
  .چنبره بیرون شدن است که رسن را سر از

  ، در نیستان تو از ناله و ناي آزادم
  .سبزتر از دم زدن استبا تو خاموشی من 

  :سراید میالدین  ر پیران طریقت، حضرت موالنا جاللآنگاه از زبان پی
  !بر این گفت زبان چفسیديچه بس کن آخر 

  .عشق را چند بیانهاست که فوق سخن است
خـون نمـایش   راستی هم اگر گـردش  . ندک یسماع زبان خود معرّفی م او، سماع اندرون خود را حاکم بر

آفـرینش هنـري   .هنري بویژه سرودن نمودار سراسـیمگی جـان و روان اسـت   سراسیمگی جان است، هر فعالیت 
یابند و  دوست حقیقت وجودي خویش را باز میدر این سماع است که هم هنرآفرین و هم هنر. سماع تعالی است

  .کنند دیدار میملک و ملکوت : با هم در برزخ دنیا و آخرت
  نه که زنجیري حرف است و هجا،شعر دیوا

  کی سزاوار سماعی است که چین در شکن است؟
  خانقاهی که در او زلزله انداخت سماع،

  .نیاز از نفس مطرب طنبورزن است بی
  خون به رقص آمده در کالبدم جوشاجوش،
  .پیر گلرنگ من آسیمه سر از خویشتن است

شـاعر بـی گمـان اسـت کـه شـعر از       . اسـت نهایت برگرد یـک   مه جا این سماع، سماع سرگردان بیه
  :خدا تهی نیستي  هاندیش

  این زبان پیوند ما و کبریاست،
  .ناي خداستي  هشعر شاعر، نال

  ساز سخن،ي  هدر پس هر پرد
  .با خویشتنام  همن خدا را دید

  این که در من می خروشد زیر و بم،
  .گر خدا نی از خدا هم نیست کم

  :این عشق هر سري باشد، آن سري است. اندد یاثر هنري ناب م حقیقی هري  هاو عشق را آفرینند
  عشق اگر با تست گفتن رام تست،
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  .کافی گر شکفتن کام تستش یم
ا را نیست دل بی آفتاب، ه هذر  

  !خویش را بشکاف و بر عالم بتاب
  !خویش را بشکاف و با خورشید باش

  !از درون صیاد مروارید باش
سـرود،  . ائی قـرار و آرام نیسـت  در هـیچ هجـ  . مهر رقصان اندي  هدر چشمشعرهاي این شاعر، ذره وار 

  :افشان راه تمامی را در پیش می گیرد باز و دست پاي
  ي؟ا هبینی، دید شعر من میي  هآیا در هیچ دکانی این همه ترازو که در غرف

  م؟ا ههامان چه را به نمایش گذاشت جز نوسان بی پایان روان آیا در این غرفه،
  :اي من از ایستادن گریزان انده اي سرودهه هواژ
  قرار، اي بیه هکفّ

  قرار، زنجیرهاي بی
  قرار، هاي بی شاهین

  .هیچ ترازویی را در این دادآباد قرار نیست
اند که این روانی را کـه او دارد  د یبعید م. بیند پدیدارها را جانور و روانومند میي  هشاعر، بی مجامله هم

. گمان است که در جنس قریب و جنس بعید وي هم وجود داشـته اسـت   بی. آغاز شده باشد او یا نوع او از فرد
قرار نمایند پیوند تنگاتنگ بر باین میمت اًهمین طرز تفکر باعث آمده است تا در شعرهایش میان اموري که ظاهر

  :کند
  . میز، جا خوش کرده استي  هبر لبجغرافیا رویاروي من،  ي کره

  .رندبی شناورنگها در آي  ههم
در نگاه من این . ا را در آب تماشا کنمه هچرخانم تا غرق شدن یکایک قار آرام آرام آن را برگرد محور می

ي ناپدیـدار، دمـادم،   ا هماند با مغزي از آتـش و گیسـوانی از آب کـه بـاد بـا شـان       خاکی به سري میي  هکر
  .شان است یگرگون و دیگرگون، در کار آراستند

  این سر به چه می اندیشد؟: سماز خود می پر
  آیا آتشفشان از جنس اندیشه نیست؟

  برد؟ آیا زلزله به عاطفه نمی
  !آه آه، کار سرگشتگی عاشقان به کجاها کشیده است

  اي من،ه هالبد، در هر بیتی از سرود
  آتشفشان و زلزله،

  باهم،
  .خورند پیوند می
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  : یم ا هر خیر است، از او خواندازسوي دیگر، شر نیز در بینش سراینده طلبکار و وامدا
  .هاست قرن ما، قرن سیرسیرك

  !هاست روزگار قیام دیرك
  .ذکر زیر شکم بگیر و برو

  :ونیز
  .هنر این سده از زیر شکم زاده است

  .فریاد استي  هشرمی آویخته از تیش
  !چه خراباتی

  .آباد است
تجدید مطلع انسـان روزگـار   . ع استدرعین حال که این گرایش به غریزه در نگاه مثبت او، تجدید مطل

ریزي کنند و براي این کار هیچ راهی جز  خواهند فرهنگی نو را پی ر ما، میآدمیزادگان روزگا. ما با حیوانیت آغاز
شاعر به تمام گرایش هـاي اروتیـک در ادبیـات جهـان و از آن میـان شـعر       . بازگشتن آگاهانه به جنگل ندارند

انسـان  . نگرد یز را از سر نو آزمون کند، در میکه سر آن دارد تا همه چ اآغازگر معاصر فارسی، به چشم نهضتی
و بی گمـان در ایـن مهـم توفیـق رفیـق او       با معاش و معادي نوستناسب روزگار ما، در کار ساختن عقلی نو، مت

یرد و قرار گرفتـه  خود با حفظ شرافت آدمیت در این راستا قرار گي  هشعر معاصر فارسی باید به نوب. خواهد بود
  .است

سوم تناقض باشد، دیگر بایسته نیست که براي رسیدن به نو، کهنه را از میان ببریم ي  هاگر قانون اعظم در هزار
  .که رسیدن به نو مستلزم دریافتن کهنه است

)4(  
روز  "در شـعر  . حال وي محال طلبی است. این مجموعه محال پسندي استي  هذهنی سرایند یکی از ویژگیهاي

  : می خوانیم "می گیرد جاللما از شمس 
  در محال آویختن ماراست حال،

  .عشق می ورزیم اما با محال
ه بـه اسـتمرار معجـز    تمام تقالّي او در جهت تحقق بخشیدنگستراند و  درشاعري هم همین منش را می

ساید و در هر گـام کـه    می سپاس این بینایی را سر بر راهکور است اما عصاي قلمش بیناست و دم به دم . است
  :آرد ارد سجدتین شکر بجاي مید یگذارد و برم می

  کورم ولی عصاي من انگار،
  .چشمی به راه دارد و بیدار

  بیناست خامه، راه شناس است،
  .هرگام او، سجود سپاس است

عی است که عشق زبان او را باز کرده و تا قیامت آهنگ بستن نخواهد کردمد:  
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  زبانم، ي بادانم چه کرد ینم
  .بخوانمخواهم  جاوید می که تا

  در پوست گنجیدن محال است، مرا
  .پر از عشق است مغز استخوانم

  
  :گسست برخاسته است، شگفتی در شگفتی در شگفتی آفریده است گسست که از جوشی بی و همین خروش بی

  خرامان است طاووس زبانم،
  .هاست با هندوستانم شگفتی

  رم شست،روان، ابلیس در شعر ت
  چه آبم؟ از چه آبشخور روانم؟

انـداز   را چریدن گیرد، چرب و شیرین، پس زنبوري است که گل و خار، هرچه -شاعر اشتر: او می گوید
  .خواهد کرد

این مجموعه، غایت شـعر خـود را تغییـر دادن گـوهر خـود و مخاطبـان       ي  هسرایند!ادعاي شگفتی است
  :وي کیمیاگر او را با گوش زرین بشنویمکند تا هیاه اند و ما را دعوت مید یم

  تغییر گوهر است زبان مرا هنر،
   !زرینه گوش کن که هیاهوي کیمیاست

شـاعر عاشـق و معشـوق را بـه دو حرکـت      . نـد ا هنام نهـاد  »تنوین « یکی از شعرهاي عجیب این کتاب را       
 صداي یکی از آنهـا را اي همسان را بشنوانند، کند و می گوید مثالً بجاي این که دو صد تنوین مانند میي  هسازند

ت کـه دو سـوي عشـق را بـه هـم      دار، همـان شـعر اسـ    این حرف طنـین  .نويش یمآمیخته در آوازنونی ساکن 
  .پیونداند می

مالیخولیاي تنیده در پرده هاي سـرود،  . در شعر این شاعر از آسمان سنگ و از ریسمان سگ تواند بارید
جـز  . عرهاي این دفتر را جز مبتالیان به این مالیخولیـاي غریـب نخواهنـد پسـندید    چندان نیرومند است که ش

؟ راستی هندوستانی را شیرازه بسته !ندا هدیوانگان، که را شنفتن جیغ نوزاد شکفتن از حلقوم گل سرخ قسمت کرد
ـ ن اي این دفتر گنگ و منگ میه هبه خیال من اگر سرود .است آینـد دلـیلش    یمایند و پیچیده و غامض به نظر م

ـ   هـر حلقـه از زنجیـر تکامـل بـی     . اسـت  وجود کمالی تو در تو، در بطن سخن پیشـین خـویش   ي  هگمـان از حلق
  .ر استت تر و بالمآل زنجیر تر، ترفندینه چنبرینه

هـم در کـار    باز هم به خیال من، شاعر زبان خود رابه چاالکی تملک کرده است و هماهنگ بـا آن خـط خـود را   
طـی یگانـه آنهـا را در    مانند کـه خ  اي تسبیحی میه هدان شعرهاي این مجموعه به. ه استرساندسرودن به ثبت 

بندنـد، بـه    گشایند، درهم مـی  نند، از هم میک یته کشیده است یکدیگر را تفسیر مبه رشوار خویش  بست حلقه بن
ـ   اي یک قفس مـی ه هبه رخن. گذرند زنند و از زیر و زبر یکدیگر می هم پل می ـ ماننـد ک رواز را در دل ه آرزوي  پ

  .باران است ي همان قفسی که نمایش نغز دریچه. رویانند مرغان اسیر خاك می
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پیغام سخنش این اسـت کـه   . هدد یخود راه نمي  هبه هیج دلیلی نومیدي را به اندیشا ه هشاعر این سرای
بادبادکی است کـه نوباوگـان    ابر،. ناسدش یرهائی بخش م خرسندي را. زندگی هرچه هست ونیست کردنی است

  :پایان گوهرهاي باران است که اژدهایی سیاه خفته بر گنج بی ند در همان حالا هباران هوا کرد
  !دل از گرفتگی ابر، پرغبار مدار

  .که بادبادك نوباوگان باران است
  این ابر به روي گنج باران خفته است،
  .گیرم که به سان اژدهایی است سیاه

ین مسئولیت شعر را مسئولیت در قبـال هویـت و شخصـیت و در نتیجـه حقیقـت ذاتـی       البته وي نخست
بنـابراین اول  . کمـال وجـودي خـود باشـد     ي به نظر او شعر باید قبل از هر امر بیرونـی متوجـه  . اندد یخویش م

ل فنـی  هاي هماهنگ با داشـتن جمـا   اجزاي زبان با یگدیگر و ساختن کلاساسی شاعر را ترکیب کردن ي  هوظیف
پس در نگاه  او شعریت شعر به این نیست که به غایتی بیرون از خویشتن اندیشه کنـد کـه بـه خـالّق     .اندد یم

شـمن  خفّـاش و خورشـید اگرچـه بـا هـم د     : گوید می. ودن پیوند میان اجزاي آن استبودن، بکر بودن، و دلربا ب
توانـد بـی    شعر هـم مـی  . گذارند به نمایش می خود راي  هفرینندنمایند، هریک ترکیبی سامانمندند که کمال آ می

شعر وهم مخاطـب  ي  هاما چون هم آفرینند. ن باشدآي  هال سرایندکمي  هیر آن بر بیرون خویش،نمایندلحاظ تاث
میان آنان دوست داشتن است هیچ شعري از ایـن مجموعـه بـه سـخن دشـمنی      ي  هگمان رابط اند و بی آن انسان

دوستی کند و در  داند که با دوستار یا دوستاران شعرش، می شاعر ما خود را موظف .ماند براي دشمنی دیگر نمی
او بعـد از اعتقـاد بـه کمـال     . همین رسالت بیرونی شعر اوست و. شان کند که دوستشان دارد خالل شعرها حالی

بـرآورده و مجمـوع و   روانـی  ي  هاز تفرق را مخاطب خود اندرونی شعر اعتقاد راسخ دارد که شعر باید بتواند اوالً
  .منسجم کند، ثانیا بتواند بطور موقت هم که شده وي را از عالم کثرت بیرون برد و به جهان وحدت درآورد

عناصر مربوط به شکل از قبیل قالب ، وزن، قافیه، ردیف، صنایع لفظی و معنوي، صـورت  ي  هاو در مسئل
ه باید به میانجی وجدان شـعري سـراینده چنـان بـا هـم      معتقد است که اینهم..... بصري، پاره پاره کردن شعر و

  .نقلیه محتوي شعر، به کار گرفت ي  هدرآمیزند که بتوان آنها را به مثابه وسیل
فوت وقت  ي است که بیا هنقلیه، وسیل سرعت، بهترین و مناسبترین وسیله پیداست که در عصر ماشین و روزگار

ي  هچنین است که شعر روزگار مـا را تندیسـ  . ه مخاطب خود منتقل کندمفاهیم درون سروده را ب بتواند معانی و
اند منتهی ایجازي که در روان مخاطب به اطنـاب بیانجامـد و در انـدرون وي تـاثیري ژرف برجـاي      د یایجاز م
تردیـد،   کند و بی ا را به عبارت تبدیل میي است که اشارتها هدر باور او وجدان شعري شاعر، کارخان. گذارد
کـردن  ا لقمه گرفتن و در گوش مخاطـب فرو دیگر روزگار زبان ر. شناس باشند دوستان هم باید اشاره شعر

پیداسـت کـه دریـا را در قطـره     . معرفت در دلها جاري کردن استي  هبه چشمکی چشمي  هنیست که زمان
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اسـت   یآلـود و جـادوئ   ي اسـت ترفنـد  ا هشـعبد  پـردازي برآیـد کـه    که از هر افسـانه نشاندن کاري نیست 
   .افشان که تنها از پیوستگان به عالم غیب برتواند برخاست افسون

یار رازهـا  نامیم، بسا نیازها که از خاك به سوي افالك و بس که سرودنش مییاي صحو پیچاپیچی آري در رؤ
ـ  ه هاین است که شاعر لحظ. ك درآیند و روند توانند بودکه از افالك به سوي خا ـ  هاي سـرودن را لحظ اي ه

تـوانیم در سـخن    اگر نمی: گوید می .اندد یبه قول اینشتاین جایگاهی م: مکان زمان وي  هن ناب درآمیززیست
ایـن تشـویش خـواهیم     گمان به هنگام شاعري کردن از ن از این ثنویت دروغین برهیم بیما متعارف روزمرّه

برهم  سر را گیسوي دو تاآري یگانگی . بودن میان این دو ضلع خواهیم نشستي  هس زاویرست و چونان رأ
  .نخواهد زد

  
)6(  

گشودن معماي کهن سرودن و بستن چیستانهاي نـو پدیـد    ي این مجموعه، همیشه در اندیشهي  هسرایند
  :خوانیم در شعر نماز زالل او می. شته استسخن است و گمان می کند در این راه درشتناك، گامهایی بردا

  دستان، 
  .گشایشی دیگر پذیرفته است

  دو گویایی چونان من و تو، گمان باش که هیچ بی 
  !ندا هبا یکدیگر سخن نگفت

  یم،ا هزبان دري را آبستن کرد
  !د کردرداي سرودن، چگونه زبان باز خواهتا نوزاد ف

ادعا ندارد که شاعري می کنـد  . ي عزیزتر استا هدلم پینه است و چنین دلی از هر دل شکست: گوید می
 انگـارد، آن را  اعرانه را، پیغام سروش سبزپوش میآورد اما چون سخن ش ایی به شمار میسر یاوه حتی کار خود را

  :سراید عشق میي  هدر شعر پین. بیند سبز می
  گرچه در این روزها،

  تارم گسست،ي  هرشت
  یاوه توانم سرود،

  .خامه و قرطاس هست
  از تو سرود است سبز،
  . اي تو سروش مهست

ـ  هجا از عناصر گوناگون شکلی در جهت ابالغ هرچه صریحتر محتوي، بهر اً در همهدر شعر خود تقریب ا ه
   .گرفته است

اي خـویش سـود جسـته    ه هسرودي  هختهاي نانوشتاي شعر، همانند له ههاي درنشانده میان پار از سکوت
  .است، به طوري که در شعر او هر سکوتی جانشین سخنی است
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اسـتفاده بـه عمـل آورد و    ، تر معانی و مفاهیم شـعر خـود   قست تا از رنگ نیز در رساندن دقیکوشیده ا
  .اوستي  هگرایاني از این کوشش نوا هنمون ، ي چون رباعی چهار رنگا هتجرب

شـیمی، فیزیـک،   ی اي دانشهاي ناب یعنه هاي خود، درسطح سواد مختصري که داشته است از دانسته هدر سرود
لمی و عرفانی و فلسفی بهره گرفته اسـت و آن را کـاري در   ع ي زیست شناسی در خلق خیال و اندیشهریاضی و 

مـس   کنـدن کربنـات  افبه پندار او شاعري کردن به در آتـش  . اندد یکمال محتوي در شعر م جهت رسیدن به
پرسـت   آیـد بـراي نشـان دادن روان شـعبده     بدم نمی. ماند جاري کردن مس مذاب سرخ از آن می سبز رنگ و

  :آن را در این مجموعه نیاورده است بیاورمو را هر چند هاي ا سراینده یکی از شعر
  داس

..........  
  از شکنج دال پیر، 

  تا خدنگ قامت الف
  که 
  نوشته شد، در

  .رسی زار  می به دنده
  :خطنگار داس

  ؛داس
  .فرش زیر پاي چشمهاي تست

  !درست! نژرفتر ببی
  :دشمن سیاه هر چه سبز رست

  داس،
  !اُست... هیس : نعره می زند هنوز

  !نکژ نشیبگذر از الف که راست ایستاد و دال 
  حرف واپسینه بود،

  :معنی نخست
  :س
  س،    

  !س         
  

)7(  
 مارد و بر آن سراست ش یم اینهمه را گفتم، یادم رفت که بگویم شاعر ما، در عین حال هنر را فرزند رنج

پینه نوشت اما بـه   توان با دستهاي بی ر را میشع. آسا پخته نیست حریقي  هعلاین شگردنفرازي  ه هیچ هنري بیک
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ن پینه بستگی در چشم ند نخواهد جوشید و بر این بنیاد است که ایا هآن از دلهائی که پینه نبستي  ههیچ وجه سر
  :کمال انسانی استي  هترین پار دل او قیمتی

  دست است قدرافزاي مرد،ي  هپین
  ! دل را کسی قیمت نکردي  هپین

اند که تا به دست دهقان سرنوشت، زیر و زبر نشود، قابلیت کشت بذر تـازه را  د یخود را خاکی مچنین است که 
  :پیدا نخواهد کرد

  کنی،  خاکم و زیر و زبرم می
  ! کنی بذري دگرم می در خور

خواهند، از پرویزنینگـی   می رکند تا اگ ناسد و آنان را دعوت میش یوي خدا را رفوگر پارگیهاي بندگان م
 هاي سوزن او را به شیرینی نوش جان کنند و بدانند که هنر گنجی است کـه مـار رنـج را بـه     ی یابند، نیشهائر

  :ندا هگمارد نگاهبانی اصالت آن
  این رفوگر سوزنی دارد بال،

الگر ویار نیش داري، الص!!  
  

23/3/1374  
الهیبهمن 
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  در کوله بار چربی کوهان من
  

  ،ما هزنبور را ز کرده پشیمان ندید
  .ما هفریادهاي شادي او را شنید

  شیرین پدید کرد،ي  هاز حسن خام، پخت
  .ما هاین مایه ذوق در کس دیگر ندید

  تنها مراست ذوق ازین بیشتر که من، 
  .ما هترم اگرچه هالهل چشید شیرین

  او خون گل چشیده و آورده انگبین،
  .ما همن خون دل مکیده و شعر آفرید

  !مبین در کوله بار چربی کوهان من
  .ما هآن اشترم که خار مغیالن چرید
  !کندوي بردباري، بی انگبین مباد

  .ما هاین صبر تلخ نیست که شیرین مزید
  شعر مرا بخوان مگر از شوق گل کند، 

.ما هاین غنچه را به یاد لبان تو چید
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  سرودن من

  
  .چاهی من بر فراز چرخ برین است

  .هر غزلم فصلی از کتاب مبین است
  ، تخم مرغ روز، بس افتاد، روزي تن

  !آن را ببین که پخته ترین استي  هزرد
  رد؟جان چه کند؟ روزي از کجا به کف آ

  .جنگل تاریک شب، کمان و کمین است
  روزي جان، جز خیال ناب و روان نیست،

  !نامی و بی نام در ضمیر نگین است 
  ما را شعر از خیال ناب و روان زاد، 

  !ه چنین استسیل به دیوان گشاد، تر، ک
  دلو من از آب چاه خویشتن آگند،
  .نوبت دستار پیچ چرخ برین است

  
23/3/70  



 قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. ز ا"مجموعه شعر ي الکترونیکی  نسخه

20  
  قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. از "مجموعه شعر 

  ٢١  ها نیمایی

  ٥٠  ها غزل
  ٨٨  سپیدها

  ١١١  مثنوي

  ١٤٤  چهارپاره

  ١٤٩  قطعه

  ١٦١  رباعیات

  ١٧٢  دو بیتی
  ١٧٨  قصیده
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  ها نیمایی
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  ....از دو نقطه تا همه چیز 
  

  تو نقطه بودي و من نقطه،
  .هر دو هیچاهیچ

  تو از درون همه تاب و من از برون، 
  .یچهمه پ

  .تو ایستاده به پاي و من اوفتاده به راه
  چه شد؟ 

  .......انمد ینم
- من از گزند الف و گزافي  هتهی است قص-   

  که من به گرد تو ناگاه، 
  .درآمدم به طواف

  .گل کرد ام یبه خویشتن که رسیدم شگفت
  ....من و تو 

  .....دایره 
  .......بودیم      

  !محیط دایره من بودم و تو مرکز آن
  تو در منی اما، 

  تمامت تن من ، 
  ذره ،   ذره
  .دور از توست     

  .نقاط من همه دور از تو، پاي بست تواند
  نخست،

  دو دست خویش برآر از دو سو،
  !زمرا بنوا

  !باز تو نیست که قطر دایره جز دست هاي
  سپس،

  تو از میانه و من از دو سوي،
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  به گرد قطر بچرخیم 
  تا 

  .....نهایت گوي 
  که بی نهایت ما هم در آن، 

  .به زندان است
  !که حاصل ضرب من و تو جز کره نیست! ببین

  انیم،د یمن و تو م
  .جهان ما کروي است

  ی زاییم؟چگونه جهان را من و تو م! ببین
  .نهایت نیستي  هها را اندیش شعاع

  مرا نگاه، 
  !به دستان بی بدایت توست

  .شکایت من، آگنده از حکایت توست
  .من از نهایت بیزارم

  .نهایت پیوندها نظر دارم به بی
      

  دو نقطه بودیم 
  اکنون جهان 

  .....سراسر ماست 
  !در این کرشمه نهان است هر چه ناپیداست

  
                                                              23/6/1366
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  حقیقت سبز
  

  :پاییزي  هدر آستان
  روز اول مهر

  زنگ ها به خروش آمدند،که 
  سکوت سرد درختی که تلخ جان می کند،

  .به مرگ خواب کشید
  ،و بی نهایت چشمان زرد

  .پر از تخیل آبی شد
  درخت، 

  !وابسرشار از آسمان پرید از خ
  ترین، در آن زالل

  نگریست، چون به خویشتن
  :شکفت شگفتناك

  !گذشته بود خزان
  !شکسته بود زمستان

  !رسیده بود بهار
  

  خوش است کوچ، 
  ....خوش است 

      
  !خجسته باد بهاري که می رسد از راه

  :پاییزي  هدر آستان
  .روز اول مهر

  خجسته باد درنگیدن حقیقت سبز  
  

                                                                24/6/1366  
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  تاب شب
  

  گردنم چون ماه هرگز نیست، 
  .زیر بار منّت خورشید

  انم،د یگر چه م
  میرد، با چراغ کوچک من، شب نمی

  گیرد، تیرگی پایان نمی
  .روشن از گهواره تا گورم

  .نورمي  ههر چه هستم، نطف
  !تاب روشنکار این منم شب

  بی گمان هر شب که خوابش می برد خورشید،
  .ي چشم مرا بیدارا هدید

  .چشم دل را داشت باید روشن از امید
      

  .آفتاب
  زر، باز،ي  هبا هزاران نیز

  .از سیاه شب گریزان است
  .مانم دراین تاریک جان آزار افرازم که میمن سر

  .با سیاهی می کنم پیکار
  .باك تابم ندارم هیچ از شب من که شب

  ادیم،د یکاشکی می ماندي اي خورشید و م
  !هر دو با هم سینه و پهلوي او را چاك

                                                        31/2/66
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  شکار رنگین آسمان
  

  خورشید، 
  اي خویش،ه هبا رشت

  .دامی تنیده بود
  .پاشید ابر، دانه در این دام زرنگار

  ناگاه، 
  .چرخ آشکار شدهفت رنگی 

  طاووس آسمانی، در دم، 
  .شکار شد

  
                                                                13/4/66
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  !!!سوگواري  رنگین
  

  در اندرون من، آن شب،
  :بود» پایاني  هچهارشنب«

  سرخ،ي  هچهارشنب
  زرد،ي  هچهارشنب
  آگنده از صدا و سرود،ي  هچهارشنب
  آتش،ي  هچهارشنب
  .دودي  هچهارشنب

      
  !ا که نسوخته هچه بوت

  !ا که نشد بر سمند باد سواره هچه شعل
  ا که نزد،ه هچه بوس

  !ترقّه بر دیوار 
  !ها که نزاد چه سرخ

  !چه زردها که نمرد
  !ها که نیامیخت با زاللی یاد چه رنگ

  سبزترین دوست داشتن، آن شب، ! دریغ
 -!ناي پریشان نگاه که هبه بوت - 

  بازي را،ي  هحریق وار
  به سوگواري رنگین خویش مهمان کرد،

  !به سوگواري نارنجی و طالیی و زرد
23/5/1363  
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  دریاي واژگونه
  

  .شب بود
  .می نمود رفی ژدریاي واژگونه بس

  .هاي دیدن، ماندند در هراس غواص
  .یسه خواب پلک خزیدنددر ک
  تالطم و توفان را،ي  هافسان

  .افسون خواب؛ خواب گران ناتمام ماند
  :آن دورتر، افق

  .شب پاي آسمان و زمین، در هراس بود
  .مهر سکوت برلب، در کار پاس بود

      
  .آنک نهنگ خونی، برکرد سر از آب

  اي رنگین،ه هاز نعر
  .ندا هبیرون خزید

  .اي خوابه هکیسهاي دیدن، از  غواص
  .دریاي واژگونه هم انگار ژرف نیست

  !شکاري  هامروز من پرم، پر از اندیش
  چون با نهنگ روز توان کرد کارزار؟
  !مشتی به رنگ آینه دارم به جاي تور

                                                             25/10/1365
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  اندد یموج م
  اند، در دریا،د یموج م

  می توان تنها،
  .دریا بود

  دیگري بودن،
  .درد بی درمانی است

  موج را دریا،
  .تابوت است

      
  هر روانی، باري ،

  .عاشق کالبد خویش است
  .روح سرگردان، زنجیري تشویش است

  ها از دریا بودن، بیزارند، موج
  هاست، هم از این بیزاري

  که دل دریا،
  ....طوفانی است

      
  ا،ه هنطف

  ز،از آغا
  .به جدایی از مادر می اندیشند

  خواب انبوه جنینی را،
  .انندد یمشق بیداري م

  به رسیدن تا خویش،
  .سخت باور دارند

  ند،ا ها اگاه هنطف
  که جنین،

  جزمادر، 
  .کس نیست 

      
  موج،

  دل دریا را،
  می آشوبد،
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  .پاي می کوبد
  بذر خود بودن را در بن دریا می کارد،

  ،اردد یم خیز بر
  روید، میسبز 

  می بالد،
  می موید،

  .می نالد
  ....پس از آن 

  جاري آب،ي  هآنک، بر گستر
  ....ي سبز و جوان، رقصان استا هشاخ

      
  دیگر اکنون، موج،

  .خویش را یافته است
  ي در آزادي غرق،ا هپار
  .ي در دریا زندانی استا هپار

  کاکلی افشان،
  .....در چنگ پریشانی است

      
  ساحل،تابد زي ش یم

  گرم،
  خویش ي  هپر از اندیش

  تا مگر برکند از قعر،
  ...خویشي  هرگ و ریش

      
  ساحل و موج،ي  ههی که می کاهد از فاصل
  .اهدک یبیشتر تاب و توان او را م

  چه کند؟
  ي هم که بجا ماند از او،ا هقطر

  باز بس است 
  .دکه رسیدن را می خواه

  کام اگر خواستن خویشتن است،
  ؟!کاستن خویشتن استچه کم از 
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  تا سرانجام،

  به خشکی که رسید،
  می جهد بیرون از دریا، تیز،

  :ارد سرمستد یبانگ بر م
  ....آي "

  ...من موجم 
  "...موج آزاد است 

      
  ي دیگر می بینی،ا هلحظ
  ...آمیخته با دریاست  باز،
  .ناپیداست... ناپیدا باز

      
  آب،ي  هنرم می چرخد نقال

  ا از پی هم می آیند،موج ه
  نفسی بر ساحل می پایند،

  از پس این دم بیداري خشک،
  چه گواراست در آن ژرفا،

  !خواب
  .آبي  هنرم می چرخد نقّال

      
  تا از این آمدن و رفتن بی فرجام،

  جز دلی نرم،
  چه اندوخته ساحل؟

  !هیچ
  ....شن برجاستي  هجاي آن سنگ گران، تود

  گوش ماهی، شاید،
  ...بن دریاست محرم راز

      
  تا درنگ است و شتاب،

  نرم می چرخد،
  ...آبي  هنقال

                                                              7/12/1363  
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  ...آن سال هاي دور
  

  آن سال هاي دور،
  .شب، خالدار بود

  تاب ها، شب
  .شب بودنداي چادره هآرای

  انگار شب پلنگی چاالك بود،
  ر از غریزه و شور شکار بود،سرشا

  .ماه سرشار از غریزه و شور شکار
      

  آن سال ها خروس،
  .گلدسته بود و ناقوس

       
  آن سال ها،

  زمستان،
  باران،

  !بی چتر کیف داشت
  !گرماي برف، بیشتر از آفتاب بود

  انستد یاز ما، کسی، درست نم
  تسبیح کیست،ي  هتا از گسست رشت

  :باریدن تگرگ
  !د، چاالك، در دهانش یکه آب منقلی 

      
  هاي دور،  آن سال

  م، همه شب،ا همن با ستار
  .دیدار داشتم

  گهگاه، با فروتنی از اوج، 
  د او فرود،ام یم

  و گاه هم مرا،
  با ریسمان روشنی خویش،

  از خاك، می ربود،
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  !انم او کجاستد یهاست، نم هرچند، سال
  ها، هنوز، گاهی، شب

  اب می بینم،او را به خو
  .عریان و تابناك

  اما،
  !اکنون مراست، ریشه در این خاك

  
                                                                  6/6/1363  
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  ....باري ، شبی افشرد باید
  

  باري، 
  ها را، شبی افشرد باید کهکشان

  اي تاك،ه هچون خوش
  ....شت خاك آلودخُ در این کهن چر

  .خونشان را ریخت باید در خم شعر پس
  .....و اربعینی ماند باید چشم در راه شراب نور

  .آنگاه باید خاکیان را میهمان کرد
  .هاي آنان را چراغان کرد رگ

  شاید شبستان درون آدمیزاد،
  بار دگر بیعت کند با

  ...روشنایی
  یا گور خود را گم کند،

  .....نعش جدایی
      

  یم،ا هاز بطن چرخ، افتاد
  اینگونه،

  ....در دهلیز این خاك
  حیف است در انبوه تاریکی،

  .بمیریم
  گر به شیریم،خوي  هگان تشننوباو

  ناکام می میریم،
  اگر،

  .پستان نگیریم
  ن را باور کنیم ا

  .که مادر مهربان است
  !کوتاهی از ما، کودکان است

  
                                                                 6/4/1366  
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  زاللي  هگری
  

  بر فراز دوش، می برند، 
  ي سپید پوش را،ا همرد

  .چند مرد سیاهپوش
  دوشهایشان به زیر بار دوش،

  .از گذشته در خروش
      

  .راهشان به بن رسیده است
  مرده در میان گور سرد خویش،

  .آرمیده است
  :ندا هند و راست گفتا هگفت

  دور دل نخست،
  .دور دیده است

  .ناپدیدي انتهاي هر پدیده است
  پیسه مار روزگار،

  باز،
  .عضوي از من و تو را گزیده است

      
  بیغمی؟

  !ددي، نه آدمی
  .باز شیونی و رو به خاك سودنی است

  باز دانه دانه اشک ریختن،
  .درونی استي  هکشتنی به عشو

      
  اند پاك، رفته، رفته رفته

  .سوگیان رند سینه چاك
  .مرده را به زیر خاكند ا هماند
  !اي ساله هاي شهید دشن: گفتم

  دارم از تو یک سئوال،
  تو چیست؟ي  هآخرین تران

  !با زبان مردگی بنال
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  گوار من سرود،آنکه سو: گفت
  .ي زاللا ههمطنین گری

  اشک و آه ماندگان که در قفاي ماست،
                                           .اي ماسته هآخرین تران
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  سفید ي ههقهق
  

  :د گفتش یبرفی که آب م
  مردن،« 

  جریان است،ي  هاگر طالی
  ....خوشتر که 

  »! زیستن
  !خندیدند هو برفها به قهقه

  
                                                                 27/1/1350  
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  ...پاییزي  هبهار در آشیان
  

  درخت،
  .برگ گریست

  .باد را تر کرد و اشکهایش دامان
  بهار 

  پاییز،ي  هدر آشیان
  !بال و پر می ریخت

  
  

                                                            27/1/1350  
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  !با میزبان چه کردیم
  

  خورشید، روزي،
  راه خویشتن،ي  هدر نیم

  نیمروزي، در
  .ان خویش ما را میهمان کردباري به خو

      
  آبی،ي  هبر سفر

  .اي بس خوراك آتشین چید
  خوردیم با هم، بی ریا، از خوان خورشید،

  چندان که جز هیچ،
  هاي تفتان، از آن خوراکی
  .بر جا نماندیم

  چون پیشتر، دیدیم، اما،
  گرم است و سوزان است و تبدار،

  نان که انگار،ما را تنور اشتها، چو
  .ما روزه دارانیم و آغاز اذان است

      
  تا اشتها سیري پذیرد،

  تا اژدها، آرام گیرد،
  .میزبان را سرکشیدیم

  اما،
  با اژدها، آرام،

  .با اشتها، سیري ندیدیم
  ناچار،
  آبی،ي  هاي سفره هبا گوش

  .ها را پاك کردیم چابک، غرور دست
  آنگاه، دیگر بار، 

  .عزم خاك کردیم
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  ...شبدیز شب
  

  شبدیز شب،
  .آمد چموش بر

  پا در رکاب ماه فشردیم و
  ...تاختیم

  راندیم با شتاب،
  ناگاه،

  در روشناي سیماب،
  آن شهسوار سوختگان را شناختیم،

  .او  گداختیمي  هتافتدر برق چشم 
  ناچار، خویش را،

  با هرچه برده بودیم از پیش 
  !باختیم

  
                                                               16/4/1366  
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  آسمان و آفتاب 
  

  عنکبوت پیر،
  آفتاب را،

  :از شکاف آسمانه دید و بانگ کرد
  !عنکبوت زرد...! يآ

  ی،گرچه گرم و پاك و روشن
  !از قبیله منی

  .این منم که تار می تنم
  !تنی ی که تار میآن توی

      
  :آفتاب گفت 

  .یم و تار نیستا هروشن است آن چه ما تنید
  .دار نیست در، همال پرده پرده

  :عنکبوت گفت
  ما اگر یکی شویم،

  دست و داستان یکی کنیم،
  بی گمان شکار دام ماست،

  ما اگر یکی شویم،
  کی کنیم،دست و داستان ی

  بی گمان شکار دام ماست،
  زیر آسمان و روي خاك ، هرچه هست

  .زندگی به کام ماست
      

  آن بلند پاك، 
  شرمناك،

  .پشت ابرها خزید
  عنکبوت پیر،

  دیگر از شکاف آسمانه، 
  هم تبار خویش را، 

  .ندید
                                                               16/4/1366  
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  ....زاد کور مادر
  

  کور مادرزاد،
  .با دو چشم خویش بیگانه است

  .بیند مهر را هرگز نمی
  با هزاران چشم ، اما

  .هاي او را  میتواند دید مهربانی
  ! پوست روشن باد

  چشم اگر کور است،
  .!بینا، چشم روزن باد

  
                                                               16/4/1366  
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  !پژواك خویش باش
  

  !پژواك خویش باش
  !چونان که پیش باش

  ...تکرار کن در آینه تندیس خویش را
  کم را وداع کن، چه کشی ناز بیش را؟

  عقلی است کهنه کار،ي  هدیوانگی طلیع
  عقلی که،

  ...ندا هعاقالنش از یاد برد
  .عقلی که بازتاب جنونی مقدس است

  گر در سرا کس است،
  .هم بس است یک حرف

  این حکمتی است خاص که زنبوران،
   ،کندوي خویش را با آن

  .آباد می کنند
  .این عقل از غریزه جدا نیست

  ند به آواز،ا هخوش دل نداد
  آن کور باطنان،

  که قناري را،
  !بی هیچ حاصل از قفس آزاد می کنند

  انند،د یگمان همه م با آن که بی
  آواز،ي  هآزادي پرند

  .برگ استخاموشی مضاعف 
  کی سبز کرده است،
  گل را،ي  هبخت به خون نشست

  ي که با کف برگ است؟ا هسبزین
  سرخی که رنگ جوهري ماست،

  !زایل مباد
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  .رنگ حنا نیست
  گر سخت سبز می زند اول،

  ...تو جدا نیستوهر از سبز ج
  سبز است،

  .برگ حناي عشق در آغاز
  اما،

  در دست هاي دوست،
  .نوشت توان تاختتا سرخ سر

  اي کاش عشق،
  این که سرانجام، 

  دشوارتر نبود از او کار،
  ...آسان نمی نمود در آغاز

                                                    25/1/1367  
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  قفس
  

  :بلبل قفس را می ستاید
  اینجا بسی امن است،« 

  آسانی توان خورد، اینجا به
  .هم دانه هم آب

  اینجا صدا را می توان ول داد،
  .اینجا به جفت خویش حتی می توان دل داد

  آهنگري بر جاي نجار،
  .ز درها پدیدارادیوارها را کرده 

  .در، در، سراسر در، فرا روست
  !د خان جادوستاین خانه شای

  !ما دریغا بالها رامی فشاردا
  . جا نداردپرواز کردن ي  هانداز

  آواز در پرواز را من دوست دارم،
  !مروت می گذارد این بی اما مگر

  .اي کاشکی با من قفس پرواز می کرد
  .آنگاه گوشی وقف این آواز می کرد

  ! بال و پري کن اي قفس باز
  تا بر شوي از قلّه خاموش آواز، 

  ».آواز می خواند زبان بال پرواز
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  !با هم عسل، غزل، چه ترازوست
  سگ با کویر خشک،

  در داغ داغ روز،
  ،ردک یخاموش وگم، مغازله م
  رد،ک یاز بخت خویشتن گله م

  :ردک ید معامله مبا عشق خو
  !اي کویر تفته... آه « 

  !مرا در بغل بگیر
  »!به دمم در غزل بگیر پس آفتاب را

      
  ..ون هزار سال گذشته است اکن

  ! بنگر به سگ چه حالی گشته است
  دشتی همه کویر و نمکزار،

  .. !سگ نیست در میانه پدیدار 
  !اي شور در هر دو عالم

  .شیرین شدن توراست مسلّم
  .با سعی عشق نیشکرستان شود کویر

  !نه این صفا که داري در شور، کم مگیر
  !سگ از نمک برآر و شکر کن

  !بمیراز نو بگو 
  !آنک کویر گم شده، کندوست

  باهم عسل، غزل، چه ترازوست
  

                                                      21/4/1370  
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  بروي باغ آ
  
  
  

  باغ مرا،
  ده قطره باران،

  :آبرو داد
  .انگشتهایت
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  ....چشم روشن پگاه 
  

  ؛تیر با کمان ماه نیست
  .ستورنه اژدهاتر از شب سیاه نی

  در انتظار،ام  همن نشست
  .ي به دوش راه نیستا هبار هیچ سای

  یوسفی به جز خیال،
  .در زالل ژرف چاه نیست

  هاي شب، پشت پلک
  .چشم روشن پگاه نیست

  نیست، نیست، نیست،
  !آه نیست

  
                                                                 3/12/1366  
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  ....تودیوارم که شده 
  

  .دشمنم من با دیوار، دشمن خونی 
  .رفیقم با پنجره، رفیق جونی

  .پنجره با هم آشنا کرد یه ما رو
ه دیوار، ما رو جدا کردا از هم بام.  

  .دیوارا بی پنجره بازم دیوارن
  .ا بی دیوار، معنی ندارنه هپنجر

  بیا تا رو به روي همدیگه واشیم،
  .تو دیوارم که شده پنجره باشیم

  !یوارآي د
  مث مار،

  !نا حلقه نزه هدیگه دور گردن پنجر
  .خفه شون نکن بذار دوباره بادا بوزن

  
                                                                   2/4/1353  
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  ها غزل
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  مهتاب ي  هتهمین
  

  مهتاب، ي ینهتاریک خود را دید در آیشب 
  .مهتابي  هوار او را کین جوشید زنگیبه دل 

  !به خاکش کوفت خشماگین که این تاریکدل من نیست
  .مهتاب ي ینهمضاعف شد از این حیرانی، آی

  خاك تیره حیرت زار، جهان آئینه باران است و
  .مهتابي  هد در سینطپ دلی از ماه تابان می

  در روشنی انگار،ي آویخته ا هبه هر سو، سای
  .مهتابي  هجا دوست، ترفندین سراسر دوست در

  به غربت پرتو خورشید هم افسرده خواهد شد،
  .مهتابي  هبر این معنی گواه افتاد، بر فاگین
  اعمال،ي  هاگر شب را سیاه افتاد باري نام
  .مهتابي  هغم روزشماري نیست با دستین

  وار اگر شب رخش خود، خورشید را گم کرد، تهمتن
  .مهتابي  همینبستن به سهراب سحر، تهشد آ

                                                  26/1/1370  
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  !هیاهوي کیمیا
  

  با سرخ در ستیزه شدن، خوي کیمیاست،
  .زرد است هر سري که به زانوي کیمیاست

   !دازغروب، طلوع است و زرگي  هوار مس
  اعجاز چشمهاي تو، جادوي کیمیاست؟

  گل کاشتم، نگاه تو، نرگس، درود، مست،
  .سنجیدن تو کار ترازوي کیمیاست

  تغییر گوهر است زبان مرا هنر،
  !زرینه گوش کن که هیاهوي کیمیاست

  ي به بار،ا هیم آوردهر چند زرد روی
  .که دعاگوي کیمیاستام  همن آن مسین

  شب به روز،خورشید در سراي من آورد 
  ؟!یا جاي پاي توست که در کوي کیمیاست

                                                    26/7/1368  
                                                                 



 قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. ز ا"مجموعه شعر ي الکترونیکی  نسخه

53  
  قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. از "مجموعه شعر 

  
  
  
  
  

  .دل دف پارینه نیست
  

  آواز سبز،ي  هگوش من و پرد
  کیست که تر می زند این ساز سبز؟

  سرخ گدازان رسید،ي  هآیین
  .تا کند انداز و ورانداز سبز
   آبی افالك، هوا تازه کرد،

  .تا تو بیاغازي پرواز سبز 
  کوکو سرود،ي  هقمري من چام

  !ساخته کن ناز سبز!سرو سهی
  نیلی یله بر خاك خفت،ي  هسای

  .غرقه شد افالك در آواز سبز
  ! بیا باز سرخاي نفس سبز؛ 
  !ز سبزبرو با!اي تپش سرخ

  دستان زرد است و قناري سراست،
  .دف زد پایان سرآغاز سبز

  دف، دف، دف، دل دف پارینه نیست،
  !سرخی است پر از راز سبزي  هپرد

   
                                                                   9/5/1370  
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  !شراب ببین خ کفی نان بیبه خوان چر
  

  !ببین آفتاببرافروز و سایه چراغ
  !نقاب ببیني  هجمال دل را با دید

  چو با خیال جهان نیست خوش تو را پندار،
  !ش به خواب ببینا هببند چشم و یکی چشم

  ات  آبروي خویش نکرد، عالج تشنگی
  !شناس ترك در رخ سراب ببین نمک

  نگ، راه تو را تا به رنگ خود نفریفت،در
  !تاب ببینش یدو گام عقربه را راه

  !مان، منگر ریسمان دراز مکنبر آس
  !گون را به روي آب ببین هالل آینه

  !تر از واقعیت است بدان خیال راست
  !شرنگ گل را در تلخی گالب ببین

  !گهاي نرم آویزگلبري  همبین به خند
  !به گریه بالی شبنم در آفتاب ببین

  پیاده کی شود او تا تو را سوار کنند،
  !بینهمیشه پاي زمان را تو در رکاب ب

  چه پرسشی است که هر گوش شد نشان سؤال؟
  !جواب ببین بمال چشم و معماي بی

  !نشد شکفته،دریغلبی به پاسخ گوشی 
  !در کف صابون بدم،حباب ببیندوباره 

  تر است، بیا که بازي طفالنه دلپذیر
  !تو را به تاب نشاندم، مرا به قاب ببین

  م و رواست،جهان برآردمان از درشت، نر
  !سیاب ببینخود را هم آ! یچه آسیاب

  !اکنون برند و عمر بسايي  هبچرخ و دان
  !خوان چرخ کفی نان بی شراب ببین به
  

                                                                 29/7/1370  
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  شعله به گرگر افتاد
  

  لک لک بر منار است، 
  .او به خار استي  هدید

  منقارش به هم خورد،
  !ز دهل به کار استبا

  برآورد، لک  لک لک
  .طبلک باز یار است

  بازِ تو را پراندند،
  تا که چه را شکار است؟

      
  نشسته سلطان، شاد

  .در خم انتظار است
  تا که چه آورد باز؟

  !وه که چه خوشگوار است
  شعله به گرگر افتاد،
  !بوي کباب، هار است
  چشم به راه نخجیر،

  .سرکش و بیقرار است
  یخ سري تکان داد،س

  !بر من سوار است! هی
  آنک آس دندان،

  !چرخش بی مدار است
  شاه خالی است،ي  همعد

  . لک لک بر منار است
  

                                                                10/6/1370  
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  .ما هاین غزل را از زبان ماه سرود

  نبض سبز آب
  

  !آفتاب کجاست انمد یشب است و هیچ نم
  سحر که چشم من آرد به هم ز خواب کجاست؟

  گ من، اگرچه پر شده از خون او رگار
  !انم آفتاب کجاستد یدریغ هیچ نم

  انندد ینه من که هیچیک از اختران نم
  !که روشنایی تفتان بی نقاب کجاست

  که بود آنکه کمان مرا کشید که بود؟
  کجاست آنکه به من داد پیچ و تاب کجاست؟

  نگاه گمشده در عمق من خبر دارد،
  !طپش نبض سبز آب کجاستي  هکه ریش
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  شب با خیال
  نم،ک شب با خیال، دست در آغوش می

  .نمک آوازهاي قلب تو را گوش می
  نم نم، شرنگ ماه سیاه شبانه را،

  .نمک ا نوش میه هبا انگبین خاطر
  فرداي هر مجاز،ي  ههم به عشود یدل م

  .کنم وش میحقیقتی د تا یاد بی
  !با گرم، سرد بودن، کین تازه کردن است

  !نمک نفرین به دودمان سیاووش می
  سودابه گرم شور و سیاووش سرد شرم،

  .نمک دعوایشان به سمع قضا گوش می
  نه، نه محال است، بشکند،: می غرّد آن که

  !نمک در آغوش میآن دست خوش که با تو 
  !رگی شوکت کاووس خوار: ورد این کهش یم

  !نمک و بوش میام  هاکنون به گل رسید
  که غریزي است کار عشق،حق با زن است زن 

  .نمک ن شرم از آن خروش و از آن جوش میم
  این بی خرد منم":  با مرد می سرایم 

  "هوش می کنم؟ي  هکز چون تویی مطالب
  زن آنچه خواست داشتی اما دهش نبود، 

  این جرم را چگونه فراموش می کنم؟
  کنی که گناه سیاووش است،باور نمی 

  چون من تو را به کینه کفن پوش می کنم؟
  سودابه راست نام که دل داد و جان نخواست،

  !تا باد، آفرین به تکاپوش می کنم
  ننگ است مرده ریگ سیاووش شرمگین، 
  !هر چند شرم از آن تن بی توش می کنم

  !سودابه ننگ برد و سیاووش نام، واي
  !ا گوش می کنمباز این منم به حکم خط

                                                                 8/11/1366  
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  بالل

  
  سوختیم و برشتیم،: بالل نعره برآورد

  .اي داغ نوشتیمه هبه خط شعله به سر نام
  برشتنی است در این تابه دانه ذرت ما را ،

  ؟!چگونه تلخ نخندیم ما که شور برشتیم
  نظر می کنی که اشک ندیدي،به قاه قاه 

  !نکشتیمگریستیم در آتش که دانه بود و 
  ما را که باز سبز توان شد،ي  هبکار دان

  .ببین به کاکل ما، سبز بخت باغ بهشتیم
  غالف سبز فروگیر از این بالل برهنه،

  .ا که نرشتیمه هگیسو چه رشتي  هکه با کالف
  .یگانگی بگزینیم چتر ماست که زیباست

  !نهد، رواست که زشتیم پا به میان میی چو یدو
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  لنگ، کور، الل
  

  لنگ، کور، الل بود،
  .حالی از محال بود

  حرف پیر سرنوشت،
  .چنبرین دال بود

  دال آسمان شکاف،
  .جنب و جوش بال بود

  گام، کند می گشاد،
  .ظلمت زغال بود

  بی زبان و گیج  و منگ، 
  .ودراز پرده نال ب

  راه او زمان گود، 
  .گام، ماه و سال بود

  سلوك،  سیر، چرخ بی
  .امتداد حال بود

  ! از سفر خبر مپرس
  .خط دوام خال بود

  چین لحظه زار،  نقطه
  .خیال بودي  هخط

  رخش، بال و پر گرفت،
  .بودتازیانه، بال 

      
بخت، عشق، در سیاه  

  .ي زالل بودا هچشم
  یا هنوز پخته نیست،

  .کال بود ا همیشهی
  گزي  بورز،خیز و هر

  ؟!تو الل بودي  هنعر
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  !ساعت تک تکزار نیست
  

  .دنیا با ما یار نیست، در نی تا دیوار نیست
  . گار نیستگل هرگز بی خار نیست، یکپا این پر

  عالم سر نه دستار است، پیچاپیچی در کار است،
  .سر بردار نیستچرخی نیلوفروار است، اصال 

  ر بود، چرخش یک پرگار بود،با هم باید یا
  !دار نیست دایره در کار بود، شد حلقه، نگینتا 

  تو سوزن و بر جاي باز، من خامه و برگرد تاز،
  .با سوز ترازوست ساز، ما را سر پیکار نیست

  و خط نگار،ام  هتو سوزنی و تیز و هار، من خام
  .چرخی دو و دائم بکار، با گل گله انگار نیست

  یم،ا ههان هستنیم،در میوه ا هتدرها همه را بس
  !یم، بیگانه تو را بار نیستا هدر پرده که پیوست

  بارانی اسفند ماه، شد خیس در این صبحگاه،
  .رگبار نیستي  هنم نم می بارد به راه، یا لین 

  تک اکنون ماست، چندي دگر از چون ماست، این تک
  !طاعون ماست، نه شیون دیوار نیستي  هدر کوب

  ود است جود، هم شیون رود است رود،همبانگ وج
   !تک تکزار نیستاسفندي کردند دود، ساعت 

  
                                                               20/12/1371  
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  چنگ ماهي  هزخم
  

  باید شد، چنگ ماهي  هیا زخم
  .سیاه چاه باید شدي  هیا زخم
  !بشکن ي سکوت راا هبا قهقه

  .، سیاه باید شدچون مست شدي
  این یک نفس است، ژرف باید بود،

  .شد فریاد بس است، آه باید
  آفتاب، شب بسته است،ي  همیخان

  .پگاه باید شده او بر درگ
  انند،د یاین ماه و ستارگان نم

  .چون و کی و از چه راه باید شد
  !رهنمون بهل، بشتابي  هاندیش

  .هم بر اثر نگاه باید شد
      

  آیی، هاي می هايي  هبا گری
  .قاه باید شد قاهي  هبا خند 

                                                        23/4/1364  
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  طیلسان سرخ
  

  ،پرخاش پرگشود از آن آشیان سرخ 
  .از نو حریق هار دمید از زبان سرخ

  !سبز است پوست بربط  ما را ولی دریغ
  .دستان داغ می زند و داستان سرخ

  چکد از آینه، انگار روشن است، خون می
  .زیرش دلی و تافته چون شمعدان سرخ

  ورترین دم خورشید خاوران، شعله: دل
  .دود آتشی است در این دودمان سرخ بی

  راست با من و پرخاش می کنی، خشمی تو
  .می افکنی چگونه مرا در گمان سرخ

  !انداختی تو چادر از آتش به سر چه باك
  .م طیلسان سرخمن نیز اگر به دوش کش

  
                                                                 19/3/1370  
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  این که روشن است
  

  این که روشن است،
  .من استي  هسای

  هم فرا روان ،
  .هم فروتن است
  خارپشت روز،

  .وزن استجوش س
  نیزه دار اوست،

  . هر چه روزن است
  !ربودرا آب 
  !چه رهزن استاین 
  !اي خروس ": گفتم

  .وقت خفتن است
  را هنوز، تو سر

  بار گردن است؟
  نعره می کشی،

  "!چه خواندن است؟این 
  نیام، بی ": گفت

  .تیغ دشمن است
  سنگ آس چرخ،
  .در فالخن است

  آمد آفتاب،
  !روز روشن است
  .شب شهید شد

  "!جاي شیون است
  

                                                                 12/6/1368  
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  دار بود روز آینه
  

  دار بود، روز آینه
  .یار بودي  هشب، جلو

  این ابر سیاهسار،
  .در کار نثار بود

  وهم آمد و وحی زاد،
  .ظلمت بن غار بود

  با سایه سکوت نیست،
  .این زمزمه تار بود

  افسونگر خوابناك ،
  .افسانه گوار بود

  سرها که سپهر راست،
  .بوددار ي  هآویز

  بر قله پلنگ باز،
  .جویان شکار بود

      
  مد آفتاب،د یشب م
  .به کار بود که صیقل
  سنگهاست، ي  هنوباو

  !!نه ، غبار بودیآی
  این گل که شکفت نیز،

  .خون رگ خار بود
  

                                                                 15/6/1368  
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  آنک آواري آبی

  
  واري آبی، پرویزن

  .می بیخت غباري آبی
  طاووس زري چتر آراست،

  :نقش و نگاري آبیبا 
  نارنجی تاب،ي  هآیین

  آیین، انگاري آبی،
      

  از دریایی آتش جوش،
  .آبیخاست بخاري بر

  !اسبی است کهر آنک خاك
  .در زیر سواري آبی

  او را با هم ما بر ترك، 
  .پودي تر و تاري آبی
  ماییم و گمانی تابان،
  .گم در پنداري آبی

  !دیوار برین ویران باد
  .آنک آواري آبی
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  !در تنگناي دریا، بی دوست، آب مرد

  
  .دمان آفتاب مرد در باور سپیده

  .چشم درنگیان همه روشن، شتاب مرد
  .امشب ستارگان، همه تابوت می برند

  تارند و سوگوار، مگر آفتاب مرد؟
  ي،ا هي ز جاي نجنبد جنازا هبا گری
  .ي آسیاب مردا هک دیر آمداي اش

  !حالج مرده بر زبر دار زنده شد
  .ي زد، مار طناب مردا هتا زهر خند

  شادي به دل نیامده ، با دل وداع کرد،
  .از رز برون نتافته، خون شراب مرد
  باور نکرد کام من و تشنگی بماند،
  .نومید در برابر چشمم سراب مرد

  نیلوفري است چرخ که پیچد به گرد خویش،
  .پیچ و تاب مرد درون پیچک ما،گیرم 

  د،ی همین به خشکی این واحه جان نداماه
  !در تنگناي دریا، بی دوست، آب مرد

  
                                                                20/4/1364
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  !سرما چه سماعی آراست

  
  .کوالك است: آب، باد

  .آتش، پنهان در خاك است
  . کستان بودومن چي  هچام
  .گل، چاکاچاك استي  هجام

  چون نشئه، طلبکار افتاد،
  .زهر تو مرا تریاك است

  شیرین با خسرو شد تلخ، 
  .از می، راهی تا تاك است
  شیرین شیرین، غرّان باد،

  .بارانی تندرناك است
  بردارد از شرمم پوست، 

  .این تیغ به کف دلّاك است
  !سرما، چه سماعی آراست

  .ك استکوال: آب، باد
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  هاي من از هوي کیست؟

  
  باد، باد،  باد، باد،

  .بندي آزاد، باد
  بس که به هر سو دوید،

  .از نفس افتاد، باد
  دربدر، از صلب کیست؟

  از چه شکم زاد، باد؟
  کولی هر جا سراي،

  !وي آباد باد شدو
  هو هو، با من پیام،
  .از تو فرستاد، باد

  همین حرف رمز، :گفت
  .بادتا ابدم یاد 

  یچش موي تو بود،پ
  .اد بادد یبوي تو م

  خوش خبر افتاد باز،
  خیر ببیناد باد،

  هم سر او باد، مست،
  .هم دل او شاد باد

  نقش تو شیرین کشید،
  !فرهاد بادي  هتیش

  هاي من از هوي کیست؟
  .باد، باد،  باد، باد

  
                                                                 16/5/1368  
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  ...می کوبند، می کوبند 
  

  !طبلم یا در، یادم نیست! می کوبند! می کوبند
  .جز فریاد، جز بیداد معنایی در ، یادم نیست
  !کوباکوب، از آغار تا فرجام است این بازي

  .چیزي دیگر یادم نیست خوردم ، او می زد من می
  رقصند با این ضرب عیاران اکنون بر بام، می

  .ا لب، هیچ از ساغر یادم نیستبوسم او ر من می 
  با آن روي ، رفت از یاد، هر من که در این مندان بود،

  .آیینه است در پیشم، از اسکندر یادم نیست
  آشفت هر انجمنی در من هست، با آن موي می

  .کندند، افزونتر اگر یادم نیست ها همه جان می "من "
  !خواهند بردارند تا در گورم بگذارند می

  !ت یا تابوت؟ اي واي مگر یادم نیستاو گور اس
  هم گور است هم تابوت، این تخته هم از آن تخت است،

  .ریادم نیستر تا خان چیست؟ این فر با فبعد از گو
  !هم با توست، هر جا باشد، هر جا باداز گوربعد 

  .تر یادم نیست از خود یله! اتوست زندان بادچون ب
  !دانیگرخو کرده به سر ،اي از دوش تا امروز

  !از امروز تا فردا چونم با سر، یادم نیست
  انست عشق از همه جا می جوشد،د یآري دوست م

  .از دل نیز دل کندم اال دلبر یادم، نیست
  !آنک عشق اندر عشق است! هر شش سوي جوشان باد

  .می جوشم چونان پستان، اما مادر یادم نیست
  مادر عشق، مادر دوست، مادر جادو در جادوست،

  .ست افسوس پدر یادم نیست"ما"بگشاي مادر در 
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  !مغز جوان ما خوراك هر دو مار است
  

  آبستن از یارم، ویارم شور یار است،
  .شرّي کویري یادگار است شوري که از

  با این نمک من شعر شیرین می سرایم،
  .فرهاد هم با بیستون درگیر و دار است

  !من باش زنجیرتر،  اي از همه دیوانه
  .کار است در گردنم آویز، جوشم کهنه

  بینی تو را برداشتم، این دم به ناگاه،
  !سوار است بینی دمی دیگر که اسبی بی

  گیرم از پاي، شبرنگ بهزادم که پر می
  .از کهکشان راه شیرینم گذار است

  من می کنی سیر،ي  هدر زین خود بر گرد
  !ي از این قطار استا هفرش سلیمان، کوپ

  از چاه پویانیم تا چرخ،! با من بیا
  !جفتی سر و پروازمان با بال دار است

  !نهایت می توان رست با من بیا تا بی
  .جوان ما خوراك هر دو مار است مغز
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  باران است
  

  از نم نم موسیقی مستم باران است،
  .با عالم باال پیوستم باران است

  وید گرماگرم،ش یگرد و غبار از من م
  .دم و بستم باران استپنجره را واکر

  با هم می خوانند آواز،! کولی ها را 
  .ران استابن مستم؟ من یا مست اند آنا

  رستن، رستن با این نم و دم مشکل نیست،
  .روییدم هر جا که نشستم باران است

  سبز و جوانم هم تر و تازه هم شاداب،
  .رستم و رستم رستم و رستم باران است

  که باالیی آمد، ز تو که افالکی توا
  .تا من که بر این خاکم و پستم باران است

  ویم ناپاك،ش یمن پاکم و م: می گوید
  .باده بیاور، توبه شکستم باران است
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  !مرگش میرا باد
  

  دریادار بوتیمار، لختی دلتنگ است،
  .تش نیرنگ استاز آبی رنگ، آدریا ب

  نیرنگی است آتش سار، دریا توفانی است،
  .کم شد آب، بوتیمار لختی دلتنگ است

  دریا باز شد سرشار اما بوتیمار،
  .وید، رنگش بیرنگ استش یپر در اشک م

  از بس اشک افشاند،! طغیان کرد! دریاآه
  .بوتیمار را هم برد، بر آب آونگ است

  !باد مرگش میرا! آن با خویش صلح است آي
  .این در غیر می میرد، با خود در جنگ است
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  ....مرغ قفس زاد من
  

  .قفس آزاد نیست مرغ قفس زاد من، بی
  .غمخورك من اگر، غم نخورد، شاد نیست

  دلو مرا بند چرخ، باز آرد ز چاه،
  .بند گردنم آزاد نیست فهطربه که از این 

  گرد جهان می چمد، بند به پاي آفتاب،
  .هیچش از این بستگی، ناله و فریاد نیست

  خورشید زاد این همه دام شعاع،ي  هدان
  .خلوت دل خالی از صحبت اضداد نیست

  در دل دریا حباب، خیمه برافراشته است،
  .در سر این ساده لوح، هیچ بجز باد نیست

  گل چاك شد،ي  هزد، سین قهقهه را غنچه
  .در دم باد بهار، نکهتی از داد نیست

  پنجه در افکنده است با غم سنگین خویش
  .فرهاد نیستي  هور نه همآورد کوه تیش
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  سبز اندر سبز
  .ي که عشق نگینش نیستا هدر حلق

  .جیر استـزني  هر پا که حلقمگذا                                 
  نازي، آزادي، سروي سبز اندر سبز،

  .داري بر پا، اما از پا تا سر سبز
  شیرازي را می رویانی در پندار،

  .دینی سبز اندر سبزرشیرازي فرو
  سبزي قد قامت گفت نازي، آزادي،

  .نیت کن با من شیرین تا باور سبز
   با هم باید بود، تا هستم تا هستی

  اکنون که بهارانی پس تا آخر سبز
  شعله کشیدم ، دیگ تو را جوش آوردم،

  .سیمرغ منی، هم بال جوان هم پر سبز
  پر پر پر تا بن کیهان باید رفت، پر

  .هم بالین سبز است اکنون هم بستر سبز
  می خوابم و بر بال تو مرا پرواز است،

  .بزاین دفتر سي  همن شد پهني  هاز سای
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  چراغ هار
  

  !خال، خال، خال، خال، چادر شب پلنگ است
  .حال، حال، حال، حال، مستی من ملنگ است

  چنگ، چنگ، چنگ، چنگی من کجایی؟ چنگ،
  .بال، بال، بال، بالشم آذرنگ است بال،

  حلقه زاریم،ي  هدوك، دوك، دوك، رشت دوك،
  .کال، کال، کال، سبزي زنده بنگ است کال،

  کوکنارند،ي  هکوك، کوك، کوك، نشئ کوك،
  .رخش دریغ، لنگ است یال، یال، یال، یال،

  آریم، یک، کیک، کیک، کیک، جامه ز تن برک
  .آخر خط، درنگ استالل، الل، الل، الل، 

  ایست، ایست، ایست، ایست، پشت چراغ هاریم،
  .، آل، هار ستیزه رنگ استآل، آل، آل
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  آبی سار 
  

  آب، باد، آتش، خاك،
  .خیس، نرم، سرکش، پاك

  چارچار ، ناچار است،
  .خنجر، تیز، حنجر،چاك

  چارچار، تربیع است،
  .بیم، بختک، باكترس، 

  چارچار، چارآواز،
  .آبی سار، آتشناك

  چارچار، رمزي گنگ،
  .هم شنباد، هم کوالك

  چارچار، بی فرجام،
  .آه از زهر تا تریاك

  چارچار، چارانباز،
  .جوشان است می در تاك
  او را سخت دارم دوست،

  چون شد کوه؟کو پژواك؟
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  دلق و دلقک
  

  .آنک، دلقک، دلقی ویران در بر کرد
  .چشم تماشا، چونان پیرش باور کرد
  پااندازان، سر به مریدي خم کردند،

  . او هم به مرادي، طرح سخن دیگر کرد
  اخانه است،این دنیا انگار تماش: گفت

  .هر که به اینجا آمد، دیداري  تر کرد
  می بازیم، نقشی بازي، بازي، با هم

  .مان از بر کرد گفت و شنودي هم باید
  هم بر گردن می ساید او را افسار،
  !هم نادانی را سر زیب از افسر کرد

  »هر نقشی را حق می خواهد، خواهم باخت« 
  .طوطی با خود در آینه چونین سر کرد

  ، دوشین، پیر اکنون، فردا بینیدلقک
  !عشوه مرا کافر کردترسا دختی با 

  در جستن خود، خود را گم کردم بسیار،
  !آه این کشتی را طوفان بی لنگر کرد
  بازي نکنی، چشمی به تماشا بگشاي،

  .باید نظري هم با من بازیگر کرد
  می میري و نقش تو به پایان می آید،

  .کردطوفان اجل بس شعله که خاکستر 
  من هم در ماتم خود اشکی می ریزم،
  .هو هو هو، باد آمد، گل را پرپر کرد

  در وزن دل و در قالب سیماب است این،
  .دفتر دف شد، اشکش از سر دفتر کرد
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  خراش ترش
  

  .دستهایم سبز شد، گلدان مبارکباد گفت
  :د گفتباز شیرین داستانی دیگر از فرها

  زد به سنگ، کوهکن با تیشه روزي نقش من می« 
  .د راز با فوالد گفتآتش برآمناگهان 

  نور جستن کرد و نام من سرایان پیش تاخت،
  .فتاد گفتفاق ارا چنان چون اتداستانمان 

  حیرت فرهاد گل کردن گرفت از اتفاق،
  ».باز خاموشانه ترك ناله و فریاد گفت

  قار قاري گوش شیرین را خراشی ترش داد،
  .دید هم حق با فراموشی است، ترك یاد گفت

  
                                                          12/3/1370                                                                 



 قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. ز ا"مجموعه شعر ي الکترونیکی  نسخه

79  
  قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. از "مجموعه شعر 

  دستان پنهان
  

  ایستاده، گل به بر، گوهر به دامانم چو شمع
  .تا فشانم هر دو را در پاي جانانم چو شمع
  گه کشم دامان ساقی، گاه می، گه ناز یار،

  .تا سحر، یکرنگ، در محفل نمی مانم چو شمع
  می تراود از سرانگشتم، زالل آفتاب،

  .و جانم چو شمع گرچه با شب، الفتی دارد دل
  من گر چه با خورشید بازي می کند،ي  هشاخ

  .اي خویش رویانم چو شمعه هرو به سوي ریش
  گوش خاموشی نیوشی ، وام از پروانه گیر،

  .تا به رقص آرد تو را، دستان پنهانم چو شمع
  نیستم زندانی نقش و نگار خویشتن،

  .چتر زرین دارم اما غرق بارانم چو شمع
                                                22/5/1357  
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  ...اینجا که منم
  

  ي نیست،ا هاینجا که منم ستار
  .ي نیستا هماهی نه و ماهپار

  ست،ا ه گیرم که سپهر پر ستار
  .ي نیستا هبا من ذوق نظار

  دار خویشم، گوشي  هآویز
  .ي نیستا هچونان من گوشوار

  راه ازل و ابد سیاه است،
  .ي نیستا هتو بی اشار چشمان

  جز اشک در این شبان تاریک،
  .ي نیستا هچون می نگرم ستار

  عشق است اگر حقیقتی هست،
  .ي نیستا هباقی بجز استعار

  خیزاب تو را سر کنار است،
  .ي نیستا هدریاي مرا کنار

  کاکل سرخ،! اي بانگ خروس
  .ي نیستا هکوتاهتر از منار

  شب را از خواب کرد بیدار،
  .ي نیستا هکم از نقار منقار،
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  جنین جوانه
  

  به نیرنگ خواب و فسون فسانه،
  .ن این شب جاودانهنیاید به ب

  م جز غرق فرجام و ناچار،یندید
  .کرانه کرانه گزیدیم از این بی
  !من سر فرود آي اي آسمان بر

  .شد زیر این آسمانهدلم تنگ 
  سکوتی است خاکستر آگینه پنهان،

  .پس زرد و سرخ زبان زبانه 
  چو فرجام اي گل تو را جز خزان نیست،

  نمیري چرا در جنین جوانه؟
  دو زنجیر بر پاي داري  ،! پرنده

  .گناهی است در این میانه قفس بی
   یکی قطره قطره به کردار سیم است،

  .یکی نیز همرنگ زر دانه دانه
      

  :سحرگاه، با خویش خورشید می گفت
  .خوشا رقص سر در گم صوفیانه

  ملولم از این پیچ پیچ مکرر،
  .از این تاب روزانه، خواب شبانه

  مداري، خوشا گم شدن در خم بی
  .خوشا رستن از بند نام و نشانه
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  !خان، خان، خان راه مرد
  

  ناچار ماست،ي  هرچار، چار، چار، چار، چا
  .مرگ چلیپا کشید، نوبت چلوار ماست

  !تار تو و پود من، بافته آمد کفن
  .تیشه که زد گورکن، در کف مردار ماست
  می خندد تلخ گور، چشمی باز است و کور،

  .ناهار ماستي  هکرکس مردار سور، معد
  خیز و برو زیر خاك، در دهن این مغاك،

  .ماستآن که رفو کرد چاك، سوزن پرگار 
  یم،ا هي افشاندا هیم، دانا هواندي خا هفاتح

  .یم، آه، همین کار ماستا هدامی رویاند
  مار است و گنج،ي  هپنج، پنج، پنج، پنج، قص

  !زر به ترازو بسنج،غلّه انبار ماست
  ي از مار ماست،ا هیک، دو، سه، چار ماست، مهر

  .پنج دل انگار ماست، شش جهت آوار ماست
  رد، خان، خان، خان راه مرد،هفته به آدینه خو

  .سرمه به کاووس برد، خیره به دیدار ماست
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  گلوگاه و داس
  

  .پیچ پیچ بپیچیم، کالف پیچ و تاب است
  .مان بر آب است وچ بتابیم که نقشپوچ پ

  ناز ناز ببالیم فراز سرو آزاد،
  .ان سبز، درنگشان شتاب استخروش قمری

  بخوان بخوان دوباره سرود قمریانه،
  .دعاي مرغ آمین بسا که مستجاب است

  است، ناگزیر تلخ تلخ بمیریم که مرگ
  .مان کباب است داغ داغ بنالیم که سیخ

  زار زار بگرییم که ابر سوگواریم،
  .مان شهاب است قاه قاه بخندیم که برق

  ده سر تیز،داس داس توان بود، دهان دری
  !کشت کشت توان شد، گلوگاه، حساب است

  ...!آه آه گلوگاه مرا باز بریدند
  !هیس هیس بخندید، نه خون نیست، خضاب است

  پیچ پیچ که این ریس نه پود است نه تار است،
  .تاب تاب که این رقص نه پیچ است، نه تاب است
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  !نیستم کودك بر چوب سوارم مکنید
  

  !بر چوب سوارم مکنید ،نیستم کودك
  !بکشیدم، به عبث، دار به دارم مکنید

  بوریا، آتش و نفت و دم تیغ و سر دار ، 
  !  این همه عشوه میایید و به کارم مکنید

  ن مرا مرده پسندید اگر مردم و رفت،چو
  !زنده از نو به دم روزشمارم مکنید

  نشین نیست که بادآویز است، برگ من شاخه
  !باخزان جورترم، جفت بهارم مکنید
  قالبم زنده برآید به روان می ناب،

  !تا به جز میکده بر خاك مزارم  مکنید
  با هنرم، زندگی از سر گیرید،ام  هزند

  !مرگ نثارم مکنید گوهر اشک پس از
  خارم و در خور پرچین سر دیوارم،

  !ارم مکنیدوبر سرم پا منهید، این همه خ
  تاب، آفتابم همه سو تاب، نه گورم بی

  !جز به کام دل آیینه ، شکارم مکنید
  یم،ا هتاخت "ما "بی میانجی، من و او تا در

  !نه به تابوت و نه بردار، سوارم مکنید
  ه خود باز آیم،آید آن روز که در گور ب

  ! گریه در سوگ سیاه شب تارم مکنید
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  دریچه باران
  

  !قفس، نمایش نغز دریچه باران است
  !عروج سبز هنرمندي هزاران است

  هد به بانگ هزار،د یطراوتی که قفس م
  ؟!استکجا در آب و هواي خوش بهاران 

  دل از گرفتگی ابر، پرغبار مدار،
  !ان باران استکه بادبادك نوباوگ

  همه به برکت افتادگی و خودشکنی است،
  .اگر شکوهی در کار آبشاران است

  دالن، نفس نزنند، بگو به موج که دریا
  .حباب نیز در این پهنه از سواران است

  
                                                               28/2/1364
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  دامي  هنطف
  

  یم،ا هاي قفس را شکسته هبا آنکه میل
  !یما هاز بند آب و دانه، دریغا نرست

  او با هزار چشم، نشسته است در کمین،
  .یما هما بر فراز شاخه، پریشان نشست

  منقار ما، پر از هوس دانه چیدن است،
  .یما هبا چینه دان خویش به هر دانه بست

  بند،د یم بار دگر تا فروپر می کش
  .یما هلختی بمان، ببین که همان پر شکست

  با بال خویش رخت کشیدیم سوي دام،
  .یما هلعنت چه می کنی به قفس؟ ما گجست

  ر ما شدند،گره کا این بال هاي ما
  .یما هخجستشومی بخت نیست که ما نا

  ا،ه هدام اند، داني  هدر این چمن که نطف
  .یما هز خود گسستما در هواي دانه، دل ا

                                                            10/10/1365                                                               
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  فرش خاکستر
  

  .سود و سودایی در این بازار نیست
  .هر چه در شد باز، جز دیوار نیست

  رگ،ود آغشته در خون ، رگ به د  می
  .افزار نیست پاي دل محتاج پاي

  ترین شادي، غم است، دل بده، شیرین
  .مرغ عشقی غیر بوتیمار نیست

  ،یما هم، دلدادا هدل بده، دل داد 
  .هیچ ما را جز به هرگز کار نیست

  دیگري گوهر چه خواهی باش و باد، 
  .عشق عذري را پذیرفتار نیست

  !پاپتی بر فرش خاکستر مچم
  !!خار نیست د، بیبو که آتش گل کن

                                                                 6/9/1370
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  !این دل من
  

  !دیگه آواز خوش نم نم بارون نمیآد
  !دیگه هیچ کاري از این ابراي ویلون نمیآد

  دیگه رنگین کمون خوشگله پیداش نمیشه،
  !دبه سرش چادر ابریشم الوون نمیآ

  مثل ما ماتمیه، دل برقم دیگه
  !سوار قهقهه شه اما به میدون نمیآد

  !آسمون یائسه شد، وحی و نبوت دیگه مرد
  !ا بیرون نمیآده هحتّی رعد از گلوش اون نعر

  مرگ و میرم دیگه سر سنگینه با ما آدما،
  !دالمون تنگه، وبا کو؟ چرا طاعون نمیآد

  بیکسیمون پیشتریا گریه می کرد، واسِ هابر
  !ده سرچشمه که بارون نمیآدگمونم خشکی

  !من سر از کار خدا درنیوردم چی بگم
  !تو دال وسوسه یخ زد، چرا شیطون نمیآد

  صفر، استوا قطبیه و یخ زده دنیا زیر
  !این دل من، اگه کاردش بزنی، خون نمیآد

  
                                                                   8/7/1352

  
  
  

  سپیدها
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  زاویه باز اکنون
  

  .ودار است باز اکنون، با خویش در گیر ي  هزاوی
  ها و تاق سر، جفت پاي

  در گرماگرم سماع،
  .ندا هاز زاویه، خانقاهی پدید کرد

  .ر استاساعت، تک تک در گذ
  گامهاي پشت سر،

  گامهاي پیش روي، 
  .بی شمار است

  راه، 
  چاه،

  هر چه هست و نیست،
  :و به یار استر

  گردش روزگار است،
  .دار است عمر طناب

  زلزله شد دوباره،
  !ار استه  هخاك سگان
  ا ریخت،ه هسیل به خان

  !توفان ماندگار است
  آب آشفت و شورید،

  !زار است دریا شوره
  :کوچ بخار نمناك
  !ابر نقابدار است

  مرد عروس خورشید،
  یا شب ، سوگوار است؟

  من،ي  هعشق به دید
  .نو نوار استي  هکهن

  !ضحاکی تکین باش
  .جفتی جور مار است
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  چون باخت،! عشق بباز
  .بردن این قمار است

  مست نیست خمار است،
  یوغ باد شیار است،

  راز بزرگ عشاق،
  .یک، دو، سه، چهار است
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  ....گل سرخ پاره آتشی است 
  

  پاره آتشی است از حریق اندرون زمین، ،گل سرخ
  فریادي از عشق، 

  .فریادي از دوست داشتن
  هر گلبرگ،

  :خونی است، فروچکیده از گلوي چوك خاكي  هچکّ
  .است هآفتاب در آویختي  هچوکی که خویشتن را از شاخ

  .حق استي  هگل سرخ آوازهاي در هم تنید
  .ما هاي خون گرفته بارها دیدار کرده هبا عشق، در پس این پرد
  .د آتش به خاك و آب و باد استگل سرخ، پیغام خون آلو

  ي است که در آن ا هزبانرا از من بپذیر و بدان که زبان ِآن 
  .هاست خروش                                                         

  گل سرخ 
  اي خورشید بر رخسار زمین،ه هنشان بوس

  .گل سرخ داستان در خون شنا کردن و خندیدن است
                                              13/1/1367  
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  .شکسته بس استي  هبا من این سای
  

  ...آه 
  .امشب دلگیر به خانه باز آمدم

  .نیست    در خود دست و پا می زند، انگاري او را رهیدنی درکار بیچاره 

 !کند، کژ بودم که مژ نمودمش ییی نمنه، روشنا

 !همه عالم هزل است اما اینهمه بی جدي مباد

 وقتی دف دوست را در سماع دشمنان می نوازند،

 .دست و پاي وامدار باختن و افشاندن نیست

 !کاه، کاه، کاه، کاه، نکند دانه را گم کرده باشیم

        توانم یگانه را آرد ي  همن، دستاس را می چرخانم، بو که دان
  .کرد                                                                  

 .ي اشک هم خمیر کردن آن را بسنده خواهد بودا هقطر

 تملک نکرده است، کسی که اکنونی از عمر خویش را! دریغا

 چگونه مالک ابدیت من تواند بود؟

  .بینم او را از این شناسایی برخوردار نمیام  هن که زندکه اکنومرا قدر نخواهد شناخت  نه، مرده ریگ
  !کند به تنهایی زمین زبان را شیار می گاو نرم، این بار

  .مصراعهاي من از این پس تکاتک از پی هم روان خواهند شد
  !توانم ماند، می ترسم عشق را شکوفه کنم دردم می آید و خاموش نمی

  !تراشد ستن از درستی مید، زنگی باشد، شکوقتی آیینه خو... آخ
  !يا ههم قفل کرد دستهاي خود را به

  با کدامین انگشت توانی گشود؟ دل راي  هدر سراچ
      

  
  !بر می گردم، به سایه پشت سرم می نگرم، افسوس او تنها همراه ناچار من است

  .با من بازگشته است
  .خویشتنم سخن باید گفتي  هاز این پس با سای
  .تر، فرمانبردارتر، ماندگارتر و یارتر استاو از همه وفادار

  .ما ههرگز او را از افتادگی خویش، پشیمان ندید
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  !سنگین، همان زنگی است که آیینگی خواهد کردي  هاین سای
  !کستم، او نیز ترك برداشتش یاما حیف، امشب وقتی من در خویش م

  شکسته بس است،ي  هبا من این سای
  .تهسته بس استا برویم دوباره 

                 
                                                           20/12/1370
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  تنوین
  

  ما دو صدادار کوتاه،
  .بی هم همساز و همنواز

  مان که می کنند، اما با هم
  هد،د یدیدن به همسازي ما گواهی م
  !رشگفت استو شنیدن از ناهمنوازي مان، د

  زنگدار، انیم این بی صدايد ینم
  این نون حلقه دار، 

  !دگردیسی کدامیک از ماست
  با هم تنوینیم،

  جامین بینیم، فر
  پس جز د رفرجام،

  .جایی ننشینیم
  باال، رفع، نصب،

  .پایینیم با جرّ
  حرفی نو ماراست،

  .آري تنوینیم
  

                                                                11/7/1370
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  ها گودالپیمان 

  
  سرخ و زرد،

  گلی خویش را، بر گرداگرد سیبی که سو
  م،ا هارمغان کرد

  .ور است سوري، شعله آتش چهارشنبه
  گودال تُنُکی که جاي دندان من است،

  .سرخ، نماد پرسشی است بر ناو آزمندي  هبر پوست
  اگر او نیز همین رنگ را به دندان بنوازد،

  .امشب در آغوش هم خواهیم خفت
  اگر،اما 

  زرد پدید کند،ي  هتري بر پوست گودال تُنُک
  .پیداست که تنها از شب گذار باید کرد

      
  چه می بینم؟ 

  !ندا هها با هم پیمان بست گودال
                                                                !تر می نماید دندان از گفتار زبان نیوشیدنی آنک سخن

                                                     30/1/1371  
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  کولی کیمیا کار
  

  شماري از غربالهاي سبز، با بی
  کولی بهاران،

  .از قشالق پنهان به ییالق پیدا، بازگشته است
  نهایت تواند بود؟ او را سر بیختن کدام بی

      
  !تماشا کن
  !ی را سماع می کنندبیختن روشنای ،پرویزنها

  ،اما
  اندد یهیچکس نم

  کار، تا چرا کولی کیمیا
  آورد؟ زر را تا یشم، دیگرگون می

  
                                                         27/12/1371                                                                                                                     
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  کمان هفت خان رنگین
  

  .یما هکمان را پشت سر گذاشت اکنون هفت خان رنگین
  .یما هدوباره به سیمین و زرین نخستین رسید

  .تو قطره قطره تا بارانی
  .من، شعله شعله تا آفتاب

  .تو زالل
  .من بالل

  هر دو با هم از فراز به فرود، آیانیم،
  بی که بدانیم، 

  م،درهم و دینار کدامین مرز و بو
  .کدام سلطانیمي  هسک

  .ندا همان کرد انگاري شاباش
  .مان آرزوست همه را داشتن

  .ربایند ن زمین و آسمانمان، از یکدیگر درمیمیا رآییم ، آزمندانه، د و پیش از آنکه به خاك در
  .بی که ما را با عروس نسبتی و با داماد عنایتی باشد

  شهر را دوست داریم،ایران
  دن خویش،اگرچه باچونین نامی

  .مان گرفته است آتش وباد را  از آب و خاك
  نپتون، در این منظومه به ما اقتدا می کند،! شگفتا

  با حسن که شرنگ آشتی را سر کشیده  مهربانیم،
  با حسین که کندوي پیکار را با انگبین خون آگنده، همداستانیم،

  از دل بگذرانیم،مان می آید که حتی  سخت - 
  - خن برانیمتا چه رسد از آن س

  بمانیم، که از آن یکدیگر نه، از آن خویشتنبه جاي آن
  .این و آنیم ازآنِ

  از ریشه تا سایه،
  .این سرو آزاد را دوست دارم
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  !!تصدق تا قاجفت بادام چشمهایت
  !کشان عالم را بر میانگیز آز ریاضت

  ند،ا هاین دو دریچه را از دیوار زندان من گشاد
  ن خویش را که جز تو نیست به تماشا شان بیرو تا من به میانجی

  بنشینم،                                                                     
  باشد،  شان بیرون خویش را که جز من نبایدیا تو به رهنمونی 

  .به تماشا بنشینی                                                         
  .دل دیگري را روشنایی در افزاییي  هن دو چراغ خاننه آن که با ای

  !بیا از من نردبانی کن
  !هاي من بایست بر دوش

  ها، که یکایک بت
  چشم به راه درهم شکستن

  .و گوش به زنگ از هم گسستن اند
  یک، دو، سه،

  !بازي را بیاغاز
  کنی، اما جهان مرا پیامبر خداي یگانه،ش یمتو ها را  آري بت

  .ماردش یم 
  !ز این بیداد که بر تو می رود، میازارا

  یگانی حب و حسن را به یاد آر
  !و حزن را به غیر واگذار

  .فرجامي  هتا خاکسترین دارمدوستت 
  .بی چون و بی کدام

  .تمام
                                                 13/7/1369  
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  اه هدر تاب عقرب

  
  ....!یم ا ها تنها نشسته هدر تاب عقرب

  .زمان، ما را به قلب زمین دوخته استي  هجاذب
  خاچرخی تا همیشه، خرسندي کودکی مان را تا نیلوفر چر

  کوچاند می
  اما بلوغ وقتی فرا خواهد رسید

  .درافتاده باشیم چاه که از چرخاچرخ وارهیده به چاها
      

  .تواند زد در ژرفا، بر گرد خویش، پرسه نمی نیلوفر پیچ و تاب،
  .اق، رستن از هاللینگی دور و تسلسل استمح

  را،  گان هرزه گردشب چهاردهم، س روشنایی هار ماه در
  .خواند به پارس کردن فرا می

.استشهید روز و فلق مردار شب را، کفن خون آلود ي  هشفق جام  
  سنجند که جز دل دوست،  در ترازوي عشق سنگ را با کاال می

  .ارزیدن را سزاوار نیست
  .گوش دیوار را دریده استي  هپردترقّه، 

  .ها گسترده است خاك، خوانی دو رویه از قطب
  .تواند آزمود بو که چند و چون گرسنگی آفتاب را

      
  دلیام، سعدي، موالنا، شمس، حافظ، بیفردوسی، خ

  ا گریخته و در پی ما ه هستان واژاز زنجیر ،و انبوه دیوانگان
  .دوانند                                                                

  !بینی به پاي نردبان رسیدند می
  .رویم گسست از یکدیگر باال می و تو بی اما، من

  من ي  هگذرم و گاهی تو از پلّ میتو دري  هگاهی من از پلّ
  .در گذاري

    تماشا را،ي  ههاشان نیلوفرین وار، چشم ند و دیوانها هایستاد
  .رویاند می 

  .آییم رویم و تا خویش فرو می از خویش فرا میما 
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  .نردبان ما، برگرد خویش چرخان است
  پنداري، دیگر بار،

  در تاب،
  یم،ا ها تنها نشسته هتاب عقرب

  .پناهیم تو، پیاپی، از خویش به خویش، می من و
  .سیاره و مدار خویشتنیم

  این منظومه شمسی سرودن است که بر بازوي کهکشان زبان جهان،
  .ت و گذاري جاودانه را دنبال گرفته استگش

  در جدول تناوبی گوش و زبان، 
  عشق، 

  این ابر آخشیج مینوي را، 
  .یما هبر جایگاه خویش استوار کرد

      
  .آزمایی تو دستهاي مرا با دستهاي خویش می

  ي  ههر یک از انگشتان ما، در جستجوي چهار بند گمشد
  اند، خویش                                                               
   اي اساطیر را، نایی ارمغان توانند ه هتا گوش و زبان چوپانان گل

  .کرد                                                                        
  ند، ا هاي شکایت، جوشیدن گرفته هچشم

  .فریاد رسیده استي  هجدایی به کران
  .نیوشند ریدهاي معانی، موسیقی باد را، میهاي الفاظ، دور از مروا یگوش ماه

  توفانی که پنج اقیانوس حواس را از ژرفا آشفته است،
  .آید با پاي خیزابهاي تجربه باال می

  .گیرد ي میماه را به بازي  هجزر و مدي دیگرگون، جاذب
  .اریمد یبرم زمان و مکان را از زیر پاي مادهي  هپای چار

  درآویخته است، زمین را که از چنگک ماهي  هقص الشر
  .کنیم تماشا می

  !میرد آري، این بودن است که می
  !او را در عرش چال خواهیم کرد
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  .نمایش به پایان آمد
  پرده افتاد،
  ......!کفن است 

  پیچیم،  در آن میبازي مرده را 
  .....!بارد، او رابه خاك بسپاریم ن، هوا را نیاتا بوي پلشت

  !تاك! تیک
  .سراید ورکن اکنون، کار آواي خویش را میگ

                                                     11/8/1368  
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  حریقي  هنطف
  

  بی آ نکه سوختن را آزمون کنی،
  .توانی گفت زبان رنگین اشتعال سخن نمی به

  !!افزاید ادي دود بر ابهام شعر افروختن میافسوس که نقّ
      

  
  .شعله، برزخی میان سیاه و سپید زغال و خاکستر است

  .پوشانند وي راپس از مرگ، در او میي  هآتش را پیش از زادن وسور جامي  هسوگ جام
  حریق استي  هجرقه، نطف

  .و چونین بود که عشق از نگاهی شکفتن گرفت
  

                                                              28/1/1370
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  از نمک پروردگان کویر
  

  .ما هستاره چینی را به کویر روي آورد
  !شگفتا

  !هیچیک از روشنان فلکی را اثري در من نیست
  هر هجایی که از دهان تو بیرون می آید،

  .آواز اختري است
  گوشهاي من، 

  تراواست، زالل موسیقی کیهانی را که از ناي تو
  .آزمندانه می مکند

  آري این تویی که هر بلور نمک را،
  .يا هي شیرین دیگرگون کردا هبه ستار
  آسمان،

  .ا رابه آهنگ نخجیر کردن تصویر تو، بسیج کرده استه هبی نهایتی از آیین
  بیگمان عشق که از آفت گندیدن در امان باد،

  .از نمک پروردگان کویر است
                                              30/1/1371  
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  ...غبار آه را 
  .وییش یاز دل م ،غبار آه را با زالل اشک

  !جویی نعش دریا را بر ساحل باز می
  هاي تو، ن طوفان در چشممرغا

  .ندا هتخم گذاشت
  .چرا که چرخ بر مراد تو نیست

  .انی که گشاد کار جهان جز در گشاد کار تو نیستد ینم
  عاشقانه دوست بدارد  باور نمی کنم که هیچ ابري، افالك را

  .و این همه بی باك، بر خاك، ببارد
  رها کرده بودي، تو زمین و زمینیان را

  به روي عشق واکرده بودي، هاي خویش را تو چشم
  باغ درون را،ي  هوشگوشه گتو 

  .بودي تماشا کرده
  .من دست دادي و پیمان کردي تو با

  .وقف خندیدن کنی که چونان گل، عمر خویش را
  اي بلورین،ه هیکبار، سنگریز چه شد که به

  گریستی؟
  دلم را شکستی؟ي  هآبگین

  نکند می ناخورده مستی؟
  کنی عهدي راش یچه آسان م

  !که به دشواري با من بستی
  .يا هدهرگز براي عشق چونین توفان به پا نکر

  ي که داغدار، از خاك سر بر کرده است،ا هالل
  سوگواري گلگون خویش را، یشیرین

  ... با 
  هیچ جشنی 

  !برابر نمی تواند نهاد
  اکنون که یوسف عزیز مصر است،
  .رازدب زلیخا را اندوه پیري و کوري نمی

  در را به روي عشق باز کنیم،
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  شبی خوش است،
  .ش دراز کنیما هبدین قص
  مهربانی که در بطن خاکستري شعور تو،به جنین 

  پیچ و تاب را،
  است،ه هدر جستجوي بهان

  !بیاندیش
  تو را بی درد،

  بی اشک،
  بی فریاد،

  بی خونریزي،
  !توان زاد نمی

  !فرزندي عزیزتر از عشق
  عشقی عزیزتر از این که
  !يا هیوسف را به کالفی خرید

  یوسفی که در راه رسیدن به تو،
  ته استاز چاه و زندان گذش

  و با تو،
  !بر تخت سلطنت نشسته است

  :خورشیدي  هخویش را با قبیلي  همن که تیل
  زمین،
  اي دیگر،ه هسیار
  ایشانه هو ما

  .کنم عوض نمی
  ستارگان جهان را،ي  همن هم
  .ما هگیسوي تو کشیدي  هبه رشت
  یکی از شعرهایی را که با ناي خویش،ي  هتا صل

  ي،ا هدر من نواخت
  .ارزانی کرده باشم گلوبندي به تو
  !به خدا سوگند
  .ز این در من نگریسته بوديتر ا اگر لختی زالل
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  .چندین غبارآلود، نگریسته بودي
  آه را با اشک نمی توان شست،

  .اگرچه جوهر هفت دریاست
  من آه را ، 

  با حریق دل،
  ما هبه خاکستر نشاند

  و خاکستر را،
  در چشم روزگار،

  .ما هپاشید
  .ما هشق بسترعیشتن را دمن خو

  چگونه معماي هستی را نمی توانم گشود؟
      

  روز پایان شهریور است،
  بر بالین تابستان،

  ...یم ا هنشست
  :تا چه می گوید... گوش کنیم 

  -انگار او را سر وصیت کردن است -
  ي یگانه، شما را میراث من است، ا هسک "
  دو روي آ ن، 
  ... گرما و پختگی  

  می توان خرید، دو جهان را با آن
  ".عشق را می گویمي  هسک

      
  .... فردا 

  که شهریور،
  دیده بر هم خواهد نهاد،

  ما،
  چشم ،

  به دیدار مهر،
  !خواهیم گشاد
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                                                               31/6/1367               
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  ...می کنی هتو نگا
  

  کنی، می هتو نگا
  .ارمد یاد بر ممن فری

  از پی آن آذرخش، این تندر، باري شگفت نیست،
  حتی

  بارانی که از ابرهامان می تراود،
  .تواند انگیخت حیرتی را نمی

  هاي ما،  نچه شگفت است، آمیزش مغناطیسی تنآ
  !از دور با هم است

  اما ماه و دریا،
  !ندا ههمیشه شگفتی ما را به نیشخند گرفت

  
                                                               25/11/1365  
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  نماز زالل
  

  شبنم،
  سراپا اشک،

  .سرخ گلبرگ، به نماز ایستاده بودي  هبر سجاد
  .اضطراب او، به دور و تسلسل قیام و قعود می مانست

  نماز،
  .در سر آغاز خویش به پایان آمد و با معراج کشید

  نمازگزار،
  .ه غبار آگینی بخار رسیده استاز زاللینگی آب، ب

  آفتاب، از دور دست آسمان،
  نهایتی از دستهاي دراز، با بی

  .او را به خویش فرا می خواند
      

  .ما همن، در تو نگریسته و از شرم آب افتاد
  .ما هبه آفتاب گشاد يبخار، روي  هپس در پشت پرد

      
  !بمان و ببین

  لختی پس از این،
  .ر، نمی بینیجز نور و نور و نو

  من و شبنم، در شبستان عدم، با هم،
  .تو و گلبرگ را به خواب می بینیم

  دستان،
  .گشایشی دیگر پذیرفته است

  بیگمان باش که هیچکس تاکنون، چونانکه من و تو براي هم،
  .سخن نگفته است

  .یما هزبان دري را آبستن کرد
  تا نوزاد فرداي سرودن، چگونه زبان باز خواهد کرد؟

                                                              27 /9/1370
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  عشقي  هپین
  

  !از بس عشق ورزیدم دلم پینه بست
  .خون، سرخ برخاست و آبی نشست

  .ي عاشق استا هي سیارا ههر گویچ
  دلم پینه بست،... آه 

  .عاشقم و می پرست
  عقل آبی هوشیار،

  .عشق سیاه است و مست
  اید دشمنی؟کی پ

  .دادم با دوست دست
  گرچه در این روزها،

  .تارم گسستي  هرشت
  یاوه توانم سرود،

  .خامه و قرطاس هست
  شعر من از کودکی،

  .گاه به دل می نشست
  تو که افتاد کار، با

  .از دل و از گاه رست
  .از تو سرود است سبز
  !اي تو سروش مهست
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  شعري براي سراسر کیهان

  
  .ردا که شد من و دوست از دو به یک رسیدیمف

  .ام این روال استـفر رفتن، فرجــک به صـاز ی
  

  .ندا هنهایت رسید هندوان از هیچ به بی
  .تر است را که صفر از هر عدد دیگر تماشایی راستی

      
  چون نه ماه آبستنی شمار به پایان آمد، 

  »هیچ«  
  .دیده به جهان گشود

  .زادن بوداین نوزاد، تمامت 
      

ο............  
  !!!نهایت نگینی نیست آري این حلقه را جز بی

      
  سیمرغ صفر،

  با دو بال هست و نیست، 
  از هرگز تا همیشه، 

  .در پرواز است
      

  م،معماي اص
  تناقض اعظم،

  .ملتقاي وجود و عدم
      

  .گرفتار است "سونیا "نیروانا نیز در چنبر
  

                                                                24/1/1370

  مثنوي
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  !من نیست جز پژواك کوهي  هنعر
  

  کمان،  رنگیني  هتیر غیب چلّ
  ...!هم زمین را دوخته با آسمان

      
  .باز عشقم، تیر باران می کند

  .رخنه درکار من آسان می کند
  موم دل، زان تیرهاي دلنشین،

  !ر است از انگبینپ .باز کندو شد
  .من کیم؟ زنبور و کندو، نیش و نوش

  .پایان این جوش و خروشي  هنقط
  آز و نیاز،ي  هعقده از این رشت

  .باز خواهم کرد با افسون راز
      

  بایدم بوسید دست سرنوشت،
   . خوب شد، بیرون خزیدم از بهشت

  .پس بهشتی ساختم درخورد خویش
  .نیست صاف دیگران چون درد خویش

  گر بهشتی هست و دلخواه من است،
  .دوستی با مار و طاووس و زن است

  .آدمیزادم، نیم فرمان پذیر
  .این بهشت نسیه را از من بگیر

  عاشق از گهواره رفتم تا به گور،
  .همچنان از گور، رو تا نفخ صور

  آمد از من، در طلسم شب شکست،
  .نعره زن بیرون شدم، خونین و مست

  ز اول جاي آب،م، خون خورد اا هریش
  .شعله ور شد، در نگاهم، آفتاب

  ناموس اگر نتوان درید،ي  هپرد
  چون توان از نیستی آمد پدید؟

  .جان شیرین از بر گلگون نشست
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  .عشق از اول جوش زد، در خون نشست
  .جهیدمگاهی پاره شد، خون برشر

  .نعره زد مادر، پر از بیم و امید
      

  نوش،چون شدم با خویش، گرم ناز و 
  :این خروش آمد به گوشم از سروش

  از تکاپوي مبالی در مبال،« 
  »!ي، بر خویشتن چندین مبالا هزاد

  ،، که روید روي باممن آن گیاهم
  .شد بر من حرام ،کوچ تا اعماق

  دل، مرا از بس، در این اندیشه بود،
  .من خواب سبز ریشه بودي  هساق

  کاش می کردم رها افالك را،
  سبز خاك رامی مکیدم  خون 

  م،ا هگرچه چرخ آشوب شد اندیش
  .ما هریش دل مرا ریش است تا بی

      
  ي گستاخ بود،ا هگرچه نی را نعر

  .بندي زنجیري از سوراخ بود
  راز با چندین دهان، نی با تو گفت،

  .هم به چندین گوش می باید شنفت
  !بیرنگ نايي  هرو نال اي پري

  !برآر و خوش برآي اسر ز روزنه
      

  ا نیز زخمی داشتیم،کاشکی م
  .نی، درون خویشتن می کاشتیم

  ز من وام کن، از خویش پود،اتار 
  . ي دیگر ببافیم از سرودا هپرد

  نعره بر داریم باهم مست مست،
  .گر سکوت سنگ را باید شکست

  فریاد کن،ي  هگوش با آمیز
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  .تکیه چونان، ناي و نی بر باد کن
  !باد اي دهقان کشت روزگار

  !طوفان بکاري  هما تخم در بن
  از دم و از بازدم چون چاره نیست،

  .یک نفس بی باد، نتوانیم زیست
  زنده از بادیم و ناپیدا است باد،
  .گرچه در پنهان ما پیداست باد

      
  خوش وزیدي زي من اي باد بهشت،

  .از تو شد خشت این گل دیرین سرشت
  از تو برپاي ایستادم سرفراز،

  .اد از تو بازقفل دستان من افت
  من دمید، تو همان روحی که او در

  .بی توام هرگز کسی یکدم ندید
  من خوش در زندان گشاد،ي  هسین

  .ه باداباد، دل بر باد دادهر چ
  .باد سار است این جهان هست و نیست

  ؟!آه، این تأثیر شوم آه کیست
  بود و نبود؟ي  هچیست پشت پرد

  چون گره از باد می باید گشود؟
  .بیداریم در ژرفاي خویش خواب و

  .روشن و تاریم در این گرگ و میش
  .در درونم خواب شیرین ریشه بست

  .فرهاد بیداري شکستي  هتیش
  دست بیداري که زي من شد دراز،

  .پایبازان خواب می آید فراز
  ،ام يمی رهاند چابک از چنگ و

  .ام یتا برآساید دمی زخم ن
  م،ا هبشنو این خوابی که امشب دید

  ،ما هشکنج ناي می نالیدبی 
  هرگز ندید،» خواب مرا«چشم کس 
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  .ی شنیدگرچه هر گوشی معمای
  خواب می بینم دور از چشم دوست،

  .گوش و لب را باز با هم هاي و هوست
  دم به دم پیوست تا زادیم ما،

  .بادیم ماي  هسر به سر پیمان
  باد پیمایان اقلیم نفس،
  .راست بسباد را ما بس که او ما

  .سلیمانیم برباد استوارچون 
  .او سوار ما و ما بر او سوار

  .سو به سو این باد گرداگرد ماست
  .دم به دم این اسم اعظم، ورد ماست

  گوش هوشم پر شد از هوهوي باد،
  .دیگرم نامی نمی آید به یاد

  در ید بیضاي من شلّاق مار،
  .شیرم سواري  هن بر گردمگیخش

    گران،سر پر از خواب  تابم،ش یم
  .سوي جنگلهاي ناپیدا کران

  خشم شیر شرزه، تقدیر من است،
  .زهر مار گرزه، تدبیر من است

  در یال شیر،ام  هتیز، چنگ، افشرد
  .می گریزم در شکیبی ناگزیر

  شیران سوار،ي  هآن که شد بر گرد
  .تازیانه باید او را هم ز مار

      
  شعله در زنجیر می افشاند دست،

  .شکست کوبان، در زندانپادود 
  روشن، افتاده است از این در شگفت

  تا چرا تاریک از او پیشی گرفت؟
      

  
  ي زي آن نگار،ا همی نگارم نام
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  !تا چه آید پاسخ و چون است کار
  .کنم نگر پسندد کشتنم، فرما

  .خویش را در قرب او قربان کنم
  .خواهد رواست ور هنوزم زنده می

  !کدخداي این ده ویران خداست
      

  .ره، گلگون می کنم با خون خویشچه
  .تا بپوشم با درون، بیرون خویش

  .آبستن دریا منمي  هکوز
  !زن در دامنم! اي غواص  دستی

  .در بن دریا مرا گوهر بسی است
  من گناهم چیست، خس غواص نیست؟

  م،ا هسیل را زنجیر دریا کرد
  .ما هبند از پاي جنون وا کرد

  باغ ما را هیچ داغ چینه نیست،
  !یچ دیواري به از آیینه نیسته

      
  .انبوه شدام  هرازها در سین

  .دل برآماسید و بغض کوه شد
  .از زبان باور مکن چندین شکوه

  .من نیست جز پژواك کوهي  هنعر
  .مهر و کین نماند! باري اي جلّاد

  .جز حدیث آن لب شیرین نماند
  .این که از تن می بریدي دست نیست

  .ي استا هپوسیدي  هآستین کهن
  خود تو دانی مثله نتوان کردنم،

  .پاره پاره می کنی پیراهنم
  نیست در دست تو جز دستار من،

  .در شگفتی از سر عیار من
      

  می فشارد گرچه تیغ کین به مشت،
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  !خویش را جلّاد کشت من، ام  هزند
  .گر قفس بشکست بال من بجاست

  .استه هآشیانم بر فراز قلّ
  .م نیمه مستدر نیستان خفته بود

  !نی فغان برداشت خواب من شکست
  جلّاد و من بی چند و چون، ي قصه
  .فرهاد بود و بیستوني  هتیش

  کوهکن جان باخت در آن داستان،
  .جوي شیر عشق، در من شد روان

      
  .پردگی است ناموس من، بیي  هپرد

  .در غالف پوست ماندن بردگی است
  :دوش با من گفت، شیطان لعین

  .یعم باش، روز واپسینتو شف
  امید او را، بارها،ام  هداد

  .شاید از دستم برآید کارها
      

  م،ا هه چنگ آوردخویشتن را تا ب
  !ما هدار را انگشت حیرت کرد

  زیستم،» او« گرچه در » او« گرچه با
  !کیستم» من« ندانسته است تا » من« 

                                                              29/3 /1364
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  .... ا غرق اند ه هقطر
  

  خهاي قطب،خواب دیدم آب شد ی
  .ا غرق اند در گوداي قطبه هقطر

  .خواب دیدم آسمان پتیاره نیست
  .کوچ ما در خویشتن آواره نیست

  کولیان سرخ ایلی خونی اند،
  .قانونی اند کوچ جنگل زار بی

  عاشقم از نو به روي ماه تو،
  .تو در راهتا همیشه گامزن 

  من پخته شد در آتشت، ي  هخام
  .سوخت ما را خلق و خوي سرکشت

  داشتیم، خاکستري همکاشکی 
  !ذره ذره خویش را می کاشتیم

  ر کبود؟چه رنگ آرد به بر بذتا 
  .ي بادام خاکستر نبودا هدان

  دوستت دارم به موال باز هم،
  !آغاز هم رجام و بیف اي تو بی

  یم،ا هراهها از دل به دل واکرد
  .یما هي جا کردا هدر دل هر بخی

  این رفوگر سوزنی دارد بال،
  !یار نیش داري الصالگر و

  است،ه هدوستش دارم سر عیار
  .استه هچار او ناچار ما بیچار

  .عشق، ما را از جهان بیگانه کرد
  .هر حقیقت را که بود، افسانه کرد

  
                                                             21 /4/1374  
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  ...سرخ و زرد اي کاش
  

  تا نشستم در کمین خویشتن،
  .خود کمر بستم به کین خویشتن

  پاي تا سر جز زبانی نیستم، 
  نیستم گر شعله، باري چیستم؟

  قالب پروازم و تندیس اوج،
  .دریا نه، خاطر خواه موجي  هبرد

  ؟و جوش چیست در ذرات من این جنب
  خروش؟ اد گنگ بیچیست این فری

  ،پایبازان می روم تا گور خویش
  .در کار سوگ و سور خویشام  هماند

  راستی را زیر این چرخ کبود،
  !کس کبودي را چو من عاشق نبود

  زندگانی سرخ و نارنجی و زرد،
  .هم کبود مرگ را فریاد کرد

  رنگی زیر و باالي جهان،ت نیس
  .برتر از رنگ کبود آسمان

  ردي بري است،گوهرم از سرخی و ز
  .هاي سوختن خاکستري است خواب

  نیستم با خویش و خویشی در نبرد،
  .گریزم ناگزیر از سرخ و زرد می

  هاي خویشم در عذاب، از دو رنگی
  .می روم تا خانقاه التهاب

  آفتابم گرچه بر سر افسر است،
  .تختگاه من، همان خاکستر است
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  خاري و از سوختن داري گریز،
  .یزست، فصل برگرچار فصل تو

  شتن را تا شرار،یگر بسوزي خو
  . گل شوي سالت شود یکسر بهار

                                        5/5/1356  
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  ...من همان دریاي طو
  

  م،ا همن همان دریاي طوفانبار
  .ما هدر سراي خویشم و آوار

  خویش، ررنجه شد پاي من از زنجی
  .تصویر خویشي  هتا شدم آیین

  وش ساحل کر شد از غوغاي من،گ
  .شد پر از دیروز او فرداي من

  آسیابم گرد خود چرخان مدام،
  ؟!تا چه دانم جو چه و گندم کدام
  در کفم تسبیحی از خیزابهاست،

  .ویم تیزي تیزابهاستلدر گ
  !اي همه چیزي که مانی هیچ را

  ! آواز پیچاپیچ را بشنو این
  ذره ذره، دوست با من همنواست،

  .که در من می خروشد آشناستاین 
      

  
  !آشناي دیر سال اي! آسمان

  .می نماید وصل ما با هم محال
  گرچه همرنگ است ما را تار و پود،

  .تو فرازي، من فرود! اي دریغا
  رویان تاب، ي  هتا تویی گهوار

  .من چه خواهم بود؟ گور سبز آب
  ،ام یمن در این زندان ژرف خاک

  .ام یگم شد از من گوهر افالک
  گرچه کردم گاهگاهی سر بلند،
  .پستم و پستی مرا دارد به بند

  ر باالتر است،تو بلندي، سر به س
  .بر سري را، بر سر من جاتر است
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  باز اما جان من نومید نیست،
  .گمان جاوید نیست این جدایی بی

  هر که، باري، کرد از ساحل گذر،
  .دید ما را در کنار یکدگر

  بیناتر کنیم،پندار، ي  هدید
  .در افق پیوند را باور کنیم

  »!می رسد دریا به کام آسمان« 
  :دوردست اینگونه می بندد گمان

  راست، رگر نیامد با تو این پندا
  .پایمردي باید از خورشید خواست

  یادم آمد، تاب از او آب از من است،
  .اشک و دریا، آسمان و دامن است

  گسست، ي من، بی وارونهي  هگری
  !ت بغض تو را خواهد شکستعاقب

  ند،ا هبه هم پیوست! چرخ و چاه آنک
  .ندا هدلو را بگشا که با هم بست

  
                                                               19/3/1368
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  روز ما از شمس می گیرد جالل
  

  مار،ش یجغد شب با چشمهاي ب
  :خیره شد در کار روز و روزگار

  ؟ خورشید عالمتاب نیست؟کو؟ چه شد "
  !ما که بیداریم، وقت خواب نیست
  راستی آن روشنیها کو؟ کجاست؟

  !زنگی صفاست حیرت آیینه ، بی
  آسمان نقره آبی شد سیاه،

  .اوج گردون، می نماید قعر چاه
  روز کو؟ طیف جهان افروز کو؟

  "آفتاب رند عالم سوز کو؟
      

  صبح شد، باطل گریزي زد به حق،
  .زد فلقرف افق، سر باز از ط

  نگار شد آیینه زار،بی زباز 
  .باز آبی می زند خرگاه یار

  ي است،ا هبین آسمان انگار سیما
  .ي استا ههم تب آلود است هم تابین

  !شیخ را می ماند این تفتان داغ
  گردان با چراغ، روز گرد شهر

  جستجو در جستجو در جستجوست،
  .گمان او را محالی آرزوست بی

  ر خاك پنهان، رستنی است،دانه تا د
  .هر چه پیدا کردنی، ناجستنی است

  ما راست حال، در محال آویختن
  .ورزیم اما با محال عشق می

  غال؟رفت شب یا شعله گستر شد ز
  روز ما از شمس می گیرد جالل

                                                     30/2/1370  
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  کفن پوش
  

)1(  
  مد از چرخ برین،دي کفن پوش آ

  .آب، تاب زندگانی بر زمین
  از فراق او را دلی افسرده بود،
  !زندگی می کرد اما مرده بود

  نطفه بود، افسوس با موي سپید،
  !میدپاك بود از زندگانی ناا 

)2(  
  در لباس نوعروسان برف دوش،
  .سوي خاك آورد پیغام سروش

  نازنازان تا شبستان زمین،
  .زمین از عسل تا ماه، مهمان

)3(  
  !کنی هر چه می بینم دورنگی می

  !کنی پاي پایانی و لنگی می
  یم،ا هتا دو رنگ عشق، نیرنگین

  !یما ههفته کرده، چون شب آدین
  درشب آدینه، گردم کن طواف،

  .نشنود سیمرغ را جز کوه قاف
  زگوش من است،هر کجا گویی پر ا

  .فهم مضمون نیز با هوش من است
  تو، جز نیازم کس نداند راز

  .جز به آوازم نخواند ساز تو
  می کند پژواك کو هم بانگ یار،

  .مارش یسرایم تک تکی تا ب می
  کنم بر بام چرخ، پس سماعی می

  !لرزلرزان است هفت اندام چرخ
  با تو تنها با تو، رقصیدن رواست،
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  .تا قیامت خانقاه ما به پاست
  من، ترازودار روز واپسین،

  .از این با تو خواهم بود، هر جا بعد
  در بهشت و دوزخ خویشیم ما،
  .سرخ و زرد رقص تشویشیم ما

  زند این چنبرین، چرخ دیگر می
  .گردیم، شاید بر زمین بازمی
  !شاید بر فلک. گردیم باز می

  !باز پرانیم شاید تا ملک
  گردیم و حق با چنبر است، بازمی
  !نیز جایی دیگر استاینجا  لیکن

  !صلب پدر انگار نیست! در نگر
  !رم مادر نیز خود در کار نیستش

  این خیال انگیز، جایی دیگراست،
  .نو عروسم را سرایی دیگر است

  بیرون چمید،ام  هعشق از بتخان
  !ا شد ناپدیده هدر نفس تندیس

  چشم بند عشق جادو می کند،
  .هیچ را تا هرچه، وارو می کند

  گنج هیچ آباد در ویران ماست،
  .هر کجا چینی است با دامان ماست

  
                                                             17/10/1368



 قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. ز ا"مجموعه شعر ي الکترونیکی  نسخه

126  
  قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. از "مجموعه شعر 

  
  
  

  تعبیر گلگون
  تقدیم به حسین یوسف زمانی

  
  .چیست موسیقی؟ خروش رازهاست

  .کام خداست راین زبان سبز د
  باز هم نو کرد جادو اصطکاك،

  !آسمان بیرون شد از زهدان خاك
  باز می آید به گوشم بانگ ساز،

  .عراقم می کشاند تا حجاز از
  از حجازم می برد تا کوي دوست،
  !نیست موسیقی، صداي پاي اوست

  !اي سرانگشت تو سرگردان راز
  :گوش کن تا چیست برگردان راز

  صداست، شعر،موسیقی است گیرم بی
  .جاي پاي عشق بر راه خداست

  خواب شیرین کرد در دست تو رود،
  .هیچ تعبیري چنین گلکون نبود

  تو، لفظ پیغام خداست،ي  هنغم
  .شعر من معناي آن بی کم و کاست

  تنیم، تار و پود عشق در هم می
  !گمان پیراهنیم یوسفی را بی

  
                                                               24/2/1367
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  باز گل از پاي می رویانیم
  

  شب در آمد نعره برلب از سکوت،
  .نکبوتخرمگس شد صید دام ع
  ،رهادامخوار افتاد این نخجیر 

  .باز هم صیاد شد صید شکار
  صبح شد صیادجست از کام صید،

  .دام صید نو به نو گسترد، یکسر
  ي است،ا هبیگمان صیادمان دیوان

  !ي استا هآسمان را دام گستر دان
  سیمین خویش،ي  هرلوحمی کشد ب

  .کودکی خطّی پریش اندر پریش
  صبح زود، بیگمانم من که فردا 

  .نقش خام خامه راخواهد زدود
  باز چون شب می رسد از گرد راه،

  .کند کودك سیاه لوح خود را می
  گذارد هم بر این سان روزگار، می

  !تا کی افتد در خور آموزگار
      

  روزها رفتند و شبها می رسند،
  .تا تو را کی خط من افتد پسند

  گر پسندت نیست مشق امشبم،
  .ون از مکتبمباز فردا کن بر

  نیست اندر کار من دوز و کلک ،
  .این من و این پاي، آن چوب، آن فلک

  خامی بجاست،ام  ههم به دست و خام
  .خارش پایم گواه مدعاست

  باز هم بر خاك می خوابانیم،
  باز گل از پاي می رویانیم

                                                               29/1/1370  
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  ... یکی پرسید از آن 
  

  یکی پرسید از آن گم کرده فرزند
  رفراق پور دلبند؟که چونی د

  یعقوب: جوابش داد پیر کور
  !ژرف نگاهم کن نظر خوب رکه د

  هاي انبوه، چو رستیم از سیاهی
  .بر آید آفتابی از پس کوه

  !گر از هجران او کورم خدایا
  !به یادش روشنم، نورم خدایا

  .جاي خالی استسیاهی سایه وار 
  .نژاد آتش هجران زغالی است

  زغال چشم کورم شعله ور شد،
  .نسیم از بوي پیراهن خبر شد

  بوي جوي مولیان است،! چه بویی
  .خدا شادي است، حق با لولیان است

                                                        23/1/1370                                                                 
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  مرید خویشتن

)1(  
  یکی وارسته پیر ژنده پوشی،

  سراپا جوش و پا تا سر خروشی،
  مریدي پاکرأي و پاکرو داشت

  .دل همواره در فرمان او داشتکه 
  ر یار،ي دور از با هد لحظش ینم
  .گرد نقطه چرخان بود، پرگار به

  پر از او بود و از عالم تهی بود،
  .نفرسود سود و مهر اوجهان فر

)2(  
  پس از سالی وفاداري و یاري،

  .نایی، استوارياین آشرفت گ
  هاي و هو، گم کرده مهتاب، شبی بی

  .مرید پاك جان، دل داد با خواب
  نگاهی کرد آن پیر پریشان،

  .تاریک دلگیر پریشان ندر آ
  شور و شري بود،ي  هپر از اندیش

  .به دنبال شهید دیگري بود 
  کند کشکول و روان شد،به دوش اف

  .در انبوه سیاه شب نهان شد
)3(  

  سحر چون شد مرید از خواب بیدار،
  .نشان بر جا ندید از پیر عیار

  به هر سو رفت و او را جستجو کرد،
  .ه پیدا شهسواري بود و نه گردن

  چو کاري بر نمی آمد در این راه،
  نه از زاري، نه از شیون، نه از آه،

  دوري دلش سوخت، پس از لختی که از 
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  .نشست و چشمها بر راه او دوخت
  ز این کار،از آن ساعت نبود او را ج

  .هموار که بنشیند به راه یار،
)4(  

  یکی زین روزها کاین عاشق زار،
  به راه دوست چشمی داشت بیدار،

  !برخیز: گفت سروشش بانگ برزد،
  !توان بودن مرید خویشتن نیز

  هزاران سال اگر اینجا نشینی،
  !جز گرد سوار خود نبینی به

  خویش،ي  هبه خاك خویش بنشان دان
  !هاي بی پایان بیاندیش به رستن

  درون خویشتن نشو و نما کن،
  !دو بال عمق و اوج خویش واکن
  چرااینگونه در تشویش ماندن؟

  رانتظار خویش ماندن؟همه د
)5(  

  شنیدم چشمه، این روشندل پاك،
  .خوابي  هسحر پرسید از همخواب

  دریا کدام است؟ي  هاه خانکه ر
  .مرا بی او به سر بردن، حرام است

  :پاسخ خاك گفتش با نگاهی به
  .از اینجا تا به دریا نیست راهی

  ز دریاي درون خود بریدي
  .چشمگی در خویش دیدي مبه چش

  توان شد، چو خود هر لحظه، دریا می
  چرا باید سوي دریا روان شد؟

  ،مجنب از جاي خود، دریا همین جاست
  !چو با خود یار گردد چشمه، دریاست
                                                               2 /5/1354  



 قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. ز ا"مجموعه شعر ي الکترونیکی  نسخه

131  
  قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. از "مجموعه شعر 

  
   

  
  .بهار آورد باخود ارمغان رنگ

  
  خود، ارمغان رنگ، بهار آورد با

  !چه می بینم؟ زمین تا آسمان رنگ
  !چه رنگارنگ و بیرنگم خدایا

  !خدایا ،انی چه نیرنگمد یتو م
  آبستنی، خاك،ي  هپس از نه ماه

  .بهاري زاد شورانگیز و چاالك
  پر از آواز مولودي است باران،

  !مبارك باد میالد بهاران 
      

  
  !بیا تا قدر ایران رابدانیم

  نه آخر تیر این رنگین کمانیم؟
  است، ید با این خاك نرمخورشدل 

  ! چه غم گر گاه سرد و گاه گرم است
  نون که آبی است،بهار ما نه سبز اک

  .زمین راز است اما آفتابی است
  انستان خزیدي،رخزبه غربت د

  !بهارستان ایران را ندیدي
  نمی رویید گر مستانه این تاك،

  چه می بودیم جز هشیار غمناك؟
  یکی تنها گذاریم، جدایی را

  .خاك آشنایی پا گذاریمبه 
  به این خاکی که درویش است و خاکی است

  .تاس "آب پاکی "همانا ! تیمم کن
                                                             28/11/1366  
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  ما هپیشکش به مادرم که نُه ماه در او وطن داشت
  

  بست خون
  

  گرچه پیکار مرگ و او فرداست،
  .وطن من هنوز پابرجاست

  روزي این سالخورد دیر آسود،
  .می کند کوچ زي فراز و فرود

  را کشد زمین به کمند،ي ا هنیم
  .ي بر شود به چرخ بلندا هنیم
  ي در سپهر آویزد،ا هبهر
  .ي با زمی در آمیزدا هبهر

  ست،ا  هوطن من اگرچه میرند
  .یاد او با من است و دیرنده است

      
  !یاد از آن جست و خیز پنهانی

  !یاد از آن جنب و جوش طوفانی
  !یاد از آن غرق، یاد از آن گرداب

  !ن لرزه، یاد از آن سیمابیاد از آ
  !یاد از آن جستجوي نافرجام

  !یاد از آن خواب و یاد از آن آرام
  !یاد از آن ظلمت زاللترین

  !یاد از آن پرخروش اللترین
  ! جنینی بادي  هیاد از آن دور

  !یاد از آن عهد خم نشینی باد
  آن شب قطبی سیاه و بلند،

  .کمین و کمندي  هشب نُه ماه
  رخ، هجرت خون،و آن خروشان س

  .واژگون، با سر آمدن بیرون
      

  یاد می آوري که چون کردند؟
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  .از تو آخر، مرا برون کردند
  !تف بر آن هجرت نخستین باد

  !بر جدایی همیشه نفرین باد
  پاي تا سر به شیون آلودیم،
  .هر دو پژواك یکدگر بودیم

  اد،د یاي تو بوي خون مه هنعر
  .ادد یعقل را غوطه در جنون م

  د،ش یزاري من به چرخ بر م
  .دش یشورش اشک، بیشتر م

  ا بندم،تو، بسته بود بمهر 
  .هیچ دل از وطن نمی کندم
  عاقبت تیغ را صدا کردند،

  .خشمگین از توام جدا کردند
  ناف من، گواه من است،ي  هحلق

  .که مرا دل هنوز، با وطن است
  مادر اي میهن نخستینم،

  !بی تو خود را غریب می بینم
      

  رنج غربت، شکنج زیستن است،
  .، وسعت گریستن استزندگی

  !فرتوتي  هو، اي گاهوارتبی 
  !تابوتي  هتخت شاهی است، تخت

  
                                                             18/11/1363
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  راستی را که رند و قلّاشیم 

  
  راستی را که رند و قلّاشیم،

  !قّاشیمرنگ را بو نکرده ن
  هست با سبز عطر تند گیاه،

  .هد بوي مرگ، رنگ سیاهد یم
  سرخ، از نکهت غریزه پر است،

  .چرخ شد از زالل آبی، مست
  زرد، در من هراس می کارد،

  .بوي پیري و ماندگی دارد
  در سپیدي، امید پنهان است
  .که پر از یاد بامدادان است

  !خواب رنگین کمان پریشان باد
  !باران بادگریه خند شعاع و 

  زهره را، مرده ریگ، این چنگ است،
  .تارهایش، تنیده از رنگ است

  گوشم از بانگ رنگ سرشار است،
  .چشمم از رنگ رنگ بیزار است
  خواب من عاشق پریشانی است،
  !یوسف من همیشه زندانی است

  روز خورشید را شکار کنیم،
  ؟با تو اي ماه شب، چه کار کنیم

  است،نه ز خاکم نه بیرقم خاکی 
  .علم عالم من افالکی است

  باد بر دوشم آن یگانه درفش،
  !آبی و کبود و بنفش: آسمان
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  چرخ و چاه

  
  دلو با چرخ کرد چون بدرود،
  .بال و پر نرم سوي چاه گشود
  چاه تاریک بود، چشم به راه،

  .به بن دلو بسته بود نگاه
  دلو، زي ژرفنا، نگون می راند،

  :اندپیش می رفت و گریه گون می خو
  پاي ما را ز بند چرخ چه سود؟« 

  !تهی و الل می رویم فرود
  هیچ جز مردن نهانی نیست،

  ».جنب و جوشی که آسمانی نیست
  ناگهان اوفتاد در دل آب،

  .پر شد و کرد زي فراز شتاب
  اندك اندك رسید تا لب چاه،

  .هاي چرخ نگاه ر چشمدوخت د
  چرخ آمد ز شوق در فریاد،

  !وشن بادچشمت همیشه ر« : گفت
  !بند ما را ز پاي باز مکن

  !سر این رشته را دراز مکن
  نیک دیدي در این فراز و فرود،

  ».چرخ را بند، روشنایی بود
      

  !اي تو از چرخ رفته تا بن چاه
 .نیست بخت سپید آب، سیاه

  
                                                               17/3/1366
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  !هآبنام

  
  آب، آیا کلید رستن نیست؟
  گره داستان شستن نیست؟

  خون سبز طبیعت، این چاالك،
  .می چمد باوقار، در رگ خاك

  بی ریا، سبکبار است،مهربان، 
  .چشم واري، همیشه بیدار است

      
  

  جستجو کن که پیچ و تاب خوش است،
  .باد در پوستوار آب خوش است

      
  

  گرچه در این جهان سرد مزاج،
  تو افسرد پیچک معراج، در

  غل و زنجیر یخ اسیرت کرد،
  موي برف سپید، پیرت کرد،

  !عروج زاللي  هاي تو تندیس
  !، باز کن سبک پر و بالگرم شد

  سوخته است،» مهر« در تب عشق، 
  .او به راه تو چشم دوخته است
  لختی اي آب اگر شتاب کنی،

  .جا در آغوش آفتاب کنی
  

                                                              17/7/1363  
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  .ندا هرا برازند "زن"نام  که  آنانی ي  هیشکش به همــپ  
  !نه، این زخم تیغ زبان تو نیست

  
  !اال رستم هفت خان سخن

  .نه مردي است دشنام گفتن به زن
  زن و اژدها هر دو در خاك به؟

  جهان پاك از این هر دو ناپاك به؟
  ت ناسخته آن تو نیست، نه، این بی

  !نه این زخم تیغ زبان تو نیست
  ي،ا ههنر را تو گوهر بسی سفت

  .يا هي هرچه را گفتا هبجا گفت
  ي تا ستیغ،ا هبه مردي فرا رفت

  !ي ژرف زن را دریغا هندانست
  ندانی اگر شرم مادر نبود،

  تو را نیز طبع سخنور نبود؟
  ي،ا هگرفتم به بانو برآشفت

  ي؟ا هزا گفتزنان را چرا ناس
  لوند است سودابه، شیرین بالست،

  منیژه هوسباز و ناپارساست،
  کتایون چه کم دارد از بخردي؟

  ي با فرانک بدي؟ا هکجا دید
  دلیر است و زیبا است گرد آفرید،

  !جهان زن چنین مرد هرگز ندید
  اژدهاست،ي  هفرنگیس اگر تخم

  .کینه و باصفاست وفادار و بی
  د نیست،کسی مهربان چون سپینو

  .جز او تار بهرام  را پود نیست
  شان، اگر بر شمارم همه نام

  شان، بیآرایم آغاز و انجام
  تو بینی یکایک بهارند و باغ،
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  .شبستان ایام را چلچراغ
  خویشتن، نبخوان قصه بیژ

  چه گفتی ببین با زن خویشتن؟
  در آن اژدهاگون شب قیر و دود،

  اگر در سراي تو بانو نبود،
  خواستی؟ اب از که میچراغ و شر

  کاستی؟ غم خویش را با چه می
  ي،ا هبه کار شبستان چو درماند

  .يا هزنان را همه اژدها خواند
  چرا کام واهی نهی زیر گام؟

  کی از خامه ورزان پسندند خام؟
  ندانم که گفت؟آنکه این یاوه گفت،

  گمانم شبی نیز با زن نخفت؟
  م،ا هاگر هست زن این که من دید

  .ما هي خویش خندیدبه نامرد
      

  !اال اي خداوندگار سخن
  !ببخشاي گستاخی من به من
  تویی اوستاد سخن گستري،

  .درازست از تو زبان دري
  !مرا هم زبان از تو اي سرفراز

  !ببر گر به رأي تو آمد دراز
  تو باالتري از چه و چون و چند،
  .به چون و چرایی که کردم بخند

  دوست،زنان را ز من بیش داري تو 
  .تو چون می نکوهی، نکوهش نکوست
  من این کور خواندم تو روشن بتاب

  .که نگریزد از بانگ سگ ماهتاب
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 قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. ز ا"مجموعه شعر ي الکترونیکی  نسخه

139  
  قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. از "مجموعه شعر 

  
  گلگون شور

  
  توان سود تارك برآن مشت خاك،

  .که روزي درآمیخت با خون پاك
  رد ز خون،اگر رنگ و بویی ندا

  .ش ریخت بی چند و چونبه سر باید
  گر این گوي در خون شناور کنیم،

  .از آن به که این خاك بر سر کنیم
  سیاووش با خون در این باغ کشت،

  .درختی که شور است وي را سرشت
  فرو ریز از خون به بیخ وي آب،

  .اگر چشم داري ز برگش خضاب
  در این بوم اگر نیز سبزي بجاست،

  .هاست ن سرخ سیاووشهم از خو
      

  زمین جنبش و گرمی از یاد برد،
  .در این آب و خاك، آتش و باد مرد

  نه ایرج بجا ماند نه سلم و تور،
  .نه گلگون شیرین، نه گلگون شور

  شغاد سبکسر، نه چرخ بلند،
  .فروبست دست تهمتن به بند

  خونم اندیشه نیست،ي  هاز اندیش
  .که جز خون اندیشه با ریشه نیست

  نه شوري است تا رخش را زین کنیم،
  !ست تا کام شیرین کنیمنه تلخی ا

  
                                                               1/12/1364
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  ....شنیدم که دریاست 
  

  شنیدم که دریاست در بند ماه،
  .از او دل برد با کمند نگاه

  این فروزان گردان خرد،: که ماه
  .اید چنین دستبردبه دریا نم

  که در جزر و مد است روزي دوبار،
  .جز این نیست او را قرار و مدار

  دل آب از او در تپیدن مدام،
  .نهد گام آنجا که او راست کام

  ماه چونین نبود،ي  هاگر شیو
  .مرا با سپهر برین کین نبود

  گردون پیر،: توانستمی گفت
  .به کردار ما خاکیان نیست چیر

  بد این دستگاه،اگر ماه را زی
  .نباید جز این چرخ را روي و راه

خرد و خوار،ي  هچو از ماه این ذر  
  .به کار است هنگامه و گیر و دار

  نشاید که بیکار ماند سپهر،
  .همانا ندارد کم از ماه ، مهر

  همانا که بر خاك فرمانرواست،
  .زمین پرّ کاه است و او کهرباست

  تهی نیست هرگز دل او ز راز،
  .د شد افسانه بر ما درازشب آم

  ندانم زمین خواب از افسون کیست،
  به تیغ شفق سرخی از خون کیست؟

  ز ضحاکیان سر به سر تاکیان،
  .به بازیچه مانیم ما خاکیان

  بچرخاند از دورمان دست چرخ،
  .هم از بخت، برخ چنین است ما را
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  چون که روز و شب آرد پدید،ن چنا
  .نبشته است بر ما سیاه و سپید

  پیچ و تاب،ي  ههمین است افسان
  .بمان تا برانگیزد افسون خواب

  هم از گرگ و میش است این آشکار
  .که روز اندر آرد دو رنگی به کار

  چان سپهر کبود،کمندي است پی
  .ربود در زدي چشم بر هم، تو را

  زمین است بر سان نخجیر گاه،
  .اما سپید و سیاه زمان گوري

  ي،من و تو، سواران نخجیر جو
  .به نخجیر گاه اندر آورده روي

  اي پویه ناك، زیر اندرون باره به
  .دو دست، آب و آتش، دو پا، باد و خاك

  سري پر ز آز و دلی پر ز شور،
  .دنبال گور همه سوي، تازان به

  ولیکن دریغا که فرجام کار،
  !گور، ما را شکاري  هکند پیس

  تکاپوي ما را سرانجام نیست،
  .بهرام نیستکه این گور جز گور 

  
                                                                 2/8/1364
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  ... آهن نجوا کرد 
  

  !نک مغناطیسآ: کرد آهن نجوا
  !از سویی یزدان، از سویی ابلیس

  یغماگر، باید بگریزم،از این 
  .پیروزي او راست، با او نستیزم

  نفی اندر اثبات، نه اندر آري است،
  .اویم مستی، با او هشیاري است از

  هم دامن در دام، هم دشمن در دوست،
  .هم او را اعجاز، هم با او جادوست

  :آهن نجوا کرد. راهی تا او نیست
  .در دم مغناطیس، او را یغما کرد

      
  

  .من آهن بودم، مغناطیسم کرد
  .هم درمان، هم درد! ما را یکسان باد

                                                 11/10/1367  
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  ...طاووس  کاروان تماشا

  
  کاروان تماشاست،طاووس 

  .گویاستنقش و نگار شعبده 
  عیار وار می نگرد یار،

  .سار نوشتار در جوش چشمه
  کورم ولی عصاي من انگار،

  .هموار چشمی به راه دارد و
  بیناست خامه، راه شناس است،

  .هر گام او سجود سپاس است
  

                                                                6/2/1371  
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  چهارپاره
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  !ما زیر و زبر آواره
  

  گهواره و تابوت انگار،
  !اند، اي یار تندیس دو تاس
  شد، شاهین ترازو گم

  !پیوند ندارند انگار
  

  من از تابوت،ي  هگهوار
  .تابوت تو تا گهواره

  شاهین ترازو عشق است،
  !ما زیر و زبر، آواره

  
                                                               28/6/1370
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  ....صرعی ساحل دوباره
  

  صرعی ساحل دوباره کف به لب آورد،
  !ه می کند انگاریا نه که دریا شکوف

  هر دو ترازو کنیم و حال بسنجیم،
  ...!کند هارش یاین سگ آب است وخشم م

  
  .م، نگاه و دو پلک استا همن به تو پیوست

  .با هم، بر خود دري یگانه گشادیم
  دیش،هر دو هوادار راز، هر دو دل ان

  .آتش و بادیم: طرح چلیپاي عشق
  

                                                              29/11/1370
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  سگ و سیماب
  

  : ینه شبیسگ در آ
  چرخ سیمابی مانگ،

  یده استخویشتن را د
  .که برانگیخته بانگ

      
  دور،ي  هدر زاللین

  .ویدش یسر و تن م
  با همآوازي الل،
  .راز دل می گوید

      
  گون، دفترم آینه

  وار، طوطیام  هخام
  خویش،ي  هجفت با سای

  !شاید منقارمی گ
                                                   15/8/1370                                                   
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  در سال هاي شیرین

  
  هاي شیرین، در سال

  .دست از طلب نداریم
  با تیشه نقش معشوق،

  .بر بیستون بکاریم
  

  راه،ي  هما را به رشت
  است،گیرم گره چو کوه  

  عشق،ي  هبا زور پنج
  کوه را شکوه است؟) کی(
  

  با عزم جزم فرهاد،
  نرم است سنگ خارا،

  از بیستون بپرسید،
  .تفصیل ماجرا را

  
  داد از جوانی خویش

  !دادن، چه دلپذیر است
  !غافل مشو از امروز

  .فردا همیشه دیر است
  

  رنگین کمان عشق است،
  هر هفته از جوانی،

  هم آفتاب و روشن،
  !بی و روانیهم آ
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  قطعه
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  مرداس

  
  یک شب از دندان تا داس،

  .خوابی می بیند مرداس
  خوابی سر تا پا تشویش،
  :خوابی پا تا سر وسواس

      
  از هر مژه دندانی رست،
  .شد کشت تماشا را داس
  گفتی او را هر پلک است،

  !تیغستانی از الماس
  :شد بیدار و هراسان گفت

  »!بر خون گردان است این آس« 
  با راي نیایش برخاست، 

  .پوشید کفن از کرباس
  از کاخ به در شد شبگیر،
  .با پاي سپاس اندر پاس

  غافل که چه در سر دارند،
  .نشناس جفتی رند خدا

  ناگاه فرو شد در چاه،
  .اندر طاس موري لغزید

  رست آبسوار از بن بست،
  !شد پوچ، تهی از آماس

      
  نرّاد ازل استاد است،

  !ریزد تاس با دست تو می
  گردون شب و روزاندیش است،

  .نشناسد ناس از نسناس
  با زرد و سپیدش کار است،
  یوسف چه کند این نخّاس؟
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  :الهام رها شد در وحی
  !قل اعوذ برب الناس

  ملک الناس،
  !ساله النا

  من،
  !شرّ الوسواس الخناس

  الذي یوسوس فی صدور الناس،
  !و النّاس الجنه من

  
                                                                 9/8/1368
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  !یادگاري بر گور
  

  !آب و باد را یله کنآتش و 
  .برتر از خاك هیچ گوهر نیست

  زندگانی نبود اول کار،
  .آخر نیست بی گمان مرگ نیز

  عورت خاك مهربان، باري،
  .کمتر از شرمگاه مادر نیست

  آییم، میباز هم گریه ناك 
  .چاره جز زادن مکرر نیست

  !نومش یبوي پستان و شیر م
  .گور از گاهواره کمتر نیست

  زیستن نطفه بست در دل خاك،
  .مرده پرور نیست بطن این زنده،

  باور مردن است، مردن و بس
  .در نیستورنه مرگ کسی مق

  گمان جاودانه خواهد ماند، بی
  .هر که را مرگ خویش باور نیست

  ي است،ا هنگور، فردا گزار آی
  .واندر او آنچه در برابر نیست
  چشم فرجام خوان اگر داري،

  :این خط خوش به هیچ دفتر نیست
  از پس من، تو نیز می آیی،« 

  .گر نیستبه درنگ این دو رنگ خو
  "دارهمه بگذار و عشق را بر

  !که در این دام، دانه دیگر نیست
  

                                                            19/12/1364
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  آواز گام صاعقه
  

  !ي را مگر شنیدا هآوازگام صاعق
  خرمن چرا به سوختن اندیشه می کند؟

  ي که پر از شوق رستن است،ا هعشق است دان
  !کند ي ریشه میا هآن را به دل نکاشت

  از زخم ناله کردن نی، عاشقانه نیست،
  ي از تیشه می کند؟ا هیستون گالیبکی 

  !زنده باد عشق - چه غم - دل گر سیاه و سخت
  .او سنگ را زالل تر از، شیشه می کند

  
                                                             4/1/1366
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  ...زنجره را باد گفت
  

  !هوستباز تو را های: د گفتزنجره را با
  .نیست در این خانه دوست! اینهمه بر در مکوب

  خوش آید به گوش از در یارم خروش، :گفت
  .بانگ در دوست نیز، رنگی از آواي اوست

  ي از روشنم، حلقه به در می زنم،ا هسای
  .جستجوستام  هیافت آنچه در این گیر و دار
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  .دل به حرم متصل استي  هخان
  

  آشنایی سر ترفند دل است،
  .گرچه از باب جدایی، خجل است

  پیج پیچی است گم اندر گم عشق،
  .اول، از آب و گل استي  هعشو

  آب و گل چون به دم عشق شگفت،
  .هر چه را می نگري ناب دل است

  !طوف کن گرد خود اي زائر ناز
  .به حرم متصل استدل ي  هخان
  

                                                          10/2/1372
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  چار بنیاد 
  

  ».صاف و ساده باید زیست« : آب نجوا کرد
  ».آزاده باید زیست« : باد هم آواز داد

  آتش از معراج کردن، نعره گلگون کرد،
».افتاده باید زیست« : خاك هم خاموش خواند
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  اشک بوتیمار
  

  خواب ژرف نهنگ را آشفت،
  !انفجار آبسواري  هنعر

  بال طوفان گشود اقیانوس،
  !شُست اشک بوتیمارباد را 
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  تازیانه
  

  هیچ راهی نمی کند پیدا،
  .گمان هر که خویش را گم کرد بی

  تا بتازد به گرد چرخ برین،
  .ذوذنب تازیانه از دم کرد

  
  چنگ و کمان

  
  ز،با هفت زه از هفت آوا

  .رنگین کمان  را چنگ کردیم
  ها آواز خواندیم، با رنگ

  .ا رنگ کردیمآوازها ر
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  امتحان خورشید
  شب تاب هم تبار نور است،

  .اما نه ز دودمان خورشید
  اوست ماه لیکن ي  هاز دود

  چون فهم کند زبان خورشید؟
  این سرد مزاج شب نوردي است،

  کی باشد ترجمان خورشید؟
  !میزآتش با روشنی در آ

  .تا گم نکنی نشان خورشید
      

  ست از آتشی که بر پا است،اپیدا 
  !افروختن نهان خورشید

  !روزي به شعاعی اندر آویز
  ! زي آستان  خورشید بر شو

  بنشین بر خوان روشنایی،
  ! سر کن با آب و نان خورشید

  روزي من و رخش دل گذشتیم،
   .خوش خوش از هفت خان خورشید

  بود، گم شد، هر مرز و کران که
  . در وسعت بیکران خورشید

      
  از آتش و نور گونه  گونه،
  .آراسته بود، خوان خورشید
  نور آشامی و شعله خواري،

  .خورشیدفرض است به میهمان 
  ند،آنجا که گرسنگان نور

  .رحم است بر استخوان خورشید
  زان نوش و نوال جان گرفتیم،

  .کردیم دعا به جان خورشید
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  آتشی بجا ماند،ام  هندر سی

  .یادآور کاروان خورشید
  زان گشت و گذار ماند با من،

  .تاب و تبی ارمغان خورشید
      

  خاکت به سر، اي فلک که شب تاب،
  !دارد سر امتحان خورشید

آلود، ي شبا هافسوس که ذر  
  !خورشیدقفلی شده بر دهان 
  ورنه،است گوش تو نه روشن 

  !از فغان خورشیدچرخ است پر
  .برخیز که راه اوج باز است
  .آنک تو و نردبان خورشید

   
                                                             24/11/1363
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       رباعیات
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  گلبانگ تفتان
  

  شب، قهقهه زد، ستارگان خندیدند،
  .به بام آسمان رقصیدند ا دیرت

  وسان سحر تفتان است،گلبانگ خر
  !انگار دوباره آفتابی دیدند

  
  ناي و دف

  
  اي سبز خرام و سرخچم، ناي و دفت،

  .با صدفتام  هنشاند يمروارید
  آشام و چراي من از آب و علفت

  .آسان به کفتام  هآسم ولی افتاد
  

  دل پوالد
  

  تاب شنبادت نیست،! اي تاغ کویر
  .صبر سنگ بنیادت نیستي  هسرمای

  ماج هر چه تیر است توئی،هر چون آ
  .آسیب خطی بر دل پوالدت نیست

  
  کالغ

  
  !خون منقارتي  هاي مطلع منظوم

  .قارتانفرین به تو باد و شوم قار
  !کشتی و خبر به دیگران آوردي

  ؟!سوگ خود نیامد عارتي  هاز جام
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  تعقیب
  

  ماه از پی ماه رفت و سال از پی سال،
  .می پیچد پیسه ما را ز خط تا خال

  ، روز شود، روز شود شب، تا باد،شب
  .ي از دنبالا ههر دیوي را فرشت

  
  زادن

  
  می آیی واژگونه از چاله به چاه،

  .حیرت است انگار نگاهي  هآیین
  خون، اشک، شیون، آغاز گرفت،...زادن

  .شب رفت و ستیز گرگ و میش است و پگاه
  

  خون
  

  کیست؟ي  هآبی، آلوده، سرخ، پالود
  کیست؟ي  هوداین آتشی دو رنگ از د

  هر گویچه را مدار چوگانی بود،
  کیست؟ي  هتا چرخش چرخ دل به فرمود

  
   سمندر

  
  کیمیا  مسی زر نشود،ي  هبی کام

  .آن را خاکستر نشین، سمندر نشود
  چاکاچاك است،ي  هآن را که چو گل جام

  .منّت رفوگر نشودي  هآلود
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  تبار ناقوسی
  زرد است قناریم مبین سبز آواست،

  .انگیخت تا بهاري آراستپاییز 
  او، ي  هافتاد قفس به رعشه از نعر

 .منقار وي از تبار ناقوسی ماست

  
  آرش خجل است

  معجون جنون و عقل، درمان دل است،
  .آدم، جد تو، از همین آب و گل است

  به کمان،دیوانه وعاقلیم و تیري 
 !آن دم که رها شویم، آرش خجل است

 
  گلچین خنده

  نهانی اي باد،با آنکه ز چشمها 
  از خویش چرا چنین رمانی اي باد؟

  گل را گلچین خنده پرپر کرده است،
 !بیهوده به خویش بدگمانی اي باد

  
  .....گردون را باز 

  امشب که نگاه کور و دیدن الل است،
  .پندار نمی پزد تخیل کال است

  ي جوال است،ا هفردا، خورشید شعل
 !گردون را باز آب در غربال است

  
  ي پاي لفظصدا

  سبزم تا بنگ و از تخیل سرشار،
  .را منقار ام یاما سرخ است طوط

  آبی است صداي پاي لفظم انگار ،
  !از بن غار ام یمی موید گنگ معن
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  دو پاي سفر
  تریم،  ا من و تو آوارهه هاز عقرب

  .پوینده راه از اگر تا مگریم
  یک سر داریم و یک سر اندر حضر است، 

  .دو پاي سفریمهر چند همیشه را 
  

  روزنباران
  تریم انگاري، انبارهما از تو گم

  .تریم انگاري تر و آواره ویران
  !روزنباران ما چه بی دیوار است

  !تریم انگاري از پرویزن پاره
  

  غزو مدل 
  کوریم و عصاي عشقمان بینایی است،

  !است خورشید فراز گنبد مینایی
  در سینه دلی ابوسعیدي داریم،

  .علی سینایی استمغز سر ما ابو
  

  اسرافیل تو
  هم مرده گریخت با نفیرم از گور،

  هم با نفسم قیامت آمد به ظهور، 
  اما دم من دم مسیحایی نیست،

  !مد در این صورد یاسرافیل تو م
  

  ناي تکخوان
  برگی بودم تُنُکدل و سینه فراخ،

  .شاخي  هآویخت مرا بخت به دارین
  دهان به تکبیر گشود،ام  ههر روزن

  !نهایت سوراخ ی تکخوان و بینائ
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  از دهر بپرسید
  دریا هار است، ساحل رام کجاست؟

  م، دام کجاست؟ا همن بندي آب و دان
  با دختر رز نمی توان تنها خفت،

  .از دهر بپرسید که خیام کجاست
  

  نام ونان
  آلود است،  دندیل زمانه، نام ننگ

  .هر جا سر شعله، افسر او را دود است
  .دگانی کردیمما روسپیانه، زن

  !نام است زیان ما اگر نان سود است
  

  هر بخیه که می زنیم
  من، دوك نخم که چرخه زاري دارد،

  .از روزن سوزنی گذاري دارد
  مشکاف که کار ما به هم دوختن است،

  .هر بخیه که می زنیم کاري دارد
  

  معراج دل
  ، نه آالله، نه نسرین و نه یاس،نه ناز

  .هراسنیلوفر پیچ پیچ افسون و 
  می پیچم و می پیچی و معراج دل است،

  .تا می ترکد چرخ برین را آماس
  

  آتش چهارشنبه سوري
  می خندم و میخندي و گل می بیزیم،

  .عودیم که با عبیر می آمیزیم
  تا آتش چارشنبه سوري برپاست،

.دهلیزیم اي بیه هما کودك کوچ
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  جارچی
  روان و آیانی نیست،ا ه هجز عقرب

  .پایانی نیستي  هرداین دستان را پ
  با جفتی چوب بر دهل می کوبد،

  ! نه، جارچی فتح نمایانی نیست
  

  پرویزن تن
  تر بود از تار و پود هم دامن ما، 

  .پاکیزه نتافت نوري از روزن ما
  پرویزن تن،می بیزد آب گنده 

  !!!پیراهن ما ي  هآنک، عرق آلود
  

  ترفند کیمیا
  چون سوز و گداز سرب را سیم کند،

  .یم کند، امیدم از بگر شبجادو
  .آتش، ترفند کیمیا خواهد باخت

 ابلیس به آدم از چه تعظیم کند؟

  
  چلچراغ

  تا داس سپید ماه نو، در کار است،
  .کار شب و خرمن سیاهی، زار است

  آویخته چلچراغی از مروارید،
 !تار است این شبستان نه در بطن صدف

  
  خون اندیشه

  ماست، ي هاین جوش و خروش در رگ و ریش
  .ماستي  هخون دل ماست این که در شیش

  در جوش است، سر به جاي می ي  هدر کاس
 .ماستي  هخون که خون اندیشي  هاندیش
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  ژرف و شگفت
  نقشیم و نگاریم، پر طاووسیم،

  فانوسیم،ي  هتابیم و تبیم، شعل
  از راز درون ما کس آگاه نشد،
 !ژرفیم و شگفت، روح اقیانوسیم

  
  اژدهاي سیاه

  ا است گهر، روشن و تابنده چو ماه،مار
  .مان نیست گناه تاریک نما بودن

  این ابر به روي گنج باران خفته است،
  .گیرم که بسان اژدهایی است سیاه

  
  کفن سپیده دمان

  ! سگ سیاه شب بیدار است! اي واي
  می غرّد هار، تشنه یا ناهار است؟

  دندان با خشم می فشارد برهم،
 لوار است؟آیا کفن من از همین چ

  
  آبنوسي  هآیین
  آبنوس، زنگ انگار است،ي  هآیین

  .از سر تا پا نشسته در زنگار است
  هد آن را خورشید، د یچاالك جال م

  !با خویش پگاه را مگر دیدار است
  

  مرغان دعا
  !آسمان گشودند بیاي  هدرواز

  !مرغان دعا، غزل سرودند بیا
  بی عشق، جهانیان چه عاقل چه سفیه،

!ه شکار دیر و زودند بیافی الجمل
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  برگ حناي واژگون
  خورشید است، ما خون دلي  هسبزین

  کی دیده است؟ کس برگ حناي واژگون
  یم و پاییز آشام،ا هتابستانخوار

  .خوش باش که نوبهارمان جاوید است
  

  چراغ سنگ
  بادي که وزید، آب را جوشن کرد،

  .برقی که شکست، خاك را روشن کرد
  ه باز، آتش، آتش گرفت آتشزن

  تا خود که چراغ سنگ را روغن کرد؟
  

  از یک تا دوازده
  پیمودي، چون ازیک تا دوازده

  .نخستین بوديي  ههم بر سر پلّ
  باالي تو چون مساحت دایره شد،

  !آسودي تکرار چه سود؟ کاش می
  

  آشنا غریبي  هافسان
  هر قصه که با تو می سرایم عشق است،

  .دلم، درایم عشق استي  هاز قافل
  آشنا غریبی دارم،ي  هفسانا

  .افسون غریب آشنایم عشق است
  

  نگاه بوقلمون
  ،ام يچشم تو تماشایی بازیگر

  .ام يزبان آوري  هحیران کرشم
  !داري با من نگاه بوقلمونی

!ام ي، دیگرام یانگار، همیشه من ن
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  آزادي سبز

  .گل آواز تو نیست! اي بلبل مست
  .این پرده دریده، محرم راز تو نیست

  ها دلگیر است،  زادي سبز برگآ
  .جز ساز قفس در خور آواز تو نیست

  
  چشم اختراني  هسرم

  این ابر ملول، تر زبان خواهد شد،
  .از تندریان آسمان خواهد شد

  !از بخت سیاه خویشتن شکوه مکن
  .چشم اختران خواهد شدي  هشب،  سرم

  
  گاهواره و تابوت

  داران چو اژدها بر گنج اند، دنیا
  .در رنجنداناز آن همیشه  گنجی که

  ،پیوند به گاهواره دارد، تابوت
  .آخر همه را بدین ترازو سنجند

  
  ننگ مستعارم

  اي حاصلضرب پنج و چارم همه تو،
  !گیرم همه از تو باد و دارم همه تو
  !کاشم تو و کامم تو و کارم همه تو

  !گمنامی ننگ مستعارم همه تو
  

  تاج سر بهار
  چین است، هم دامن روز آز چین در 

  !هم دام شب نیاز نیرنگین است
  بر تخت زر خزان بمانی جاوید،
  .تا تاج سر بهار فروردین است
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  در او ل مهر
  پاییز من و تو را زمستانی نیست، 

  !شبستانی نیست ام يافسوس که روز
  سال، ي  هدر اول مهریم همه روز

  .روزي نه که آغاز دبستانی نیست
  
  

  خوني  هکاس
  م، ا هنها به سري ساختخورشیدم و ت

  .ما هخون ماحضري ساختي  هزین کاس
  از بهر نثار زر ندارم اما

 !ما هلعلی به چه خون جگري ساخت

  
  



 قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. ز ا"مجموعه شعر ي الکترونیکی  نسخه

172  
  قدمعلی سرامی/  "تا همه چیز.. از "مجموعه شعر 

  دو بیتی
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  !بر آراي باد

  سماعی می کند شب، بیکرانه،
  .سرود انداخت باید در میانه
  پریشانی به زلفش می برازد،

  !ی صوفیانههوی! برآراي باد
  

  سیر و سلوك
  با باد چاالك،ام  هستیز شاخ

  .ر خاكنشان داد از گریز ریشه د
  ترازوست،مرا زیر و زبر با هم 

 .سلوك خاکم و در سیر افالك

  
  سر هندوستان

  شقایق قتلگاه دوستان است،
  .خلیلی کن که آتش بوستان است
  جهان را بوي عود و عنبر انباشت،
 .در این مجمر، سر هندوستان است

  
  تا رنگین کمان

  و چون باران و من چون آفتابم،ت
  .تو گریانی و من باید بتابم
  چست،  درآمیزیم تا رنگین کمان

  .تو تعبیري و می آیی به خوابم
  

  گردون آویز
  دعا کردم، دعایم مستجاب است، 

  .ی حجاب استمیان ما، من و اوی
  !امت برافرازبیا ق! اال دارا

  .طناب است از ن آویزکه ما را گرد
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  نگاهدو چشم یک 
  خروش دوستت دارم بلند است،
  .جهان آوردگاه چون و چند است

  بمان با من، دو چشم یک نگاهیم،
  .حریف بازي آتش، سپند است

   
  ماه و موج

  نه از خواب گران خیزاب برخاست، 
  .نه طوفان را خیال سرکشیهاست
  چه باید کرد؟ آه، از دوري ماه،
 .گریبان پاره کردن کار دریاست

  
  طبیب تب

  تم ریشه در خاکم نهان است،گرف
  .با آسمان استام  هنگاه شاخ

  پرم از آتش خورشید شد سبز، 
 .تب عشقم طبیب درد جان است

  
  طاس ترازوي آفتاب

  شب آمد، یاد گیسوي تو کردم،
  .سحر شد، نوبر از روي تو کردم

  چو خورشید از افق سر زد زر آهنگ،
 .از آن طاس ترازوي تو کردم

  
  شرم مادر دریده

  .عشق جز سعی و صفا نیست! یزمعز
  .مگو آیا که در فرهنگ ما نیست

  وفا هرگز مجوي از آدمیزاد،  
 !دریده شرم مادر را حیا نیست
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  تشنه کامی
  سراب آسمان را چشمه دیدند،

  .هم خود، دویدندبسی دنبال و
  کامیها که دانی، پس از آن تشنه

 .به آب شور اشک خود رسیدند

  
  کام و گام

  !وي بی سرانجامدریغ از جستج
  !دریغ از بیکرانزار کران نام

  آیا ندیدند! چه می جویند راه
 شان جان می کند کام؟ گامکه زیر 

  
  سیاه و آبی
  افالك دیدم، سیاه و آبی

  .ز هر رنگی یکی چادر بریدم
  چو روز آمد، سیاهم بر سر افتاد،

  .چو شب شد، زیر آبی آرمیدم
  

  خون رستن
  ،دروگر داس را برداشت چاالك

  .ا را چاك زد چاكه هگلوي ساق
  آغشته است تیغه،  به خون رستن

 .چکان است اشک کشت از دسته بر خاك

  
  چه نازك

  تنم بر خاك ویرانی و آب است، 
  .همین آبادي جان در حساب است

  شکستم تا درست افتاد کارم،
  !حباب است...چه نازك داستان زد هی
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  آوارگان
  پتیارگان است،ي  هدلم پتیار

  .بیچارگان استي  هاغم چاردم
  خون،ي  هنم اشکی شنید از قطر

  .که این کولی هم از آوارگان است
  

  سبزپوش
  خروس آسمان آبی خروش است،
  .نسیم صبح، سرگردان نوش است

  !انم که می آید به یادمد ینم
  !تو هستی یا سروش سبزپوش است

  
  !از چه آبشخور روانم

  خرامان است طاووس زبانم،
  .با هندوستانمهاست  شگفتی

  بلیس در شعر ترم شُست،اروان،
  چه آبم؟ از چه آبشخور روانم؟

  
  مغز استخوان

  انم چه کردي با زبانم،د ینم
  .که تا جاوید می خواهم بخوانم

  مرا در پوست گنجیدن محال است،
  .پر از عشق است مغز استخوانم

  
  شبستان

  بهاران را دلم چشم و چراغ است،
  .غ استمن سیر باي  هرغنچسفر د

  !گهر را قطره دیدن از درشتی است
  !شبستان صدف را چلچراغ است
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  نگین لعل
  شقایق رست و در خون غوطه زد باغ،

  .بهاران را دل است از خویشتن داغ
  نمی ماند به گل این سرخ چاالك،

  !باغي  هنگین از لعل دارد حلق
  

  آبشار
  اگر اوج شکوهم، آبشارم،
  .هم از افتادگان روزگارم

  !کوهم مپنداري  هگرد سوار
  .که عزم پاي بوس دره دارم
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  قصیده
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  بیغشي  هسای
  

  بر این پرده نقشی پدیدار نیست
  .وگر هست، جز رقص پندار نیست
  در این دشت تا می کند کار چشم،

  .بجز کاروان شب تار نیست
  زاي شبی آنچنان تاري و وهم

  .پیداست فرداش در کار نیست که
  هاي ژرف یاز تیرگ یکی لشگر

  .که جز آهریمنش ساالر نیست
  سکوتی سراسیمه در خویشتن،

   .سیهسار هست و سیهکار نیست
  است، آبستن سکوت از ندانستن

  ندانستن آیین بیدار نیست
  گروهی برآنند کاین دود الخ

  !که آگاه از او هیچ هشیار نیست
  شبی تار مایه است، اما شبی

  .که خالی درونش ز اسرار نیست
  ی زال جادو تبار وگیتی یک

  .دار نیستکجا از دلش کس خبر
  ولی آشکار است داننده را 

  .که این گفته سست است و ستوار نیست
  گذشتن از این هفت خان سیاه،

  خرد راست هموار و دشوار نیست
  که تاریکی هول اندیشه زاست

  .وگرنه به رازش سر و کار نیست
  ندارم سر آنکه گویم کسی،

  .نیست خبردار، ازمناز این سر جز 
  چرا؟ چون چنان رشته سر در گم است

  .که راه گشودنش هموار نیست
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  هم،اگرچه بکوشی به باریک و
  .اندر، ترا بار نیستبدین پرده 

  ي بیغش استا هبلی، این جهان سای
  .که از آفتابی گرانبار نیست

  منم چوك این سرد سنگین سهم
  .که شاخ درختم بجز دار نیست

  ی چو داربه گیتی ندیدم درخت
  .و یا خود به گیتی چنو دار نیست

  سر خام مردم بر او نیست بار،
  .که جز پخته او را برو بار نیست

  ها سوخته است، مرا ماتم نسل
  .نیست رسخن از غم پار و پیرا

  شبیخون تاریک را چیرگی است، 
  .ننالم؟ نمویم؟ سزاوار نیست

  نشاید که خاموش مانی و الل
  .نیست که خاموش جز نقش دیوار

  بند اندري، همین تو نه تنها به
  و که ایدر گرفتار نیست؟کسی ک

  یانه زمان را سوار،بی تاز تو
  نیست، غمینی که این باره رهوار

  یکی تازیانه بمالش به پشت،
  .ببین تا کم از چرخ دوار نیست

  !بانگ تهی یاد شیران مگیر به
  .بسا نعره کز سوي نیزار نیست

  منت،تاراج خواهد شدن خر به
  .کلوخی گرت یار کیوار نیست

  تاب ماه، فریبند آخر به شب
  .کسی را که با مهر دیدار نیست

  ،ام یمن آشوب شب، مرگ تاریک
  .او بار نیست جز این گونه چوك شب
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  م بجنبد سیاهی چنان گزبان
  .کز آن سان مگر با سپیدار نیست

  مد از پس خون چوك،د یفلق م
  .کسی را در این روي پیکار نیست
  ند،ا هخروسی که خودش ز خون کرد

  .خروشش مگر سرخ کردار نیست
  ن است،خون این نسل در گردترا 

  .ها کار نیست مرا با دگر نسل
  چه گویی مرا راهبر نیست کس

  وگر هست، خود نامبردار نیست؟
  چو در راه تاریخ افتی بدان

  .که جز گرد ره راهساالر نیست
  هیاهوي انبوه این سالیان

  .نده آوار نیستجز آواز ریز
  پی ماندن ایدر بهانه مبند

  .نیازي به پوزار نیست که شن را
  پوش بخت، سپیدي همه نیست تن

  .بسا جز کفن بهر بیمار نیست
  رگ و قلب و خون چیست؟ خیره مگوي،

  !مرا راي جنگ است و افزار نیست
  چراغی تو را بس کز این به سلیح،

  .قار نیستي  هپی رزم با دود
  خورشید داري، دلت،ایمان به گر 

  از چه بیزار نیست؟ ز مومینگی
  .به تابوت شب زیستن خوي ماست

  !روزمان عار نیستي  هز گهوار
  ز زنجیر ما را اگر باك هست،

  .سزامان جز از نعل و افسار نیست
  که زنجیر خلخال مرد است و هیچ،

  .یالن را از این بند تیمار نیست
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  و رویاند از پاي تو،گل خون چ
  .ا روتر از خار نیستگلی آشن

  شبان زمستان دراز است لیک
  .درنگیدن فصل بسیار نیست

  چونان چون که خون راه به شریان سپرد،
  .ورید سیه را همه یار نیست
  .رهد پیر تاریخ روزي ز بند

  .هماره اسیر و همه خوار نیست
  دمیدند روزي که افسون مهر،

  .خریدار نیست کسی ناز شب را
  خته است،زمانه به ابهام آمو

  .جز این شعر را نیز هنجار نیست
  ولی شعر این صیقل، این آینه،

  .به تاریکی راي زنگار نیست
  گرانسنگ فریاد دریاست این،

  .هاي بیرنگ جوبار نیست غزل
  ناي است لیکگره بر گره همچو 

  .را به طومار نیست یکی شکوه او
  پذیرند پوزش کهن پروران،

  .اگر این چکامه کهن وار نیست
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