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 بخش اوّل
 

 
 3111-3117منثور  گزیدۀ شعرهای

 

 

 

 



 آرزوی مرده
 

 :تکّه ابری شدم که ببارم

 باد به کوهستانم کشاند

 .و بر سنگها کوفت

 

 :ستاره ای شدم که بدَمَم

 خورشید سراپایم را سوخت 

 .و خاکسترم را به تاریکی سپرد

 

 :دانه ای شدم که برویم

 گنجشکی گرسنه بر سرم نشست

 .و از خاک بیرونم کشید

 

 و من اکنون

 آرزویِ مردۀ یک باریدن،

 یک دمیدن،

 .و یک روییدنم
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 فرینشآ

  1 
 ،هیچکس درنیافت

 ...هیچکس

 

 و ما از رؤیایِ مهتاب قصری ساختیم

 و از نام گلهایِ وحشی رنگِ افسانه ها

 .چلچراغی افروختیم

 آفتابی نبود،

 نه بهاری،

 نه چشمه ساری،

 و ما با آمیزشِ نگاههامان طلوع کردیم،

 با ترانه های سرخِ لبخندهامان شکفتیم؛

 رازشان راو هنگامی که دستانم 

 در آستانۀ دستانت می نشاندند،

 کوهستانِ من شکافت،

 و ما گرماگرم جوشیدیم،

 .و شاید دردِ ما بود که گرماگرم جوشید

  2   
 هیچکس درنیافت،

 ...هیچکس

 

 و من در شهابِ کلمه ای نشستم،
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 .و در ابدیتِ چشمانت از همۀ ستاره های بی نام گذشتم

 و تو اسحاقِ مهر را

 جامۀ ارغوانی رنگِ شرمبا 

 در برابرِ آفتابِ هوسهای ناشناختۀ من

 .هایت قربان کردی هبر محراب گون

 

 سرودی ناخوانده بر لبانت بود،

 امّا من این سرود را هر روز هزاران بار

 از نایِ پرنده ای نارنگ

 .بر شاخسارهای مرجانیِ خویشتنم شنیده بودم

  3 
 هیچکس درنیافت،

 ...هیچکس

 

 ،می که تپشهای دلم سنگین می نواختو هنگا

 :تنها من بودم که نالۀ شیرانِ بی جفت را می شنیدم

 شیرانی از جنگلهای ناشناخته،

 که نخستین جوانۀ درختهاشان

 با واپسین نسیمِ هزاران بهارِ دیگر

 .ز هم نخواهد دمیدهنوشاید 

  4 
 اشک در چشمانم نگشت،

 آه در سینه ام نسوخت،

 :و امّا من
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 دردهای هزاران سال را گریستم،

 و غبارِ همۀ یادبودها را

 از دیر زمانی که دیگر به یاد نبود، -

 –تا هنگامی که در آستانۀ چشمانت گام می گرفتم 

 .فرو شستم

  5 
 پروردۀ سیاهی بود،چشمانم 

 و کامم چکامۀ تلخ می سرود و بس؛

 چه گناه کردی که با شرارۀ یک لبخند

 میانِ همۀ ظلمت،

 بدیتی از همۀ نور آفریدی؛ا

 و من در جامه ام خاکستر شدم،

 و بارِ دیگر در بهشتِ چشمانت روح یافتم،

 .و در باغِ لبخندت گام برداشتم
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 واز ِتنهاییآ
 

 بیا، ای کبوترِ تک پروازِ افقهای دور،

 بیا تا با هم به افسونی سرد

 خونِ همۀ جنبشها را

 .نیمدر رگهای زندگی سنگ ک

 

 آنگاه من بوتۀ نگاهی خواهم شد،

 تا تو بر بلندترین شاخه ام بنشینی

 .و آوازِ تنهایی را بسرایی
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 برایم آواز بخوان
 

 ،ستارۀ پرنده ایِ من

 .برایم آواز بخوان

 

 موجِ ترانه هایت

 نسیمِ سرزمین رؤیاهاست،

 و من در بهارِ آوازهایت

 .رین رودها هستمسبزه زارِ کرانۀ آرام ت

 

 پرندۀ ستاره ایِ من

 .برایم آواز بخوان

 

 مخزنِ گیتارِ تو

 .قلبِ آفتابی ست

 تارهای اثیریِ روحت را

 .با لطافتِ سرودِ سایه ها بنواز

 

 دستانِ نیلوفرینت را بیفشان

 و من به سانِ بستری حریر،

 .خویشتن را زیر گامهایِ پروانه ایِ تو خواهم گسترد

 

 دریا رنگت را باز کن،دریچۀ چشمانِ 

 و من در اعماقِ تاریک ترین اندیشه هایم
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 –با تازه ترین خورشیدها   -

 .صبح خواهم کرد

 

 پرندۀ من،

 ستارۀ من،

 .برایم آواز بخوان
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 بیهوده
 

 شدم یکوچک یِروز گل ارغوان کی

 ؛دمییرو یوکنار چشمه ا

  دیاو مرا نچ

  ،زدیاویب شسوانیتا به گ

 آنقدر ماندم

 تا بهار رفت 

 .و پژمردم        

 
 

 شدم یلرزان یِآب ۀشب ستار کیو

 ؛ستاره ها نشستم انیوم

  دیمرا ند او

 .دیرا که داشت با من بگو یتاغم

 آنقدر ماندم

 ،دیدم دهیاسپت

 .خاموش شدم و  

 

 

 

 

 

 
 <00 > 
 



 

 پرندۀ طالیی 
 

 فتاز کنارِ پنجره ام پر گرپرندۀ طالیی 

 و همراهِ خورشید به شقایقزارهایِ غروب سفر کرد؛

 

 رنگِ خاکستر گرفت ،تکّه ابر سپید

 و از فرازِ سرم گذر کرد؛

 

 بوتۀ گُلِ سرخِ باغچه ام

 .با نَفَسِ سردِ پاییز هماواز گشت

 

 پرندۀ طالیی،

 !را به من باز دهمتنهاییِ 

 

 تکّه ابرِ سپید،

 !اندوهِ مرا به من باز ده

 

 رخ،بوتۀ گل س

 !آشفتگیِ مرا به من باز ده
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 پیوندها
   

 می آیی، تو با لبخند

 من با نگاه؛

 تو نگاهی،

 .من لبخند

 

 امّا اگر قناریِ پُر شورِ پنجره

 کنج قفس بنشیند

 و از این پس خاموش بماند؛

 

 اگر یاسِ سپیدِ باغچه

 بهار را فراموش کند

 و دیگر نشکوفد؛

 

 اگر چشمه ساری

 غروبهای من و تو را بر لب دارد، ترانۀکه 

 :در سینۀ سنگ بمیرد

 

 تو با اشک خواهی رفت،

 من با سکوت؛

 من اشک خواهم بود،

 .تو سکوت
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 تا به یاد آورم که انسانم
 برای احمد شاملو             

 که آسمان، سرِ منهنگامی 

 و زمین، قلبِ من است،

 به ترانۀ خورشید می اندیشم

 .ا در تاریکی سروده امکه خود آن ر

 

 در این هنگام

 دریا و همۀ دریاها

 در سینه ام دامن می گسترند؛

 و درخت و همۀ درختها

 در رگهایم می رویند،

 :و در بازوهایم شکوفه می دهند

 

 تا فراموش کنم که تنهایم،  

 .تا به یاد آورم که انسانم  
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 تنها شدم، گریستم
 

 از فریبِ تو

 نو رسیدۀ من بهارِ

 هماهنگِ آخرین برگها بدرود گفت،

 و در نخستین شکوفه ها پژمرد؛

 :و من

 تنها شدم، ناله کردم، 

 .تنها شدم، گریستم 

 

 در یک غروب همنام شدیم،

 و در یک سحر همرنگ؛

 شب میعادِ ما 

 .و آفتاب گردونه مان بود

 ناگهان خروس ندا برداشت،

 لیکن تو گریخته بودی،

 :و من

 ماندم، ناله کردم، تنها 

 !تنها ماندم، گریستم
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 جست و جو و عطش
 

 طنینِ صدایی ست،در تنم 

 .و در خونم مزه ای آتشناک

 آغوشم تهی می شود،

 .و خویشتنم در قعرِ وابستگی فرو می ریزد

 

 «تو»کلمۀ 

 بر سراسرِ بیابانِ هستی ام

 .آرام، چون برف می نشیند-آرام

 

 گاهم،روحِ آبها را در ن

 .کوهها را در قلبم احساس می کنم و ابّهتِ

 سبک تر، با نسیم،

 روان تر، با آب

 .با خورشید می آمیزم ،و روشن تر

 

 برای قناری بی جفتی که مستانه می خواند

 ،با قفسش از کوه  -

 آیینه اش از آسمان، 

 –و فنجانِ آبش از رود  

 .گذرگاه عطرِ آوازها هستم

 

 مدر تنۀ درختها می روی
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 تا در برگها نگاه باشم؛

 در رگهایِ مه می جوشم

 تا با ابرها

 –که باالترند   -

 .بپیوندم   

 

 تو اگر تنها چشمانِ خیره ای هستی،

 در رؤیاهایت مرا خواهی جست،

 بهای تشنه ای هستی،لو اگر 

 .جام خالی شده را بر لبِ رف خواهی نهاد

 

 امّا جست و جو و عطش را من

 از خونم در قطره ای

 .محبوس ساخته ام

 

 تو پنجره را خواهی گشود،

 و چراغ را خواهی افروخت؛

 من قلبم را خواهم بست، 

 :و چشمانم را خاموش خواهم کرد

 

 زیرا که من تو را یافته ام،

 .و تو بیتابانه مرا می جویی
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 خون و خیابان
   

 :نیمه شب 

 سرد و خاموش،

 صداها در خواب،

 واب،جنبشها در خ

 دستهای تالش،

 پاهای جست و جو،  

 چشمهای توقّع در خواب؛       

 همهمه ها بیدار،

 رؤیاها بیدار،

 شبگردها،

 فاحشه ها، 

 .گربه ها بیدار  

 

 سینۀ عریانِ خیابان سیاه و برّاق،

 دانه های ریز و سپیدِ برف

 می چرخند،

 می رقصند، 

 می خندند،  

 می گریند،   

 .می ریزند    

 سیاه و برّاقِ خیابان و بدنِ

 در روشناییِ خواب آلود و لرزانِ چراغها
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 سیراب می شود؛

 ،لغزنده، موّاج

 لغزشِ موجِ نقره، اشک سیماب،

 بر لوحۀ دراز و هموارِ شَبَه،

 بر سینۀ سیاه و برّاقِ خیابان؛

 صداها در خواب،

 .رؤیاها بیدار

***   
 جامی تند و گیرا

 با قهقهه ای تهی

 زخ یک گلو فرو ریخت،در دو

 و آتشی بیرنگ 

 در چشمۀ رگهایی جاری گشت،

 تا نگاهی خاکستر شد،

 اندیشه ای از یاد رفت

 .و مردی پلنگ شد

 

 !گوش کن

 با توام، ای جنگلِ آغوش گشوده،

 در جامِ چشمانت لپّر می زند؛« زن»که نامِ یک 

 با توام، ای زنِ آغوش گشوده

 که امشب پلنگی دیوانه را

 لِ بی پروایِ تنت فرمانروا کردی؛در جنگ

 :گوش کن تا برایت ترانۀ مستی بخوانم
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 جامی تند و گیراامشب 

 در دوزخِ یک گلو تهی شد

 و هنگامی که آخرین قطرۀ آن 

 در جویبارِ رگهای یک مرد، 

 یک پلنگ،    

 یک دیوانه      

 جاری می شد،

 جام سرِ یک انسان شکست،

 رد و برّاقِ یک خیابانو خونی گرم بر سینۀ س

 .جاری شد

 

 و قلبِ خیابانهای یک شهر،

 قلبِ خیابانهای همۀ شهرها،

 خیابانهای نیمه شب،

 خیابانهای برف و سکوت،

 خیابانهای خون و شراب،

 خیابانهای دشنام، گذشت، انتقام،

 خیابانهای تالش و طال تپید؛ قلبِ

 و هر تپش فریادی بود،

 و هر فریاد کلمه ای،

 :لمه ای معجونِ شراب و خونو هر ک

 خون،... شراب 

 خون،... شراب

 !خون... شراب 

*** 
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 آدمهای خواب،

 آدمهای رؤیا و آرامش،

 من امشب بیدار بودم،

 آرامش را نفرین کردم،

 و در چشمانِ سنگیِ خواب

 .تُفِ نفرت انداختم

 

 من امشب بیدار ماندم،

 بیدار مانده ام،

 بیدار خواهم ماند

 ه دو چشمزیرا ک

 زیرِ برف نمناک و سرد، 

 در بستر سیاه و برّاقِ یک خیابان

 ،برای همیشه پلکهاشان را بستند

 پیش از آنکه در بامدادی دیگر طلوع کنند؛

 پیش از آنکه صاحبِ آنها یکبارِ دیگر

 :در برابرِ تبسّمِ غمناکِ همسرش بگوید

 «!سالم»     

 :اف کندو در برابرِ خواهشِ معصومانۀ کودکش اعتر

 «!جان»             

*** 

 با خواب رفته ها، 

 آدمهای رؤیا و آرامش،

 امشب در شهر شما من با چشمانِ باز

 کابوسی دوزخی را دیدم که حقیقت یافت،
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 امشب زیر برف نمناک و سرد،

 یک خیابان، در خلوتِ

 جامِ زندگی انسانی بر آسفالت سیاه و برّاق شکست،

 ه سنگین و دیوآسا بودلیکن خوابِ شما چ

 .که با تندرِ آن از هم نگسست

 

 آدمهای نیمه شب،

 هنگامی که مردی بر سینۀ خیابان غلتید

 و قلبش از وحشت زلزلۀ استخوان و گوشت،

 و از هیبتِ طوفانِ خون خاموش شد،

 شما در آالچیقِ رؤیاهاتان

 ؛می خواندید شقترانۀ ع

 در کوچۀ رؤیاهاتان

 .گام بر می داشتیدبازو در بازوی محبوب 

 

 هنگامی که دو دست

 ته ماندۀ زندگی را

 می کوشید که از بدن سرد و خیسِ خیابان باز بگیرد،

 و دو چشم

 در سیاهیِ کثیف و یکدستِ آسمان

 دنبالِ ستاره ای می گشت

 تا برای همیشه با شب و ستاره ها درود بگوید

 و نمی یافت،

 شما در بسترِ گرمتان به پهلو غلتیدید،

 در رؤیاتان شاید از کنار چشمه ای گذشتید، و
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 و به میانِ چمنزارِ تازه ای قدم گذاشتید؛

 شاید دست رفیقتان را فشردید،

 یا سینۀ معشوقتان را؛   

 شاید گونۀ کودکتان را بوسیدید،

 .یا لبانِ همسرتان را   

*** 

 نیمه شب،

 سرد و خاموش،

 برف؛

 کرد؛سگی ولگرد در نهانجای سکوت پارس 

 جغدی نالید؛

 گربه ای خیس و ژولیده از هرّۀ بامی پرید؛

 فاحشه ای تنها در پناهِ یک دیوار

 آخرین سیگارش را روشن کرد؛ 

 گزمه ای خواب آلود چشمانش را با مشتهایش

 مالید و گامی دیگر برداشت؛                 

 اتومبیلی با سرعتِ برق و شقاوتِ پلنگی گرسنه

 ،ر و خشمگین زدبوقی کشدا      

 و مردی در غلتید

 و خون گرم و سرخ

 بر سینۀ سرد و سیاهِ آسفالت

 .با برفِ سپید آمیخت

 

 لیکن،

 ای آدمهای رؤیا و آرامش،
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 فردا شهر شما

 همچون صبحگاهان دیگر بیدار خواهد شد؛

 خورشید از مشرق طلوع خواهد کرد؛

 خروس آوای همیشگی را سر خواهد داد،

 رۀ اشکی نخواهد افشاند،و هیچکس قط

 قطرۀ اشکی

 برای مردی

 که بر آسفالت خیس و برّاق در غلتید،

 و خون گرم و روشنِ او

 به رنگ عشق، آرزو، انتظار،

 به رنگِ شادیهای تازه،

 و یادبودهای کهنه،

 چهرۀ بیهودگی را

 .بر سینۀ سیاهِ خیابان تصویر کرد
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 در آستانۀ بهار
 

 تابستانِ پیش بیست و دو

 بهار

 بودم،« من»شکوفۀ سیبی را که  

 .فراموش کرد

 

 بیست و دو زمستان

 در سردچالی سیاه،

 –به سانِ برهنگی    -

 انسان بودن را

 .با کلمه و نگاه همراه داشته ام

 

 بیست و دو پاییز

 در نوک انگشتهایم

 اندیشۀ میوه شدن را آویختم،

 و در قلبم

 .یستمبه روشن ترین آسمانها نگر

 

 مین بهارفردا بیست و سوّ

 با غرورِ دختران،

 با زیباییِ زنان،

 و رؤیای فرشتگان

 .از کنارم نخستین گام را برخواهد داشت  
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 فردا بهار است 

 تا یارانِ ناشناخته ام

 ترانۀ آشنا را

 با لبان ابرهای سپید،

 جوانه های نیم شکفته،

 درّه ای که از خاکستری

 روشن تهی می شود، در سبزِ سیر و

 و کوهستانی که زیر برف

 گرمای تازه ای را می نوشد،

 .بخوانند    

 

 من میانِ ترانه هاشان

 زیرِ اندوهناک ترین آوارها خواهم ماند،

 :و نگاهم به درد زمزمه خواهد کرد

 بهار،»

 آفتاب،

 گیاه؛

 «!گیاه –آفتاب  –بهار 
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 در آفتابِ یک کلمه
 

 شتمکلمه ای دا

 که در اندیشه ام سوخت

 .و به زبانم نیامد

 

 می خواستم آن را 

 همچون مروارید

 به گوشهایت بیاویزم؛

 همچون گلِ سفید

 در گیسوانت فرو کنم؛

 و همچون یاقوتِ سرخ

 .بر انگشتانت بنشانم

 

 همدر بهارِ یک کل

 چشمانت را می گشودی،

 در آفتابِ یک کلمه

 به کنارِ چشمه می آمدی،

 یک کلمه  و در شبِ

 .سرت را بر دامنم می نهادی

 

 کلمه ای داشتم،

 تو را ندیدم،

 در اندیشه ام سوخت

 .و به زبانم نیامد
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 در هزار بهار شکفتم
 

 در هزار بهار شکفتم،

 با هزار چلچله پرواز کردم،

 .و از هزار ترانه چکیدم

 

 هزار ستاره شدم،

 و آوازِ شبهای بی سپیده را خواندم؛

 شید شدم،هزار خور

 .و لبخند روزهای بی غروب را پراکندم

 

 با تصویرِ یک زخم

 در هزار قلب نالیدم،

 و با حرارتِ یک دست

 .به سوی هزار هوس دراز شدم

 

 لیکن همه سرگردانی بود،

 و در درنگِ لحظه ای با تو،

 دیدم که هزار سال

 کلمۀ آرامش بوده ام،

 و از تو

  –ای آشیانۀ من   -

 .دور مانده ام
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 دو پرنده
 

 دو پرنده بودیم،

 سرگردان و دلتنگ،  

 به دو قطره باران می مانستیم؛

 در خلوت آشیان گرفتیم،

 :و گرمی و طراوت در پوستهامان راه یافت

 .همچنان که شراب در دانه های انگور  
 

 

 خاموشی آوازهامان را به یاد آورد،

 تاریکی لبهامان را گشود،

 لبهامانو مهتاب در شیستان ق

 ،چلچراغها آویخت

 .همچنان که آویزِ ترانه ها از نوکِ گنجشک  
 

 

 انگشتانِ نمناکِ شب

 در جامه هامان لغزید،

 .و زمان محمل فرو گرفت
 

 نگاه تو الماس شد

 و در تبسّم من درخشید؛

 و من در آیینۀ شکوهِ گرایشی دیگر

 .چهره ام را بازشناختم
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 افقها گریختند،

 ا همچون چکّه های شبنمو ستاره ه

 بر کشتزارانِ نودمیدۀ تنهامان فرو ریختند،

 و تلخیِ لذّتناک و سوزندۀ رُستنهای تازه

 بازوانمان را در طلوع نوخاستۀ آفتابِ خون،

 .گشود      

 

 یک یک ذرُه هامان

 .افعیها و گوزنها سرشار گشت از تالشِ انفجاریِ

 سینه ام بیکرانگیِ سپهر را

 زیافته اش نهفت،در گسترشِ با

 و عطرِ داغِ نوازشهای ناگزیر

 .سدّ همۀ چشمه ساران را  در عضله های من گسست

 

 

 ما دو گوزن بودیم،

 در پناهِ یک جنگل و یک شب؛

 دو شاخۀ پر شکوفۀ سیب بودیم

 در یک باران و یک بهار؛

 دو ماهی طالیی بودیم

 .در یک آبگیر

 

 !لیکن چه دردناک

 که در اندیشه ام

 :هایی دیگر طوفان می انگیزند کلمه  
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 زمان با چنگالهایش

 به خشونتِ باز؛

 سرشت با خنجرهایش

 به سردی پاییز؛

 فرجام با دندانِ زهرهایش

 .به تالشِ افعی

 

 :و یکبار دیگر

 ما دو قطره باران خواهیم بود

 در بطن یک ابر؛

 دو هسته خواهیم بود

 در دلِ یک سیب؛

 دو جنگل خواهیم بود

 اهِ یک شب؛در پن

 دو آبگیر خواهیم بود

 .با لغزشِ طالیی هزاران ماهی

 

 و زمان و سرشت و فرجام

 رقص فرشته وارشان را

 و سِحر بی بطالنِ آوازهاشان را

 –همچنان که ما را در میان گرفته اند    -

 .دنبال خواهند کرد

       
 <13 > 

 



 دو جهان بزرگ
 

 دو ستاره،

 دو دریاچۀ آرام،

 مان و بهار،سرشار از آس

 موّاجِ مهر،

 .درخشانِ اندیشه

 

 دو کبوتر طالیی راز،

 دو گوی الماسِ رمز،

 .دو مرواریدِ درشتِ ابهام

 

 در کرانۀ آنها ایستاده ام

 با اطمینانِ پوالد،

 و آرامشِ سنگ؛ 

 بی لغزشی در نگاه،

 .بی لرزشی در لب

 

 :دو جامِ شراب

 با رنگِ پندار،

 با طعم افسانه،

 .اییبا تآللؤ زیب

 

 دو بوتۀ سُرور،

 دو شکوفۀ شادابِ شعر،
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 دو حبابِ بلورِ معنی، 

 دو جهان بزرگ

 :در دو جامِ کوچک

 

 در کنارِ من،

 در برابرِ من،

 :و برای من

 .چشمانِ تو را می گویم
    3111 
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 رثایی در هزارمین سال
 

 و اینک پرسشی که هر پاسخ

 :فریادی نارساست در برابرِ آن

 

 سرخهایت را و آیا از لبانش گُلِ... 

 در بهارها شکوفاندی؟

 و از بوسه هایش نسیمهایت را

 در نیمروزها عطرآگین ساختی؟

 

 شاید لبانش سفالِ جامها

 .!و بوسه هایش آتشِ شالّقهاست

 

 و آیا آوازهای ناسروده اش

 ترانۀ چکاوکِ سپیده دمانِ درّه های توست؟

 بر نیامده اش و ناله های

 ضجّۀ غزاالنِ بی جفت ماندۀ صحراهای توست؟

 

 سکوتِ دردهاشاید آوازهای او 

 !و ناله هایش طبلِ حماقتهاست

 

 یادبودهایش را به ریشه ها سپردی و آیا

 تا چهرۀ میوه هایت را بیارایی؟

 و اندیشه هایش را به آبها آموختی
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  ی؟تا هیجانِ چشمه هایت را جاودانه برانگیز

 

 شاید یادبودهایش درکوبِ خانه ها،

 !و اندیشه هایش سنگفرشِ کوچه هاست

 

 و آیا بلور شبنمهای تو

 نشانه ای از سینۀ او نیست

 که محرابِ ستایشهای ناشناختۀ من بود؟

 و زاللِ مهتابهای تو

 تصویرِ چشمانِ او نیست

 که دریای بیکرانۀ هوسهای نایافتۀ من بود؟ 

 

 تراشیدۀ گورها، شاید سینۀ او مرمرِ

 .و چشمانش نیلوفرِ بد شگونِ سرگذشتهاست

 

 لیکن زمین،

 ای سیّارۀ سرگردانیها،

 او را که منظومۀ رازهای ناگشودۀ من بود،

 چه کردی؟     

 

 و این پرسشی ست که هر پاسخ

 !در برابرِ آن فریادی نارساست
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 سپید
 

 به رنگها می نگرم،

 به سبز، سرخ، آبی،

 به همۀ رنگها می نگرم به زرد،

 .و جز سپید نمی بینم

 

 روی مژگانم دانه های سپیدِ برف می نشیند

 و آفتاب در درّۀ چشمها

 با نوسانِ اندیشه ها

 .و الی الیِ نرمِ نگاهها می آرامد

 

 تو را از تو برمی گیرم

 و تا ستاره های سپید،

 .تا آشیانِ برف پر می گیرم
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 رگردانس
 

 زم راامرو

 با لبخندِ خویش

 چون گلِ سپیدِ بزرگی شکوفاندی؛

 

 غروب را چه کنم

 که خورشید

 جامِ لبخندت را 

 بر سینۀ دریا خواهد شکست؟
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 رود سرزمینهای بی بهارس
 برای خواهرم هما کیانوش    

 ،کاکلی

 مرغکِ آزادِ بیابانهای سبز،

 چرا خاموش مانده ای؟

 

 وست می داشتی،تو بهار را د

 بر شاخۀ گلهای وحشی می نشستی

 .و زیباترین آوازهایت را می خواندی

 

 فتاب می خواندی آبرای 

 که در گذرگاهِ نگاهت

 گردِ سپیدِ پاکی می پاشید؛

 

 برای نسیم می خواندی

 که کرکهای لطیفت را 

 با پنجه های عطرآمیزِ خویش نوازش می کرد؛

 

 برای من می خواندی

 آزارِ بیابانها بودم که رهگذر بی

 و آرامش و گستردگی را دوست می داشتم؛

 

 و برای خودت می خواندی

 که بی خویشتن
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 .مستِ خویشتن بودی

 

 

 کاکلی،

 مرغکِ آزادِ بیابانهای سبز،

 امسال در این سرزمین

 بهار بیدار نشده است؛

 بر تپّۀ سپیدِ نزدیک افق

 گلِ کبک نروییده است؛

 مزرعۀ گندمها

 –تا فرشتگانِ نسیم برقصند    -

 .مخملِ سبز نگسترده است

 

 

 چشمۀ شادی

 بر سینۀ مرگ می خزد،

 خشکی را در سینه می فشرد،

 و به آرزوی یک برگ سبز

 .می نالد و می گذرد

 

 کاکلی،

 مرغکِ آزادِ بیابانهای سبز،

 چرا خاموش مانده ای؟

 

 بیا با هم به سوی تپّۀ سپیدِ نزدیک افق برویم؛
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 آنجا بر شاخۀ انگشتانم بنشین

 و دردناک ترین سرودهایت را بخوان،

 .شاید بتوانیم بهارِ خفتۀ این سرزمین را بیدار کنیم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 <41 > 



 فانوس
 

 از آتشِ همۀ دردی که هست

 فانوسی می افروزم،

 و آن را در تاالرِ خاطرۀ یک شبِ جاویدان

 .به خاموشی می آویزم

 

 آنگاه

 از همۀ زندگی ام نردبانی می سازم

 تا فانوس را

 با نسیمِ نَفَسی که عطرآگینِ من است،

 .خاموش کنم
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 قصّۀ ما
 

 بیا به شب بگوییم

 دلِ ماست؛که آفتابِ 

 شاید ستاره ها را

 .به خاک بریزد

 

 

 بیا به طوفان بگوییم

 که ساالرِ اندیشه های ماست؛

 را ببنددشاید بالهایش 

 .و کنارِ دریا خاموش بنشیند

 

 

 بیا به برف بگوییم 

 که مزرعۀ آرزوهای ماست؛

 شاید در یأس بسوزد

 .و به آسمان بگریزد

 

 من در دلِ تو شبم،

 در چشمانِ تو طوفانم،

 و در سینه ات برف؛

 اگر خاموش بنشینم،

 می سوزم؛   
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 اگر فریاد بر آورم،

 از هم می پاشم؛    

 در انتظار بمانم،و اگر 

 .آب می شوم      
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 مردی ذر برزخ
 به حفظ اهلل بریری   

 هرگز بهار دیده ای 

 که در کوچه های یخ

 سر بر دیوارِ زمستان بکوبد

 و تلخ و زار بگرید؟

 

 هرگز پرنده دیده ای

 که در ریگزارهای سکون

 بر شاخۀ اندیشه ای بنشیند

 نسیمِ سایه ای را بجوید؟ و با نگاه

 

 من اگر پرنده نیستم،

 بهارِ بی پرنده ام؛

 .و اگر بهار نیستم،پرندۀ بی بهارم

 

 

 هرگز چشمه ای دیده ای

 که در ابدیتهای کور

 وشدجناخواسته ب

 و گامی از گام برندارد؟

 

 هرگز گیاه دیده ای

 که در محبسِ جمود

 طرحِ عطشی جاودانه را
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 ی از رنگ تصویر کند؟با انگشتهای ته

 

 من اگر گیاه نیستم،

 چشمۀ بی گیاهم؛

 و اگر چشمه نیستم،

 .گیاهِ بی چشمه ام
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 مهتاب
 

 شب از النه اش بیرون خزید،

 و من پای درختِ پُر شکوفۀ سیب،

 زیر پنجرۀ نیمه بازِ انتظار،

 .با خاموشی نشستم

 

 :به سیاهی گفتم

 ود بفشار،مرا در آغوشِ خ»

 «.دستت را به نرمی بر چشمانم بگذار

 

 شباهنگی نالید،

 مهتاب، آرام، آرام، از راه رسید؛

 هستم؛ که می دانست که من در انتظارِ

 شرمنده سرم را به زیر افکندم

 .و به خواب رفتم
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 نشانه ها
 

 در شهر یک پنجره،

 و در روستا یک درخت

 .نشانۀ یک انسان است

 

 ا منامّ

 نشانه های دیگری

 .برای انسان می دانم

 

 یک بمب

 نشانۀ یک میلیون انسان،

 یک میلیون استخوانِ خُرد شده

 و گوشتِ پوسیده؛

 

 یک تانک

 نشانۀ هزار آوار،

 –و بیشمار ناله های دردناک 

 کودکها، مادرها، پدرها،  

 ...خواهر، برادر  

 

 و یک فرمانده

 با دستی که برای یک اشاره

 رفته است،باال 
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 نشانۀ هزار مزرعۀ خاکستر شده،

 .و صد آسیابِ ویران

 

 لیکن در شهر یک پنجره

 و در روستا یک درخت

 .نشانۀ یک انسان است
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 نه به خاطرِ آفتاب
 

 نه به خاطرِ آفتاب

 که جامِ چشمانم را لبریز می کند از خون،

 با فریادهایش،

 ۀ جنون،باخشمِ نامیرند

 :در برابرِ شکیبِ من

 .معصومانه و خاموش  

 

 

 و نه به خاطرِ شب،

 که در ویرانۀ خویشم سرگردان می کند،

 با طنین بی آغاز و پایانش

 که در نیمروزِ روشنِ هیچ رؤیایی فرو نمی شکند،

 با سماجتی وهن آمیز و تلخ

 :در برابرِ خستگیِ خاکساری چون من

 .رام و فروتن       

 

 ه خاطرِ پاییزنه ب

 که باز می سراید ترانه ها را از پایانشان،

 و با نهیبی دهشتناک

 باز می گرداند رنگها را به نهانگاهشان؛

 سرودش چون بدرودِ نومیدان

 آرام،    
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 نهیبش چون خواب بیماران

 .مطبوع         

 

 به خاطرِ بهارو نه 

 که پردۀ هر ساله را باز می گشاید،

 چ،بی تغییری هی

 نه آوازی،

 نه شکوفه ای از آن گونه که نیست، 

 نه حتّی یک عطر،

 نه حتّی یک رنگ؛ 

 : جالیش می فریبد که

 !امید   

 :شکوهش می سراید که

 !درنگ   

 !به خاطرِ هیچکدام

 

 تنها به خاطرِ یک نگاه،

 به خاطرِ یک بوسه،

 ،«عشق»به خاطرِ ناشناخته ای که می جویی با نامِ 

 .«وصل»ری با نامِ و از یاد می ب
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 هدیه
 

 خوشه ای از گلبرگهای یاس،

 خوشه ای از ستاره های سبزِ رؤیا،

 خوشه ای از لبخندِ پاک چشمه ها،

 در بازی نسیم   -

 و رقص مهتاب   

 . -و نوازشِ سکوت     

 

 خوشه ای شاداب و سرخ،

 مطیوع و سبز،

 خندان و سپید؛

 خوشه ای از همۀ رنگها

 .رهاو همۀ عط

 

 خوشه ای تا بنشانمش 

 :میانِ سه همسایه

 میان شب،

 خورشید،   

 برف؛     

 بُخارِ آبنوس،

 عطرِ آتش،  

 .شهدِ مروارید      

 :آویزی برای گوشهای تو
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 .با نامِ پیوند

 

 .نمی دانم

 من تنها در جست و جوی هدیه ای هستم،

 –هدیه ای برای تو  -

 کوچک،

 صادق، 

 !رواسزا  
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 هراس
 

 از همه چیز می هراسم؛

 سکوتی می خواهم

 تا هیاهوی اندیشه

 و صدای نَفَسَم را  

 که با من ناآشناست،

 .نشنوم   

 

 

 شبی می خواهم

  بی هیچ ستاره

 و سنگین تر از درد

 تا درون سینه اش

 .جاودانه پنهان شوم  

 

 دیواری می خواهم

 به بلندیِ ابدیت

 زمهریرو به سردیِ 

 تا میانِ من و خویشتنم

 –همچنان که میانِ شب و روز   -

  .حایل شود     

 

 از همه چیز می هراسم،
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 از همه چیز می هراسم؛

 می خواهم به آن سوی سکوت، 

 آن سوی شب،

 آن سوی دیوارها و

 .پناه ببرم     
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 بخش دوّم
 

 
 3117 - 3111ور منث گزیدۀ شعرهای
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 و هشت یبهار س

 انوشیک یپر یبرا   

 

 پرواز کرده ام، نه

 فرو شده ام؛ نه

 ام، پراکنده

 .انمیپا یب

 
 

 دارم، ادیبه  نه

 فراموش کرده ام، نه

 آمده ام، نه

 .گذشته ام نه

 
 

 و نه، یمرزِ آر در

 ست،یهست و ن انِیم

 و پندار، قتیحق ۀفاصل در

 چشَم، یام را م شهیاند

 نوشم، یام را م شهیاند

 کنم، یم ادیفر یام را به خاموش شهیاند

 .کنم یام را از محبسِ تن آزاد م شهیاند

 
 

 زنم، یآفتاب بوسه م به

 م،یگو یدرود م اهیگ به
 <56 > 



 فشارم، یرا در آغوش م آب

 .کنم یسرودم را در گوش سنگ زمزمه م نیتازه تر و

 
 

 ست،یبا یاندوه م ۀدرّ یانه هااز بال پرو یمن صفحه ا یبرا

 طان،یاز شاهپرّ فرشتگانِ ملکوتِ ش یقلم

 از بلوغ مُردند شیکه پ یدختران ۀاز خونِ پاکِ هم یمرکّب و

 بندد، یرا که در من نطفه م یطرحِ ترانه ا تا

 .کنم ریتصو

 
 

 ست یمن گوهر در

 .بمیشک یآن را نم یدایتأللؤ و شکوهِ ناپ که

 ست یمن چشمه ا در

 .آورم یجوشش و شتاب خاموشِ آن را تاب نم که

 ست یاهیمن گ در

 .توانم داشت یآن را محبوس نم ییبایو ز ییشکوفا که
 

*** 
 

 غبار شد، دیخورش

 به موج درآمد، یبا طوفان کوه

 دهان به آتش گشود؛ ایدر

 ،یافسون یبا ثقلِ خوابها من

 رقصِ فرشتگان، یِسبک با

 طوفان، یها شهیاند یِآشفتگ با

 <57 > 



 خی یِانوسهایآرامشِ اق با

 .ام افتهی وندیپ

 

 را خیتار

 آغاز تا فرجام از

 .کنم یتکرار م یکلمه ا با

 را نشیآفر

 الیخ ۀلحظ نینخست از

 نیتکو ۀلحظ نیواپس تا

 م،یگو یباز م یلبخند با

 یبا نگاه و

 .گذرم یمرگ م ۀکرانیب یایدر از
 

*** 

   

 که ما دییآنان بگو به

 آهن،مرمر و  یقصرها

 عاج و آبنوس، یتختها

 ر،یاطلس و حر یها پرده

 شم،یطال و ابر یفرشها

 و الماس، اقوتی ینهاینگ

 پوالد، یرهایشمش و

 و همه را همه

 دان،یجاو ۀلحظ کی در

 دستهامان، انیم یِفاصلگ یب در

 .میحرارت قلبهامان خاکستر کرد با
 <51 > 



 است، فتادهیفرو ن یدرخت چیه

 است، مدهاین دیپد یوارید چیه

 داغِ باروت ۀجنگل از نطف رَحِمِ

 ایصدف زارِ در و

 جست و جو یِدستها ۀتپشِ ابلهان از

 ست، یخال همچنان

 که من رایز

 آفتابِ نگاهِ او برهنه شدم، در

 لبخندِ او غسل کردم، ۀچشم در

 ناخواسته را یبذرِ سوگند و

 .نشاندم میلبها رابِیمزرعِ س در

 
 

 م؛شنو یمرجانها را م آوازِ

 شوم؛ یشرابِ ستاره ها سرمست م از

 کنم؛ یگرمِ انگشتانِ مهتاب را احساس م نوازشِ

 .شدن در نوسانم دهیو آفر دنیآفر انِیم

 
 

 زیچ چیدر چشمانِ ه هنوز

 ست؛ین یعبث از نام ینقش

 صبور یدستها هنوز

 اند؛ امدهیدر ن وانهید یفرمانِ گامها به

 اهایدر هنوز

 اند؛ دهیدرّه ها را نشن سالمِ

 خوابگاهِ الماس را هنوز

 <59 > 



 کلنگ ۀندیجو یها ضربه

 است؛ اکندهین

 که او در نگاهِ من برهنه شد رایز

 .در لبخندِ من غسل کرد و

 
 

 قرن یقرنها ما

 انیاز هجومِ خدا شیپ

 .میکرد ییفرمانروا یتیسراسرِ گ بر

 
 

 قرن یقرنها

 طانهایش انِیاز طغ شیپ

 ییبارِ غرور و تنها رِیز از

 .میکرد یته شانه

 
 

 ست،ین مانییکه با رفتگان آشنا ما

 م،یندار یغامیناآمدگان پ یبرا و

 رفتگان را خِیتار

 دستهامان انِیم یفاصلگ یب بر

 .میکن یناآمدگان نقر م یبرا

 
 

 را یروزیسرخِ پ ۀچهر

 شکوهش ۀهم شِیآرا با

 <61 > 



 شکست دِیسپ ۀنییآ در

 م،ینیب یم منعکس

 را هامانیزندگ و

 هر دو نیمرزِ ا در

 .میده یم وندیگره پ کی با

 
 

 م،یانسان ما

 م،یفراموشکار

 گرم یکه خونها رایز

 م؛یداغ را فراموش کرده ا یشنها و

 
 

 ناتمام یها ضجّه

 م؛یخاموش شده را فراموش کرده ا یقلبها و

 
 

 سّم اسبها را ۀشتابند آهنگِ

 م؛یانتظار فراموش کرده ا یب یسنگفرشها بر

 
 

 ه ها راشعل لغزشِ

 م؛یو پرده ها فراموش کرده ا وارهایهراسانِ د ۀنیس بر

 
 

 مصلوب یحسرتها

 !میخاکستر شده را فراموش کرده ا یتوکّلها و

 <60 > 



 عرق و خون یوارهایدر شکمِ د هنوز

 تپشِ دلها نیواپس

 :آورد یبر م ادیفر

 «!یزندگ ،یزندگ»

 
 

 یبرتر یِدوزخها ۀدر کور هنوز

 دستها یِاحتضار لرزش

 :کند یم تمنّا

 «!مهر مهر،»

 
 

 تعصّب یرودها یِطوفان در آغوشِ هنوز

 گستاخ یها شهیاند خاکسترِ

 :کند یم تکرار

 «!یگانگی ،یگانگی»

 
 

 م،یشنو یرا نم ادهایما فر و

 میکه انسان رایز

 .هوسهامان رساتر است ۀزمزم و

 
 

 م،یانسان ما

 م؛یزده ا رتیح ما

 م،یآورد یرا بر م شیاین یکه دستها یهنگام

 <61 > 



 را یرانیسهمناک و یگامها

 و هر جا زیهر چ بر

 .میدیکوب یم فرو

 
 

 را رهایشمش ۀکه قبض یهنگام

 م،یبرد یاستخوان فرو م تا

 درد و اضطراب را یخارها

 .میدیکش یم رونیب شهیگوشت و اند از

 
 

 که برابر طوفان و آب، یهنگام

 گسست، یب یتالش با

 م،یداشت یبر پا م یلرزان یها کلبه

 طوفانِ خشم در

 م،یتصم البِیس و

 بزرگ دشتها و گندم زارها یشهرها از

 .میآورد یم دیپد

 
 

 نگاهِ کبوتران یِکه با نرم یهنگام

 دیسپ یها نهیس بر

 م،ینشاند یگرم م یها بوسه

 محبوب را یبرادرها

 ما انِیم که

 ستارگان، انِیماه بودند در م همچون

 <63 > 



 م،یفکندا یچاهِ رشک در م به

 خداوندِ آب ۀبر تنِ لغزند و

 :میآورد یفرود م لهیح شّالق

 
 

 م،یکه ما انسان بود رایز

 .میزده بود رتیکه ح رایز
 

*** 

 

 آنان بگذار

 پرواز کنند؛ کیدور و نزد یستاره ها به

 بزرگ یاهایاعماقِ در در

 بر پا دارند؛ نیبلور یشهرها

 روان یگزارهایشکمِ ر از

 ؛سرخ برآورند شرابِ

 خُرد ۀدکم کیبر  یفشار با

 را در هزاران شهرِ آرام یزندگ

 :دهند وندیسنگ و آتش پ با

 
 

 دو نگاه زشِیمن آم و

 درودِ دو لبخند را و

 آنان یهایروزیپ ۀهم از

 دانم، یشکوه تر م با

 است رتیح ۀشکوفکه انسان  رایز

 <64 > 



 .آورد یعبث به بار نم ۀویجز م رتیح و

 
 

 ر،یناپذ یبهارِ خستگ یا تو،

 فصلِ وفادار، یا

 ر،یناگز ینشهایآفر یخدا یا

 بازگشته یهمچون فرزند مرا

 آغوشِ خنک و مطبوعِ خود بفشار، در

 سرد و غبار آلوده ام را ۀچهر و

 .تازه شست و شو کن یطراوت ۀبوس با

 
 

 ،یستیفراموشکار ن تو

 ،یستیزده ن رتیح تو

 ،یستیانسان ن تو

 یریپذ یرا م هایقربان تو

 شکوفه ها ینعمت را در رنگارنگ و

 .یده یکشتزارانت باز م یبرکت را در سبز و

 
 

 ها،یفصلِ مهربان یا

 ام، امدهیاز راهِ دراز ن من

 .خسته و غبارآلوده ام کنیل

 

 ام، ستهیرا نز یشگیهم من

 .سرشارم یشگیاز خاطره و دردِ هم کنیل

 <65 > 
 



 خدا نبوده ام، من

 نایاز خدا شیپ یزمان رید کنیل

 را بر دوش گرفتم، خیتار نِیسنگ بارِ

 یثقلِ وحش نیا ریز نکیا و

 خم کرده ام پشت

 .لرزم یبر خود م و

 

 بر دامنت بنشان، یهمچون مادر مرا

 .فشانیرا بر چهره ام ب تیمهایمعطّرِ نس سوانِیگ و
 

*** 

 

 روزمندانیپ یشما ا د،ییمن بگو به

 است ختهینامتان برجها را فرو ر نیطن که

 گامهاتان همچون خشمِ خداوند یاآو و

 :شکمِ پوالد و خارا گذر کرده است از

 ست یاز درود باتریز زیچ چه

 د؟یگو یلحظه باز م کی تِیدر ابد یبه نگاه ینگاه که

 
 

 ست یتر از فروغ روزمندانهیپ زیچ چه

 یبر لبخند یلبخند که

 افشاند؟ یم ییآشنا کی تِیازل در

 

 ست یناخواسته ا مانِیبا شکوه تر از ا زیچ چه

 یبر لبان یلبان که

 <66 > 



 کند؟ یامضاء م یگانگی کی ۀجاودان ضِیتفو در

 
 

 تپد، یدر قلبِ هوا م وحشت

 نامش را ۀلوح یاهیس و

 یوار وانهید یگستاخ با

 .زدیآو یآفتاب م یشانیپ بر

 
 

 طعمِ خون گرفته اند، شرابها

 ر؛یتلخِ شمش یِنگاهها برندگ و

 لقمه یبه جا عواطف

 شود، یم دهیدندانها جو رِیز

 ست ینیرنگ بِیفر یدوست و

 .پوشاند یچهره ها را م که

 
 

 میشان بازگرد راههیکه از ب ایب

 م،یکن نشانینفر ییبه تنها و

 ستندیجاودانه تنها ن گریکه دو قلبِ صادق د رایز

 .مانند یتنها م ونیلیم ون،یلیآنان م و

 
 

 م،یزیخشکِ دلهره هاشان بگر ابانیکه از ب ایب

 امنِ ترانه هامان ۀدرّ از

 م،یابیب ییو روشنا یپاک ارِیبه د یراه

 <67 > 



 در باغستانِ خرّم گفت و گوهامان و

 :میبساز یقیآالچ

 منظور؛ یب یاز شاخ و برگ معطّرِ محبّتها یقیآالچ

 :میزیاویب یسقف آن فانوس از

 .شیتشو یب یاهایاز ستارگانِ رؤ یفانوس

 
 

 م،یومِ زر را فراموش کنکه ما درخششِ مسم ایب

 م،یبه آفتاب دلخوش باش و

 چهره کیست با  یکه آفتاب سکّه ا رایز

 نقش، کی و

 .میهست یگانگی ۀندیایما ن و
 

*** 

 

 ؟یشنو یم

 هاستیکاکُل یآوا نیا

 ند؛یگو یبا بهار سخن م که

 م،یشناس یزبانِ آنها را م ما

 .مییگو یهمواره با زبانِ آنها با بهار سخن م زین ما

 
 

 آوازشان را عطرِ

 کنم، یتنم احساس م ۀساحلِ گسترد در

 .شود یسرشار م یخونم از حرارت تازه ا و

 
 <61 > 



 میآنها را با نامشان بخوان ایب

 .نندینگاههامان بنش ۀشکفت ۀبر بوت تا

 
 

 ،یدار یرا دوست م هایکاکُل تو

 ،یدار یدوست م شتریرا از من ب هایکاکُل تو

 خوانند یتو مستانه م هیکه آنها شب رایز

 جهند، یبر دامنِ علفها م ال،یخ یتو، ب هیشب و

 نگرم یمن تنها در تو م امّا

 آورم، یم ادیآنها را به  و

 .دارم یدوست م شتریب هایکه تو را از کاکُل رایز

 
 

 مینس ۀتاز یِخنک

 ر،یاز شراب و ش ییقطره ها همچون

 لبها ۀشکوف بر

 .چکد یشاداب تنت م یبرگها و

 فشانیرا ب وانتسیگ

 .اورمیب ادیرا به  امدهین یذرّتها ۀکالل تا

 
 

 را در آفتاب بگشا بازوانت

 .را نظاره کنم اسیپُر گلِ  یشاخه ها تا

 
 

 کن انیات را عر نهیس

 <69 > 



 .بگذرم یوحش یاز گلها دهیپوش یبر تپّه ها تا
 

*** 

 

 جهد، یفرو م یتنها از صخره ا ییآهو

 ستد،یا یکوچک م یچشمه ا کنار

 اندازد، یبه آبِ رقصان و زالل م ینگاه

 دارد یسرش را افراشته م آنگاه

 که از آن فرو جسته بود یصخره ا یبه آن سو و

 نگرد یم

 :گردد یم داریاز پشتِ صخره پد گرید ییآهو تا

  یاست مفهومِ زندگ نیا

 ،یدان یرا م نیتو ا و

 م؛یدان یرا م نیما ا و

 کوشند یآنها م کنیل

 هوا را به وحشت درآورند قلبِ تا

 .زندیاویب دیخورش یِشانیرا بر پ یاهینامِ س و

 
 

 م؛یگذار ینم ما

 میگرد یشان باز م راههیب از

 .میکن یم نشانینفر ییبه تنها و

 
 

 م؛یگذار ینم ما

 م،یخند یآوارها م رِیز

 <71 > 



 م؛یخوان یچنگالِ طوفانها آواز م در

 م،یاگر فرو افت و

 م،یزیاگر برنخ و

 خونمان یِو گرم یروشن اب

 آفتاب، به

 .مییگو یدرود م اهیبهار و گ به

 
 

 م،یگذار ینم ما

 م،یزیگر یخشکِ دلهره هاشان م ابانِیب از

 امنِ ترانه هامان ۀاز درّ و

 .میابی یم ییو روشنا یپاک ارِیبه د یراه

 
 

 م،یدار یدر بازو گام بر م بازو

 م،یخوان یبه چهره آواز م چهره

 .میکن یم شیو انسان را ستا یزندگ نهیبه س نهیس

 دمِ روزها دهیسپ از

 میکن یغروبِ آنها سفر م یِسو به

 باز گشتن یبرا یهر شبانگاه راه تا

 .میداشته باش گرید یدم دهیسپ به

 
 

 من و

 و نه ، یمرزِ آر در

 ست،یهست و ن انِیم

 <70 > 



 و پندار، قتیحق ۀفاصل در

 کنم، یم یام را زندگ شهیاند

 چشم، یام را م هشیاند

 نوشم، یام را م شهیاند

 افشانم، یم یکرانگیدر ب یسرود مِیام را با نس شهیاند

 آورم یم رونیاحساس ب یِزمستان ۀام را از گلخان شهیاند

 .نهم یم گرید یبهار ۀدر آفتاب گرم و زند و

 

 1331 نیفرورد     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 <71 > 

 



 چه وحشتناک است مردن
 برای علی طالقانی                 

 

 آمدن، چه جابرانه ست

 زیستن، ستچه ستمگرانه 

 !و چه وحشتناک است مردن

 

 یک تن را کشتند به انتقام،

 یک تن را کشتند به آز،

 یک تن، ده تن، صد تن، هزار تن را کشتند

 .در جنگ     

 

 یک تن را در همسایگیِ تو،

 یک تن را در سرزمینی دیگر،

 د تن، هزار تن را یک تن، ده تن، ص

 زیرِ آفتاب،

 در پناهِ شب، در هرجای خاک،

 بر هر جای آب،

 و بدین گونه یک روزِ دیگر از عمرِ تو گذشت؛

 افقی چهره در خون کشید

 و شبی دیگر 

 .مل فرو گرفتحدر دیارِ تو م

 

 « شمشک»در 

 با انفجاری معصوم
<73> 



 زندگیِ دوازده تن با زغال پیوند یافت،

 .تن رنگِ شَبَه گرفتو روزِ شصت 

 

 « خلیج فارس»و در 

 شهری چوبین در هم شکست

 ،و آبِ گرسنه صدها تن را بلعید

 دیگر از عمرِ تو گذشت؛ یو بدین گونه روز

  افقی دیگر بار در خون نشست

 .و شبی دیگر بر دیارِ تو گریست

 

 تا بوده ایم، سوخته ایم،

 و جز اضطراب شبها و روزهای نیامده،

 ردناکِ یارانِ رفته،جز خاطرۀ د

 جز خاکسترِ گذشته های بی آغاز

 .زاد و برگی نیندوخته ایم

 

 چه جابرانه ست آمدن، 

 زیستن، تچه ستمگرانه س

 !و چه وحشتناک است مردن

 

 

 

 

 

 
 <74 > 



 زمزمه ای در گذرگاه
 برای پرویز داریوش    

  1 
 باز می گردم

 به زمانی که شب هم آشیانِ خواب نبود

 بی نام می زیستندو ستارگان 

 و پروانه های رنگین 

 در میانِ دفترچه های یادبود      

 .مدفون نمی شدند                

 

  2 
 هم اکنون بمیرم 

 یا صد سالِ دیگر،

 عطشی در من نهفته است

 تا سرانجام   

 این جامِ سیاه را که همواره

 در دست داشته ام،      

 این شرابِ خاموشی و فراموشی را

 .بنوشم    

   

  1  
 ترانه ها را سرودیم،

 ترانه ها را بازنخواندیم و نخواندیم
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 .رفتند تا از یادها

 این دلِ بی ترانه را به کجا ببریم؟

 این قفس بی پرنده را

 به کدام شاخه بیاویزیم؟      

 

  3 
 با جامۀ شکوه، غمها

 با آهنگی پاک و بلورین به جهان آمدند؛

 بودند،فرزندانِ عشق 

 زادگانِ اندیشه های راست؛

 امّا اکنون عقیم و عنّین هستیم

 و به فرزندخواندگانی دل خوش می داریم

 .که از سرِ راههای کج برداشته ایم

 

  1 
 از چه می هراسی؟

 به کجا می گریزی؟

 اگر می اندیشی،

 همزادِ هراسی؛  

 از خویشتن چگونه توان گریخت؟

 

 با آوارگی آمده ایم،

 به دشت، از جنگل

 از ساحل به دریا،
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 ،از زمین به آسمان

 همواره گشته ایم،

 .سرگشته و آواره گشته ایم

 

 فانوس را خاموش کردیم،

 از مهتاب روی گرداندیم،

 دیگر پنجره ها را با هزار چراغ روشن نتوانیم کرد؛ 

 دیگر سکوتِ کوچه باغها را

 .با هزار آواز نتوانیم شکست   

 

  6 
 د،شب می آی

 سنگین تر از خستگی،

 ،آشفته تر از اضطراب

 تهی تر از مرگ،

 غمگین تر از دلِ من

 که نه سرِ زمزمه دارد،  

 نه آرزوی اشک؛

 از همه چیز خالی،

 پُر از کلمه ها،

 .بیزار از کلمه ها

 

  7 
 به باغ نمی روی؟ -
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 !باغ مرا نمی خواند -

 .پرچینها را برداشته اند

 نگاهِ باغبان 

 مشتاقِ نوازشِ معطّر و رنگینِ شکوفه ها نیست؛ 

 شکوفه ها را همانگونه می شمریم

 .که سکّه ها را    

 

 خشکسال است،

 سکّه ها می پژمرند،! دریغا

 .سکّه ها می میرند

 

  8 
 ،سایه ای از دشت می گذرد

 از چمنزار می گذرد،

 از سنگالخ و مرداب می گذرد،

 ا،سایه ای از زیباییها و زشتیه

 ز همهمه و آوازِ جنگل،ا

 .و از سکوتِ درّه می گذرد

 درنگ نمی کند،

 : در هیچ جا درنگ نمی کند

 

 هایند،«سینه سرخ»

 !سینه سرخها  

 که همچون ابری در آسمان می گذرند،
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 سرشار از حرارت و شور،

 آزاد و مهربان؛

 از طوفان و زلزلۀ گامها،

 .از دام و گلولۀ کلمه ها می گریزند

 

 ذار بگذرند،بگ

 !بگذار بگریزند

 اگر سنگی به آسمان پرتاب کنی،

 اگر فریادی به آسمان پرتاب کنی،

 سایۀ آنها را

 بر جای پایِ خویش

 رزاتد؛لخویش خواهی  و بر پهنۀ فریادِ

 

 امّا آنها درنگ نخواهند کرد،

 آنها خواهند گذشت،

 از تو و آوازهایت،

 رزوهایتاز تو و آ

 از هرچه بویی،

 رنگی،  

 نشانه ای از تو دارد،   

 .خواهند گذشت     

 

 برخیز و با نگاه

 :آنها را دنبال کن  

 سر تهی از همۀ اندیشه ها،
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 دل تهی از همۀ احساسها،

 ...بگو    

 ...به آنان بگو 

 با صدایی که از ریشۀ وجودت بر می آید،

 : به آنان بگو

 ؛من انسان نیستم»

 زنده ام، 

 آزادم،   

 پروایم،بی   

 مرا از همسفریِ خود نومید نکنید؛

 آمدم،

 آمدم، 

 «.از همه چیز می گذرم

 

  9 
 در آینه ای نگریستم، 

 ...نه برای خود آراستن

 نگریستم،ای در آینه 

 همچون شبانی که در بیابان  

 گوسفند گمشدۀ خود را می جوید؛

 خویشتن را می جستم،

 نیافتم؛   

 چهرۀ خود را دیدم،

 . نشناختم   
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 تو کیستی، ای شکستۀ سرفراز،

 ای درندۀ مهربان،

 ای آشفتۀ آسوده دل،

 تو کیستی،

 ای آوارۀ راهبر؟  

 

 من؟ مرا نمی شناسی؟

 من یادبودها و آرزوهای توام،

 .معبود تو، با نامِ تو و جامۀ تو

 

 دور شو، دور شو، ای بیگانه،

 من یادبودها و آرزوهایم را به تو می سپارم،

 مم را فراموش می کنم،نا

 جامه ام را می درم

 .و از عبادت توبه می کنم

 

  31 
 کودکان،

 دشت از آفتابِ خنده های شما

 .و از رودِ پُر غلغلۀ نشاطِ شما خالی ست

 

 خوشه های رسیدۀ اسپندها را بادها می برند

 و شقایقها

 جامهای عقیقِ خود را

 که سرشار از شرابِ ممزوجِ شبنم و آفتاب است،
 <10 > 



 .بر خاک می شکنند نومیدانه

 

    33 

 مجمرها را خاکسترِ سردی هم در سینه نیست

 و دهلیزِ خانه ها،

 بی شگونِ آویزِ اسپند،

 به دلِ خانه ها راه می برند

 پُر از آتشِ حسرت و اندوه،

 و بر این آتش

 .پشیمانی هم افسونِ کشنده ای نمی خواند 

 

 اسپندها،

 مجمرها، 

 شقایقها،  

 !خدا حافظ

 

  32  

 از تبسّم تا اشک فاصله ای نیست؛

 هنگامی که مهر شکوفه می دهد،

 اشک با تبسّم می آمیزد

 و دل از گیرندگیِ این شراب

 .مستانه می تپد   

 

 ای رهروِ سکوت،
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 اشک و تبسّم بی توشۀ

 چگونه خواهی توانست

 صحرا صحرا فاصله را درنوردی؟

 

  31 
 هوسها

 ز آهک و مرمر،ا با بدنهایی

 و استخوانهایی از آهن،

 با هزاران چشمِ بلور

 .سر به آسمان می سایند

 

 هوسها

 در اندیشه ای سیاه،

 با تُفی چرکینِ و خون آلود

 آسمانخراشها را به زانو در می آورند،

 در هم می پیچند

 .یز و زیبا می سازندگو از آنها ویرانه هایی اعجاب ان

 

 هوسها

 می سازند،

 می کنند؛ ویران  

 جان می دهند،

 .می کُشند  
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 دیوانه های بزرگوار،

 بزرگوارانِ ملعون،

 تفنّنهای مسخره را به یکسو نهید

 و با شتاب،

 پیش از آنکه خاک

 در تُفِ چرکین و خون آلودِ شما  

 غرق شود،              

 زنجیری قطور

 .برای چشمها و اندیشه های خود بسازید     

 

 ماهیها، دریا از آنِ

 شیران، جنگل از آنِ

 دشت از آنِ آهوان

 و بیابان از آن گرگهاست،

 .زمین جایی را به دیوانگان وانمی گذارد

 

 در انتظار چه اید

 دیوانگانِ بزرگوار،

 بزرگوارانِ ملعون؟

 

  33 
 !، عاشقعاشق -

 !نمی شنود

 .حتّی نامِ خود را فراموش کرده است
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 عاشق، -

 هیاهو چه می کنی؟ اهِ پُردر این چهار ر

 در انتظارِ معشوقی؟

 

 بیچاره،

 بر حالِ زارِ تو

 .من بر نمی آوردۀ تأسّف هم آهی از سین

 

 در غروب،

 چشمه ها، 

 در بامداد،

 جنگلها 

 که تمشکهای شادابشان

 در خنکیِ معطّر و نمناک می خندند،

 ،و در مهتابِ سبک و خوابناک

 چمنزارها    

 یبارانشان،با زمزمۀ شیرینِ جو

 انتظار می کشند   

 تا لحظه های جاودانۀ عشق را به خاطر بسپارند؛

 و تو یادبودها را در این چهار راهِ پُر هیاهو

 ! زیرِ گامهای آلودۀ رهگذاران می ریزی

 

 !، عاشقعاشق -

 !نمی شنود

 .حتّی نامِ خود را فراموش کرده است
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  31 
 دهقان، -

 من از شهر آمده ام، 

 مهمانِ توام؛

 .چند بهارِ پیش در شکارِ خرگوش آشنا شدیم

 

 آری، خرگوش، -

 .امّا خرگوشها از آبادی ما کوچ کرده اند

 

 دهقان، -

 مزۀ عسلهای تو هنوز زیرِ دندانِ من مانده است، 

 چه زیبایند کندوهای حصیریِ تو،

 .و همهمۀ بی گسستِ زنبورهایش

 

 کندوها را پارسال -

 ندر چلّۀ زمستا  

 سوزندیم؛           

 .کندویِ بی زنبور هیمۀ خشک است

 

 دهقان، -

 چرا اندوهگینی؟ 

 چپقت را روشن کن،

 و از شبهایِ دشتبانی،
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 .و روزهای درو سخن بگو

 

 خیشها زنگ زده اند؛ -

 دلِ شبها از آوازِ آبیاران خالی ست؛

 داسها را با پیچ و مُهره تاخت زده اند،

 .ها را با بنزینو سرشیرها و آغوز

 برزگرها و ورزگاوهای دیروز

 قهرمانهای فراموش شده اند؛

 تراکتورها به میدان آمدند

 .و فنّهای ما را به خنده گرفتند

 

 دهقان، -

 چرا خاموش مانده ای؟ 

 به کجا می نگری؟

 در اندیشۀ چه ای؟

 

 به افق می نگرم؛ -

 باید رفت،

 !کبکها و کاکُلیها هم رفتند
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 نگی فضا را می آکند؛بوی که

 خنده ها و کلمه ها گندیده اند،

 .رسوده و غبارآلودفو نگاهها 
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 توانِ فریادی می بود،اگر 

 مرزِ پندار را می شکستم

 و با نَفَسی تازه

 .از خود می گریختم

 

  37 
 ، بیا،کودکم -

   .برایت الالیی آورده ام

 

 بابا، تو الالییها را از کجا می خری؟ -

 

 از بازارِ خیال؛ -

 .ترانه ها و افسانه ها را هم از آنجا می خرم

 

 بابا، الالیی را نگو، -

 !نشانم بده 

 قرمز است یا آبی؟

 می شود آن را برایم باد کنی؟

 

 کودکم،

 .بادکنکها را در بازارِ خیال نمی فروشند

 گریه نکن؛

 فردا از بازارِ رنگها

 .برایت همه چیز خواهم خرید  
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  38 
 این آهنگ از کجاست؟

 کدام پنجه نسیمِ سِحرآمیزِ

 آن را از سینۀ گیتار بر می انگیزد؟

 

 لحظه ها از من زنجیر برداشته اند،

 در پاره ابری سپید غوطه ورم،

 و قطره قطره

 از شاخۀ آویختۀ بید فرو می ریزم؛    

 .پرنده ای مرا در دور دستها می خواند

 

 فرشته ها آمدند،

 !تاب آمدنددخترانِ مه

 بیایید، بیایید،

 آماده ام،

 خاموش و بی جنبش، 

 گسترده همچون شادی،

 سبک همچون صفا،

 روشن همچون راستی،

 !بیایید

 

  39 
 گردباد فرو نشست؛
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 پرندۀ آواره

 چرخی زد   

 و غبار از بالها افشاند؛    

 نگاهش پرسنده گشت،

 .امّا بی پاسخ ماند

 

 در ربود، آنجا که گردباد مرغک را

 حاشیۀ جنگل بود

 و نزدیکِ آشیانه اش،  

 و اکنون

 صحرا و آفتاب،

 غبار و آفتاب،

 عطش و آفتاب،

 .و از هر سو تا افق هیچ

 

 :سفرهای ناخواسته را پایانی جز این نیست

 پرندۀ آواره از پرواز ماند،

 .پرندۀ گمشده از آواز ماند

 

 آفتاب پلکهایش را می بندد،

 .سنگین می کند و غبار بالهایش را

 

 در آخرین دم به ریزه سنگها می نگرد،

 .و آنها با او هماواز می شوند

 !نغمۀ پایان چه دردناک و تنهاست
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 آرام،

 خاموش،

 .زمین مهمانش را می پذیرد

 

  21 
 راز، رمز،

 راز، رمز،

 :نامهای پنهان کنندۀ سادگی

 در نقشِ این پرده رمزی نیست،

 .نیست در پسِ این پرده رازی

 

 تپشهای دلت را می شنوم؛

 بگذار این قطره های شور

 از شکاف صخرۀ نمناک

 .بر آبگیرِ کوچک فرو چکد

 

 اشکهایت را می بینم؛

 :ستاره ها را نمی توان شمرد

 یک، ده، هزار،

 بیشمار ستاره،  

 زیبا، درخشان، دور، خیال انگیز؛

 ستاره اگر ندرخشد، چه کند؟

 اشک اگر ندرخشد، چه کند؟
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 بگذار بمیرم
 

 همه اشکم

 با دلی که از اندوه تاریک است،

 امّا سرم را بر کدام دامن بگذارم؟

 

 است و چشمانم درهای بقعه ای

 که زائری ندارد؛

 نگاهم در انتظارِ که باشد؟

 

 

 بگذار بسوزم،

 بگذار تا بانگِ خروس

 شب را از فریاد بیاکنم؛

 .بگذار بمیرم

 

 اندوهم را نمی پذیری،

 ،اندوهم را نمی شناسی

 .امّا لبخندت را با نگاهِ من می آمیزی

 

 : گفتی

 هرگاه که زندگی را نخواستیم،»

 «.با هم می میریم

 من مرده بودم،
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 زندگی را به خاطرِ تو باز خواندم،

 و اکنون، 

 همچنان تنها،  

 .به مرگ باز می گردم
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 تۀ حسادتخنجرها آخ
  به یحیی دهقانپور    

 

1 
 تپشِ قلبِ آهن

 با تبی تند

 از حرارتِ سکون و سکوتِ زندگانِ دور

 !و هذیانِ طال، طال، طال

 

 

 درنگ مکن؛

 هُرمِ این فریب

 .نَفَسِ تلخِ زمهریر است

 

 گلهای ریز،

 خوشه ای، آویز،

 با زمزمۀ رنگها و عطرها

 و طعمِ سکر انگیز،

 طعمِ آب،

 سُکرِ خاک،

 نه آلودۀ خون،

 نه مسمومِ استخوان،

 .و آزاد از نبضانِ فریاد
 <94 > 

 



2 
 زنگارگون ستارۀ

 با نغمۀ دیرین

 در قفسِ کبود

 :تو را می خواند

 

 برادر، برادر،»

 نالۀ تو اشکهای مرا متبلور می کند،

 اندوهِ تو همچون خاری زهرناک

 .در چشمان می نشیند

 

 برادر،»

 من سیاه نیستم،

 را نزاده ام،من سیاهی 

 «.من از اندیشۀ سیاهِ تو می لرزم

 

3 
 زنجیری بزرگ

 گداختۀ یک آتش،

 پرداختۀ یک دست؛

 نه برای آنکه پیوندی باشد

 میانِ دریا و کوه؛

 محبوس کند نه برای آنکه

 :جنبشِ هوسهای هولناک را
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 زنجیری دراز 

 برای آنکه دانه ای دانۀ دیگر را

 چندان بساید،

 ایدچندان بفرس

 تا زنجیر کوتاه شود؛

 دانه های سپید دانه های سیاه را،

 دانه های نیرنگ

 .دانه های سادگی را  

 

3 
 خود را نشناخت،

 .خود را نخواست

 

 همچون کوهی از پوالد

 در سایۀ خود ایستاده بود

 بی آنکه ببیند،

 بی آنکه بشکوهد،

 بی آنکه دهان بگشاید

 بر آتشِ خفتۀ درون

 .ی کندکه لهیبش خاکستر م

 

5 
 در طلوعِ یک چهرۀ سیب

 یک تبسّم،
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 و در شفقِ چهرۀ دیگرش

 .اشک هیک قطر

 

 در تبسّمِ تو

 آرزوی ملتهبِ کمال،

 و در اشکِ تو

 .انتظارِ خاموشِ یافتن

 

6 
 از نفس ماندم،

 زانوانم خم شد،

 خم شد،  

 شکست؛   

 .هم اکنون فرو می افتم

 

 !چه سنگین بود بارِ اعتقاد

 آوردمش،

 کشاندمش،

 با تالشهای بی اجر،

 با جویبارهای خون،

 .در بنفشه زارهای شکنجه

 

 بار را به منزل نرساندم،

 بار فرو افتاد،

 بار شکست
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 و من خسته و تهیدست،

 بی انتظارِ اجر،

 .بی امیدِ بازگشت

 

7 
 ششمین روز برخاستم

 –یا گفتند برخیز  -

 راه بود و گام بود و ظلمت

 مشعل کردمکه نگاهم را 

 .و اندیشه ام را طعمۀ انتظار

 

 بی آنکه در آیینه ای بنگرم،

 پیکر ساختم،

 پیکرها، پیکرها

 .و تنهایی گریخت

 

 آنگاه میانِ آن همه پیکرهای آشنا

 تنها ماندم،

 .تنها در برابرِ صفِ بی انتهای دشمن

 جامها پُر از شوکرانِ نفرین

 .و خنجرها آختۀ حسادت

 

 ،بندم از بند گسستند

 در آتشم نشاندند،

 به امواجِ آشفتۀ رودم سپردند،
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 زیرا که شهوت

 در جامِ طال

 شرابِ قدرت می نوشید

 .و همۀ کلبه ها را تاکستان می کردند

 
 پایان  
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 :کتابهایی که تا کنون از محمود کیانوش در ایران و خارج منتشر شده است     

 

 :شعر 

 (یک شعر بلند )  شبستان -3

 (مجموعۀ شعر ) شکوفۀ حیرت  -2

 (مجموعۀ شعر ) ساده و غمناک  -1

 (یک شعر بلند ) شباویز  -3

 (مجموعۀ شعر) ماه و ماهی در چشمۀ باد  -1

 ( مجموعۀ شعر ) آبهای خسته  -6

 (مجموعۀ شعر ) خرخاکیها ، یونجه ها و کالغها  -7

 (یک شعر بلند ) من مردم هستم  -8

 (ر بلند یک شع) قصیده ای برای همه  -9

 (با اسم مستعار پرادیپ اوما شانکار  –مجموعۀ شعر ) از پنجرۀ تاج محل  -31

 (مجموعۀ شعر ) کتاب دوستی  -33

 (یک شعر بلند ) کجاست آن صدا ؟  -32

 (مجموعۀ شعر ) پرنده ها و انسان  -31

 (یک شعر بلند) ناگهان انسان و زمینش  -33

 (مجموعۀ شعر)ای آفتاب ایران   -31

 ( رباعیات)با نگاهی دیگر   -36

 (. این کتاب در کتابخانۀ اینترنتی کتابناک عرضه شده است –مجموعۀ غزل با حواشی )در خرگاه شب   -37

 و چند کتاب دیگر      

 

 :داستان

 (مجموعۀ داستان کوتاه ) در آنجا هیچکس نبود  -38

 (رمان ) مرد گرفتار   -39

 (مجموعۀ هفت داستان پیوسته ) غصّه ای و قصّه ای  -21

 (استان کوتاه مجموعۀ د) آینه های سیاه  -23

 (رمان ) حرف و سکوت  -22

 ( مجموعۀ داستان کوتاه ) وبال آمد و شفا آمد  -21



 (نمایشنامه ) عالمت سؤال  -23

 (با اسم مستعار دیگنو ده آالبانتزا  –رمان ) برف و خون  -21

 (رمان ) وّاص و ماهی غ -26

 (مجموعۀ داستان کوتاه ) در طاس لغزنده  -27

 (رمان ) در آفاق نفس  -28

 (یشنامه نما) از خون سیاوش  -29

 (یک داستان بلند)باغی در کویر   -11

 (رمان)این آقا کی باشند؟   -13

 (حدیث نفس)اسم نمی خواهد   -12

 (حدیث نفس! )آی، زندگی  -11

 (رمان)سفر شکّ و خیال   -13

 

 :شعر برای کودکان

 زبان چیزها -11

 طوطی سبز هندی -16

 نوک طالی نقره بال -17

 باغ ستاره ها -18

 ه های جهانبچّ -19

 طاق هفت رنگ -31

 آفتاب خانۀ ما -33

 (ترجمۀ شعرهای خارجی به شعر فارسی) به شعرشعر  -32

 

 :داستان برا کودکان و نوجوانان

 (داستان بلند) آدم یا روباه -31

 (مجموعۀ داستان کوتاه) دهکدۀ نو -33

 (مجموعۀ دوازده داستان کوتاه) از باالی پلّۀ چهلم -31

 (بازنویسی سه داستان از شاهنامۀ فردوسی) از کیکاووس تا کیخسرو -36

  ریهاحمّامیها و آب انبا -37

  (داستان بلند)خودنویس آبی و گل سرخ   -38

 



 نقد ادبی 

 بررسی شعر و نثر فارسی معاصر -39

 شعر کودک در ایران -11

 (تأمّالتی در هنر و ادبیات)نظم ، فضیلت و زیبایی  -13

 شعر فارسی در غربت -12

 زن و عشق در دنیای صدق هدایت و نقدی تحلیلی و تطبیقی بر بوف کور -11

 شعر، زبان کودکی انسان  -13

 (نیما یوشیج و شعر کالسیک فارسی: دفتر اوّل ) ا و رازهای نیمایوشیجرمزه  -11

 (سیمین بهبهانی –فروغ فرخ زاد  –نقد و بررسی اشعار میمنت میرصادقی )با چشم دل، در آیینۀ خرد   -16

 (.آمادۀ چاپ –سه مقاله دربارۀ حافظ )گدای کیمیاگر   -17

 (.آمادۀ پاپ – مجموعۀ مقاالت در نقد کتاب)جلوۀ دوگانگی در یگانگی   -18

. و چند کتاب دیگر( خاطرات نویسنده از دو واقعۀ تاریخی در ادبیات معاصر)بردار اینها را بنویس، آقا   -19

 (.عرضه شده است  pdfبه صورت  « شعر جهانی»این کتاب در وبالگ 

 

 : به زبان انگلیسی
61- Modern Persian Poetry  

 (صفحه مقدمه در معرفی شعر فارسی 16 شاعر ایرانی با 31شعر ار  329ترجمۀ انگلیسی ) 

63- Of  Birds and Men : Poems from a Persian Divan 

 .(در سوئد منتشر شد « از پرنده ها و انسان » ترجمۀ فارسی این کتاب با عنوان ) 
62- The Amber Shell of Self 

 .(شعر که شاعر آنها را مستقیماً به زبان انگلیسی گفته است  321مجموعۀ ) 

61- Through the Window of Taj Mahal  ( از پنجرۀ تاج »فارسی این کتاب در ایران با عنوان

 (. چاپ و منتشر شده است« محلّ

63- Thorns and Pearls (خار و مروارید ) به وسیلۀ نشر ( انگلیسی –فارسی )مجموعۀ اشعار دو زبانه

 .قطره در تهران منتشر شده است

61- Songs of Man The (در لندن، به وسیلۀ  2132اوّل نوامبر در ( )مجموعۀ شعرRockingham 

Press منتشر شد) 

66-  Suddenly Man and his Earth  ( ناگهان انسان و زمینش»فارسی آن با عنوان  –یک شعر بلند  »

 (. در لندن چاپ شد

ی به عرب» عبر شباک تاج محل»به وسیلۀ جالل زنگابادی با عنوان « از پنجرۀ تاج محلّ»مجموعه شعر ) 

 (.ترجمه شده است و در سوریه زیر چاپ است 



 

 :تعلیم و تربیت

 (.مجموعۀ مقاالت) با فرزندان خویشتن باشیم – 67      

 

 :ترجمه ها

 به خدایی ناشناخته، جان استین بک – 68       

 الرنس. اچ. زنی که گریخت، دی -69       

 در کرانۀ شب، مری الن چیس -71       

 های عمو تام، ریچار رایت بچّه  -73       

 سیر روز در شب، یوجین اونیل – 72       

 (نویسندگان جهان)پروانه های سپید،  – 71       

 الرنس. اچ. عشق در میان کومه های یونجه، دی – 73       

 شعر سیاهان امریکا، – 71      

 بازگشت به زادبوم، امه سه زر – 76       

 رد، ساموئل بکتمالون می می -77       

 آنها زنده اند، آثول فوگارد – 78       

 سالم و خدا حافظ، آثول فوگارد - 79       

 سی زوئه بانسی مرده است، آثول فوگارد - 81       

 جّالد، پر الگرکوییست – 83       

 شعر افریقا، شعر سیاه، – 82      

 [ملیت 21نویسند، از  21داستان ، از  21]بنفشۀ بلند آرزو  – 81       

 خندۀ نیشتر، شانزده داستان طنزآمیز از نویسندگان جهان – 83       

 خدا، ای همسایۀ من، ایان پترسون -81       

 خانۀ برناردا آلبا، فدریکو گارسیا لورکا – 86       

 در انتظار بربرها، کنستانتین کاوافی – 87       

 ارلو کولودیمیمون گلی کوچولو ، ک – 88       

  (.   آمادۀ چاپ –نمیشنامه )مرگ و دختر، آریل دورفمن   - 89       

 .و چند کتاب دیگر               

 

 :طنز اجتماعی      



 غزلیات و قصائد – 91   

 تر کیبات و ترجیعات و غیره -93   

    مثنویات شامل چهار دفتر – 91 – 92   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


