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  قرارِي ماهان حديث بي
)١٣-١٣٧٨۵١(  

  
  سراسرِ  روز

  
 سراسرِ  روز

 پيرزناني آراسته
 .گاهِ  من گذشتندبرابرِ  خواب گير و مهربان و خندان از آسان

 
 شب پلنگکِ  ُپرهياهوی قاشقکي برخاست نيم

 .کوبي برخاسته باشند پيرزنان بايد به پای ام گذشت که از خيال
 

 .است مارِ  اتاقِ  مجاور ُمردهسحرگاهان پرستار گفت بي
 پاريس
 بيمارستانِ  الری بوازيه
١٣٥١  

  
  

  نوروز در زمستان
  

  سالي
        نوروز

 آيد، بنفشه مي چلچله بي بي
 آب جنبشِ  سردِ  برگِ  نارنج بر بي

 .ی رنگين بر آينه بي گردشِ  ُمرغانه
  

 سالي
        نوروز

 آيد، گندمِ  سبز و سفره مي بي
 ِ بلور  خموشِ  ماهي از ُتنگپيغامِ  بي
 .رقصِ  عفيفِ  شعله در مردنگي بي
  

 سالي
        نوروز

  مرداني درکوبي               همراهِ  به
 :هاشان بر دوش  بارِ  سال سنگيني
 باز ی سوخته به ياد آرد تا الله

  اش را نامِ  ممنوع
 ی گناه و تاقچه

                   ديگر بار
 های ممنوع ببا احساسِ  کتا
 .تقديس شود

 
 در معبرِ  قتلِ  عام

  .شد های خاطره افروخته خواهد شمع
 های بسته دروازه

 ناگاه                     به
                              فراز خواهد شد

 دستانِ  اشتياق
 ها دراز خواهد شد                    از دريچه
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 لبانِ  فراموشي
  به خنده باز خواهد شد                 

 و بهار
        در معبری از غريو

 تا شهرِ  خسته
 .باز خواهد شد                   پيش

 
  سالي

        آری
  گاهان بي

 نوروز
         چنين

 .               آغاز خواهد شد
 ١٣٧٢ و پاييزِ  ١٣۵۶نوروزِ  

  
  
  ...دانستند دندان برای مي

  
 و رای تبسم نيز هستدانستند دندان ب مي
 تنها

 .بردريدند
 
□ 
 

 بايد چند دريا اشک مي
 بگرييم؟ تا در عزای ُاردوُاردو ُمرده

 
 چه مايه نفرت الزم است

 بشوريم؟ کاری دوزخ نابه تا بر اين دوزخ
١٣٦٣ 

  
  

  از خود با خويش
 برای عباس جعفری

  اکنون که چنين
 ام  کشيده خموش                    زبانِ  ناخشکيده به کام اندر

  :پرسم از خود مي
 ـ هرآنچه گفته بايد باشم« 

 »ام آيا؟                                   گفته
 

  در من اما، او
  )چه کند؟(                

 وار بيند ماهي دهان و لبي مي
 امان در کار                                    بي

 .                    و آوايي نه                                
 

 ـ عصمتِ  نابکارِ  آب و بلور آيا« 
  )پرسم از خويش مي(                                       

 در اين قضاوتِ  مشکوک
 »کشاند؟ نمي اش  مرسومِ  قاضيان به گمراهي
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 ست که يي زمانه

                    آری
 ْبانگي الکنان نيز                          کوته

 ـ. المحاله خيانتي عظيم به شمار است
  :خويش با خود گفته باشد تعارفِ  نکند در خلوتِ  بي

  !ــ ای لعنتِ  ابليس بر تو بامدادِ  ُپرتلبيس باد»
 ات کارانه آوری دغل بيني که نيامِ  ُپرتکلفِ  نام                                           مي

                                                                                          حتا            
 آباد نيز از شمشيرِ  چوبينِ  کودکانِ  حلب

 »است؟ تر بهره بي
  

 بر اين باور است شايد
  )چه کند؟(                          

 که حرفي به ميان آوردن را
 از سرِ  خودنمايي

 :ُپروسواسِ  گزينشِ  الفاظي هرچه فاخرترم؟  ِ  تالشِ درگير
  انگيزتر شگفت يابي به فصاحتِ  هرچه فضاحتِ  دست

 يي به گرماگرمِ  هنگامه
                             که در آن

                                        حتا
 خويش خروشي بي

  خونينيي                        از خراشِ  حنجره
 نيروتر از هر کالمِ  بليغ است به

 .                                     سنجيده و برسخته
 
□ 
  

 :گويد نگران و تلخ مي
 ـ پس شعر؟«                           

 
                                بر اين ُقّله
 گاه                                سخت بي

 .ای                                    خامش نشسته           
 

 ْکامِ  کالمي و گذرد تشنه زمان در سکوت مي
 »سان؟ اين تو خاموش

 
 :گويم مي
 باشي، ات را جويای آذيني تازه مگر تاالرِ  بينش و معرفت« 

 ور نه کدام شعر؟
 

 زمانه
 پيچِ  سياهِ  گردنه را

 ـ: دگذار مي به هياتِ  فريادی پسِ  ُپشت
 ی دردی به هياتِ  زوزه

 يا غريوِ  رجزخوانِ  سفاهت،
 فريادِ  دهشتي به هياتِ 

 يا ُهرَّستِ  شکستِ  توهمي،
 تيمارخانه به آتش کشيده گانِ  به هياتِ  ُهّرای ديوانه
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 خروشد؛ يا انفجارِ  ُتندری که کنون را در خود مي
  خود به هياتِ  فريادِ  ديرباورِ  ناگاه يا

 ی نجدِ  سوسمار و شتر را هحصارِ  قلع
 .                                              چندين پوک و پوسيده يافتن

 
 فريادِ  رهايي و

  گي به در جستن، پايه از پوچ
  کوتواالنِ  ُحمق را يا بيداری

                                    آژيرِ  َدربندان شدن
 ...گي امان ُجستن پايه در پوچ

 
  اند؟ کامِ  کالم تشنه
 !نه

 جا     اين
              سخن

                    به کار
                            نيست،
 نه آن را که در ُجّبه و دستار

 کند                                    فضاحت مي
 ی عاِلم نه آن را که در جامه

 کند ِ  سفاهت مي                                  تعليم
 ی پوسيده نه آن را که در خرقه

  کند                                       فخر به حماقت مي
  نه آن را که چون تو

 در اين وانفسا
                 احساسِ  نياز

 ».کند                                  به بالغت مي
 
□ 
 

 ن مجالِ  سخنزنم که مگر در واپسي ِهي بر خود مي
 ام؟ باشم گفته توانستم گفته مي هرآنچه

 
 .دانم ـ نمي
 ام خويش مدفون شده ی غريوِ  قدر هست که در آوارِ  صدا، در ُلّجه اين

 و اين
 يي مغرور را ماَند فروُمردنِ  غمناکِ  فتيله

 .اش ی ُپرروغنِ  چراغ انباره در
 ١٣۶٣ مردادِ  ٣٠

  
  

  آشتی
  

 :ـ اقيانوس است آن« 
  گي، کرانه فا و بيژر

 پرواز و گردابه و خيزاب
 .که بداند آن                             بي

 
 :کوه است اين

  ُشکوهِ  پادرجايي،
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 کشي فراز و فرود و گردن
 .                              بي اين که بداند

 
 مرا اما

 :ای         انسان آفريده
 ی بي شکوهي ذره

   گدای َپشم و ِپشکِ  جانوران،                    
 تا تو را به خواری تسبيح گويد

 بلرزد از وحشتِ  قهرت بر خود
  بيگانه از خود چنگ در تو زند

 تا تو
 .      ُکل باشي

 
 :ای مرا انسان آفريده

 اش تن شرمسارِ  هر لغزشِ  ناگزيرِ 
 :سرگردانِ  عرصاتِ  دوزخ و سرنگونِ  چاهسارهای َعِفن

  تو نهادن به غالمي گردنيا خشنودِ  
 .های کاغذين صفا با گل سرگردانِ  باغي بي

 
 ای ام آفريده فاني

 .برد پس هرگزت دوستي نخواهد بود که پيمان به آخر
 

  :بر خود مبال که اشرفِ  آفرينگانِ  توَام من
 با من

        خدايي را
 ».                   شکوهي مقّدر نيست

 
□ 
  

 نـ نقشِ  غلط مخوا« 
 !                            هان

 اقيانوس نيستي تو
 .ی سيالِ  ظلماتِ  درون جلوه
 نيستي کوه

 .انعطافي محض ی بي خشکينه
 انساني تو

 يي گي فرزانه سرمستِ  ُخمبِ 
 يي بيش درنکشيده که هنوز از آن قطره
  برآورده از ُمعماهایَ  سياه سر

  هستي
 .زند         معنای خود را با تو محک مي

 
 گذری از دوزخ و بهشت و فرش و عرش برمي

  حضورت ی و دايره
 جهان را

 .گيرد           در آغوش مي
 

 نامِ  توَام من
 »!به ياوه معنايم مکن

 ١٣۶۴فروردينِ  
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  ...غرشِ  خامِ  تندرهای پوده
  ندا ابکاری در معرفي

 غرشِ  خامِ  تندرهای پوده گذشت
 .شستفرون گسسته و تندبارهای عنان

  :سارِ  زمزمه اينک چشمه
  زالل
  )جوشد های اعماق مي چرا که از صافي(     

  وخروشان
 )هايش درياست چرا که ريشه(           

 
□ 
 

 ام کرد هنگامي که ُمجاب
  :يي بيش نبود دختربچه
 نهالي ُخرد

 .آفتاب               در معرضي بي
 

 :پرسيدم از خود مي
  يي سفيه ـ آيا چون مّشاطه« 

 اش را صفای کودکانه
 وری ی فوت و فنِ  سخن                           به پيرايه و آرايه

 »کنم؟ مخدوش نمي
 :گفتم باز با خود مي

  ...شدن ديگر ـ بودن ديگر است و« 
 آن که شد

              باری
 :تر باز نخواهد ماند                    از شدن

 
 دامه خواهد دادگام و سرودخوان به راه ا کشيده

 خود را و قانونِ  زرينِ 
 ».ی اعتمادِ  خويش مستقر خواهد کرد در گستره

 
□ 
 

 ام کرد هنگامي که ُمجاب
 نهالي ُخرد بود
 .آفتاب بي در معرضي

 سار شاخ بينم برباليده و گسترده کنونش درختي مي
 ـ. رود ِ زمينِ  سوزان مي اش به فتح که سايه

 
 !اش کنيد نگاه

 ١٣۶۴  بهمنِ ١٨
  
  

  ...زنان و مردانِ  سوزان
  

 زنان و مردانِ  سوزان
                           هنوز
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 .اند هاشان را نخوانده ترين ترانه دردناک
 

 .سکوت سرشار است
 تاب سکوتِ  بي
 از انتظار
 !است چه سرشار

  خرداد١٨
  
  

  ...زديم ما فرياد مي
  

 »!چراغ! چراغ«: زديم ما فرياد مي
 .يافتند درنمي و ايشان

 
   چشمِ شان سياهي
 وار  کدری بود اسفنج سپيدی

                                     شکافته
 بر بر اليه                                               اليه

 .شباهت برده از جسمّيتِ  مغزشان
 

 :شان نبود گناهي
 .از َجَنمي ديگر بودند

 ١٣۶٧ خردادِ  ٢١
  
  

The Day After 
  

 در واپسين دم
 خوارِ  حيات واپسين خردمندِ  غم

 را تمهيدی کرد ی جنگي ارابه
 اش که از دودِ  سوختِ  رانه و احتراقِ  خرجِ  سالح

 ساخت مي اکسيری
 کرد و که خاک را بارورتر مي

 !شد مي گي مانع فضا را از آلوده
 ١٣٧١ بهمنِ  ٢

  
  

  سرودِ  ششم
  

 شگفتا
        که نبوديم

 قِ  ماعش
            در ما

  .                 حضورِ مان داد
 پيونديم اکنون

 آشنا
 چشم چون خنده با لب و اشک با

 
 .ی نخستين دمِ  ماضي واقعه
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□ 
  

 غريويم و غوغا
                  اکنون،

 نه کالمي به مثابهِ  مصداقي
 .رازی ی که صوتي به نشانه

 
□ 
 

 ...هزار معبد به يکي شهر
 
 :نوبش

 گو يکي باشد معبد به همه دهر
 نماز جا برم تا من آن

 .که تو باشي
 

 : خويش ام از شرمِ  ناتواني چندان دخيل مبند که بخشکاني
 معجزه نيستم درختِ 

 ام تنها يکي درخت
 نوجي در آبکندی،

 نيست ام هنری و جز اين
  که آشيانِ  تو باشم،

 ات و تخت
 .ات             تابوت

 
□ 
 

 ـ. م و خاطره اکنونيادگاري
 

 دو پرنده
 يادمانِ  پروازی
 و گلويي خاموش

  .آوازی يادمانِ 
 ١٣٧٢ فروردينِ  ٩

  
  

  بيداران شب
  

 اش بودم، همه شب حيران
 حيرانِ  شهرِ  بيدار

 سوخت و اش مي چشمان که پيسوزِ 
  ی خوابش به سر نبود انديشه

 و نجوای اورادش
                     َلخت َلخت

  انباشت ِ سياه را ميآسمان 
 بوناک چون َلِترَمه باتالقي دمه

 .                                    که فضا را
  

 حيران بودم همه شب
                            شهرِ  بيدار را
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 اش که آوازِ  دهان
                       تنها

 :ی َعِفنِ  اذکارش بود                           همهمه
 خواب شهرِ  بي

 اش با پيسوزِ  ُپردودِ  بيداری
 ـ. چنان در شبِ  قدری
 .در شبِ  قدری

 
□ 
 

  !بنخفتي، شهر«: گفتم
 همه شب

             به نجوا
 »                     نگرانِ  چه بودی؟

 
 :گفتند

 برآمدنِ  روز را«         
                              به دعا

 .داری کرديم زنده                       شب               
 مگر به ُيمنِ  دعا

 آفتاب
 ».برآيد

  
 ْروا شديد حاجت«: گفتم

 »!                             که آنک سپيده
 

 کنون«: به آهي گفتند
                             به جمعيتِ خاطر

 زنيم دل به دريای خواب مي
 که حاجتِ  نوميدانه

 جزآيتمع چنين
  ».برآمد

  ١٣٧٣ فروردينِ  ٨
  
  

  )٣٠ (شبانه
  

 کني ای دوست؟ آرزو چه مي ـ بي
  

 ـ به مالل،
 در خود به مالل

 .گويم مي با يکي ُمرده سخن
 

 شب، خاُمش ِاستاده هوا
 کوچ گانِ  وز آخرين هياهوی پرنده

 .گذرد ها مي ديرگاه
 ام آيا بهانه اشکِ  بي

 نيست؟ ی اين تاالب تلخه
 
□ 
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 ين گونهـ از ا

 اشک                  بي
  گريي؟ به چه مي

 ـ مگر آن زمستانِ  خاموشِ  خشک
 .                                            در من است

 
 وار به هر اندازه که بيگانه

 نهم َبَرت َسر به شانه
 باری آشناست سنگ
 .باری آشناست غم سنگ

 ١٣٧٣ خردادِ  ٢٢
 
  

  ...شرقاشرقِ  شاديانه
 

 شرقاشرقِ  شاديانه به اوجِ  آسمان
 مادر و شبنمِ  خستگي بر پيشانيِ 

 کاکلِ  پريشانِ  آدمي
 .ی ميالدش ی خجسته در نقطه

  
  

  ...نگران، آن دو چشمان است
  

 نگران،
 آن دو چشمان است،

 نگرد حياتِ  من مي دورسوی آن دو سهيل که بر سيبستانِ 
 ی نارسِ  خويش تا از سبزينه
 .يدُسرخ برآ

 
 مهر گير و آسان سخت

 !زند در فراز کن که سهيل مي
 
□ 
 

 اند سهيالنِ  من
 بيدارم، ستارگانِ  هماره

 افق های و دروازه
 .شان گشوده است بر نگراني

  بيمارستان مهرداد
 ١٣٧۵ اسفند ١٣

  
  

  با تخلصِ  خونينِ  بامداد
  

 گشود که خروسِ  سحرگهي گاه پاتابه همي مرگ آن
 داد ـ ور سرميبل بانگي همه از

 
 گوش به بانگِ  خروسان درسپردم

 .ميالدِ  خويش ی ُتردِ  هم از لحظه
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□ 
 

 گشود که پوپکِ  زردخال گاه پاتابه همي مرگ آن
 نهاد ـ به صحرا سر مي ی نقره شانه بي
 

 افگنده ُجستم خاک به چشم، تاجي به
 .ميالدِ  خويش ی نگرانِ  هم از لحظه

 
□ 
 

 گشود که کبکِ  خرامان گاه پاتابه همي مرگ آن
 داد ـ دامنه سرمي ی غفلت به خنده

 
 به درکشيدنِ  جامِ  قهقهه همت نهادم

 .ِ ميالدِ  خويش ی گريان هم از لحظه
 
□ 
 

 گشود که درختِ  بهارپوش گاه پاتابه همي مرگ آن
 آراست ـ به قامت مي رختِ  غبارآلوده

 
 راهِ  خزانِ  تلخ نشستم به چشم

 .ميالدِ  خويش يدِ ی نوم هم از لحظه
 
□ 
 

 پوش گشود که َهزارِ  سياه گاه پاتابه همي مرگ آن
 کرد ـ ی بدرود ساز مي خزاني ترانه سارِ  بر شاخ

 
 با تخلصِ  ُسرخِ  بامداد به پايان بردم

 .ِ انتظارِ  خويش ی تلخ لحظه لحظه
 ١٣٧۶ آبانِ  ٢٧

  
  

  ...چاهِ  شغاد را ماننده
  

 چاهِ  شغاد را ماننده
 :است ی من يي ُپرخنجر در خاطره هحنجر

  چون انديشه به گورابِ  تلخِ  يادی درافتد
 فرياد

 .آيد شرحه برمي        شرحه
  
  

  ...ْمستِ  آتش چون فورانِ  فحل
  

 ی خميری ْمستِ  آتش بر ُکره چون فورانِ  فحل
 .کشيديم آهکي غريو مي به جانبِ  ماهِ 

 فشانِ مان ی خون حنجره
 عصيان بود  را کفرِ  شفافِ های عصب دشناميه
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 !حاصل ای مرارتِ  بي فرجامِ  حيات  ای مرارتِ  بي
 های تلخِ  وريد اسارتِ  مستمر در ميدانچه ی خونِ  غلظه

 ...عطوفت بي  های سنگي در ميدانچه
  

 !ِای ـ فريبِ مان مده
 .بود حياتِ  ما سهمِ  تو از لذتِ  ُکشتارِ  قصابانه

 !لعنت و شرم بر تو باد
١٣٧٧ 

  
  

  ...نخستين که در جهان ديدم
 به دکتر جهانگير رافت

 نخستين که در جهان ديدم
 :کشيدم از شادي غريو بر

 آه ام، من«
 آن معجزتِ  نهايي

 »!ی کوچکِ  آب و گياه بر سياره
 
 گاه که در جهان زيستم آن

 :از شگفتي بر خود تپيدم
 ِ آن سفاهتِ  ناباور بودن خوار ميراث

 !شنيدم ديدم و مي  گوش ميکه به چشم و به
 

 چندان که در پيرامنِ  خويشتن ديدم
 :شکسته بودم به ناباوری گريه در گلو

 بنگر چه درشتناک تيغ بر سرِ  من آخته
 .بسته بودم دريغ در او آن که باورِ  بي
 گذارم ی اعجاز پسِ  ُپشت مي اکنون که سراچه

  :من نيست جز آهِ  حسرتي با به
 ی خون َتَبری غرقه

 يقين و                        بر سکوی باورِ  بي
 .ست ی خوني که از بلندای يقين جاری باريکه

 ١٣٧٧ اسفندِ  ١٢
  
  

  ...یِ  پنيرک نخستين از غلظه
  

 نخستين
 .ی پنيرک و مامازی سر برآورد از غلظه

 
 ...نخستين خورشيد(
 ...)خبر بي
 

 و دومين
 .زارِ  مداهنت سر برکرد از جيفه

 
 ...ر روزديگ(

 ...زارِ  مداهنت از جيفه
 ...)ديگر خورشيدِ  روزِ 
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 سومين
 .خبر بي اندوهِ  انتظار را بود از اندوهِ  انتظار

 
 و چارمين
 حاصلي را بود حيرتِ  بي
 حاصلي بي از حيرتِ 
 .تر بهره سوته
 پنجمين

 آهِ  سياهي را مانستي
 .را يکي آهِ  سياه

  
 گاه آن

        خورشيدِ  ششم
 :                      ماللِ  مکرر شد    

 آونگِ  يکي ماهِ  ناتمام
 .درآويخته ی آسماني شکسته به بدلچيني کاسه

 
 گاه و آن

 :قرار غوطه خورد خورشيدِ  هفتمين در اشکي بي
 قرار، بي اشکي

 بدري سياقلم
 .واريخته جويده ريخته جويده

 
□ 
  

 هوده و بي
             ما

               هنوز
 :برديم تاب مي انتظاری بي

  
 ما

    هنوز
  :داشتيم هشتمين خورشيد را چشم همي

 شايد را و مگر را(
 ـ) ی طلوع بر دروازه

 که خورشيدِ  نخستين
  هم به تکرار سر برآورد

 تا عرصه کند
                 آسمانِ  پيرزاد را

 بازی                                     به بازی
 .ناکِ  پنيرک و مامازیی بو در غلظه

 ١٣٧٨ فروردينِ  ٢٤
  
  

  ...کژمژ و بی انتها
  

 انتها کژمژ و بي
 های پيش و پس به طولِ  زمان

 ها استخوان ستونِ 
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 ها تهي خانه چشم
  ها عريان دنده
 دهان

        يکي برنامده فرياد
 ها همه، فرو ريخته دندان

  از يادرفته ی روزگارانِ  خوانِ  ترانه سوتِ  خارج
 در وزشِ  بادِ  کهن

                        فرونستاده هنوز
 .                                          از کيِ  باستان

 
 های روفته بادِ  اعصارِ  کهن در جمجمه

 آهکين انتهای بر ستونِ  بي
 .های انتظاری بدوی فروشده در ماسه

 
 گناهي دفترهای سپيدِ  بي
 به تشتي چوبين

 بر سر
 :ی عبور بر دروازه معطل مانده

 نخِ  َپرکي چرکين
 .بر سوراخِ  جوالدوزی

 
 ات را هنوز اما خيال

 فراگردِ  بسترم حضوری به کمال بود
 .ام به ژرفاهای ژرف اندرکشد تر که خواب آن پيش از
 

 گفتم اينک ترجمانِ  حيات
 .نپنداری بايست تا قيلوله را بي

 
  گاه دانستم آن

 که مرگ
 .   پايان نيست        

١٣٧٨  
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