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• « زندگينامه »

كيانا وحدتي در تاريخ بيست و هشتم مرداد  1367در خانوادهاي فرهنگي و هنرمند در شهرستان
بروجرد متولد شد .پدرش كه يكي از اساتيد برجسته و باسابقه موسيقي در اين شهرستان است،
اولين زمزههاي عاشقانه را در ذهن و بن جانش طنينانداز كرد و روزنه ورود به آسماني شدن را
براي او گشود.
او كه در ازل نيز نغمههاي روحپرور و موسيقي دلنواز و نقاشي زيباي هستي را شنيده و تجربه
كردهبود ،براي دريافت و كسب دانش و معرفتي كه بايد ميآموخت از همان اوان كودكي استعداد
و نبوغ سرشار خود را نمايان كرد و روزبروز توجهاش به هنر ،ادبيات و فرهنگ اصيل ايراني
جلب ميشد ،بهطوري كه پس از پايان تحصيالت دوره متوسطه در مجتمع استعدادهاي درخشان
با نمرات عالي ،با تالش وافر و كسب موفقيت در آزمون ورودي دانشگاهها در سال  1385براي
پاسخ گفتن به عشقي كه به فرهنگ و هنر ومعماري ايراني داشت و همه وجودش را پر نمودهبود

8
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تحصيالت دانشگاهي خود را در رشتهي مهندسي معماري دانشگاه هنر اصفهان آغاز كرد و با
انديشهي ادبي و هنري كه همواره همراه او بود تالش ميكرد تا ضمن ابراز ارادت به بزرگان شعر
و عرفان چون حافظ و حضرت موالنا پيوند هنري و معنادار جلوههاي مختلف هنر و مهندسي هستي
را دريابد و به درك عميقي از اين جلوهها نايل شود.
تبلور اين درك ،در ارتباط عاشقانه و زيباي او با خدا و عالم معنا در اشعار و نوشتههايش كامال
جلوهگر و نمايان است.
كيانا عليرغم روحيه شاداب و خوشمشربي كه داشت اما همواره از بيهويتي و دور شدن از
فرهنگ اصيل ملي و ايراني كه بعض ًا نمودهايي از آن در اجتماع كنوني جلوهگر است ،اظهار
شكايت و دلتنگي ميكرد و او را به تفكر در اين حوزه وا ميداشت به همين دليل بيشتر وقت خود
را با بهترين ياران خود يعني كتاب ،شعر ،موسيقي ،نوشتن و عشق به خانواده ميگذرانيد و وجودش
مشحون از لذت ميشد.
اما از آنجائيكه تقدير كار خود ميكند و بافته خود را در بستر زمان ميگستراند در تاريخ دوم
آذر ماه  1386اين هنرمند پرخروش هنگام عزيمت به دانشگاه در حادثه واژگون شدن اتوبوس در
مسير اصفهان در اثر ضربه مغزي جان به جان آفرين تسليم و روح بلندش به ديار جاويد پر كشيد
و دوستدارانش را در سوگ خود نشاند.

روحش شاد ويادش گرامي
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تقدیم به تو ...

11

• « تقدیم به تو » ...

تو که مظهر راستین عشقی  ،معنای مطلق رسیدن  ،لحن تنفس روح  ،صلیب
مقدس مهر  ،در تب خانهي خیال ...
تو که تک ستارهي شوقی

در آسمان انتظار من  ،تفسیر مجرد حضوری

و به عادت خدایان افسانههای دور غیر قابل تجسم ...
طنین صداقت  ،پشت حصار اعتماد  ،جاودانهي نور در تار و پود شب  ،سایهي وجود
« ای آفریدهي من » ؛
خیال من از تو بارور شد  ...کالم حقیرم تقدیم تو باد !
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امید بودنت

• « امید بودنت »

امید بودنت
نور بخشیدن به تار و پود صبح سرد من است !
امید بودنت
هدیهي رنگ سبز  ،برای بهار نیمهجان من است ...
امید بودنت

ِ
زمستان من است
طلوعی برای آب کردن قندیلهای

امید بودنت
جانی برای گرفتن پشت پردههای ساز من است

13
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 ...و بودنت
تالفی شبهای پر امید و انتظار من است !

1380

فاتح ق ّلههای شکست 15

• « فاتح ق ّلههای شکست »

دیروز چون دو خط عمود برعشق
دلهامان پر از تفاهم و اشتراک بود
چون دو بردار با مختصات سادگی
خورشیدهامان پر از طلوع و قدمهامان پر از صعود
ولی در این شبها دگر الماسهامان
بیرنگ و پر از نقطهي سیاه است
امشب ؛ در امتداد هم ولی چون دو خط موازی
 -بی نقطهي تالقی و اشتراک -

16
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هرکدام دگر راه خود میرویم

خورشیدهامان پر از غروب و قدمهامان پر از فتوح

ولی ؛ فاتح ق ّلههای شکست !

تابستان 81
براي مريم

17

بيراهه

• « بيراهه »

غنچهای تشنهاست و نگه به آسمان سیاه

			

ولی امید گریستن از آن مخمل سیه ندارد

سکوت است کنج خلوتی و دگر		

				

کهن شده سازیست و در دل کنون

				
عشق درد است و درمان ندارد

				

امید به طنین پردرد فریاد ندارد
امید به ضربهي پنجههای رقصان ندارد

بیراههايست و راه برگشت ندارد !
مرداد 81
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چراغ كلبه

19

• « چراغ كلبه »

امشب دگر از ناامیدی نگریستم
		

امشب دگر از عشق تو و نالهها گریختم

امشب دگر کسی صدای فریاد نخواهدشنید

آری در آن شبهای بیرمق

 -شبهایی که آسمان سرد و خسته بود–

و فکرها تازه به آرامش نشسته بود !

شبهایی که خواب مانند حرف واپسین

 سنگین  -به اعماق ظلمت فرو رفتهبود:			
تنها چراغی که سوسو میزد ؛
و در آن سرمای سوزدار

چراغ کلبهي من بود

از اشکهای بیدریغ  ،از رازهای داغ

وز آتشین نفس عشق تو گرم بود !
آری  ،در آن شبهای بیرمق

20
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کسی نفس میخواست

کسی سفر میخواست زین شهر بیخروش
کسی تو را میخواست !

ولی دگر از این انتظار بیهوده بیتاب شدم
چو یک حباب غبار  ،نقش برآب شدم
آخر به زیر این سایههای خشمگین و خموش
			

مانند یک سؤال غریب و گنگ بیجواب
از صفحه پاک شدم !

زمستان 81

نیاز

21

• « نیاز »

			
مثل یک اعتیاد دردآلود
به تو و عشق تو محتاجم
مثل دریا به موج  ،برای خروش		
به تو و این نیاز محتاجم
آری این منم که مثل وحشی طوفان
جستجو میکنم انعکاس عشقم را
در نگاه سرد و خشک تو
		
مثل یک گدای پرخواهش
پرنیازم از عشق و حس گرم تو

22
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آری افسوس که این نوای حزنآلود
شده عضوی از وجود من !
			
نتوانمت دگر دوری
ای امید غریب و گنگ من .

زمستان 81

حس آتشين

23

• « حس آتشين »

این عشق ِ
			
میان ما
یک نابرابری است
			
یک قلب بیدریغ
کز رازهایی پر از خروش
		
مانند یک تنهایی مرموز
یا یادگاری از یک حس آتشین
در کنج سینه  ،ورم کردهاست !
			
یک فرق ساده است
یا یک بهانه است!

24
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در شهر ما میشد
این عشق را ؛
مانند یک فرد جزامی		
در انزوای کلبهای متروک
یا دخمهای تاریک و عشقآلود		
پنهان کرد!
آري!
تویی که ادعا میکنی عاشق نبودهای و نیستی!
			

ی ...
فریاد میزنم که تابحال بیهوده زیست 

								
زمستان 81

شکایت
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• « شکایت »

مگر نمیبینی ؟
که لبهایم چگونه از فریادهای بیصدا  ،ترک خوردهاند
و هنوز نومیدوار از بغض آخرین گریه  ،میلرزند ...

		
مگر نمیشنوی ؟

که صدایم تا ابد درگلو شکسته
		
و نوای حزنآلود قدمهایم

شعر تکراري تنهائیم شده ...

مگر احساس نمیکنی ؟
که رد نگاهم – هنوز -

به پیچ کوچهي انتظار خیره مانده

26
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و مشامم  ،بوی پیچکهای نیلوفر را
آری ؛

		
مرا ببین

تا همیشه از یاد برده ...
		
مرا بشنو

مرا احساس کن !

سهتار

27

• « سهتار »

سهتار ؛  ...و در بطن وجودم ؛ نوای تو -نشانهای از خواستنهای کال لحظههای
عشق – به یادگار ؛ جاودان خواهدماند !
		
باز نوای سهتار بود و یاد تو
باز  ،نشانی از آن عشق بینشان
		
باز دلی بود که در حسرت وصال
ضجه زد  ،چو مرغی اسیر در کنج یک حصار
		
باز نوای سهتارت چو یک نسیم
زیبا برای باغ – دلکش برای بید

28
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ا ّما  ،چه شعلهها که نیفروخت

در دلخار این کویر ...

باز خواهش و ترانه و شور و تمنا دراوج
باز دریا بیتاب  ،از هجوم موج
باز لحظهها پر از نگاه و فریب
باز فریاد شد آن سکوت تلخ و غریب

در کمین پنجره

• « در کمین پنجره »

من بودم و سیاهی شبهای بیصدا
من بودم و سکوت زخمیآهنگهای تو
من بودم و گریه درعمق غربتم
من بودم و طنین سهتار نفسهای تو
من بودم و عقدهي تلخ باورم
من بودم و نوای پر هیاهوی گام تو
من درکمین پنجره  ،آرام و بینفس
		

من درسکوت البهالی نبض یاد تو !

29
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تو جاوداني

• « تو جاوداني »

و اکنون ؛
درگیرو دار این گریز تنگ
عقربهها  ،چنان تند  ،قدم برمیدارند
که گویی زمان را  ،از اندیشهي خستهي بشری دزدیدهاند
ولی من هنوز پشت پنجرهام – آرام و بیخروش –
و به آدمهایی که چون ذرههای نور
در فضای کوچه  ،تکرار میشوند  ،مینگرم !
به راستی که چه تند و بیپروا از کنار هم میگذرند...
آری نگاه رهگذران فریاد میزند:

31
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« من بیتو ماندهام »
آنها نمیدانند که تو درپنجره پنهانی !
من بیتو ماندهام – ولی درعمق بیکسی –
تو در منی و جاودانی .

اجتناب ناپذیر

33

• هیچگاه بیتو بودن را برای تجربه  ،لمس نکردم
مانند آسمانی که پرواز را به آزمونه  ،ننشستهاست !

• « اجتناب ناپذیر »

وضوح شیشهای چشمانت
زالل مثل کویر
وکلبهي دستانت
گرم و بینظیر ؛

برای دور کردنم از خود تالش مکن
هویت این پیوند  ،اجتنابناپذیر !

34
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نگاه كن

35

• « نگاه كن »

بیا دمینگاه کن
که بیتو پر بهانهام
ولی صبور  ،منتظر
پر از نیاز عاشقانهام

		
بیا دمینگاه کن
هنوز آب و آینه به راه توست

هنوز گوش خستهام
		
بیا دمینگاه کن

در آرزوی نبض گامهای توست

36
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هنوز جوی اشکها
نشسته ر ّد پای تو

نگاه من  -خموش و خیس و مضطرب –
				

چو مردگان به راه تو!

شبنمهای یخزده

37

• « شبنمهای یخزده »

در انجماد عصر تبسمهای پریده رنگ
و خشکی طراوت شبنمهای غنچههای یاس
آدمها  ،نبض مجازی نفس کشیدن را
مانند مشقهای کودکی  ،تکرارمیکنند .
••••••
اگرچه درتنهایی  ،غریبگی معنایی ندارد
			

 -ا ّما برای جداماندهای چون من-

غریبگی  ،اعتماد به بودن است!

38
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39

درنگ

• « درنگ »

نگاه من  ،هميشه در قاب پنجره پنهان است

حتي وقتي كه چيزي عميقتر از رنج  -مانند يك درنگ در بعد زمان -گريز
روزها را پاره ميكند ؛ وقتي كه ضرب آهنگي ناشنيده  ،تصنيف لحظهها را درهم

ميريزد ؛ وقتي كه طوفان پريشاني در بهت دشت آسودگي هنگامه ميكند ؛ وقتي

كه نفير لغزندهي حادثه  ،روي تند آب رابطهها پل ميزند ...

و وقتي كه گرهها در بستر موازي تكرار  ،نبض زندگي را آشفته ميكنند ...
اي مهربانترين ؛

ِ
ِ
خلوت خالصانهي عشق و بودن را  ،باور كنيم و به پنجرهها ايمان داشته
سخاوت
بيا

باشيم!

آذر 82
براي
عمو عبدي

40
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تکرار ناتمام

• « تکرار ناتمام »

قطرههای باران ،که مثل سنگهای ریز
		

به سوی پنجره میبارند

تکرار ناتمام تو را
در هم میشکنند
و حجم بیانتهای تو
هزار تکه میشود ...
به باران لبخند میزنم !
			

حاال هر بعد  ،تکرار دیگری است!

41

42
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انکار

43

• « انکار »

وقتی در انزوای پندار خفتهات
در بعد یک غریبه بیدارمیشوم
وقتی میان حجم عظیم قلب کهنهات
مانند یک پدیده  ،پدیدارمیشوم
وقتی که تکیه داده به تردید  ،با شور و التهاب
در چارسوی نگاه تو ،تکرارمیشوم
مانند یک وقفه در عادات زندگی
در البالی قیود مانده  ،گرفتار میشوم
وقتی که در بطن غرور و ذهن بستهات

ِ
نجابت اشتیاق خود اخطار میشوم
من در

44
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حاال به پوچی عشق خود میخندم و دگر
من تا همیشه در حضور تو انکارمیشوم
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برای خاموشی

• « برای خاموشی »

دوباره در سرسرای این اتاقک تنگ
شبانه در چارسوی ناتمام نگاه
به اشك و آه
گریز خواهم زد
دوباره در عطش چشمهای خیس
دوباره در رکود لرزش لبهای بیکالم
به همنفسی با ستارهي شب
 به خلوت سیاه آسمان درون –هبوط خواهمکرد

45

46

بلوغ كال

دوباره در پگاه ارغوانی عشق
که ره سپرده به پیوند دیگری است
به قعر حسادتی ابلهانه و زشت
			

سقوط خواهمکرد

دوباره مرا ببین ای ترانهي دور
دوباره مرا بخوان ای کرانهي عشق
دوباره در نوسان بیدریغ تنفس جسم
رها کنم از زوال بیبهانهي حجم!
به باغ پنجرهها سوگند
میان عهد و سرشاری
میان فکر و بیداری
			

دریچه خواهمشد

و من به پاس عروج پرواز آرزوهایم
دوباره خیس از ترنّم دوست
دوباره لبریز از « جوانهي شور »
 به شرق رؤیاها – طلوع خواهمشد ...حلول خواهمکرد !

طلوعی به وسعت سپهر 47

• « طلوعی به وسعت سپهر »

در این شب خموش
غمین و دلبسته به این ستارههای عبوس
هاللهای زنجیروار رابطه ازهم گسیختند ...
در این گریز پرشتاب عقربهها
غریق درگذر گیج ثانیهها
تمام لحظهها هم از من گریختند !
پس از تو هجوم گریه و درنگ بغض زمان

48

بلوغ كال

پساز تو درغبار غروب  ،شکست انحنای افق
پساز تو در دیار غربت شبیخون حسرت و ترس
بیا ببین که چه کردهای با بلوغ حقیقت عشق
بیا مرا ببین در التهاب شعله سرکش درد
بیا ببین رها شده از ارتفاع بودن را
بیا و فریاد التماس دست مرا
نوای پریشان انتظار چشم مرا
به یک حضور جسور
			

دوباره سرود کن

بیا به حرمت قبلهگاه نیلی عشق
به وسعت سپهر اشراق یک طلوع دگر
				

دوباره حلول کن
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رهگذرانه

49

• « رهگذرانه »

یک اتفاق بود
روزی که آمدی و رهگذرانه درگاه را از غربت رهاندی
روزی که آمدی و پنجره را در قفس
			

اشک را در عطش
و مرا در حس گنجاندی ...

			

حاال من  ،چگونه این عبور نامکرر را – در وسعت تکرار تنهاییم –
						

غرق کنم ؟

چگونه متن خاطرهات را – حادثهي سوزان بودنت را –
			

در منظومهي عظیم بودنم دفن کنم ؟

50

بلوغ كال

حاال کدام الههي شرق مرا نجات خواهدداد ؟
کدام ترانهي شفاف مرا به معراج خواهد برد ؟
دگر کدام طراوت  ،اکسیر اعتماد را در رگهایم خواهد دواند ؟
ای اتفاق سبز  ،ای رهسپار اوج
ِ
خروش مانده در قفس
در این دیار بی

بیا دوباره که تنها دریچهي ماندن گریز شد

ای اشتیاق گمشده  ،ای منجی حضور
در التهاب وحشت شبهای بینفس

بیا دوباره که « صبر ستاره » لبریز شد !

فروردین 83

رسالت یک بازگشت ناب 51

• « رسالت یک بازگشت ناب »

امشب دوباره از « دیار نیلگون خواب »
به سرزمین ناتمام یاد تو تبعید میشوم
				

امشب میان نقش قصیدهي با تو بودنم

				

تنـها و بیقافیــه  ،تعبیــر میشوم

دراین فضای تنگ بیحجم و بیسرود
جز نام و یاد تو  ،دیگر چه ماندهاست ؟
				

در کوچهي خموش تهی مانده از حضور

				

جز رد پای تو چه بر خاک ماندهاست ؟

من با نسیم جاری تو  ،تا بلوغ روح

52

بلوغ كال

				

تا سکوت جسم

				

تا انتهای مرز آوار سادگی

				

تا آخرین سپیدهي ایمان به زندگی ...

				

اسم تو رفتهام !
من تا ستاره  ،با
نسیم ِ
ِ

من در حصار خلوت رویای عشقمان
				

تا موسم رسالت یک بازگشت ناب ؛

				

تا اوج رفتهام !

فروردین 83

صلیب صبر

• « صلیب صبر »

تو ماندهای ...
سنگین و بیخروش
چون یک صلیب سنگی به دیوار قلب من
تنها بهانهي این صبر ناگزیر
تنها نشانهي آن های و هوی  ،نیز
من از سرآغاز گریهام در هجوم شور
من از سرآغاز بودنم در هبوط نور
من در حجاب شیشهای پلکهای تو

53

54

بلوغ كال

بیتاب و آتشین در سیاه چشمهای تو
من از سرآغاز ناگهانی و گرم آن حضور		
اکنون تو رفتهای و میان ِ
بغض ماندنم
				

ِ
سرشار بودنت
من تا همیشه به حرمت

				

با تو بودهام ...
تنها نشستهام ...
ناالن و جاودان
 -تنها – شکستهام !

فروردین 83

رنج فاصلهها

• « رنج فاصلهها »

آخرین شب
آسمان  ،با چشمانی اشکبار  ،به بدرقهات آمدهبود
تو ماه را میبوسی
به ستارهها شببخیر میگویی
و در راه بیانتهای قهرت با زمین قدم میگذاری !
 ...و نمیدانی که اشک زمین
چگونه در درههای خشک جاری میشود
و درختان پیر دستشان را به سویت دراز میکنند ...
تو میروی  ،آدمکها را جا میگذاری

55

56

بلوغ كال

دریغ از نیم نگاهی !
 ...و نمیدانی که رنج فاصلهها
چگونه در قعر قلب آدمکهای سنگی
حک میشود !
تو نبض نهرها را نميشنوی  ...که عاشقانه نام تو را فریاد میزنند
و قلههای ستبر آتشفشان  ...بهراه تو خون میگریند !
و از حرارت اشکهای مذابشان  ...چهرهي زمین دردمندانه میسوزد
 ...تو کوچ جاودانی پرستوها را نمیبینی ...
			

ماه را میبوسی

		

به ستارهها شب بخیر میگویی

		

و چشمانت را تا همیشه میبندی

و من ...
در خلوت تاریک سیاهی چشمانت
با تو میمانم  ...با تو میمیرم !
		

ا ّما ای کاش  ،دوباره با زمین آشتی میکردی !

خرداد 83

بيكرانهي آبي

• « بيكرانهي آبي »

چه دور بودی ...
		

و چه ناشناخته !

آن هنگام که دلسپرده  ،از حریم چشمانت گذشتم
و در طنین حجم بینهایت صدایت ...
و از برق نگاهت...

به بیکرانهي آبی صداقت رسیدم

تا جاودانهها پرواز کردم

57

58

بلوغ كال
هرچند تو به من نگاه نمیکردی !

چه ابلهانه میپنداشتم که آسمان از من دور شده !
چرا که دوباره عکس ستاره را درگودال خیس کوچهمان دیدم

83/02/25
تقدیم به ه  .ش

چلچراغ مهتاب

• « چلچراغ مهتاب »

باورت نمیشود
آنشب از غرور بیبهانهات
در طنین آن سکوت جاودانهات
چلچراغ آسمانمان شکست و تیرگی درون من شکفت ...
باورت نمیشود که من هنوز
از دریغ کهنهي نگاه آشنای تو
تا حقارت غریب این نگاه سرد
از سقوط ناگهانی  ،از بلوغ عاشقانهي کالم تو
تا رکود این سکوت تلخ

59

60

بلوغ كال

			

پرسه میزنم !

باورت نمیشود ...
پیکر خروش من
از تب سپید آفتاب  ،تا سیاهی کنایه سوخت !
			
باورت نمیشود که من

اینک ا ّما

وارهاده در میان حیرت کنون
مانده با کورسویی از فانوس خاطرات دور
در سیاهی شب جدائیت
تکههای چلچراغ را
از درون کوچههای قهر تو  ...فاش میکنم !
من ستارههای اشتیاق را
			

تا وصال نبض چلچراغ

					

تا همیشه  ،مهتاب میکنم !

یکهاله نور

• « یکهاله نور »

آن روزگار دور
در خلوت ارغوانی کوچههای خالی دل
به نقش سکوتم  ،عبورت هبوط بود ...
در ِ
نبض ثانیهوار انتظار باور من
تو سرزده آمدی و ندانستم چگونه  ،کی  ،چطور
ا ّما برای دل سپردن  ،چه زود بود !
برای قلب پر بهانهام

تو آن حکایت قاطع

61

62

بلوغ كال
برای چشم پر از پرسش

تو آن یگانهترین پاسخ

تو آن بلور صداقت

در انعکاس ترس و دروغ

عزیمتت به شهر شب زدهام
بسان شعر سحر
سرایش یک هاله نور بود ...
ای رهگذار کوچههای خلوت دل
ای ناگهان میان بستر تکرار بودنم !
افسوس میخورم که برای ماندنت در کنار من
دیگر مجال نبود و راه تو دور بود !

سایه وجود

• « سایه وجود »

با من سخن بگو

ای جلوهي حضور
ای مطلق نبود

ای سایهي وجود

با من سخن بگو
من قول میدهم

دیگر  ،گالیه نمیکنم

دیگر شکایت از

ِ
کوتاهی  ،گهگاه مالقاتهای شبانه نمیکنم

یا شکوه از گذر دیدارهایمان

در وقفهي عاشقانهي میان نفسها نمیکنم !

63

64

بلوغ كال

ای آخرین سرود

آخر بگو چرا ؟  ...دیگر به خواب من نمیآیی
پاییز سر رسید
آخر بگو چرا

در رقص صبحدم  ،ب ه های و هوی بهار

از این وجود سراپا پژمرده

مستانه پیچ و تاب نیلوفرانه نمیخواهی ؟
باور نمیکنی ...

از آخرین ظهورت به خلوتم هنوز

با آن نگاه مات  ،وامانده روبروی آینه
در قاب پلکهای لرزان پر اشکم

عکس ستارهوار تو را انتظارمیکشم !

با من بگو بعد از کدام دم

در انتظار آمدنت باشم ؟ !

من با امید مهر تو زنگار درد را
از آینهي پر غبار دل شستم

من  ،وامانده در وقفهگاه نفس  -میعادگاهمان

بعد از دم حضور تو ...

بازدم  ،از جان خود دریغ کرده و مردم !

با من سخن بگو

ای سایهي وجود ! 							
شهریور 83

هجوم یادوارهها

• « هجوم یادوارهها »

شبانههای من
پر از هبوط شعرهای توست
به این خزان خلوتم
گذار پردریغ یاد تو
چو سوز گردباد
به سان درد کهنهای
از عاشقانه زخمهای مانده از جفای توست ...
شبانههای من
غریق در سکوت عاری از شعور عشق

65

66

بلوغ كال

ولی پر از همان شهامت گریخته
کرانهي هجوم یادوارههای توست !

مهر ماه 83

انتظار

• « انتظار »

هر روز ؛
در ازدحام مردهي خیابان
 پشت پنجره -این هستهای همیشگی را مرور میکنم
ا ّما

برای چشمان منتظر
تکرار صحنهها
جز التهاب نیست
هیچ لحظهای

67

68

بلوغ كال

با اشتیاق آنکه شاید لحظهای دگر
تو پشت در باشی
تباه نیست !
هر روز
این جان خسته را
از احتمال محال اینکه
چشمان بستهام  ،تو را
در ازدحام شهر  ،گم کردهباشد ،
مجال فرار نیست ...
هر چند که فاصلهام تا بلوغ شهر
یک پلک زدن برای عبور اشک
وقتی که چارچوب پنجرهام از هجوم اشک
محو میشود ...
یا جز برای پسزدن وهم نقش تو
از قاب این خیال پر انتظار نیست !

83/07/03

عبور

• « عبور »

مدتهاست که روزها آنقدر تند قدم برمیدارند
که زمان دیگر  ،نبض دردمندانهی زمین را

از حرارت قدمگاهش نمیشنود

و چشم ثانیهها آنقدر خیس است
که زمان دیگر ،

اشک داغهای کهنهی زمین را

بر پیکرهي جاری چشمهها نمیبیند !
آری

مدتهاست که زمان  ،نفس نفس میزند

و در این میانه  ،من هنوز نمیدانم

69

70

بلوغ كال

تو از کدام شعاع این هالل ناتمام بر من هبوط کردی
مرا به عمق دهلیز عشق بردی

به شعور تالقی مرکزیت اندیشه  ،کشاندی
وحاال  ،اینچنین گمراه و سردرگریبان
در پهنهي عاری انتظارم رهاندی

ونمیدانستی

که تفسیر عظمت عشق  ،بیسخاوت پیوند غیرممکن است ...

در این میانه ،من هنوز نمیدانم
که بهت زمان

از اشتیاق بیهودهی من بود
یا التهاب فرسودهی تو؟!
هنوز نمیدانم؛

ی  ،درون این حصار  ،بر جای ماندم
به جرم کدامین رهای 

ی  ،تنها ماندم
به سوگ کدام فرصت از دست رفتهي آشنای 

وبه تالفی کدام خاطر ه ؛ فراموش شدم ؟ !			
...

زمان به حرمت خلوص این عبور  ،بازایستاد
ولی افسوس

که زمانه  ،درهم شکسته است !
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دریغ

• « دریغ »

اکنون که رفتهای
من ماندهام و فریادهایي چند ...
از حرفهاییکه باید بودن تو بود
حکم صریح و مطلق ماندن تو بود
از حرفهاییکه تنها
آینه بود که آن را شنیدهبود !
اکنون که رفتهای
این حرفها ورازهای نگفته  ،میان ما
بر تار و پود سینهام چنگ میزند

71

72

بلوغ كال

حاال که نیستی ؛
بغض همیشهي هستهای نبوده شکستهاست
فریاد خستهام ،
بر قلب تنهای پردریغ  ...زخم میزند .

								
تابستان 83

افسون كهنه

73

• « افسون كهنه »

از خود گریزانم ...

چرا که وسعت عاری درونم  ،وجودم را از حس بیهود ه زیستن میلرزاند ...
رسم کهنهایست ...

آن هنگام که بیپروا و سرسخت  ،دل به تالءلؤ زالل چشمانی میبندیم و مغرورانه
میاندیشیم که جرقهي آشنای نگاه غریبه  ،به ماه بیرنگ جانمان سرود میبخشد
و به خود امید میدهیم کههالهي غرور گمگشتهمان از روشنایی برق جادویی نگاه
او دوباره خواهد درخشید ! مشعـلهای انـدیشه را خـاموش میکنیم و سرمستانه

میپنداریم در ماهتاب عشق او  ،در تجلی نور  ،کورسوی اندیشه جلوهي نگاه
او را خواهد آزرد !

آری  ،رها میشویم و دل به تالءلؤ چشمانی میبندیم که گویی تنها پیشکش جان

74

بلوغ كال

شیفتهيماست ! ...

آنگاه وجودمان را حراج میکنیم و تار و پود جان را دردمندانه میشکافیم و مست
عطر عشق  ،از آن حریری میبافیم برای افسون شب .

و افسوس که از ورای این پردهي جادویی  ،حقیقت رنگ کهنهي افسانه به

خودمیگیرد ...

و دریغ که برای عاشقان لذتی واالتر از گسستن بندبند وجود نیست!

تمام وجودمان را میبازیم و در این هیاهو « من » را در میان خاطرات جامیگذاریم
...

ا ّما زمان میگذرد و آنگاه است که از ظلمت درونمان بیتاب میشویم و از هـجوم
حجـم انتظار پریشان  ...و پنجههای سرد و لرزانمان حریر سست هذیان آن تب

کوتاه را پاره میکند؛

کسی به انتظارتو نیست !

تنها ماندهای ،با همان نیمهجان پاکباخته  ،با همان وجود نیست شده ...

و دیگر کسی از تکرار این افسانهي آشنای کهنه  ،متعجب نخواهد شد؛
و اکنون من؛

با این نیمهجان پاکباخته ،

با این وجود نیست دریغ شده ،

با این وسعت عاری درون ! ...

تابستان 83

انتظار آشنا

75

• « انتظار آشنا »

و من
در پهنهي این انتظار آشنا
رفتنت را میبینم
بیآنکه هرگز آمدنت را ...
ا ّما هر بازگشت

برهان بودنی است
هر رفتنی  ،گواه
بر شوق آمدنی است !
								
آبان 83

76

بلوغ كال

باور من

• « باور من »

حرفی نماندهاست
در بغض همیشه سرشار این سکوت
تنها کالم آتشین خشم نگاه تو
حکم جدایی را  ،تحکیم میکند
من بیکالم  ،رمیده و درهم شکسته
چون شعلهای نحیف
در التهاب طوفان این بازی کثیف
وامانده و سرگشته

77

78

بلوغ كال
•••

تو مثل همیشه  ،آخرین امید خواهیماند
ا ّما بدان که امروز  ،خواب رنگینکمان رویاها

با مهر باطل این پیوند  ،بر آسمان امید
در بحرهای خون  ،درهم نشسته

•••
دیگر سخن از گناه و تقصیرمن وتو نیست
در این محاکمه  ،آنچه مجازات میشود
باور من است
آن باور سلیمخود  ،تن بر صلیب آهنین دروغ بسته
دیگر نیازی به تفسیر اشتباه نیست
ا ّما بدان که رشتهي اشتباه و اعتراف

دگر از سرشکستگی و اسارت زنجیر التماس گسسته !
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اعتکاف ترک
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• « اعتکاف ترک »

اگر شبی باشد میان این شبها
که از خروش تمنا میان غربتی حجیم

که از هجوم گریهها  ،ز درد بگسلد

که از طنین حسرتی پنهان  ،بدون پشتیبان
از اعتراف ناگهانی گناه بگذرد
امشب همان شب است !
شبی که تنها ناجی ایمان  ،نگاه خواهدبود
شبیکه یکتا مقیم عشق  ،سکوت خواهدشد
شبیکه شعور شوق  ،محکوم خواهدشد ...
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بلوغ كال

		
شاید منم که در این قضاوت محض

به اعتکاف ترک بنشینم

		
مـنم کـه بایـد از این وقاحـت سرد

از این هجوم نیاز ،بگریزم .

مهر 83

حقارت عادت

• « حقارت عادت »

دیگر تمام شد
آن رویش ستارهوار عظیم
از بغض آهنین آسمان
درهم شکست  ،شکوه آن همه ستاره بر حقارت خاک ریخت.
آن موج التهاب
از خیرگی وقیحانهي آفتاب
برهم نشست  ،قطره قطره از میان گسیخت
دیگر تمام شد
بیراههي شهامت و عشق
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از هم شکافت  ،در بستر موازی عادت به هم رسید
آن شوق راستین
که از رکود غروب  ،به عروج صبح  ،میگریخت
از انحنای فراموشی  ...به شب رسید ...
آری تمام شد
در هق هق دلخراش خشم غرور
حکم صریح این زمان بیگانه  ،سر رسید :
			
			

« آرام گریه کن
این جا دگر  ،جای گریه نیست »
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حماسهي دیروز

• « حماسهي دیروز »

اکنون که اینچنین از کنار من میگذری
نمیدانم ؛

آیا هنوز هم  ،غربت نیمهي ناتمام وجودت فریاد میزند ؟

و یا شاید

غبار زمان  ،چنان مدفون امروزت کرده که :

برهنگی وجود خودت را هم  ...گم کردهای !
نمیدانم

مرا  ،میبینی ؟

منی که هنوز مقیم درگاه راه توام
راهی که جز به ق ّلهي آرزوها

83

84
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به حقیقت هیچ سرزمین دیگری ختم نخواهد شد ...
نمیدانم

اکنون که حادثه معنای تقدیر به خود گرفته

دیگر به اتهام زمان ایمان آوردهای

یا هنوز زمانه را به گسستن تمامیت قلبها محکوم میکنی ؟
...

اکنون که انار سرخ پیوندمان دو نیمه شده
نمیدانم  ،آیا هنوز هم

طعم دانههای شیرین خاطره  ،بر لبانت باقی است ؟
...

یادت باشد ؛

اگر از حصار نامرئی این روزها
به حماسهي دیروز رسیدی
به دنبال قلبت بگرد

و نشانی آن را

از طنین نیاز دستانت بپرس !
نمیدانم ...

آیا هنوز هم آن اعتماد سبز در رگهایت جاریست ؟
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نگارهي نور
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• « نگارهي نور »

همه شب  ،من تا بشارت خواب

آن راز بلیغ مقدس را  ،آن عهد صریح مسلم را

 با صدای بلند – تنها برای خود  ،تکرار میکنم ...گویی به این هدف که دیوار و پنجره
شاید به صبح بیرمقم خورشید
هر شب میان سیل عظیم ترس

چشم ِ
امید دوباره به در دوزند

•••

من دانه دانه مروارید آن توهم عریان را

بار دگر  ،در التهاب عشق برافروزد
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با پنجههای فرورفته  ،با مشتهای ستیزه ِ
گر بسته

از موج جاری حادثه محفوظ میکنم

من اعتماد مرمرینم را

از اعتقاد مسموم سرنوشت

در مکتب ایمان به پیمان سبزمان  ،مکتوم میکنم .
•••

اما دگر نیازی به اعتراف هر شبه نیست
که ّ
مکرر  ،زمزمهوار

عهد نبسته را  ،بر طنین لبهایم  ،نقش بگذارم
زیرا نگارهي این تفاهم محض

بر تار و پود جان من نقش بسته است ...

•••

انتظار من

از لحظههای امشب و هر شب به وسعت لحظههای رسیدن  ،بار رحیل بسته است !

آری دگر این انتظار نیست

این شوق مطلق است که از طلیعهي آمدنت
بر پیکر سحر  ،جوانهي نور َ ،رسته است !

آه ای یگانهترین  ،یکتای هرم عشق !
شور حضور تو

بر فرسنگهای فاصله

پل عروج بسته است .

آذر 83

اگر تو بیایی

• « اگر تو بیایی »

اگر تو بیایی
به کوچهي خزان زدهي انتظار خستهي من
شکوه کهکشانها بستر گامهای تو خواهدبود
و ماه عریان  ،فانوس راه تو خواهدشد ...
اگر تو بیایی  ،اگر تو بخواهی
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میتوانی هوهوی التهاب قلب مرا

از عمق این سکوت مه گرفته دریابی ؛
که خوشههای شهاب را روی شاخههای هالل
به رقص میخوانند ...
تو میتوانی ،خش خش ستارههای اکلیلی را
بشنوی که از تحیر صالبت عشق  ،به زیر پای تو جان میبازند ...
		

اگر بیایی به شهر شب گرفتهي من ...

		

اگر بپیوندی به اشتیاق نیمهي از هم گسستهي خود

		

اگر بمانی با تمامیت سرشار زمینی ما ! ...

آذر ماه 83

دانسته یا  ...ندانسته 89

• « دانسته یا  ...ندانسته »

از من مرنج  ،ای رمز پریشانی
ای راز تا همیشه ناگفته
ای معجزهي عیسایی !
از من مرنج  ،کزین عشق جاودانی
دانم  ،که تو هیچ نمیدانی ...
از من مرنج  ،مرو  ...ببین رنج شیدایی
بنشین و بشکن تو این سکوت تنهایی
••••
در من بخوان ای عزیزترین آوا
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بلوغ كال

دستم بگیر  ،ای سخیترین دریا
بر من بتاب ای سحرترین خورشید
من را ببر  ،ای رهاترین پرواز
دانسته یا ندانسته ...نمیدانم
با من بمان  -ای بهانهي ماندن  -باز !

								
دیماه 83

منجی رسیدن

• « منجی رسیدن »

به رنگ شبنم بود

و مهربانی دریا را

به تشنگی ترنّم گریههای من میداد ...
به رنگ ساحل بود

و اشتیاق دویدن را  ،روی ماسههای خنک

به التهاب آتشین گامهای من میداد !
به وسعت آسمان

در خلوت زمینی تنهائیم گنجید
به ظرافت حریر سحر

از کدورت شبهای تار من رنجید
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بلوغ كال

به روشنای اشراق آفتاب

چه بیادعا  ...غروب غرور مرا فهمید !
به جرأت زمین

چه صادقانه از تلخی زمان ترسید
•••
میان تاریکی

چو یک عصای کهنه  ،سرشار از شعور رفتن بود
میان بغض غضب زدهي بودن و نبودن من

مثال یک مذهب  ،یک آئین

یگانهترین مکتب رسیدن بود .

به راستی که او  ...کالم آخر بود !

دیماه 83
برای فریبا  ،مادر مهربونم

دلم سخت بیقرار کسی است

• « دلم سخت بیقرار کسی است »

در این شبانهها ؛

دلم سخت بیقرار کسی است
کسی که از تبار مهر میآمد

مرا از التهاب سبز دشت میربود

به تربت کویر عاری عشق میرساند

کسی که تیرگی دیرگاه عادت بودن من را

با جلوهگاه تجلی نور  ،آشنا میکرد
دلم سخت بیقرار کسی است

کسی که مرگ آبی را

در عمق نیلگون دریا  ،به من آموخت
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و التهاب جلوههای کاذب رنگین را

در انعقاد ارغوانی عشق  ،با سیاه روزگار من آسود
در این سراب نفس

در این قدمگاه بیانتهای وامانده در میان قفس
دلم سخت بیقرار کسی است !
دلی که مدتهاست

نیمهي کمال گمشدهاش را ،

در میان خواب قصههای طالیی از دست رفته میجوید

و انزوای خاطراتش را

برای یافتن پاسخ احتیاج این جان پاک باخته میپوید .
هم اکنون دگر چگونه  ،با که بتوان گفت ؟ !
که در ظلمت سکوت

در غربت حجیم فقدان آن خلوص

دریچهي چشمانم در انتظار چرخیدن دری است ،

شعور روشنایی صبح  ،تنها امید امتداد تاریک و سرد شبی است ،
دگر چه گویم ؟

دلم سخت بیقرار کسی است .

								
بهمن ماه 83

قصاص جاودانهها
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• « قصاص جاودانهها »

به من بگو

کدام تب میان روزهای داغ

ِ
غروب از طلوع به لذت شام آخر بود ؟

ترحم کدام دست
بگو ّ ،

سخیتر از پناه شانههای من  ،رحیمترین مرحمت برای گریستن بود ؟

به من بگو که از کدام نیمهراه
به آن عروج

به آن فراز بیفرود

			

به آن یگانه مقصد هبوط نور

						

گریختی ؟

96

بلوغ كال

بگو که از سکوت عاشقانههای من

به هرم شعلهي کدام هرزگی گریختی ؟
بگو  ،نترس

ناله و فغان من  ،دگر به گوش هیچ کس نمیرسد
بگو  ،چرا که دست من
دگر به تو نمیرسد !

بگو تو ای قصاص جاودانههای من

بگو تو ای شکست فاتحانهي بلوغ من ...
			
کنون عذاب قهر رفتنت

بگو و تو  ...دگر نمان و تا همیشه از کنار من برو !

از التهاب پرفغان من شنو

بهمن ماه 83

پایان

• « پایان »

تو روزها نظارهگر حال بیقرار من بودی
ولی دریغ ...

حرفی؟ ...

پیامی ...؟!

نبود حرفی که شور شعر را
دوباره با خلوت تا نخوردهي برگهای دفتر من بیامیزد
نبود پیامیکه ردپای عقربههای رقصان را
به پهنهي پرانتظار دیوار این لحظهها بیاویزد ...
تو از چه میگریزی ؟ ...
از نگاه  ...؟
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بلوغ كال

بیا دمیبه چشمان من نگاه کن !
دریغ از التماس  ...دریغ از اشک ...
دگر چه التماسی بر این وقاحت محض ؟
نجابت پر مهر التماس زخم خوردهي من
هنوز از وقاحت آن غرور حیران است ...
تو از هجوم اقیانوس اشک میترسی ؟
نترس ؛ عبور از این نگاه تشنه آسان است
 نه آنچنان که در آویختن با خروش پر تهاجم اشک –به من نگاه کن  ،که راه فرار در کویر چشم من باز است !
تو از چه رنجیدی ؟
از آخرین کالم  ...؟ !
دریغ از آن احساس ...
درین کالم آنچه بوده و اینک نیست  ،ابهام است
 چو روز روشن است –درست مثل همیشه آخرین کالم « پایان » است !

اسفند 83

بیداد سکوت

• « بیداد سکوت »

آن شب بارانی
هنوز یادت هست؟
که پنجههای باران
چگونه ملتمسانه بر سینهی پنجرهات چنگ میزدند ؟
هنوز یادت هست ؟
چگونه سیلی باد
به وحشت بیجوانهی درختان شهر میزدند ؟
مرا به یاد آور
که نبض گریههای باران  ،نوای گامهاي رستهی من بود !
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تو هیچ نشنیدی
که نعرههای باد
بیداد خستگی دل رمیدهی من بود ...
هنوز یادت هست؟
آن شب برفی در انعکاس سپيد ؟
که تک چراغ کوچه چگونه پشت پنجرهات کورسو میزد؟
که التهاب برف از داغ سوختن
به انجماد قلب سنگ تو طعنهها میزد !
مرا به یاد آور
که کورسوی آن چراغ  ،آخرین شعلههای قلب سوختهی من بود ...

که داغ برفها  ،عصارهی ذوبگشتهی جانم در انجماد بُ ِ
هت بیتو ماندن بود !

تو هیچ میدانی  ...؟
که نور کالمت با سکوت شب چهها میکرد ؟
که آن نوازش پرترحم

چگونه مرا با ِ
نیاز ندانسته آشنا میکرد ؟
توهیچ فهمیدی ...؟

ِ
چگونه ِ
ناگهان رفتنِ تو لرزاندم ؟
نهیب

بیداد سکوت
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که بیپناهی فقدان دست پر حرارت تو
چگونه به چنگ بیپناه مرگ لغزاندم ؟
تو هیچ میدانی  ...؟
که من چگونه از حسرت یک سالم لبریزم ؟
که ارغوان خون شعرم را
چگونه بیدریغ در رگ قلب خاکستری تو میریزم ؟
توهیچ فهمیدی ...؟
چگونه ریسمان قهرت مرا به غم میدوخت ؟
ولی چگونه حتی از گسستن این ریسمان هم دلم میسوخت !
« دگر توانم نیست »
به من بگو که میفهمی...میدانی ...
بگو تو هم از این سکوت عاشقانه سرشاری !
اسفند 83

102

بلوغ كال

دیگر مجال نیست

• « دیگر مجال نیست »

شاید  ،روزی اگر ميآمدی ...
لبخند
 آن زمزمهي فراموش شدهي کمرنگ –تصنیف بیآوازهي آن شوق رفته را آواز مینمود !
شاید ؛
روزی اگر میآمدی جوانههای رحیل
 آن بوسهگاه امید –در چنگ این بیگانه خاک غریب  ،لب بر نوید شکفتن و رفتن باز مینمود .
ا ّما  ،دریغ دگر امروز
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بلوغ كال

لبخند مردهاست !
آواز شوق در این سکوت بغضآلود
دیگر برای همیشه از یاد رفتهاست
دیگر کدام ترانه  ،با کدام نوای امید ؟
وقتی که ساز بینوای دل من شکستهاست !
آری دریغ  ،دگر امروز
جوانه بر نونهاالن فسردهاست
دیگر کدام آب و آفتاب و خاک
وقتی که در بستر غربت
 به جای زمستان – خورشید من بار رحیل بسته است.اکنون ولی بیا !
هر چند  ،دیگر برای خندیدن مجال نیست
ا ّما بیا و بغض مرا بشکن !

هر چند  ،دیگر  ،برای شکفتن  ،بهار نیست
ا ّما ...

طوفان شو و خشکیده شاخ و برگ خزان زدهام بشکن !

اسفند 83

عصیان فاصلهها

• « عصیان فاصلهها »

میان بوسه و لبها چه فاصلههاست
درست عین بودنت
در عین نداشتن
درست عین نخواستنت
		

در عین داشتن

چه فاصلههاست آری چه فاصلهها
میان لحظههای سرشار من از هبوط خاطرهها
				
میان اعتراف بیادعای نیاز دستها

و وعدههای از یاد رفتهي تو !
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بلوغ كال
تا غرور انکار به عشق از دل بریدهي تو !

			
درمان حادثهها ؛

شاید ولی به دست غریزهي عقربههاست !
دیگر به آسمان پس از باران
بدون رنگین کمان خوگرفتهام
به قصههای پریان
مثال وهم یک هذیان

		
به حسرت خالی گلدان

در روزهای بهاران

		
دیگر به بال بستگی کبوتران

بدون قفس در حصار این ایوان

			
دیگر به این عصیان
خوگرفتهام !

		
عصیان بیشروع پایانها
		
عصیان بیبازگشت تلخ سفرها
« عصیان فاصلهها » ...
اسفند 83

هزارمین مرداد

• « هزارمین مرداد »

هنوز نرفته ،به بنبست رسیدم !
هنوز مست از اعتراف شیرینت

به بهت ناگهانی انکار رسیدم

دلم که در سوز هوایت سوخت ولیکن

بگو به من حاال

کجا به انتظار هزارمین مرداد بنشینم ؟
تو آن نبودی که گندم زار عطشم سیراب گردانی
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بلوغ كال

بگو ولی حاال

به تماشای کدام سراب ؛

کجا به انتظار خوشهچین نیمنگاه مغرور تو بنشینم ؟ !
بندبند جان به تار و پود ریسمان مهر خود تنیدی و حاال من

 -بال بسته به زنجیر نا مهربانی تو –

چگونه به ق ّلهي آزادی از حصار تو  ،پر گیرم ؟

نگاه خیرهي همیشه مشتاقم

در جای جای جان تو گم گشت
گفتی که گریه نکن

باشد ولی بگو

ته ماندههاي خیس نگاهم را
دیگر چگونه از

		

			

رگت

خونت

				

از خاک تشنهي تن تو برگیرم ؟

یادت هنوز هست که گفتی فقط از ِ
آن منی  ...؟
از یاد میبرم !

من قانعم ؛ دیگر عذاب واپسین دیدار  ،برای زیستنم کافیست !

تنها بگو که سهم خود از انتظار پوچ کدام میعادگاه پس گیرم ؟

هزارمین مرداد
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روزی دلم را به شکوه قصر دلت میهمان کردی ...
حاال که به حقارت کلبهي تنگ تنهائیم راندی ؛

عجیب دلتنگم !
الاقل مگذار

 -در وسعت این کویر تهیمانده –

به جدال با دیوار خوگیرم !

در عاشقانه شبی  ،تاریکیام از پرتو حضور تو روشن شد

هر چند شامگاهم اکنون از آتش دوری تو رنگین است - ...

ی بکن تا در این شعلههای شبانه – ققنوسوار  -بمیرم !
رحم 
با کولهبار غزل به راه عشق قدم نهادم

تو آمدی  ...تو آمدی ا ّما به روی واژه واژهي شوقم پا نهادی ! ...
آری دریغ که هنوز نرفته به بنبست رسیدم !

نوروز 84
متأثر از اشعار محمد علی بهمنی
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بلوغ كال

غرور توانستنها و خضوع نخواستنها

• « غرور توانستنها و خضوع نخواستنها »

وقتی تو مثل همیشه
سایهي نگاه آرامت را
از نوجوانههای عطشم دریغ میکنی
نمیفهمی ...و نمیدانی
که شرارههای شوقم را
چگونه با اشکهای نجیب
در بیکرانهي مرداب چشمها
			
درنطفه خاموش میکنم

 -بیبغض و بیصدا –
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بلوغ كال

وقتی که حتی انتظار قهر مرا
از حقارت بدرقهات
محروم میکنی
نمیدانی که با لبان لرزانم
چگونه شعلههای فریاد اعتراض قلبم را
 نگفته – میبلعم و در البالی حرفهای مثل همیشه ناگفته ...مکتوم میکنمچقدر از حقارت نگفتن و ترسیدن به خود فشرده شدم
و حاال با کالم آخر تو
حصار شیشه ای ترک خوردهي درونم
 عمیق – میشکند !براستی هنوز صدای شکستنم را نمیشنوی ؟ !
چقدر گریهها و شکستنها ...
آغوش آغشتهي به عطر توام
در سوز غربت این شعلههای داغ میسوزد
اما دریغ که نهال وعدهها و خاطرهها
هنوز تر است و
		

در آتش التهاب من نمیسوزد !

 ...چقدر به خود دروغ گفتنها ؟ !
تو میتوانی

غرور توانستنها و خضوع نخواستنها
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هنوز هم توانایی آن را داری که خشم بغض مرا
حتی با اشارت انگشت
برای همیشه بیکالم گردانی
و کوچ خشماگین این عقاب زخمیرا
 -تنها با دام زمزمهای کمرنگ -

کبوترانه بیپرواز گردانی ...
تو میتوانی غبار لحظهها را
از خاطرات کهنه و پوسیده برگیری

هنوز توانایی آن را داری که به معراج تمنای قلب من
 -مغرور و عاشقانه – پر گیری !

مرا به یادآور
« ای غرور توانستنها و خضوع نخواستنها »
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اليق

• « اليق »

برای گفتن از تو  ،هیچ واژهای
لیاقت شنیده شدن ندارد !
برای زیر گامهای تو جان سپردن  ،هیچ غنچهای
ح ّتی لیاقت شکفتهشدن ندارد ...

ح ّتی ِ
برای سوختن از برق چشم تو

هیچ نگاهی لیاقت شعلهور شدن ندارد ...
برای گذشتن از تو هیچ بیدلی
ح ّتی لیاقت رمیده شدن ندارد ...

ح ّتی برای فرار از دام غرور تو ،هیچ آشیانهای
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لیاقت از حصار تو پر گرفتن ندارد!
آری ؛
برای درمانده در این دو راهی شک ؛
کنار تو ماندن
در پناه تو بودن
		

همصدای تو خواندن

				یا
				

از کنار تو رفتن

					

در فراق تو مردن
در به روی تو بستن

		
هیچ عاشقی؛
			

لیاقت تدبیر ندارد !

فروردین 84

ستاره سوخته

• « ستاره سوخته »

به من نگاه کن
به این ستارهي سوخته
به این لبان سرد مرثیه خوان،

بر ِ
تب ترانه دوخته ...

به این گذشته از زمان
به این رسیده بر حقیقت زمین
از آن کرانههای وهمآلود آسمان
تقدس حضور تو
به این رمیده از ّ

به این جدا شده
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بلوغ كال

به این نشسته در پناه ویرانههای خاطرات تو
کنون کهمیروی
تمام عزم لحظههای من ،فدای عزم لحظههای تو
شبانگاه بیفروغ من  ،ستارهپوش کهکشان راه تو
نفس  ،سیاه ِ
پوش رفتنت
که تارو پود جان من  ،غریق در عزای مرگ وعدههای تو
•••
کنون که میروی
پیچک خیال من  ،پناه این گریز بیپناه تو
تمام جاودانههای صلح عشق  ،فدای این ستیز ناگهان تو
دلم تباه رفتنت
که پرپر شکوفههای قلب من
 به بدرقه – سپرده زیر گامهای تو !کنون که میروی  ،برو ...
			

خدا نگاهدار تو !

اردیبهشت 84

بلوغ کال

• « بلوغ کال »

هنوز باورم نمیشود که رفتهای
هنوز باورم نمیشود تو بودهای
که اینچنین غرور عشق را
به پیش چشم من شکستهای
بمان  ،بمان و با سرای خود وداع کن
بمان و قبل رفتنت
غبار یاد خود از این دیار کهنه پاک کن
کمیدرنگ کن ؛
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بلوغ كال

بما ن  ،عظمت شکست را نظاره کن
 به پای خود –تمام شعرهای عاشقانه را
تمام خاطرات و نامههای پاره پاره را
مسافر همان دیار جاودانه کن !
کمیدرنگ کن
ببین سپیدهها چگونه رنگشان پریدهاست !
ببین چگونه یاس زخم خوردهات
به پیکر ترحم حصار خاردار راه تو تنیدهاست
ببین چگونه راه شرمسار رد گامهای توست
ببین نگاه پنجره
چگونه ِ
خیس واپسین نگاه توست
بمان !
ببین شکوفههای بیبهار را
ببین بلوغ کال لحظههای انتظار را
ببین که ماهیان سرخ مهر
چگونه با تو راهی سراب میشوند
ببین چگونه این ستارههای سوخته
 شکسته بال –اسیر دست خاک میشوند

بلوغ کال
ببین چگونه داغ رفتنت
به سینهي شرارههای شور ماندهاست

ِ
بهشت عشقِ دیگران
دوزخ
ببین چگونه
ِ

بهشت را ز سرزمین پاک عشق راندهاست
•••
هنوز باورم نمیشود که ماندهام
من و خزان و این شکوفههای قهرکرده از بهار
من و کویر و حسرت غزالههای بیقرار!
هنوز باورم نمیشود که بیبهانه  ،بیدلیل زندهام
هنوز باورم نمیشود که این هوای از هوای تو فقیر را
از عطر جان تو  ،بینصیب را
سالهاست ...من نفس کشیدهام.
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مسافری آمد

• « مسافری آمد »

 -مسافری از قبیلهي ارغوانی عشق -

که از عذاب قهر خدایان خویش میگریخت

مسافری که از خزانهي آسمان طلوع میدزدید ؛
و آمدهبود تا واپسین قطرههای نور را ...

به خاک بسپارد !
مسافری آمد

مسافری از سرزمین نیلی مهر

که از مجازات الههي امید میگریخت

مسافری که با تقدس بهشت عشق میجنگید
و آمدهبود تا صلیب صبر مسیح را
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بلوغ كال

به التهاب تشنهي حریق بسپارد !

•••

مسافری آمد

تا داغ نقش بال شب پرههای زخمیرا
 -بر فراز پرپر گلها -

به فراموشی غبار بسپارد !

تا سوز آخرین شمعهای آب شده را

به هماغوشی شعلههای باد بسپارد ...

مسافری آمد تا ستارههای له شده را

از عقدههای این زمین شب گرفته برگیرد

تا انتظار سبز خوشههای خشک شده را

از سکوت مزرعههای باران نخورده بر چیند !
•••

مسافری آمد ؛ غرور پنجره را شکاند و طرح گرم آهت را
از شیشههای یخزده برچید
مسافری آمد ؛

خواب بسترم را پراند و رؤیای رد پیکرت را
از طرح بسترم دزدید.

•••

مسافری آمد

مسافری از کویرهای بر باران گریسته

مسافری با ستارههای از شب گریخته !

همیشه با تو
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• « همیشه با تو »

معنای زندهبودن من با تو بودن است

نزدیک  ،دور

سیر  ،گرسنه

آن لحظهای که بیتو سرآید مرا مباد !

رها  ،اسیر

مفهوم مرگ من در راه سرافرازی تو  ،در کنار من
		
معنای عشق نیز

		
در سرنوشت من

با تو  ،همیشه با تو  ،برای تو زنده بودن است
••••

تو نیستی که ببینی

چگونه عطر تو در عمق لحظهها جاری است
چگونه عکس تو در برق شیشهها پیداست

دلتنگ  ،شاد
مفهوم زندگی است
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بلوغ كال

چگونه جای تو در جان زندگی سبز است
		
هنوز پنجره باز است

درختها و چمنها و شمعدانیها

تو از بلندی ایوان به باغ مینگری

به آن نگاه پر از آفتاب مینگرند

به آن ترنم شیرین  ،به آن تبسم مهر

تمام گنجشکان که در نبودن تو مرا به باد مالمت گرفتهاند ترا به نام صدا میکنند!

هنوز نقش تو از فراز گنبد کاج

درون آینهي پاک آن مینگرند

کنار باغچه  ،زیر درختها  ،لب حوض

تو نیستی که ببینی ،چگونه پیچیدهاست

طنین شعر نگاه تو در ترانهي من .

تو نیستی که ببینی  ،چگونه میگردد

نسیم روح تو در باغ بیجوانهي من

چه نیمه شبها  ،کز پارههای ابر سپید

به روی لوح سپهر

تو را  ،چنان که دلم خواستهاست  ،ساختهام !
چه نیمهشبها – وقتی که ابر بازیگر

هزار چهره به هر لحظه میکند تصویر
به چشم همزدنی

میان آن همه صورت  ،تو را شناختهام .

به خواب میماند  ،تنها به خواب میماند
چراغ  ،آینه  ،دیوار  ،بیتو غمگینند

تو نیستی که ببینی

که من تا همیشه باتو میمانم

شب نقرهگون
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• « شب نقرهگون »

باور نمیکنم که از میانتان رفتنی شدم
موجی به سوی نور بودم ؛ به ساحل شب ماندنی شدم
		

باور نمیکنم که از آسمان جدایم نمودهاند

		

ماننـد یک شهاب سوختـه  ،دیدنی شدم!
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بلوغ كال

اولين ميالد

129

• « اولين ميالد »

بگذار دلشوره آرامت کند ! انتظار تنها گواه رسیدن به غریبههاست  ،یکتا ناجی
تو از تردی د  ...پس تا وقتی که منتظری ایمان داشتهباش که خواهیرسید.

و رسیدن  ،یعنی رها شدن  ...یعنی گریز لحظهها ...

یعنی مرگ ! مرگ یعنی اولین میالد  ...میالد عاشقانه زیستن  ،بودن و ماندن.
– بی هیچ هراس – ماندن روی زمین بدون آرزوی پرواز  ...مرگ یعنی تولد

بوی خاک ! یعنی به زمینی بودن بالیدن و شاید آنروز تمام پرندههای عاشق به
موریانهها حسرت بخورند و ابرها فاصله را فریاد کنند .

باورت میشود که خورشید از داغ دوری خاک میسوزد ؟
بهمن 83
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نفسم ميگيرد

• « نفسم ميگيرد »

وقتي هوا خيس ميشود

دلم بهانهي تو را ميگيرد
و گونههايم ؛

بوي خاك بارانزده ميدهند ...

پنجره را باز ميكنم  ،نفسم ميگيرد !

از آن روز كه تو رفتي هوا شرجي است

و ميان اين همه گريه ...

هنوز هم تنم از داغ آخرين نگاه تو ميسوزد
و تو از چشمهاي تبدار من ميدرخشي

و تو بيپرده از اشك  ،در انعكاس چشمان من ميدرخشي
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نفسم ميگيرد ! ...

درست مثل همان لحظه كه چشمان تو در چشمان من ماند

همان لحظه كه منتظر ماندي تا چيزي بگويم ...
ا ّما ...

ا ّما درست مثل همين حاال نفسم گرفت و نتوانستم ...

و نگفتم ...

و تو ديگر منتظر نماندي ...

منتظر نماندي تا دوباره نامت را نفس بكشم
و بگويم ...

بگويم كه بيتو

ديگر نفسم

براي هميشه ميگيرد !

 11:30شب 85/4/4

 4روز قبل از كنكور ! ...

ناصبور

• « ناصبور »

امروز
میان این همه گریه ...
فقط برای تو  ...به شوق تو مینویسم .
اگر که حال من اینست :
 اینجا دور و ناصبور و بیطاقت -برای تو ماندهام ؛ اگرچه بیتو چنینم ! ...
ز من مخواه که آرام شو م  ،دل به لحظه بسپارم
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تو خوب میدانی ...
دلم که بينگاه تو ماند  ،حال و روز لحظه همین است ...
مرا ببخش ...
زمن مپرس چرا  ،چگونه ؟
تا کی اینچنین بیقرار و نا آرام ؟
دلی که بینوای تو شد
بینوای ساز تو  ،تا ابد چنین است ...
مرا ببخش ...
به خاطر این همه پریشانی
برای این همه ناله و گالیه و زاری ...
گناه بیقراریم به گردن غم توست !
تو چشم بپوش  -مثل همیشه  -از این گناه تکراری !

86/01/18
برای بابا  ،به یادش و دلتنگش
مسجد امام  -توحید خونه

من و تو

• « من و تو »

مرا به من بگذار
به خویشتن بگذار
من و تالطم دریا
تو و صالبت سنگ
من و شکوه تو ؛ ای پر شکوه خشم آهنگ ...
من و سکوت و صبوری ؟
من و تحمل دوری ؟
مگر چه بود محبت
که سنگ سنگیش را
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به سر زدم با شوق ؟
من از هجوم هجاهای عشق میترسم
امید بیثمری  ،خانه در دلم کردهاست
به دشت و باغ و بیابان
به برگ برگ درختان
و روح سبز گیاهان
گر از کمند تو دل رست دوباره آورم ایمان
که عشق بیهودست ...
مرا به خود بگذار
مرا به خاک بسپار ...
کسی ؟!
نه  ،هیچ کس را دگر نمیخواهم !

سوم اردیبهشت 86

بدون تو
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• « بدون تو »

ای همیشه یار
اینجا
بدون تو
تنهاترین برگ این خزان ناگاهم !
و حضورت در دوردستترین نزدیک وجودم
سوزان و آشناست

86/02/26

138
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ستاره مرده بود

• « ستاره مرده بود »

ستاره مرده بود ...
نه دل گسست به زاری
نه گریه سوخت ز شیون
نه غم شكست به عصیان ...
چه دور بودی از خلوص شوق و حرمت اشک
چه ناتوان بودی از عبور صبر و سکوت ...
ستاره را ربودی از عاشقانهي امن فلق
کشاندیش به فریب ماه تا قعر درهي شب !
ستاره مردهاست ...
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بلوغ كال

ی  ،همان ستارهي تو !
آر 
ستارهای که شد
		
مه تمام عهد شبانهي بیستارهي تو
		
مه تمام
به عهد شبانهي تو
ستاره تن سپرد به تن مزار خاکی درد
به شوق آسمانهي تو ! ...

86/05/29

باور ميكنم

• « باور ميكنم »

دلم ریش و

غمم خیس و

			
حرفی نیست !
فغانی

اشکی

		

تنی بیگانه از خویش ...

آهی نیست...

دگر حتی مرا از بذل چشمانت

سهمینابهنگام از نگاهی نیست

نمیدانم چه شد با ما ؟
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چه کردم من ؟
چه دیدی تو ؟

مرا دیگر به نام کوچکم حتی نمیخواهی
به چشمانم

به دستانم

نمیآیی ...

نمیخندی

نمیبخشی

		

نمیمانی ...

				
چه آسان بردی از یادم

نمیخواهی !

چه آسان کردی آزادم

چه آسان هم رها و هم به زندانم !
آخ !  ...بیانصاف !
که تنها خود

		

			

بریدی و

				
برایم باورش سخت است

رمیدی و

مرا حتی ندیدی !

تو از من رفتهای  ...از من !!!

تو هم ؟ !!

حاال تو هم بیگانهای با من .
86/07/19
خوابگاه سرلت

نامهاي براي خدا
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• « نامهاي براي خدا »

امشب دیگه واقع ًا شب آخره  .من روی تختم  ،توی اتاق عزیزم نشستم  ،توی خونهای

که دنیای منه  ،بزرگترین نعمت زندگیم  ...خونهای که هر دیوارش  ،هر پنجرهاش  ،هر

آجرش به من اعتماد و امید و آرامش میده .

خدایا چقدر من خوشبختم  ...نمیدونم ! چرا ؟ به پاداش کدوم کار خوب نکردهام؟ ...

ن میخوام آنقدر
ممنونم  ،با وجود این تکیهگاه  ...به این محکمی ...به این بزرگی  ،م 

جلو برم تا بشم همون کیانایی که تو میخوای  ،شاید خیلی ادعای بزرگیه  ،ا ّما اینبار

واقع ًا اراده کردم همونی بشم که تو ازم راضی باشی  ،کیانایی که لیاقت این همه
خوشبختی رو داره  .چقدر شیرینـه  ،به این وضوح تجربـه کردن حضور تو  ...همه
جا  ...چقدر شیرینه وقتی حس میکنم دیگر تنهایی و غمیکه پارسال تجربه کردم با
وجود تو هرگز تکرار نمیشه  ،چقدر شیرینه وقتی به آرزوهام فکرمیکنم آرزوهایی
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که میدونم اگه به صالحم باشه تو همشونو برآورده میکنی ...

وقتی فکرمیکنم انگار تمام خواستههام از همین حاال برآورده شدن ! تار و خوشنویسی
و زبان و معماری و  ...خدایا اگه اون یکسال تنهایی و غم و درد  ،بهایی بود که باید

برای رسیدن به شعور درک حضور تو میپرداختم  ،حاال چقدر از بابت اون راضیم ...

چقدر عزیزه غمیکه به رسیدن به تو ختم بشه  ...وای خدایا  ،اون عشق بزرگی که من
دنبالش بودم  ،اون اتفاق عظیمیکه مطمئن بودم باید بیفتـه تا زندگیم زیر و رو بشه تو
بودی  ...و هیچ کس نمیدونه  ...من  ...حاال تو تنهایی و خلوتم  ...با تو  ! ...من حقیر

با خدای بزرگ و عزیز و مهربونم چه عالمیدارم ...

و این عشق چقدر به من نیرو و امید و شادی میده ...

متشکرم  ،ممنونم  ...هزار بار شکر به خاطر وجود خودت  ،به خاطر توانایی درک
حضورت  ،به خاطر خانوادم  ،به خاطر سالمتیشون  ،مهربونیشون  ،همه خوبیها و

بزرگیشون  ،به خاطر نفس کشیدن و نوشتنم  ...از تو نوشتن و از تو خواستن ...هزار بار
شکر  ،به خاطر پیشرفتن توی رشته عزیز و قشنگم  ،توی عشق بازی با رنگ و کاغذ
و جوهر و قلم  ،به خاطر قدرت نوشتن شعرهای آسمونی با خطی که الیقشون باشه ...

به خاطر زبان  ،به خاطر کتاب  ،به خاطر کامپیوتر  ،به خاطر دوست  ،به خاطر ساز ...
ساز  ...ساز ...

ممنونم که کمکم میکنی و شکر که با منی !
86/06/29
 2:45بامداد کیانای تو

