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شــعر

سال بیستوسوم شماره  6475پنجشنبه  31فروردین 1396

چونان برادری در آغوشم گیر
اندروموشن(AndrewMotion)-1952
ترجمان درد
«شـ ــعرهای من حاصل ارتباط ذهنیست ،بین آن
بخش از ذهن هشـ ــیار ،آگاه ،تعلیم دیده شده و دست
سـ ــاز من و بخش دیگری که تاریک است متعلق یک
باتالق بکر( ».آندرو موشن)متولد شده در لندن در26
اکتبر  1952و پسر یک کلنل بود .او از سال 1965تا 1970
برگردان :زهرا اسماعیلی در کالج رادلی تحصیل کرد .جایی که با اشعار توماس
هاردلی ،سـ ــیموس هنری ،تد هیوز ،ویلیـ ــام وردورث،
جان کیتس و بسـ ــیاری دیگر آشنا شد .پس از آن با وی.
اچ .آدن در دانشگاه آکسفورد جلسات هفتگی داشت.
1977؛نخســـتینمجموعهشعرموشندرانتشاراتســـیکاموربهچاپرسیدبا
عنوان کشتیهای بخار تفریحی .مجموعه اشعار بعدی او از سال 1981در انتشارات
ساالمندر منتشر شد .روایت مخفی در سال 1983به چاپ رسید .بازی خطرناک که
شامل اشعار او از سال 1974تا 1984بود با همکاری نشر ساالمندر و پنگوئین در سال
 1984منتشر شد .بازی خطرناک موفق به کسب جایزه لیس خلولین و کتاب بعدی
او دالیل طبیعی ،برگزیده جشـــنواره توماس دیلن شد.پس از آن ،موشن مجموعه
اشعارمتعددیبهچاپرساندهاست.اندروموشنپسازمرگتدهیوزدرسال1999
بهمدت10ساللقبملکالشعراراباخودداشت.ویبهمدت10سالملکالشعرای
انگلیسبود؛دولتهمچنینبرایموشنطیمدتزمانیکهملکالشعرایانگلیس
بود،حقوقیساالنهتعیینکردهبود.ازآنجاییکهدرانگلیسملکالشعرا،سفیرشعر
اســـت و میتواند انگیزههای خوبی در میان دانشآموزان و گروههای دیگر جامعه
به وجود بیاورد و پیرو فعالیتهای مستمر او برای تشویق و آشنایی دانشآموزان با
شعر ،در سال 2003وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفت بیست هزار پوند به وی
پرداختهشود.اودرحالحاضردرانگلیسزندگیمیکند«.تنهابامغزتانفکرنکنید!
حسهایتانراهمبهکاربندازید(....اندروموشن)
ëëدلتنگی
اینهاچهکسانیهستند
که راه زندگی را میپیمایند
از میان هجمه آتش و هوا ،خاک و آب
درمسیریمبهم
با دعایی التماس وار از ته قلب؟
اینهادهانهاییهستندکهازفنجانهایخالینوشیدند
چشمهاییکههیچکساشکشانراپاکنمیکند
و واژههایی فرو برده که هیچگاه بر لب ننشستند
اینگونهست که باران ،هرگز آسمان را نشست
اینهاچهکسانیهستند
که راه زندگی را میپیمایند
از میان هجمه آتش و هوا ،خاک و آب
درمسیریمبهم
با دعایی التماس وار از ته قلب؟
اینهاقدمهاییهستندکهدرجادهلغزیدند
دستهاییکه در شنزارگیاهینچیدند
و بازوهایی که تنها سنگها را از مسیر خود برچیدند
اینگونه ست که غبار هرگز از زمین پاک نشد
اینهاچهکسانیهستند
که راه زندگی را میپیمایند
از میان هجمه آتش و هوا ،خاک
درمسیریمبهم
با دعایی التماس وار از ته قلب؟
اینها ادراکی هستند که به نور نرسید
واژههایی هستند که در ذهن پینه بستند
و افکاری هستند که در خود سوختند و خاکستر شدند
اینگونهستکهشعلهایهرگززبانهنکشید
اینهاچهکسانیهستند
که راه زندگی را میپیمایند
از میان هجمه آتش و هوا ،خاک و آب
درمسیریمبهم
با دعایی التماس وار از ته قلب؟
اینها رؤیاهایی است که با روز به پایان رسیدند
عواطفی است که در خأل رها شدند
و آرزوهایی است که در سینه دفن شدند
اینگونه ست که هیچ ردی از نسیم باقی نماند
ëëیخ
وقتی دوستانت دیگربه خاطرنمیآورند
دالیلی را که به خاطرش به سفر زدیم
من گزیده شدم از بین نانی و تارتار
ما را به سمت شمال میبرند
آیا میتوانی تصور کنی دست بشر را،
جوش داده شده یخ به چوب
و بعد پوست
زمانی که آنها تراشهاش را برداشتهاند؟
من فکر نمیکنم دانستناش لزومی داشته باشد برای تو
با آمدن روز ،خوف شکوهش را میبازد
در تکاپوی تخته یخ شناور
سر شیران ،اژدهایان ،صلیب ،عیسی به صلیب کشیده شده،
و یک چیزی مانند گل سرخ دمیده میشود
با آمدن شب صدای خش خش خروش
قاتالنکشتیهایگذشته
سکوت بعد از هر جت
و قلبهای مبهوت و وحشت زده ما
از خانه سفر کردن ما
و باقی چیز بیشتری برای گفتن وجود ندارد
من زندگی کردهام
و هنوز نمردهام
من
در دریای اسکوتیا
شناوربودهام
ëëملکهمادر
فکر کن به هبوط بدن
بیدار میشود در آخرین ساعات خود
هرچند،
صدای وز وز ،فش فش ،درو کردن شهر
چرخها،
بغ بغوی کبوترها و راه!
این دزد نور
از عرض تختخواب و بعد دیوار
میروند...
اینهاچیزهایینیستندکهجسمبداند!
در خلسه میماند با محو شدن نور
پیش از مرگ
چیزیبهمثابه
فارغ شدن از خود
از حواس
و از تاریخ

یزدان سلحشور
شاعر ،منتقد

از 27فروردین تا دوم اردیبهشـــت ،ســـه میالد مهم داریم در شـــعر و پژوهش
معاصر :بهمنی[ 27فروردین ،]1321شمیسا [ 29فروردین]1327و امینپور
[دوماردیبهشـــت]1338؛ امینپـــوردیگـــردرحیاتاینجهانینیســـتاما
یادش،شعرشهست.ازاینسه نفر،تنهابهمنیستکهچهرهایدانشگاهی
نیســـت .شمیسا از اســـتادان برجســـته دوران مدرن اســـت؛ امینپور ،استادی
محبوب و نور چشم شـــفیعی کدکنی که بزرگمردیســـت بینیاز از وصف .از
این چهار نفر ،تنها شمیساســـت که به شـــاعری ،شـــهرت کمتری دارد و شاید
اندکشمار کســـانی باشـــند که بدانند وی ،پیش از عروج از مدارج آکادمیک،
شاعری آوانگارد بوده اســـت! حیرت نکنید! گرچه دانش آکادمیک را اغلب،
دشـــمن خالقیت دانســـتهاند [و این قصه به پیش از دوران مدرن باز میگردد
وصائـــبازآنبهتلخییادکرده]اماعادلباشـــیموبخشوســـیعیازشـــعر
آوانگارد را حاصل کمدانشـــی بدانیم نســـبت به فرهنگ و زبان؛ چون دانش
مرد افزون شـــود ،صراط مســـتقیم در پیش گیرد«.ای ملـــک جوانبخت!...
چونقصهبدینجارســـیدبامدادشـــدوشـــهرزادلبازداســـتانفروبست».
[هزارویکشب]

ëëغزل بهمنی ،غزلی به تمامی
کلمه ،غزل است یعنی قرار نیست
مثالً شعری نیمایی باشد با تساوی
مصراعها یا قطعه باشد یا چهارپاره
باشد یا قصیده باشد یا هر قالب شعری
دیگری که چند دههایست خیل
عظیمی از شاعران ،جانمایه و ساز و
کار آنها را در پوست غزل که آشناست
برای مخاطبان شعر ،پنهان میکنند
و حاصل کار ،به آدمکی میماند در
گندمزار که حتی کالغان را نمیفریبد!
غزل بهمنی اگرچه خود بارها گفته
غزلی پسانیماییست اما قرار نیست
که رونوشت شعر نو باشد که اگر بود،
تاکنون مرده بود!
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 ëëشمیسا از رساله دکترای خود در
دانشگاه تهران ،در سال  57با راهنمایی
خانلری دفاع کرد و چه در حوزه نقد
و چه تدریس و چه نگارش داستان،
تداومی شایسته بود و هست بر
دوراندیشیها و تأثیر سخن خانلری
و از معدود چهرههای آکادمیک نسل
پس از نسلهای طالیی  1300تا 1340
است که عالوه بر دانش مدرن ،از
آموزههای حوزوی هم برخوردار است.
او در جوانی ،ابتدا به پزشکی رو نمود
اما رهایش کرد و اگرچه چون شهریار و
طاهباز ،مسیر «ادبیات دور از مدرسه»
را انتخاب نکرداما همیشه وجدان
بیدار ادبیات مدرن ،در ساز و کار نظام
دانشگاهی اغلب بیاعتنا به ادبیات
معاصر بوده و هست.

 ëëامینپور بهترین روایتگر جنگ
هشتساله در شعر بود و هست با
همان «شعری برای جنگ»اش و
احتماالً تنها شاعر از مشروطه به این
سو -پس از میرزاده عشقی -است
که جمیع ارکان جامعه در سوگ او،
متفقالقول بودند.اهل تعادل بود.
مهربان بود و دوراندیش و البته بسیار
«درونریز» که مردمان کوچه و بازار،
آن را «خودخوری» نامند و اگر چنین
نبود شاید اکنون هم میان ما بود و
میسرود.دریغا که شد و باز نیامد .چون
داستان به سر رسد نه تو مانی و نه من
اما شاعر اگر جان شاعری در او باشد،
ماندگار است؛ بیش از من و تو.

به بهانه ســالروز میالد محمدعلی بهمنی ،سیروس شمیسا و قیصر امینپور

ملکزادگان شکوفه و شعر

ëëآن مرد با غزل آمد
او در آغـاز ،مشـهورترین چهـره
غـزل نـو نبـود؛ از آن پنـج نفـر،
علیرضـا طبایـی ،الاقـل در دهـه
پنجـاه ،مشـهورترین بـود و پـس
از او حسـین منـزوی و پـدرام ،هـم
تأثیرگـذار بودنـد و هـم دارای
شـهرتی نسـبی در دهـه پنجـاه.
کریـم رجـبزاده و بهمنـی ،پـس
از ایشـان ،در صـف پذیـرش توسـط
مخاطبـان خاصتـر بودنـد و از دهـه
شـصت بـه بعـد ،نامشـان بیشـتر
بـه گـوش رسـید و البتـه در آزمـودن
حیطههـای نـو بـه نـو ،کوشـاتر بودنـد.
محمدعلـی بهمنـی از اواخـر دهـه
هفتـاد بـود کـه رفتـه رفتـه بـه سـوی
سـتاره شـدن قـدم برداشـت؛ آنـان
کـه در شـعر معاصـر ،تنفـس پیوسـته
داشـتهاند ،داننـد که چه انـدازه فاصله
اسـت بیـن شـاعری محبـوب بـودن و
سـتاره شـدن بـرای مخاطبـان عـام.
بهمنـی ایـن فاصلـه را نـه بـا صبـر ،کـه
بـا دویـدن پیوسـته در ماراتـن ادبیـات
مـدرن طـی کـرد و هرچـه شـعرش ،بـه
سـاز و کار شـعر مدرن امـروز نزدیکتر
شـد ،میـان مخاطبـان عـام محبوبتـر
شـد! اتفاقـی کـه نه تنهـا برای شـاعران
غزلسـرا کـه بـرای نوگرایـان نیـز ،اگـر
نگویـم کیمیـا کـه نـادر اسـت.
غـزل بهمنـی ،غزلـی بـه تمامـی
کلمـه ،غـزل اسـت یعنـی قـرار نیسـت
ً
مثلا شـعری نیمایـی باشـد بـا تسـاوی
مصراعهـا یـا قطعه باشـد یـا چهارپاره
باشـد یـا قصیـده باشـد یـا هـر قالـب
شـعری دیگـری کـه چنـد دههایسـت
خیـل عظیمـی از شـاعران ،جانمایـه
و سـاز و کار آنهـا را در پوسـت غـزل
کـه آشناسـت بـرای مخاطبـان شـعر،
پنهـان میکننـد و حاصـل کار ،بـه
آدمکـی میمانـد در گندمـزار کـه
حتـی کالغـان را نمیفریبـد! غـزل
بهمنـی اگرچـه خـود بارها گفتـه غزلی
پسانیماییسـت امـا قـرار نیسـت کـه
رونوشـت شـعر نـو باشـد کـه اگـر بـود،
تاکنـون مرده بود! ً
اصلا چه معنا دارد
کـه کهنتریـن و محبوبتریـن قالـب

شـعر پارسـی را شـبیه جوانتریـن
قالـب آن کنیـم؟! نوگرایـی بهمنـی
خوشـبختانه منـوط بـه آموختههـای
اوسـت از درک آموزههـای تـازه
نیمـا دربـاره شـعر موفـق-در هـر
زمـان و هـر مـکان -و گرتهبـرداری از
شـمایل شـعر نـو نیسـت و از همیـن
روسـت کـه مخاطبـان بسـیار دارد
و شـاعرانی جوانتـر از او و گاه بـا
اسـتعدادی بیشـتر ،بیخبـر از ایـن
نکتـه ،مخاطبانـی معـدود دارنـد.
غـزل بهمنـی ،در یـک کالم ،غـزل
اسـت! و غـزل ،بایـد خـودش باشـد نـه
عکسبرگـردان قالبهـای نـو.
در ایـن زمانـه بیهـای و هـوی الل
پرسـت
خوشـا بـه حـال کالغـان قیـل و قـال
پر ست
چگونـه شـرح دهـم لحظـه لحظـه
خـود را
بـرای ایـن همـه نابـاور خیـال
پر سـت ؟
بـه شبنشـینی خرچنگهـای
مر د ا بـی
چگونـه رقـص کنـد ماهـی زالل
پر سـت
رسـیدهها چـه غریـب و نچیـده
میا فتنـد
بـه پـای هـرزه علفهـای بـاغ کال
پرسـت
رسـیدهام بـه کمالـی کـه جـز
اناالحـق نیسـت
کمال دار برای من کمال پرست
هنـوز زنـدهام و زنـده بودنـم
خا ر یسـت
نامـردم
چشـمتنگی
بـه
ز و ا لپر سـت

ëëارثیـــه خانلری بـــرای فرهنگ و ادب
پارسی
«آشـنایی مـن بـا آقـای دکتـر
سـیروس شمیسـا بـه حـدود بیسـت
سـال پیـش بـاز میگـردد .در آن
زمـان مـن دانشـجوی دوره لیسـانس
بـودم و بهعنـوان دسـتیار در کارهـای
پژوهشـی یکـی از اسـتادانم (زنـده یـاد

مریـم خـوزان) مشـارکت و همـکاری
داشـتم .خانـم خـوزان دسـتاندرکار
مطالعـهای دربـاره فنـون و صناعـات
ادبـی در ادبیـات انگلیسـی بـود و
قصـد داشـت نتیجـه ایـن پژوهـش را
بـه صـورت یـک کتـاب منتشـر کنـد.
وقتـی خانـم خـوزان صحبـت از ایـن
کـرد کـه میخواهـد درسـتی یافتههـای
تحقیقـش را بـا یکـی از اسـتادان زبـان
و ادبیـات فارسـی چـک کنـد ،مـن در
بـدو امـر کمـی تعجـب کردم .پرسشـی
کـه بـرای مـن مطـرح شـد ایـن بـود کـه
چگونـه یـک اسـتاد ادبیـات فارسـی
میتوانـد در ایـن زمینـه کمـک
کنـد امـا بـا گذشـت زمـان آرام آرام
دریافتـم کـه ایمـاژ دکتـر شمیسـا بـا
تصـورات سـنخی مـن دربـاره اسـتاد
ادبیـات فارسـی تطبیـق نمیکنـد.
حیطـه دانـش شمیسـا بـه هیـچ وجـه
محـدود بـه حـوزه ادبیـات فارسـی
نبـود ،بلکـه او آثـار نویسـندگان و
شـاعران و نمایشـنامه نویسـان بسـیار
زیـادی را در ادبیـات غـرب خوانـده
بـود و بویـژه ادبیـات انگلیسـی را خوب
میشـنا خت .
ً
کاملا تخصصـی اسـتاد
نظـرات
شمیسـا دربـاره پژوهشـی کـه خانـم
خـوزان آغـاز کـرده بـود ،نشـان مـیداد
در واقـع شمیسـا اسـتاد ادبیـات
تطبیقـی هـم هسـت .بعدهـا وقتـی
مـن دوره لیسـانس را تمـام کـردم و به
طـور مشـترک با خانم خـوزان کتابی را
بـه نام زبانشناسـی و نقـد ادبی ترجمه
کـردم ،خانـم خـوزان در چندیـن مورد
بـرای رفـع ابهامهـای متن انگلیسـی و
بخصـوص ترجمـه یـک شـعر از شـاعر
رمانتیـک انگلیسـی ویلیـام بلیـک ،بـاز
هـم بـه دکتر شمیسـا مراجعه کـرد و از
او یـاری خواسـت.
نکتـه سـنجیها و نیـز ترجمه دقیق
و شـیوای شمیسـا از شـعر معـروف
 Tigerسـروده ویلیـام بلیـک همـان
زمـان مـرا متقاعـد کـرد کـه او اسـتاد
ترجمـه هم هسـت[ ».حسـین پاینده/
اعتمـاد 12/دی مـاه  ]86در واقـع
شمیسـا ،چـه در زندگـی خالقـه ادبـی

خـود و چـه بهعنـوان یـک پژوهشـگر،
تـداوم سنتیسـت کـه دکتر پرویـز ناتل
خانلری[کلمـه «ناتل»-نـام قدیمـی
شـهری در مازنـدران -بـه پیشـنهاد
نیمـا یوشـیج –پسـرخاله مـادرش -بـر
نـام خانوادگـی او افـزوده شـد و با آنکه
خـود همیشـه آن را بـهکار میبـرد،
در شناسـنامه او نبود/.ویکیپدیـای
پارسـی] در مجلـه سـخن بنیـان نهـاد
کـه بـر تعـادل و نوگرایـی معقوالنـه و
متناسـب بـا پذیرش جامعه ،در شـعر
اسـتوار بـود و البتـه در حـوزه داسـتان،
پـا را فراتـر نهـاد و نوگرایـی را چـه در
حـوزه نقـد و چـه در حـوزه خلـق اثـر
داسـتانی ،فراتـر از محافظهکاریهـای
رایـج جامعـه ادبـی پیـش بـرد کـه ایـن
هـم بازمیگشـت بـه جـدل ماضـی
هدایـت و نیمـا؛ و خانلـری ،البتـه
باوجـود خویشـاوندی بـا نیمـا ،هدایت
را سرمشـق قـرار مـیداد.
شمیسـا از رسـاله دکتـرای خـود
در دانشـگاه تهـران ،در سـال  57بـا
راهنمایـی خانلـری دفاع کـرد و چه در
حـوزه نقـد و چه تدریـس و چه نگارش
داسـتان ،تداومـی شایسـته بـود و
هسـت بر دوراندیشـیها و تأثیر سـخن
خانلـری و از معـدود چهرههـای
آکادمیـک نسـل پـس از نسـلهای
طالیـی  1300تـا  1340اسـت کـه
علاوه بـر دانـش مـدرن ،از آموزههـای
حـوزوی هـم برخـوردار اسـت.
او در جوانـی ،ابتـدا بـه پزشـکی رو
نمـود امـا رهایـش کـرد و اگرچـه چـون
شـهریار و طاهبـاز ،مسـیر «ادبیـات
دور از مدرسـه» را انتخـاب نکرد[یـا بـه
روایـت شـیرین دکتر زرینکـوب درباره
امـام محمـد غزالی« ،فرار از مدرسـه»
را!] امـا همیشـه وجـدان بیـدار ادبیـات
مـدرن ،در سـاز و کار نظـام دانشـگاهی
اغلـب بیاعتنـا بـه ادبیـات معاصـر
بـوده و هسـت.
اگر عصر پاییز آمد
بگو خواب هستم
بگو خستهام
بگو حال باغ و بیابان ندارم
چه میخواهد از من خزان جوانی

چهل روز از درگذشت «عبدالعلی ادیب برومند» گذشت

ادیب میهن دوست
ِ
یادمان

فریدون مجلسی
دیپلمات پیشین
وزارت امور خارجه

در گـــروه مبارزان نهضت ملی ایـــران ،خواه با نظرات
و روشهایـــی که آنان در مبـــارزه اتخاذ کردنـــد یا با نوع
ارادت ورزیشـــان به کشـــور موافق باشـــیم یـــا مخالف،
نمیتوانیم یک نکته را نادیده بگیریم .آن یک نکته هم
صداقت و شـــرافت آنان اســـت ،آنان یا عقیدهای را ابراز
نمیکردند یا کامالً به آن صادق و پایدار بودند.
زنده یـــاد ادیب برومند هم یکـــی از همین افراد بود،
مرد میهن دوستی که شاعر و ادیبی بزرگ و صاحب نام
هم بود .شما اگر به ســـراغ سرودههای به یادگار مانده از
او بروید با همین ویژگیهای یاد شده در آنها هم روبهرو
خواهید شد.
شـــاید ماننـــد هر فرد دیگـــری که در عرصه سیاســـت

فعالیت داشـــته درباره عملکرد او هم انتقاداتی مطرح
باشد که کامالً طبیعی است.
بـــا وجود این صداقت که در رفتـــار و گفتههای او بود
آنقدر باارزش اســـت که در داوری ایشـــان نمیتوان تنها
با رویکرد سیاســـی به سراغش رفت .او در افکارش بسیار
پایدار و اهل خردورزی بود.
عالوه بر این همان گونه که اشـــاره شـــد در شـــعر هم
شـــاعری شـــاخص بـــود ،گرچه تمـــام ســـرودههایش در
قالبهای کالسیک بود و میانهای با شعر نو و قالبهای
جدید نداشـــت .بیاغـــراق زنده یاد برومنـــد عمری را با
احترام و وقار ســـپری کرد ،درگذشـــت او فقـــدان بزرگی
است ،یادش گرامی باد.

کـه ایـن روزهـا تـازه از گـرد میـدان
رسـیده اسـت
و پیشـینه باغهـا را نخوانـده و
ندیـده اسـت
ی دانـد ایـن جادههـا از کجـای
نمـ 
زمانهـا کشـیده اسـت
همیـن بـرگ میریـزد وقـت و
بیو قـت
در باغهـا گیـروداری بـه پـا کـرده
ا سـت
نه این فصلها فصل من نیست
نـه ایـن بادهایـی کـه ایـن روزهـا
مـیوزد
اهـل ایـن درههـا بچـه ایـن دمـن
نیسـت
از ایـن جادههـا کاروانهـای بسـیار
رفتنـد
بر این شاخهها
مرغهای غزلخوان بسیاری
آواز سر دادهاند
در ایـوان اینجـا مشـاهیر اوهـام
زادنـد
چه میداند این باد نوباوه خام
اگر باز آن عصر پاییز آمد
بگو خواب هستم
بگو خستهام
بگو بر سرش
خیــــلی از خــــوابهای قــــدیمی
رسیده است
و غوغاست آنجا
بگو شب،
بـه میهمانـی مرغهـای مهاجـر بـه
تـاالب رفتـه اسـت
بگو برنگشته است.
ëëشاعری که میخواست برای جنگ
بگوید
در مـورد قیصـر امینپـور بسـیار
نوشـتهاند و البتـه نوشـتهام.او بهتریـن
روایتگـر جنـگ هشتسـاله در شـعر
بـود و هسـت بـا همـان «شـعری بـرای
جنـگ»اش و احتمـاالً تنهـا شـاعر از
مشـروطه بـه این سـو -پـس از میرزاده
عشـقی -اسـت کـه جمیـع ارکان
جامعـه در سـوگ او ،متفقالقـول
بودند.اهـل تعـادل بود.مهربـان بـود و

دوراندیـش و البتـه بسـیار «درونریـز»
کـه مردمـان کوچـه و بـازار ،آن را
«خودخـوری» نامنـد و اگـر چنیـن
نبـود شـاید اکنـون هـم میـان مـا بـود و
میسـرود.
دریغـا کـه شـد و بـاز نیامـد .چـون
داسـتان بـه سـر رسـد نـه تـو مانـی و نـه
مـن امـا شـاعر اگـر جـان شـاعری در او
باشـد ،مانـدگار اسـت؛ بیـش از مـن و
تو .
خسـتهام از آرزوهـا ،آرزوهـای
شـعا ر ی
شـوق پـرواز مجـازی ،بالهـای
ا سـتعا ر ی
لحظههـای کاغـذی را ،روز و شـب
تکـرار کـردن
خاطرات بایگانـــــی ،زندگــــــیهای
اداری
آفتـاب زرد و غمگیـن ،پلههـای رو
بـــه پایین
سـقفهای سـرد و سـنگین،
اجـاری
آسـمانهای
بـا نگاهـی سـر شکسـته ،چشـم
هایــــی پینـه بسـته
خسـته از درهـای بسـته ،خسـته از
چشـم انتظـاری
صندلیهـای خمیـده ،میزهـای
صـف کشـیده
خندههـای لـب پریـده ،گریـــههای
اختیـاری
عصـر جدولهـای خالـی،
پارکهـای ایـن حوالـی
بیخیالــــی،
پرسـههای
خمـاری
نیمکتهـای
رو نوشـت روزهـا را ،روی هـــــم
سنجـــاق کـردم:
شـنبههای بیپناهـی ،جمعههـای
بیقـراری
عاقبـت پــــــروندهام را ،بـا غبـــــار
آرزوهـا
خــــــاک خـــــواهد بســـــــت روزی،
بادخواهد برد باری
روی میـز خالـی مـن ،صفحـه بـاز
حـوادث
در سـتون تسـلیت هـا ،نامـی از مـا
یـادگاری

