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آآهه

مثل آآه که نخستین حرفف اانسانن بودد

مثل ررااه
که بی سفر

تو رراا م ررسانََد
وو آآینه اایی

که بی چشم
تو رراا م بیند.

مثل هر بوسه اایی 
که کوددک م ززااید

به نامم تنهایی.

مثل آآه که نخستین حرفف اانسانن بودد
وو آآخرین حرفش،

کوتاهترین جمله ها شدیم 
وو ددیر 

 به هیچ ززبان
تکراارر نگشتیم.
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باززیی

فاصله یی چشم که م بیند
وو چشم که نم بیند

تارری نیست.

نورر ددرر سایه ها هنوزز ززندهه ست
وو ددررخت 

ددرر خواابب.

ااین جهانن
ددوو پلِِ به هم ددووخته یی کوددک ست

که م خوااست تا اابد
آآینه اایی شسته رروو به خوررشید 

گرفته باشد.
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رروواایت پسامدررنن

چشمهایت 
النه یی پرندهه گان ست که اازز قافف آآمدهه ااند

وو به ددرریا بازز م گرددند.

گرچه خواابهایم رراا هزاارراانن سالل ست که اابرها ندیدهه ااند
 ددرر شبی کهن چونن شاهزااددهه اایی ززنداان

اازز قلعه یی ووسطایی ززمین گریزیی خوااهم ززدد
وو سپیدییِِ بالهایت رراا به معبدِِ ماهه خوااهم بردد

تا خداایانن خفته مانن رراا
به پریی بیداارر کنم.
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ماهه ددرر تبعید

ماددرریی سیاهه،
شب��

 نوززااددیی  بی سر��
ماهه

اافتاددهه ددرر آآبب��
چونن کس که م خوااست��

اازز ززااددگاهه خودد
گریخته باشد.
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غزل ددرر نبوددنن ها

رریشه ها اازز آآبب
برگها اازز اابر
ررووحح من 

هرگز گیاه نبوددهه ست��
براایی ااین خاکها:

پرندهه اایی که بر خرددهه⁃‑‐شیشه ها
 ررااهه م رروودد.
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ضد

ساررها خوددکش م کنند

گاووها خوددکش م کنند

آآددمها خوددکش م کنند

تنها علف که اازز میانن سنگها م ررووید

به جستجوییِِ چیزیی نیست

 حت
مرگگ.
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گل نامم پرندهه اایی بودد

به نامم آآبب وو خاکک که ی م شوند
وو آآتش 
وو بادد.

گل نامم پرندهه اایی بودد
که ددرر آآتش سفالل شد

وو بادد 
به آآسمانن ااشش بردد

وو میانن خوررشید وو ماهه
خانه ااشش دداادد.

گل نامم پرندهه اایی بودد
که با بارراانن به ززمین باززگشت

وو ددووباررهه شد
آآبب

وو ددووباررهه شد 
خاکک.

9



گل نامم پرندهه اایی بودد
که نه ددرر آآسمانن
که نه ددرر ززمین

جایی،

گل
من بوددهه اامم.
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آآخرین پالنن

من ااینجا
هرچه ددیدهه اامم
نیم دداایرهه اایی 

که هیچ پرگارریی تکمیلش نم کند:
ماهه ناقص که قرینه یی خودد رراا
هرگز ددرر هیچ شب چهاررددهم

نخوااهد یافت.

هرچه ددیدهه اامم
مسافراان

که پشت به ررااهه
برااسبهایی مست تاخته ااند.

هرچه ددیدهه اامم
شل آآنن پرندهه یی ست 

که اابدیت ززااییدشش
وو آآنگاهه

اازز ددوو بالل
جداایش ساخت.
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ما سه نفر

 
ددرر رراا بازز م کنم

قدمم به خانه اامم م گذاارریی
وو ررووددیی کوهه رراا اازز میانه ااشش م شافد

وو غاررتت م کند.
 

ااینجا همانن ااتاق ست که ددرر آآنن
بی آآنکه بخوااهیم 

بارراانها آآمدهه ااند وو باددها ووززیدهه ااند،
ااینجا معبد دداایرهه هاییِِ سیاه ست که با پرگاررِِ نفسهایمانن

بی نهایت ررسم م شوند
وو هربارر ددرر خودد مرکزِِ تاززهه اایی م یابند

تا اازز یادد نبرددهه باشیم
همیشه مهمانن سرززددهه اایی ست

که عشقباززیی مانن رراا
اازز نزددی

تماشا م کند.
 

ما سه نفر بوددهه اایم.
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اازز شهرهایی که ساختیم ١۱

با ددیوااررهایی اازز مومم
وو سقفهایی اازز کاهه

خانه هایی ساختیم
 سفال وو پرندهه گان

بر شاخسارراان اازز گچ،
وو شهریی ساختیم

ددرر دداایرهه اایی اازز خوررشیدیی که ندیدهه بوددیم 
با نوررهایی که نم شناختیم

ما ساختیم
وو ساختیم
وو ساختیم
وو ناگاهه

چونن خوررشید
شهرمانن رراا

به آآتش اافکندیم.
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اازز شهرهایی که ساختیم ٢۲

هیچ کس بادد رراا به باغهایش فراا نخوااندهه بودد
آآنگونه که ما فراا خوااندیم.

ااین شهر رراا اازز نطفه هایی طوفانن ساختیم
نطفه هایی طوفانن

که ماددررشانن صاعقه
وو گهوااررهه شانن تندرر،

ااین شهر رراا اازز نطفه هایی طوفانن ساختیم
وو قلبهایی کاغذیی مانن رراا 

چونن موشهایی کوددکانه ییِِ آآسمان باززیوشش  
به ررنگین کمانهاییِِ پس اازز وویراان

اامید ددااددیم.
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اازز شهرهایی که ساختیم ٣۳

خانه ها سقفهایی ددیر م خوااهند
شهرها

خانه هایی ددیر.
ددستها

ددررهایی ددیر م خوااهند
براایی گشوددنن

وو ددررها
ددیوااررهایی ددیر 
براایی اایستاددنن.

تنها پنجرهه ااست
که ددیریی نم خوااهد:
چراا که به سویی خودد

بازز م گردددد.
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اازز شهرهایی که ساختیم ۴

شهرهایی معکوسس
با خانه هایی

که سقفهاشانن 
بر خاکک

وو پایه هاشانن
ددرر آآسمانن.

شهرهایی معکوسس
با ساعتهایی که ززمانن رراا به عقب م شمرند

وو ررووددهایی که به جویباررها 
منته م گرددند.

شهرهایی معکوسس
با ساکنین که پیش اازز آآنکه عاشق شوند،

م میرند،
با پرندهه گان که نم آآیند
گیاهان که نم رروویند

وو ددستهایی که نزددی تر نم شوند.
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شهرهایی معکوسس
چونن مایی که پشت بر پشت 

به اانتظارر ددیرووزز 
اایستاددهه اایم.
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اازز شهرهایی که ساختیم ۵

با آآتش وو بادد
خانه اایی م شودد ساخت

اازز خاکستر
شهرهایی اازز ددوودد

مرددمان با نفسهایی تنگ
وو خواابهایی که با ذذغالها به غاررها م نویسند

وو ناخوااندهه
فرااموشش م کنند.
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اازز شهرهایی که ساختیم ۶

وو کس با ززمین نکردد
آآنچه شب،

گرچه ددرر مشت هایی تارریش
ماهه وو ستاررهه گانن 

پروواانه هایی ووحشت ززددهه بوددند،
خاکک به ماندنن اادداامه دداادد

وو هر آآنچه ساخت ددرر خواابب 
بادد بردد وو بارراانن شست.

با ااین همه
ما بوددیم 

که بازز ددرر ددهانه یی صبح ددیر
شهریی م ساختیم.
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اازز شهرهایی که ساختیم ٧۷

اایستاددیم
وو ددرریافتیم

هیچ چیز شبیه خوددشش نیست

حت ماهه
بشقابب چین لب پریدهه اایی بودد

که م تواانست هر آآنن
اازز میانن ددوو ددست سیمان آآسمانن

فروو بیفتد
وو تکه تکه شودد.

نشستیم
وو ددرریافتیم

هیچ چیز شبیه خوددشش نیست 

مردداانن بزررگ که م گفتند
ررووززیی پدررااننِِ ززمین وو آآفتابب بوددند

شبی آآمدند
وو به جایی رروودد
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مردداابب آآووررددند
وو به جایی کوهه

گودداالل.

پلها رراا برهم گذااشتیم
وو  خواابیدیم.

خواابی که شبیه هیچ چیز ددیریی نبودد.
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اازز شهرهایی که ساختیم ٨۸

ااین شهر نطفه اایی بودد
که نام ندااددند

 وو کوددک
که ماددرریی.

ااین شهر جواان بودد 
که پایی ندااددند

وو پیریی 
که عصایی.

ااین شهر اایوبی بودد 
که ااوولل خداایش رراا کشتند

وو بعد
پیامبرشش کرددند.
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بارراانن نیست

چیزیی بر سرمم ززددهه ست که بارراانن نیست.
صدفهاییِِ ززیرخاکک 

با لبهایی ددووخته شانن 
حرف اازز مرووااررید 

نخوااهند ززدد.

هر شب 
ددنیا رراا ددیدهه اامم که پس ااززعشقباززیی ااشش 

مثل مرددیی سیارر م کشد 
وو به ددختراان که ددووباررهه فردداا فریب ااشش رراا خوااهند خورردد،

پشت م کند.

چیزیی بر سرمم ززددهه ست که بارراانن نیست.

آآنن باال
خداا هم پرندهه یی تنهایی ست

که براایی اابرها م خوااند.
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ی ااتفاقق ساددهه

ددرر من ستاررهه اایی مرددهه بودد
من که پدررشش آآسمانن

وو ماددررشش شب

(وو کالغها سنگها رراا به منقارر آآووررددند
وو بر سر مترسانن فروورریختند

وو ما پندااشتیم که معجزهه اایی ددرر کارر بودد)

اابریی آآمد وو ززمین رراا گرفت 
وو گفتند که جاددووگریی سیاهه آآمدهه بودد

پس اازز غبارر برخاستم
وو آآبب نوشیدمم*

ددرریافتم
 مسافرااننِِ هزاارراانن سالل نورریی رراا که ررددِِ
اازز سفیدییِِ چشمهاییِِ پیرمرددیی کورر

نم شودد جست.
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اامشب
چه آآرراامم
چه ززندهه

بازز م گرددمم
با ستاررهه ییِِ مرددهه اامم.

*سطریی اازز فرووغغ فرخزاادد
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براایی سرززمین اازز ددست ررفته ١۱

ما
ی ررااهه ددیدیم

ررااه که ددوویی نم پذیرفت

پس تو ررفت
وو من
ماندمم

تو خودد شدیی
وو من

اازز چشمهایم ررووددیی ساختم
تا کناررهه ااتت.

ما ی ررااهه ددیدیم،
وو ااما آآبب،

هزاارراانن ررااهه ددیر.
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براایی سرززمین اازز ددست ررفته ٢۲

ززااددهه شدنن ددرر نورر
ززااددهه شدنن ددرر تارری

مرگگ
همه چیز رراا یسانن خوااهد کردد.

آآنگونه که خاکک
ددهانش رراا براایی هج کرددنن نام مرموزز

بازز م کند
وو بی صداا

آآخرین جمله ااشش رراا که رربوددنن توست
ددرر گوشهایی ززمانن فاشش م خوااند.

ززااددهه شدنن ددرر نورر
ززااددهه شدنن ددرر تارری

مرگگ
همه چیز رراا یسانن خوااهد کردد.

من
وو تو:
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بر قله یی کوه خوااببِِ کوتاه
که هم به بیداارریی هیچ نم بیند

جز
ددررهه هایی مه.
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براایی سرززمین اازز ددست ررفته ٣۳

کس به یادد تو شمع اافرووخت
وو خاموشش گشت

کس به یادد تو چرااغ ررووشن ساخت
وو شست

کس به یادد تو چشم گشودد
وو کورر شد...

آآنگاهه به یادد آآوورردد
که ددرر سرززمین اازز ددست ررفته
کوهه ها حفرهه هایی عمیق ااند

وو چاهه ها
 ستونن هایی بلند

وو پرندهه گانن 
ماهیان بی بالل

آآنگاهه به یادد آآوورردد
که ددرر سرززمین اازز ددست ررفته

کوددکانن
ماددرراانن خودد رراا
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به پایی ددووررترین ررنگین کمانن ها م ززاایند
وو چالل م کنند.
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براایی سرززمین اازز ددست ررفته ۴

شب، سیاه رراا اازز چشم تو آآموخت
وو من

چشم تو رراا
اازز شب
وو پس 
سیاه

پیامبریی شد
که اازز ووح کبوددِِ ستاررهه گانش
آآیات آآوورردد به هداایت خاکک

با االفبایی به سنگین کفاررهه هایمانن،
وو پس 
سیاه

خداایی گشت 
بر اارراابه یی اابرها

 وو پس سیاه
وو پس سیاه
وو پس سیاه

تو رراا م ددید وو 
نم ددید...
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براایی سرززمین اازز ددست ررفته ۵

اابرها ررفته ااند
کس براایت ددعایی بارراانن م خواانََد:

مرددیی که سایه یی سیاه به ددرروونن م بردد
گلوگاهه کبوترااننِِ سرززمین اازز ددست ررفته رراا

به ددنداانن گرفته بودد.

اابرها ررفته ااند
وو کس براایت ددعایی بارراانن م خواانََد

وو ااین اادداامه یی شبی ست
که آآمدننِِ ززلزله اایی ددرراازز رراا

نهیب م ززنََد.

(ما ماددرریی ندااشته اایم
وو با ااین همه

کوددکان شادد بوددهه اایم)

ما آآسمانن
ما ززمین

ما ررووح میانن ااین ددوو
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ددرر آآستانه یی رریختن،

کس براایمانن ددعایی بارراانن م خواانََد:

گویا نم دداانند 
که پیش اازز نشستن بر خاکک

گل خوااهیم شد.
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براایی سرززمین اازز ددست ررفته ۶

«وو ززمین دداایرهه اایی ست 
که هرگز کامل نخوااهد شد»

ااین رراا پرندهه گان م گفتند که  ررفتند
وو ددررخت رراا که حقیقتِِ تنهایی بودد

 با خال النه هایشانن ررها کرددند 
وو ددرر ددااالنهایی آآسمان پر بادد گم شدند.

«وو ززمین دداایرهه اایی ست
که هرگز کامل نخوااهد شد»

ااین رراا پرندهه گان م گفتند که ررفتند
وو ما فکر کرددیم

که تکه یی گمشدهه یی ااین حلقه رراا 
چونن اانگشتریی که عرووس گنگ

بر ساحل اازز یادد برددهه ست
پیداا م کنیم

وو ما فکر کرددیم
که تکه یی گمشدهه یی ااین حلقه رراا...

وو آآنقدرر صبر کرددیم وو صبر وو صبر
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تا هیچاهه ددوو سویی خاک که م تواانست سرززمین اازز ددست ررفته یی ما 
باشد

به هم متصل نشد
وو قایق شاعراان که ماهه وو خوررشید رراا ددوو پارروویی یقین خودد کرددهه بوددند

ددرر سیاه فروو شد وو ددیر
به خواابهاییِِ خیس مانن باززنگشت.

ااین رراا پرندهه گان م گفتند 
که ررفتند...
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ززیر ددرریاها

دداانه یی ماهه ددرر آآبب.

اازز قایق
که سرگردداان ی برگگ بودد

تورریی فرووااندااختم.

اامید برددمم
که پیش اازز مرگگ

ددرر نوررِِ ستاررهه اایی که بر پیشان شب کاشته ااند
نهنگِِ ززخم خوررشید رراا 

صید کنم.

اامید برددمم.

دداانه یی ماهه ددرر آآبب.

ززیر ددرریاها
شاید

آآسمان باشد.
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اافسانه یی هجرتت ١۱
«پدرر، ددختر، ماهه»

نگفتند
که م دداانست

پدررمم با ددسته اایی گل 
به ددنبالل گوررِِ من م گشت.

نگفتند
که م دداانست

ماهه رراا نیم کرددهه بوددند وو با ددخترشش خاکک
وو نیم ددیرشش رراا 
چونن ززن بارردداارر

ِِ بلندترین طوباها اازز گرددننِِ
حلق آآوویز. 
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اافسانه یی هجرتت ٢۲
«ماددرر، ددختر، سیب»

ماددررمم سیب رراا گازز ززدد
وو اافتادد

من سیب رراا گازز ززددمم
وو اافتاددمم

ددختراانم سیب رراا گازز م ززنند
وو م اافتند.

ااما هیچ آآددم سقوطط مانن رراا هرگز 
به چشم ندیدهه ست.
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اافسانه یی هجرتت ٣۳
«خداا، ززنن، شیطانن»

نیمیم خداا،
نیمیم شیطانن.

اایی کوهه بزررگگ
ِِ مانن اافتاددهه بودد که ررووززیی سایه ااتت اازز آآسمانن بر ززمین

چند فرشته یی غمین
فرووخته اایی به مرددااننِِ بی پروو بالل؟

نیمیم خداا،
نیمیم شیطانن.

کداامم ززنن بودد که گفت
تمام کتابب هایی مقدسس رراا بسوززاانند؟

پس ووح شد:
دداانه ددرر ددهاننِِ میوهه 

ِِ اانسانن  ددرر ددهاننِِ
وو ددرر ددهاننِِ خاکک،

مرگگ، بزررگترین پیامبرهاست،
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وو ااین سبزِِ کوچِِ معصومم
اازز غباررِِ طبیع گرددشش

ررووززیی ددووباررهه 
برخوااهد خاست.
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اافسانه یی هجرتت ۴
«لیل، مجنونن، عشق»

ددرر آآغازز
خطاطط، عشق بودد

من وو تو
خط.

کالمم رراا کوتاهه م کنیم:
ی لیال م شودد
ددیریی مجنونن

وو بازز ددوو خط نانوشته م ماند
وو خطاطط 
پنهانن

ددرر ررووحح سیاهه مرکب ها.
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اافسانه یی هجرتت ۵
«تنهایی، ددیواارر، سقف»

وو خداا تنهایی رراا آآفرید
وو برااییِِ ددوو چشمش

نگاهه
وو براایی نگاهش

خوررشیدیی 
وو ماهه،

تا هیچ کس نفهمد 
که فاصله ها

بلندترین ددیوااررهاییِِ جهانن بوددهه ااند
وو سقفهایی که پرندهه گانن رراا 
اازز باززگشتِِ به آآشیانه شانن

همیشه بازز ددااشته ااند.
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من، تارری ،تارری

تارری به جستجویم آآمدهه بودد.
چرااغغ خاموشش 
کتابب بسته

وو ددررها قفل.

باالیی سرمم اایستاددهه بودد
با ددوو ددستِِ پیر وو بقچه اایی سیاهه  

من قربان سفرهایی بی نورر بوددهه اامم
چاهه هایی که نم شد ددرر آآنها فروو نرفت
ررااهه هایی که نم شد اازز آآنها عبورر نکردد

چشمهایی که نم شد با آآنها ندید
من قربان سفرهایی بی نورر بوددهه اامم

وو همیشه دداانسته اامم
که معصومیت ااین لباسهایی ددختراانه یی صوررت

که با گلهایی ززرردد ددرر آآفتاببِِ پس اازز بارراانن 
خش م شوند

حسِِ شیرین ست که نم تواانن 
با ررووززهایی جنگ

وو ااعالنن تلفاتت ررووززنامه ها
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سهیم گشت،
ااین لحظه هایی کوتاهه که نانن وو پنیر ررووحح کوددک هایم بوددند...

پنهانن
نگراانن

خزیدهه به کنج که بیدهایی سرگردداانن
پیشان شانن رراا به ددیوااررهایی نامریی شهرمانن م سایند

پنهانن
نگراانن

نوشته اامم
سینه هایم تیر م کشند

وو ددرر قلبم 
سنگ کوچ سخت م شودد

وو ذذررهه هایی خوننِِ گل آآلوددهه اایی رراا به ررگانم 
نشر م کند

پنهانن
نگراانن

گرچه ااین آآخرین شعر آآبب نخوااهد بودد
آآنطورر که ماهه

آآخرین صوررتت خودد نبوددهه ست
وو ستاررهه گانن اازز خداایانن مرددهه ییِِ سقوطط   

فرمانن نگرفته ااند
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ااین آآخرین شعر آآبب نخوااهد بودد
چراا که فردداا 

خوررشید یاددآآوورر حلقه یی ددیریست
اازز آآتش بر گرددننِِ ززمین

چراا که فردداا
هرقدرر
پنهانن
نگراانن

چرااغ ست ررووشن،
کتابی گشوددهه،

وو ددررهایی 
بازز.
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ی پیشویی عاشقانه

ستاررهه ها
آآنن شبدررهایی نئون که بر فراازز سرهامانن

ی ددرر میانن چشم م ززنند 
ماهه رراا که پیرمردد شهواان ی چشم ست

به شبی ددیر ووسوسه کرددهه ااند.

ااعتراافف م کنم آآنن ززننِِ عاشق که تا اابد خوددسوززیی م کند
نامش خوررشید ااست

وو من
خاکسترشش.

سیارریی آآتش م ززنم 
وو صبر م کنم تا قیامت شودد.

عزیزمم
میانن اانجماددِِ بزررگگ ااین ززندهه گاننِِ مجبورر

بیا تصورر کنیم
با هم به ددنیا آآمدهه اایم

وو ددرر گرمترین ررووزز هاییِِ آآخر مردداادد
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با هم اازز ددنیا 
خوااهیم ررفت.
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تََرکک

پوست نیستم
گوشت نیستم

ااستخواانن نیستم
من ددشوااررییِِ جزیرهه اایی میاننِِ آآبهاییِِ ی گشتنم

وو آآنقدرر جرأأتت برددهه اامم
که با سوززنن ددااغغ آآفتابب

سینه خاکستریی ررووززهایم رراا ددرر مرکب خونن
خالوبی کنم.

«معجزهه اایی که پیامبراانن شما
هرگز نداانسته ااند.»

پوست نیستم
گوشت نیستم

ااستخواانن نیستم
شاید سایه اایی بوددهه اامم که ررووح ددااشته ست

خانه اایی که ددیوااررهایش
ددرر ررؤؤیایی آآنن پنجرهه یی رروو به آآبب 

فروو ررفته ست
وو شاید

ززن باشم
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که ددووستت ددااشته ااست
وو آآنقدرر جرأأتت برددهه ست

که اازز معدنن تارری چشمهایت
جرقه یی ددوو اابهامم کوتاهه رراا

تعبیر کند:

مرگگ
که پائ ست

وو عشق
که قدمم.
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تنهایی میانن حرووفف

من میانن ددوو حرفف اایستاددهه اامم
شیشه

وو سنگ،
حرف براایی شستن

حرف براایی سخت ماندنن.

من میانن ددوو حرفف اایستاددهه اامم
وو فکر م کنم

که میانن ااین شیشه وو سنگ
جایی باید

براایی نرمم ززیستن
ساخته باشند.
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تکامل ی ااحمق

براایی تو چشمهایم رراا خاکک کرددمم
صدفف شدند

صدفهایم رراا ددرر آآبب رریختم
مرووااررید شدند

مروواارریدهایم رراا به بادد ددااددمم
پرندهه شدند

پرندهه هایم رراا آآتش ززددمم
خداا شدند، 
وو خداایم

ددرر چشمهایت
خاکستر.
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اازز تعابیرِِ بنفش

من اامید برددهه اامم
که بی جهت

سیب ها اازز شاخه نم اافتند
کوهها اازز ددهاننِِ اابر نم رریزند

وو ااسب ها 
بی سواارر 

گم نم شوند.

من اامید برددهه اامم
ددرر تصاددففِِ ررااهه

همیشه خانه اایی ست
اازز صداایی کوددککِِ گمشدهه اایی 

که بلند بلند کتابب م خوااند
وو ددررها رراا براایی ددیوااررها 

وو سقفها رراا براایی آآسمانن ها
تفسیر م کند.

من اامید برددهه اامم
که تنها برااییِِ همدررددیی با آآنن ماهه غمین

52



که شبی تمام ستاررهه گانن به فرااموش ااشش سپرددند
به ددنیا نیآمدهه اامم،
وو من اامید برددهه اامم
که ووقت کفشهایم

دداایرهه هایی ززمانن رراا تکمیل کنند
ددیر به ددوو پایی خسته اامم

آآوویزاانن نخوااهند ماند.

من اامید برددهه اامم
که ررووززیی

خواابهایی بهتریی خوااهیم ددید.
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ددرر آآغازز

وو ددرر آآغازز
اانارر بودد
وو شب،

ددررخت بودد
وو ماهه،

خونن بودد
وو خداا.

وو ددرر آآغازز خانه بودد
وو کس ددرر خانه 
اازز یادد ررفته بودد

ما چرااغغ رراا به جایی خوررشید ااشتباهه گرفته 
وو ماندگارر شدیم،

تمام ررااهه رراا
بی پا گذررااندیم

وو نداانستیم
که شاید
ااناررها
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ددرر اانتظاررِِ ددست ررسیدهه اایی بوددند
تا چیدهه شوند.
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ِِ خداا ددهاننِِ

ماهه من ددرر خوررشید سوخت
وو ددرریایم ددرر آآسمانن غرقق شد.

بی فایدهه بودد
هرچه سوتت کرددیم

وو گوشش سپرددیم.

گفته بوددند
ددهاننِِ خداا

تنها براایی کوددکاننِِ کر
آآوواازز م خواانََد.
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ررااهه

همه چیز
ررااهست

وو
بی جهت،
چونن آآددم

گیاهه
پرندهه

وو سنگ،
وو شاید هم

به جایی نم ررسد 
ررااهه

وو اازز جایی نم آآید 
ررااهه،

وو ررااهه، مرگگ ااست
وو ززمانن، ررااهه

 وو ااما
مرگگ

هرگز ددوو پاییِِ لُُختِِ ززمانن نبوددهه ست.
ررااهه ررااهه ررااهه
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همه چیز
ررااهست

وو ما باززماندهه گانن
ررااهه هایی ررفته اایی که اازز ررسیدنن به خودد

سرپیچاندند.
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ررووددیی براایی ماه جواانن

ددستهایی تو اازز ررووددخانه اایی م گذررند
که نامش رراا با آآنکه نداانسته اامم،

ززیسته اامم.

گرچه اازز مرگگِِ آآنن ماه جواانن
سالهاست م گذرردد

ما سیاهپوششِِ لحظه هایی بی باززددمم خوددیم
لحظه هایی شن 

ددرر ششهایی کوددک که تاززهه ددااشت
آآبب نوشتن رراا م آآموخت.

گرچه اازز مرگگ آآنن ماه جواانن
سالهاست م گذرردد

نگاهه مانن هنوزز به صخرهه ها سنگ م شودد
وو لبهایمانن

ااسیر قالبهایی که صیاددااننِِ پیر
ددرر حلقومم ددررااززِِ شب فرووااندااخته ااند.

گرچه اازز مرگگ آآنن ماه جواانن
سالهاست م گذرردد
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ااینجا
ددرر کنارر تو

ررووددخانه اایی 
نامم ددرریا رراا

ددووباررهه به یادد م آآوورردد.
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شناسنامه

سه پرندهه بوددند
ی بر ماهه

ی بر خوررشید
ی بر خاکک.

پرندهه یی ماهه
قفس ددااشت اازز نقرهه
پرندهه یی خوررشید

قفس ددااشت اازز طال
پرندهه یی خاکک رراا قفس نبودد

جز بالهایی مقواایی
که به گوشه هاییِِ ددوو کتفش

ددووخته بوددند.
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سوپرنُُواا

برهنه اامم ااما
لباسهایم رراا 
ددرر م آآوورریی

جرقه م شویی وو من آآهه
تا آآتش بساززیم 

که شبی با گوگرددِِ ماهه ددرر بیردد
وو تا سحر ااین ززمین سردد رراا

خاکستر کند.
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گرگگ وو میش

شب ددرر پی چیزیی ست
که ررووزز نیست

وو ررووزز ددرر پی چیزیی
که شب گرفته ست
وو من ددرر پی ااین ددوو

گرگگ وو میش ط کرددهه اامم
که نه شب

وو نه ررووزز:
آآنن اابدیت خاکستریی.

63



شب هزاارر وو ددوومم

شهرززاادد منم
که هشداارر م ددهد

شاهزااددهه عاشق نخوااهد شد
غولها اازز چرااغهایی جاددوو بیروونن م گریزند

وو ددختراانن جوااننِِ گندمزاارر به جناققِِ سینه هایشانن
کالغهایی تجاووززِِ هزاارر وو ی شب رراا 

 ددرردد م کشند.

شهرززاادد منم
که م ددااند

تمام ااناررهایی ررسیدهه یی ااین پاییز⁃‑‐باغغ 
به خوننِِ گرددننِِ بریدهه ااشش

شسته خوااهند شد.
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نیزهه یی سبز

آآهو نیستم
وو هرگز 

شاررِِ مردداان که تنها به گوشت ددوو رراانم فکر م کنند،
نگشته اامم.

با ااین همه نم دداانم چراا سالهاست
به تورریی که صیادداانن فرااموشش کرددهه ااند

ددرراافتاددهه اامم.
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فیل وو مورریانه

مردد من
موجوددیی ست

میانن فیل وو مورریانه،
ووقت خواابب م بیند که فیل ااست

سایه ااشش به  کوچ مورریانه اایی م شودد
وو ووقت خواابب م بیند که مورریانه ست،

سایه ااشش به بزررگ ی فیل.

مردد من 
موجوددیی ست

میانن فیل وو مورریانه
وو ااندااززهه یی ووااقع ااشش رراا هم خوددشش نم ددااند

تنها ووقت بیداارر م شودد
ااحساسس م کند که پسربچه اایی ددرر ااین ددنیا

ررااهه خانه ااشش رراا
تا اابد گم کرددهه ست.
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آآینه ییِِ ددوو بر

ما هم شب رراا ددیدهه اایم
وو بادد

شاخه ییِِ سیاهه
وو ماهه

ااناررِِ جیوهه اایی 
وو مرگگ

ددستِِ پنهان
که م چینََد.

ما هم شب رراا ددیدهه اایم
وو مثل مسحورراان که خون بنفش 

ددرر ررگهایشانن چرخخ م خورردد
سیبِِ گرددِِ ززمین رراا

گازز م ززنیم
وو م دداانیم
که سفر

ااتفاق کوچ نیست
وو کفشها 

ِِ تارریِِ ررااهه رراا ززباننِِ
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همیشه بهتر اازز نقشه ها م فهمند.

ما هم شب رراا ددیدهه اایم
وو آآنن ددیواانه اایی که پیش اازز بیداارریی مانن

ددوو چشم خودد رراا تا اابد
به خوررشیدِِ پشتِِ خواابهایش

فرووخت
وو ررفت.
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شیرِِ سیاهه

وو من ماددررمم شب ااست
وو موهایم سرخخ
وو مثل خوررشید

مرددمهایم اازز طال
پر

پس م بینم
ااما کورر

وو م شنومم
ااما کر.

وو من ماددررمم شب ااست
وو شیرشش سیاهه،

ززمین
خاکک
خانه
ااتاقق
کنج

نقطه اایی که شاید همیشه به آآنن
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بازز م گرددیم
بی هم

وو آآنن شیر سیاهه
که چونن میدنن بوته اایی خارر ااست

وو آآنن شیر سیاهه
که کوددکاننِِ گریاننِِ ماهه رراا ددرر باززووااننِِ خال اامم

تا سحر
گرسنه م دداارردد.

ماددررمم،
شب.
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محو

ددرر من هزاارراانن ددرر بازز م شوند
ددرر پسِِ هر ددرر

ددووستان که ندااشته اامم
چرااغهایی که نیفرووخته اامم

ررااههایی که نرفته اامم
شهرهایی که ندیدهه اامم.

ددرر من هزاارراانن ددرر بازز م شوند
وو هزاارراانن چشم

خیرهه بر کلیدها وو قفلهایی که نبوددهه ااند،
چونن ررسیدنن به خانه اایی 

که ددرر هیچ سرززمین نیست.
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آآقایی بدبیارر

ااشتباهه شنید
وو کتک خورردد
ااشتباهه ددید

وو کتک خورردد
ااشتباهه گفت
وو کتک خورردد
ااشتباهه کردد

وو عاقبت هم  
مردد.
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رمسمرثیه اایی براایی ددرریاییِِ ه

اامشب،
ددرر ااموااج سیاهه

ماهه 
آآنن چشم بسته ییِِ نهنگ،

ستاررهه گانن 
چونن خرچنگهایی نقرهه اایی

نفس ززنانن
ددرر تارر وو پوددِِ قیر.

ااین خوااببِِ بی صیدِِ ماهییریی ست
که توررهاییِِ کهنه ااشش رراا ددرر هزاارراانن سویی جهانن

م گستردد
وو خودد به سحرگاهه 

غرقق م گردددد.
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«آآددمم⁃‑‐حواا»

گل بر گل
سنگ بر سنگ
باال ررفته اایم

ستونهایی معلقیم
که هر باددیی

تواانن رریختنش رراا
به ووززیدن

ددااشته ست.

گل بر گل
سنگ بر سنگ
باال ررفته اایم

خواابهایی کوتاهیم 
که هر فریاددیی

تواانن بریدنش رراا 
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به کشیدن

آآموخته ست.

گل بر گل 
سنگ بر سنگ
باال ررفته اایم

آآددمم⁃‑‐حواائ موقّّتیم
که هر مارریی 

تواانن کشتنش رراا
به گزیدن

دداانسته ست.

گل بر گل
سنگ بر سنگ
باال ررفته اایم

وو پائین آآمدهه اایم،
بی آآنکه بداانیم ززمین، 
برااددرر شیطانن ست

وو یا  
هفت ددررووااززهه یی بهشت رراا اازز آآغازز

ددرر ته ددااالن به نامم جهنم 
کشیدهه ااند.
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مردد وو ززنن

تو مرددیی
من ززنن.

ددووست ددااشته باش تواان تو م
من م تواانم ددووست ددااشته باشم

تو م تواان ددررووغغ بویی
من م تواانم ددررووغغ بویم

تو مرددیی
من ززنن.

تو م تواان ددررووغغ بویی که ددووستم دداارریی
من م تواانم ددررووغغ بویم که ددووستت ددااررمم

تو مرددیی
من ززنن.

بیا به هم ددررووغغ بوییم.
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ققنوسس سوخته

وو من پرندهه گانن رراا م شناسم
با آآنها پروواازز کرددهه اامم
با آآنها فروودد آآمدهه اامم

ااین پله کانن توددررتو جاپایی خداایانن ست
که ررووززیی بر ززمین نقش بست

وو تا پاگردد آآسمانن
ررااهه تمام ستاررهه گانن رراا به ی شب 

پر شتابب ط کردد وو محو شد
وو ااین کفشهایی به جاماندهه ددرر اابر

تنها ااشاررهه اایی ست به مسافراان که اازز خواابهایی خودد
گریختند 

وو به شهرهایی فلز تبعید شدند.

(با ااین حالل فهمیدهه اامم
که تمام اانسانها

ی نطفه ااند
که باررها  

ززااددهه
جواانن
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وو پیر م شودد

فهمیدهه اامم
که تمام اانسانها

مرگ ووااحدند).

وو من پرندهه گانن رراا م شناسم
آآنها 

ددرریا رراا ددووست ندااشته ااند
چراا که بالهایشانن رراا خیس م کند

وو سنگین
چراا که نوکهایشانن رراا شورر م کند

وو سردد
چراا که نم گذاارردد چونن ماهیانن

اازز حفرهه هایی نقرهه اایی ااستخواانهایش فراارر کنند
وو ددرر قلبِِ سوررااخخ کشت هایی غرقق شدهه

پنهانن شوند.

وو من پرندهه گانن رراا م شناسم
با آآنها پروواازز کرددهه اامم
با آآنها فروودد آآمدهه اامم

ااگرچه 
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تنها ززن بوددهه اامم
بی بالل

چونن ققنوسس سوخته اایی
که اازز ووحشتِِ خاکسترهایش

عبورر کرددهه ست.
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کفش ها، آآددمها

کفش ها
م ررووند
م سایند
م پوسند

وو فرااموشش م گرددند.

کفش ها چونن آآددمهایی که نم دداانند به پایی چه کس
ررااهه م ررووند

وو چراا هرگز بندهایشانن رراا
حت به آآخرین لحظه ها

بازز نم کنند.
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ااززل ددررووغغ ی

قرآآننِِ من
بادد ااست
وو آآیاتش

نََفََس.

حج اامم
سفریی بودد تا خانه اایی بی ددرر 

وو طواافم
،رددِِ ددرریاهایی خشهفت هزاارر بارر گ

چرخیدنن.

ررووززیی که اازز بهشت ررااندهه شدمم
پدررمم گفت:

سجدهه بر من فروودد آآوورر!
شیطانن نبوددهه اامم

ااما
تمام ررااهه رراا ددیواانه وواارر

تا ززمین خندیدمم
وو حواا شدمم
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تنها براایی تو:
آآددم که تا اابد

سزااووااررِِ معشوقه اایی گناهارر ااست.
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لنگه کفش براایی ددوو پا

من اازز جایی نیآمدهه اامم
وو به جایی هم نم رروومم.

ماددررمم، لحظه
پدررمم، ررااهه
وو خوددمم

سفر.

هرگز ددررخت نخوااسته اامم 
که سایه ااشش اازز خوررشید فرااتر باشد

وو رریشه هایش اازز اانگشتهایم
ددررااززتر.

من خاکک رراا تنها براایی اایستاددنن ددووست ددااشته اامم
وو آآبب رراا براایی رربوددننِِ هر آآنچه بادد

با خودد 
نبرددهه ست.

من اازز جایی نیآمدهه اامم
وو به جایی هم نم رروومم،

وو فکر م کنم که ززمین کوچترین حرف ست که م شودد
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ددرر براابر آآسمانن ها ززدد.
   

شاید باووررمم شدهه ست
که شرووعع همانن پایانن ااست

وو مرگگ
تولّّدیی که عاقبت اازز ززااییدنن خسته م گردددد

وو تو
آآخرین ررووددخانه اایی که اازز کماننِِ سینه هایی من 

ررووحح ددووررددستِِ ددرریا رراا 
نشانه ررفته ست.
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تا ددرریایی سرخخ

ددرر نگاهت ززااددهه شدمم
چونن موسایی برهنه اایی 
ددرر گهوااررهه اایی بر نیل

رروواانه به سرنوشت نامعلومم

وو دداانستم که ددرر آآغازز ددست بودد وو آآبب
 میانن پوست وو تشنگ وو همیشه حرف

تنها نشسته بودد

(من فرعونن خودد بوددهه اامم
وو آآسیه یی ووفاددااررشش)

وو آآنن ااژژددها 
که اازز اانتهایی عصایم برخاست وو ززمین رراا با مرددمانش بلعید

هزاارراانن سر ددیرشش رراا ددرر سیاه خواابب
پنهانن کرددهه بودد
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چونه بویم؟
خداایی من!
خداایی من!
ززبانم شو

تا باووررمم کنند.
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ااعترااف براایی ددووست ددااشتن

ددرر ررووحح من شاف ست
ددرر ااین شافف

ررااه
وو ددرر ااین ررااهه

خانه اایی
وو ددرر ااین خانه

گنج
وو ددرر ااین گنج

 قفل
وو ددرر ااین قفل

ی کلید

ددرر ررووحح من کلیدیی ست
که ااگر بچرخان ااشش

به شافف ددیریی بازز م شودد
ددرر ررووحح من

شافف
شافف
شافف
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جستجو

ررووزز رراا به جستجو برددیم
وو شب هم

به ررووشن نیم
به تارری نیم

وو بی فایدهه بودد
که نداانستیم

آآددمها
سایه هایی یدیرند.
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چمداانن ها ١۱

ددیر چیزیی چمداانهایم رراا پر نم کند
تمام ااین کوچه ها

ددررختها
 خانه ها

وو  ااین برفهایی که سالهاست به ززیر پایمانن
آآبب نم گرددند

یا رروویشِِ ااین مناررهایی سیمان برقق
که ماررهایی سیاهه جرقه رراا به هم مربوطط م کند.

ااین تنها نقشه ییِِ جهان ددیر ااست
وو بی خطوطط مرززییِِ شهرهایی که همه محو گشته ااند

وو نم شودد
قله هایی بلندشانن رراا حت با ذذررهه بین کلفتِِ ماهه

تماشا کردد.
ددیر هیچ چیز چمداانهایم رراا پر نم کند

مر ااین بارر سنگین که اازز گاررییِِ گوژژپشتِِ سفر
تکه تکه بیروونن م اافتد 

وو بر پیشان جاددهه اایی بی ووقفه
فرااموشش م گردددد.
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چمداانن ها ٢۲

من خوددمم نیستم
چمداان اامم

که سالها پیش بستند وو به مسافراان ددیر سپرددند،

چمداان اامم
با ددوورربین هایی شسته وو نوااررهایی پاررهه 

اازز شهریی که ددرر آآنن 
ااسبها، تخت جمشید م خوررند

گاووها، برجج بابل 
وو مرغها، مزااررعع خشخاشش.

چمداان اامم
که همیشه

جایی ددرر خوددشش
گمشدهه ست.
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چیزهایی به ددرردد نخورر

چیزهایی به ددرردد نخورر فرااوواانند
مثل لباسهایی که ددرر م آآوورریم

مثل چرااغهایی که خاموشش م کنیم
مثل عکسهایی که ددووست دداارریم

مثل ددررهایی که م بندیم
وو همه رراا چونن فهرست خرید ررووزز پیش

مچاله 
ددرر جیب تنگِِ شلواارریی اازز یادد م بریم.
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ررمل

وو من ستاررهه گانن رراا آآموختم 
اازز ززن سفیدپوشش که ی شب 

ماهه شد وو ددرر آآسمانها گم.

وو من خودد، آآنن نیمه یی تارری بوددهه اامم
که میانن پنج اانگشت کشیدهه یی خداایانن

چونن گویی ترکک خوررددهه اایی ددرر ررمل آآمد وو شدیی کوتاهه 
غلت م خورردد.

وو من خودد،
طلسم باطل بوددهه اامم

بر کفِِ ددستان بی سحر.

حقیقت ااینست که اازز میانن تمام ددررووغغ ها
ددررووغ گشته اامم

که ددیر
نامش رراا هم به یادد نم آآووررمم.
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مرااکش ١۱

ااگر عاشق شدهه اامم
براایی ررووددخانه ست که بماند
براایی خاکک ست که برووید

براایی نوررست که بتابد
وو براایی تسل ااین کفشهاییِِ پرتاوولل

که ررااهه ددررااززیی آآمدهه ااند.

ااگر عاشق شدهه اامم
براایی ددلتنگ غریب بِِربِِرهایی ست*

که اازز ددهانن ددررهه هایی نامعلومم
نام جز تو رراا

صداا نکرددهه ااند.

ااگر عاشق شدهه اامم
براایی ددوو ددستِِ سرخخ مرااکش ااست

که بر لبانم نشسته ااند
تا هر آآنچه ددیدهه اامم

نگویم
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وو هر آآنچه خوااهم ددید 
فرااموشش کنم.

*بومیانن صحراایی عربب تبارر.
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مرااکش ٢۲

شیرهه هایی ررقیق نورر،
ددررهایی سبز ددررخت،

وو شوفه هایی ووااژژگوننِِ اانارر

ااین جا مرااکش ااست
وو ددهاننِِ باززِِ باددهایش

خواابهایی تو رراا ددرر عطر ززرردد بهاررناررنج 
تعبیر م کند.

گنجش کورر
به ددیوااررها سر م کوبد

وو م اافتد.

حرف ناگفته اازز ددیرووزز
ددرر ددااالنهاییِِ ززیرهه وو نعنا

کشیدهه م شودد.

ددرر آآینه م بینم
چونه میانن اانگشتانن حسودد ززمانن
پوست صوررتم چرووکک خوررددهه ست.
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من سالهاست
که آآماددهه یی ااین سفرمم.

سرززمین هایی که ددیدهه اامم
به ااصولل مشترک ووصل بوددهه ااند

به ررووشن
به تارری

به اانسانن وو ااستخواانهایش
وو گیاهان که تنها ددرر هسته ییِِ ززمین

ررشد م کنند
وو ززاائل م شوند.

ااین تنها سفریی اازز ااین آآسمانن به آآسمان ددیرست
بی آآنکه سیمرغ هداایتت کند

یا ررستم
ددیویی رراا مهارر.

آآهه گنجش کورر
به ررااست

چه کس پرووااززتت رراا
باوورر خوااهد ددااشت؟
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مرااکش ٣۳، قصر ددااررنعیما

ررووززیی اازز ااین بیدهایی قدیم تابی آآوویزاانن بودد
با طنابهایی گرهه خوررددهه اایی

به شاخه هایی پوسیدهه مانن،
وو تمام ااین جهانن

منظریی بودد که اازز شافف میانن ددوو ددرر م ددیدیم
ددرریی براایی ررفتن

وو ددرریی براایی باززآآمدنن

وو پنجرهه 
جویی ززاائدیی بودد

که ددرر گرددااببِِ آآسمانن
جایی ندااشت.

حقیقت ااین ااست 
که ززمانن

چشم بی پلیست
وو ما

مرددمهایی
که سفید گشته ااند.

97



مرااکش ۴

آآیی ناررنجها
آآیی چرااغهایی کوچ خطر

ددرر میداانن جماعع االفنا*
که هر صبح

گوسفندیی پروواارر رراا
ددرر پایی ددررختانن بی ااعتنایتانن

ذذبح م کنند.

آآیی ناررنجها
ااتاقهایی کوچ ااین رریاضض

به بویی ددررهم کبابب وو صابونن ززیتونن وو جنین که سقط م شودد
عاددتت کرددهه ااند

وو ااموااجج کوتاهه ااذذاانن رراا
چونن قرصهایی آآرراامم بخش 

م بلعند وو هضم م کنند.

آآیی ناررنجها
آآیی چرااغهایی کوچ خطر

اامرووزز
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میوهه یی ررسیدهه اایست
که ددرر ددستهایم اانتظارر نصف شدنن م کشد

وو من
مثل پیرززن که تمام جواابهایش رراا اازز یادد برددهه ااست

اازز شما سؤاالل م کنم
آآیی ناررنجها

آآیا ااین شهر ددووددآآگین که صوررتتِِ ووااقع ااشش 
ددرر اانحنایی موذذیی شاخه هایتانن مخف ست،

ماددررتانن نبوددهه ست؟

*میداان مشهورر ددرر شهر مرااکش
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مرااکش ۵ «اازز ززخم هایی بازز» 

سوتت حرف اازز گذشته یی همه ییِِ ااصوااتت پنهانن ااست.

ددرر نگاهه تو
جهانن

به آآه خالصه م شودد.

ددرر نگاهه تو
ززخم وو تیغه وو خونن

ددووستان قدیم ااند.

برهنه
مثل سقفهایی کندهه اازز چوبب

ددرر ررنگهایی اازز فوااحش وو کولیانن وو گداایاننِِ مرااکش⁃‑‐شهر،
برهنه

مثل آآینه اایی که چونن کتابی مقدسس
هزاارراانن چشم خیرهه رراا ددرر پلهاییِِ جیوهه اایی ااشش

تکراارر م کند، 
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برهنه 
مثل سقفهایی کندهه اازز چوبب مرااکش⁃‑‐شهر

حرف بزنن
اازز  ززخم
اازز تیغه

اازز خونن.
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فرشته گانن گرسنه

ماددررمم م ددااند 
من اازز جاییِِ ددیر یی آآمدهه اامم

اازز جایی که لباسم
سوتت بوددهه ست

وو خانه اامم
سایه یی ددررخت که نم دداانست ددررخت ااست

یا آآددمم.

ماددررمم م ددااند
ددوو پایم رراا گاه آآبب م گیردد

وو گاه بادد
وو ددستهایم ددرر خواابب، نیزهه هایی بلندیی م گرددند

که به ددووررترین دداایرهه هایی ززمین 
پرتابب م شوند.

ماددررمم م ددااند
من به جایی نم ررسم

چراا که حوااهایی شاعر همه مرددهه ااند
وو سیب سرخ که گردد خوررشید
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به غفلت ساددهه اایی چرخخ م خورردد

فردداا
نصیبِِ گرسنه ترین فرشته گانن خوااهد شد.
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هایو ١۱

تارری آآمدنن،
میوهه یی ررووشن چیدنن

وو خاموشش ررفتن

هایو ٢۲

ددرر چشم گرددبادد
پل گوررِِ ی

ددفن صد خواابب

هایو ٣۳

به اامیدیی ززیستن
چونن جواانه اایی بنفش

ددرر شاففِِ سردد گچ.
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هایو ۴

ماهه ددرر آآبب،
ماه مرددهه

شناوورر به مرجانن ها.

هایو ۵

سفرِِ ی پا:
کفش اامرووزز
تاوولل فردداا.

هایو ۶

شمشیر نورر
قطع باززووییِِ شب

خونریزیی ماهه.
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هایو ٧۷

لب⁃‑‐تشنه
به خواابی خش

به مرگ تََر

هایو ٨۸

ررااه نرفته
شبی آآرراامم

خانه اایی ددوورر 

106



107


