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 همچون یک پرتقال

 محبوب من جاییتو دوباره این

 گویی کە پنجره

 هاکتاب

 ،امگونە

 هایمتِک مهرهبازو و تک 

 ت.دستانت را گرفتە اس عطر 

 آینە

 ها گلدان

 و نگاه من
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 زنندبە رویت لبخند می

 ایم.هاست چیزی را کم داشتەانگار سال -

 

 جاییتو دوباره این

 خنکای تنت مرا در بر گرفتە است

 شاید تنها یک رویا است

 هاشاید صبحی زود از میان شبدر و شبنم 

 ام.برهنە گذشتە

 

 ببویمت. سرد  اتاقی در پرتقالی همچون دارم دوست

 

 داندکسی می چە

 دویدن در سراشیبی تپە 

 کردن توقف 

 تو بە کردن نگاه

 سِر انگشتانت را بوسیدن

 خوابیای فکر کردن بە آخرین هملحظە

 گرفتن سرعت را از سر دوباره و

 .دارد لذتی چە
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 داندچە کسی می

 پرشکوفەخوابیدن میان درختان  

 چشم دوختن بە درناها

 گذرندگیرند  و میمرزها را نادیده میکە 

 و همزمان پیمان بستن با تو

 تو بودِن با

 برای شکست مرزهای انسانی

 چە لذتی دارد.

 

 

 ببویمت. سرد اتاقی در پرتقالی همچون دارم دوست

 در اتاقی سرد

  همچون یک پرتقال...
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 های خاکستریگلبرگ

 گذرم از شبحِ شبمی

  در من همچون دیوی تیرگیو 

  کنان،نالە

 کند.مرا و دهشت را تکرار می

 من است شب آغاز  

 ...و من پایاِن اغتشاِش خویش

 

 بە صبح 

 چیزی نمانده است
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  های چرکینپرده پِس 

 :های چروکیده پیداستستاره

 است. کە صبح نیز شب - 

 

 شب است در من

 ...و من در مرگِ خویش

 آستینم از مهی تاریک

 های خاکستری.  گلبرگپلکم  

 

 جفتقلبم همچون آهویی بی

 زده ای پریبر تارِک تپە

 .خواندهای تپنده را فرا میستاره

 های بە شبنم آمیختە راریزان آویشناشک

 کشمبو می

 چکد:ام خوِن آبِی  فرشتگان میو از سینە

 

  ،در خیالم -

 گذرممی آلود از غباِر کوچەنخو

 میِش میدانو و در گرگ

 خوانم:ها را بە اسم میی پشِت پنجرهچهره
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 شناسمهای زخمی را مینام من همە 

 شناسمهای فراموش را میمن همە چشم

 من در نگاهم  شبنم دارم و اشک.

 

 همچون دیوی زخمی

 جفتی بە خون نشستە

 کشمماغ می

 شوداش رها میشب از جِل تاریک

 و ماِه سرخ 

 ندنشیبە نظاره می

 آشوِب خیابان را بر دهاِن زخمِی ما...
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 بهاری برای ندیدن

 ی برفیدانە

 در حیاط

 همچون سرنوشت من

 های بادام سرگردان است.ەمیان شاخ

 

 ی اسب سیاهی از دوردسترمە

 ی سفید را می شکندکمرگاه تپە

 من هوس رفتن می کنم

 شوم.و مچالە می 
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 ها را می پوشانندەابرها تپ

 رخسارم پر می شود ز چکە

 ز برف.

 ها بە پایان می رسند دودکش

 ها بی معنی می شوندەخان

 و  باز مچالە می شوم

 مچالە.

 

 ی برفی ەدان

 در حیاط

 همچون سرنوشت من

 های بادام سرگردان استەمیان شاخ

 در پوست درختان بهاری ست

 ای محزون.ەو درون من نال

 

 شود.میدارد از تپش های قلبم کم 
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 تنهایی

 زنددر می تنهایی

 شودام میوارد خانە

 گرددها را میاتاق

 شودی دیوار خیره میهای خاک خوردهبە عکس

 زند.ام را ورق میهای نخواندهکتاب

 هایی کە مال هیچ قفلی نیستند.کشد روی کلیددست می

  

 شودتنهایی نزدیکم می

 نداریم...من و تنهایی حرفی برای گفتن 
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 کندی من احساس تنهایی میتنهایی در خانە

 شودتنهایی آرام پیر می

 گرددمچالە می

 رود.و می

 

 رودتنهایی می

 شوم.من تنهاتر می
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 معما

 اگر لهجە بودی

 ای ساده می شدمەواژ

 کە کودکان آرام در گوش بادبادک ها

 پچ پچ  می کنند

 آنگاه کە پرواز مفهوم می یابد.

 

 اگر خواب بودی

 ی صبحگاهی می شدمەآن لحظ

 کە باد پرده را مثل پرستویی خستە
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 می رباید

 و روز آغاز می شود

 و بیشە زار می رقصد.

 

 اگر باد بودی 

 عریان می شدم تا سرزمین تنم را فتح کنی.

 

 اگر پرستویی بودی 

 کشتزاری از گندم می شدم

 هایم عادت کنند.ەتا لب هایت بە دان

 

 اما تو

 ایەنە لهج

 نە خواب

 نە باد و نە آن پرستوی خستە.

 

 امەرا نشناخت من هرگز تو 

 و دلم در معمای  پلک هایت گیر است.
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 مهاجر

 اند.سە نفر بر انتهای جاده

 شناسماولی را نمی

 شناسمدومی را هم نمی

 سومی با رخساری افتاده

 نگرد.راه رفتە را می

 

 من دومی نیستم

 اولی هم نیستم

 امسومیمن 
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 کنندپاهایم دارند آوار تنم را حمل می

 بی آنکە بخواهم،

 دانم.روم کە نمیبە جایی می

 شومهم دارم دور می

 هم نزدیک.

 ریزدهم خون از تنم  می

 ام.های دومیهم نگران زخم

 

 اماولی را گم کرده

 دومی دیگر نیست.

 ترسم رقص را هم گم کنممی

 وش کنم.ترسم درختان زیتون را فراممی

 

 محبوب من

 اممن دومی

 اممن سومی

 آنکە گفتە باشم.ام بیمن اولی

 اندها را از ما ربودهگندم

 ی درخت زیتون راسایە

 اند.و غروب را از ما پنهان کرده
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 .رویش بابونە را

 

 ام محبوب منمن دومی

 اممن سومی

 آنکە گفتە باشم.ام بیمن اولی
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 میعاد

 چنانممن با تو 

 ها بە جراتکە شکوفە

 ریزند.در توفاِن رود می

 

 من با تو

 هایشهمچون صبحی کە  شبنِم صورتِی گل

 ی ابرهای بارانی راکنگره

 در خود حبس کرده باشند

 هاو درخت  در رگِ  شاخە
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 صاعقە را.

 

 من با تو

 همچون میعاِد فانوس و موج: 

  بخشی،روشنایی می

 زنیلبخند می

 .کاهدها میاقلیِم سنگو از 

 

 مادیانی شیهە کشان صورِت دروغیِن خود را

 کندکوب میدر آب سم

 و مشتی یاِل  افتاده

 .سازدخوارها را آشوب میخواِب ریگ و لجن

  

 من با تو

 همچون شکوفە

 شبنم

 صاعقە

 فانوس و موج 

 های وحشی  و رودی مادیانرمە 

 همچون دو آهوی رم کرده
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 دیم:های بلنبا شاخ

 نفس زنان

 دریمنمناکِی فراموِش تپە را می

 های ممنوع راتا آاللە

 ی آفتاب دهیم...مژده
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 ها و غمیال

 رسدصبح می

 کشندها پاییِن کوهپایە شیهە میاسب

 آه...

 ستچە سرودی 

 ها و غم ست کە یالچە سرودی

 و اشتیاق

 در هم آمیزند

                  رخساِر یکی عاصیهمچون برف و رود و 
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 کە شب را شکافتە بود

 

 بی نام

 بی نشان

 و مغرور:

 تنها کودکی از مهتابی او را دیده بود -

 با بیرِق شاِد همچو خونش. 

 

 رسدصبح می

 کنندها رم میآنگاه کە اسب

 ستکە شیهە و شلیک یکی

 کە خون 

 ست.ماسە و موج یکی

 

 رسدصبح می

 گونصبحِ سرخ

 مادرم، 

 کند:تلخ  مرا فریادی می

 سرودآن  -

 آن لبخند
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 آن عشق

 تواند کە تو باشیمی

 تکرار کن انفجار را

 فتح شب را

 هجوم ستاره را.
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 رهدف شع

 گذرندابرها می

 ابرهای بارانی.

 لبخند ها، اندوه،سایە

 و

 رویاها نیز...

 

 امروز

 امروز هم تنهایم

 تنها مثل خودم
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 آرزوهای فراموش شدهمثل رویا و 

 مثل ابرهای بارانی 

 بارند.ابرهای بارانی کە نمی

 

 شوندها از پلکان مدرسە سرازیر میبچە

 بینمشان را میسبز و سرخ های آبی،رو روباناز  روبە

 ای ساکتعده

 ای غمگینعده

 خستە. ای با رخساریعده

 

 امروز هم تنهایم

 تنها مثل همیشە

 آرزوهای فراموش شدهمثل رویا و 

 نفرت مثل اندوه،

 نداشتن  دوست

 فراموش شدن...

 

 گویم:با خود می

 خوردشعر بە چە دردی می

 اگر رویاها را بازنیابم
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 اگر دوست ندارم

 نزدیکی نکنم نشناسم،

 ها چیزی نگوینداگر چهره

 سرودی نخوانند.

 

 خوردراستی  شعر بە چە دردی می

 کودکان...اگر لبخندی نشود بر  لبان 
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  1نان و نعنا

 

 

 

 

 

 

 

 برایت                                

 ام.            گردوی تازه آورده

 های ابریشم  ریحان میان پارچە

 های پونە در شالی آبی.و خوشە

 نعنا در ظرفی مسی.                

 

 برایت                                 

 ام            از گندم  شعر سروده

 تا فریاد و نان را فراموش نکنیم.

 

                                                            
 نعناع 1
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 محبوب من                           

 برایت                                  

 ام:                 سالحی هم آورده

  اند                         آنان آمده

 گردو                                   

 نان و نعنا را از ما بگیرند...        
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 از درختان نپرسید

 یده دمانپس

 وقتی چنار رقصید

 و دامنش در آب افتاد

 کرد خنکای تن او را دارد. حس

 

 مسافران برخاستندوقتی اولین 

 ترین گل را ببوسندتازه

 خواستە بودند

 لبان او را شناختە باشند.
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 آفتاب 

 های آویشنپشت تپە

 گرایید. سرخیبە 

 بر سبزِی چنار غمی بود.

 سارها

 های شکستە  پِی رازی بودندمیان شاخە

 و در خیال اشک ریختند.

 هامسافران با لکنتی از جنس نگفتە

 نگاه داشتند.رنگ تردیدی بر 

 

 و من

 دانستمو تنها من بودم کە می

 مجنونی بید

 تکرار مژگان اوست.
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 ام؟آیا من وطنی داشته

 

 

 

 

 

 

 از پنجره

 آیدهیاهوی کودکان می

 نسیم

 رساند:های مقاوم را میصدای کوه

 هاست بر این سرزمین سال -

 کنمکار می

 گذارمآجر کنار هم می

 زنممیمزارع را شیار 

 دارملوکوموتیوها را بە حرکت وا می

 شوممی و هر روز خستە

 خستە

 خستە.
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 شوندها عریان میستاره

 گریزندابرها می

 اندها از شبنم آبستنآویشن

ام های سپیدار بە سختِی پیشانیماه از میان برگ

 خوردمی

 نگرمهای دوردست میبە تپە

 بە سوسوی چراغ های معدن 

 و یقین دارم:

 حق با مردم است -

 هایشان زخم دارندبا کسانی کە در دست

 و شبانە سیاهی زغال

 آورندو بوی خستگی را بە خانە می

 اند.کسانی کە هرگز از این خاک سهمی نبرده

  

 

 شوندها آب میها بر قلەبرف

 اندها را پوشاندهها کژیگل

 کنده میگرما تنم را سیا

 گیرندبناها اوج می
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 شومخستە می و من باز...

 خستە

 خستە.

 هم کە باشد یک سپیده می خواهم...

 کار را رها کنم

 زیر درختان پرشکوفە بە خواب روم

 بە تو فکر کنم عشق من

 اتهای ریِز روی شانەبە لبخندهایت و خال

 های منندبە چشمانت کە جستجوگر شادی

 دورتربە مرزهای 

 های ناشناختەو انسان

 سوزاند.مرز میی ما را بیو خورشید کە نگاه همە

 پندارم:چنین است کە می

 توان برای کار، نان نمی -

 دوست داشتن

 و خستگی 

 وطنی ساخت.
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 تا صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نە وطن

 هانە رنگ نشستە بر پرچم

 پوشاندزند و سربازان را مینە برف کە می

 دانم.سرزمینم میمن تو را 

  

 نە جنگ

 نە رژه
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 نە مرزها

 هارمونە رنگ نشستە بر اونیف

 خوانم.من رنگ لبان تو را می

  

 نە مرگ

 نە آشتی

 نە گرسنگی

 هانە رنگ نشستە بر پادگان

 من مبارزه در کنار تو را دوست دارم. 

 

 نە غم

 نە اندوه

 نە رنگ نشستە بر ظلمت

 شناسم.هایمان را میرگمن رنگِ در جنبِش 

  

 نە صلح

 نە فراموشی

 نە تسلیم

 من کنار تو امیدوارم.
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 بی تو

 رسد...این جاده بە صبح نمی
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 تو نباشی

 

 تو نباشی

 کنمها را فراموش میآب شدن برف

 اند.ها چە رنگیدانم آاللەنمی

 کنمباران را فراموش می

 های تاک رانوشاخە

 چشمانمها را کە گاه در و چکە

 و گاه آواره در ابرهایند.
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 تو نباشی

 .کنممیسرخ را فراموش 

 کنممیزرد را فراموش 

 کە گاه رنگ دشواری نان 

 ست کە میان گیسوانت داری.و گاه رنگ روبانی

 

 کنمتو نباشی درناها را فراموش می

 آینددانم از کدام سو مینمی

 روند.و بە کجا می

 ها رادریا و آبی

 کنم.فراموش می

 کنممە را فراموش می

 شومکە گاه من در آن گم می

 های بابونە.و گاه تپە

 

 تو نباشی یک فصل کم خواهم  داشت

 رسمها مییک سال دیرتر بە دیار آفتابگردان

 و یک عمر تنها خواهم ماند.

 



43 
 

 تو نباشی

 کنمسرخ را فراموش می

 کە گاه بر تن زخمی توست

 هایمان...پرچِم دستو گاه نقش بستە بر 
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 چند سوال

 گذرندابرها می

 مانندها منتظر میکوه

 خواهد ببارد؟چە کسی می

  

 زندباران می

 شودها سردشان مینەبابو

 چە کسی برای گیاهان شعر گفت؟

  

 کندها سنگینی میشبنم بر گلبرگ
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 کدام ریشە ماه را دیده بود؟

 

  گیردجویبار می

 شودامیدوار میرودخانە 

 کدام ریگ نگران است؟

 

 صدای قطرات در کوچە 

 پیچیده است

 کدام زن با امواج مالقات دارد؟

 

 اەهپنجر

 شوندیکی یکی باز می

 گیسوانش را بر آینە جا گذاشتە بود؟ کدام زن

 

 افتند پل ها می 

 شوندکلمات گفتە می

 کدام یک از ما منتظر توفان است؟
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 ی توخنده

 

 شکندی آب را میچهرهباد 

 هاموج

 .کوبندحرف میبر دیوارهای بی

 آن دو زن

 آن دو مرد

 آن دو کودک

 .ها چە خواهند گفتی موجدر باره
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 های ماهیدستە

 .شوندبر  سطح آب ظاهر می

 ی روددرختان حاشیە

 هابرگ

 های نرسیدهسیب

 اشانهای خشک با مغزهای پوسیدهشاخە

 هاماهیی در باره

  حرفها و دیوارهای بیی موجدر باره

 .چە خواهند گفت

 

 زنی از پشت پنجره

 .نگردهای سیب میبە جنبش شاخە

 آن زن

 ی کسی کە تنهاستدر باره

 هاها و موجی ماهیدر باره

 .چە خواهد گفت

 و آن دو زن

 کە دست

 قلب

 ستشان یکیو تن
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 ی من و تودر باره

 ات در جشِن  بادەی گیسوان آشفتدر باره

 .چە خواهند گفت

 

 هاماهی

  یکی یکی

 شوندها  گم میدر سایە

 کوبندها دیوارها را میموج

 ایمست کە  بر زبان نرانده من و تو کلماتی ِمیان

 ایمست کە آشکار نکردهیلبخند

 همچون آن دو زن

 آن دو مرد

 .آن دو کودک

 

 ی ماپلیس در باره

 ی من و تودر باره

 هاها و موجماهی شاخە،

 های پشت پنجره چە خواهد گفتو چهره

 خواهد رویاهاچگونە می

 کلمات
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 درختان سیب

 .و زنانگی را سرکوب کند

 

 کنممن تو را نگاه می

 ماندسکوت زانو زده می

 زنیتو لبخند می

  زنیلبخند می

 شوندها متحد میماهی

 کنندها شورش میموج

 شوندها باز میپنجره

 .گرایندها  بە سرخی مییبس

 

 زنی محبوب  منتو لبخند می

 رقصندکودکان می

 آن دو زن

 آن دو مرد

 های ناشناختەچهره

 بە قانون خیابان

 هابە دیوار

 .کنندبە پلیس اعتراض می
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 زنی عشق منتو لبخند می

 گرایندها بە سرخی میفلس

 سرخ

 سرخِ سرخ

 ای کە بر تن داریهمچون جامە

 های سرخهمچون سیب

 ...همچون پرچم زیبایمان در روز انقالب
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 ما را دوست دارند کودکان

 تو را دوست دارم

 کودکان ما را دوست دارند

 شناسند.ما را می

 

 بینمتو را می

 های رنگیوقتی کودکان میان شب و پرده

 شوندرها می

 روند.وقتی بە خواب می

 کنمتو را صدا می
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 پیچیدقطار در ایستگاه میوقتی سوت 

ی واگن برای لبخندهای تو وقتی کودکان از پشت شیشە

 کنند.شادی می

 

 تو را دوست دارم

 کنمتو را لمس می

 کنند.ها را لمس میوقتی کودکان گل

 دارمبا تو گام  برمی

 گیردوقتی آرام آرام برف می

 های سرد وقتی کودکان  گم در دانە

 شوندیر میاز پلکان مدرسە سراز 

  چیز،وقتی همە

 چیز سفید استهمە

 شود...آب می و زمستان بر لبان تو با اولین بوسە

 

 تو را دوست دارم

 با تو امیدوارم

 وقتی در کارخانە

 در خیابان

 بە هنگام اعتصاب و اعتراض
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 ی سرخ و شادت،مغرور در جامە

 زنی:میان جمعیت فریاد می

 همە وظیفە دارند

 کودکانبە نام 

 دنیا را از جنگ، از خدایان

 پرستیاز فاشیسم و از میهن

 دور کنند

 همە وظیفە دارند

 دنیا را از نو 

 از

 نو... 

 بسازند. 
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 شناسنامە

 شوممی اتوبوس سوار

 پرسد:می راننده

 چیست؟ اسمت

 

 چیست؟ من اسم راستی

 بدانم؟ را آن باید چرا

 کیستم؟ من

 

 باشم راننده امنخواستە هرگز
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 امداشتە دوست همیشە

 رفتن هنگام بە

 بگیرم دست را در تو دستان

 باشد تو بە حواسم

 هایتبە لب

 بە چشمانت 

 اند.و انگشتانت کە اندوه تنم را لمس کرده

 

 پرسد:می پلیس

 چیست؟ اسمت

 

 چیست؟ من اسم راستی

 بدانم؟ را آن باید چرا

 من کیستم؟

 

 باشم پلیس ام هرگز نخواستە

 کنم فکر آن بە توانمنمی حتی

 باشم داشتە دست در باتوم روز در اینکە بە

 گیرم بغل در را تو شب و

  نە
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 من محبوب نە

 .هستم پلیس کە کنم فکر توانمنمی هرگز

 

 ام آفتاب نشستە استبر پیشانی

 اویم آشنای من

 کار آشنای

 انگیز.یافتِن نان در صبحِ دل 

 بخشدمی را امسایە من بە آفتاب

 سوزاندمی مرا

 سوزاند.می

 

 راستی اسم من چیست؟

 من کیستم؟

  چنین خستە باشم؟چرا باید این

 

 عشق من

 بە هنگام رفتن کە همین

 باشم تو نشستە یشانە بە شانە

 نیستم پلیس کە

 کە تو را دوست دارم
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 ایممپیکە با تو راه دشواِر پیروزی را می

 گویند کە خشنودمبە من می هاهمین

 امزنده

 ورزم بر زنده بودناصرار می

 بر پیروزی

 ورزمهای تو اصرار میهمچنان کە بر بوسە

 بر چشمانت

 اند.و انگشتانت کە اندوه تنم را لمس کرده

  

  

 

 

 

  



58 
 

 چیزهایی برای ندیدن

 رسدصبح می

 باِد شبانە

 آرام

 هامیاِن پرده 

 اشیاء

 آینە

 کند.نگاِه  زن سکوت میو 

 

 خوار بر فراِز رودمرغاِن ماهی
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 کنند.ی روز  را اعالم میتردیِد دوباره

 آسمان  همە پرواز است و اندوِه تازه و سوال...

 

 های کوچکبر تپە در دور دست،

 ابرها در گذرند

 رودها بە خوابی آرام  میو مە  میاِن آویشن

 های زن و مە همچون غم

 رونشستەاشتیاقی ف

 همچون باِد شبانە

 شود.فراموش می

 

 سوی رودتوکاها آن 

 کنندزده  را رها میزنان کشتزار و درختاِن شبنمبال

 توکاها 

 مە آرام گیرند: روند تا درمی

 توکاها -

 مە... و توکاهای خستە

 

 پرسد:مرد می

 رود کشتزار، توکاها، درختان،
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 خوارمرغاِن ماهی

 و 

 مە 

 زیباتر است؟ کدام

 

 گوید:می دارد،آنکە چشم از ابرها  بر زن   بی

 هافلس

 هافلس

 و 

 گیسواِن من 

  

 گیسواِن من...
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 ناممکن

 شودنمی

 دریا راماِه افتاده بر  

 از امواج، از توفان 

 جدا کرد.

 

 شودنمی

 زیبایی را از چشمان تو  

 گل را از کوهستان

 و دلتنگی را از من 



62 
 

 جدا کرد...

 

 شودنمی

 فریاد را از لب

 باران را از کوچە

 درخت را از برگ 

 و پاییز را از درخت

 جدا کرد.

 

 محبوب من 

 شود نان را از انقالبنمی

 ظلم را از آنان 

 تو را از من

 و

 امید را از ما 

 کرد: جدا 

 امید -

 امید محبوب من

 امیِد زیبا

 کوبددر میهمان کە شبی بر 
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 خنددمی

 و خواهد گفت: دیگر روز است...
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 از همین نویسندە:

 

  ٢٠١٥، ، انتشارات هانا، سوئدریگ، مجموعە شعر -١

 مجموعە شعر، انتشارات هانا، در ستایش واژە،  -٢

 ٢٠١٥، سوئد    

 در ستایش یک بوسە، مجموعە شعر، ترجمە بە  -٣

  ٢٠١٦زبان سوئدی، انتشارات هانا،     

 

 

 

 


