
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دار در معماي
  ي شعر مجموعه

  ديلمي روايي ميثم
  

  نشر الكترونيك روزگار
 .ي حقوق براي نويسنده محفوظ است همه
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 يِ همه يِ شود به خاطره اين مجموعه با احترام، تقديم مي
  .ايران اخيرِ وقايعِ گانِ باخته جان

   



  
  

خـوان   شعرهايي كه اين روزها رويِ پيش. اين شعرها اميد چاپ شدن ندارند
ند كه از بخشِ ديگرش بـاال  ا روند، بخشي از شعر هايِ ايران مي فروشي كتاب

شود وقتـي   روزگارِ سياهي است كه شعر، وبالِ شعر مي. رفته يا آويزان است
من اين مجموعه را گـرد  . شود خواهد خوانده خواهد كتاب شود، وقتي مي مي

حـد   اش از شـدن  كـه حتـا اميـد خوانـده     آن بـي  ،ام بر دنيـايِ مجـازي   كرده
د شعرهايِ من ديگر وبالِ شـعر نخواهـ   با اين حساب،. يي تجاوز كند وسوسه

  .بود
  

د. ر. م





  1 در معماي دار 

  
  
  
  
  
  
  

  ...بودن ،چيزي نبود
  
  
  

  :چيزي نبودنِ بودن
  معنايِ ثابت ديوارِ

                      بود و  
  نبود                             

  
  ديوارِ بود

  جا نبود آن            
  يِ ديوار هره يِوروقتي كه 

  افتاد رد ــ 
  رد ريسمانِ دار      
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  و ريسمان رد شد

  رااز د                      
  ديوار و ديواري در او ــ ونِــ درختي در

  
  پشت ديوار يِدريا
  هايِ تو بود چشم

  ...ينيِ فروافتاد در زاللي
  
□  
  

  بودن ،چيزي نبود
  و صاف كه زالل

  در چشمِ تو افتاد از ديوار
  ...از دار                     

 هشتادوهفت مرداد ويكمِ سي
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  در ظهر، دار
  
  
  

  بر ظهرِ دار
  انگار             
  در انتظار يشك                    

  .هست                                      
  تمامِ ظهر وقتي
  تمام را  ظهرِ

  انتظاردر               
  .كشد يم                         
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  دست
  گره از       

               شود ير مپ،  
دار فرياد  
  دارِ شيپور           
  روشن يِها آن اشاره با

  ...به گور                           
  
  انتظار افتد مي

  خيس يِها از چشم               
  از ريس               
  از گلو عبور مرگ

  كند يم                     
  دست يِ يارتعاِش ته در

  رود يسرم                             
  
  
  ظهرِ دار بر

  رسد يسرم             
  ،انگار                          

  .انتظار                                 
 ههشتادونُ ينِفرورد ويكمِ سي
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  ...خند لبدر دارِ ما، 
  
  
  

 شما را يِ ياين دارِ فان

 كند يوداع م                          

 خند؛ لب يمحكومِ ب                                        

 دارِ ما در

 اما            

 خندش است لب يباق                

 .است يدارِ ما باق و

  
 

 نبوده، فاني

 نيست             

 دار                     
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 به دفترِ ارقام اال

 كند يخند را شماره م هر لب كه

 از طناب افتد يم كه

 .در انتظارِ انتقام                       

   
  

 ما يِ يدارِ باق در

 طناب

 هاست  اطنابِ خنده       

 ما يِ يدارِ باق در

 خندها لب

 .طنابِ دارِ شماست           
  ههشتادونُ ارديبهشت نوزدهمِ
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  در معمايِ دار
  
  
  

 ما و در جهانِ

 شتاركُ يِ انگاره

 خودش را كند يم انكار

 دار؛ يِمعما در

 :آرد يم يوهم برگ يب(                  

 سرخ ـ يدسپ يبِس                   

 ...!)زنخ يبِس                   

  
 گذارد يبارش را فروم جهان

 لمد يم يهسا در

 .زند يانكارِ خودش را گاز م و
 ههشتادونُ خرداد دهمِ
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  در حالِ بال
  
  
  

 كه برگ يدر ساعت

 دار بر

 از حال       

 يم                

 رود                    

 من خشم از

 شوم؛ يحال م              

 يماض يِها بال از

 رها                    

 شوم ياز وبال م

 شوم يبالِ حال م و



  9 در معماي دار 

 
 يماض هايِبر دار

 ــ بر پا درونِ حال ــ                     

 يِ سكوت سنگيني

 كال ــ يدسپ يبِــ س                     

  شود يم آويز
  

 و باغِ بال(                

 فرو                 

 )شود يم ييزدر پا                 

  
  
 رود يحال م از

 حالِ بال و در

 شود يبالِ حال م    

  
 اش ، سكوتيشهو در هم(                          

 تكرار                           

 تكرار                                  

 )...شود يتكرار م                                         
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 حال يِها بال با

 شوم يخشم م من

 وبال يِ يبر ماض                     

  
 زرد خشك بال با

 و يانكارِ ماض                     

 .شوم يامكانِ حال م                                      
  ههشتادونُ خرداد هژدهمِ
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  دارنامه
  
  
  

 نامه و در لغت

 هر نام را كه نداشتند

ستند وج 

 بر دار           

 يختندآو                   

  
 شدند ودار  نامِ

 شدند دار نام

 دار را معنايِ

 يختندندارِشان ر در
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 دار و ندارِ مان                                                 

 از دارِشان                                     

 يد،باال خز                        

 يمو ندارِ دار شد دار

 دار را و

 پر از          

 .ندارِ ما كردند                

  
  
 دار نامِ

 نامه ر لغتد        

 :يافت يواحد يِمعنا                      

 اش را مزاحم معناهايِ

 .يختنددور ر                          
  ههشتادونُ خرداد نوزدهمِ
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  ...مان در حصارهايِ
  
  
  

  مان، در حصارهايِ
  ،كنارِ انكارِ جهان

  .ايم ايستاده »وطن«بر بلندايِ 
  

  بااليِ دار
  اما            

جهان چه پيدا و  
  !شود وطن چه كوتاه مي

  هفتمِ تيرماه هشتادونُه
    



 14 ديلمي  ميثم روايي

  
  
  
  
  
  
  

  يِ دارها گناهي در بي
  
  
  

  ؛وطن گناه بزرگي است
  

  گناه سرهايِ بي
  از دارهاش

  روند باال نمي             
  

  بااليِ دارهاش،
  دارهاش،رحمِ  يِ بي گناهي بااليِ بي

  كنند سرها گناه مي
  ها يِ لرزانِ چارپايه گناهي و بي

  كند رهاشان مي
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  ها و در آه
  .هايِ ما نگاه            

  
  

  هايِ مبهوت ما در نگاه
  گناه وطن را

  از ياد               
  بريم و مي                      
  .شويم رها نمي

  ههشتادونُ تيرِ وچهارمِ بيست
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  كند دار راست ميقد 
  
  
  

 دار كند يقد راست م

 در

 شب يِبه انتها شود يباز كه م   

 ينَم                                      

 رخسار يِ از برگه افتد يم كه

 خاك گور بر

  .وطن جايِ يجا در
  
□  
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 كند يراست م قد

 اشك يب                    

 وقتي

 افتد يكه م      

 دارد                  

 روز يِابتدا از

 :ما اميديِ يب يِها اشك با

 بلند يِدارها آبيارانِ

 .وطن بارِ يخاك ب بر
  همرداد هشتادونُ ودومِ بيست
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  در فكرهاي دار
 ...كند يكه فكر م كند يم »فكر«و 

  
  
 فكر در

 دار         

  گذرد؛ يم             
  
 و دارها همه در فكر( 

 برقرار                          

  شوند، يم                                  
  
 فكرها و

 همه          

  .)شوند يفكرِ دار م                
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□  
  

 فكر يچه و

 از دار             

 رود يباال نم                     

 را يشخو تا

 يشاز اوجِ خو               

 ياورد؛ب ينپائ                                 

 
 و دارها(

 يشههم          

 اند، بوده »فكر«اوجِ                   

 دارها و

 يشههم         

  .)اند بوده »فكرِ بكر«                  
  
□  
  

 فكرِ دار پس

 هرگز                

 يستدار ن يِباال                       
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 دار پس

 را يشخو          

 برد؛ يباال نم                       

 
 يشهو دارها هم(

 »فكر«به                    

 كنند، يوفا م                              

 يشهها هم»فكر« پس

 دار را يِوفا                        

 .)كنند يانكار م                                      
  هشتادونه يورِشهر سومِ

 
 


