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شک فلسفه ی 
مجموعه رباعیــات مزدک نظافت و هاتف امامی

منترش شده در کمپانی »دیالوگ«



4



5



6

مقدمه:

 رباعِی بیچاره! رباعِی مهجور

 مزدک نظافت

ــه ایــن کار نشــدم.  ــه و انتشــار مجموعــه ای از رباعیاتــم را داشــتم امــا هرگــز موفــق ب ســال ها پیــش قصــد تهی

ــا فضــای تهــوع آور  ــر ت ــغ سانســور بگی ــران و تی ــود. از اوضــاع سیاســی ای ــاب ب ــعِ انتشــار کت ــی چیزهــا مان خیل

ادبیــات، چــاپ و نــر در ایــران! هــر طــرف را کــه نــگاه می کــردی حالــت بهــم می خــورد. ابتدایــش جوان هــای 

ــم  ــرش ه ــود. آخ ــوف مآبانه ب ــت های فیلس ــاعرانه و ژس ــیگارهای ش ــازی و س ــازی و پرسب ــین و دخرتب کافه نش

بــه انجمن هــای اختــه ی شــعر ختــم می شــد. انجمن هایــی کــه حتــی یــک شــاعر در آن وجــود نداشــت! همــه 

چیــز تحــت ســلطه ی اداره ی ارشــاد و شــاعراِن! آیینــی و ُمشــتی از ســینه چاکان و مالنــده گان رهــری بــود کــه در 

نعــت و منقبتــش شــعر! می رسودنــد. چگونــه می شــود در ایــن جمع هــا شــعر خوانــد و شــعر شــنید؟! چگونــه 

ــا گرفــت؟!  می شــود آموخــت و پ

یــک جامعــت هــم شــاعر بــه اصطــاح مبــارز راه آزادی و وطــن بودنــد کــه بــه قــول خودشــان بــه دلیل فشــارهای 

وزارت اطاعــات جمهــوری اســامی ایــران مجبــور بــه هجــرت و تبعیــد اجبــاری شــده بودنــد امــا عجیــب اینجــا 

بــود کــه هــر ســال در منایشــگاه کتــاب تهــران چنــد جلــد کتــاب داشــتند و تــن بــه سانســور می دادنــد و کســی 

ــه کار انتشــار کتاب های شــان نداشــت!! یــک عــده شــاعر هــم داشــتیم کــه در مواقــع خطــر مثــل  هــم کاری ب

آفتاب پرســت رنــگ عــوض می کردنــد. شــاعر بودنــد امــا یــک روز ســبز و یــک روز بنفــش! یــک روز اصاح طلــب 

و یــک روز مخالــف آبکــی!

خیانتــی کــه ایــن جامعــت بــه جامعــه ی ایرانــی و ادبیــات و تفکــر ایــران کرده انــد و می کننــد هرگــز فرامــوش 
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ــران را  ــات ای ــود؟ رسارس ادبی ــده منی ش ــدی دی ــده ی جدی ــچ ای ــر هی ــه دیگ ــد ک ــه کار کرده ان ــد. چ ــد ش نخواه

احســاس های پــوچ پــر کــرده اســت. علــم و فلســفه و عقانیــت در شــعر فارســی در حــال از بیــن رفــن اســت. در 

قــرن بیســت و یکــم، در جهــان تکنولــوژی و زمــان، وقتــی کــه انســان دارد جــای پــای خــود را بــر ســیّارات دیگــر 

محکــم می کنــد، آیــا ممکــن اســت کــه هنــوز زیــر لــب زمزمــه کنیــم: » ارسار ازل را نــه تــو دانــی و نــه مــن«

ــا  ــه م ــد و ب ــا چپاندن ــد، دروغ را در م ــه می ش ــوراخی ک ــر س ــم! از ه ــر کنی ــه فک ــتند ک ــتند و نگذاش نخواس

خوراندنــد. پذیــرش دروغ دردرس کمــرتی نســبت بــه تفکــر و اندیشــیدن دارد، بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــردم 

ــه! ــرا و چگون ــد چ ــه بپرس ــود ک ــدا می ش ــی پی ــرت کس ــد و کم ــت دروغ را می پذیرن ــل و رغب ــا می ــراً ب اک

از این هــا کــه بگذریــم، مهم تریــن دلیلــم بــرای نوشــن و انتشــار ایــن کتــاب، قالــب رباعی ســت. رباعــی بیچــاره! 

رباعــِی مهجــور! قالبــی کــه می توانــد مختــر، مفیــد و کوبنــده باشــد.

قالبــی کــه متــام مضامیــن را در خــود جــای می دهــد و کاربــرد شــگفتی دارد. دیگــر زمــان اســتفاده از ایــن قالــب، 

ــه اصطــاح فلســفی گذشــته اســت. دیگــر  ــن ب ــاِن بعــد از مــرگ و مضامی ــی و جه ــی خیال ــرای پرســتش خدای ب

وقــِت بــه تصویــر کشــیدِن واقعیــِت امــروز اســت، وقــِت نــگاه بــه آینــده ی بــر، وقــت شــک کــردن بــه هــر آنچــه 

کــه بــود و نبــود و بــه خوردمــان دادنــد.

ــه از  ــی جامع ــتگی و وازدگ ــد؟ خس ــد باش ــه می توان ــی چ ــب رباع ــس زدِن قال ــی و پ ــل دور افتادگ ــاً دلی واقع

موضوع هــای مذکــور، تاثیــر رباعیــات خیــام، عطــار، ابوالســعید ابوالخیــر، موالنــا و دیگــر شــاعران یــا موضوعــات 

تکــراری و زبــان کهــن کــه مخاطــب امــروز آن را پــس می زنــد؟! نقــش حکومــت و شــاعران معــارِص حکومتــی چــه 

ــدان دیــد و عــدم  ــر ایــن قالــب چــه می شــود؟! عــدم وســعِت می ــر مذهــب و شــعرای آیینــی ب می شــود؟! تاثی

ــود؟! ــه می ش ــند چ ــتند و می نویس ــب می نوش ــن قال ــه در ای ــعرایی ک ــرِی ش آینده نگ

ــوب« اســت و در عــروض ســنتی »مفعــول  ــی آن »هــزج مثمــن اخــرب مکفــوف مجب ــب کــه وزن اصل ــن قال ای

مفاعیــل مفاعیــل فعــل« بــوده و شــکل امــروزی آن را »مســتفعُل مســتفعُل مســتفعُل فــع« می داننــد، تنهــا بــا 

چهــار مــرع آنقــدر فضــا و امــکان بــرای مانــور کلــامت دارد کــه هــر ایــده ای را در خــود جــای می دهــد. حداقــل 

ــه دوازده وزن  ــی، دوازده وزن دیگــر ب ــا تغییرات ــی منشــعب می شــوند و ب ــازده وزن فرعــِی دیگــر از وزن اصل ی

رایــج رباعــی اضافــه خواهــد شــد و بــه دلیــِل اســتفاده ی راحــت از اختیــارات شــاعری  در ایــن وزن، کار شــاعر 

ــود. ــا حــدودی آســان تر از اوزان دیگــر خواهــد ب روی ایــن وزن ت

ــی  ــه اندک ــس ک ــن ب ــا همی ــا منی دهــد ام ــه م ــر عروضــی را ب ــر مجــال رشح دوای ــه ی مخت ــن مقدم مســلامً ای

ــن  ــرار رک ــه از تک ــت ک ــام بحری س ــت و ن ــم اس ــه و ترن ــای تران ــه معن ــزج« ب ــم. »ه ــن وزن بدانی ــاره ی ای درب

ــده می شــود. از آن  ــن« نامی ــن بحــر »مثّم ــودِن ای ــی ب ــل هشــت رکن ــه دلی ــد و ب ــه وجــود می آی ــن« ب »َمفاعیل

ــه  ــت ک ــت از آن جه ــوف« اس ــود. »مکف ــل می ش ــول« تبدی ــه »مفع ــن« ب ــه »مفاعیل ــت ک ــرب« اس ــت »اخ جه

ــوب« اســت کــه دو هجــا از انتهــای رکــن  ــل »مجب ــن دلی ــه ای ــل می شــود. و ب ــل« تبدی ــه »مفاعی ــن« ب »مفاعیل

»مفاعیلــن« حــذف می شــود و  »فعــل« باقــی می مانــد. مســلامً بــرای کســی کــه مخاطــب جــدی ادبیــات نیســت 

ــطور  ــن س ــارص ای ــاعران مع ــی از ش ــرای خیل ــی ب ــته کننده اند. حت ــا خس ــن حرف ه ــد، ای ــروض را منی شناس و ع

قابــل تحمــل نیســتند و باعــث رسدرگمــی آن هــا می شــود. بــه همیــن علــت در جایــی دیگــر و در زمانــی دیگــر 

ــم پرداخــت. ــل نامگــذاری آن هــا خواهی ــر عروضــی و عل ــری دوای ــه رشح و بســط و یادگی ب
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و اما این کتاب!
فلســفه ی شــک، رشوِع اندیشــیدن اســت. از بین برنــده ی باورهــا، معنــای مطلــق و باورهــای مطلــق اســت. زمــاِن 

ــاک  ــاً دردن ــره! قطع ــات و هــر، چــه در زندگــی روزم ــد رســیده اســت. چــه در شــعر و ادبی ــه ی دی ــر زاوی تغیی

خواهــد بــود کــه کســی زیــر گوش تــان بخوانــد: »شــک کــن! و هرچیــز را کــه تــا امــروز بــه خــوردت داده انــد دور 

بریــز!« امــا بــدان کــه یــک روز ناچــار خواهــی شــد! شــاید ایــن مقدمــه و ایــن کتــاب پیش درآمــدی باشــند بــرای 

نوشــته های بعــدی و توضیحــات بعــدی در زمینــه ی باز-اندیشــی! نــه فقــط خوانــدن و انباشــته کــردِن اطاعــات 

در مغــز، بلکــه یادگیــری طــرز مقابلــه و رویارویــی بــا یــک مقولــه!

مــا مدعــِی خلــق چیــزی نیســتیم چــرا کــه می دانیــم هــر و ادبیــات نجات دهنــده نیســتند! تنهــا می تواننــد شــام 

را مجبــور کننــد کــه فکــر کنیــد و گاه می تواننــد نقــش مرهــم را ایفــا کننــد. گاه می تــوان بــا یــک شــعر خــوب، 

بــا فــرم، بــا ادبیــات و هــر، ایــده ســاخت، نظریه پــردازی کــرد و انســان را بــه فکــر فــرو بــرد! هرچنــد کــه ســایه ی 

ناامیــدی همیشــه بــاالی رسمــان اســت!

در آخــر جــا دارد از »هاتــف امامــی«، کســی کــه بــا اشــعارش در ایــن کتــاب مــرا همراهــی می کنــد، ســخنی بــه 

میــان آورم. او یکــی از شــاعران تــازه کار امــا کوشــا و بــااراده اســت. بــا اینکــه تــازه کارش را رشوع کــرده اســت امــا 

خــوب از عهــده ی وزن و کلــامت برمی آیــد. همیشــه کنجــکاو و بــه دنبــال طــرح پرســش اســت و تشــنه ی یافــن. 

امیــد آن مــی رود کــه بعــد از خوانــدن اشــعار ایــن کتــاب بــه جــای رســیدن بــه پاســخ، در پــی خلــق ســوال باشــید.



9



10

مزدک نظافت
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هر سمت که می رویم بیفرجام است

یک مشت شکاریم و زمان هم دام است

ما با تب و تاب زندگی می جنگیم

اما » دن آرام«  هنوز آرام است
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عمریست که از عجوزه ها می ترسند

از گوشت و خون و پوزه ها می ترسند

عادیست » سکوت برّه ها« یی که هنوز

از گرگ و صدای زوزه ها می ترسند
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پرواِز پرنده غیر قانونی شد

رسهای بریده داخِل گونی شد

آنها همه ی پرندگان را کشتند

اما تِه قصه دسِت من خونی شد!
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از دوش محله غم اگر برداری

یک ذره ی بیش و کم اگر برداری

پاهای تو را می شکنند این مردم

اینجا قدم از قدم اگر برداری
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چیزیست در این صر و مدارا کردن؟

از پای چاق هی به آن پا کردن؟

دلبسته و دلخوش به چه هستید؟ به عشق

در گوشه ی جنده خانه پیدا کردن؟!
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از قافله دورم نکند ول کن نیست

در مرگ مرورم نکند ول کن نیست

این زندگِی سیاه و نکبت آخر

تا زنده به گورم نکند ول کن نیست



17

یک کوله ی کهنه ام که راهی هستم

دنبال هیاملیای واهی هستم

دل را به صعودهای من خوش نکنید

من فاتِح کوه های کاهی هستم!



18

نامش بِت رس به راِه این آدم هاست

عصیان گِر بی گناِه این آدم هاست

بی شک که خدا زاده ی فکر بر است

او خلقت اشتباه این آدم هاست!



19

با بغِض تو آسامن دلش می گیرد

هر پهنه ی کهکشان دلش می گیرد

این شهر فقط تشنه ی خندیدن توست

تو گریه کنی جهان دلش می گیرد



20

فردا برسد زیر و زبر می سازند

با ارّه و تیشه ها خطر می سازند

فریاد! اگر به داد جنگل نرسیم

از تک تِک شاخه ها تر می سازند



21

او زاده ی فریاد من و تنهایی ست

ته مانده ی اجداد من و تنهایی ست

تنهایِی من مادر صد اندیشه ست

هر فلسفه نوزاد من و تنهایی ست



22

نه هق هق ما را نشنیده ست هنوز

طعم گِه غم را نچشیده ست هنوز

آن کس که درون خانه اش می خندد

خون گریه ی شهر را ندیده ست هنوز



23

این ثانیه ها با خود ما هم دردند

دلخوش به گذشِت لحظه های رسدند

با اینکه به روز می رسند اما باز

هی عقربه ها به سمِت شب می گردند!



24

آنطور که سبِز سبز می دیدی نیست

هر لحظه گل و شکوفه می چیدی نیست

حاال که درخت ها تر می سازند

دیگر به نجاِت باغ اّمیدی نیست!



25

یک ذره که گرگ تر شوی می فهمی

نستوه وسرتگ تر شوی می فهمی

بایست زمین را بدری کودک من!

وقتی که بزرگ تر شوی می فهمی



26

با سوز و گداز خودکشی خواهم کرد

هر ثانیه باز خودکشی خواهم کرد

من »صادِق« قصه ام که یک روز آخر

در دخمه ی گاز خودکشی خواهم کرد



27

نه حال و هوای زندگی نیست عزیز!

در کوچه صدای زندگی نیست عزیز!

باید به هامن دهکده ام برگردم

این شهر که جای زندگی نیست عزیز!



28

بی ترس به هر چیز موثق شک کن

حتی به صدای حق و ناحق شک کن

ایامن و یقین دشمن اندیشه ی توست

یکبار به هر باور مطلق شک کن



29

غیر از شب و شبگرد چه چیزی دارد؟!

جز آدم دل رسد چه چیزی دارد؟!

ای مردم دیوانه چرا می خندید؟!

این شهر به جز درد چه چیزی دارد؟!



30

در حالت مستی به دلت می چسبد

هر طور که هستی به دلت می چسبد

از دست غم و درد چه باید بکنی؟

وقتی که دو دستی به دلت می چسبد



31

عمری ست که تلخ و زورکی می خندیم

دلخوش به هوای کودکی می خندیم

ما صورت مان به داغ سیلی رسخ است

از گریه پریم و الکی می خندیم!



32

در عطر تنش بهار می آمیزد

هی رورسی اش به باد می آویزد

با تق تق کفش های ناهنجارش

رستارس شهر را به هم می ریزد!



33

از پشت شب تار فقط خندیدید

به هر رس بر دار فقط خندیدید

با بغض نوشتم که بفهمید ولی

انگار نه انگار... فقط خندیدید



34

لعنت به هجوم سوزهایی که گذشت

صد فحش به این هنوزهایی که گذشت

عمری سپری شد که فقط پیر شویم

ای گه به متام روزهایی که گذشت



35

با منطق کودک به جهان خیره بشو

از پشت دو عینک به جهان خیره بشو

وقتی که یقین خیره به چشامن تو شد

با فلسفه ی شک به جهان خیره بشو



36

نارنجک و توپ و سنگ برپا باشد

رگبار غم و فشنگ برپا باشد

درد است که توی آرمان شهرت هم

هر لحظه صدای جنگ برپا باشد



37

هر تبره ای فریِب یک ترفند است

هر الیحه ای اسیِر صدها بند است

تا ساکن شهر هرت هستی اصاً

قانون و ماک و عرف سیخی چند است؟!



38

افرسده و بی روحیه و بیامرم

از هرچه که هست در جهان بیزارم

آواری از »آنتوان روکانتین« هستم

انگار که حالت »تهوع« دارم



39

بگذار بریزم و بپاشم آقا!

تا ضجه ی بغض شهر باشم آقا!

اینقدر نگو مته به خشخاش زدم

من کاسه ی داغ تر از آشم آقا!



40

این هم برود... سوار بعدی بشوی

خیس از غم انتظار بعدی بشوی

پاهات بخشکد، چمدان روی زمین...

هی منتظر قطار بعدی بشوی!



41

می خواست که کوچه باز هم تر گردد

از عطر گذشته ها معطر گردد

هی زمزمه می کرد: عجب! پیر شدیم!

ای کاش دوباره کودکی برگردد



42

گلدان عقیق رس میز آشفته ست

این خانه، حیاط، شهر نیز آشفته ست

بدجور به بودن تو عادت کردم

بابا تو نباشی همه چیز آشفته ست



43

سخت است که رسرسی نگاهت بکند

بی عشوه و دلری نگاهت بکند

تو عاشق چشم او شوی اما او

به چشم برادری نگاهت بکند



44

یک توده پر از جهل و جهالت شده ایم

بازیچه ی بی فکر سیاست شده ایم

با اینکه متام شهر رنگارنگ است

عمری ست که همرنگ جامعت شده ایم



45

از هستی و بودن به ستوه آمد و بعد

هی مشت به دیوار اتاقش زد و بعد

یک کلت پر از فشنگ در دست گرفت

تف کرد به روی هرچه خوب و بد و بعد...



46

رقاصه ی مستانه ی هر ساز نشو!

از حنجره ی هیچ کس آواز نشو!

حیف است که آدمی عروسک باشد!

بازیچه ی دست خیمه شب باز نشو!



47

در مجلس غم هلهله برپا کردیم

در خون و لجن پشت به دنیا کردیم

دیروز متام شهر را سوزاندند

ما تخمه شکستیم و متاشا کردیم



48

حتی شده طول و عرض ها را بشکن!

اندیشه ی پوچ فرض ها را بشکن!

با پتک بزن شبیه یک نیچه ی مست

یکبار متام مرزها را بشکن!



49

از چشم پر اعتامد شک می بارید

بر شیشه ی قلب ما ترک می بارید

از خنجر نارفیق زخمی بودیم

هر روز از آسامن منک می بارید!



50

هی سینه و ران و لب... من او را بکنم

یک بار هم از عقب من او را بکنم

یک عمر گذشت و زندگی کرد مرا

بگذار فقط دو شب من او را بکنم



51

سبز است ولی صورت قرمز دارد

اطراف رسش صدای »هرگز« دارد

یک شاعر رسخورده و غمگینم که

هفتاد کتاب بی مجوز دارد



52

دردیست که از کودکی آغاز شده

تلخ است و چنین خانه برانداز شده

من حاصل زخم کهنه ی تاریخم

یک لخته ی خونم که رسش باز شده



53

ساطور به دست و ساق پایم بزنی

خنجر به نگاه بی ریایم بزنی

تو آمده ای که مثل دیگر رفقا

هر روز منک به زخم هایم بزنی



54

دلرسد میان کوچه ها می گرید

از درد میان کوچه ها می گرید

یک عمر گذشتید و ندیدید... هنوز

یک مرد میان کوچه ها می گرید



55

این مرد که پادشاه یک ویرانه ست

با باور تک تک شام بیگانه ست

هر جمله که در دفرت او می بینید

مجموعه ی فکرهای یک دیوانه ست!



56



57

هاتف امامی



58

پرواز در آسامِن پر گرد و غبار

در هر قدمت میله و مرز و دیوار

این نقطه ی پایان همه انسان هاست

بی بال پریدن به ته دره ی خار



59

شهريست كه هيچ خانه ای نیست در آن

این خاِک همیشه تشنه ی بی باران

از آن همه روزهاى زيباش چه ماند؟

جز كوِه خرابه ها و بند و زندان



60

يك عمر قامر روى ميزى كه نبود

جز بازِى ىب نتيجه چيزى كه نبود!

از سوخن و زرد شدن توی بهار

تا حِس غروِب پاييزى كه نبود



61

يك سال كه باز پیرتر شد آن مرد

خسته است از اين گريه ی تنهايى و درد

در حرسِت گرماى تنى عاشق بود

تا صبح شود اين شِب طوالىِن رسد



62

له زيِر فشاِر حجِم بارى بوده است

هى منتظِر رشوع كارى بوده است

انگار كه از خنده و شادى سهمش

از روِز ازل گريه و زارى بوده است



63

مى خواست سفر كند به رويا برسد

امروز كه نه به صبح فردا برسد

تا ديدِن هر ستاره پرواز كند

به عمق سكوت كهكشان ها برسد



64

برچسب زدى به روى ديوار َمجاز

يك پُست كه عكِس تو ست با تیپ ُمجاز

با چادِر طرِح مىل و اسامى

سلفِى شِب عاشورا، وقِت مناز



65

هى زنگ زدم به تو شب غمگني را

بيدارِى كابوس غِم سنگني را

كه سوزِن مرگ بازِى خون بكند

از رگ به رسنگ رخوِت مرفني را



66

با اشك به مرزهاى تاريك رسيد

بغىض به گلو پياده و ىب اميد

راهِى كدام راه مى شد وسِط

بن بسِت بدوِن انتهای تبعید



67

فرياد زدم صداى آزادى را

در كوچه، خيابان وسِط ميدان ها

كه پاسِخ پرسشم شكنجه ست... و مرگ

پاياِن هميشگِى نسِل من و ما



68

هر روز رشوع سگ دويدن تا شب

يك پاره گِی شدید تا عمِق عصب

قرى كه به اندازه ی تن هامان بود

شد خانه ی امِن مردِن داوطلب



69

پشت همه انتخاب هايم جری ست

هر بغض شبيه آسامىن ابرى ست

از اشک پر است هر چه در رس دارم

این چشم که نیست کاسه ی بی صری ست



70

يك پنجره بود شعر كه باز نشد

در مِن گايه ها نتى ساز نشد

آواز غريِب ىب كىس هاى من

در دفرت خاطرات آغاز نشد



71

به سوگ نشست شعرها توى رسش

گم كرده به راه جاده ى در به درش

پرواز محال بود در حبس قفس

گريه بر زخم و تري در بال و پرش



72

یک جمعیِت سینه زن و روضه ی شاد

در مجلِس غم کسی شامره می داد

با اسِم حسین طبل را زیِر پتو

به ناِم خدا می زد در راِه جهاد



73

اين حس تنفر است تا مرز جنون

از ديروز و هميشه تا به اکنون

تا که رِس من سبز و زبانم رسخ است

می پاشد روی دفرتم لکه ی خون



74

این غربت شب همیشه بی پایان است

هرلحظه شبيه حبِس در زندان است

هنگامه ی تاريىك و ماتم در شهر

وقتی ست که آفتاب هم پنهان است



75

هرفصل در انتظاِر گرما بوده ست

حتی بهمن که سوز و رسما بوده ست

او یخ زده توی کوچه ها با اینکه

در فكر بهار سبِز فردا بوده ست



76



77

تو مبهم و غري قابل تفسريى

آيينه ی پاک و روشِن تقدیری

در خاك دمل ريشه ى شاداىب كه

در حاِل جوانه زدن و تكثريى



78

عشق آمد و رفتيم بگا در آخر

آشفتگى و فرار از يك ديگر

از برزِخ ىب قرارى و تنهايى

پرتاب شديم به جهاىن بدتر



79

ما کارگراِن زنده به گور شده

مجبور به زندگِی منفور شده

نه! عید و عزا برای مان فرق نداشت

آینده میاِن فقر محصور شده



80

مجبور به ترِک خاک و آواره شدم

یک مجرِم بی گناه و کفاره شدم

از بس که فرار کردم و جنگیدم

جر خوردم و از هفت جهت پاره شدم



81

هرخاطره: زخم می زند بر پشتم

با اسم وطن می لرزد انگشتم

نه! هیچ ندارم که به آن فکر کنم

جز چند عدد قرص دروِن مشتم!



82



83


