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 قفل عشقِ قفس به
 

 

 یِ دیگری داردای رفتن    که آن ریشه نیز ریشهای به ریشهاز ریشه

 رساندای شفادهنده مییِ شیشهتو را به شفافیتِ شفاهی

 کندیِ زناها و انواعِ مختلفِ عشق را مجاز میاش    همهکه ظرافتِ جذابیتِ زنانه

     و مرا مجبور به اعزازِ اعجازهایِ نادرِ آدمی

 شماری ایجاد هایِ بیی که موانع و مجازات"شِمر"یِ شمایِل و خوارشماری

 ضررِ بشریکند در راهِ آرزوهایِ بیمی

 هایی که هم هستند عارفانه و هم حشری    در راِه آزادی

 نوازد باد    ها مییِ سنگینی به صورتِ سبزهسیلی

 ند سیالب    کهایِ تیز و خیسی را به اطراف پرتاب مینیزه

 و قفس و قفل در ظاهر دوست    اما در خفا    از متولد تا متوفا    

 دیگر وبخشند به همیک می    کنندمی دیگر یکراهِوفایی و حسد را همبی

 گذارند و به راستها گاه ریش میکنند    ریشهشمارشِ آن را دو می

 روند    تراشند و به چپ میگاه ریش می

 بَرَند    ای بشری را چنان باال میهنوشتدست

 رسانند    ها و ابرها میاش را به تقدسی در پشتِ کوهکه نسبت

 اش    بلوغی دارد و بَری    که بچه و درخت    غافل که رسیدن
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 جا که دروِن هر قرنیزمینی خانه دارد    در آن هایِدر بدبختی

 البه و گالیهکنند    و بیبالغ میشان ایک دو سه قُمری فقط نبوغ را در نغمه

 تکرارِ عقدِ گالیول و پروانه را جاری    بارییِ بیصیغه

 یِ پرواز و آسمان    یا عطر و عرفان    گاهی از زناکاری

 شود    هایِ شفاهی زاده میجا زیباترین عشقاین

 گیردترین کودکِ کَتبی شکل میآن جا فرهیخته
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 هرِ پنهان در مهربانیآن مُ
  

 

 کند هر چیزی را؟ست که به جایِ ذوب کردن    منجمد میاین چه خورشیدی

 ست که به جایِ بردن و مردنِ اشیا    این چه سیالبی

 دارد؟گی وامیجا نگاه    و به زندهگیرد و اینیِ آنان را مییقه

 کندینا میاش هر کس را چنان نابست که رازِ صیقلایاین چه آینه

 گذارد؟    که بینِ خود و خوک و گراز فرقی نمی

 یِ تو با مُهری پنهان در خویش    مهربانی

 یِ دیگران را به تسلیم و تمکین    خواهد پیشانیمی

 ش درآورد    برداری از خودبه فرمان

 وارمجا ببَرد که خورشید بر پشتِ کوهخواهد مرا به آنمی

 ل شونده    سیالبی گریبانِ هر چیزی را درندهباری باشد رایگان حم

 دیگر کننده    انجمادِ شادی است اندوهرا دشمنِ یک ءای تصویر و شیآینه

 یِ هستی    ای سومیدو رویِ سکه    "مجذوبی"و  "مطرودی"و 

 ات آبی باشد و به آسمان ره بَرنده    بگذار جیب

 ها را درنده    ها و گرازآیینیصفتیخوک

 آید    و بدان که هر چیزی که از طبعِ طبیعت می

 گراید    ای حبیب    بی قید و شرط به زیبایی یا نیکی نمی
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 قدرِ عشق و    یِ گرانات حبهای در جیب

 بید    ای با بویِ خوشِ مشکات جُبهبر تن

 زننده به جهان    چه در قفا چه در پیشِ خویشمگر شخصیتِ آن مقوایِ آتش

 ای مقفا بوده است    تا گاهی گروهی از شعرهایِ من موزون باشند؟لحظه

 یِ هستی    سینهوسیعِ یِ مگر قفسه

 گان گذاشته استزدهسیالب یا زلزله یِنَفَسی را در سینی

 اتاقِ تاریکِ من    شوریده و سربازوارهایِ تا کتابی از ردیفِ کتاب

 خبرانِ جهانبرابرِ بی یک قدم به جلو بیاید    خبردار بایستد در

     شان قربان؟و جانِ خودش را بکُند در راه
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 چاقوهایِ بُریده
 

1 
 گی    ها فلفلِ سرزندهگی    زنها نمکِ زندهبچه

 با قلبی فلزی     اندایمردها فقط قابلمه ولی

 و تو گُلی که به دورِ خویش خارهایی را کاشته    

 دان گذاشته دیگران کاسته باشد    خالقیت و عشق را در گُلتا از بارِ آزارِ

 و آرامش و شادی را در کاسه /    

 گذرد در جها ن ها میاعتنایی نسبت به چهتعهدی و بیتعصبی همان بیبی

 نیست

 دهند؟یِ اعدام با چشمِ بسته شعارهایِ انقالبی میبه چندتا نان در پایِ چوبه

     وفادار ترین شرایط در سخت چندتا به پیمانِ خویش

 بُرند؟هایِ راه میچندتا در نیمه

 دارد    شود و مرا از زمین برمیسیگاری فقیر خَم میته

 گذارد    اش را به کمر میبه فخرفروشی یک دست

 هایی که خودشان دیروز زیرِ شکنجه بودندزند به پوزهمی و پوزخند

 اندگرانیِ شکنجه چهرهیِترین مرتبهاما امروز در پایین

 رانندتر از دیروزیان میناکعاری    شتابگاری را به جانبِ بیگاری و بی

 ها روسفید نخواهند بود    گی    بچهنمکِ معصومِ زندهبی
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 اش یک فلفل است    یِ زن در اتومبیلی که رانندهتندیبی

 د بوداندام نخواهای گیسوبلند و سفیدپستان و خوشهیچ جاده

 شانرویِ دو تخمی هستند که نیماتابهولی مردها ماهی

 خواهد از آنِ خود کند    سه دنیا و سی دریا را می

 یِ گذرانِ وقت و بازی    شان به بهانهو رخ

 یِ اسب و سرباز و وزیر و شاه را خُرد کندکاسه کوزه

 مقصدبیکاشانه    ای بیجا جادههستم و آن ایجا آشپزخانهمن این

 یِ شب و روز روانه    شانه به شانه

 بُردای میچاه و چاله    به هر بهانههایِ بیراهدانم چاقویی که در نیمهمن می

 بَرَد    از چاقوساز می ی عمیقرویهم آب

  سپردافسوس به خاک میسیب را بیوسیعِ هم سوزِ دلِ 

 

2 
 پاهایِ بیهایِ عریان و کفشههایِ تشنه    ای جامهایِ گرسنه و آبای نان

 پشتِ فرمانِ آن ماشینِ ابدی    یک اضطراب نشسته است    !سرهایِ بیکاله

 یک اضطرابِ ضدِ سکون و سردی و بدی    

 شانهایهایی که در آن جانبِ جدولگذران از جوارِ جاده

 اند    سیگارها به گِردِ خود خارهایی را کشیده

 اندمدادهایِ رنگی در بامدادان    سیگارهایی را کشیدهها با خارها بر پرده

 تا این شبِ ابدی دیگر از غصه دست بردارد    

 گی    ای از زندههایِ تازهبرایِ پیدا شدنِ روایت
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 ای بسپاردگانی از هر گروهی و دستهدستِ ستاره تعصب سرِ سخن را بهبی

 یِ آسمان وفادارندگانی که به عهدِ آبی    هم عهدِ خاکستریستاره

 هایِ بسته    یِ اعدام با چشمگانی که در پایِ چوبهستاره

 خوانند سرودهایِ انقالبی را میپشیمانی    بی شعور و و سرشار از شور
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 سنجِ مرگدرجه
 

 

 اش تب وآن کس که در این دشتِ بی در و پیکر شتاب دارد    تاب

 نجی در دستانِ مرگ را دارد    و من آروزیِ دیدارِ تو راساش هوایِ درجهتب

 بوی و خنکِ ظهرِ تابستانی    تو که نسیمِ خوش

 رانی    انگیزِ عشق میهایِ فرحتو که خِنگ به جانبِ بلندی

 اند    ات دو هاللابروان

 زمینی گانهگانِ آسمانی و هستندیِ قرار از ستارهرباینده

 اند    محرکِ به رقص درآوردنِ تاب    کماننات دو رنگیدستان

 اش بر یک منوال نیستیِ مهتاب    آدمی ولی همیشه حالمشوقِ آوازخوانی

 اش    یِ آالچیقرویروی یا راستو چپ

 یِ آتش داردزنانه هایِزبانهزبانِ گی به سود و زیانِ بسته

 دانرن میآب    از فشارهایِ عصبی سخاش به صورتِ خیسِ و سیلی

 شتابْ اول در تاب نشسته بود    دوم پس از تفکراتِ بسیار

 برایِ به دست آوردنِ یک دو یار    دیار به دیار و ابر به ابر    ابرو به ابرو

 رویِ مرگ نشست    آمد و درست روبه

 مرگی که خودش تازه از اسب پیاده شده بود    شهری بود و واردِ ده شده بود

 دانم که در این دشتِ بی در و پیکر    دشتِ بی پدر و مادر میمن حاال دیگر 
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 دیگرند    یِ یکگانهجامد و مایع و بخار    خواهرانِ سه

 سنج    هایِ درجهیِ درجهو در زیرِ ظاهرِ برادرانه

 پرسم:کند    من حاال مییِ جنگی جانورانه عرضِ اندام میگیجاودانه

 سه سیلی زده است صورتِ بسیار عصبی    دو لگد را بهآیا تُفی که در یک حالتِ 

 بستن است؟ یِ چشمْاش    اعدامِ پارچهیِ مُقصریتمگر مجازاتِ قطعی

 پس کجایی تو ای مبارزِ تسلیم نشده اما خسته؟    

 ات را تنها    ای که یارانِ دریادلبویِ بر اسب نشسته    ای آوارهای نسیمِ خوش

 یابی      هایِ خاموش میرِ زاللِ آوازِ آینهدر زیرِ آوامدفون 
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 دمکراسیگزینی برایِ جای
 

 

 یِ آسمان چه کسی هایِ خاکستریهایِ آبی و رقصتر از ترانهوصیتی وسیع

 سراغ دارد؟

 هایِ تاریک    اش برایِ پرسشچه کسی در دل

 راغ دارد؟یک چداد و مدادهایِ سرشکسته    برایِ مدارهایِ بی

 اشعضوی از اعضایِ بدن    به خاطرِ عضوی از اعضایِ بدن بودن

 اش    به خاطرِ امکاناتِ محدودِ از جهان سرودن

 یِ هستی را داشته خانهدارِ خُمتواند توانِ درکِ درستِ داستانِ پیچ و خَمنمی

 باشد

 خواهد به مردمی و رعایتِ دمکراسیمردمکِ هیچ مردی نمی

 زنان بنشیند و از دیدگاهِ آنان    وصیتِ زمین و آسمان را بخوانددر چشمِ 

 ای یار    برایِ من قرصی بیار    که مغز و معده را شاداب کند و دردها را سوراخ

 هایِ خراب و بندی را به گردنِ گردنهها بگذرد و گردنای از سوراخو رشته

 کار بیندازدخراب

 ه آفتابه به جایِ آفتاب    ای کبه گردنِ مسلمانانِ دوآتشه

 خواندبه جایِ معابدشان آواز می تابد    و مستراحشان میاز آسمان

 انسان به خاطرِ عضوی از اعضایِ بدنِ جهان بودن    
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 هایِ تاریک بگذاردچراغ را در پرسش ترینتواند درستنمی

 تواند راستی و یعنی را معنی کند    نمی

     آیدیِ مداد از کجا میگیو بگوید که آیا سرشکسته

 یِ هستیخانهدارِ خُمیِ داستانِ پیچ و خَماز عجزش در بیانِ دقیقِ سرچشمه

 یا این که آن دست    

 ؟یِ نوِر نگاهِ زنان را زیاد خورده است و هست مستشیرینی

 اش راگانداد    مداری که گذرندهبه هر حال مدارهایِ خودش را دارد بی

 گزمه و گزنه    کفتار و خوک و گراز را ـ     ـ گزلیک و

  داند زیباترین گزینه برایِ نشستن بر سرِ جایِ دمکراسی می
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 گری در جعبهحجمِ کوچکی از انقالبی
   

 

 آورَدحجمی انقالبی از عقلی کوچک    به کارهایِ زیرزمینی روی می

 ها حُکم راندنیِ بُزبه با زورِ بازو بر بازارها و گَله

 با سرنیزه مردم را به جانبِ دانایی گرایاندن    

 خواران را خوار کردن    گریاندن    داران و سرمایهپایه

     و جهان را با یک جهش و دو جمله عوض کردن

 اعتبارِ زمانی    هایِ بیباران ترینتو از تبارِ خشک

 ها رایِ شهابنامهخوانی شبنمی دانی   تو رازِ کارکردِ مزارعِ زیبایی را نمی

 داران را    ها و پاسگذاری شحنهدست در دست می

   یِ نقاشکنی بسیجیان و حاجیان را    برایِ حجابی کشیدن بر چهرهبسیج می

 یعنی که کور باش و کَر باش    

 انقالبیون است     کردنِ این کرباس برایِ سین و جیم

 درود    وعید میکارد و می هو آن رهبرِ انقالب که وعد

 گیراعضایِ حزبِ بلندپروازِ کهکشان    از کارگر تا کادر را دست

 بَرَد    گانِ جشنِ عیدِ نوروز فرومیو کارد در پشتِ برپاکننده

 خاک در چشمِ پاکِ چشمه و    آن رهبری که 

 پاشدباکِ آبِ حیوان میخاکستر بر تابشِ بی
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 یک هیون است     نه خدا و نه انسان    که

 کنمام با عزتِ زیاد یاد میگیزنده من از اراذل نیز در بعضی لحظاتِ

 هایِ کارم    یاریشان به من برایِ شناختنِ ضعفهایزیرا رذالت

 شان برایِ نوشتنِ شعرهایِ شکوفانهایو شَر و شیطنت

 هایِ بسیاری    باریهایِ گوناگون و ایدهاند الهامدادهبه من 

 زاران بازار و بازارگانِ زَردوست    ه

 ویران را به دست دارند    یِ نیمههنوز سکانِ این کشتی

 شانبرای یِ نژاد راو برتری

 یِ رنگِ پوست    گییِ عضله و فرزانهنه فروتنی

 یِ نادوست    شکنیکه پول و پلیدی و پیمان

 که جنگِ زنگِ بلندِ خنجر و رخوتِ ژرفایِ خواب    

 کنندهایِ پُرتُف و تشر تعیین میدروازه یِتوپیبییرنگِ تفنگ و ن

 زندیِ عقل میباختهیِ رنگیِ کوچکی که چکی به چهرهاین جعبه

 کندای تبدیل مییِ حرفهچاره را به یک انقالبییِ بیچیپُست

 تب را به دی و دی را به بهمن تحویل    

 دهیدار و بسیجی میاسیِ پهرزه و تو این هر سه را به دستِ

 نیلنیلکیل و کیلوکیلو    قضاوت و قاضی و وکیل    کیلها بیتا آن

 پایه و اساسی قصاص کنند    بی

 شانهایِ زیرزمینیهایِ وفاداری را که با فعالیتقیامِ قرمزِ قصه

 نَفَس به پیشجرعه و نَفَسشان    جهان را جرعههاییِ شهابنامهبا شب

 بَرَند    یِ خویش میشناسایی یعنی به

 ها و دیوارها گریزاندهیِ پردههایِ متشخص و مترقی را از زنداِن زنگاریو نقش
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 لرزان و مخفیانه تا مرزها بدرقه    

  باغ     بذرهایِ پُردغدغه را از نذر و داغ و درفشِ اوباشانِ

 چشم و چراغ    شرافت و بیبی پاشانِاز دستِ آب

      رهانندو خوفِ خُرخُرِ خدایانِ خنیاخوانِ خَرخصلت میو از خطر 
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 ناهید
 

 

 ست    ایمند و پُرموجِ ستارهناهید نامِ ارج

 ستایاش    به راستی که تماشاخانهشار و سخنبامِ بلندِ سرشار از آب

 رقصانه و رقصچرخان و نازنازان    از فلکی فتانخانمی فرزانه است این که چرخ

 ای از نورای از ظلمت بوده و امروز خوشهآهسته فرود آمده     دیروز دانهآهسته

 اش و    امروز با قلبی به قامتِ اقاقیاای عقلِ خشک در جیبدیروز قطره

 به این جا آمده    اییِ دریِ پُر صدفی به وسعتِ آبیبا سینه

 من نه جاویدم نه جمشید    

 اش    ای که در جواِر جهالتم نه جادهامن نه مجنون

 به بطالت نشسته باشد یک بید    

 دانم که تویی هم وحی و هم وحید    با این همه می

 مندش    تویی آن دریایی که در هر جانبِ ارج

 جوال جواهر و مرجان و مروارید    آریزند جوالموج می

 با او دَمی بودن    ستزنی زیبایِ ستارهْمندیناهید نامِ رشیدِ ارج

 برایِ هر رنگی از هر ابری غنیمت و    

 یِ مُذَهب    "زُهره"کمانی فریباست    ای برایِ هر تیری از هر رنگین

 "ونوس"زن    و تو ای آزاده و عادل!    ای خانمِ خوشگلِ آوازخوان    چنگ
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 یِ موجوداتِ جورواجورِ جهان    ای که همه

 دار و پابوسانور و پری و انسان    هستند تو را دوستاز جامد و نبات و ج

 خوانناک و ترانهیِ درخشان و نمایان    دو مترادفانِ طربشمایان دو واژه

 برایِ ناهیدید        یِ سوسوزن و سوزناکآن ستاره برایِ

 نمایِ جَمهایِ زیبایِ خودتان دیدید    که جامِ جهانشما هر دو با چشم

 هایِ مشتاق و مشتعلوشنِ اوست    او که باددر دستانِ ر

 نم    هایِ باوفا و دارایِ عِلم    ایثارگرانه و نمو باران

 و که عاشقان و معشوقانِ عالما    افتنداش میبه خاکِ پاکِ پای

 ورِ پُرپروانه    هایِ شعلهاش چون شقایقدر زیرِ پای

     رویند بیشه میگیرند و بیشهجان می
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 گانِ مرموزمرده
 

 

 آتش    زیبایِ یِ رویِ با زندانی کردنِ زردی

 کشدبویِ داغِ او از مبارزه با زمستان و انجمادِ افکار دست نمی

 شودگان نمییِ بلندِ مویِ او تسلیمِ شاخ و شانه کشندهسایه

 کنند از خشمِ چشمِ رعدهایِ ریاکاراش جا خالی نمیهایو جرقه

 نما شده را گاهیپرسش    معناهایِ نخچراغ و بیهایِ بیسِ برقاز تر

 برایِ تصرفی تازه در آگاهی    

 هایِ قطار پیاده و به گشت و گذار واداشتگاهتَکِ ایستبایست در تَکمی

 گانِ جهان راتا شما با دو چشمِ خودتان ببینید بیننده

 ا راهگانِ دشتو با دو گوشِ خودتان بشنوید شنونده

 تر و باالتر گناهبانِ دیگر بیبانی    از سوزنتا شما تجربه کنید که هیچ سوزن

 ای    تر به نبضِ ستارهنیز نیست نزدیک

 یِ آسمانی /اش به رنگِ آبیقدر هم که دلآدمی هر چه

 شوند باز و شاهین    با زندانی کردنِ ما بازنده نمی

 ریکی    یِ الکتبا نشاندنِ گنجشک بر صندلی

 گران    آورد در برابرِ شکنجه و شکنجهپرواز سر فرود نمی

 گانِ نگران    نه    ستاره شوید از دوستی باآسمان دست نمی
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 نما و نماز و دعا باشدهایِ قطار پُر از معناهایِ نخهر چه قدر هم واگن

 دبَرَنها نمیها و شقاوتیِ شرارتاندیشه راه به ریشههایِ بیدعوت

 به پابوسِ سربازانی که از افراطِ اطاعت و ایست   هایِ اصیل و راستین گاهایست

 پُرآزرمِ آذر یِ رویِ روند    زردیاند نمیهایی فرتوت بدل شدهبه تندیس

 وجویِ پرتوی آبی است    تنگ و در جستهمیشه دل

 کندیِ خویش تابوتِ قرمزی را حمل میبر شانه و پرسشِ شفافِ آب

 گانِ مرموزشان    یک ترمز و دو گنجشک و سه چراغ استه مردهک
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 پردیِ کالغی میانسانی از النه
      

 

 از وجودِ کالغی با لباسی سفید و بلند و تمیزمتعجب شد مطبِ پُرتعب    

 اش فشارسنجِ خونیِ یک میز    در دستخوش نشسته پشتِ سلیقه

 ن    اش به وزنِ جنوآستین

 یِ دو نان    گی و داغیکالغی که در مقابلِ تحویل گرفتنِ تازه

 پردازدرا می "نون"در حضورِ تحیرِ روشنِ دیگران    تنها یک حرفِ ناقابلِ 

 نازد    یِ خودش میگذاریبه قانون

    آن آواززاده و به این جا آمده بود برای مداوا 

 ریافتن    ذره دبرایِ رازِ تاریکِ دریا را ذره

 فتور و فتنه و فتراکِ مفتشان و مفتیان را برانداختن    

 نظیر را    قیمتِ کسبِ دانش و نگارشِ اشعارِ بی

 ِی خود پرداختن    گیهایِ زندهبا سالمتی و الله

 داشت باال رفتم     ییِ صدایِ تو که ریسمانمن از صافی

 از او برایِ رفتنِ نان پیشِ پزشک آغاز و پایان و افقی آشنا    وبا پلکانی بی

 آقایانِ زنجیر      نوبتی گرفتم    گفتم که آقایانِ قفل  

 نجیرندهایِ اگیها و شیفتهدور از شیرینی

 روندنمی "الم"و  "نون"یِ زاده شدنِ یِ چراییاز این که در پی
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    پرد یِ کالغی میمیرند    حاال انسانی از النهمی پیش از مرگِ خویش

 بَرَدآورد و با خود میدرد    فشار را از فشارسنج درمیکاوی را میکنج

 نوشته     ْیِ اشعارِ شقایقگیرود تا از شیفتهو می

 ای ای بالبا برگیرد    پس تو چه فکر کردهدو سه شعله برایِ الف

 باالرونده    ای خزنده    باال و بیای ریسماِن بی

 پرست    و فصلْ خزان را    و خرانِ خرافه خوردخزانْ فصل را می

 سال     "نازیانِ"یِ یِ دزدیدهمستِ نازِ شستِ پنجه

 کُشتارند    دارِ کالغانِ ماهْو دوست

 دانندشان هم نمیخوار    حتا یکییِ مفتو از سه فاشیست و مفتش و مفتی

 که درد از آن روی فروتن است و سر به زیر    

 پُرایثار    و بیزار از جاسوسی و بازجویی و تعزیر کار و پیکارگریمهربان و نیکو

 ها دیده و    که خودش تحقیرها و اهانت

 ها به هنگامِ نیازاند    راسوها و روباهاش را ساییدهها اعصابِ شیرینسوهان

 هایِ پُرپشت    رویِ زیبایِ نمازش را به زمین انداخته و    آینه

 اند    اش را تباه کردهوییِ سیاهِ گیسشادی

 
 

 
       

        

 



21 

 

 

 عبا را به تنِ عمامه پوشاندن
 

 

 چون تو خیلی ناز هستی    

 ات باز باشد    اش برایخواهم شعری بگویم که درِ درکمی

 ایاش شکوفهیِ پرواز باشد    اتاقاش هر لحظه آمادهای در زیباییپنجره

 گانگان و ستارهکوبی شده با پروانهاش خالفمرزی    سقاش از بیدیوارهای

 ؟    چنان که دیگر چراغکان نپرسند چرا این است و چرا آنآن

 چه آمد بر سرِ ابلهانِ پیر و جوانی که بودند پیروِ قرآن؟    نه    

 حق با کسی نیست که قَوی است    

 کشاندیهاِی مغرور و آزاده را به غروب مورق وقار و نبوغِ قلهکه ورق

 شدکُخشکاند و با خنجری میها را میها و رگبیرق یِقرمزی

 هایِ بسیاربینی از آسمان نازل شده و پس از سرگردانیچون ناز و نازک

 یِ تو را یافته است    دوستی با تو را بافته است    خانه

 هاشعلهسرافرازِ اش در سرِ یِ چراغی    کهام برایِ تافتنِ فتیلهپس من شتافته

 آلِ عبا    و چنگیزخیزِ  برانگیزدودافتادن در دودمانِ آرزویِ 

 جا    اما آیا به راستی کِی برخواهد خاست و آمد به این

 اند    شناساش حقتَکِ آجرهایشعری که تَک

 خوانند    گشایند و نمییِ دیگران را به جاسوسی نمینامه
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   شان را کنترل  و نه تلفن و اینترنت

 یِ شکوفهزننده به ضریحِ مقدسِ آزادی    ای سربُرندهای خنجرِ ضربه

 یِ نبوغ و چراغ و پروانه    چشم بگشا و ببین که برقزندانی کننده

 هایِ قوی و ضعیفگیرد آدمسان میبرقی که در مرگ است    به یک

 گین و شاد راههایِ اندوعواطفِ کلُفت و ظریف    و اندیشه

 و فروریختهاز مبارزه هایِ بُریده بارد باران    بر سرِ سقفن میسابه یک

 هایِ باوقار و پابرجا بر سرِ پیمان    یا سقف

 پس دیگر بیش از این نده چون را به چرا    چرا را به چون    

 بیش از این برپا نکن دریایی از خون    

 اند    خیالیتماشایی و  شانآخر ادیانِ مجنون هم تمام

 یِ مردمکه برایِ دزدیدنِ قالی و اسباب و اثاثیه 1مانندِ آن آلی

 هایی از قرآن را خواندن استهم اهلِ عبادت و عبودیت و عبارت

   مه پوشاندنبه تنِ عما بس و به عبث    عبا راهم بی

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 آل: موجودی نامریی مانند جن و پری  1
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 احترام به جنگی که برایِ صلح می جنگد
 

 

 گیرد    چون و چرا را یاد میپاک    چه و چاالک و ای به صدسختی بچه

 گذاردیِ باد میخیزد    پای در سخنِ پراکندهافتد و برمیمی

 ستاندمی یستود رود از چراغیشود    میو دشمن میدستی با ا

 ستاید    ولی افسوس که سرانجام به زاریبچه عشق و آزادی و عدالت را می

 اری ـ    ای که هست خودش خواهرِ خوـ زاری

 رباید    اش را خاکِ ریاکار و رباخوار میمجا

 اش را به جایِ جواهر و نشاط و نشاِن زیبایِ دویدنِ غزالهایجیبِ جامه

 یِ مشهورِ مرگی مشکوک و مِشکی    از مُشکِ مشاطه

 انبارد    دیگر برایِ ما چه مانده است؟می غزلدندانه و بیای بیبا شانه

 کلماتی که درمان ندارند    جز کلماتی که درد دارند    

 دانند    دیگر برایِ ما چه مانده است؟              یا راهِ درمانِ خود را نمی

 یِ دشتهایِ وحشیانهپناهی که در زیرِ شدیدترین شکنجههایِ بیجز یادِ گرگ

 و دستی بر خاطراتِ خُرمِ کودکی    کشیدندوار و معصوم میهایی دیوانهزوزه

 شان را در اشک نشاندهشان را گرفته    چشمکه چراغ هاییگرگ

 و امیدشان را به شالق سپرده بودند    

 بارِ تشخیص دادنِ دوست از دشمن را یِ جنایتست که انکار کُنَد کُندیحاال کی
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 و متهوع و منزجر نباشد از زجر و و تیربارانِ مرداد و شهریورهایِ پانزده شانزده 

 ساله؟

 ای به این نتیجهچهارده    حاال خوب است که تو دیگر رسیده ای ماهِ شبِ

 اشیِ صدایِ مصفایکه احترام بگذاری به آن جنگی که با آهنگِ خوشِ صافی

 اش    ساعترنگِ تنگِ  ْیِ زنگِ دلبا رشدِ گیاهی

 اش    با چنگی در هوایِ شنیدنِ تماسِ سفیدِ دست

 کندای به اسمِ صلح میایجادِ صبحانه وجودِ سبزش را همه صرفِ

 ریایِ کودکان کاشته شدهاش در دلِ بیصلحی که از روزِ ازل دانه

 خوردهایی را نمییِ غزالخوانیصلحی که دیگر فریبِ تظاهر و غزل

 رنجوری کشاندندبه به مهجوری و  پناه راهایِ بیگروه گرگکه گروه

 هایِ باوجدانی که گنج و جوانی    گرگ

 هایِ تاریک و نمور گم شدشان در زندانانیکه گنجِ جو

 هایِ شبدر فجر یا نیمه   بُریده فجیع شان و گلویِ پُرآوازِ بیابان

 یِ دین    چین و حامیبه دستِ سمورهایِ سخن

 و یاسمین     خنیاو  شمنِ نایِ سمندرهایِ دارییبه دست
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 دیدار به قیامت
          

 

 و من خواندم:«    دیدارمان به قیامت»قبل از مرگ نوشت: مرد دَمیآن بزرگْ

 رسدجا نمیواره در راه است    قیامتی که هرگز به اینخوشا قیامتی که هم»

 رسدجا نمیحالی دارد    زیرا آن چیزی که هرگز به اینو این جایِ خوش

 کند    آید    هیچ وقت هم ما را ترک نمیهرگز نمی

 «    کندگی نمیسردهدچارِ اندوه و اف

 کندیِ گفتار و کردارِ شما را میکشد و جاسوسیای سرمیدزدکی پرده

  کِشد    یا نقاش که درد را؟خواهد بداند که آیا درد است که نقاش را میو می

 ؟بیندو آیا با زندانی کردنِ ابر    چه کسی جز باغ و بوستان ضرر می

 نفر    مردی نخبه و تنها را انتخاب هااز میانِ میلیونکه مرگی بزرگْ 

 کشد    یِ آخر اشتیاقِ قرمزِ قلبِ او را سرمیو تا قطره

 یِ پرده در فضا متقاعدیِ چرخشِ جاسوسانهبطری را به بطالنِ تکرارِ ابدی

 کندفیروز میرقصِ حاجیجشنِ نوروز و بیو هر روز را مانندِ روزِ قیامت    بی

 گو هستیدهایِ راستگان و انسانستارهای ابرهایی که زندانِ 

 هایِ نخبه    یِ ناودانای ابرهایی که از ناکامی و ناالنی

 اید    شناسید و سیامستسر از پا نمی

 یِ مختصرِ مختصاتِ حساسِ اخالقِ خالقِ نوشتهجا سیاست به درکِ دستاین
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 رسدیِ یگانه نمیآن الله

 گریزد    از او میسارانه ای که قیامت شرمآن الله

 شدکجا نقاش درد میانند    که اینداش نمیقیامتی که گاوان و گرازان

 شدکرا میترازویِ بیگانه با پیمان و پیکار    بارهایِ سیاه و سرد 
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 شودعمونوروز مالح می
 

 

 فیروز    عقیقِ دقیقِ انگشترِ حاجی

 یِ نوروز جشِن شادمانهقاتالنِ رقص و آوازِ یِکند به قدمتِ قبیلهقی می

 ها بسته    و تالوتِ قرآن را به بالِ زباله

 داردترین بادها ارزانی میبه ارزان    ها بُردهدر به دورترین بیابانبهدر سیزده

 خواند    ای که قواد را میبه غباری که قحبه    و به قحبه

 داردها برحذر میقابلمهنخوتِ نخود  او را از سخن گفتن با 

 ال    بهو نخلستان از آشنایی با بخل و بالهایِ ال

 هایِ شور و تلخِ نقره و طال    سرباززدهپرسی با پرسشاز احوال

 گذاردشفیق می یِ رفیقِ عقیقیرویِ قدمتِ قبیلهپا به قلم

 و سرگیجهتل استفراغ دارم    تلیِ قرآن که برمیمن پرده از تالوتِ پُرحوصله

 یِ فیروزهزنند به رنگِ آسمانیسار و دار و تازیانه    بدن میسنگ

 ها به حج و حاجی و حجله احتیاج ندارندلکگروه    لکلکه و گروهجا که لکهبه آن

 گواال اهللهایِ نادان و الالهبه رویِ چاقوهایِ پروازگر و وضوگرفته    بر سرِ قابلمه

 بندی که نخی از نخاع داردارانند    این گردنبگِل و گُه و نفرت می

 پروراندبالی که نخاله و نخوت و خدا را میو آن غربالِ فراغ

 یابندها میهایِ خونِ فروریخته در نخجیرگاهآثارِ پایِ تو را تنها در لکه
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     ناوه آسیاهِ تو را در فریادِ یِفواره

     جا که جشن و عشق و عقل و خرمایی نیستدر آن

 جا که غبار و قحبه و قواد سه ضلعی هستند    در آن

 شوند    که از هیچ مثلثی مست نمی

 گشایندعمونوروز را نمییِ کشتیبا هیچ شرابی شراعِ 

 مسلسلی مؤمن و مخفی     یِ جاهلِ جادهو در سجاده

 اندهایی را که خودشان شکاری و گرمازده و شوربختکند پرسشخفه می

 ها را     قرمزِ ماهیانِ تَنگِ آغوشِ تُنگاما بدنِ

 کنند هایِ دریادل دعوت مییِ گرمابهگفتاریبه شیرین
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 به خاطرِ ماندن با من
 

 

 ترین شرایطهایِ عشق و در سختگیبه خاطرِ ماندن با من در تشنه

 ها و رِشک    ـ در آن هنگام که بودم موردِ هجومِ شپش

 دیروز یک به یک    و دوستانِ 

 شدند ـ    سوارانِ سود و سودا و سعایتِ امروز میتَک

 پایه    گزارم ای سهاز تو سپاس

 دامنی آویخته   هایِ پاکْ هایِ بلندت شوالهایِ باشخصیت و پیمانکه از شاخه

 در جوارت عطری اعتماد و اطمینان را فروریخته    

 هایِ سرافرازات را    ارتشی از آتشیِ وسیعاستواریو در آغوشْ گرفته 

 سریع     هادروغ    ساعتدود    بی بیهایِآتش

 خزند    بادهایِ وضیع    گذارند و میسر بر خاک می

 خرند    طلبی و خیانت را از وزیر و شاه و شیخ میفرصت

 ست ساخته به دستِ سود و سودا و سعایت    ایو این رشته

 ترین حقیقتِ شهروندیترین حقِ انسانی    و ابتداییرعایتِ کوچککه بی

 جواهرش یک در میان    رِشک و شپش هایبندی را که دانهگردن

 اندازد    و به سهو یا به عمد    به گردنِ روزگار می

 یِ سپهر    در زایشِ شرافت و شعور و شرارهسهمِ سهیل را 
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 بدهد!     دهد    باشد!    بگذارانکار یا کم جلوه می

 پرند    تر از آن میتر و رسواکنندهها سریعساعت

 شنبه    ها با گلویِ سهسهره

 رسانندتر و زیباتر از آن به اوج میاللزها را چهارشنبه

 دل و فرامایه پاککه نیازی به شهادتِ خورشید در دادگاه باشد!    ای نازنینِ 

 ت را برگزیده    ات به ناگزیر تبعید یا هجرپایهای که سه

 ات تاق افتاده    و از اتاق و اتاقیانِ طاغی

 گزارِ توأند اعتماد و اطمینان    هنوز سپاس

 هایی را    آورند آن بی لکه دامانو به یاد می

 شان بی چون و چرا    به هیچ وجه    که هیچ کدام از دو پای

 هم نبودند مال کردنِ حقوقِ ریزِ حتا موریانه و مورچهاهلِ پای

 گذشت که روزی    یِ مرموزِ مبارزان هم نمیمخیله و اصلن از

 در این روزگاری که بازاری بزرگ و پُرنیزه است    

  خندیمعصومیتِ سالمی و شکفتنِ شیرینِ لببه ازایِ جوابِ 

 اش سودیخندزنندهدل و لبیِ سادهگزارِ شوریدهاز سالم

 طلبندی میبرایِ چشمانِ دور یا نزدیکِ دود
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 مثلثی با سه ضلعِ غافل و قاتل و باطل
       

 

 یِ خود را تعطیل کنند و    کاش قرمزها بارگیری

 ها بسپارند    سازی را به دستِ آبیکارِ مستطیل

    جا بروند وشان از اینهایِ مصنوعیزده با نبضهایِ ماشینآدم

 جا بیایندهایِ دیگری به اینتروییده با غنچه و قرائهایِ تازهطبیعت

 به تعهد و تقصیرِ خویش شوندکاش تمامِ اعضایِ بدنِ آدمی از ته تا سر    مُقر 

 وقتی ساکنانِ این قصر از ریز تا درشت اسیرند    )

 و سیر و پیاز به جایِ پروانه و یاس    

     وگو نشستهبرگذاشته و به گفت ایدر باغ صندلی

     (اندخاستهرانی بریا به سخن

 باطل    ما غافل چه رازی در کار است که همیشه تالش و پیکارِ خدایانْ

 واره کفشی به ناحق    آیید؟    چرا همو شما قاتل از آب درمی

 گذارد؟    پا رویِ حقِ کفشِ دیگری می

 وگو    و قرمز و آبی به جایِ نشستن پشتِ میزِ گفت

 گویند؟    گر دروغ میدیِی یکرودررویِ آینه درباره

 یِ کورِ طبیعتبَرَد    قَدَرقدرتیرا باد با خود می "اگر"و  "شاید"و  "کاشکی"

 کر یِ بشر را نابود و ریزریز مثلِ شَهایِ فوالدیحتا عواطفِ آهنی و اندیشه
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   کندمی

 یِ وجودِ او    هایِ طنازِ نازنینیبتُن

 کندرا متالشی و پراکنده مثلِ نمک میاش هایو نایِ سمنتی و پُرآوازِ تالش

 هایِ تعطیلی ناشناس    ای خطاها و جنایت

 ای قصرِ ساخته شده با تقصیر و تقلید و تقلب    

 یِ آن باغ    ای از تابش و تاریکیهر قرائتِ تازه

 داردها پنهان میای بویِ صحبتِ سیر و پیاز را در پشتِ پردهفقط برایِ دقیقه

 ن باز داستان    اما پس از آ

 یِ یِ اعضایِ بُریده شدهتعهدییِ تعهد یا بیهمان داستانِ بندر و بارگیری

 هاستبدن

 اعضایی که نیمی غافل و نیمی قاتل    نیمی چپ و نیمی راست

 مند و نیمی گداست نیمی ثروت
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 کشای زوزهپنجه
 

 

 انداین آبادی ارزانی داشته به "پرهیزگاری"هایِ ویرانی را ران

 راننداش میهایهایی که سخن را به جانبِ جهنم و عذابران

 دانندهایِ دیگری مییِ جهان را در کهکشانِی واقعیگاهِ رانندهو جای

 ای قهر کرده و پشت به ما نشسته    و در پشتِ ما هم بارشِ برفپنجره

 د    زنمی یِ معصومیتخنجری به سفیدی از پشتْ

 معادلِ مالقات با کُس یا کیر است        ها که گریزشان به هر کجاای به رانو طعنه

 قالِ آدمی در این جهان از دو حال خارج نیست    یا شکارچی یا نخجیر است

 گذارنداند    شور و حالی دارند    سر به کوه و صحرایی میشعرها تا جوان

 دارند    ست مییِ اهلِ عشق را دوهایِ وحشیالله

 سپارند    ها گوش مییِ ساکت و رنگارنگِ پروانهبه وحی

 ها پیر شدند    اما همین که پنجره

 رانند    یِ شفافیت سخن مییِ شیشه و پارسایییاز پرهیزگار

 رو    از رانشِ ران به سمتِ روح    مالشِ تخم به سویِ نیم

 آید    هایِ دیگر فراهم مییِ کهکشانرویی که با آتشِ اهورایینیم

 بیا ناهارت را بخور ای دریافته    که در این دنیا دست روِی دست بسیار است

 ست که دیروزْ یار است    دشمنْ امروز کسی
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 رسد که از دو حال خارج یِ خنجرها پشت در پشت به نخجیرگاهی میو شجره

 ش ایصید و صیاد نیستِ

     اشیِ سه مقالهدفعهیکسر از پسِ کوه فراکشیدنِ 

 بر خاکسترِ خاموشِ فریادی    گسترده در چهار کران ستباراندنِ باران و رانی

 است     شهوتشش کشِ یِ زوزهآری پنجه

   جهاناین ناکِ هراس تمامِ پروردگارانِ یِپرورنده
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 چادریک یِ هایِ اجبارینقش
 

 

 تر و گی بیشقعیت و مقامِ اعضایِ حزبِ زندههر چه مسئولیت و موقع و مو

 باالتر است

 تر است از جانبِ میدانمان متهمتر و گویگویما جواب

 آید در زندانها میها و قناریسرِ قمری تریم در چه بهما سهیم

 پرست    ها شغلزده    بوقها آدمو این که چرا ماشین

 تانگیختهاییِ انگالنه و تَکگیاید از زندهو شما قدمی پیش نیامده

 تان در روزِ الست    از رذالتِ مُردابانه

 خواهد از خدا جز  یک آدمِ نابینا را    و توبیخ    عصا چه می

 آزارِ سروی آزاده را؟    بیخِ ضعیف و بی

 تا گناهِ بر باد رفتنِ صدهاهزار سرِ سرافرازِ افرا   

 سارِ امروزِ پا راکرورها سنگ    دستیِ فردایِ صدها امیدِ قطع شدهسی

 یِ زندان و تازیانهعدالتِ گردون بیندازد    و میلهبند و بیگردنبه گردنِ بی

 یِ ترازو وارهد    از پیامِ برابرطلبانه

  برافراشته در کهکشان    هایِ درفشْای مسئولیت

  دیگر نیزها سالِگی    گویا با گذشتِ میلیونهایِ زندهای احزابِ زایش

 ماه همین ماه خواهد بود که هست    یعنی چنگکی برایِ آویختن از آن
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 چکامه و چکاوک و چلچله را    چنار و 

 بیند    و گویا این گوی تا میدان را تهی از سواران می

 زندگانِ شَترنج و رنجورانِ جهان جا میدارِ پیادهخود را طرف

 اش    را که در آن سویزنگِ دری     فرهنگو بی درنگو بی

 نازدههایی ماشیناند    منتظرِ ظهورِ آدمهایی از دیرباز منتظرِ عدالتپرسش

 هایِ خاکسترنشینِ کهکشانزادهای ماهِ شبِ یک منهایِ پانزده    ای شاه

 ها    یِ شهابیِ شَترنجِ ظلمانیای بازنده

 ورزانکینهاین ن    وزیران و وکیالن و امیرااین شیوخِ نشسته به جایِ 

 گانِ زندان    گانِ عقده    میرندهزاینده

     داران و بسیجیان ــ پاس شانراهِ مراد و مریدهایِ کوچک و بزرگبه هم

 شانزدایکُش و هوشهایِ وحوشپنداشتند که با وحشتِ شکنجهمی

 کست آن دخترِ رزمنده  را    به اعتراف و به شپناهِ بی یبایِیِ زجوانی

 گی واخواهند داشتبه انزجار از حزبِ رنگارنگِ زندهآزرمِ آذروارش را    و 

 دَم پیدا شد    اما پیش از دمیدنِ سپیده

 که اجبارِ بی چون و چرایِ چادرِ شیدایِ آن عزیز    

 آوازیان را حبیبپروازیان و دروازهْفطرتْ آن تمامِ 

 خویش داشته استعصیانِ نقش بر  گانی وارسته و تمیز از خودکشی را   ستاره
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 چرا عقل را در یخچال نگذاشتند؟
 

1 
 گذارم    جا به جا نمیاینهرگز یِ کرمانشاهی را من لهجه

 شده    نشدههایِ کِرمشده    یا شیخهایِ شیخروم و شهروندِ شهرِ کِرمنمی

 دهنده    رتهایِ الت و لمپن و راپُیِ لجوجِ لجنلهجه با

گویم    برایِ به رخ کشیدنِ خاک نیست    به مغزهایِ نغزاندیش نمیغُزهایِ تیز لُ

 یِ سختِ آید از سینهمقصد بیرون میجوشد و بینه!    خودش خود به خود می

 سنگ

 اش    ست تا زنْ سایها رد ذاتیشعرِ زاللِ آب    و نه مَ

 اش     دنبالهست تا زنْا بادبادکی هن

 اش باشد    یِ َلنگست تا زنْ دستهو نه کلنگی

 ترین خاک    خوراکها در خوشیِ کِرماکرمِ لهجه

 کند    آباد را به دهانی تبدیل میخراب این

 اند    و اشعارِ ناسودجوِی آتشاش زمین و آسمانکه دو آرواره

 ه راستِ افراطی را    چ و روکاغذها را چه سفید و چه سیاه    چه چپ

  سوزانند    ای عقل چرا تو را در یخچال نگذاشتند؟ سان میبه یک

 گندید    گونه نمیگذاشتند    جهان ایناگر تو را در یخچال می

 زدند    ها کپک نمیزبان
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 آمدند واش از آسمان به زمین نمیگانراهِ ستارهزمان به هم

 زدند    هایِ گداتر از خود را نمیدرِ خانه

 مرغ بوده    یا مرغ؟     ِید که اول تخمپرسو کسی نمی

 سان بُرد؟جا و جاوید به یکروی از زن و مرد    هر دو یکچه کسی آب

 

 

2 
 هایِ خیابانیهایِ غذاخوری و در گردشها در سالنحاال افسوس که انسان

 یا در هر جایِ دیگری که تو در خیال آری    

 گذارنده جای میببر میزی یا سکویی شان را چون فندکی عقل

 رود که آن را دوباره بردارند    و یادشان می

 مرغ و نه مرغ    و به ما بگویند که اول نه تخمِ 

     اش بودهایو نه حتا خروس و خرناسه

 نبود جز رؤیایی ویران و ناشی در شنایِ منجالبی    جز آشوبی و کلنگی

 اش در سحرگاهیوالدییِ هراسِ فیِ آواز خواندنِ سایهکه پیش از سردی

 سالِ بالِ خودش را با ما سه بار انکار کردیِ کهنخداوند آشنایی
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 سوگند به نور / سوگند به نار
 

 

 گی    از تنبلی و سرخورده

 رودای هم نمییِ خوبِ کتابی حتا  سی چهل صفحهدیگر به میهمانی خواندنْ

  سیب و قربانی کردنِ خود را انارخورد    به نار    به آزرمِبه نور سوگند نمی

 یِ معتقد به ترقی و تکاملِ کیهانیِ یک آدمِ انقالبیو به دیدارِ مهتابی

 ارنهایِ دیگر نکَشنده به کگی با انسانبستهیک آدمِ خود را از تعهد و هم

     "پیالتوس"یِ دنیا با پنجهیِ پیلِ قَویدر این دیار بازی

 تابه    در ماهی "پطرس"یِ مردانهجوانو بازیدنِ آن انکارِ نا

 را "مسیح"یِ گرداند که پیامِ فردوسانهمرا در به در به دنبالِ مرغی نازنین می

 به دورانِ کودکی را    به منقار بُرد و دیگر بازنیاورد هایِ زیبایانهآن بازگشتن

 چه به سرِ این کتابِ بی سر و پا آمده    

 یِ جهان    اش به قصدِ خرابی دستکه در آن آشوبی با کلنگِ

  گان افتاده    به جانِ واژه

 یِ خود کردهگی در خاک را پیشهآفتاب پایین آمده و خزنده

 اند؟مُقر شده به عجزِ خویش    هاسامانیها و سامانِ بیدرمانیو درمانِ بی

 ها کودن ویِ این کتابِ کهن آمده    که کانگیچه بر سرِ یگانه

 یِ انگشتر است    ف پیروزتر از فیروزهخز
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 انگل بر بلندترین شاخه نشسته و در حالِ چهچهه    و بلبلْ شاهدی پریشان

 تر از قندی هستیکه پسر پیرتر از پدر است؟    تو هنوز هم آن سوگندِ شیرین

 شود    آن روغنیهایِ جهان جاری میکه در تمامِ استکان

 برد    آن نمکیایِ ضدِ آفتاب و انقالب میهروی از تابهکه رونق و آب

 جوید    یِ مسیح را میکه لبانِ شکفته

 خنِد کودکان جاودانه جاری باشد    تا در این جوی لب

     "یهودایی"یِ یِ بوسهو من نباشم هرگز تلخی

 یِ درخشاِن هیچ گیسوییبر شانه

 توزشگینِ پیلِ کینه)در این دنیایی که پشتِ لغزان و خشم

 به نوبتیکی و نوبتیکی   سازانِ کیهان را سوزان و کتابتمامِ دل

  اندازد(میفروکاری یِ محافظهاز اوجِ تکامل    به موجِ خیانت    یا به خیزابه
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 گرچه همه چیزِ این جهان بر باد است
 

 

 گرچه همه چیزِ این جهان بر باد است    

 گذارد    اش را در دستِ آب میتبا این حال خاکْ دس

 گذردمی "اش به ناچار کوچیدههاییِ خانهکوچه"از اندوِه 

 اش را به کسی دارد ـ هر که باشد ـو هوایِ گفتنِ حرفِ دل

 هایِ جانِ این سنگ از سکوت و تجرد است    تَرَک

 ها    شادی را از بلبالن ربود؟از چه کسی مشورت را از شاخه

 تین روزِ جهان    جان به چه شمایل    از در نخس

 گزارمو به چه تغییراتی و تا کجا مایل بود؟    من از رستاخیزها سپاس

 گذارم    هایی را میپایهجا سهکه این

 یِ انقالب    تحلیلِ تجزیه    خوردهآوردهایِ شکستبرایِ نشستنِ دست

 دنِ خطا یِ تجربه    برطرف کرتعهدی    بازنگریتعطیلِ بی

 !کنایه و کناره و تاریک    ای آوازهایِ سنگیهایِ بیو روشن کردنِ گوشه

     !هایِ پالستیکیموسیقی    !هایِ فلزیرقص

 اید    شما هر چیزِ این جهان را به دستِ باد سپرده

 گنجدیِ هندسه میتان هنوز فرسوده است و در سنتِ زنگاریشکلِ نگاه

 ایم ما؟    شمی و نه چراغی دارد    چه داشتهتان نه چهایو کنایه
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 ایم داشته باشیم؟    توانستهچه می

 اندها آویختهمان از چنگکهایکه حاال هزارهزار خواسته

 انداش را بسیار زودتر از موعد ربودههایعمرمان و گُل و پروانه

 هایِ دیگر دانستهو هر تَرَکِ این سنگ خودش را برتر از تَرَک

 یِ انقالبی را به عهده بگیردتا رهبری   رود  خود را گرفته و میسرِ

 یِ تجرد و تأملریز    ای از تلِ طالییات نمکهایای عزیزِ حرف

 هارسیده    و دانسته که تمامِ قیام هابه اوجِ تکاملی باالتر از کوه

 رساندییِ دوقلو مشان را    یک گیاه    به سه ریشههایها و شاخهبا نام

 شان    به جدولِ اعدادی که در تهِ دل

 دادگری و دیگرآزاری دارد    آری ای عزیزچیزی گرایش به بی

 آورندشان درمیها که کلیدهایِ خاکی را از جیبآن کِرم

 بندند  شان را به روِی دیگران میگشایند و    قلبِ فلزیشان را میهایدرِ خانه

 دانندنمی " جهان و جامعه راگذرد در حاالیِچه می"حتا 

 زاران    گی در نیچه رسد به دانستنِ شکلِ ازلِ زنده

 اندریختهشان    خدایان اسید میهایی که در کامیِ بلبل و سهرهچه تعدادی

 اتاقِ محبسشکستِ ها از سقفِ ریزِ انقالبیِ تعلیقِ عرقو چرایی

 یِ ساخته شدنِ پولگیگونهو چه

   هایِ نخستینترین آمیبترین و علیلمیعادستِ به 
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 امام ای نازنینبه تو ظنین
        

 

 !شادیلذت و آزادی    بیهایِ بیها    از گذرگاهچه زود گذشتند گذشته

 هایِ به غفلتِ خویش آگاه    جا رسیدند قافلهو چه دیر به این

 یِ آزرم!چهرهیِ از قرمزیهایِ پشیمان و عشق    هایِ پریشان از اشتباهقدم

 امهایِ روح دیدهترین خواستها را در ابرازِ خالصانهیِ زبانبا این که من زبونی

 ام    ها را در قعرِ هستی شنیدهرازِ اختفایِ زبرجدها و مرجان

 ام    و قرارهایِ تو ظنین قول و با این که سخت به عهدها و

 ام    بیا و از غفلت و تأخیرای نازنین گویم سالمباز با این حال به تو می

 یِ خویش بگذر    بیا و بگو که کسی    تجربههایِ بیبیا و از تعلل و تعلیم

 ای مِسی    یِ حرف    و با سینهیِ توخالیبا حلبی

 یِ دیگران را به طالیِ در حقیقت جلب نخواهد کردهرگز توجه

 رگ    یِ بیزمینییک سیبناچیزِ نبضِ با کسی بیا و بگو که 

 هایِ غافل و قاتل را    دارایِ قلب نخواهد کردهرگز قبور و آدم

     آیند وبازمیفراها به زمین چه زود گذشته

     کنند!تکرار می    زاللی به گِردِ را یِ زبونها گَردگردشِ

 کنند!    ها را نقشِ درونِ قاب میهایی مبدل    نقابو گاه با چهره

 تانای آگاه به تضاد و تقابلِ سفیدی و سیاهی    هایِ جهانشمای چ
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 خودتان    مظلومِ ای مظنون حتا به مژگانِ 

 این هم رقاص و هم خواننده    جا به جا مانندهیِ جاودانه در ایناین گذرنده

 دیده    نازنینِ رازآلودی به جز انسان نیستگر و هم ستماین هم ستم

 ه وقتِ سخن گفتن از لذت و شادی ـ که حقِ مسلمِ اوست ـدانم چرا بولی نمی

 اش از ترسِ اتهام و از دست دادنِ آزادیاش قرمز    و ریشهچهره

 خبرِخوابِ خورده از شنیدنِ  ناگهان تکانخاکِ تَکِخودش را مخفی در 

 کند؟یِ آب میخِرَدانهبی
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 اندانگار که سنگ را کُشته
 

 

 ات    پوش    و تو که نوشافق    راهی شیری کفشی از

 شدهتکثرِ صداهایی وارسته از تکبر و هذیان و حقارت است    ای گوشِ گم

 یکی ابله است و سوم ریگچیزی که در این گیتی زیاد و ارزان است    

 کُشدپیداست که انسان به هر دو دنیا رید    انسانی که انسانِ دیگر را می

 کند    انگار که سنگی را کُشته استلن فرقی نمیاش اصو برای

 ها نشنوندشان را تاسات را آهسته بنویس تا صدایهایِ دلتو حرف

 یِ خود و زبانِ زنبوران را نبُرندها دستهسرشار از حسادت نشوند    و داس

 و آن کفش    به پایِ این ستاره تنگ است    آتشین چرمی  افقْ

 داران ننگ استچین    برایِ مغازهرزان و سخنهایِ زیاد و او گوش

 زادِ شَر    ای با شعر و موسیقی و رقصای بشرِ هم

 یِ حقیقتِ هستی پرت کرده    حواسِ خودت را از تلخی

 ات از کوه باال رفته    از کوه باالتر زده استتو با این که سن

 رد    بَات اما هنوز دریغا    که کاه را دارد به منقار میعقل

 ما غارهایی تاریک و تنگ اما شیرین    در وسطِ پاهایِ زن و زنبور هستیم

  یِ شته و شپشانگییِ حواسِ عقابان از حسادتِ همیشهکنندهپرت

 یِ عقربان وارهیِ هماز حمله
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 ـ این مقربانِ بارگاهِ اهلل    اللهی که هست علیهِ کارهایِ نیکِ خدا ـ

 وزدهایِ بیابانی نمیما زیِ ابلهانِ شهری و ریگ وِزوِزِ ماضی و مضارعِ

 یِ قرآنیهایِ قاریخزد خزِ خاکسارِ ما به جانبِ سرمایِ بدنِ کِرمنمی

 داری    یِ بچاپ بچاپِ جهانِ سرمایههایِ کُشته مردهکِرم

 ناک و پُرمایههایِ مکتشف و تابیِ کتابای سرمایِ تیراژِ زیرِ صفر درجه

 سایه    همیشه جهانِ جوانِ شما دوربادیِ همبِ خانهای آفتابِ غری

 پوشانِ خاک    جان گفتن به خرافهاز نوشِ

 سوز!شان آهناک    دهانشان نمهایبه خرانی حتا اگر که چشم

 همیشه جوالِ شما نه از کاه و کودنی    که از نور و خُرمی پُرباد!

 یری    هایِ راهِ شناپذیرِ اسبگیای سوارانِ خسته

 آوری و دالوربَری    هایِ دلیلاسب

 تان    منیرانکه ست هایا سده هاای انیرانی که سال

 گویندچَه نمیبَه    چَهدارند به بَه

 خورندآور استفراغِ خودشان را نمیدارند با اشتهایی لذت

 یِ ایران استیِ اسالمیاش جمهوریاستفراغی که نامِ نامی

 ـ مثلِ آب خوردنِ سگ انسان و سنگ    ـ تنِکُشاستفراغی که 

 سان است یککاملن اش برای
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 چراغ برایِ راه را گم کردن است
   

 

 ای ای کشیدهای    بیخِ گوشِ شرافت زدهای کشیدهدایرهتو نامردمی را نیم

 ل شودای سرخ بدتا سبز از درختان جدا و    وجدانِ نقاش به نقطه

 یِ سیگاری    از نوکِ دلِ سوختهو بدرخشد در شب 

 یابند؟    پس چرا بندِ بدبخت راگان راهِ خود را نمیشدهپس چرا حاال هم گم

 کنند؟    هایِ طوالنی رها نمیاز اسارتِ رنگارنگِ رخت

 رودیِ زمان میهایِ فرسودهمردمان و نخ یِسخن از نامردمی

 آیدبازنمی هایِ این جهانو دیگر به هیچ کدام از جاده

 دایرهای را برایِ نیمهایِ تشنه    نقطهآورد َنمی را برایِ زمینو با خود بازنمی

 خورده    و عدالتی را برایِ درختانِ کشیده

     مند بنشیندیِ بامی درخشان و سخاوتآید بر بلندیتا عشق می

  خدایانِ انقالبی یِای قرمز را که نشانِ خونِ ریختهای برایِ او پاره پارچهپرنده

 بر خاک است

 گشایمها پر میپرتاب    و من شتابان و ترسان به جانبِ آبی

 سرایم    هایِ سوخته از هجرانِ سیگار را میسرودِ لب

 هایِ سرافرازِ وجویِ رازِ شکستِ شاخهسیگارهایی که تمامِ عمرشان صرفِ جست

 افرا شد
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 با هیچ پند و حرفی    آویخته از بندِ رختیِ اسارتِ ای درازی

 شوندها به دریا تبدیل نمیآیند    نمجا بازنمیهایِ رفته به اینجاده

 گیرند و از او بیرون نیامدههایِ نقشِ پرده    جان نمیو آتش

 روند    گی نمیگی و بردهبه جنگِ تشنه

 زده در سینه    ی یخیِ ماهگیآییم با افسردهما می

 مان    یِ دستای در سینیو مردهیِ خشک با ماهی

  عمیقِ انقالب ِِی انقالب را    اشتهایبینیم که خدایانِ زایندهآییم و میما می

 خورد    یواش و پیوسته میدارد یواش

     آهسته راه را گم کردن استو چراغ برایِ آهسته

 تان را گشوده    هایبرایِ آن که شما چشم

 افرازانِ جهانشقِ فروزانِ گردنبا کشیده و لگدی به ع

 گدنی که نقشِ قشنگِ در و دیوار استیِ گلنگییا با کشیدنِ فریفته

     یِ آن سویِ ساحلِ اسارت را کامل کنیددایرهخیانتِ سیاهِ نیم
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 یِ ناقابلشش نقطه
  

 

  زمینهایِ در باال و پایینِهایِ سمتِ راست و سمتِ چپ    آن انسانآن انسان

 یِ ناقابل هستند که هر چه به این در و آن در بزنندشش نقطه

 که هر چه بخواهند موقعیتِ خودشان را عوض کنند    

 را  "جنایت"یِ دهند    یا واژهرا تشکیل می "خیانت"یِ یا واژه

 شود به کجا؟    شنا کردن در خشکی ختم می

 شغلِ این شلغمِ سرشار از غم     یِ خود دارد آشنایی با کدام ساحل را؟در پی

 ش همیشه آغشته به نم    ایاهاین چشم

     هایِ پخته استهایِ خام به آدمتبدیلِ آدم

 جا رُستهجا و آنهایِ تازه ایندانهقدکشاندن و وزن دادن به شخصیتِ 

 اش به برقو دانسته که سمتِ راست و چپ نسبیتی دارند که با نصب

 سوزد    تو غصه نخور و غم ننوش!    قلبِ هر چراغی می

 یِ متونِ ادبیات روسیاه از برنیاوردنِ انتظارِ ابدیای سفیدپوشِ کاغذهای

 هایِ ریاضی    تو غصه نخور و غم ننوش!ات را گلو    سرشار از چهچههای ریاضت

 "خیانت"اش لرزند از لغزیدنی    که لُغُزِ دهانیِ ارزان دارند میکه شش نقطه

 آیدیِ شفیقی میرفیقی به اضافه    "جنایت"اش ه یخِ زمستانک

 رساند    ای میخانهخرابِ یِ یِ خیزابهمرا به آستانه
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     کنداش در را باز میکه چراغی از آن سوی

 اند    سوختهدلاین کاشانه  هایِگوید که تمامِ آدمو می

 و نادانهایِ خام مانندِ سیم هایِ مجرب و پخته همشلغم

 انداش نِسبی نباشد رفتهوجویِ موجی که دریایبه جست
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 تم مِنَرَیک گِ 
 

 

 بخشد    گی میچه حرکتِ معطری!    که عطرش تری به تازه

 اش    نشیند    و روشِ روشنِ فرهنگاش بر برگ میتحرک

 خوابد    نه    یِ در رنگ میها عاطفهتنوعِمبا تنِ 

 ترین پرچم    همزاترین دشت و داشتنِ پُرغمحتا در وحشت من

 خواهم    دوستی با دو پروانه را نمی

 اگر که آنان بخواهند بر دوشِ من یک گِرم منت را بگذارند

 آیند غیرِ مترقبهطور که میاگر ندانند که حوادث همان

 چشمی به پشتِ سر غیرِ مترقبهروند بیطور هم میهمان

 سه ترقه     شوند باها غیب می رنگینِ ترانهها و برگِاگونِ حرکتعطرِ گون

 یِ پُرچینِ پرچمی هستیای ناگهان    تو را که چروکِ چهرهو جرقه

 کشاندیِ معروف و مسلمان و غایب فرومی"دوازده"یِ بلندِ آن به مرتبه

 کشاندیِ منجالب را به پشتِ سرِ تو میلشکری از امواجِ مرده

 کنداش نمیهایبی که قورباغه را مجبور به ترکِ لجنمنجال

 گذارد    شدن منتی را نمییا امام بر بر دوشِ او برایِ پیام

 یِ انسانسازیهایِ پریده مثلِ بخار    از سرِ مایل به افسانهای دوستی

  یک دامنیشِ حرکتِ خوشِ اندامِیِ عشوهیِ حیوان    با پروریاز بامِ اسطوره
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 زن    و نگاهی کرد به منیِ عطرِ بدنِ آن زن    کبوتر شد معلقوابِ زنندهبا ج

 یِ روزگاریِ تردستیام کبود از تازیانهام قرمز از آزرم    و پشتکه چهره

 و به من گفت که به خاطر بسپار    

 گِرد استدندان    بری پیر و خطرناک و گِرد استکه خورشید پیام

 اش تردارتر    دامنشود    و چین و چروکپیرتر میبری که هر روز پیام

 یِ پهنایِ سپهرِ پُرپِهِن میرد    و اصحابِ خاکستریاما هرگز نمی

 هر سال تاریکِ دوازده ماِه مؤمن دارند در قرائتی قُر بر قبرِ

 بال    روشنیِ قاری و پُر پَر و دوازده قورباغه

 انِ این بیابان    بیاندام و خوشمُقر که غایبانِ شیرین

 نشینییِ منجالبجامه ْگزار نیستند    خدایانِ عطرینمنتکسانی جز خدایانِ 

 کنند بر دار که عقاب و سهره و سار را می
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 آیدای میجگنی که از لگنِ بچه
     

1 
 کنند به آن روزی    که در آن شما زاده شدید    مادران نفرین می

 کارشان    درختان به آن ساعتی    ایتای  پسرانِ جن

 شانهایهایِ ریشهکه سرِ سفرهایِ سفید و ثمرهایِ منیر را بریدید    ای انگل

 قطره عقیقِ دروغینِ قلبِ شما فراهم آمدای    که قطرهو معدن به آن دقیقه

 اش به تنگی نیفتادهای قمه گذاشته در خونِ عاشقان    بطری تا نفس

 داند    شان را نمیترینا زاللقدرِ هوا حت

 بَرَدها نمیگانِ گرمابهکسی لُنگی به نیکویی برایِ سرمازده

 زند پایِ حقیقت برایِ رفتن بر مزارِ معصومِ مادرانلَنگ می

 هایِ ساعت    نشانِ ثانیهبرایِ گذاشتنِ گُلی بر گورِ بی

 هایِ من کجاست؟گان    بالیِ پُرپرندهو پرسیدن از حالی سبز بر شاخه

 شان بگیرمتا جوانی و جواهرات    تا جواهراتِ جوانی را در زیرِ گرمای

 نشانی از رِد پایِ آن شهیدانی بگیرم    

 گذاشتندپناهِ وجدان میهایِ بیکه دانه در دهانِ جوجه

 گرفتند    زیباترین آرزوهایِ بشری را دست در دست می

 بازان    تازِ پاکپیشیِ سفرهایِ بردند تا سفیدیو می

 یِ جوانانگیزارِ جنگلِ گیسویِ آزادهپشتِ سیاهمُشک و پشتتا مُشک
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 کندرنگی قرمز در بیرقی بلند کمر راست می که جاآن

 زنِ چکش رادستِ چهچه    جوهرانرگان و بیدر اجبارِ جنگی با بی

 ز روزی که در آنگرداند اگذارد    و روی برمی داس میگفتارِ ْدر گردنِ گرم

 پدران به دستِ پسران    پسران به دستِ پدران کُشته شدند

 گاهی یگانه و آواره نبودندهایی    که دیگر پناهها پشتیبانِ پشتو قمه

 خواِن صحراییههایِ آوازبرایِ الله

 

 

2 
 مناسب است  توحاال دیگر هر فصلی برایِ سر از تخم درآوردنِ 

 برایِ با صدایِ بلند خواندنِ خطوطِ ممنوع    

 برایِ ممنون نبودن به اجبار از جبرِ جبارانِ جهان    

 کرنش نکردنی نوکرانه در برابرِ جاهالن    

 تواند رشد کند و شاخه و گُلی به بار بیاوردحاال شرافت می

 تواند در روحِ پروانه تخمی بگذارد    شهامت می

 بلدوزری را که روزگارش    و تو دیگر نرانی  

 هایِ اسارت گذشت    به روبیدنِ جسدِ بیدهایِ پُرثمریهمه به کار در اردوگاه

 که آن همه بیگاری و آزار و خواری کشیدند    

 ساالنشان مثلِ بزرگو کودکان    شان را دریدندآزادی هایِ خاردارْسیم

 هایِ سترگ را بر دوش کشیدند    شکنجهبارِ 

 اشیِ کاشته شده در خاک من آن سرزمینی هستم که از یک بوسهحاال



55 

 روید    سری افتاده در کفدارد می و دست صدتاصدتا صورت

 یابد!؟بوید    چه میشده را میردِ پایِ حقیقتی دوردست و گم

 ای را که رازش    در روزِ ازل بافته شدیِ درازِ ستارهـ دنباله

 رسد که در آن    نِ شبی میاش به شبیخوروزی که شجره

 زمان و دوقلو زادندشان را    همپروانه و پسران مادرانْ

 شبی که در آن روحِ هیچ کسی هنوز خبردار نبود    که سرانجام و نخست

 سوزی را کور خواهد کردهایِ آدمچشمِ خودِ کوره دانادودی 

 یِ دستِ خودشانهایِ اسارت با ریسمانی ساختهو اردوگاه

 ودشان را به دار خواهند آویخت    خ

 در آنآهسته دارد ست که آهستهحاال دیگر فصلی

 جنگ و اجبار و جُنگیو از اعتبار    افتد از ریخت می

 شان را جگنی ریغو و جگرخوار    که جمله

 دارِ طال و سیم و خار    به بار آورده بودکُش و دوستجگنی جوجه
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 ارِ نظامِ کمونیستی نیستدهیچ جانوری طرف
 

 

 اش    ای که جوانی بود نامآن سرمایه

 اشهاییِ خایهآید و با خُرمیجا نمیدیگر به این

 یِ باغهایِ باستانیکند برایِ گردشمزه را درست نمیرویی خوشنیم

 برایِ سیرنشدن از نشستن در بوستانی    که دارد صمیمی دوستانی

 بَرَد از مُشکیمویِ شما    سَبَق نمیدیگر چرا پیازِ سیاهِ 

 اند سال و ماه؟    اش را دزدیدهیِ غزالکه زیبایی

 جا با نقره و زردیگر چه جایِ گالیه از بردنِ آفتاب از این

 اند؟    جا آورده بودهوقتی که او را با زورِ بازو به این

 داریْ ساخته    سرمایهنبضِ مریض اما پُرمزدِ پیداست که 

 سارِ درونِ جنگ را    هم او سوختهقانونِ هارِ جنگل و دار و سنگ

 انواعِ غذاها و اصنافِ سرد و گرمِ انسانیت را    

 حَسنی حُسنی هم داشته باشدپیداست که اگر پیراهنی یخه

 هایِ بالها و شکستنِ خایهشود    که همهقدر خاک بر سرِ کربال ریخته میآن

 گانییِ زندهمایهترین به ستکه ه "جوانی"و کُشتنِ 

 شود    هایِ شانه ربط داده میبه بهشت و دندانه

 به انارهایِ پُردانه در دهانِ هر برزنیِ زن    به خوردنِ رایگانِ سیب و سینه
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 دارِ نظامِ کمونیستی نیستدانی که هیچ جنگل و هیچ جانوری    طرفتو می

 ای    نفعِ نافه و نه اشتراکی کردنِ وسایلِ تولید    به

 دانی که آشِ شورِ عاشوراکه راهِ خیانت به آهو را برگزیده است    تو می

 آیندعذاران    در یک کاسه با هم کنار نمیو عشقِ داغِ عاشقان به شیرین

 رودپزشکی نمیهایِ دهانِ پیاز    به مطبِ دندانشوند    سخندوست نمی

 یِ جنونِ زنجیرزنی در ماِه مُحرم نیستستهانار    شای هایِ سفت و سرخِسینه

 ست که نداند    حاال دیگر کی

 یِ سوسیالیزم را    توان سیستمِ سیاسیکه با زورِ بازو نمی

 زده   و زردرویِ دهقانانِ مذهب به زَرهایِ زار

 هایِ نِقرسی و فقیرِ کارگرانِ نافرزانه قبوالنید    و به هشت انسانبه نقره

 چه جوان پذیرانید    چه پیر و 

 یِ منانگشتِ اشاره و میانه یِ هفتِ پرداخته شده با دوکه آن عالمتِ پیروزی

 یِ تسلطِ ابرهایِ تباههایِ سیاه    در وسعتِ آن سردیدر آن روزِ بارشِ بهمن

 گرِ سباعِ جنگلی را مَدِ نظر داشته استآشکارا دهشت از دو شاخِ ویران

 هفتی رایِ پیراهنی یخهدیمینه مُد شدنِ مدرن یا ق
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 عقلِ سفیدِ دندان
 

 

 گنجدیِ اتاقی تاریک هم میهرِ کوچکِ تو در کنجِ فروتنیمِ

 کنددر محدودیتِ بلورینِ تُنگی مبتال به بالهایِ مختلف هم شنا می

 ورزدکننده سویِ خدمت و خِردمندی عشق میهایِ اشارهو انگشترت به انگشت

 هایی از توهُم و تصویرندمصرف مُصر به ساختنِ خانههایِ بیکتاب

 میرندتوهُمِ تصویرهایی که با یک بار نگاه کردنِ من در آینه می

      خوردعقلِ سفیدِ دندان به چه درد می

 هایِ ضدِ درد را با هم متحد نکند    اگر که قرص

     منقلب ها را از ازدحامِ قلوبِ قَمه خوردهْقابلمه

 ماهیانِ قشنگِ تُنگ و     یِ انقالبی را عاشقِو گربه

 بندی برایِ مرغِ گرفتار در کنجِ قفس نکندوادار به خریدِ انگشتر و گردن

 هاها و با این میلهدر پشتِ این میله   اش از زندان؟ و کلیدی برایِ رهایی

 بافیم    ما هرچه سالم و سایه می

 شود    یپرسی شکافته مخورشید و بوسه و احوال

 یِ گوشتِ سفیدِ سیبسیخی سرخ و تافته برایِ شکنجه

  شودیِ انسان میبرایِ به سخن واداشتنِ اسرارِ مدفون در سینه

 ناپذیرِ قرصی تاریک گشوده    و دهانِ سیری
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 یِ آخر ببلعدهایِ تابان و طاغی را تا دانهیکی لغتتا یکی

 استخوانییِ تکهگیپوسیدهاز عمرِ بدنِ شما چه برجای مانده است جز 

 گانییِ مردهای شده است بر لبانِ فرسودهاش نیکه مهربانی

 آورنددیگر    دلِ هم را به دست مییِ طال و جواهری به یککه با هدیه

 ای با روحی چوبی    تا به عقدِ قفسه

 ای به قلب دارندهایی که هر یک قمهبا جانی فلزی درآیند کتاب

 مصرف و مُصر به سفر در سرزمینِ خاموشییهایی بکتاب

 اش موشیای است و خوانندهاش گربهکه نویسنده

     یِ تصویرییِ توهُم و یکی بَرندهیکی آورنده

     نگردو در این میان هرچه خِرَد در آینه می

 یِ آسمانگییِ شناگرِ خورشید در افسردهبیند که تنهاییمی

 پوشِ نتوانستنعرفانِ باالپروازِ پارهیِ کاری ندارد مگر معرفی

 یِ سردآشیانِ زردنشینِ خواستنبه فناپذیری
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 یِ تمساح است آن سرزمیندهانِ دریده
         

 

 احیایِ شما از پوچ    

 اند برایِ آن نبود که دیگر هیچ به یاد نیاورید که فقط آنانی حیات دارند و انسان

 جااین

 گیترین گفتارهایِ کثیفِ حشرهوچککه از ارتکابِ ک

 کنندگی    بسیار حیا میترین کردارهایِ عنیفِ حیوانهکه از ارتکابِ کوچک

 و به مجازات و برایِ نظافتِ نظمِ نبضِ خویش    حوضی سنگین و تار از ندامت را    

 یندانند که آن سرزمیارانِ ما هنوز نمیکنند    بسیاری از یِ حیاط میبارِ شانه

 یِ شکارِ هر دَمست آمادهیِ تمساحیدهانِ به ثبات و فراخی گشوده شده

 تکه کردنِ هر بازدَم    یِ تکهآماده

 اش نه انسان و پریدرختان ثمرِ سرزمینی که

 دار و ممتازندپرداز    و خرانی بالگوی و خیالکه گاوانی سخن

 ِی عقب    دندهست بیافسوس که سنْ ماشینی

 ها و اسرار را دارد    که سرعتِ رفتن در جاده ماشینی

 نما را ندارد    اما دیگر توانِ نجاتِ تابلو و راه و راه

 اش قاصر از شستنِ اشتباهاتِ شماکنپاکو باران و برف

 یِ هایِ شکستهکاویاش عاجز از بازگرداندنِ سالمتی به شیشه و به کنجتصمیم
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 شما

 خدا احیا کرد    این حیاطِ بی حیا ما را دریک اسپرمِ بی

 سپری را به ماشین و    سپری را به دستِ ما بخشیده باشد بی آن که از پیش

 یِ سجادههایِ شکافتهشده    راهیِ نمازهایِ آسفالتبی آن که درباره

 هایِ سنگی یا فلزی استحاله یافتهجا به تندیسجا و آننماهایِ اینو راه

 باشد     میان نهادهاسراری را با ما در 

 ات آسمانی پُرپیالهحاال تو ای حوضِ اهلِ خوض و خِرد و مطالعه    ای طلعت

 یِ ماهایِ از دست رفتهدریایی پُرستاره    تو برایِ مستی

 هایِ بی سر و پا    و برایِ اسپرم

 یِ مثلِ تمساح    دریدهلطفن شرح دِه که آن سرزمینِ دهانْ

 یِ مجریهای قوهوارهیِ قضاییه و آرای از او قوهـ تمساحی که آرواره

 داد و از دعا ـ یِ ریه از ریا    از دود و بیتمساحی پُرکننده

 عشقِ کدام اژدها را دارد در سر؟    چه خاکی کنیم ما بر سر؟

 وقتی که شاعر و شانه بر سر    

 ی هستندیِ سیخیِ سربییِ گوشتِ کشیده شده بر سرخییک در میان دو تکه

 ای ندارد    در منقلی که حیاطی ندارد    در حیاطی که خانه

  دارد خدایخانهخانه و یا خدایی ندارد    ای که خانهدر خانه

 درختی خَرزا و گاوپرور دارد

 یِ خورشید در قالبِ قلبِهایِ اشعهبیخی برایِ ریختنِ ریزه اما آن درختْ 

 انسانی

 ها را ندارد ها و ماشینایِ دفاع در برابرِ نیزهای با سپری    برنیز پرنده
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 تعلیقِ معنایِ جامه بر ریسمان
 

 

 حاصلِ جمعِ دنیا و آخرت    

 انتهامقصد و بیست بر ریسمانی بیایتعلیقِ معنایِ جامه

 یِ بیم و امید    ریسمانی هم بافنده و هم شکافنده

 یِ شالی از گرما بر گردنِ ما    هم پیچنده

 یِ کالهی از برف بر سرِ شما    م گذارندهه

 ها را تحملکه مجبورند بارِ سنگینِ آن همه کون هاچاره این صندلیبی

 و از ترسِ مجازات و تکفیر    از ابرازِ هر گونه اعتراض و انتقادی پرهیز

 هایِ دشمن هم نگویند هیز    و به چشم

 زه و دُم داردجروقِ دروغِ هیزمی را که پوو هیچ نشنوند جرق

 جا از صفا و صمیمیت خالی وجا دست و قلمی در دست    و آناین

 ست و آخرش چه؟    اش سُم دارد    دنیا چیکفِ پای

 پارهیِ پورهبا سه اندیشه جامهپی جامه    یکیِ بیو حاصلِ دو دگمه

 ست    خایه    متعلق به کییِ ترسو و بیو چهار تابه

 یِ تو    علق به تعلیقِ تنِ مردهاگر که نیست مت

 دار را    هایِ سبز و گُلدمد نَفَسکه می

 یِ من؟    اما هنوز پُرپروانه دریِ زگیبه زنده
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 هایِ متروکِ نشسته در دمن    روزی بر این صندلی

 اند    دار تکیه داده بودهروزگارهایِ تاج و تخت

 یِ قدرت    قله با    قدرت قله و در تماس با شانروزگارهایی که پشت

 شان جواهر    پشتیبان

 ترین هایِ مؤنثِ بزرگترین جملهِی رقِص جمیلشان جلوهو جلویِ روی

 شاعران

 هیزم    شان بیترین شاعران    شاعرانی که حاال کورهکوه

 یِ برفگیخوردهشان سفید از سالنور    کالهبینان و تنورشان بی

 وارشان اما هنوز به فریاد و کامل و دایرهگی    دهانردهبُز ماهشان سرخ اگوش

 گی    بندهیِ رفیعی ضدِ ستارهیعنی خیزابه

 ایی    گاهِ آفرینش تویی که ایستادهدر واپسین ایست

 کنی    گاه را ترک میایست یِتویی که صندلی

 مانیمیروی و به جا می    شویو سوارِ خودت که اتوبوسی هستی می

 سوزدجا میدانی که چراغِ من همیشه آنخوانی و خاموشی    و میمی

 سازد    دار را میای نترس و خایهکه کسی تابه

 کندطلبانه میرقصی لوطیانه و حریف    البه اما پُرمایهای بیای که در او خایهتابه

 هایِ فرومایه    رقصی ضدِ روغن

 گانِ دنیا و آخرت با هم    دهکننحاال بیایید شما ای جمع

 طولِ سرد و توفانی     ازگانِ انتقاد و اعتراض کنندهای منها

 اش هست هستیعِرض و پُرغرضِ طنابی که نامعَرضِ بی و از

 یِ اشکِ آتش    جروق کنندهبیایید و ببینید که اوجِ جرق

 ز تا پرهیزگاریِ چندین هزار چشمِ در چوب    از هیبرآوردِ میانگینِ مبارزه
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 بیایید و نکُشید       ناک تا امیدوار است از بیم

     بیایید و نخورید شما ای وحشیان

 یِ سردِ صندلی    مرغی مأیوس را که روزی از دسته

 ای بیرون پریدندای مبارز را که روزی از درونِ داغِ تابهو ماهی

 خودم نزدیک شومتا من هم بر خاک بیفتم    هم پرواز بگیرم    هم به 

 هم از خودم دور    هم زنده و هم بمیرم: 

 گیرداش در شرق آتش میمعجونی مجنون و جنی    که جامه

 دار و آسمانی    دار و دُمای سُمولی در غرب فرشته

 الهامی     آورده غریبْ دَم به دَم از کونِ خود در

       بخشد  به او برایِ اُتوکردنِ خالقیتِ خامِ خودش می
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 وجویِ زیرهدر به جستکرمان دربه
 

 

 گذاردوجویِ زیره زیرِ پا میذره به جستها را ذرهزمین "کرمان"

 اش نوشته: گییابد که بر سادهاما لوحی را می

 را به بصره    باید گُل را به گلستان بُرد رماباید عقیق را به یمن بُرد    خُ»

 تو ختمِ روزگاری    تو سر نداری     «   کاسه را به چین

 گویی که صد دردِسر داری    تو گلو نداری    اما می

 صد سخن داری    سیگویی که اما می

 خواهی    با و زعفران هر سه را با هم میتو زیره و زیره

 گذاردآید و خودش را بر گورِ من میپیماید    میگُلی هر روز راهی دراز را می

 تا کِی قطره به دریا    چراغ پیشِ خورشید بردن؟    »وید:گو می

 شوی    تو که از هیچ کدام از این دو    یک بار هم زنده نمی

 دردِ سر برخیزیکه از این جایِ راحت و بیتر از آنی تو زیرک

 هایِ سر به زیر را زیرِ پا بگذاریبروی قراردادِ عادل با آن زیره

 ه خاطرِ کسبِ گنجی یا مقامی لُو دهی    هایِ رنجور را بو برنج

  سخن    یِ کافی دردِسر    و داری برایِ گفتنْتو که به اندازه

 وار    پشتکار روزگار    کاهالنه و کاسهپس بگذار که این نابه

 خواهد گوهر به کان    مشک به ختن بَرَداش میهر چه قدر دل
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 گیتا واپسین ساعاتِ سختِ زنده     زردروی از عنفوانِ کودکیبگذار زعفرانِ

 بستهخواهد پیشانی بر مُهری پینهاش میهر چه قدر دل

 یِ پُرگَردِ پشمِ حیوانِ گِردِ زمین بکوید    و پا بر پشیمانی

 هایِ بر زبانِ قلم نرفتهیِ سخنو به خاطرِ گناهانِ ناکرده    و گستاخی

 «از قعرِ قلب در این دوزخ غفران طلبد

 دانی    ای که هنوز هم نمیچارهدانی یا رند    ای بیتو نا

 فلفل به هند؟        گرددکه چرا حکمت به یونان بازمی

     "کِرمان"دانی که سه حرفِ نخستینِ نیز نمی

 السیر    یا سلطانِ مطلق است در بطالتِ جهانیگارِ نادیدنی و سریعآفریده یگانه

   د رشدی سرطانی اش دارنو جعل و جادوی که جهل
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 کنندهایِ مؤمن با خون تیمم میمرغ
 

 

 گیریگیری    تو مرغِ اللِ شبگیر و آن جا گَهتو این جا گوشه

 گیری    شوخی با دنیا کُشتی میتو شوخی

 میریها مییِ شبجدی در تَکِ تنهاییجفت و جدیاما جفت

 آورد و فریادِ کمک سرمیای سر بیرون ای از دریاچهپارچهپاره

 یِ ساحل دراز کشیده و ندارند هوایِ دردِسراما یادها در هوایِ خوش و آفتابی

 گانِ مبارزان    انگار انکار کرده بودم من    که بازمانده

 کاوند    گان است که میوجویِ ستارهخاک را به جست

 مروزشان    در کنارِ شب    که سکوتِ ا گیر و رهروگانی گوشهستاره

 یِ دو پارچه و زادنِ یک بچهگیریزند    جفتکنایه به توفان و دریایِ فردا می

 زاران    این هیچستان    هایِ این نییِ نییِ اندرونهدر تهی

 آیا جنایت است یا نیکی؟    و اگر نیکی    کِی و به کْی؟    

 ای دارد و ماشه و تیری    انگار شوخی لوله

 کنندهایِ زنده تیار میها خوراک را با جسمِ انسانا در آشپزخانهکه آشپزه

 هایِ مؤمن با خون تیمم    و مرغ

 غرق است     یدر استکان یزبانیِ شیرینتیانگار تی

 رودآورد    نخست به ساحل میخوری هر دَم از دریا سر درمی چای ِکه قاشق
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 لنشینِ ساحپوش و خوشبه تحقیرِ قیرهایِ خوش

 پاها    زیرا زمین توپی سنگی و منفرد استجفتِ تیوجویِ جفتدوم به جست

 تر از خود را قبول داردکه فقط هدِ سرهایِ سنگی

     گیرها پُرند از اعدادِ گَهنامهوگرنه گاه

 سیر    یِ دو به دویِ کلماتِ الل و شکماز کُشتی

 هایِ پیر بگذردگیِ شیر از رویِ سرِ تفنو هر چه قدر سن و سفیدی

 واره قنداقه باقی خواهیم ماندها همما انسانباز 
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 دو توپ
     

 

 یِ یک آدمتنهشان در باالتنه    یا پاییندو توپی که قرار گرفتن

 بانِ این دروازه نامِ تصادف دادهکنند    به دروازهزن و مرد بودنِ او را مقرر می

 ستانند    در این محبس    دیر بازمیو حقِ تقدم را از تق

 ها را از آن مبحث برداشت    باید میله

   دهدناک و کوتاه شرح میگان را بسیار اندوهیِ زندهگیمبحثی که عمرِ زنده

 نشاند    چشم را در اشک روان و    سینه را در آه می

 تو نبودندیِ یِ باالتنهیا دو کره    یِ منتنهیِ پاییناگر دو کره

 شدندخدا میشدند    کاه و خر هر دو بیها اصلن زاده نمیشاید کهکشان

 گرفتآمد و    راِه انسان شدن را در پیش نمیو خورشید از آخور درنمی

 ها    سبزکردنِ قرمزهاحاال اما باید از نبایدها سخن گفت    از بطالنِ ممنوعیت

 مان    هایتصادف چرا که ما ماشین نیستیم    تا همیشه از

 و    ادعایِ خدایی کند خُرد از خاک برخیزداستخوانْخونیْ

 ها هستندهایی    که مادرِ زندانیِ میلهو دعا برایِ پابرجایی

 ای از خودش را سانسور کندتنهتو هرگز از هیچ فردی نخواه که نیم

 تریناتوانای    تو ناتوان باش    نیِ خودش را تبدیل به میلهو هر مژه

 ترین و چه بریندر کُشتنِ هر انسانی چه فرومایه
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 تعریفی از خود به دست دادن    از دروازه بگذردگی بیزنده و بگذار

  کنند زیرا که تورها چشمِ مرا مشکل    و مباحث را مشبک می
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 ایای اجارهاندیشه
 

 

 گیرندهدهنده و اجازهشود از اجازه و اجازهیای    خانه پُر مای اجارهبا اندیشه

 و ما از بنیاد    بنیاد از ما میرنده    

 ایاش باور است    و قدرت    شیرینیسویست که آنایانکارْ رویِ دیگرِ سکه

 کند    ها را تباه میترین استکانکه سالم

 باید بیاید و لُنگ بیندازد پیشِ ریشِ سفیدِ تو "کاخِ سفید"

 هایِ بیم و امید گذشته    ات از بیشهتو که اندیشه

 حوادثِ حقیرِ زمینی را در پرانتز گذاشته    

 یِ هستی است پرداخته    یِ اصلی که هستهبه مسئله

 کنداش    مرا زنبور مییِ بیش از عسلو به آن کسی که فروتنی

  پاره معلوم نیست   یِ پارهدارِ این خانهبا آن که اجاره

 اش از انکار    اش از باور و کفسقفای که این خانه

 هاها و جنایتاش از پیکار    تمامِ لجناش از تسلیم و کفای که سقفاین خانه

 گذارد و    ریشه در عالمِ وجود دارد    تکاپویِ پوپکْ پول را می

 اش بر زمین و از پوشالدارد    پوپکی که گرچه آشیانعشق را برمی

 یِ آسمان دارد    یِ کاخِ وارستهیِ آبیگیکرانهاما با بیدل 

 یِ قدرت لب بربگیریخواهی    از شیرینیگی نمیای استکانی که به ساده
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 اندازد    بنگر که صورتِ فلکی چه گونه لُنگ می

 اش    ای که سبیلِ قیچی  شدهدر برابرِ این گربه

 زده است     تنظیمِ تمامِ ترازوهایِ گیتی را به هم

 جا تراشیده و سلطنتیجا پُرپشت و دستِ چپی    آنسبیلی که این

 یِ ریشی دستِ راستی راجا در آغوش گرفته بلندیو هیچ

 یِ جنی    ببین که در این خانه

 اشترین خواستِ طبیعیِ دلهر آجری چه گونه باید برایِ اجرایِ کوچک

 بلرزدجرمیت و مجازات از آجرِ دیگر اجازه بگیرد    از ترسِ مُ

 که: این سبب بسوزد و بمیرد    و دست بشوید از اثباتِبی

 و چیزی را باور  زی که امروز بازو بازهر پرانت

  کند!و آن چیز را انکار می بازو بستهفردا 
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 ساعتی با دوازده واژه
    

 

 ها درس دادهست که شیرینی را به لیوانهایِ تو معلمیلب

 سیاه پاک کردهگانِ ترس و مترسک و سگ را از تختهواژه

 ها چاک خورده از آنها را عریان    و موانع و ممنوعیتیِ سفیدِ بدنگناهیبی

 کمانرنگینستاره و بیای بیبارانی با عبایی چنین غلیظ از ابر    با عمامه

 بارانی چنین شدید    که دید و که شنید؟    

 هاهایِ گوناگون و شیرینِ آدمز آن همه گفتهچه برجای ماند ا

 هایی پوسیده در بطنِ خاک؟هایِ شیرین    جز استخوانآدم

 پذیرد دیگر راه مرا نمیمن اگر راهِ رفته را بازگردم    

 ای    دیر آمده»گوید:کند و میبه ساعت نگاه می

 ردنای ندارد برایِ به عنوانِ معلم به تو معرفی کدیگر چاه قطره

 تو را با واقعیتِ ترس و مترسک و سگ آشنا کردن    

 و چادر برانداختن از سرِ گناه    تا معلوم شود که خورشید

 گوید    با زبانِ صریحِ آتش سخن می

 «ناکها شیرین است و چسبآتشی که مخصوصن در زمستان

 کِش!    هایِ زوزهحاال شما ای عباهایِ عوعوکن    عمامه

     ادگزارانِ مانع و ممنوعیتشما ای بنی



74 

     ریزنده رابرسرِخویشهایِ خاکْ ببینید استخوان

 گیگی و تختههایِ بچهپشیمانِ از دست دادِن جوانی و سالمتی    بازی

 هایِ پالستیکیهایِ چوبی    تفنگهایِ نشیننده در ماشینعروسک

 هایِ یک انسان نیز    ببینید که چه گونه دو لب

 ندارند و به صحبت نشستن پشتِ یک میز با هم رِ سازشحاال س

 داند با چادر از سرِ خویش افکندن    و کسی نمی

 شود    و ما آگاه که این ساعتتبدیل می به دریایی ایهر قطره

  دوازده سایه از واژه دارد
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 هیچ هم برایِ خودش چیزی است
 

 

 شکست و خواریو بیماری    با این که دوقلوهایی هستند پیری 

 کنی باریدوقل داری بازی میقلبا این وجود تو با کلمات    یکهم اما باز 

 دهدیعنی که هنوز هم درختی پُرباری    گنجِ قدم را رنجِ شتاب بر باد می

 کنند و سالمها برایِ شاهین و عقاب سر خَم میشاخه

 کننداما گنجشک و سهره را اصلن آدم حساب نمی

  من کجاستدِازدهند    همتر از آواز میشان دو نمره کمو به امالی

 اندناکِ موجودی ناشناختهیِ هراسکه زمین و آسمان    دو آرواره

 ستاره و    اش بیو اتاق چهار فریادِ بلند و دراز دارد    کف

 ای از سرافرازی؟    سایهاش بیسقف

 هایِ انسان را بجویدزند    تا چشمیبندی که خودش را به آب و آتش مچشم

 ها بازجویی را بباراند    و بر بوستان

 جاری نیست مگر آیا؟ جوهرِ وجودش در جهل و جباریت

 با این که زمین و آسمان دوقلوهایی هستند    

 ایستند    سه پا میباز هم نامردان رویِ 

 هر و ماه    زنند بر مِیِ تمساح بوسه میو با آرواره

 گان بودم تمامِ عمرم    اما عیبی ندارد    من بازی با واژه
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 داند درختمگر هیچ هم برایِ خودش چیزی نیست؟    هیچی که می

 کشدعضله    شاخ و شانه میالجثه و بیگانِ ضعیففقط برایِ پرنده

 دهد یِ بیست میولی به امالیِ پُرغلطِ عقاب و شاهین نمره
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 هایِ خوبِ افراطیخواست
 

 

 اش    بی دیدنِ رویِ خوبِ او و نشستن در مقابل

 اش بود    تنها از طریقِ صافی و صراحتِ سفیدِ صدای

 هایِ تو شدم    و به تو گفتم:که من عاشقِ قرمز و آبی

 ای دِه!    ای دِه!    یک و دو و سهمرا بوسه»

 بْر و شیرهایِ کهکشان و    خواهی به تاراج از بَو بِبَر هر چه می

 «شهاب و شهد و زنبور از جانِ من    ای نورِ دیده!

 ای گذاشتنصدا را دیدن    رنگ را شنیدن    دست در دستِ بویِ خوشِ اندیشه

 دهدترین آینه را به گُل هدیه میو به گردش گِردِ جهان رفتن    کامل

  ای که در آن بارانی سخت سفید و انقالبی   آینه

 بارد    هایِ خوب و قرمز و افراطی میبا خواست

 ای سنگانه است و نوازشی آهنانه    ولی وقتی زمین بوسه

 وقتی زمان آغوشی چوبانه است و آمیزشی پالستیکانه    

 هایِ خشک زاده    از دهانِ شیرْ حوض

 پروراند    و زنبور فقط تلخی و تجیر و تهاجم را می

 ها اخراج    خانهو تو کِی برکنار    بَبرها از وزارتهایِ بینِ من پرده

 منجالب از صافی مستعفی خواهد شد؟    و کِی دمیده    
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 یِ خودشصبحی که در آن دیگر یک هیچ    با دستانِ باستانی

 م نکند    ان را مرتب و منظخوابِ انسرخت

 و هر پیراهنِ چرک و چاپلوس و بدبویی    

 ده در خودش فروافتا به چاهی پُر اشک و آه را کهادعایِ متعلق بودن 

 یِ گرگان را به دست آورد؟    ای مازندرانِ منهایِ مختلفِ خونیتا گوهرِ گروه

 گان    یِ ما زندهای مادرِ خوش آب و هوایِ داروهایِ گیاهی

 رودجان و روان    ای زایندهیِ فراخو تو ای آینهترین حیوانان    ما عاشق

 هایِ از ریشه!هایِ گرمابخش و رشدِ روشنِ اندیشهیِ شما باد آتشنیارزا

 هایِ پُرگُل    و بر سر و رویِ شما ریزاندسته احساسدر دستِ شما باد دسته

 بهار و برگ و درود! ینبهاترهایی از گرانزیباترین رازهایِ جهان با پروانه

 وطن نشد اگر چه آن وطن    برایِ ما هرگز وطن نبود    هرگز

 اش همه برادرانِ وفادارِ هم بودندالجامههایِ مختلفو گرگ

 کنیم و با صدایی صاف و صریح رو به آینهباز ما دهان بازمی

 خطاب به آن بارانِ سخت مصمم و معتقد و انقالبی    

 گوییم: هایِ خوبِ افراطی    میآن بارانِ با خواست

 ات دور از پالستیک و آهن و چوببیا ای عزیز    ای معشوق    ای شخصیت

 هایِ خوبات مادرِ هر چه خندهرمیای خُ

 ای دِه!بوسه مشتاق و مهربان و گرمبیا و ما را 

 ای دِه!  گفتار    یک و دو و سههایِ کَر و زنبورهایِ تلخیِ چشمِ کِرمبه کوری
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 ا برایِ حملِ تابوتِ اهللاِلّ
 

 

 خواهد مرا بر رویِ خودش بپوشدمیمن مرگ دارم از ترس    خاک ن

  تا تو باز جوانه زده    زاده شدهیِ مرا تا ته    گیبنوشد تمامِ زنده

 یِ دیگریهایِ از زاویهتازه    با چشم هایِدست در دستِ اکتشاف

 اشهایِ جهان را بنگری    جوانی کنی با لنگری که هیچ دریایی برایشکلیبی

 شانهایی که تکنیکِ هیچ کدامو خوانایی با کتابدریایِ واپسین نیست    

 هانگریمُنزَل از آسمان نه    پس دروغ بودند تمامِ پیش

 هایِ گیتییِ سوراخِ گوشدانست که در تاریکیو کسی نمی

 ها را   ها و افسانهخورَد    مگر اسطورهموشی هر چیزی را می

 حملِ تابوتِ اهللیِ پریشانِ امواج نیست    ااِل برایِ و شانه

     "بابک"داند که با یک ترسْ مرگ دارد از من    و نمی

 "مزدک"با دو یا دوازده 

 شد "مانی"هایِ تا از نقاشیمانعِ سایشِ از بادِ سه یا سیزده تواننمی

 ها باید در یک کشتی نشسته    و گفت که تمامِ زاویه

   نگِ من    ای یارِ دلِ سنگِ منسای یارِ دلْ    با یک چشم به دو گربه بنگرند

 ساخته شود    وقتِ این سقفکه ای و هر جایی    هر زمانی با تو هر خانه

 اش چپرود لنگر و چشمشود    لَنگ میها خراب میبه رویِ ساعت
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 هایِ سمتِ راست داردیِ کشتیپنهانی هایِاما دل با ثروت

 یگری که به دنیا بیاییای    جز این که بارِ دنداری تو هیچ دغدغه

 گی را از سر بگیری    بارِ دیگری که زنده

 ات را صرفِ چه    که به صرفه باشدچه گونه جوانه زنی و جوانی

 ای چه ناقص و چه کاملسُرفه و زکام    کام گرفته از هر حادثهیعنی بی

 "مَزدکی"کشِ مَقامکی به و از پیش آگاه که با پرداختِ مُزدکی یا پیش

 شکند    کند    دک و پوز میرا دک می "بابکی"و ا

 جاجا    دکه و دکانی آناینسازد دکلی می "ایمانی"هایِ از استخوان

 ها    یِ ماهیند در عروسیزکِل می

 اش مُنزَل از آسمان نیستیعنی که هیچ شعری نه الهام و نه فرم

 اش از سنگ نه    یعنی که هیچ سگی دل

 اش از مرگ اش است که از یک استخوانِ انسان و دوصد ترسبلکه در فطرت

 یا ترسِ مرگ از او    

 یاهویی را دربیاورد که دلقِ ارزانِ درویشی را به تن پوشیده

 خیال بودهران و به هر سوی    مثلِ باد بیدر جوانی هوس

 رگر در کناولی در پیری پرگاری پرهیزگار و بیمار    متفکر و نزار و نظاره

 گویاحقاش یاحقبالی از او افسانه و بالی اسطوره    زبان

 وجودش بغروبغوکنان به دورِ نقطه 
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 زندهِدی که هُدهُد می
            

 

 رحْم    ای دخترِ صغیرِ کبریتای گوگردِ گِردِ زمین    ای آتشِ بی

 نگاه کن که پسرت)این اشرفِ مخلوقات(    

 سان رید!    ی یکچه گونه به هستی و نیست

  ساخته شده راگانْگاهِ در واژهیِ آن پناهیِ پنهانیو چرا کسی ندید رابطه

 هایِ من    یِ لببا این آهِ عاقبتانه

 هایِ منچشم یِیِ قحطییِ فرجامانهسالیبا این خشک

     یِ آوازِ قناری را که داغان شدگیِی حریمِ زندهو در و دروازه

 کار    لِ تابه گذاشت    در روزگاری که آتشو داغی بر د

 کندهایِ گرسنه را شکنجه میاعتنا به صغرِ سنِ سوسن    یاسبی

 ها را ویران    در روزگاری که ابابیل    گاهِ پروانهپناه

 سپارد    اش را به خاک میبا بیلی آوازهایِ نخوانده

 د    گذاراش را با کلنگ در میان میو سفرهایِ نرفته

 انتقام    پرداختن به هر شغلی غیر از شغلِ شاعری هایِو نابینا است دو چشم

 زهر است برایِ این عقرب    

 یِ زمین بوده استانِ کودکیهایِ رنگارنگِ دورکه شاهدِ رنج این عقربی

 ترین و پرستو دانسته که انسان نه اشرفِ مخلوقات    که اشرفی
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  مصنوعات    ست از عناصرِاش عنصریشرف

 ی ندارددانم انتقام اصلن سرَمن که می    ؟حاال من چه خاکی را بر سرِ آب کنم

 یِ معاشرت با مِهر و ماهو در این قحطی    !تا چه رسد به چشم

 ها    اختفایِ چشمِ حسودِ دوربین

            یِ شاهین    توسطِ بومشیطنتِ شومِ شنودِ گفتارهایِ تلفنی

 یِ ستاره اصلن دری ندارد    گیهحریمِ زند

 اش ضد    ای که توپتا چه رسد به دروازه

 شانمفتشانی که آتشمفتشان )پایِ یا حداقل بیگانه باشد با تی

  (کنند!هایِ داغی دارد که دیگ را شکنجه میسر و سِری با ریگ

 یِ چشم هاهایِ لب    ای پایانهای عاقبت

 ای وو دنیا را درست ببیند    تا از هر آواِز قناری دانه آن شاعر تا از پیله درآید

 کُشته شده است از زهری!هر فوتبالی چه قدر     ری برگیردای پَاز هر سفرِ شعله

 سیخی! اش کباب شده است برای چه قدر دلجهگوهر 

 ست    ایاین یگانه فوتبالِ پُرتب و تاب و عاشقانه

     زندناپذیر مینبضِ هُدهُدی تباهی    اش راناشدنیکه هِدِ فراموش
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 یِ درختآوازِ پیشاب بر شاخه
 

 

 آور است وقایعِ گیتی    که تو به هزار دلیل    آن قدر شگفت

 علفات علفدفعه پیشِ رویکنی    اما یکیِ آبی ناب را میبینیپیش

 زندام ستم را پس میشود!    دستپیشاب سبز می

 ریزدگذارد    عنبری را در دریایی میسقفکی می شمعکی زیرِ

 بینم که دیوار    چهار دود دارد    اما باز می

 دنیا عنتر و و مالکِ این    یِ خویشخرد برایِ شکنجهای میای تابهماهی

 مالکِ آن دنیا عنکبوتی بیش نیست   

 اند؟    عناد داده چرا عنانِ این جهان را به دستِ

 اند؟    داد آغشتها به عناصرِ بیچرا کبریت ر

 یِ نابِ آب آگاهی ندارد؟یِ شجرهگیچرا پیشاب به سوخته

 یِ زمانهایِ خاکسترشدهزنان و حیران    در کوچهیک شگفتیْ قدم

 آیمدانم از کجا میوقتی من نمی»اش این که:یِ زیرِ لبانو زمزمه

 هایِ انساندارِ چهرهمژهروم؟    چرا دو چاهِ چه گونه بدانم به کجا می

 کند حتا    به خاطرشان خطور نمی

 زندنگاهی انداختن به سقفی که دورِ شمعی پَرپَر می

 «    آید؟اش هم درنمیسوزد و صدایاندک میاندک
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 زندات ستم را پس میکه دستتو عشقِ راستین عشقِ تو است    

 ایِن درد زادهداات پیرامونِ جهان پرسه    تو که از زهو پلک

 ای    و آن قدر وقایعِ غیرِ مترقبه دیده

   "عُنف و عناد"که اگر عنقریب عندلیبی شعری بسراید با عنوانِ 

 ست که به خاطرِ رویِ روشنِ شمعیاش به آبفهمی که اشارهتو فوری می

 اش دیروزمعاشرت

 جاری بوده است آبی ناب     از چشمِ پروانه

 یِ آن هر دو    اضافهاما امروز این به 

 انداش    عنتر و عنکبوتای که مالکانِ مشترکمساوی با چاهِ دودی در خانه

 خوار    عنکبوتی زن و شوهر و علف

 و نزاعِ شب و روزشان بر سرِ آن که کدام یک    

 رو و یگانه    پیشابی پیشتری باید ببَرد از سهمِ بیش

 ایه    یا بیگانه نشسته وسیِ همیِ بلندِ خانهکه بر شاخه

                  خواندزایِ گیتی آواز مییِ وقایعِ تعجبانقطاع دارد دربارهبی
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 ها کم استتازه این
  

 

 ماند    یِ دردناکِ هستی    به گرفتنِ باد میزدودنِ نقایصِ قصه

 نی؟گیر کخواهی باد را در دست بگیری    یا دستتو چه گونه می

 ها را از دار پایین بیاوریات صداچه گونه با آن قدِ کوتوله

 سوزن بدوزی؟ات کالهی را بیهایو برایِ سرِ گَرِ سرگردانی

 تری را برایِ خودم بخرم    من این دفعه باید دوستِ به

 یِ من بدود    به او برسد    یِ رفتهسرِ سالمتیدوستی که پشتِ 

 گان برساندرفتهیِ از پیشامیو به تمو سالمِ مرا از طریقِ ا

 دوستی اِشراقی که اَشرافی نیست و اشرفی ندارد

 هایِ روشن و فروتن در جهاناما اِشراف دارد به وجودِ نادرِ دست

 هایِ سبز و بلند و تازه    هایی ناب با پنج شاخه از حرفدست

 ت    یِ دَم اسها کم است    صاحبِ آن دست آقایی بندهتازه این

 اش در قفسگیریِ باد و انداختنو پی در پی دنبالِ دست

 ای بر فرازِ دارو گذاشتنِ پلکانی در زیرِ پا و از آن باال رفتن    به نجاتِ کوتوله

 گان را خوار مدار ای خدایِ ناقص    ای ماِه ناکاملمورچه

 ای نادانسته که نه تغییری در جهان وجود دارد و نه تکاملی

 اش    نظر از موقعیتِ طبقاتیایِ این بلبل صرفو آوازه
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 از آن روی تکراری است    

 گردیم    جاودانه به دورِ خود می که ما با زمین و در زمین

 یِ آغاز    و دوباره باز به نقطه

 گیر کردهخواهد آتش را در دست گرفته    یا دستست که میاین کاغذی

 به زندان یا در قفس بیندازد    

 ستات فروختنیات خریدنی و شرفرویابلها انسانا که آب

 یِ دزدیده شده از دیگرانات سرشار از اشرفی و سالمتیرؤیای

 ات گذاشته باشدو نگران که مرگ    مگر کالهی را به سرِ گیاه

 ورِ دستِ من    بنگر که پنج حرفِ شعله

 جویندخودشان میدرونِ ذهن و در هیزمِ ترین دوستان را در چه گونه به

 آیندگان دوباره از پس میرفتهاند و دانا    که ازپیشیِ دَمبنده

 نشینند    میهایِ کوتوله یا رفیع بر شاخه

     :شوند کهشان یادآور میو در آوازهای

 صبحِ هستییِ ستارهکشفِ اسرارِ نخستین 

     هایِ پس از مرگندیدنی نتیجه و چنین چیدنِهم

      هایِ آشیانه داشته در پَستیفطرت نِو برچید

 ماندبه گرفتنِ بادی در دستی می

 یِ رقصی که قلمی ندارد   به خواندنِ رقصی که بدنی    یا قصه

 اش    نه فلزی    ست که سکهایها کم است    این خطهتازه این

  اش داردنه شیری برایِ خوردنِ خط
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 مضرتر از ضرر
 

 

 د و    درد تقسیم بر درد    باد منهایِ با

 خواهد    ای که نمیکند مرا با ارزشِ تازیانهمساوی می

 خواهشِ خوبِ هیچ بدنی را بیازارد    

 رحمِ برقی باشد که از درونیِ رگ و استخوانِ دستِ بیخواهد رعشهنمی

 بسته    بسته است    یِ ابری زبانکمر به نابودی

 دهد انسان نبودنِ تو را    عجبا که هیچ کس تشخیص نمی

 دست و پاداند که تو سنگی هستی خنثا و بیچارپا نبودنِ تو را هم    و نمی

 مضرتر از ضرر و نامعتمدتر از اعتماد    نشسته در زمین اما به شعبده

 خنجری فروبرده در دلِ آسمان    

 حقیقتی در جهان وجود ندارد    خطاِی چشمهیچ حقیقت این است که 

 کرانه نیست دریا    هایِ خطرناکِ بسیاری دارد    بییزابهخ

 و دستِ مرا    گیرد    ای پایان میاو در هر قطره

 دهد که فردا    گیری از محرومانِ امروزی میکه بویِ دست

 ست شان    این باد را خصلتیشوند بسیاریبندساز میدست

 رویِ خدابَرَد جز آبنمی    بَرَدیِ زخم را با خود نمیکه درد و کبودی

 اش چنان درازاش در ترازوها خنثاست    و دستخدایی که سنگ



88 

 کند    و برقِ ابرشکه سفره برایِ خوک و گراز پهن می

 ترکد؟ست که با یک حباب میبافد    این چه حقیقتیهایِ تازیانه را میرعشه

 یِ باد وهاش    باد را به اضافو آن چه ارزشی که خواهشِ بدن

 کند؟    آری ای برادر    هزار چشمِ یک خنجردرد را ضرب در درد می

 نه برایِ تفحص و تحقیق    که برایِ جاسوسی است

 ها    یِ ورقبندِ سوخته در بازیو این دست

 ساز نخواهد شدهایِ زندان و زندانهرگز عاشقِ دست
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 سیگارِ سیمرغ را روشن کن!
 

 

 تنگ ْهمان ابتدایِ بامدادی کور و َلنگ    بامدادی مفلس و نَفَس از

 خیال رفتنفرهنگ و بیگانِ بیبا مدادی خیرخواه به مداوایِ واژه

 در را به رویِ ماِه خورشید گشودن    

 یِ خود آوردن    کوه و سبزه و ستاره را به خانه

 ان دادن به درهها نشستن و شیر و قهوه و شادی نوشیدن    و نشبا آن

 کندای را که بینِ گفتار و کردار خُرخُر میژرفایِ فاصله

 نیز آن چیزی را که تا در دور ـ    مزدورِ آب    اما از نزدیک

 سوزاندگیره هر سه را با هم میکش و دستدست و دست

 دیروزِ تو چه قدر فرق داشت با امروزت    

 یر    چه قدر مداد و صبح و سخن رویِِِ میزِ تحر

 ات بود!    چه قدر تصویرِ ببر و پلنگ در استکان

 یِ سیگاری بودیخودت دیروز در زمین دری بودی    بسته

 مری    یِ قُجویندهغمِ پناهشدی به رویِ که باز می

 یِ ابرهاات اما باالتر از خاکستریمرهمی به رویِ زخمِ گنجشکِ مظلومی    نگاه

 بحی لَنگ    با دو بال از کلنگ    در ص

 یِ مرا تا تهگیطلبید    زندهوجویِ عشق و آبادانی میراهی به جست
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 ای ضدِ تجربه و مداد و نگارشمتهای به نامِ نامردمی و نادانی ویران کرد    مته

 اش    و خورشیدِ مرا حرام    سوراخی که آیت

 گی و جنایت داشت    هایِ رجالهجرقهنشان از جرقه

 یِ فردا    هایِ نیامدهرا پیروزی منِ دیروز

 فردا فریفته بودند    انگشترِ پسهایِ بیو پیروزه

 ام چاقوها را سر بریده بودند    گنجشک و قمری

 من اما سنگی بودم در تهِ ژرفایِ خشکِ خویش خفته    

 یِ دو تنفس مختفی بودخراب از کلنگی که در فاصله

 ی به تنگ آمده از آوازهایِ سربحاال شما ای آغازهایِ صبح    ا

 گی    طلبی یا به سادهای به فرصت

 دلی با تفنگ و دلی با صلح بینِ سار و سرو داشته

 شان نیستندهایها و حرکتشما بگویید که آیا مگر اعضایِ بدنِ انسان

 شان نیستندهایها و خواستمگر هوسِ انسان

     پیچنددیگر میپایِ یکاین لغاتی که جلویِ 

 پاشند    دیگر مینوری یا ظلمتی را در سرِ راهِ یک

 کنند    تا مگر خواب    خُرخُر کند و درنیابددیگر میمزدوری برایِ یک

 دیگرند    و دیروز و امروز گرچه معاشرِ همکه شیر و قهوه گرچه الزم و ملزومِ یک

 دیگر استیِ به کلی مختلف با یکاما این درخت را دو شاخه

 که مدادی سربریده بر آن نشسته     "تاریخ"کی ی

 "اسطوره"گرید    و آن دیگری هایِ از دست رفته خون میبر زمان

 پردازگین و خیرخواه و خیالکه در آن سیمرغی غم

    گی با توپ و تفنگای همیشهدر خداحافظی   در فراغت از مته و چکش و کلنگ 
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 کشدنوشد و سیگارکی میچایکی می

 هایِ رفیعِ دارچین    گیما پس از رفعِ خسته تا

 ِی کهن سرازیر شویماز همان بامداد با مدادی شیرین به جانبِ سِحرِ آن دره

  گییِ دامنِ پُرچینِ زندهگیهایِ رفوزه شده از کهنهبرایِ رفویِ سوراخ
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 بدنِ قاضی بندبند است
 

 

 تو نباید جرئتِ    

 را به خودت دهی "یوسف"یِ بر زبان راندنِ نامِ سیبِ عطرینِ باغِ آقایِ یا اجازه

 هنگامی که این پیراهنِ کثیف و تاریک را    

 تر از آن تنیده است    تر و تاریکتارتنکی کثیف

 اند    قدر سفت و خشک و خشنو خدایان آن

 "ضیمری"هایِ ریزیگذرند    در عشوههایِ سنگ هم نمیکه از روده

 گاهی    فرصتِ تنفسی اگر دست دهد گَه

 کندیِ خنده و رقص برپا میآورد و قانونی بر پایهاش میخورشید به چنگ

 جااش از شانِ زنبور تا اینو نگاهی به من که خوابی هستم    که شیرینی

 راهی دراز را پیموده است    

 کوبندههایِ ناشناس هایِ جوان سیالبی هستند سر به صخرهجرئت

 انقالب را به اطراف تراونده    

 آید    یِ سنگ برمیاما غافل که واپسین ترانه از حنجره

 هایِ ستاره و    این رودهو نیست هیچ نسبتی بینِ دنباله

 یِ صدایِ سفیدِ سیبگیرد    و از سرخیزبانی که خودش را گاز می

 د که آن عنکبوتدانرسد    میبه بویِ رنگارنگِ گُلِ حُسنِ یوسف می
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 کند    فقط لباس و آرایشِ خودش را عوض می

 یِ فصول و حصول    و کفشی مقتضی

 به پایِ خویش     و برایِ پرت کردنِ حواسِ حسودان

 وگرنه بدنِ قاضی در همه جا و جاودانه بندبند است    

 ِی خَرتان از روده سخت ِقدر سفت و خشک و خشن    که گذشتنو شما آن

 ایم اگر که بگوییم:آید    غلو نکرده شأنِ خدا به حساب میکسرِ

 انداند    که اصلن به این دنیا قدم نگذاشتهگوی را آنان به چوگان زده

 اندهایِ پیش از به این دنیا آمدن    خواب به خواب رفتهدر خواب

 یِ عسلی را دانسته    و معنایِ واقعی

 بسته اتِ تلخِ یک زنبورِ زبانزند از تلفظ شدن در اوقکه تن می
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 یافتم
 

 

 کنان    مجیزِ شما را گویانشُکر به بارگاهِ شما آمد و ستایش

 بخشیدن به جهان یِ بهبودگیگونهو نظرِ خویش را راجع به چه

 با شما در میان نهانان    

 یِ خود بازگشتیِ خیالیاما عاقبت با دستانِ خالی به خانه

 د حداقل تلفنی به اعداد کند    و نکر

 ای روان    ای به پالکِ اتومبیل یا آشیانهیا نامه

 کند بارانانداز میست که ذاتِ آسمان را غلطتجیری

 آید    از تخمِ کبوتر مِه بیرون می

 کندپرد و سرنوشتِ خویش را با خود به هر کجایی حمل میو جبر می

 ست و یکی شکایت    آن گاه که دو بال    یکی شُکر ا

 ریزدآید و فرومیآید    برمیریزد و برمیمدام این بام فرومی

 ها    روسپیدند روسپیاننادر نیستند نادرستی

 چینمو من هر چه سنگر و دیوار و مانع دورِ شر و شرارت و شراره می

 کشند    از پشتِ خودشان سرک می "بیماری"ها مثلِ باز آن

 دزدندیِ باران را میزنند    و اتومبیل و آشیان و قطرهمی یِ اعدادبه گَله

 هایِ خالی    ای بالی از تو خوابی و بالی خیالیای صاحبِ دست
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 یِ آتش    یِ بادها    سالمتیجایِ سخن گفتن از بهبودی چه

 و چه سود از ارسالِ نامه به تلفن!؟    وقتی که این سرِ بیرون آمده از تخم 

 نماید    انداز است    کرمینه است و عقاب میلطاش غقیافه

 هایِ سیاهیِ برف به سویِ سرنوشتو آن صاحبِ بار و بارگاه    آن غلتاننده

 اش    کند و با لمسِ خایهدست در جیبِ شلوارش می

 که:    یافتم!    یافتم! ناگهان کشداش داد میمایهشخصیتِ بی

 ام در باد دریافتمیِ اولین بار    منِ وطنآن حقیقتِ یگانه و موعود را برا

 بافتم منقش را برایِ تنِ نگارمنْ جبری خوش
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 نزاعِ الکترون و پروتون
 

 

 ات را کتاب وهایقبل از انداختِن کردارها در گلو    تو باید تمامِ حساب

 هایِ وحوشِ شهری وات را حساب کرده باشی    از شیلههایکتاب

 یِ دِه دیدار و شنیدار کرده باشییِ اهلیصدایِ صافِ صداقتِ اهالی از

 هوده خواهد شدهوده خواهد بود    دیر و بیو ااِل دیر و بی

 یِ قرصِ ماهتالش برایِ شکل دادنِ مجدد به ذراتِ محو شده

 یِ آسمان از آبِ سردِ استکانیِ آبیو درآوردنِ دوباره

 هایِ یک اتمها و پروتونده    میانِ الکتروننزاع میانِ اعضایِ یک خانوا

 ها به همیِ آنست اگر که نیست از نزدیکیاز چی

 دیگر؟    از پیکار برایِ دخالت در کارهایِ یک

 تریِ تمساح و از زهرِ مار خطرناکو مگر نه اسالم از آرواره

 تر؟اش برایِ آتش زدن به شعر و شکوفه و انسانیت باکنیز بنزین

 یِ کلمات    از انداختِن گلو در چاله چوله قبل

 ات آمده باشدتو باید حسابِ تفسیرهایِ یک کالغ چهل کالغ کننده به دست

     "آمده باشد"و دانسته که با این 

 تر گم خواهد شدنخستین فسفرِ هستی هر چه بیش

 خ یو سفرِ سفیدِ ذراتِ ریزِ ماه در کشتی    دچارِ برخوردی خونین با کوهِ
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 یِ هستی گردندههوده به دنبالِ نخستین قرقرهای نخِ بی

 الکترونی بر پروتونی    یا بالعکس یِچه جایِ فخرفروشی

 بازگشت هستند؟رُو و    رودهْها مستراحوقتی که تمامِ آن

 و چه جایِ امید برایِ عددی    که در پس و پیشِ خویش    

 ز یاد نبرید شما ای یارانبیند؟    ابیارِ معرکه میهزارهزار آتش

 اندگی تجدیدی آوردههایِ جهنم همهکه اجدادِ ما در امتحان

 و خواهانِ بازگشت به درونِ این ماشینِ محترمی هستند

     ای که مترادفِ زنی()اما نه مادهیِ محترقه استاش یک مادهکه راننده

 سالمست ااش سرزمینی که در آن    نخودِ هر آش او مقصدِ مقدس

 اش    آقایِ اعداماش    خانمِ ثروت    معاونرئیسِ دولت

 چینمها را من از سرِ راهِ یک عدسِ عبوس که برمیحاال دام

 در استکانی یِ پُرتب و تابیرانیی مشغولِ سخنبینم؟    ـ ماهمدام چه می

 ا هم نزاع دارند    الکترونی با پروتونی    اش بکه بر سرِ تصاحب

 با ماری تمساحی
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 به جایِ سَر چاقو بر گَردَنان
 

 

 اندداند    که خصوصیاتِ دو درد با هم مختلفتنها یک دردشناسِ واقعی می

 خواهندها باید اگر که میشود    ماشینو چراغِ سبزِ درختان روشن که می

 خواهند    شان ادامه دهند    و اگر نمیبه راه

 گانِ گیتی بربایند    ببَرند     گرسنهیِحتمن زردی را از گونه

 هایِ قرمزی    که از صبوری و تردید و به جا ماندن    از درجازدنبدهند به چراغ

 اندکرده مصرفمورد و بیرا بی هااند    یخچالزدنِ نبضِ هر انسانی را گندانده

 هایِ شخصیتِ تو زیادند    هر جا که روشنی

 یِ من هم نرفتنی از یادند    یهایِ بدسیرتِ سیاهسایه

 شودای دریا میو از ضرب کردنِ داغ در داغ    دلِ هر الله

 داند    که خصوصیاتِ لذتِ دو دردتنها یک دردشناسِ واقعی می

 ِی رویِ برگ    ریشه هم مقصراند    و در زردیبا هم مختلف

 ین کهیِ اصلی اخورشید هم به یخ بودنِ خودش آگاه    اما مسئله

 جایِ اجبار کجا و    زمانِ آزادی کدام؟    

 هایِ قرمزِ انباشته در یخچالزده چرا به این پایین افتاده و    چراغزمینِ گردن

 ها؟    رسانند به جادهچه سودی می

 شدنِ سراسرِ این سرزمین را زاراَخره ندانست علتِ اللههیچ کس بِل



99 

 یِ روشناد    ای دردشناسِ آشنا هم به نیمهیِ تابه به فرییِ از داغیای ماهی

 مان داغانیِ تاریکِ سیب    و دانسته که مایِ خورشید و ماههم به نیمه

 ان    تا نگندیم    یا بگندیم اما ندانیمممایِ به جایِ سر چاقو بر گردن

     کنیم     مصرف سرگرم میمان را با کلماتِ بیبیرون از یخچال دهان
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 قدر مقصر است؟تقصیر چه
 

 

 تقصیر چه قدر مقصر است وقتی انسان در قصری ویران و بی در و پیکر گرفتار 

 آمده

 دانیای و نه چمنی کوچک در گُلنه راهِ قسردررفتنی    نه چراغی در گوشه

 ای    نه نایی نه نفسینه چمدانی برایِ برگرفتنِ اشیایی و اندیشه

 ای    ای و نه داروخانهدانی    نه واژهاننه نانی در ن

 داروییای و نوشای    یا ترانهنه پولی برایِ خریدِ دوستی

 ریزیام من    ولی انقالبی بی کُشت و کشتار و خونالبته که موافقِ انقالب

 یِ سنگِ قبرفروشی    گشایشِ مغازهبی

 یِ خالیسیبی با پاهایِ کثیف آمدن رویِ خطِ تلفنی    به جاسو

 برایِ لودادنِ نگاری    انسان چه قدر مقصر است    

  ویران و برجْ فروریختهاش ورق خورده    قصرْوقتی تقصیر پیش از زادن

 دان واژگون    گُل بر فرازِ دار؟    گُل

 مرگِ تو تنِ تو است و همیشه حاضر با تو    ای یار    و دوستانِ خریدنی

 ایِ راه رفتنی    هو تلفن    فروختنی هم

 ای    هایِ خالی بازگردنده از هر داروخانهبا دست

 یِ دارویی به نامِ عشق    زیرا که عوارضِ جانبی
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 افساری کور را به دستِ سرنوشتی ابله سپردن است    

 یِ نوازش و نان و نوش    آتش و پوشاکو من موافقِ تقسیمِ عادالنه

 ای که در تهِ آن    هنیز نیش و کوالک البتّه    البتّ

 یِ سنگِ قبرفروشی و سنگِ قبرتراشی نباشدترین اثری از مغازهکوچک

 یِ زیبایِ نگارفقط خالی صادق باشد    مشغولِ گفتاری گرم و ظریف با چهره

 هایی بلند از خِرَد    قصری برآمده از عشق    با قوس

  جاسوسو گیسویِ    پَر و چاقوقصری تکیه داده بر بالشی بی

 ترین غار    تبعید شده به دورترین و تاریک

 تکه کردنِ تقصیریای و ساطوری صمیمی    با تکهجا که تختهآن

 یِ هر چیزی    ها را در مصیبتِ سایهتَکِ ما انسانتَک

           دندارو در سرنوشتِ سیاهِ هر کسی    قاطعانه مقصر اعالم می
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 یِ باورییِ شکستنشیشه
 

 

 دهیسار میافسار همان افسار است    همان سوری که تو به مهمانانِ سبُک

 گیریگی را تحویل میو از آنان تشکر و تقدیر و بنده

 گذری    تو که ناباورانه از کنارِ هر چیزی می

 گونه    یِ چرا و چون و چهبا تماشا و تعجب و تهجی

 نشینی    ی میو باور ایو پشت به هر گونه شیشه

 گویند    گان به کدام زبانِ خارجی سخن میمگر مرده

 فهمد    که انسان آن را نمی

 گردد؟ها به قلبِ حیوان بازمیقبرفروشییِ سنگِو ریشه

 ترین شعارِ مبارزان این نیست:مگر مبرزترین و مخفی

 ها متحد شوید!    گانِ جهان علیهِ گرگگرسنه»

 «ل شوید!هایِ پیشین مبدخوارتر از گرگی خونهایگرگ و بعدن خودتان به

 اش کراوات    افسار همان افسار است    اگر به گِردِ گردن بپیچد نام

 و اگر به گِردِ سر عمامه    

 م و تزویر اش ظلرا تحویل گرفتن که محتوای ایدیگر تشکر و تمنا ندارد بسته

 است

 کندسازان را جور میای نشستن که سورِ مرگو بر سرِ سفره
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 رمدبلعد    که خورشید از کروی بودنِ خویش نیز میچنان می و نور را

 ای شعارها از پالکارد و پلکان و غرور فرود آیید    

 شی بسپاریدتشکیلِ جهان را به فرامو یِگیگونهچرا و چون و چه

 ت باورای سخت الزم و زیبا اما شکستنی و فروریختنی اسو بدانید که شیشه

 در قلبِ آسمان     ید در زیرِ خاک و قعرِ دریا    نیزخورش

 اشانهِی روزگویان    اما آدمی در مبارزهالمللی سخنبه یگانه زبانِ بین

 گان و مظلومانیِ اتحادِ گرسنهای متین و مؤدب    در پیگربه

 و در اختفایِ شب    گرگی کروی    

 یِ افسار و افسون و افیون دعوت را به سرِ سفره یِ دیگرکه تمامِ اَشکالِ هندسی

 کندمی

 و زیرچشمی نگاهی به رفعت و رفاهی    

 رودکه خموش و حریصانه از پلکان فرامی
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 خوردسگی داشت بهار را می
 

 

 هایی سرد و سیاه ست صاحبِ ساختمانجا با صداهاییصدارت این

 آباش بیهایگُل    فوارهاش بیهایهایی که شاخدارایِ باغ

 دلاش هر یک بدتر از دیگر    شکستهدر و دربان

 امشان مانده در گِل    تو ببخشا بر من ای دستهایاختیار و خاطره

 یِ تمام هم ندانستم    که در روشنایی

 که کدام ظلمتْ این همه دام را در قعرِ خاک پخش    

 ی از خشم و خشونت و خار او کدام خدا خرمنِ خواب را با رشوه

 یِ نقشِ جغرافیتو ببخشا بر من ای گربه    !گویی بسته استدهان به حقیقت

 خوردای    داشت بهار را میاگر که من تشخیص ندادم سگی را که در گوشه

     !ای گیر کرده بودو مویی شاعر را که در شانه

 یدگشاهایِ خودش را میکجاست ساختمانی که در و پنجره

 ببَرد     داش را باهایتا صدارت و وکالت و کودنی

 اش بیاورد    بخت را کسی برایهایِ خوشاختیار و رخت

 زند؟    که از آن بهار و روشنایی جوانه میرا نیز استخوانی 

 هایِ فاقدِ پنج حقیقت را ببخشا    ای فواره دست

 آتشی را که با خواب    را    نیز خرمنِ  هایِ به اجبار در خاک کاشتهدام
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 شان شوم که از صدفها مییِ برخی از آدماش کردند!    من برخیخاموش

 آید    صحبت سوسن و    دریادریا بوستان بیرون میصحبتْ

 هایی که در صددِ صدارت و خداشدن نیستند    آدم

 شان با اشکِ تمساح نسبتی ندارد    فواره

 هاشان پنهان نیست گرگی   بوییاخهها و شو در زیرِ شاعرنمایی

 کند    که گربه و سگ را یک لقمه می
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 تر از آبِ لوله استمفت حرفْ
 

 

 بدنِ تو به تمامی از بین نخواهد رفت    

 اییِ صدقهچنان عاشقِ پروتونی    قربانی به اضافهالکترونی از تو هم

 د کرد    خواهد گفت که:یم خواهگُلی تقدتقویمی به او دسته

 تر که شیرِ آن را ببندیمتر از آبِ لوله است    بهحرف مفت»

 گان از سانسور و ما از قفس آزاد شویم    تا پرنده

 نواز بود مرگ    ضعیف«    اذیت و آزار شویمهایِ بییِ راهراهی

 که اول از همه به بیدار کردنِ من آمد    گفت:

 اش عینِ نیستیست هستی    هستییاصدفِ درخود تپنده»

 ای دریایی درآوریم    تر که از هر ثانیهبه

 «    شدن نبَریمو هیچ غینی را به طرفِ غالم

 یِ خود را پیدا نخواهد کردست که هرگز هستهانسان الکترونی

 هرگز در کنارِ معشوق و میوه و مناری آرام نخواهد گرفت

 م پرنده    هم قفس و سنگ را درخواهد آوردو تا ابد از حرف    هم راه و ه

 نیز شیری را که با اجرایِ دو نقش    

 کند    یِ شیرینی میهم بیابان و هم حوض را مجذوبِ بازی

 اش مثلِ غالم استو آزاده    اش عینِ نیستیکه هستی
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 ای سانسورچی    تو هر چه در آسانسور بنشینی و باال رَوی

 ید    تو از ثانیه نه منار و روح و روشناییهرگز به خدا نخواهی رس

 هایِ سیب و انار را مَدِ نظر خواهی داشتواره دانهکه هم

 گرددگی بازمیات دوباره به زندهو نخواهی دانست که زوالِ بدن

 ایای و    پروتونی از آن مالِ گربهاما الکترونی از آن مالِ پرنده

 تونی از آن مالِ آقاییالکترونی از آن مالِ غالمی و    پرو

 الکترونی از آن مالِ مقتولی و    پروتونی از آن مالِ قاتلی خواهد بود     

 


