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 هایِ حاکمویرانه
 سلطانای برای ندا آقامرثیه

 

 اش     هایر خاک     اما باز چشمای افتاده دستاره

 ست از آسمان     چنان حجمیهم

 پنهان دارد      شده را در خویشکه آتشی گم

  شان ادامه خواهند داد؟گیگونه به زندهآیا خواب و خنیا بدونِ من چه

 ها راه خواهند رفتبانگونه درختان در خیاچه

 شان در دستِ عطرینِ من باشد؟بدونِ آن که دست

 که کلماتِ گرمِ من          ندندانست هاچرا ابر

 ها ندانستندچرا گلولهد؟     نبخشگی میبه اَشکالِ هندسی زنده

 کمان     آبستن از هزاران آوایِ خروس است؟ که رنگین

 هایِ بازش     چشماز     باما      ایخاک افتاده در ستاره

 هایِ جهان استیِ گنجیِ همهچنان سرچشمههم

 ای نسیمی که تاج از سرت سقوط کرده است تو دیگر ای نسیمِ سرخ     

 کُنجی آبی    هرگز ای نسیمِ سرد     تو دیگر آیا خواهی توانست 

 یا جانبی سرافراز را بیابی     که از تهِ دل بخندد؟     

 گُلی بیدار را     نآیا هرگز خواهی توانست شنیدتو دیگر 

 زمین برقصد؟     رویِ بر  و شورانگیز که شادمانه

 ها     کوهفرازِ ها و بر درهتهِ در      گنجشکی تنها و در به درآه     
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 اش     پناه روان است     گنجشکی که در فقدانِ معشوقِ مغمومبی

    ! تابدچه میخورشید برایِ که داند دیگر نمی

 خواند!می ش راو چشمه دیگر برایِ که آواز

 

 

 

 

 ستصدایِ تپشِ قلبِ تو جاری

 سلطانسرودی برایِ ندا آقاسوگ

 

 کمی به من صدا بده     کمی به من ندا بده     تو خود خدایِ ما

 اهریمنکمی به ما خدا بده     از خونِ تو من دمیدم     با یادِ تو بی

 ای     آهویِ تو به تنهایین دویدم     دیدم که در هر درهکوه به کوه م

 رودیِ پناهی میچکان     در پیزخمی     خاموش     خون

 ها را بدهها و     خواندنِ دلدستکمی به ما نور بده     نیرویِ دیدنِ دور

 امرا     هر چون     من آن چلچلهتو ای چکادِ آخرین     تو ای مجابِ هر چِ

 چکانِ تو     بوکشان     کرده صدایِ خویش     که با یادِ خون گم

 آسمان     ای زیادهپرم     سبزه به سبزه میروم     سبزه به سبزه می
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      رودِ پُر چِرا     ردگینپناه     وز دلِ این رودِ دبی گانِزِ یادِ آن ستاره

 روی     رون نمیهرگز بجا     کهیچ در به هیچ زمان و پُر چون     

 یِ کشفِ خویشتناش در پیست این نسرین و نسترن     با دو چشمکی

 ست آن     و چی     ؟اگر نه تو اگر نه تو!

 ای     که روز و شب     نان و آتش و سرشکِ هر ستاره

  ؟جویِ تو     اگر نه ما اگر نه ما!وبه جست

 

 

 

 

 در لباس شخصی ینهنگ

 

 شان پیدا کنمخواستم نامی برای

  شان را به منپشت      اما حروفِ الفبا با من قهر کردند و

 خواستم برایِ صحبت یک صندلی به آنان تعارف کنم

 ر گرفتند برایِ همیشه از پیشِ منپَ     ها شکستند واما چوب

 شان را با زمین دریابمخواستم نسبت

 ام شانه خالی کرداما زمین از زیرِ پاهای
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 چشمانِ من کجاست؟     را باز نیافتم مدیِ خوخانه دیگر و من

 که چهار عنصرِ هستی     ستذاتِ این مِه از چی

 اند؟آوردهها شاخ دریِ شناسنامهو همه     اندبسی به شگفتی آمده

 اش آرزو کردگیبرایِ اولین بار در زنده     آخرین حرفِ الفبا

 آمد ومیامِ خویش به در تا از کن     بودمی "کُنگکینگ"که کاش 

      گذاشتهایِ تهران میپا به خیابان

  موتورسوار را "هایِشخصیلباس"و 

 کوفتمیفرودیگر و به زمین و زمان چنان به یک

 نه گوش     یِ پیکرِ توترین تکهکه کوچک

 یِ نازکِ ناخنِ یک آدمی باشد!که تراشه

 نامای بیارهتسط کرده در ای سقو     گرفته از منای قهر کرده و پَر

 توانم بگویمکنم نمیاما هر چه سعی می     خواهممن می

  در جامد و مایع و بخار     گنجدست آن چیزی که به هیچ وجه نمیچی
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 یگُلِ زرتشت

  
      می هستمن آن بادبادکِ کور

  را یافت کوهی ش نخواهدکه تا آخرِ عمر

  بپوشدنور چون جامه جسمِ تو  و بر     که در آن سور بجوشد

  روحی که جسم است     استسمی که روح ج

      تنگ خواهند کرد     رِ عمر گویا عرصه را بر یک دیگرو تا آخ

      عصب آتش نگیردگونه چه     ها کاغذی هستندهنگامی که چشم

  گُر نجوشند؟ها گُروسنگو 

  سقوط کردکه روزی از باالیِ حرفی  ای بودممن آن نقطه

 پوشترین و واپسین تنو سرانجام پی بُرد که پاک     و به خاک افتاد

 اشاما در هر دو حال با شکافتن     گاه گشاد     گاه تنگ     گور است

 هابرای بادبادک شودخ حادث میباز یک ن

 خواهیم کردعوض ما اسمِ گُلِ محمدی را 

      خواهیم نامیدی و او را گُلِ زرتشت

 آغشته کنید یبه عطرِ آتش     ای از خودتان را بکَنیدما شاخهاال شح

 بگذارید آهوییآن یِ یی و هر زمانیجایِ همهگوریو او را بر بی

      گانکه دیدارش برای دیدارکننده

 ترین جشنِ روزگار بودبهامیدبخش و 
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 گهواره

 

 روم ومی آبیزیر     وحیشود از لحاظِ رام خراب میحالکه هر بار 

 و بارهایِ باال     و باال     بیایم کشد تا باالها طول میسال

 شویاگر تو شناخته نمی     خاک استگانِ خفتهیِ محصولِ روحی

 از آن است که درختِ تبر به دست     شود مگرو خوانده اگر نمی

      رؤیا ببیند!خواهد می نخوابیده

      شود! خواهد آبادمی و فواره خراب نشده

     اشتا ماه بداند که خنجرِ پهلوی     هایِ بسیار طوالنی طول کشیدسال

      شویمما از او زنده می     ست که ما از او مردههمان قرصی

      هکارانه چه جذابانچه جنایت یِ ماجراهاو در این میان بقیه

      هایی بیش نیستندتنها سرگرمی

      ا بتکاندهبرگدامنِ از  دی و زردی راها سرتا ماهی با آن

      در گهواره برگ بیفتندبرگ     آرامانهآرام فسانهو اسطوره و ا

 خطابخش دلِات خوش باد ای آبِ نرمخواب

      بگذر از سرِ تقصیرِ این تقصیر چنانو هم

     !که ناخواسته به دنیا آمد
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 یِ استفراغجمهوری

 

 هاها و راغدر تمامِ باغ     راغیِ استفاین جمهوری

 از بنیاد برانداخت     هر چه درخت و کُندُر و عود بود را

 این استفراغِ جمهوری     شانجای به جایو جای

 ل آمد در داروخانه بجنبد وو تا گُ     را کاشتخودش 

 در هیئتِ تُف "هاشخصیلباس"     زارلدارو در گُ

 نشستند؟به سور  یِ چه کسیچهره بر

 یِ چه چیزی زدند؟ به ریشه     یِ خودشانتیشه را جز به ریشه

 هایِ خودت ببینو با چشم     برخیز ای جاودانه بیمار

 ر راههایی را که در هو زرداب     متشخصی را که لباس ندارددریایِ 

 کنندهایِ سرخ را درو میلگُ     و گُله به گُله به راهراه 

 کندشان هم خطور نمیریضو اصلن به مغزِ م

 فشانآتش هایِاند این بچهکه از کجا آمده

 شودرویِ هم گذاشته می بر فشانی که آجر به آجرآتش

  یِ خاکگانِ ابدیخوابیده     ای از خاکترین خانهتا در ژرف

 هایِ تحقیر شدهقرص از ماهِ عریانی بگیرند که در یادِ باغ

 یِ مرده هاتبعیدی     باغهایِ باغ

 دخورَها تکان میاش در سبزترین شاخهدست
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 دخورَها تکان میبا سبزترین شاخه

 به احترام     یِ استفراغبه هنگامِ دیدارِ جمهوری

 خیزد اش برمیشب از جایِ نمناک

 دارداز سرِ خودش برمی     کالهو خودش را چون شب

 هاستجلبکیِ جاویدی که در کنجِ دیواری از اما درونِ گنجه

 اند و چسبیده به همآویخته     دو چوبِ فروتنِ رختاز 

 یِ محرمانه و عطرآمیزشانو زمزمه     فشان و زلزلهآتش

 یِ یک تُکمه استـ دو نفره ـ در باره

    به صورتِ آسمان افتاده است     تُف ایهکای که مثلِ تتُکمه
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 گانویژه به واژهیِ گاردهایِ هجومِ ددمنشانه
 

 خطاها که نباید آدمیان را به خاطرِ     افق با خودش موافق است

 از میان برداشت شانهایو خودسری     هاخودخواهی

 گرفتار داشت     هاتشِ شهابیا به گُرگُرِ آ

 زارِ پُر رمز و رازِ روزگارداند که در بَزهافق می

 اگر وجود داشته باشدیا      نمایی وجود نداردیِ راهستاره

 ترین نیستزالل ترین وعاشق     ترین نیستترین و یگانهدرست

 شوندسان از مادر زاده مییک     شانکه تمام خوانَد ابرهایی راافق می

 ترین سببیآن اصلی ستداند که چیبه درستی نمی اما

 ندکیکی را شاعر می     یکی را خاکستر     کندکه یکی را برق می

 شنوم شمعی جاودانه رامن می     یا قاتل     یکی را تاجر

     به اشتباهی دیگر رفتن است از اشتباهی     که گذارش در تمامِ طولِ عمر

      ای دیگر رفتن استگیآینهبه بی ایگیآینهاز بی

 خوابی دیگر رفتن است به از خوابی

 جهان هم باشد ترین دلِنرم     اتاما به هر حال تو اگر آب

 ها هم باشینابیناترین شهابِ شب     پوشیو حتا اگر از نهایتِ چشم

 هایی راتوانی بپوشی رویِ زیباترین خونگونه میچه

 ؟گان استورمالیدهیِ تجارتِ پاچهمایهکه دست
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 سرِ ماری را     یا به بیل     خواهی نکوبی به پاگونه میچهو 

 زَهردعاشقانه و ددمنشانه می     جاکها را در هر خانهها و یِ خیابانکه همه

 کندپیدا می     ترین ابرهادر دلِ نهانی     ها راترین خندهو حتا خُردسال

 یِ شما از آن استآوریاشک     ؟گازدو می

 در جهان وجود ندارد هایِ دیگرو برتر از شمع که شمعی یگانه

 با عقربشده و بیگانه یِ غارتو آن غنچه

 ای که خودش خدایِ خود استآن غنچه

 گاننمایِ پدرانِ پیر و پاکِ خزندهترین راهو خوب

 تا خروسی عمودی     شوداش نمینصیبهم حتا خُرده فرصتی 

 اش که گداو تاج     اش که شاعرو دل     اش که آبیهایبا چشم

 دهایِ خویش را بشناس ریزترین سلولبیاید و راز و رمزِ

     ای جیوهقطرهحتا بی     هیچ سببیبیاید و بی

      تنزیلابرِ در آسمانی دور از 

 ایهایِ شیریها و اندیشهراهدر آسمانی با شاه

 ما را از نو تمامِ     بیگانه با خسوف و تقلب و تزویرکه 

 دوباره بیافریند     ک بیلی یِدر کفِ عبیرآلود و دریایی
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 چمدان کِکوچ هایِچرخ
 

 امام از این که مردهحالمن خوش

 و با حساب و کتاب     یِ سفری دیگر را آگاهانهرم نطفهو دا

 حالیام از این خوشمن مرده

 در سیاهیگی را از همان آغاز     ریزم زندهیو دارم دیگر نم

 کوبند به فرداهایِ پشیمانیسر نمی     و دارند دیگر اعدادِ پایِ اوراق

 هایِ تناسلیو جمع کردنِ آلت     ایسبز در سیاره عریش

 اندیِ ستایشکه شایسته     درخشندکه می

 از پریشانیانی خودشان را نکوبند به پیشانی     تا دیگر انگشت

 شانیِ گرمِ دستکه آشیانه     ها از همان آغاز بدانندو محراب

 هایِ تازه جوانه زده استدر سینه

 زنندیا ریاضی را چهچهه می     زندچهه میریاضی چه هایی کهدر سینه

 گفتی که پوستتو می     زن است     گفتی که شعرتو می

 ست که در آنایآینه     گفتی که یک یاختهزندانِ تن است     تو می

 رو از خویشهم از این     تواند دیددنیا     خود را به درستی می

 رو مُردی      اینهم از      و از ما رفتی

      تنها از آن است یِ توحالیو خوش

 میرنددوباره نمی گان دیگر هرگزکه مرده
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       پذیرندبه جان نمی     و دوباره دردِ پیری را

 ای سخت تنهاپرندهاین جا اما مانده است به جا     

 سیاهی و درد آشیانه دارد     اشهایتَکِ سلولای که در تَکهپرند

 سوزد واش میدلنگرد و     آینه     که ما را به مِهر میای بیندهپر

 زنمپی بوسه میدرو من پیآید     اش برنمیکاری از دست

 هایِ پریشانِ شنیبر دانه    و بر گَردهایِ سرگردان 

 اندام باقی ماندهکه بر چرخِ کوچکِ چمدان

 وقفه در خواب و بیداریگویم بیو سخن می

 هاییدگارِ عزیز و گرمِ سرزمینبا یا

 هرگز سفر نخواهند کرد     که دیگر به شعرِ سبزِ من
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 خوارمرگِ استخوان
 "شویمگی پیر میبا تشنه"یِ به شهرزاد، سراینده

 

 ام را گرم کنخانه ءِبیا اشیاای داری     اگر شعله

 ام را نِ درختانیِ میابیا تابِ تاریک و تهی     ای داریاگر ستاره

 ای داری گرماگر زمزمه     آسمان کن

 روییاگر پَریبیدار کن          ام رادانگینِ گُلیِ اندوهلهبیا و ال

 شان از کِرم نباشندپودهایها     دیگر پرده بیا تا بیش از این

  یِ رشید در جان و     به سالشان از کِرم نباشند     ای شعلهتارهای

 بیا و مرا با خودت بِپَرل     بیا و مرا با خودت بِبَر     ردساخُ

 در تِلوتِلوشان به تأنیزاران     گناهِ گندمهایِ بیجا که گندمبه آن

 آفرینندو شعری می     کنندتنور می گینِ نسیم راقلبِ غم

 اگر من چیستم     هایِ هنوز زاده نشدهیِ دنداندیبه سفی

 ؟اصلن این جا نیستمو     به لحاظِ روح     زمین است ام در برای چه جسم

 بَرمجا میتو را به آنبَرم     می مآیم و تو را با خودمی روزی

 شاندر دستهایی از عسل ریا     با مشعلیِ دهایِ شورشیکه خیزابه

 دننخیزامرگ را برایِ همیشه از میان برمی

 هایِ پریشانشتِ پردهدر پچراغ     جا که دیگر چشمی بیبه آن

 هاپناهِ پروانهجا که دیگر کودکانِ بیبه آنن نیست     پنها

 پارههایِ پارهپوشو با تنبا پیکری نزار و کثیف     
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 پَرند دانی نمیدانی به زبالهاز زباله

 یِ کم سن و سالی از استخوانبرایِ تکه

 
 

 

 

 

 

 

 مناجات

 «زادانآدمی شعرِ شادختِپری» برای

 

 از آغازِ همان روزیِ هر روزم را     روزی     ایزدا!

 داردای که آفتاب تازه سر از بالش برمیدر همان لحظه

 ای که نه گِرد باشد     در کفِ من بگذار     سکه

 بیاوردعادت را در  و جوراب از همان آغازِ صبح     از کفش نه چون زمین

 دها ستاره داردص     چه در حرکتای که چه در سکون سکه

 اندازندلُنگ میاش اران خروس در پیشِ پایو هز

 که رعد و برق در ذاتِ ابر     گونه همان     ایزدا!

 ای باشدام النهو بگذار کاله     زبورها را زرع کندر ذاتِ من نیز 

 گیزیرا زن زنده     زنداز آن بیرون میکه هزار در هزار زنبور 

 اتهایای ایزدی که دو پروانه در چشم     زیرا زن عسل است
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 زنندپَر میزنند     و کمی بَعد چشمک می

 اممن به یک مار محتاج     !ام را برآوراحتیاج

 رویدام میهایچهار واژه بر شانهاش     که از سه بوسه

 گیراندک در شبشان اندکهایی که طلوعواژه

 بگیر و ببندها باشد بشارتِ پایانِ

 ها باشدتِ پایانِ ریختنِ خونِ خروسبشار

 ها هستیترین آبای ایزدی که پسرِ پاکِ به

 هایِ جمیلو از وجودِ این همه مرغ

  مست هستی و سر از پا نشناس هستی

 هایِ معطربارِ تخمشکستِ خونشکنجه و ای ایزدی که از 

 آوریمیرا درهمیشه هزاران خورشید هایِ مطهر     تخم

 گذاریدر کفِ کوچکِ کیهان میای بَراق     ن سکهو آنان را چو

 اضطرابدرد و هایی که از بر گذرگاه     !نظر کن یِ عالمهادَمی بر گذرگاه

 گیهایی که از همان اوانِ بچهبر گذرگاهگذارند     هرگز سر بر بالین نمی

 پاشند که به آذرخش و به آباهمرگ را دیده بود

 زندسان چشمک میبه یک

 و از عادتِ خویش که درآوردنِ دخلِ تمامِ حمامیان و بیداریان است

 !بگذار نپوشد     پوشداصلن چشم نمی

 گان عمری بسیار دراز دارنددانم که مردهمن می

 مرا زنده نگاه دارخواهی نازنین ایزدا!     پس اگر می
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 پیچیده ای گندم را به گِردِ خودش اما حداکثر بگذارآن مَردی که فقط دانه

 است

 چیندها عقرب را برمیاش از آسمانو با نوک

 یِ بزرگ را داشته باشدافتخارِ این پیروزی

 صدها هزار پروانه و بوسه و گُلگاهان به گاهِ گشودنِ چشم     ه صبحک

 دریغجا و بیتا تمامِ آنان را یکدر کفِ فروتنِ خویش بیابد     

 ی از گَردهایی نثار کندیِ تنها یکپاکیزهپارسا و در پایِ 

 نشان داردزبان     اختنِ تاجی شوریده و شیرینکه از ت

 ستاش تغزلی و زمینیکه گرچه ذاتگین غمتاجی 

 و هایِ مقدسسنبله      هر انساننِاش در ذهاما از زراعت

 دزنهایِ آسمانی سرمیسوسن
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 قطعن

 

 ترسممن دیگر حتا از آفتاب نیز می

 اشهایِ تابناکسم در تراوشترمی

 ذراتی جاسوس آشیانه داشته باشند

 شانترسم در آستینمی     رسمتمن دیگر حتا از درختان نیز می

 ترسمها نیز میمن دیگر حتا از آبپنهان کرده باشند     را ریسمانی 

 به ماری مبدل شودیا ناگهان     شان     به تأنی تابوپیچکه م ترسمی

 که مرا کُشتیو دادی     که مرا لُحتا از خودم هم که تو هستی      دیگرمن 

 پوستِ اژدهایی بودترسم     و ندانستن     می

 گانِ مغمومستارهگانِ معصوم     هایِ پاییزی     ستارهومِ توفانکه از هج

 روزی در آن خزیده بودندپناه     گانِ بیستاره

 گرم کرده بودندی زیبا     هاگفتار دشان را با شمعی ازهایِ خوو شب

 جان به لب رسیدهدیده و     حاال چنگی ستم

 خاموش شدهاش     آب ریخته و     یکِ امیدهایچنگی که بر یک

 از کامِ ماری ازلی بیرون کشیده بوده ماه و غزل را     چنگی ک

 آیدمیبازکه  یییا از هر سورود     که می ییبه هر سو

 نیزه و استراقِ سمع و چشم    ان و سرجز سن

      دوزنداش نمیچشم در چشم
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 بوسنداش را نمیگلوی     هاجز تهدیدِ ریسمان

 ایمای از آفتاب بودهاگر ذرهایم؟     ای از آفتاب بودها ما ذرهآی

 ایمپس چرا آسمانی که در آن زاده

 مان را از هم گسیختها و تارهایتمامِ ترانه

 سارها راچراغِ شاخها و     یِ میوهها و     دانهیِ چلچلهچهچههچرا تمامِ  و

 اش ساطوراین آسمانِ در آستینپرور     چیناین آسمانِ سخن

 سرشار از هیچاش سرشار از خأل     ین آسمانِ سینها

 فرو ریخت؟ه خون و خاک و خاکستری در عدم     سره بیک

 ای منی که تو بودی و

  هایِ حق یِ مرغمال شده حقوقِ پایبه خاطرِ احقاقِ

 هایِ خُردسالِ محرومیِ ستارهگیبه خاطرِ بهبودِ زنده

 دل به آب و آتش زدی وبه خاطرِ بهارهایِ هنوز نیامده      و

 جر     و از خدا     از خناز مرزهایِ آسیا     از خار     از خون     

 اموشو این جا در خلوت و خ     به ناگزیر گریختی

 راهانِ دیروزتیِ همراهِ جانِ همهجانِ خودت را به هم

 شان دو چکامههایو در دستشان دو شمع بود     هایکه در چشم

 در غربالی قتیلغبطه     در غربالی قدیس     در غربالی بی

 بیختیها تا سَحَر     باز شهایِ تا سَحَر     دقیق و پُر حوصله     در شب

 ترسدگونه از همه چیز میکه دیگر چهرغنون را ببین     حاال این ا

 از رسیدنِ میوهترسد     از ترسیدن هم می
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 ترسداز خودش هم میترسد     می گاهِ اتوبوساز رسیدن به ایست

 بازیشان مثلِ آتشهمین اروپاییانی که پایزیرا این جا در اروپا     

 است      از رویِ تمدن پریده

 کشان رسیده استبه کاکُلِ کاه شانو دست

 شانبا همین دستآری همین اروپاییان     

 گین راهایِ همان ارغنونِ غمپاکتِ نامه

 اش گریخته است)همان ارغنونی را که از زادگاه

 (دل نبسته استو به هیچ چیزی جز چرا گفتن و     چراغ نوشتن     

 کنند وپاره میاش     پیش از رسیدن به دست

 خواننداش را میهایِ درونمر و ستارهث

 اش راگونه تلفن و اینترنتچهکه و ببین 

 کنندلحظه کنترل میبهلحظهمین انترانِ پاپیونی یا کراواتی     ه

 انداش کاشتهمیهنی که در دیوارهایِ اتاقهایِ بیو با موش

 تَکِ تارهایِ طناب وتَکهایِ خورشید و     یِ شعاعذرهذره

 کنند!یا دیوانه میها را     قطعن     عاقبت شاعر     ارغوان برگِگبر

 

  2009نوامبر  26آلمان، 
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 یِ آکالهِ باد بُرده
 

 اش بمانَداگر برداری و فقط کاله "آ"الف را از 

 گان به چه ستونی تکیه کنند     ازدهدیگر سرم

 ردیسیکه در دگبه دیسی      و چه چیزی هدیه کنند

 هایِ آهنیبُکس و میلهتبدیلد به دشنه و پنجهمی

 هایِ شخصیبه لباس     گان رادادهتبدیالنَد فقرات و فهم از دستو می

 داوطلبانه برود وکه اتو حاضر است از آنان      "هاییشخصیلباس"به 

 برایِ همیشه مدفون شودتودرتوهایِ توفان و برف      در

 چه کسید روی و     نشنود صوتِ     هم نبینگکی اما هرگز لحظه

   کنید؟     چه چیزیچه کسانی را شما فکر می

 "آ"یِ به زیرِ آن کالهِ باد بُرده     توانیم ماچه چیزهایی را می

 گنانه و به اجبارغم     تا بیش از این قلبِ آتشقائم کنیم     

 آنان اشکِ کودکانهایی که در قاببش     از بشقابی به بشقابی نخزد

 اگر خاک را از خاک بردارند     ؟کندفریاد می

 کِشدای میبه رخِ هر آفریننده     باز خاک است که خود را تا قیامتِ خدا

 اتزیرِ دو ابروانزیبایِ یِ پس تو بگذار دو قمه

 چنان با خیالِ راحت در خواب باشندهم

 کنمودم را به مرگ تبدیل میو خگیرم     ز عریانی و از زبان پَر میمن ا
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 هایِ نازو حتا اگر شده تنها به خاطرِ آن آب

 هایِ گیسوبلندی که در تظاهراتآن آب

 شان بسته استهایمتأسفانه دگمه

 کنندپلنگ را باز میگاواما مُشتِ مُشتی مَشنگ و شتر

 ِ ابرو وُ نخِ بارانگروهی گرهکمکِ آری خودم تنها بی

 دو تا از زیبایان     ه خاطرِ یکی از کافرانشده تنها بحتا اگر 

 ماران راتمامِ آن کفتاران و کفچه

 گی دعوت خواهم کردهایِ زندهترین خوراکبه تاریک

 

 

 

 

 هسته و میهن
 

 با هوشِ سرشارش از پیش دانسته بود     نوشناشکن و پیالهآن پیمان

 دیر یا زود پس آیند    ا به این جا دوباره باز هکه حتا اگر شادی

 هوش دانسته بودبرایِ واپسین بار      ناگزیر واما 

 چه خالی چه سرشار   ها تمامِ استکانبگویند  گی باید بدرودکه با زنده

       خوب و بداز خیرِ هر چیزِ که و تصمیم گرفتیپس ت
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 بگذاری      یِ سرشادهاو پا بر سرِ ثانیه     از خُرماهایِ هر کس بگذریو 

 یا یک بار و برایِ همیشه          این باروانستن     تا ت

 گان بیارایدواژه رنگارنگِ یِرا به جامه شخود

 گان بزایانَدبه سیمایِ واژهیا خودش را اصلن     

 هر دوازل     روزِ خواب و بیداری دریغا که از 

 تنها یک نازبالش داشتندِشان از یک دیگر     یا وجودِ دوریب

 گذاشتندهمواره سر به سرِ هوش و حواسِ ما مییِ جا     از تنگی و پَرها

 ها را که به خاطرِ کودن زاده شدناما کودن

 و نباید مقصر دانست و     تواننمیاَخره تبدیل به کود شدن     و بِل

 هاستو باید دانست که از آنمجازات کرد     

 شد اما تانچه نصیبگیرند     شکل میها اگر که ذاتِ شیرینِ شاخه

 تا آدمای که به نامِ آدم زدند     از قرعه     شما ای صاحبانِ شریفِ تیشه

 یک نَفَس سرکِشدغرور و قداست را تا واپسین قطره     غم و 

 چرخد؟اودانه به دورِ خورشید میکه ج     در این قتلِ چرخانی

 می یِ جُردر پیدر     دربه خواهند وبه آنان که چِه می

      کاوندمیسراسر گان را واژهجیب و کیفِ 

      کنندتیرباران می     ها راگنجشکها و بچهبه آنان که حتا غنچه

      فرستندمی قابله     هاآتشِ حالجربه آنان که برایِ پوستِ پُ

      قباویید که منِ غبارِ سرکشِ بیبگ

  ستینپایاهایِ بیام کهکشانمیهن
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 از شمارشِ خودشانرود     شان هم سرشان گیج میکه خود

 که جنینِ جغدهاست     یِ خرماییام هستهید که قلبو بگوی

 نویسند وبر آن چیز می      ای از جگنبا تکه

 گذارندبر آن سَر میسالح     سریر و بیخسروانِ بی

 

 

 

 

 در پاکت  نوررگبارِ

 

 یِ پاهایِ خودش را هم رَویرَوی یا به راستیِ به چپخورشید چرایی

 داندنمی

 این همه زحمت کشیده استداند که اصلن چرا راه     ورشید نمیخ

 خودش را به سختی برپا کرده استروزاشب اندیشیده است     

 گان فرستاده استای دقیق برایِ ستارهنامهو دعوت

 دانستم که پیمودنِ این همه نبض ومن از آغاز نمی

 هایِ خسته وو خواندنِ خون     هانِ پیمانشکستن و بست

 همه و همه فقط برایِ آن است     شنیدنِ شیطنتِ شعاع
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 خودم را بیابم     تازه خودم را ببینمتازهکه بیایم و در تو     

 ای داردارتباط با اولین نقطهنامه برایِ دریا     ه این همه شناسو بدانم ک

 ای که بدونِ شراب همو با پیاله خشد    درمی "خ"که به رویِ 

 برخاسته دانحاال شُمایِ زاهد و از زهدانِ زبالههمان طور مست است     

 یِ اخترها   اخترها     با خنیا شُمایِ با خنیاها وحاال 

 را تانهایِ پیشینبیایید و اشتباه     هتا بوده و بوده بیگان

 بیایید و از این پس          ! کنار بگذارید     برایِ همیشه یک بار و

 گذارد ودر پاکتِ نامه می از نور را  که رگباریآن کسی 

 کندها پُست میراهبرایِ کوران و کوره

 کندپشت میاش     گانِ همراهی را که به ستارهو نیز آن ناکس

 حاال بیایید و از همین فردا          !به حالِ خودشان بگذارید

 ترین سبب راآن اصلی     یا از همین االن

 یِ وجودشان رادانند چراییهایی که خودشان هم نمییعنی اتم

 !مستِ ما به بیرون بیاورید هایِتَک از تنتَکبا چنگ و انبر و دندان     

 ها را به اعترافآنیِ محاکمه بنشانید     را بر صندلی هاآن

 فتی به شگ آن گاه چشم بگشایید و     !یا حتا به مرگ بکِشانید

 تازه ببینید     خودتان را تازهتنِ 

      تارتنکیک د توسطِ شوهاست دارد تنیده میکه قرن

     ترین جایی از سقفدر تاریک
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 تلفن و اینترنت

  

 میِ خودم آوردبا دستِ خودم جاسوسان را به خانه

 شان دادم وهایِ خانه را نشانتمامِ سوراخ سنبه

 ا به آنان معرفی کردمهایِ سرودسرا رسوسک

 بر رویِ میز گذاشتم ورا شان     مُشتی چشم در پیشِ روی

 گروهی گوش را بر صندلی نشاندم     در این میان     

 دور از تُف و تفنگ و تزویر          یِ عشقهاترین قطرهمقدس

 ها و درها گریختنداز پنجرهخداحافظی و پنهان     بر نوکِ پا و بی

 باقی نماند     هم کوچک  تُنگِ و حتا یک

 یِ تنها و خانه به دوش عاقبت با یک دیگر آشنا شوند     تا دو ماهی

 پایان بیابد     تو در آوندها و شیون و اندوهِ

      با دستِ خودم دست دادم

 سرودها و سحرگاهانی     به احترامِ  برخاستم یو از جا

      ها بودندکه آماجِ سرخِ گلوله

     یِ من آمدندبا پاهایِ خودشان به خانه چینهایِ سخنسکسو

 زنگ چنان خودش را زد به تلفن          دور از جانِ تو!

 اش     هایِ مستدانهو از شاه     که انار از شهوت ترکید

 نقاش شدند هاو جلق هاها و شفقفلق
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 یِ ببری روان     جنازهو بر دوشِ ابرها 

 ده بودم     اش داراهِ شیری را نشانکه خودم روزی 

 خواری     موشِ کامپیوتر از خجالت یا از خون

   دانم     فوریهایِ کدام سالح نمیپرید بیرون و پنهان شد در سوراخ

 هایِ رسیدهحاال دیگر هنگامِ به هم رسیدن در هر جا     میوه

 دهندشان است     دست میبا دستی که وسطِ پاهای

 روند     میراه یِ هم شانهبهطور که شانهو همین

 یِ مقدسیاقاقیدرِ کونِ  زنند براُردنگ می شوخیبه شوخی

 کرد     خودش کرد هر چه اُردکِ بر که 

 یِ تنهایی و طراوت را مطلقن از دست داداین شیری که شیرینی برو 

 چاره     یِ نقشِ پرده     بیقهوهفنجانِ تا آن 

 خواب و در رامشِ مستراح     لذتی فیاض دهدتِ رختِحتا در خلو

 به هزاران چشم و گوشِ آزمندِ پنهان

 

 2009آلمان، تابستان 
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 دوزخ بانانِدروازه
 

 یِ تاریکتنها یک دهان باقی مانده بود از او     یک گودی

 آن هم برایِ فریاد     آن هم برای استمداد     ببین چه رفته بود با او

 بَزهِ بدنِ اونور    و ببین چه کرده بودند با اعضایِ بیبوهِ آدمیانِ بیاز ان

 زدندلَه مییِ بیست لَهنوزده شامپانزه     که برایِ نمره

 دادندیِ باقی مانده هم     ایست میواژهو حتا به آن تَک

 یافتای که فرصت     یا شانسِ آن را هرگز نمیواژهتَک

 ببارد و فراغت اندکی شادی انی کوچک بکارد     تادرا در گُل که خودش

 اند با منبر ببین چه رفته است با او     بر ببین چه کرده

 ام دیگر     من که تنها یک دهان

 هایِ شب     اند در نیمهشنیده ات را به شگفتیهایکه حتا کابوس و تو

 اند     چپ نگاه کردهاش چپگان     و فردایسایههم

    درونِ ما چه خالی هایِ خالی را     دانمامِ گُلت

 ها انتظار دارند     است!     و شگفتا که خالی قدر تهی از تعالیچه

 ها انتظار دارند     یا دیگران از آن

 پایانزارهایِ بیاز نی ما سرافراز بیرون بیاییمکه 

 با سرنیزه     پایانی که نه با نی     بلکه با نیزهزارهایِ بینی

 نگارند     هایِ نورانی را میانسان     هایِ بیدار ویاسمین
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 ها     فِلِش اشزارهایی که بر تابلوهاینی

 دهند     تنها راهِ دوزخ را نشان می

 اند    هایی که مستها هستند     بوزینهبوزینه اشباناندوزخی که دروازه

    گان واز به بند کشیدنِ ستاره

 گان و     هایِ پرندهسلولتَکِ ز خوردنِ خونِ تَکا

 یِ خویش    از جیغ و دادِ تهی

 کنند     هایِ دیروز کار میتا آن جایی که چشم

 شمارِ زمین چیزی نیستند     بارهایِ بی

اند     دیگر خوابیدهدرکنارِ یک     گورهایی که از چپ و راستیِ گنجینهمگر 

   دیگرندیِ یکهسایگورهایی که هم

 خبرند     ای مادر     دیگر     مطلقن بیهایِ خونینِ یکاما از دل

 استثناات بیهایای زمینِ ظلمانی     ببین که در تمامِ زاویه

 ها     چه رفته است     سوسنناکِ تبارِ تببا     ها یِ جلیلِ جوانهبا شجره

 آورَد از اعماقِ دل فریاد     که تا این چراغ     برمی     رودچه می

 د     گیراش را نمیدستدود     کسی به استمدادش کسی نمی

 دیگر خرفسترها شان     خرخاکی و خبزدوک ومگر دودهایی که در درون

 هایی نابینا و ناشنواها هستند     دوکدر حالِ ریسیدنِ دوک

 دِ خارجی ندارد دانی که اصلن وجواما مگر آیا     چه گناهی از گُل

 بیندآن در به در     همواره خواب میکه که آن پدر          سر زده است

 طور که مرده استکه در خواب مرده است     و همان که خوابیده است    
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 خواهد بمیرد     گوید     که نمیشود و میسراسیمه زنده می

 دراز کِشد     هوده بی     خواهد به انتظارِ درازِ دیگریکه نمی

 اشزیرا ماشینی که پارک کرده است در کنارِ تربت     تمامِ قطعات

 شان     زیرا خاک و ریگیِ اعضایِ بدنزیرا زایران     تمامِ ذراتِ همه

 اشهایشان     و زیرا کفن     تمامِ نسجهایها و تمامِ زِبریتمامِ نَرمه

 وش هستند     سره گسره چشم و یکاز سر تا پا     یک

 روزشان     شبانههایی که تمامِ همّ و غمها و گوشچشم

 هاست     و لو دادنِ مناظرِ زیباها و ستارهفقط صَرفِ کشیدنِ خبر از یاس

      یِ ما مانندِ نور و رؤیاهمهیِ هستیتا 

    یِ کادو  پیچیدهکشانیکاغذهایِ کاه در

 اهپرهشب بویِپیامِ خوشو سرانجام 

 دودستی به صاحبانِ سریرِ دوزخ ارمغان شود

 

 2009آلمان، پاییز 
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 یِ مریمپنجه
 

 چه چیزی در کجایِ جهان گم شده بود     یا شکسته بود

 ام نشسته بودای بر فرازِ خانهکه آن کالغ به شاخه

 اشو سکوت     ها خیره به چه چیزیو ساعت

 هایِ تمامِ پنجرهگیودِ گشوده؟     با وجیِ چه کسیگیشکستهاز دل

 گیری و     ای نجیب     ای واال     چرا تو پَر نمی

 نشینی؟یِ اتاقِ من نمیهایِ خالیبر یکی از صندلی

 ایداشته باشند     نشان از بیضه یای را که نشان از امیدچرا دو جمله

 نویسی؟نمیها یِ ساعتبر سکوتِ صفحه

 هایِ سبزِ درخت رایِ ریزشِ دندانمروزیکنی رازِ اچرا باز نمی

 ها؟یِ کالغای نباشیم ما باز فردا    برایِ چشمِ گرسنهمزهتا خوراکِ خوش

 به دشمنیزمین عهدی ناگسستنی بسته است     ست که دیری

 هایی     ها     و با عقربههایی که خوش بنشینند در چشمبا گُل

 هاشان را تبدیل کنند به قلمزنند     تا خودمی یکه به هر در

 که شمارتان در هر درختای کشیدههایِ ریاضتای قلب

 گرداندها روی برمیزند     از سنگاز ریاضی بیرون می

 ای از چوبهایِ تازهرود تا در هیئتِ با طراوتِ تراشهو می

 یِ خویشتنها شاهدی باشد برایِ آنان که در تنهایی
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 خون     خار و هایِ گیگذارند و     از کهنهمی داقتیابِ صکمزانویِ سر بر 

 هاخداییخدایی     و از مُجاز بودنِ هر چیز در بیهایِ بیاز کهن

 هایِ گشوده     شوند     ای قلبهایی ژرف اندر میبه اندیشه

      دیروز ای کهکه آن پنجه دانید    آیا مگر شما نمی

 دها و مدادها بوکنعاشقِ پاک

 ترین پرستوهاها و پاکگیو عهدش با زیباترین زنده

 اشبا نبضِ ظریف امروز ست کهایهمین کوبه

 نشیند    ها بر رویِ سبزترین درها میساعت

 دانیدو شما مگر آیا نمیگوید     اش را نمیاما دستی پاسخ

 خورندنشینند     ورق میها میکه ما هستیم آنان که مدام بر شاخه

 بویدشان را اصلن نمیسرایند     اما کسی صدایهایِ مریم را میپنجهو 

 جوید     چه چیزی در کجایِ جهان گم شده استشان را نمینام و نشان

 دل     هایِ پیر و پاکست     که پیروزهیا از چه انگشتری

 شکسته     هنوز به پیروزی نرسیدههایِ خونی و خسته     دلآن پیروزه

 آیند که به پیروزی نزدیک شوند    تا مییا 

 کند و    آسمان سریع سقوط می

نام     خمی بزرگ است     تخمی تاریک و زمیناش را که تمعشوقِ دیرین

          ؟گذاردجاودانه تنها می
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 ای بفرست/ یا زنگی بزن از آن دنیاحداقل نامه

 
 هایِ آبه در حاشیههایِ شکسته یا کج و معوجِ افتادپارهآن تخته

 هایِ ناچیزِ آب هم     که حتا حاشیه     ؟چه کسانی هستندآورِ پیام

 گیرد     گیرد     یا به هیچ نمیشما را به هیچ می

 شود میخی     که از آغازِ تولد تا همین خشکیو لَختی هم دیده نمی

      ه استدل با اختران داشته است     عمر بر سرِ دوستی با انسان گذاشت

 در آغوش گرفته باشدقِ پُستی گرم تو را چون نامه     گیرم صندو

 شکسته     آن چنارِ تنهایِ دلکه چه فایده وقتی 

 شود     شود     دانسته نمیخوانده نمی اشگیتا پایانِ زنده

     نگرمای که میمن در هر آینه

 هایی از غوغاکلبینم با بارهایی از هیچ     و دهایی را میکشتی

 تراشه کنندروند تا عمرِ آدمی را تراشهمیکه 

  بُریهایِ  چوبدر دهانِ ماشین 

 نامی     یِ بسیار ریز و بیاین حشرهچه پیامی دارد 

 یِ کتاب     در میانِ تنگنایِ دو برگِ سکوتکه مرده است در تاریکی

   ؟   بر گور نام و نشانیمراسمِ تدفین و     بی  بی
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 کمانرنگین
 

 داد     گُلِ رُزی که تنها از قلمِ یک عاشقمیرا آن شعرِ زیبا بویِ گُلِ رُز 

 تواند زاده شود     از یک قلمِ عاشق     می

      آورد تو را به این دنیا  پروانهآخر چرا پدرِ

 انتهابی زاریو هیچ فکر نکرد که لجن

      کمانِ تنها؟رنگین با یک خواهد داشتچه رفتاری 

 سر      نداشتم من هیچ هوایی در

 ند     افتبر آن می هایِ توبرگکه گُلرا جز هوایِ خاکی 

کنند     را متبرک می ایکه هر بینندههایِ زیبا     هایی با چشمبرگگُل

 کنند چرا عاقالن کارینمی

     و به این دنیا نیایند؟    ِ سفید حرام نشوند هوده این همه کاغذهایکه بی

 دهداین گُلِ سرگردان بویِ شعری زیبا را می

 ناکِ حقیقت ندوزداش تا چشم در چشمِ وحشتشعری زیبا که باغبان

 کندابزارِ کارش را با هنر گرم میسبزِ سرِ 

 

 

 

 



34 

 کجایی موالنا؟
 و وقتی که برداشتیم     «     ما زِ قرآن مغز را برداشتیم»

 شد و دیوانه و ددوار     به این سوی و آن سوی رفت   مغزقرآن بی

 گی را سراسر     از سر تا پا کَنددارانِ زندهو پوستِ پُرتفکرِ دوست

 پوست؟توانی شناخت بیگونه میما را تو دیگر ای دوست     چه

 ها     ما که عشق را و پروانه را نه از کتاب

 هایِ فروتنیو از سوسن    گان آموخته بودیم که از سوسویِ ستاره

 گین     که اهلِ همین زمین هستند     همین زمینِ غم

 امو سقفمن دیگر اهلِ هیچ سرزمینِ مشخصی نیستم     

 هایِ زیرِ هر پاها     آن جا که برگست باالتر از تمامِ آسمانسری

 اند    گان و از اژدها گریختهاز واژه

 جویند     عروسی نبوده تا به حال رامی و عروسی یگانه و دیگرگون را

 حاال ما اما د     اش بیندازیدر پایِ پُر گُل سراز عشق     شما تا 

 وقتی که دیگر پیکری نداریم          گونه ما را بشناسیم؟چه

 کند     سراسرِ هستی     و تا چشمِ کَرّمان کار می

      کَنی مجنون و عظیم استرَخت

         نشستهجمجمه بیقرآنی  اشخوانپیشکه در پشتِ 
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 یِ حشراتنژادِ موذی
 

 چاره     هزار بار تو را گفتم     که نیش نزن به اتاقِ منیِ بیای پشه

 نمایی کرد     و اتاقِ من     صد بار تو را راه

ه     چشم هم نکردی     اما تو گوش نَ"     زرتشت"روحِ که برو بیرون از 

 برخاست و "خاکریز"ه آخر     تا آن ک

 و حاال ای من          !اش: شَرَقگینِ دستدو کفِ خشمبا ناگهان 

 چه کسی پِرِس     چه کسی مثلِ اعالمیه شده است     

 هنِ پهن؟     پ نازکِ نازک و

      "نژاداحمدی"و  "ایخامنه"جز ترانی و چه کسان

 اند     حشرات یِکه از نژادِ موذیشان و آن دیگرتران

 آن روزِ حشرِ موعود     آن روزِ کَپَک زده     و به خاطرِ 

 اند     سپرده خاکیِ خستهبه بطنِ     دسته دسته هر چه ستاره بودِ شب را

      آری حاال دیگر چه کسی جز آنان

      شانو خوار اندیشهدر صفی با دو بالِ بی

 که سرانجام      ناگزیر سرنوشتی     ؟ندادر انتظارِ سرنوشتِ زارِ خویشسخت 

 خیزد میگناهِ صدها هزار نیش بربیدردمند و از جایِ 

 دارد     با دو کفی که خشمِ مقدسِ دریا را گرم و گرامی می و

      ناگهان شَرَق!     ولی با این حال آن آتشِ دیرینِ سپنتمان 
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 مهربانی و عشق است آشیانِ جاودانِ

 واررنگارنگِ ما را همین جا     در همین خاکِ سوگهایِ و شعله

 رساند     کردارهایِ خویش میناگزیرِ یِ به نتیجه

 

 

 

 

 فرو کشیدنِ نهنگی که به جایِ پرچم باال رفته است

 باال بُرده شده است

 
 آهسته آزادیزد     و آهستهمرغابی داشت زنجیر را خط می

 ای شده قدر آسمانو آنرفت     تباال میاز دو پایِ بلندش 

 ام     که من فقط عالمتِ تعجب     پُر وسعتآسمانی 

      هایِ جانبِ آبی بنگردبه کدام     داندو عالمتِ تعجب نمی

      !ای را به انگشتِ ماهی در کُنبیا ای نابینا     و با من حلقه

 ازدواج با دریا :ات خوب باشداش خوب است که برایبرای

 هاها و میدانتنِ آگاهی از قرمزهایی که در خیابانو داش
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 به تنگ آمده از جان     و شاکی از دستِ جانیان     

 کنندتظاهرات میدسته دسته

     د عالمتِ سؤال از پایین به باال تا دیگر نچک

فات     بافد مکاصبرانه دارد میصبرانه     که پایی صبورکجاست جا آن

 ؟ را کاریتبرایِ بادهایِ جنا

 ای ستونِ بلندِ آهنی     تو چنین متعجب از چه هستی و     محوِ چه

 جهد؟که از هیچ یکِ     دو چشمِ سه عابر     غوکی بیرون نمی

 چیزی نیست     چیزی نشده است     

     است  از دوراین فقط صدایِ مجرد و مبهمِ هزاران ماشینِ

 گذارد    ه میترین جای     که دارد بیضاز دوردست

 خورده و خون به دلهایِ خطکه دارد بیضه گذاشته بود     ای خط

 تانهایِ گره کردهگناه!     من برایِ مُشتهایِ بینا و بیخط

 اندازداش را به دریا میآورم و     دریا دلنخ از دریا می

 مالزنیم     یعنی که این پرچمِ پایرا به آن راه می مانو ما هر دو خود

 ای ندارد که هیچ     کرانه نیست     و با باد میانهبی

 مطلقن طالق هم گرفته است 
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 خشمِ مقدس
 

 اند     که تنها خاکهایِ یک کتابیِ تو     ورقهیِ من و خوبیبدی

 خوانَد     ها را خوب میاین آخرین و نخستین خواننده     آن

 اند     دو تَرَک بر یک سنگ شور و یأس    

 کندمی ردزها را روییده از واژه     آن یِکه تنها سبزه

 توانی ببخشاییگونه میچهباز قدر هم که تو بخشاینده باشی     هر چه

 هایِ خُردسال را     جملهگانِ سارکنندهسنگ

      به حقیقت و عشق ورزیدن شانهایی که جُرمجمله

 ؟است را خواندنبدنِ یک دیگر 

 اند     در خفا     ها که به ظاهر تابناکاین خزه

 اند!دهپاشانناز هم زنانی را که مردان و آهویِ چه پلنگشیرازه

 و جوانی را      هایِ عاشقکمانو چه رنگین

 اند!کردهنمأیوس یِ خویش گیو از زنده هکه از زمان

 فته استفشانی خهایِ ما اما آتشیدر زیرِ ناامید

     شان و قلب که مغزنِ  جانورانی دیشمنتظرِ دهان گشودن و به کامِ ک

 از سنگ استهمه     شان که دست و پای
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 ناگهان

 
 زیبا زیستن و جسمی ضعیف داشتن     مانندِ آهو     

 تر است تا شیری سالم و قوی بودن     به

 دهد     که بودنِ دیگران را بر باد می

 توانم باشم     هایِ دانایی چه میپارهرهمن جز پا

 کند     آه پرواز میاش     در این دنیایی که در هر گوشه

گنده     یک عده آدمِ گَند و گُه و شکم     اشک شنا؟اش     در هر خشکیو 

 و مرا بیزار از خویش و از دیگران کرده بودنددورم را گرفته بودند     

 تو را دید      "ناگهان"تا آن که ناگهان     

 هاشکفتی بر شاخهیواش     مییواشو که داشتی با اشتیاق 

 سرنوشتِ درخت را انداختیطرح میو دیگرگون 

 و مزارهایِ هزارهزارِ پرنده بودهوده نبود    وارِ آهو بیآتشهایِ پس آه

 بافتهایِ رنگارنگِ امروز را     به حوصله میکه داشت این گُل

 درخشدشان شبنمِ دانایی میایی که بر چهرههگُل

 گردانَد از نامردمانی شان روی برمیو ریشه

        گذارندکه قیچی در بالِ افکارِ آسمانی می
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 هازنبق

 

 تر     ولی خوب     بودن است ای میهمانِ حوضیخوب     قطره

 یِ خود بودندر خانهای فواره

 یِ دیگران بودن است     گیهخوب     در جریانِ سیاست و زند

 تر     در شعر و در درونِ خود بودن     ولی خوب

 یِ دری     مانند برایِ کوبهو آرزوها فقط باقی می هاکاش

 اش سیاه نیست     ست     گیسویکه دیگر دیری

 اندمعلوم نیست به کجا بُرده     اش را قطارهایِ خوبهایو خاطره

      !باشید ای دیگراناما اصلن نگران ن

    آیممیجا به اینمن شما هستم که باز 

 گویم تمامِ دنیا از سر تا پازنم     و میها را مییِ زنبقزنگِ درِ خانه

 اصلن ارزشِ آن را نداشت     اصلن ارزشِ آن را ندارد     

 ای بکوبیاش مُشت به پشتِ معصومِ پرندهکه برای

 ز خودت برنجانی!     یا اتوبوسی مهربان را ا

 هایِ رقص از پروانه    موسیقیاز و  گانِ شیرینواژهیِ رنگینی از سفره

 ند     خواما را صمیمانه به خود میدارد هنوز 

 هایی هستند     مداران جرقهسیاست اما

 شوند     ها زاده میکه از سیمِ برقِ تراموای
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 میرندگاهِ بعدی میو در ایست

 ای موقتی استخانهانجهان میهم

 گویدرود و میآیا چه کسی به میهمانی می

       یِ میزبان را از بیخ و بُن تغییر داد!؟خانهشکل و معنایِ باید 

 

 
 

 

 

 

 

 

 آن لحظه
 

 هایِ دنیا     ها و کتابتمامِ کلمه

 در دستِ من بود     وتِ بویای که دستِ خوشبه آن لحظه ارزندنمی

      بلوارهانشاطِ زدیم در قدم میهم داشتیم با و 

 گرفتیمدادیم و از آسمان دل میبه زمین دل می
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      گفتیمگان سخن میشنیدیم و از پرندهماهیان را می

      اندها را در خود زندانی کردهنبضهایِ کتاب     قفسهاما حاال دیگر 

      ایِ خُردسالهو آینه     شدههایی که به بازیافتِ عطرهایِ گمنبض

 د     ننگرمی هاهمواره به ورایِ سیم

 اجناسِ شاعران         که در آن مانَدبه بازاری می گیحاال دیگر تمامِ زنده

 شان مانده است!به رویِ دست

 من دیگر خواهم خواند خنیایِ آن چیزی را که زنده است

 که رنگ و بویِ خاک را دارد     

 که در بلوارها قدم      شدخواهم آن دو درختی و عاشقِ 

      زنند    عشق میدریایِ در  پیاله یا در هر جایی

      و روحی کج و کوله      ندای داربسا شاعران که جانِ کوتوله

 بُرد!بزرگ از آسمان را برایِ خود می یقسمت    شان دَمِ تیزِ چاقوی اما

  اشتهار     و تیراژهایِ شادِ اسکناسیِ درپیو چاپِ پی

 گان     به کمکِ واژه آینه     کندآنان را مست می

 بر مِه!     را و     مِه  دیافزابر گذشته میرا فقط گذشته 

 کمانی به دیدارِ دنیا خَم خواهم شداز رنگین همیشهپس از این من دیگر 

  داند دیر یا زود     تیر درست به قلبِ پرنده خواهد خوردکه می
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 1357 بهمنِ خونینِ یِهبخطا
 

     در بدنِ زیبایِ زمین 1357ی به نامِ بهمنِ ایِ سرطانیغده

 ای غول پیکر است     که خزندهآسمان و 

 تاریک      هاگ     ناکگاه تابش که ا ستون فقراتشمارِهایِ بیبا مهره

 در خاک      خزیدهایی نرم میشما با تن

 بریزید بر سر و پشیمانی را تنها آتشِ شیونتان نیست مگر که و چاره

      1357بهمنِ یِ خیلی بدخیمِ غدهو تبعید و تنهایی را بگیرید در بر     

 کرد آلودگِلم اهنگها را نابهبسی آب

      یِ اندیشه را پُرشیارو چهره     را سفید     ها آینهخُردسالِ  گیسویِ و

 در آر یِ توطئهاز پارا شلوار     گیر و بر  دروغاز سرِ را چادرتو حاال 

 ای     یِ عقدهو ببین که حشراتِ حشری

 سَمّی      یِهای میکرُفون پنهان کردهو میکرُب

 مثلِ سنگ متغزل را و دیرین یک جغرافیایِ

      اند!               پرتاب کرده     زده زنگتاریخِ کدامبعیدِ تا به پشتِ 

 کردنِ  زنده به گورگونه چنگِ بازگشت به عهدِ خرچنگ چه ببین که

    نوازد!دخترکان را می

      اخترانیِ آزادهگونه خیلِ و چه

 اند!انزندبه نامِ سرد و تاریک هایِ ستونِ فقراتِ حیوانی مهره
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 هایی از بادستون

 

 جا     از باد است     کهایِ این سرا و هر سرایِ دیگری در هر ستون

 شان     که فقدان ها و سوداگرانیانگلو از 

 بادجریانِ یِ حیات است     و حتا باعثِ توقفِ باعثِ توقفِ چرخه

 ای در جانِ من هستیآری از امشب     تو دیگر ستاره

 ش     برایِ ی که هر قطرهای به ستوه آمده از آسمانستاره

 مانَد     آباد میبه بلیطی برایِ ناکجا

      رود این اسکلتِ بسیار درازِ روان بر ریل؟میبه کجا 

 و آیا آن چراغِ کوچکِ در سخن     

 ؟گرم کندروشن     و خواهد توانست جهانی به این بی در و پیکری را 

      دیگر آتشی در جانِ من هستی از امشب توآری 

 هایِ او تو عقابی که من بال

 او تو کتابی سرسبز که منِ تنها یک نقطه در

 ند     ااختهس یِ انسانالشه گاِلن را ازبام

 از باد است      اشهایای که ستوندر خانه

            یِ ناکجاآبادراهی اشاشکِ ساکنانو قطره
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 یِ نیکیدرسِ الکترونیکیآ

 

 اشست که با پاهایِ کوچکایمورچهاالن دیگر نامه نوشتن با قلم     

 آید     تا تو چندین ماهِ دیگر     به در می یتریِ کوچکاز النه

 تازه بدانی که زمانه     یِ االن برسی     و تازهخانهبه پُست

 اش     زنبوری شده است که هر یک از چهار بال

 ای که در آن والیتِ فقیهاند     زمانهیِ جهانزمان در پنج قارههم

 وسطِ پاهایِ هر کس است     و دست      

 شود     ای مثلثِ ناراضیهایِ نازنینِ کامپیوتر     ارضا میز نوازشِ دکمها

 هایِ من     هایِ من     نامهدانی که هنوزانهمگر نمی

 برندهایی هستند که هر روز در همه جایِ جهان رنج میانسان

 شنود     نه زمینشان را نه آسمان میهایو ضجه

 اند     زنشسته شدهیِ پیامبران بااالن دیگر همه

 اندها سپردههایِ طویل را     تنها به عنکبوتیِ خواندنِ متنو حوصله

 ات    تر بگویمخالصه

 : اتببوسم     ی که در دورترین جایی از دروغ ایستاده استهایو با لب

 یِ راستِ حوّاست     ست که در آن     از دندهاین توراتِ دیگری

 ود     پس اگر خواستی از هندسه بیرون برویشکه آدم سرشته می

 یِ عسل راگیتر بخوانی     و فرزانهرا درستیلِ راه و پاهایِ طو
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 اشتباه بشنوی     لطفن به همان آدرسِ دیرین     بی

 یِ نیکی     همان آدرسِ الکترونیکی

      افق پیشاازل     که در فرازترین و ناپذیرآن آدرسِ ندامت

 یِ عقاب است     آشیانهترین شقعاو در 

                        را پُست کن!   داناییگانِپاکِ مورچه پیامِ

 

 

 
 

 

 

 

 اُمِ امتِ مار
 

  سازمانِ امنیت نام داشت آن ماری که گردنِ درازش را

 رود باای عمود بیا     و ببین چه نام دارد این حالتی که می

 یِ کتابیِ باز ماندهالی دارد آن صفحهو چه قشُکه شده از      یخرگوش

 که هی پرت از من     نه!     دیگر حواسی نمانده است برایِ ساز و
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 داشتمینام را دوست هایِ گمبرایِ افقی که آسمان

 یِ فرش بخزند     به حواشی    دهند ترجیح میدیگر ها و نقش

     /ارتباط با دیگران خاموش و در خویش     و بی

 کندازمانِ اطالعات نام دارد     گُرزی که طالها را الل میس

 هایِ آسماندهد     تا در اوج     در فرا اوجبال میو به اعدادِ اوراق 

 هایِ گردنِ زرافهکه از هجومِ گرازها     و فضولیی را بجویند گورهای

  ها    ر کنجاند دنشانده را هاییای عمود برو     و ببین چه انسان

 شوند در زیرِ شکنجهحس میهایی که نخست درست و حسابی بیکنج

 اش به تمامی درونی شودهایتا طال در حسرتِ مس     اندیشه

 برود     فرا پَرپَر بزند و اش با پرتِ حواس سپس

 هایِ ما بخوابد ـ خاموش ـ     ایمانییا بی با ابرِ ایمان

 اش ازسازییِ بیگریه آبی     فرشی که آن فرشِیِ در حواشی

  کتابِ شما به         و آوازهایِ بی
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 دنیایِ رازناکِ درونِ هسته
 

 آورد و     می سر درن کوه چولقاحِ خواب     اندک از زیرِ آب     اندک

 شد     ای بزرگ میای نمایان     هستههسته آهستهآهسته

 انتها     ها دیوارهایِ بیدید تنمی     چنان که چشمِ ما از هر سو

 پرسید     نمی شآسا را     و کسی از خوددیوارهایِ دیو

 زنیم     که ما در درونِ خویش است که جوانه می

      از جنگل و دریا؟در کنجی      یا در جایی از کوه و بیابان

 داریم     یا برایِ دلِ شمارا برایِ خودش است که دوست می ما باغ

 تنگی     سنگ شده است     رفته است     که از 

 گاه     نشسته است؟     و بر بلندترین نوکِ پرت

 تواند از عشق سخن گفت؟گونه میشاری منجمد     چهحاال دیگر آب

      ِ توهایوانند چشمتگونه میدیگر چه حاال

 ردندخود را شم هاکوزهتا شانه ند؟     شانهگاهِ قداستِ قدیسان شوقدم

      شاندیدند که با هر دَم مردنِ فجیعِ یکی

 گان     شود از شمارِ ستارهاصلن هیچ کم نمی

      یآید پهنا و درازایِ آن دیواراصلن به سر نمی

     که ناتوان بود از مرز کشیدنِ بینِ خواب و بیداری

 است      د از برفاش سفیبا آن که گیسوی ماهو دِی
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  من     همین امروز جوانه زده است دلِ گویی کهباز 

     هایِ گُنگِ خویش راو احساس و دارد سبزی

 کند میتجربه لحظه به  لحظه     گیِ اشیا راو غرابتِ مردم و تازه

 گان     گان و مردهکه زنده آموزدمیذره به  و ذره

 اند     یک جنگل یِانبوهِ درختانِ پیوسته

      درخشان ماهِیک دوست داشتنِ 

 یِ مهتاب در ظلمتشدهیِ گمهزاران ذرهدوست داشتنِ بی

 شار را     میسر نیست     و پیراهنِ سفیدِ آب

         بافنددیگر میدست در دستِ یک    تارِ خواب و پودِ بیداری 
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 اش سایه بودنام
 

 هاسانی چِهزدند به ما     به شما     به کها بوسه میتنها کابوس

 اش سایه بود     آن تنهایِ سرگردانی که سر نداشت     و نام

 رفت     از انتهایی به انتهایی می و در تاریکی

 اش     هایبه دنبالِ گونه     گشتاش میو به دنبالِ چهره

اش     صدایی بر برگ نشسته بود     که روشن نبود     هایبه دنبالِ لب

 گان سخن دارد     یِ ستارهکه از ناتوانی     زدشد حدس اما می

 زنده در فصول     وَزنده و یِ مربعی گیاز جاودانه

 آلود     هایی خوابو از وجودِ دندان

 اما حرکت در ذاتِ کِرم بود     هایِ بشر استیِ شکستهمه یِکه ریشه

 نداشتندهایی که گرچه پیکری اما عاشقی در ذاتِ کِرم بود     کِرم

 و از این سو به آن سو روز و شباما باز مهربان و کریم بودند     

 بودند     ف رَدر جست و جویِ شَ و    شان در تکاپویِ جُستنِ معشوقان

 آبیسایبانی  وت من بر فرازِ سرِ    چون فرش بودم  وت من در زیرِ پایِ

 یای فقیر و سرگشته بودچون عرش بودم     و وقتی تو کشتی

 گشود     آغوش میبه رویِ عزیزت که     و مواجای بودم عظیم من هندسه

 بوسید و     ای که تو را صمیمانه میهندسه

 فشردخویش میعقلِ بازویِ گرم در 
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 ای نداشت     ای که گرچه خودش سایههندسه

      داشتاما به تو خورشید را ارمغان می

 وکِ درختان     روز از ریشه تا نشب و حاال دریا 

      کاودرا می هایِ آسمانزمین تا جوانه یِاز پیری

 آتش و     آن هایِ بوسهاثری از یابد اما نمی

      کندهایِ شما     به مناظرِ معتمد نگاه میگیبر شانهدست یِ از سبزی

      هایِ شما چشمگانِ زیبایِ ستاره شانی ازنیابد اما نمی

 ؟چیست نامِ این فصل

  کندای از کابوس همراهی میکه هر جسم را سایه

 خویش را      افتِانگشتر فراموش کرده است نگینِ شر

 گذاردها گام میدر جاده     یسَری از ابربی یباران

 را      یمرگهایِ مُصرِ خطد خوانَنمیکسی جا اینو 

        استشده گسترده  گیدر زیرِ پایِ زندهمثلِ زیلو که 
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 حقیقت در قفس
 ام در روسیهجوییبرای اُلگا، دوستِ دورانِ دانش

 

     ریختاشک میاش را یِ شبیِ روزش را     چرا همهچرا همه آن درخت

      ؟بود یکی بلعیدهیکی را هاچراغظلمت     دهانِ حجمِ بزرگِ  و چرا

 ما بودند     تَکِهایی که مونسِ جانِ تَکچراغ

      جهان  ِی چشمو نورشان بوسنده

 هاست     گینامِ دیگرِ روزمره شته

  دنشوزرد می انشِر و وِرهایِ آدمیان در درختو 

 توانِ راه رفتن را از دست داده بودند     اش آن تبرِ آواره چرا دیگر پاهای

 ؟تلفظ کند ای راواژهگُلتا      اش دیگر تابِ آن را نداشتو گلوی

        گانگاهِ پرندهپناه اشآشیانه ای کهواژهگُل

     انگریزخدا و ناخدا و  گانی که از خنجرپرنده

  نازمرَیِ درخت بختیگانی که برای خوشپرنده

      یِ حقیقت از قفسآزادی ِناخواهو 

     یِ چپ به راست از دندهقدر و تا کِی رِ خسته     چهآخر این بست

 خواب به چشمِ تاک نیایدو      یِ راست به چپ بغلتداز دنده

      ؟ودراهِ راست و پاک نربه  یِ پیالهو پا

      موش نامِ دیگرِ مفتش است     سرکشنده از سوراخ

 چراغعقلِ یِ اش کُشندهو چشمان
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 هایِ من چهار ضلعی نیستند     خشت

         گنجند در هندسه نمیهایِ من اصلن خشت

 گی     هایِ روزمرهشتهشُرشُرِ شعرِ ام دور از و ناودان

     گریدرا میظلمت ناکِ ابعادِ وحشت     خدا و ناخداخون و خنجر و دور از 

      یدگوی میگانفراقِ دشوارِ پرندهسخن از و 

 خیانت     هایِ ماههایِ آشوب و که در سال

 و بودندیِ تبرگِ درختِ هستیمونسِ برگ

 

 

 

 

 

 

 ترین کتابِ جهانجاودانه
 هاست که دلِ آن را ندارم     سال

 ام را ببینمدر دست بگیرم     و عکسِ کسانام را هایتا آلبومِ عکس

شده      دوستانِ گمهایِ هاست که دلِ آن را ندارم     تا پاکتِ نامهسال

      یِ گذشتههایِ کودکیبازیانِ کوچههم

 ام را بگشایمگذشتهدرهایِ رزمها و همسیکالیا هم

 بیندازم      آنان گینِاندوهشاد یا و نگاهی به خطوطِ 
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 هاست که دلِ آن را ندارمسال

 را باز کنم      هاتلفن و آدرسیِ تا دفترچه

 کران     دریایِ بی قدرِه چون امواجِ گرانو نامِ نازنینِ یارانی را ببینم     ک

 ندبازگشت رفتایِ بیهبه کرانه

 تانای آلبالوهایی که همواره لبخند به لب داشتید     این شاخه از فراق

 گووهایی که هنگامِ گفتای واژه     خم شده است اشهایشانه

 زد     تان موج میهایاشک در چشم     از ژرفایِ عاطفه

 گقدر تنآنقدر تنگ شده است     آنتان اش برایاین دفتر دل

 فروشندها هم     بسی به او فخر میسوزن سوراخِ سر و پاترینکه حتا بی

 گان بودید     ستارهآوازِ یِ ای صداهایی که تداعی

  تلفنبینِدل     یا نازکاین سیمِ نازک

 گی     از همان آغاز شما را انتخاب کرد     بینِ مرگ و زنده

  شانهیچ کدامتِ دس گی     هرگزنه زنده و شما که نه مرگ

 رسد     تان نمیهایواریبه گَردِ پایِ بزرگ

 بودید درختاندر دهانِ اشتیاقِ      هاما که طعمِ طراوتِ گیالسش

 و     مطبوعیتِ هر مالقات       عشقیِ هر استکانِو شیرینی

 تکبرِ وجودِ شما بود     بیکریم و از برکتِ 

 هایِ دیگر     ز از ماهمتمایبودید درخشان ی ه ماهشما ک

 شان در دعا     هایی که انگشتانسال      دشواربر فرازِ هزاران سالِ

 دهد     جاللِ جانبِ شما     جمیلِ جانبِ شما را نشان می
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 گونه دلِ این دوربینِ عکاسی را     این     تان اینکیِشما که دوری

 سخت در هم شکسته است

 خون نشانده است     دریایِ تهِ  دراش را     هایو چشم

 هایِ مهلک بگریزد     ای که تا از حزندوربینِ عکاسی

  ؟کجا بیابمدر شما را گریزد     اش میاز چهار دیوارِ کوچکِ اتاق

      ؟سامان بشتابمو چون کاغذی در دریا     تا کجا بی

 هایِ شما نشأت گرفت     از چشم در دریایی که روزی

 اشجرقهها ایی که شبدر دری

 خواند     ها را به جانبِ خود فرا میزیباترین پروانه

 تو کِی مرا صدا خواهی زد     تو کِی مرا به خود خواهی خواند

 با یک تلفن     با یک نامه     یا با مالقاتی حضوری؟     

 هات هر بافته     شکافتزن     ای از فراقات بوسهای طال به خاکِ پاهای

 هر پروانه     دیوانه     هر آب     خشک شده      

      را یانوایِ آوارهبییِ تسکین     آن نیبییِ دَمی بنگر آن نی

 یا ناخدایان     زارهایِ خدایان نیکه در 

 ها     خولیایِ هزارهامانِ مابی ِگدر چنش اسیر است آواز

 نداره نیستاش     دو ستهایکه دیگر در چشمرا ای نی

 اش را دیگر توانی نهو پاهای     نددو ستاره نیستاش دیگر هایچشم

 برایِ از زنبقی به زنبقی دیگر رفتن     

 برایِ از آسمانی به آسمانی دیگر رفتن     
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 وار     برایِ از محفلی به محفلی دیگر رفتن     ای بزرگ

 ها     ها و تیراژهقلهباالتر از یِ ای واژه

 هاتر از شبنمِ گُلنازنین ای لبخندت

 یِ ما به هیچ وجه     دوباره متبرکِ حاال که دیدارِ

 دلیِ سختگیدر دوزخِ این زندهگی     یِ عجیبِ این زندهدر کوتاهی

 جان     سفتگانِ در میانِ این زنده

 نه در خشکی(     و )نه در آب شود / نمی هرگز میسر نشد

 اش سرشار از توفان استهاییقی که دستپس الاقل به عق

 ها     فشاناش مخزنِ آتشو قلب

 بختی را عطا فرما     ترین خوشاین آخرین و بزرگ

 هایِ آزادهاش     که استخوانهایِ فروتن     اما عاشقکه استخوان

 در آغوش بگیرندصمیمانه     گرم و  اما اسیرش     در گوری یگانه

 یِ درخشان     عزیزِ آن پروانه و جانِ استخوان

 گریخته      یِآن پروانه     پذیربسیار دل یِآن پروانه

      تهآهسآهستهسان رفته را     تا بدین یِآن پروانه

 در خاک      یِ رازآمیزدو جمله از آمیزشِ مقدسِ

     ترین کتابِ جهان استجاودانهکه ثمرش         درختی پُراعجاب سرزند 
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 هابستها و بُنعصب
 

 روندهایِ برون را بسته باشند     در و دیوار به درونِ خویش میوقتی راه

      شان که دیگر ناموزون هایتنفسو با 

 زنند به مانوک میمانندِ کالغ 

 پاره بیش نیستیم     هایی ظلمانی و پارهکه عصب

 هایی     محصورِ ظلم و حسادت و ثانیه

 میرند     اما هرگز نمی     روندمیبه سویِ مرگ آهسته ستهکه آه

 شَوید شما تبدیل به کلیدیاما هرگز نمی

 تا پرنده باز شود و     زندانیان با دو بال از دانه     

 ترین به دنیا بودزدهپاد در هواهایِ پاک     او که پشتِپرواز کنن

      اک ناپترین در رو در رویی با حوادثِباکو بی

      یِ امید؟خوابیبیو      یِ آرزوخرابیخانهای دارد حاال از چه چاره

 دکنناطِ اندیشه سفر میباالترین نقها در کلنگ

 آهن ـ  تپشِ شاندمیانی که در سینهاز آبسیار دور 

          بیزارند  حسادتیِ تاریکِ و از خانه بستبنها از کلنگ

 خودش را از جای کَنده     و  خسته صندوقِ پُستیو 

 ها کمر خَم کرده     سقفِ احترام فروریخته و دیوارِ ارزش

      اندها را شکستهچراغِ دوستی     اندراهِ برون را بر من بسته
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 هستی به درونِ خویش رفته    و تو کلیدی

 هندنز به شدت مژه بر همو از عصبیت مدام 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تو عسل بودی
 

 یِ منخوریبودی     اما گویا قاشقِ چای تو عسل

 هایِ شَکَر بودیهوده آن همه در انتظارت به سر بُرد     تو انبوهِ دانهبی

 اش سفید شدهایهوده در انتظارت     چشماما گویا فنجانِ من     بی

 اتبخشگیانگیز و زندهیِ به بودی     و دو سیبِ هوستو مُربایِ ربانی

 ای را سخترسانید     و هر گرسنهبه مقامِ بلندِ ربانیت میرا  یهر کس

      یِ آن چیزها هستی تو هنوز همه  کرد   مست میسیاه
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       و ریاضی یِ عاشقانهیِ یک معادلهه اضافهب

 یِ حیاتات     تا واپسین ثانیهآسمان هایآبی دیدارِ ایلحظهکه تنها 

  یِ هر ظرفی    بر لبانِ تشنه

  دکنها را روان میترین زمزمهو عاشقانهزیباترین 

 شمار استبیهایِ من نیز هدنتعدادِ پراما 

 یتر از هر کسِ دیگرهایِ سَحَرخیزی که بههدنپر

      ات راهایِ زیبایِ ترانهچینند دانهبرمی دانند تو را ومی

 زنند     ی مییدتر به سپهایی که بیشهدنخوانند تو را     پرمیبه نام 

 ای     یا قهوه     و بعد از انتظاری قرمز

 ات رایِ بنفشِ االهیخواهند که تو شعلهعاقبت می

 ذره     خندخندان و نازنازان     بسیار مهربانانه و ذره

 نی     فرو بَری     اما این کُنیتعدادِ آسمان     فرو کُهایِ بیدر تاریکی

      ینباشد که از نیشِ نمکینِ زنبوراما این بَری     طوری 

 من هایِ اندیشهشکمِ  دهوده ورم کنبی
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 اصل
 .پروردگان باشد نمیزادهتر از آدمیزمین چیزی را که ناتوان

 هومر

 

 برآوری      را سنگی     کوهی عظیماصل آن است که از بی

 بنشانی را یدودن تاج چو آتشی     بر فرازِ فضاه از بیاصل آن است ک

 آبی     اصل آن است که از بی

 هایِ گرمازده را سراسر سیراب کنی     سبزه

 خویش اصل آن است که از سکونِ سردِ فردهایِ درونِ

      کنی هایِ زمینیدر نجوم و بر جاده     هایِ جهان را جاریجمیعِ ریگ

 نام و نشانِ عالم     هایِ بیو نشان دهی به شهر

 توان آتش را خاموش کرد     که با خأل     نمی     که با آتش

 با خاک     نه  و     توان خأل را به تنفس واداشتمین

      را بینادر آب پاشیده فروهایِ چشم

 خودتهایِ ماللتکه در تمامِ طولِ  کسی ای

      یمشغولِ سوزاندنِ عمر بودی     و بَزَک کردنِ غول

      را گانِ برهنهپرندهنه و هایِ تشای کسی که پروانه

      ساران کردیسنگسرما و  غذایِ لذیذی برایِ

 که ندانستی کسی ای چکنده از دار     ای قطرهشان را گیزندهیا 

 سَر و جاوداندر این سرابِ بیکه 
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      اندهایِ کوچکاصلی همین انسانگانِ ستاره

 تاج و جواهریهایِ بیهمین انسان     خانه شانکه بر خاک

 هایِ سردِ پروردگار     که در زیرِ چشم

      نگامهنابهشان ِیپیری     گیبارهایِ ناشنوایِ زندهکولهو در زیرِ 

آورند     درمی را شقع یِها پاره     هنگی از جوانههنِااما از دلِ هر پیر

 شوندهایی که خفه میانسان

 آورندرمیب را کااران هوایِ پهز     گیخفهاما از اعماقِ یک 

 گذارند     هایِ جهان میسَریبر بیتاجی فرزانه و فروزان را     

 به هم و شاخه وقتی که از رَشکِ دست

 اشکِ هزاران سنگ و برگ     یا اشکِ شما در هزاران سنگ و برگ

 زارانترین نیزیباترین و دریادلکه منجمد شده است     وقتی 

 ها هستندامانِ نیزهشان     آماجِ بیگانِ گلویزِ ستارهبا راز و رم

 هایِ تنهایِ آتشی     گُلکه وقتی 

 و وقتی که اصل     کنندخود را تنها با خاکستر و خون آرایش می

 شاخ ودُم     در خاک کاشته استست که خود را چون درختی بیغولی

      هایِ درونِ پیکرِ مایداست که شمعپ

 کنند     را در خودشان جاری می که شما

 بَرند     را با خودشان به نجوم می که شما

 کنند     را از خودشان مجنون می که شما

 زمین پُر خار و خیانتِ گُل اماچه دارند که بگویند به گویِ بی
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 دلی سنگاش     با نگاهی سرد و ذلیل زمینی که منجیانِ

 روند     می ه بَزَکِ ریشِ غولیت دارند     بو با بندی که در دس

     که اصلِ استوارِ هر آیین و دین و ایمان است

      بگویید که کدام یک از شما هایِ اعماقِ دریا     حاال ای قورباغه

 جا و دلِ آن را داشته باشیدتوانید بیایید اینمی

 هیچ  یکز دلِ که تنها ا     وارِ ترازویی راهایِ پَریکه بشنوید پَرش

       ؟ی درآمدهعدالتبییک از دلِ 

 زورمندترین بازوها که داندترازویی که می

 گانِ زمین است     ترین زندهضعیفمردمان     این از آنِ 

 سنگیو از بی    سازند عسل می زنبوریگانی که از بیزنده

        گذارندکالهی پُرگوهر را بر سرِ کوه می
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 مفرجاشامِ بی
 

پس از  سروده شده که یهای"ایتوده"ها و "اکثریتی"این شعر در رابطه با شمارِ کثیری از 

ی آرزوهایِ خویش پشت کرده و راهِ تجارت و سودجویها وبه آرمان،  1357شکستِ انقالبِ سالِ 

ز انداام طنینشاد سیاوش کسرایی در گوشهنوز صدایِ روان را در پیش گرفتند. در این ارتباط

و به اتریش نیامده بود ـ در  هدر مسکو بودگاه که هنوز اش ـ آناست که اندکی پیش از وفات

      «شان به ما دروغ گفتند!همه تاجر شدند آقا! همه»گفت:  تماسی تلفنی با لحنی آزرده به من

 

 

 بود      یِ کمونیزمقطره سبز از فوارهقطرهاو که دیروزش 

 هایِ خودم من با چشمکه     ست تجارتیبزرگِ یک شرکتِ امروزش 

 دو جلد قرآنِ زرکوب و زیبا     دیدم      ش دفتربه رویِ میزِ

 هایِ فارسی و عربی رابه زبان

 (آمدِ تاجرانِ کشورهایِ اسالمیبه خاطرِ جذب و خوش)

 را ظریف و نفیسای چهفرشیِ شادییدم     شندیوارش  و از

 اهی فالن جاییاز پادش یمندشکوه با نقشِ

 اندیشدفردایِ تو کسی است که سَر ندارد و دارد می

 چنگ و قانون      ینکدامو      حربابی    کهربا  ینکدامکه 

 یِ سود و سودا     سر فرود نیاورنده در آستانهشان هایسیم

     و تزویر یِ زر و زوردر آستانه

      از رنگ     زنگنیالوده به دروغ و بار نگرفته از شان هایسیم
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 ؟نیرنگبیگرگ و بیشان هایو صحبت

 خیالتفاوت و بیشود فرشی     که بیآیا درمان می

 فردا چه خواهد بودو آیا پسشود؟     در زیرِ هر پایی گسترده می

 را برایِ همیشه تغییر خواهد داد شجز روحی عاصی     که نامِ خود

 را      شرا     توفانِ خود شتفکرِ خود

 ؟را برایِ همیشه تغییر خواهد داد شاتاقِ خود

 ترین زمین     درستتندر     و آسمان ترین نوحدر بیبا این همه     ولی 

 بشکوفد     شاید شبی الاقل برایِ یک بار بشکوفد شبیشاید 

 سراز شماهایِ سنگینسنگی      تانوسالسن از شُماهایِ سراسر

 ی     گالیولدل     ننگین

 هایِ نه این جایی و نه این زمانیبرگگالیولی با گُل

 اش     بینیالیولی که در هیچ کجایِ جهانگ

      از هیچ کس و از هیچ ناکسی     داشتِ چیزیترین چشمکوچک

      نداشته باشدوجود  کرکسیکفتار و از از 

 پونه     ترین پاکترین     از وارترین و بخشندهبزرگو نه حتا از 

           به مار امیدای ذرهداشتِ چشم

 فاداری     وای دانهنه از ما هایِ ناسبز با دیگران و با جهان     و به پیمان

 بیاید      روزیعاقبت شاید     فرزانه نانارفیق و به افراهایِ 

 هایِ این عود     زخمهدیگر که 

 د     اما با تمامِ این تفاصیل و نشها نبامعصومِ انسان هایِتکه استخواناز 
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      هاگرگآن      هاآن تبر و تگرگ و توفانبا تمامِ ها     با تمامِ آن تب

 زبانیای زالویِ ظریف و زیبا و چرب     باز هم تو مقصر نیستی

      آییکه داری     از زیرهایِ زمینِ مزارِ سلیمان می

 یزی که در دستی کتابی آسمانیر     ای زالویِ عزبی سَای زالویِ 

      خود والهکلیستِ      یِ سود وو در دستی کتابی داری     سرشار از سیاهه

      هم  هایِ برادر باداستانِ گرگ شرحِ

      یِ پزشکیِ محوی به پیراهنِ پارهاشارهو 

     بادها یِ خودشان هامثلِ پَری بر شانهپزشکی که 

  هایِ معصوم و عاشقِ هستهنیستواز هستترین یادی کوچکبی

 و      لبمحجوبِ خندِ لب    سابق ها و سرودهایِ از سبزه

 درود     بهایِ درود و بوسهآن     دست و شیرینِ نوازشِ 

    آری     هایِ عزیزدقیقهآن 

 ها     و وعیدهایِ زیبایِ کمونیست از وعدهترین یادی کوچکبی

  بَرَندشمیخود  بادارند بادها 

 گرامی     مقصر تو نیستی     ضروری و ری     ای زالویِ با

 ام دو سنگ بودند     هایچشم ام     کهمقصر خود من

 فانوسی از خِرد     بیام هایو دست

 ام مقصر خود من     ماهی بیام بر فرشی از اعتمادو پاهای

 اشت     ام خبر نداشت     اصلن خبر ندروحکه  من
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 1«مایدهمان کس مرا تسلیم نآن که دست با من در قاب فرو بَرَد     »:که

 

 

 زیرا تو نیامدی

 

 شان ندادینات را به من زیرا تو نیامدی     زیرا تو چهره

      اقی ماندتنها در رؤیا ب     تنها به عنوانِ یک رؤیا باقی ماند     "داد"زیرا 

 ستندهیِ اضطرابِ ما زاده پس دیگر پیداست     ذراتی که

 چه صفاتی     چه روحیاتی خواهند داشت     

 کُش یِ ماشینی آدمبرایِ چرخ و دنده کندو پیداست که فرقی نمی

 آیداش میکه به استقبالای گیزندهیِ چه کسایی

 رود     شانه مینهایِ بیدار را که قلبِ گُل      میدانییِو چه چیزایی

      است زمین فراخ ایخانهکه زیرا ندانستی      تو نیامدی

 ان     و ندانستی که زماش     هایاتاق و کشورهایِ مختلف

      اش یک درختانها یکآدمو      پایانست بیخاکی

   هایِ مقتول   ن همه شرابمن مست نیستم     با وجودِ آ

 یستم     من هیچ ن

 رد     گذیِ وسیعِ آسمان میکه بر سینهمگر خُردینه ابری 

                                                 
 عیسا مسیح  1
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 رود وابری که می خُردینه

 ستمانَد     اما کیجای نمی از او بر یدیگر هیچ چیز

 ها     سنگِ افتاده در میانِ ماشیناین پاره

 ها     که از پا تا سر     ها و ماشهمحاط در میانِ ماشین

 دمِ بادهااز هجومِ دمادل سنگی ساییده     پارچه فریاد است؟یک

 ها     خواب از فراقسنگی بی

 سنگی که با وجودِ آن همه تیغ و تبر و تزویر

 گناهبی هایِدانها نشده     ای گُلاعتناییها و بیطناباصلن تسلیمِ 

      هااز در به دری     گاهگاه و بی دکه نکشیدی هارنج چه شما

      هاپناهیاز بی     از خیانتِ خارهایِ ناشناس و آشنا

 تان     با وجودِ گنجِ اصیلِ جانو 

 هایِ نژادپرست!     اتاق توسطِ دچه تحقیرها که نشدی

 دمگر ندیدی انهایِ خودتبا چشمو 

 هنگام سفید شدند     موهایِ سرِ آن بیرقِ خُردسالگونه نابهکه چه

 صفتان     رگان و بیسفید شدند     از دستِ بی

 !     که سرشار از اضطراب زمانی و از زمین و از

 بارد     ست این که دارد میچی     باردست که دارد میاین چیحاال 

 اما سعی در پوشیدنِ رویِ خویش دارد

 مِ سنگ؟     ای ماشینِ ظلمانی     و در عوض کردنِ نا

 بادپیما      رسپَای ماشینِ هیوالیی و ابر
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 ی     به آدمیان داده بودیای به آدمیان دادتو نشان از شانه

 بُرد     پشتان میکه تنها ره به سنگِ سرد و تاریکِ سنگ

 پرند و     زیراها هی از خواب می     شبانه و به این که هنوز

 یابند     خیس از اشک میسراسر      خویش راآلودِ خوابصورتِ 

     و حتا در رؤیا     دستی برایِ مستی و برایِ رستاخیز نیست 

 از گیسوانِ روانسامان     دستی برایِ استقبال از  گیسوانِ بی

 در نسیم نیست     دریغا که میالد و مرگِ هر ذره     

 ای از خون وای با لکهآینه     دهدیِ میانِ آینه و الک رخ میدر فاصله

 غ     چرابیاش پشتی که درونالکِ الک

 کشم     میمن از درونِ توست که سر به بیرون 

 کشم     فریاد میام     یِ قلببا سنگِ ساییده

 ندارندو  که آیا هیچ حقیقتی نداشته

      ؟یِ تبرهایِ تازه روییده بر دستهیِ شقایقگیعشق و شوریده

      هرا در پی نَ قطعی تحولیماغِ گاوِ     و گون  چخماقو آیا هیچ قضاوتِ

        یِ هر سالح!؟ ماشههایِ یِ اشکشُرشُرِ باستانی
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 در درختِ انار یسیب

 

 شود     مثالِ گلویِ تو     حیوان آدم میاز سیبِ بی

 شودهر دفتری     خواناترین دخترِ جهان می     اتاز پنج قلمِ انگشتان

 کنند     کن پرواز میدو پاکات از چشمان

     گندده ناگفته بمانَد میدرختان را ببخشایند     حرفی کزردِ  یِ تا خطاها

 که من تمامِ عمر     هم از این رو بود 

 که در درختِ انارش      به جست و جویِ آسمانی بودم

 به هیچ وجهروییده باشد     و هیچ آدمی  سیبی

 ها را به رسمیت نشناسد     بس است دیگر این همه زخمیِ ناخنخدایی

 گنددر گلویِ لوله بمانَد میآب اگر د     !یا زخم بر زخم افزودن

 ها را در دست بگیر     سخندرخشانِ یِ پس تو بیا رشته

      یِ عشقهایِ میوهبندی از دانهتا دیگر گردن

هایی را چون انگشتر     یگر آهبس است د     دبخشِ گردنِ ددها نباشزینت

 د     ن باشماپدرانیِ عمرِ شمارِ طوالنیتا سال     انگشت فرو کردن به

 گی     میانِ مرگ و زندهکوتاهِ یِ در خمیازه

 گی تو آن دندانی باش که ورایِ مرگ و زنده

      درخشدمیمعنایی ورایِ معنا و بی

 گذرد!نمیریزِ هیچ داسی از خَمِ خوناش آن کسی که هوس
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 هاچمدان
 

 ستتو را در خود جمع آورده ا یِگی و زیباییزندهای که آن قطره

 ستاش از گرما تهیکرانی     که آغوشبی ارزشی دارد برای دریایِچه 

 کند ها چه فرق میدرخشان؟     برای چمدان و مغزش از رؤیاهایِ

 شان را بگیرد و     با خود به خانه برد؟که کدام دست دسته

 اش به خاک بسپارنددهد     که شاعری را در بطنزمین چه اهمیتی می

 جاها اینشماری از انسانشخصیتِ بیرا؟     یا قاتلی 

 دریا  یِمنطقیمنطق یا بیو خرچنگ      رود مثلِکج و معوج راه می

 گنجد     نمی ناادراکِ کوچکِ مغزشدر 

 های خود را ستردن     دیگری اشک هایِبا دست

 را سپردن       رؤیاهایِ درخشان اش راهِو با پاهای

     کندیت میرا تهی از فرد قطار

 بردتفاوت که چه کسی دارد چمدان را با خود به خانه میو بی

      گذاردای را     در هر تابوتی نمیتو آن دریایی هستی که هر خیزابه
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 غفلت
 

 ام لغزید و به خاک فرو افتادبختی از جیبگونه آن خوشهچ

  ای از آن با خبر شود؟بی که روحِ هیچ سبزه

 اش اشتباه استبوت ندانست     که محتوایگونه تاهچ

 ند؟ی سگی را که در جوارش مرده یا کُشته بودجنازه و جاده نخواند

 رویید و      می آهستهآهسته اسبی داشت

 ختی     بی که تو لَ     کردخوار مینُشیواش شادی را درختی یواش

  !     وقوف داشته باشی یِ خویشبختیبه خوش

 دیگر را گرمجا خوش کرده بودند و یک انر چمدد هاجامه

 در چمدانی که واژه بود در آغوش گرفته بودند    

 بی که تو از پارس     اصلن به ملیتی نظر داشته باشی!

 و  یِ عطوفتی زمین به اشتباه     ای لغزیده از بلندیای نظر کرده

 حشرات نیشکر از لشکری بیفرو افتاده در بینِ

      خسته شکسته و آن درختِ که حاال ببین

 ی درختی دیگر نهاده     سر بر شانهو به تسکین 

 یابداش وقوف مییِ از دست رفتهبختیگونه دارد به خوشچه

 انِ تازییِ ی تفکرِ فرسودهدارانِ تخمکِ گندیدهگونه طرفو ببین که چه

   باستان
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 بخشِ گنجشک وذتیِ لآگاهی     ترین شورشِ سبزِ هر ریشه وکوچک

 افشاگری درخشان هر شهاب را 

 دهند!گان نسبت میشرمانه به بیگانهفوری و بی

 

 

 

 

 کارخانه
 

      چسبانَدچسبی که دروغ و حقیقت را به هم می

 چسبی جاوید است و همه جایی     

 چسبانَدآید جذابیتِ این به هم میبا این همه از کجا می

 داریممیگی را دوست هن زنداستثنا ایی ما بیکه همه

      ؟است یک زیبایی     هزاران دروغ خوابیده یابیم که در پشتِو درنمی

 اندچسبیده همدو ورقِ زمین و آسمان طوری به 

 ا کنددها را از هم جتواند آننمیکه هیچ دستی 

 دا کندهیچ گلویی ص    دیگر یکدور از را  انشگانِ خاکی و آفتابیو واژه

 دیگرند     و با شراکتِ هم     قدیم و ندیمِ یک ر و ظلمت رفیقانِنو

 اند سازی باز کردهیِ چسبکارخانه
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 جراحی
 

 بَرَد ودست در خویش فرو می     در هر سرزمینی که آب

 شوید     اش را میچهره

 نگریهای دیگری جهان را میشوی و با چشمتو تازه می

 ر ندارد     اما من در این سرزمینی که س

 و در میان مردمی که تمدن و تکنیک دارند     اما انسانیت ندارند

 ام     گیِ زندهیماندههای باقیام     و اندک گُلماندهدر کارِ جهان در

 کنندیاری میآبهای شادِ گذشته خودشان را تنها با خاطره

 گانه     و شبانه و روزانه     همیشه

 کودکی      ی معصومانه هستند که دررجوی سَوبه جست

 کشید     خوشانه سر میخوش یبه هر سو

      درزیوعشق می و به راستی و به خاک

      انستداز خاک میناپذیر جداییجزیی را  شو خود

    دارداین نسیم دل در بندِ طبیعت 

      پرندگان است اش آشیانِهایو چشم

      اریج دو آبشاراش بازویدو و در 

 هایِ قلب راخواهد پارهاین نسیم در کارِ جهانی درمانده است     که می

 صنعت وصله کند!     با نخی از پول و سوزنی از
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 یِ ناممکنمادورن

 

 وقتی که ما در کارِ جهان درماندیم     امواج دیوانه شدند و

 ماهیان دانستند که به ماهیتِ دریا     هرگز دست نخواهند یافت

 شود     آغاز و پایان زاده میقه در زنجیری بیحل

 دهدزدنِ دنیا را نمیدانستنِ رازِ زنگ اش کفافِو عمرِ کوتاه

      کندهایِ دریا را وصف مییِ کرانهگیمرغابی     یگانهیک  بالِ دو

      هایِ ساحل استسنگ     هاِ نظرِ انسانو اختالف

      ؟برای چیستو رقابت جنگ این 

 کندکه هر خیزابه را ناگزیر می جنگ و رقابتی

 گی     نه صدای زیبای نبضِ تو را بشنودهی زندکه تا واپسین لحظه

 آن دورنماهای ناممکند؟     ی تو را ببینسینه نه صدفِ سرشار از حسِ

 انکوبسر و رویِ خویش  مُشت بر    همین آبِ نزدیک است 

تواند می     مان تفاوتاما یک پَرِ کوچکِ     هم ی ما گرچه شبیهِو همه 

 نجات دهد  هر دینیاز غل و زنجیرِ    دریا را دیرینِ دست و پایِ 
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 شعبده نیست
 

 های دریایی بمیرندکند برای دریا که کدام یک از مرغچه فرق می

 اند     به هم شبیهشان هایی که همهبمانند     مرغزنده کدام یک 

 به گاهِ نشستن؟     و  زبه گاهِ پروا

 کندبازی می شاین آبی که دارد با خود

 معنا ندارد "کندهاچه فرق می"اش برای

 گیرد     شکل می  مادر درونِ نخست معنا

 گذارد     میهای بیرون آشیانه سپس در چشم

  هایِ زیبادر تفاوت    د ندر تفاوت بپر تو بگذار پَرهایِ

 ها     یِ ستارههایِ رو به سودر تفاوت

      انداختن دام و صیاد ف به صورتِتُ هایِدر تفاوت

 هایِ دانستندر تفاوت  گی را ستودن   هایِ زندهدر تفاوت

    گرِ با معناها که در این پایین     آن آبِ بازیچرا 

   خویشهایِ پیشینِگیروزی روزگاری در زنده

 ها بوده است در اوجِ آسمانپاک ای پرنده
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 شوندهایی که دوست داشته نمیبرگ
 

 هاهای زرد و خشک و فرو افتاده در کنارِ جادهچون برگ

 کند او     گی میهزند     ی راتوجه هیچ کسانگیزند برنمیکه 

 ینه به سوی ثروت     هچنگ انداخت یچرا که نه به سوی اشتهار

 نام     ابری گمچون تکه     ینه به سوی مقام

 گذاردادعا     در میان میو بی های ساده و سرشارازش را با آسمانر

  هر روز کُشتهبرند     یا رنج میزارهایی که و بر کشت

 ارد     بـ آشکار یا پنهان ـ    جانِ سبزش را می

 کسی است     توجهِجلب کردنِ نه برای  از     از نه برای برانگیختنِ خسی

      انعکاسِ آفتابمثلِ تو      لبخندِکه 

      گویایِ احوالِ آب     وتیِ اِ پکوچکِ خاک یِو هر گوشه

 هستمها در جوارِ جاده ی افتاده و دلتنگِهابرگآن من 

      شنوندصدایِ آهِ تو را نمی لیو     گذارندم میام قدعابران بر قلبکه 

 شوندهایی که هرگز دوست داشته نمیبرگ

  گیرندپرده برمی    ان دیگریِ وسی و دروغ و عقدهاز  چاپل که راچ
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 تبیسن
 

      شانهایکارترینها     حتا جنایتچراغ از میانِ

 آیند     خویش کوتاه می ای از جنایتِدر مرحله

 نوشته است      را ایما کتیبه چرا که مرگ در چشمانِ

 ک نیست     ادرااش به تمامی     توانِ که هیچ کس

 رسیدندرفتند     و باالها به من میها از من باال میوقتی پله

 دیگری دانستم که هر پا     نسبت به پایِهنوز نمی

 یی پایینت     و هر پله     بر پلهکار اساندکی جنایت

 د     دارارمغان می را سایه و سردیاز ی سهم

     ی نداردست که کاری به بارها و دردهایِ هستبخت خودکاریو خوش

 در تمام طول عمرت از چراغ     تو 

      تبهکاری و غارت بهره گرفتییِ راهِ روشنیبرایِ تنها 

 گان هپرند یِآزاده و برای دیدنِ این که تبارِ

      ! ددهِ حیواناتِ درنده جان میگونه در زیرِ چنگالچه

     یِ ما در چشمانِ مرگ نبودیتو قادر به خواندنِ نوشته

 رفتی     میگان پله از پلکان باال به قتلِ ستارهتو پله

 ربودی          میدرگی و گویِ سبقت را از زنده
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 چون سیگاری خُردسال
 برای آلکساندرا

 

 نوری بودتو بود     در بیوجودِ ذاتِ درد در دوری از 

 انددر خاطراتی محزون که در درونِ من مانده

 اند     آخر چرا تو آن قدر معصومیتر شدهو به خون شبیه

 گیرد!؟     اش میکه معصومیت از تو بغض

 آخر چرا تو در دورترین جایی از این جهانِ سرشار از جهل

 حافظه     زاده نشدی!؟     از این جهانِ بی

 از عشقی کودکانه     از عشقی ناکام      اتهِقهنوز صدای هِق

 زند     ها موج میماهیدر گوشِ گوش

      ناکدهشت چون نهنگیو هنوز فقر 

 گرفته      ِ خویشیهاآرواره دُر و درد را در میانِ

 نه!     اما      جهان را بیابد جایِ رود تا آخرینمی

 ما هرگز کشف نخواهیم شد     

 زیرا شما دیگر از خون بازشناختنی نیستید  

 ایی نَهدرد و دروغ جدهایِ ریشهاز را  و شمشادتان

 ایحافظهبی برای هیوالیِ "گناهیبی"و 

 پیچان     فرو  اشدنیا در روح یکه چون دود

 /پوچ  دنِ یک حبابِاز ترکی     ندارد تر همینهمعنایی حتا خیلی خُرد
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     به این جاآمدم  حاال که ندارد     پس برای چه من

 هازند از جداییبرای چه مرا آوردند به این موج می

 شوی در زیرِ پاها!؟ه آن     تو چون سیگاری خُردسال     لِه میب

 

 

 

 کلید
 

 آورد     اش را از کلیدِ ما دروتی تارهایعنکب

 آشناییِ هر مگس با ساز ا در سراسرِ گیتی گسترانید     وو تاریکی ر

 تر با خورشید غریبه گردانید     م بیششما را هر دَ

 باراند     دروغ و درد و خیانت را می     ای دیگربر شاخه ایشاخههر 

 کندمیسرداری ی دیگر بر سَری سَرهر و 

      بودی عنکبوت خورده اش به تنهکلیدی که تنه

 ای را که گشود     یکی از دردهایِ آسمان را مداوا نکردهر ستاره

      دیرسقابیل میدرختِ به ش اریشهای که نظر انداخت     و به هر شاخه

 آیا هنوز کسی در میان ما وجود دارد     که نداند

      مست ستیااز برکتِ وجودِ پروانه      آگاهییِ سقفِسرافرازی

 ؟کُش شده استغریبانگورها     یِ خوشهکه در میان ی پروانه
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 در دریاخسی 
 

 جاکچرا     که در هیچ ست بیخورشیدی     را چرا سی روزِ ماه

      ؟دنکگیری نمیانِ معصوم جفتماهیآرزویِ با 

 شوند؟ها مار میزنیم     سرانجام واژهای که بوسه میو چرا ما بر هر شانه

       زند کند     زانو بر زمین نمیتا یک بار تعظیم نمیچرا اقیانوس ح

 کند؟     عذرخواهی نمی بوسد     و از مغروقانخاک را نمی

 نیستند؟      درخشانِ انسانپخشان و  غزهایِم     گانهمگر آن همه ستار

 جنایت یِبر پاشنه مگر این درِ چرخان

 ؟نبوده است مارازِ قلبِ باز شدنِ  ن سال منتظرِهزارا

 که خاک را از گور     شما      !شما باد یِ صورتِارزانی "یهودا" یبوسه

 و در سرمایِ اعدام          دهیدبا خاک خواستید نجات 

 تِلوِ آب     عمر با تِلو شما که تمامِ     ا با آتش     خاموش کنید!آتش ر

      نبِ جنایت غرق شدیدج درسرانجام و      رفتیدی باال و پایین خس چون

 باد! شما یِ آستانِگرگ و تعظیمِ تاریکِ چاه     ارزانیسرخِ سالمِ 

 ؟شوندنمی خویش ملولحقیرِ ماه     از شباهتِ کوچکِ یِ چرا سی ماهی

               کند؟خویش دعوت نمیدلتنگِ یِ چرا تقویم     خورشید را به خانه

 نهنگ     تهدیدِ مگر این همه آدمیانِ مفلوک در دهانِ 

 یِ آسمان نیستند؟گانِ سقوط کردهفرشته
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 هایِ منجمدتقویم

 

 آفتاب استهای ما     بیها و سالوقتی تمام ماه

 گونه بیاید و با تو بنشیندهونه بخندد؟     چگهآسمان دیگر چ

 جاها اینوید؟     من تمام آن سالو از لبخند و ستاره سخن بگ

 هنر زیستم     وگرنه از همان آغاز نظیرِ بیتنها در آب و هوایِ

 اروپای غربی کشورهای شمالِ     «لحد» :من گفته بودبه  آینه

 قدر زیباشان آنمردمصلتِ خاست     و  یماتریالیستشان حتا ماه

 گذارند     راهی که می هر که پا به

 خواهد برگردد و هر چه زودتر      اش میراه دل

 راهه بزند     به بیخودش را      و فلز و یخ از میان سنگ

 ها منجمدندوقتی تقویمزدن از عشق     دَم     !بد گم شودبرود و برای ا

 کودکی     اوانِ از همان  شان راها کودکانو کوه

 کنند     خودخواهی تربیت میسنگِ و      دیگریدریایِ با گریز و وحشت از 

      خنداندمیهم ها را تنها معنایی آبکی دارد     و حتا برف

 گذاردنمی ایشمار بیضهیِ آفتاب در این گاهوقتی پرنده

   است "هیتلر"یِ نگِ اندیشهبه رهوا  و

 آینه از تصویر و     هها را ترک کردنوازی خانهنهمام و سازِ

 شودبیزار می لحد از گورستان
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 گییِ جاودانهدایره
 

 بازنخواهی گشت گیهزندمتنِ به ای هستی که دیگر واژهتو 

 شان نخواهی نشستهایات را مالقات نخواهی کرد     در چشمدوستان

 ه را برنخواهی ساختاز خویشتن نخواهی برخاست     و دنیایی تاز

 خوانممُسنِ هر کتابی که می یِصفحه یِدر حاشیههنوز     من چرا پس 

 یابمزیرِ هر خطی که بیمار میدر یا      ؟منگارمیرا  جوان یباز یادداشت

 م؟     انشنبه یادگار می      دارویی راخُردسالِ خطِ

 آیندمیجا به ایندیگرانی که بعدها  آیا

 ؟ اندیشدستند که حاال دارد به چیزی مینی همین چراغی

 چشم بسته      که یاین قلمآیا و 

       کندو دارد در دریایِ روزگارانِ گذشته شنا می

       فردا نیستبازِشاههمان 

 هایِ امروزگییِ زندهیِ از هم پاشیدهکه با تعهد به شیرازه

  کشتی را به جانبِ دیگری هدایت خواهد کرد؟ 
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 آونگ
 

 چیزهایی که چشمیده است      یِچشم تنها درباره

 چیزهایی که گوشیده است      یِو گوش تنها درباره

 ها     اشیا و آدمتوانند بچشمند و بگوشند     و می

 تبدیل شوند      ی زیباتوانند به شعرگاه میتنها آن

      که درست و حسابی با جانِ من بیامیزند

 در آسمانی که همین پایین      چون کهکشان هجسمِ تو آویخت

     استاما باالتر از تمام ادیان و اوهام 

       گینیهای غمراهِ موریانه یِهدنکنش روشن و نور

      زیندمیبرایِ دیگری  چینیتوطئهو گری حسابکه تمام عمر بی

 بینندرا می و سعادتِ انسان کلماتتنها و در آینه 

 ایقدم نگذاشته هاکهکشان اقمارِ دیگر به ی کهای قلب

     ایبا موجوداتِ آسمانی ننشسته و برنخاسته

 ایهایِ نوری نخوابیده و از آنان بیدار نگشتهدر مسافت

   هایِ زمینی شعر بسرایییِ همین نبضباید تنها دربارهتو می

 شند کهایِ شریف زحمت میهایی که مثلِ مورچهیِ همین انساندرباره

 رزمند     ها میمثلِ پلنگ با پلیدی

 کنند!آونگ می هادر گذرگاه    ها را و ادیان و اوهام و بدی
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 آوند

 

 کرد     و صدای موسیقی داشت در دریا شنا می

      شدههایی گمها مثل قلبو آن نارنج

      جستندشان را در آب می مغروقِ خودداشتند عزیزانِ

 در آوندِ تاریکِ درختان     و مَردی     و صلیب تو بودی 

 دادچنان به پیش رفتن ادامه میهممقصد بی

 رسم     یا نمی  ام   به جایی نرسیدهمن اگر 

     دهدتن نمیبه فهمیده شدن دیگر  ست کهادبانیبوجودِ از 

 ندانشستهها هایی که پشتِ فرمانِ ماشینو از کالغ

 یری کنند     طلوعِ خورشید جلوگاز  تا

 شود     میار کرتصویرشان تترها بر پوسهایی که کالغ

 با کراوات هایی با عمامه یاکالغ

 کند     شنا میان عاشقیم و ظریفِ دریا در صدای مال

      شان زمین شان ماه است و     کفشی که کالهنعاشقا

 و بوسه  عطرسرشار از زمزمه و  شانو جیب

 شیفته بودند      دو شقایقِ امایهمرا ببین که چشم

 دو شقایقِ شعرنویس     که ناگهان اسیرِ دریا شدند     

     سوی کشانیدسوی و آنمقصد به اینها را بیو دریا آن
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 بازگشت سپارید     هایِ بیکرانه خود برد و به با

 ای ظلمت است و اگر تو پیدا نشدهحاال 

     یِ صلیب است     آورِ سایهمشوی     از تکرارِ سرسایا نمی

 رودپیش می ناکِ درختانغمکه در آوندِ  سرگردانیاتومبیلِ  و از وجودِ

 دهدنمی تن به فهمیده شدندیگر  و
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 عروس و ستاره 
 برای شعله

 

      تر شدندتر و خواستنیکرها نایابشَ

      های تو را بوسیدلب پس از آن که استکان

      گُلِ شعرِ وجودِ تو را در دست گرفته     به خانه بازگشتمو من 

 تر شدند     مهربان کبوترها

      هایِ توچشمگرمِ پس از آشنایی با آشیانِ 

 خویش برگزیدند      یِرا به آموزگاری اتاندیشهروشنِ هایِ و دانه

      این ترانه ریزیِ تودهسفیدِ  یِهر ذره

 ست     عروسیتورِ سرِ یِ پروانه     گیشده زنده این از او شیرین

 ش را گم کرده استکه طوقِ آرامشِ خود    کبوتری آن و من 

          روداز چشمی به چشمی آواره میو 

      هایِ رازقیلگُ روزگارِو تاریک      است تلخ

      شودکه در بازارِ سیاه هم یافته نمی    و شرافت چنان نایاب 
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 پنجره و پروانه
 

      یِ دیگرانپارچه یِتو با پریدن به پر و پاچهیِ قیچی 

 داد تواندرا تسکین نمی  خودشیِ دردِهابلندی

 ها     اعتنا به درهگوید و     ماه بیمیرا قرص چیزِ دیگری 

 است      دنیا خسیسو رباخوار ها رود     وقتی نخمی به راهِ سفیدِ خویش

 افتند     به سراپای آدمی می ها مثل شپشعقده

 دنمانچون ابرهای عقیم باقی میو آرزوها 

 افتاد     که در گلو میتو آن بادی بودی 

 راند     سخن میمثلِ ماشین مانندِ خویش از استعدادِ بیمدام و 

 هایی را که گسیخته یِ گُلازهشمرد شیرو می

 زدتنها پول را در خویش شخم میه بودی کآن خاکی  تو

  داد    پناه میاش هایدر سوراخ    دروغ را  حشرات وو 

 هایِ عاشقخانه با جملههمین پایین     ای خُردم در هممن تَک کسره

      انشهایپنجرهبا باز شدنِ که 

 آورند      شماری به درونِ اتاق هجوم میپروانه و شعرهایِ بی

 پردازندها مییِ زخمِ دلِ پارچهو به مداوا
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 توراتِ توفان
 

      یِ تازهترین پیامبرانِ پالیزهاپاک     توفانامانِ بیدر توراتِ 

 هایی هستند که در تمام طول عمرشان     پیچک

 زیند     میو شفقت راستی هایِ تقویم تنها با

 هایِ ریاجبار و حلزونهایِ جنگند با ملخو می

 جان بگیرند     گان در پیله هستار     کم کمنجام و سراتا 

      ما پر بگیریم در ظلمت مانندِ ماه آهستهو آهسته

 مثالِ موعود راببوسند آن لبِ بی گانو پروانه

      انداش آوردهداند برایِ چه به دنیایگرچه پالیز نمی

 دسپارعشق می یِیِ گُل و روشنیل به شیرینید به ناگزیراما 

 جنگدهایِ زرد و پوسیده میگی با اندیشهخستهو بی

      هددر توفان پَرپَر ش هایِِ فرتوتپیامِ تورات

 حقیقت و ماه گرفتارِ زندانِ ابر

 مقداربرای یک لقمه نانِ بیها ترین و خردمندترین سبزهکپاو 

           !به جان خریدارکه  چه تحقیرها را

 تواند دادودش را از آتش گرفتن نجات نمیست که حتا خخدا خاری
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 چیزی در صدایِ دریا بود
 

 چیزی در صدای دریا بود     چیزی نامفهوم     چیزی ورای زبانِ انسانی

 کرد     را شاعر می چیزی مسحور کننده     که هر کس

      گین از شب بودنِ خویشرمها را شو شب

  هاجنایتاز پرده کشیدن بر رویِ و شما را 

 ها چون گَردهایی پراکنده در جهان     وقتی چشم

      است ی به هر رنگ هر کسنگارند مرگی را که مادرِمی

 ؟تواند شُستبشوید؟     چه چیزی را میدیگر دریا چه چیزی را 

 شانو هر کدامگریند     اش     برای خودشان میاجزای آب هر گوشه

 دارند      خویشگان را در هرصدای تمام ستا

 گویند: و می     تابنددر شبِ آسمان می یاشعار

      کُشدگیرد     و مرا میمی دستکه تو را به  یشمشیر

 استخودش را کُشته 
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 ای دو طبقهای با بوسهخانه
 

 اش یک تپهچهرهو      اش چون دو تپاله بوددو چشم

 کشید          ماغ میداشت ماه و 

 ی     لرزیدزار و نزار می معصوم و آواره و تو چون سگی

      دویدیمی یبه هر سوی

 اش تو را یِ خانهاز پنجره ترین حس مسئولیتیکوچکبی و بیدی

 دیدمی

 و      بود ی روشنوگو با اجاقاش گرمِ گفتیهاپا

      خندیداش به تو میدهان

 پاک کند      گان راستارهخواست دروغی دست دراز کرده بود و می

 ها نیابم     ها و تپهام را از میانِ تپالهتا من راه

 لرزد     شان برایِ یک ریال میهایی را که دست و دلزباله

 له نکنمام زیرِ پاهای

 ای دو طبقه     با بوسه ایو نرسم به خانه

  عاشقِ تو بوده و تو را گم کردهصمیمانه که 
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 احیکاردِ جر
 

     ی فندقیِقد و قوارهبه   ست در پیکرِ جهان   یان غدهزمی

     که آب از سرِ من بگذرد به این تفاوت     ی ریز و خندان و بیاپسته و تو

 انی پُر ستاره باشد     آسمام خانه و سقفِیا نگذرد     

 مربع شکل     یا سوسکی 

 شید     د در کتری جوطور خود به خوهمین این شعر

 کردارِ تاریکِ ابلهان خروشید      و بر

 و رفت تا خودش را ارمغانِ دهانِ استکانی کند     

   تپدعالم می اش برایِ جمیعِ آدمیانِکه قلب

 ست     اش برایِ آسمانیو اندوه

 با کاردِ سردِ کدام اندیشه          اش هستندگان سرهایِ بریدهکه ستاره

  در جانِ جهان را مداوا کرد؟توان این زخمِمی

     ند!نبود شب     دو گردویِ پوک روز وکه کاش ای 
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 آموزگاران
 

 ما باید از ماهِ طبیعت بیاموزیم     چگونه تابیدن را     

 چگونه تاب آوردن     طبیعتِ آسمانی را     

 اش     شبانه شمارِهای بیکه آن همه پشه

 یگر و به دیگران     دتنها با نیش زدن به یک

 کنند     را درمان می شانخود یِدرونی دردهایِ

 از ماه بیاموزیم          خود بیرون آمدن را ما باید از کنامِ

  دانش زمینیانیِ ی که به آشنایی با گنجینهماه

 رود   میگان هستارجدیدِ اکتشافاتِ با و 

  ان کرانه است از شیری به نامِ جهظلمت دهانی بی

      ران    غُاندیش و به جانبِ آهوانِ مستقل

      است بادمانندِ  شکلها بیشخصیتِ برخی انسان

 یِ دیگران     گیگرِ زندهو مخفیانه ویران

 بیاموزدها اتم یِ جاودانهرقصِاز      یِ ما باید استقامت راآوازِ مبارزه
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 ناگزیر 
 

 بیه هم نیستنددر این جهان حتا هیچ دو مویی ش

 ستگیات مویان از سرشتِ سوزناکِ زندهو تو که شانه

 ها     در این جهانِ حتا     شاهدِ چه هتاکی

 ای!     به آن بیدِ بیداردل که نبوده

 ستاره     های بیدر لیلای     را که ندیدهی هایمجنون چه

 ه بودندکرد تبدیل به دو فانوس را انشهایکه دست

 در آمیزشِ دو مو     !شان را به یک کتابانیو پیش

            نوزاد شبیهِ سومین آینه است     آن هم برایِ زمانی کوتاه

 گر بر دنیایی که در آنو من شورش     خوابیهایِ بیتو چوپانِ اندیشه

    استگِ خویش گر ناگزیر به پذیرشِ گوسفند
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 بوم
 

 شود وخانه خراب می     ندماروم و خانه به جا میمن می

 شانترینماند باز تو هستی     اما هر چشمی حتا سالمآن که به جا می

 توانند شنیدنمیها گوشتوانند دید     و گی تو را نمیهبه ساد

 ی آجرهارا     که از او همه آن معمای سفیدِ هستی

 تستونی نیسکه شوند     وقتی زمان هم مؤمن و هم ملحد میهم

 دهانی وجود نداردکه سقف باشد     و وقتی      یچگونه ابرو برای چشم

 صدا زند؟بخت را های روشند و     سنگصورت بر کدام بام بنشین

      شویروم     تو میمن می یِنتیجه

       دآوررا با خود میای جدید خبر از زلزلهی که هر دَم بومِ شوم
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 ثریا
 

 اشهاییابد و     دریا با موجاش اعتبار میگ و برهایدرخت با بر

 اشیابد و     عنکبوت با تارهایاش اعتبار میهایکوه با سنگ

 یابد و     ش اعتبار می درازپیامِپیوند و پل با 

 فرسا     های طاقتای که در تابستانانسان با سایه

 داردمییا از سرِ آنان براندازد     بر سرِ دیگران می

 را اندازد سنگیآب در من می

  دشوپذیرتر میجهان تحمل     رشوالبخندهای دایره که از

 روی     یِ کوه باال میپله از عاطفهتو پله

 ی      گذارای دیگرگون میسرِ سایهبر پا م هر دَو 

      در آن تمام معیارهای اعتبار رسی کهتو به خورشیدی می

 اند دست دادهعتبارشان را از ا

 اندهایِ زرد و پوسیده بر خاک ریختهاند و مثلِ برگرفته

 اندبه تمامی مرده

 خالی از عنکبوت نیستهم  یافِ ثردانم که حتا سقمن می
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 اش میزان استترازویی که تزویر و زیبایی
 

      دور بسیارهای از راه     نامبیبسیار ریزِ  حتا حشراتِ

 گذارند     پشت سر می حتاها و ریزها را

 گذرند     های دشوار نیز میو از پشته

 یابند     میو های ظلمت بیابند     تا مقصودِ خود را در زباله

 ی انباشته از خواب     کیسه یِاما تو ای بندی

 هم چراغشبترین و زیرکترین حتا نزدیک

 های تو ندیدر چشمدرا شمار     بویی از گُلی های بیدر هیچ یک از شب

 کشیآدمیان می به رخِ را     که همواره اتهفتاد منی هایِو آن مثنوی

      اندنها برای ترازو خوبنه برای ادبیات     که ت

 شود     ات آب میای کسی که قند در دل

 در سالن یِ دریاهایِ سطحیزدناز کف

     آورمنمیرا به دنیا تاریک  از کلماتِشمار ای بیمن پشته

 گناه     دانم که کلماتِ بیزیرا می

 شد ندهاخو خویش نادم از زادنِبه زودی 

 دنیاست دان     نام مستعاری برایِنست که زبالهو خواهند دا
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 کنام
 اش.گذارم که یک آدم مذهبی به مذهبمن همان قدر به شعر احترام می

 زادفروغ فرخ

 

      یِ توفرقِ من و شانه

 من نیست      یِو کوچکیتو  یِشان فقط در بزرگیقفر

 است     تویی که همان قدر به شعر احترام

 اش     ولی اسب     که یک آدم مذهبی به مذهب

 ناکالحادی غم سوارشاش پریشان     و منی که یال

      ها سرشار از باد هستند    آیا واژه

 ؟هار چشمدتوهم و  یِ دروغو پاشنده

 یِ کیست حقیقت؟روحی یِحانهصب

    ایستد؟به تماشایِ خویش می و زیبایی در کدام آینه

 گر را از اوجِ آسمانو سماع شطاحهای دریغا که مادیان

      !آخر دکشبه ذاللتِ زمین فرومی معده

 زنیها     تو گیسویِ شعر را شانه میمناست برایِ خوبیکنامِ دنیا 

 در سماع و من ابری هستم که

   کوبد یِ ایمان و الحاد میهایِ سرد و فرسودهپای بر سرِ سایه
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 تنِ تو 
 

 کند     تنِ تو از تنِ تو شرم نمی

 گیرند     ات را در آغوش میات سینههایو دست

 میرند     وقتِ خواب میطور در همانو 

 ؟کندتنِ تو چرا از تنِ من شرم می

 خوابوقتِ و مگر مردنِ من در ست     مگر تنِ من هم تنِ تو نی

      ؟تو در آغوشِ تو نیست یِمدهوشی

 یستبه بیماران بیزار اپول تزریقِ از  آمپول

 داردها را برایِ بخشیدن دوست میآمپول دست

 ی ما با همسرانجام کاش روزی همه

 ریای حمام شویمهای بیهای صمیمی و     دوشکاشی مثلِ

 ها بشوییم     رهایِ امامان را چون چرک از چاکِ جامهها و هشداممنوعیت

 کیست     یِ من شرعی شقایق دیگر نپرسد که شویِ کاش

   شوی بُرده است؟ام را کدام مردهقراردادِ ازدواجو 

 

 

 

 



99 

 ایترازویِ سه کفه
 

 کنند     را وزن می شانها خودوقتی واژه

 ان سر استهای جهی کوهاز همه شاننوزکه بینند می

 تر استبیش یِ سواحلهاو شمارشان از ریگ

 ؟سَر استرآشوب و بیپُ     جهانکه پس چرا هنوز شوند و متعجب می

 فاتح شود تواندنمیم ی جهان هترین ترانهوزنسنگینو چرا 

 روندمی ایبه حاشیه نجیب و فاضلدو موجِ ؟     وشِ فلزییک گبر 

 ندیشند     بیبه چراها تا در خلوتِ خویش 

 ندو چراغی را جاودانه کن

 خوردجایِ تعجب نیست اگر که اژدهایِ ظلمت و زمهریر شکست نمی

 اش     ثروت و شهرت و قدرت استست که سه کفهییاین ترازوزیرا 
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 جنگلِ یک کتاب
 

 خورندآهسته تکان میندهای رخت     آهستهبی شسته بر هاسخن

      انبارند  خویش میهایِ هوا را از عطرِو ریه

 شوده میدکه بر رویِ اسرار کشی ستایملحفهآیا مرگ 

      ؟دروکنار می ِ اسراریا از روی

     گان استگی شکارِ واژهیِ زندهترین شیوهآیا به

 یِ سکوت پیوستنیا چون گیاهان به سایه

 و از نسیم و خاک و آفتاب لذت بردن     

 ؟بختی کجاستیرینِ خوشکه آبِ دو نیندیشیدن 

شود   وجویِ حقیقت و خدا دیوانه نمیدر جستهیچ یک از جانوران هرگز 

      کندآویزان نمی را از شاخهریسمانی گذارد     و سر به بیابان نمی

      شیخو گردنِبر زدن بوسه ای بر

   و از نسیمِ اندوه   در جنگلِ یک کتاب      دو واژه هستندشکار و شکارچی 

 خورندبر بندِ رخت تکان می  رنگارنگاسرارِ
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 قایق
 

 آبخطوطِ شد به خواندنِ شعر آن شقایقی بود     که تا خَم می

 زد     اش میتازیانهامان بی    مانندِ باد  دردی

       پیوستنِ او به عصمتِ خاک / و مانعِ

       اش در زمین در آسمان     اما معده روان ستقایقیاین 

      دخورَتَرَک می سخت الفبا در صخره      همواره پریشان هایِتضاد ای

     هایِ دروغ و راستی سبزه     این حال زبااما 

 رقصنددست در دستِ هم می

 خواهد     میمرا کبود پیکرِ سرنوشتِ ی هستی که اتازیانهآن تو 

 ن     سالِ جهابرایِ آن که قایقِ کهن فقط     کندمیکبود 

      آراسته شود     قرمز شعرِیک به بادبانِ بلندِ 
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 گیغرقه
 

     را ازددانخراش میکه بر روح خطی 

       توان کردکنی پاک نمیبا هیچ پاک

 توان از مدادتراش گذرانیدکالغ را نمیمعنایِ و 

 ردهرا سفید ک برفاند     و سنِ تو     گیسویِ ها خونی و تاریکگذرگاه

      اش پر گرفت و رفتکه جوانی مکاغذی بودمن 

      تا به فضا معنایِ دیگری را ببخشد     و به خراشِ روحِ آدمیان شفایی را

 دیچرگان و عمرها را که واژه ا اسبی وحشی بوداما دنی

 یِ زمین بودندها منقارهایِ سر برون آوردهو نهال

    آوردند  میگان را درکه چشمِ پرنده

 دند کرمیدر دریایِ ظلمت غرق را و معناها 
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 آینه
 

      چارهیِ بیای آینه

 کند     مثل سگی شکاری تعقیب میوقتی کسی تو را در به در 

 ای شتری را بر سرت خالی کند     آیا بهتر نیست که نجیبانهتا کینه

 روی و  نام جایی ببه گمبگذری     و  تو از خیر هر چه هست و نیست

 ی یار نشینِ شانه؟     خالِ حاشیهیوشیِ خودت معاشرِ سایه

 هااش دو شعر باالیِ چشمابروی     ستدنیا مرکزِ

          سُرندهایِ کینه     از آن به زیر میاش کوهی که مورچهو هر پستان

 ام     ای شکستهمن آینه

 گردمخورده میصیقل که پیوسته به دنبالِ ارواحی

 ام     پراکندهتنِ هایِ تنهایِ و حتا تکه

 ندهایِ کدر در امان نیستاز تعقیبِ خاطره
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 شهود
 

 هایی     هم در جابه گیاهان و جانوران 

 دهد     شهود دست مییابِ خدایی     هایِ کمدر حالت

 دهدو وقتی دست می

 سرایند زیباترین سرودها را     من می پاهایِ

 شوندشهید می جانی هایِبه دستِ سایهها انسانترین عاشق

 درخشد    میدر هر سوی ر است که زاشورهسراسر      کندو تا چشم کار می

 ای     شهید شده تو با آن که هزاران بار

 ایایستاده یباز این جا حی و حاضر مثلِ گیاه

      نویسندمی یِ فضا چیزیات     دارند بر صفحههاییِ ساقهو قلمِ اشراقی

 اند     ها صاحبانِ خودشان را گم کردهچشم

 مآورپایین می دارفرازِ از  را شبنمیِ جنازه من

           گذارمو در گوری از واژه می

 

 

 

 



105 

 برگی بود
 

 کرد     تمرکز میکه  یبرگی بود که بر هر چیز

 شدسرگرم میکه  ییا با هر کس

 داد     ز دست میاش را اتو دیگر ترمزت کارایی

 مِه مرکزی دارداین اصلن مهم نبود     که آیا  اشو دیگر برای

 مجوی کیستومدام به جستست     یا من باغ چی یا اصلن معنایِ

 یابند     در تابیدن میشان را  خودمعنایِگان ستاره

 رساندن      یدر کاروان را به سرمقصد

 و دستِ شب را در دستِ روز گذاشتن

      یِ پرنده استیسویِ کاج منتظرِ شانهگ

 در آشیانی و بیضه گذاشتنِ خورشید

 شود مغرورانه چه در خودشناسی     میپروانه غرق 

 یدنرقص هاچیدن     چه در کوچه های عشق راچه در خوشه

 نیستند      شانهایاربابِ گور گاندر گورخوابیدهاما 

 اتو نشده      واحیمن صاحبِ چمدانی که در آن ار و نه

 کنیمیوجو تو هر چیزی را که جستاند     ده شدهیطور درهم چپانهمان

     اش از مِه استهایکه واگن     ینینشعاقبت در قطاری می
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 بیداری
 

      کندها را از خواب بیدار میی رنگمرگ همه

      بتکار است ازهدانِهایِ انسان دارد     دستمیواها را به تأمل و برگ

 بلوارهایِ درگذشته    هایِ گذشته تنگِ راهاش دلپاهای اما

      دهد گُل را میهایِگامعطرِ  بویِپروانه  پیکرِ

     بخشدمی اش معنایی به گُلستانِ جهانو مبارزه

 دعوت   تاریخدانِها را به زبالهست که تمامِ سودها و دروغمرگ جارویی

     کندمی

           گذاردگان می درگذشتهسرِگی را دوباره بر زنده هِکالو 

 گشایدهایِ انسان میخالقیت دهان به ستایشِ     یگرچه کفش

 کندتر میبندش اما گرهِ رازها را محکم
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 آتشخُرده
 

      های نشسته در پشتِ سرِ مااز آن همه پنجره

 باقی ماند ی کوچکی از چارچوبیسرانجام نَه تکه

 ای شکسته     نشانی از اندیشهنَه خُرده

     دارمیِ نوی را گرامی میبینیطلوعِ خورشیدِ جهان من اما 

  د    ندارگان فردیت ماه و ستاره ر آنکه د

      زدندکه دَم از برادری می اناز آن همه کس

 ؟یجز گرگ از در درآمدعاقبت چه چیزی 

 ؟     یجز ظلمت و قدرت    چرخید ود خ یِچه چیزی بر پاشنه

     را سیراب کرد انزارو چه چیزی عطشِ کشت

 آتشِ نگاهِ نوِ توخُردهامروزِ از     شهرت؟ یک مقدارِ گِ بیشیلنجز 

      آیدها فراهم میخرمنِ خاکسترِ فردایِ افسانه
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 آخرِ شادِ شاهنامه

 

      نخواهد ماندمنتظر در این  پشتِ ایدیگر هیچ مسافرِ خسته    نه! 

      ما باز است یِدلِ تمامی     خاک آن  پهناورِزیرا در زیرِ خُلدِ

 نخواهد بود      یک خشکی یِدرازیدیگر هیچ دستی     نه! 

 د     پهن خواهد کردر آسمان را  ما خوابِرخت     زیرا ریاضیاتی مرطوب

 پیر نخواهد شدپرده  از غمِ فراقِدیگر هیچ نقشی     نه! 

 چون خاک د ریختنفرو خواه     نرمذره و نرمذرهو مراد      عشق زیرا

      الی انگشتانِ آببهاز ال

     شویندها را میها آیینِ جذابِ چشمآن باال اشک

 ست م     زیراهایِ دیگری در کار ایاخفته که ماجا اما این
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 کاش
 

 د     پاک کرمرگ کنِ پاککه  شد کاش تو را هنگامیمی

 در دفتری تازه نگاشت      دوبارهکتابی پوسیده      یِرفتهرنگ کلماتِ مثلِ

 و نگاه داشت با خود آن دو چشمی را     

      رودآنان معنایِ جهان به خواب میبی که

 کنمخاک را ترک میکه من قلمی هستم که هر بار 

 ن است     جا بازگشتبرایِ دوباره به این

 کنمکه خاک را ترک میهایِ تو نوشتن     برایِ دوباره از چشم

 و قدِ دانایی را اندکی رشد دادن      رزمیدن با تاریکی

 ای را برایِ جهان دوختنیِ معناهایِ تازهجامه

 اند     جهان به خواب رفته معنا و دلِحاال اما 

     آدمیصورتِ  همزادِ ابرویِدو دانستیم     که کاش ما از همان آغاز می

      اندگیهزندیکی مرگ و یکی 

  هایِ دوستییِ خرمنکه برازنده     یزارکشت اشو دهان

 د پسندهوایِ مصنوعی را می    تر بیششان هایدَمها کاش حاال که آدم

 دانستند که سرما و ظلمتِ قلوبها میکنِ ماشینپاکبرف

 دندبمی در کجا شیرازه
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 شباهت
 

 سنگ نام گرفت     تو شد و  سختی شبیهِ

      یخ نام گرفت تو شد و سردی شبیهِ

 خوک نام گرفتتو شد و  تفاوتی شبیهِبی

 خودخواهی نام گرفت  گی از دیگران بیزار شد و گانهبی

 م بی نام و نشان     ای هستمن آینه

 بریشمِ رنگارنگِ آتشم و     دلی با ایِ آب دارری با نرمایِ اندیشهسَ

      امگی نصب شدهیگانهسرافرازِ و بر دیوارِ 

 بینند گانِ معصوم خودشان را در آن میی که پرندهاآینه

 گذارندو آفتاب و ماه در آن آشیان می

 خواهد     ظلمتی در هیئتِ سنگ می

 ترازو میزان کندیک زمستان و تابستان را در 

 اشستاره بر دوشبی و شوالیی     است شخودکه فقط شبیهِ  یاما شب

 در درونِ یخی خانه دارد که با طلوعِ خورشید     

     اثری از او باقی نخواهد ماند    
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 بدترین درد
 

 ست     ا گیجاودانهجدایی با جانِ بدترین درد دردِ 

 به جا گذاشتن     دان و مناظرِ فریبا را در گُلزیبا  دردِ آوازهایِ

 تو را ندیدن     از تو نشنیدن     رفتناز تو رای همیشه و ب

 زیبا بدبدهیِ سادهسازِ آوازِ و      است زار بادپهنهامپراتورِ این 

 گذاری     به هر کجا که پا میو حقیقت  سوسن وجویِو تو به جست

 روندها فروتن میخاکد         نشوسرافراز می از تو هاآتش

       ـ اش انسانآورترین کاالیو سود     دنیا بازار است ایننامِ دیگرِ 

 ردسال شرم داردخُیِ گرسنههایِ و نان از دهان

     ای آب نوشیدنِ قطره وقتی پرنده برای

 شودتحقیر مییک دنیا متحملِ 

      شهید در زیرِ شکنجه    و دریا به خاطر دفاع از حقیقت 

 ! نمردن استدردِ    برایِ من هابدترین درد
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 عمودی اسبی
 

 خواندعریان آواز میی لوله به در آمده است و امهفواره از ج

 ها     بیا ای دخترِ ملوسِ سوسن

 !جااین کنب یتیزآهسته استریپو آهسته

      هایِ خوش قواره سرانجامرغوانتا ا

 کشند و ببینند     بادیان سر به بیرون یِ پنجرهاز 

      !رفته است گشادی به سرِ آوند چه کالهکه 

 بدانند که در سراسرِ عمر دلی نازکهاپارچه و

      هایی پَهن کنند!اند خودشان را در میانِ چه پِهِنمجبور بوده

      ن دراز چناو اسرارِ هستی      زیباست چراغ یِچرانیچشم

 ه یاس در آن سرِ عالم ایستاده است و     ک

     / جا بر خاک افتادهش ایناپیراهن ی سفیدِکمهد

     گذاشتن بر سرِ خُرما کاله  کنداوقاتِ مرا تلخ می

 ها     جورابِ زهد را پوشاندن بر پایِ آدم

 دعوت کردن یِ چراغیِ فتیلهرا به میهمانی چینسخن هایِقیچیو 

     عمودی اسبِای یِ مقنعه را ترک کن     آخورِ ظلمانیدیگر آخر بیا و     

 ای مؤمنِ سفید          خوانآوازهیِ ای فواره

 !را امید  این ارغوان و آنبدنِخوش ببین رقصِو بیا 
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 تنها یک نفر

 

 ست     تا ناکافی باشندا تنها وجودِ یک نفر چون تو کافی

 آیند     هم جمع می هایی که به دورِها و نغمهنی

 یابددست نمی یشمعاما باز با این حال جهان به 

      ی درونی تن در دادم     جنگ من تمامِ عمر به

  نورهای کاهلِاز کس و ناکس برید     تا کاروان  تنهاآن تارایِو 

 ند      نی بیرون بیایهایِاز سوراخ

 کافورگور و ست     تا ا مرده کافییِ اندیشهیک دوست داشتنِ 

 بدارند      تمام جهان را دوست

              بیفرازند     به انجماد و ظلمترا      پرچمی از شهوتان یجهانو 
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 درخت
 

 دادن و برگ و بار آوردن است کارِ درخت     شعر

 عهده بگیرد      اش را ناشر باید برولی چاپ

 امگان را خریداری کردهن با قرض و قوله ستارهم

 امها را برایِ مدتی مشخص کرایه کردهمن ریشه

     تو راقلبِ خواند کنان میبال و مسخرهفراغنشیند و غول می

 !است ها خوردهداند که تقویم چه خونِ دلو نمی

      !است ها را که در ریشه به جان خریدهگزینیچه عزلت

 ریش از آزارِ ابلهان!چه ریشاش و عصب

 ست     ا یِ انتقادهانهکارِ درخت شنیدنِ صبورا

 هایِ خوب و بد را از هم جدا کردن     سایه

 آموختن گانِ جنگلسایه و بیگانهاز هم

  یِ خویش رفتناما سرانجام به راهِ خورشیدی

 د بَرَیِ ناشر است که دست در دخل فرو ولی وظیفه

 مارد  یکی بشگان را یکیپرندهرنگارنگِ یِ بیضهو 

 !  دیررا هم نباید مثلِ شاخِ غول از بُن بخواننده تعهدِ 
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 آسمانِ کوچکِ خاکی
 

 بارد     باران را نبند     که چتر دارد می

 سیر از جانِ خویش انِشوند     و اسیرزار میها دارند کشتو سیراب

 خیزند     به مبارزه با ابر برمی

 ها     سقفیبرای نوشتنِ بییابد و قلم فرصتی نمی دوات خشک است

 توانست خود شاهدی باشد     اشکِ یک پیاز می

 هایِ پاسبانیِ باغ     و بر آزارِ چشمرود بر چهرهدادی که میبر بی

 خواب استمُخلِ خلوتِ رختحتا که 

 خواهدرود     مگر چه میبر دو پا راه میکه ن آسمانِ کوچکِ خاکی ای

 غ     که دیوارِ بلندِ درو     چه خواسته استمگر 

 اند؟     مگرِ غمِ عمرِ بسیار کوتاهِ دفترو توفانِ تبر او را محاصره کرده

 برایِ او کافی نیست؟     

 افسوس ندرویم     اریم و وده آه نکهتا دیگر بی ابی

 در میهنی سیاهبیا تا دیگر اشک نورزیم و عشق نریزیم     

 مانندمی دمجانبه باسخت پیچیده به خودشان      ها با چادرهایِزن

 شانهایی دهان گشوده به بلعیدنو مردها به قابلمه 
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 چنگک
 

 اش     با روحِ کثیفست که حتا مگس چه سِرّی

 گذارد    و رو به سوی نورمیسر  یکی پشتِها را یکیها و ظلمتسایه

 ات در خورشید باشدحتا اگر کالهتو  اما

 ؟دافتها فرو میدانیلسَرت در آشغا  یا خودِ خورشید باشد   

 م     گان را از چنگکِ فراموشی بیاویزومایهخواهم فرمی

 شان برسند     و بگذارم به کامِ دل

      شان را ببوسدو حسد جسد یعنی نسیمِ حقد و حقارت

      یکنمیبا مژگان جارو ها را بدی توست که چه سِرّی

         ات پُر از افکارِ پاک استکاسهو      هایِ پلیدیپاشی در کوچهو آب می

 عابران حسرتِ پیوستن به ابر را دارند     از اما ب

 سازنداگر که میرا از دعا و حمایت و چتری 

 مگس از انهدام است     آن داشتنِ نگاه برای در امان 

 ها آویختهها و بر صلیبهزاران انسانِ آزاده را از چنگکمگسی که 
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 همیهنی در دان

 

 چکان بوداش خوندل     ای بودم که از نُک زدنِ مدامِ تومن آن دانه

 اشای از هیچ کجاینیز     سر نزدنِ هیچ سبزه طرفو از آن 

 دل در ملکوت و ای نازکاش زندان بود     میلهبرای

      انِ چشمِ عزیزانجا در بطنِ خاک     که از هجردانی اینسُرمه

 رد     نگامی ی رانومت پیاتندتند و پی

 آخر وقتی زمانه به زبانی صنعتی دست یافته

 ترین تأثیری ندارد     کوچکیا کسی  بر چیزی هزاران فواره فریادِو 

 رای چه پرواز کند     ب گوش دیگر     دمانناشنیده مییا اصلن 

 برای پرواز؟      یجز پرواز

  ش نکرده بودیِ خویش را فراموای بودم که دانهمن آن سبزه

 های شیری را در بطنِ خاک یافته بود هراو 

 شدمحبوس در قفسِ متون نمی اشای که روحسبزه
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 ییِ خالجاده
 برای هوشنگ

 

 بخاری عاشق برخاستم     ذاتِ من از 

 ات جاری شدم     هایرگ داالنِ در     پوستِ تو نشست کردمهایِ روزنهدر 

 ات مَسکن گزیدمیهاسلولریزِ یِ کلبهدر 

     گُلی جا اینات هایداشتم     با دستات گام بربا پاهای

 گرفتم     برای جا پیالهآن

      دادماز نور و شادی به دیگران پیغامی 

      ذره آموختمذره را گانرازِ ستارهات با چشمان

 ندکعوض میپوست ست     که هر از چند گاه و دانستم که روزگار ماری

 رویانیدبخارِ تخیالتِ من بود که واقعیاتِ رنگارنگ را از زمین می

      دکرآزاد می زندان  زمینی را از گانِهستار

      را وانهد دارچرخ یِا صندلیو پاهایِ فلک را مداوا     ت

  و درست و حسابی بر زمین راه رود   

 ایِ گذشته     هعشقآن همه مانده است از  بر جایحاال پوستی تهی 

    هایِ درگذشته  ارزش ها واحترامآن  از

 هایِ واال معلوم نیست که به کجا عزیمت کردهو آن مارِ عزیزِ پیمان
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 ساکن باش
 

 وجودِ تو نکند یِرا متوجه یصیاد ی     چشمانِساکن باش تا حرکت

 !نکند جمعیت از پُر و دچارِ فصولی     یانچهار پایِ گَلهنَبَرَد مرا با 

 کِشند     میبر دوش ها ها را ریلدارند     لحظه یو دُم یفصولی که شاخ

 رویند     می هانیزهسرها بر نوک و شکوفه

      !نباش یِ جهانهاجامههیچ کدام از ی در تو جیب

 نگذارد      یها دامدر آن پنهان نشود     برایِ مگس ییِ جاسوسانتا حرفه

      کشاندبیابان نیِ تنهاییهذیان و به     مرا دیوانه نکند 

 رویدبر نوکِ چاقو می مُشکدر این دنیایِ دُم دار     

      ستخشک ا سرشار از آب و دریا ساحل

      !ای باش هر دَم از خویش فراروندهتو صخره

  هایِ زیبا را بر دوش کشندهفرصت     کنندهگر و تحلیلنظاره یدقیق

 ش     آرَاما      امهایکمانرنگینمن عابرِ 

 دگیررا که نشانه می یِ شکارچیاندیشه

     زندش میخود هایِدریغا که تیر را بر چشم
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 نیت و نتیجه
 

      اندازدمیچنگ در دلِ زمین  سبزه     هجومِ مرگ هنگامِ

 قیچی هایِتیغهتیزِ از نیتِ     زد بگری تواندگی به هیچ وجه نمیهزند اما

 نشینی با چنگ و چغانهشد از همداند که باید کام کِفرصت می

 ساعت را بداندوفایِ بیهایِ و قدرِ دوستی با عقربه

      گذرانندیکی از دَمِ تیغ میها را یکیسایهحاال 

   آورد به کنامِ مرگباز هجوم می    خورشید دوتادوتا اما 

 دارندها دوست میترازوبارها و کوله    یِ اندوه را سبُکی

 خوانندگی را هر دَم میباد زندهو سرودِ زنده

      نشسته ییِ بلندِ کوهبر شانه هستم که شاهینیمن آن 

 ستاز آنِ مردیگریان  ِگَرد را از شانه خیزاننده     اما این چنگ

 اش     یکی به سویِ دار و یِ کردارهایکه نیت و نتیجه

 روندمییکی به سویِ درخت 
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 دو ساقه
 

 دیگر خوابیده بودندشیره در کنار یکی همدو ساقه

 دیگر انداخته بودند     مهم نیست که دست در گردن یک

 اخته بودند     یا نیند

     که خواب از خویشتن  مگذارمی من

 رد     مرا ببَ هاصفتیروباهبالشِ از  و

 هم امست و یکبی از شاعرانی که در قرنِکند دور مرا 

 یندگوساقی و گُل و بلبل شعر می یِهنوز در باره

      هااشکترین حتا صادقانهکه و ببین      من باز شویِ خسته هایِای چشم

 !شان شنیده درخشانشعرِو دوست دارند که دیده شوند      گونهچه

 دل دریاو ببین که ساحلِ 

 !تهدیدِ پنهان و آشکار اناش ترس دارد از هزارگونه در فطرتچه

 در رؤیا دشواش از اشک خیس میها که صورتر شبایو چه بس

      گانِ از دست رفته!و ستاره به خاطرِ ماه

 و برآمده از یک پیله    شیره قدر هم بیدار و هشیار و همدو ساقه هر چه

 بشناسند     بازدیگر را گونه یکچه

 مانده است؟  یش در خودر کارِ شانوقتی که هر کدام
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 بیرقِ صلح
 

 ما اهمیتی ندارند      طور که برایِهمان

 دشوما له می در زیر پایِشان گیزندههایی که موریانه

 دنیا اهمیتی ندارد      طور هم برایِهمان

      اشیِ ما در زیرِ پایگیکه زنده

 شما در پشتِ سرتان واقع شده      هایِچشم

 چرخند     رعکس میها بکه عقربه

 کند به کدام سو رفتنِ ستارهها فرق نمیساعت و برایِ

 د     کننفریاد می دارند زیرِ پاهادر ی که خاشاکخاک و همین 

 شانند که با فراستعزیزی بود هایِهمان بوته

 نده بودخواستبودند     و دریا را عادل کرده  ی دنیا را زیباروز

 در این صبح!  ا شوپذیر    صلح بلندِ بیرقِ  مرا مثلِ سفیدِ موهایِ

 خواهی با جنگ و جنایتای جرواسکِ جوانی که می

      جهنم را از آنِ دیگران کنی رواقِ 

 اشهایکهکشاندرخشانِ یِ بیشهرا با   فلکچرخِو 

 خودت بیفزایی      یِپیشه قاتلهایِبه قلمروِ قدم

 شویی     در دروغ می ات رایو رودست      صبح ای کسی که از همان اولِ

 کن  همراه می خویش هایِو آینه را با خیانت
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 آخر این آدمیانی را که تو مثلِ مورچه    

 کنی     در زیرِ پاهایِ قساوتِ خودت خُرد می

 شان را مثلِ اعدادِ معصومِ ساعت     یا گلوی

      دهیات فشار مییِ دستانبا دو عقربه

 اند!بوده گانِ این آب و خاکارهزیباترین ست
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 بندِ تنتخته
 

 ریز      یهایرفتم     موجزدم و میموج میمن 

 فرسوده را هایِو زمان     و پوسیده زرد هایِبردم با خود برگو می

 رقصیدم     و می را خواندم خنیاهای روشنمن می

 هادست در دستِ مرغابی

 های خندان را     ماهیردم گوشآوام درمیو از دل

 راخویش بادبانی گشودم در زدم و میموج میمن 

 هایِ گوشِ منات در کوهاما صدایِ نازنین     تو نبودی با من

 من بود      هایِدر قابِ چشم    ات ِ مهربانسیمایعکسِ و 

 کردیِ زیبایِ پیکرت را در خویش حس میام پرندهو آشیانِ گرمِ دست

 رفتند     بر دو پا راه می هایی در ساحلزباله

 گندیدند     میداشت تر بیششان ذهنهر دَم  که

 ندگذاشتدام میبر خاک  نسانا برایِ عشقِمدام و 

 هایِ تمساح از تاکتیکو افسرده روانی ای بر آب روان بود     قلمه

 کردار مینمودند و و از دستِ آنان که دیروز پری

      ند راهرفتپایِ صیاد میبهپا روزام

 بندِ تن بودمتختهمن اما      یمه بوددیگر را یافتهمناگهان من و تو 

 رو تو روزیاز این     توانستم زیستنام نمیهایکرانه و مرکز و موجو بی



125 

     ای وحشی چون پرنده

 مرا با عشق و یاد و یادگارهایِ خودت تنها گذاشتی

      ! رفتیبه ناکجا شیدی و رکپَبرای همیشه و 

 

 

 

 

 

 

 

 تعهد
 

 خواهد از زیرِ بارِ مسئولیت بگریزد     می توسنی
 نگذارد     کرداریِ پا به خشکی     و از منجالبِ گفتار 

 آید    برمیباری از روشنایی با کولهاما خورشید 

   ه است در آینشکسته  تیابلهی     رودمی هواای پُر از و نسیم با ریه

 خندند  رشیدِ تعهد میسبز و به قامتِ      مرده و تصویرهایِ
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 عجب

 

      نیکصحبت نمیهم  یِ دلِ خودتپروانهبا ای هستی که دیگر تو غنچه

      بشنوند های مخفیرا میکروفون اتمبادا که صدای

      یرقصتانگو نمی تهم با خود تدیگر خودتو پیکری هستی که 

      ببینند های پنهانرا دوربین اتتکه حرکمبادا 

      مانم که خودم با خودم چه کنمپس من می

 ها خوش گیاش به همین دیوانهای که دلبا بچه کجا بروم

  هایِبرای سپردن به دست به جز این بادبادک و دیگر چیزی ندارد

    ناکِ باد؟هوس

    تواند میبادبادکی که سَرش ن

 توانداش نمیو دست     در میان بگذارد خودش یِلهرازی را با دنبا

      بدارد دهانِ آسمان قندی را از

 پس دیگر ما برای چه آمدیم به این جهان

 مان در استکان؟که برویم برای حل کردنِ تنهایی پا به پایِ

 شود به جیبی پنهان     دنیا عجب دارد تبدیل می

 دُمسر و بیبی یِیک پشه اش     پیچ در پیچهایِو در پنهانی

 نجاستِ هر موجودی را     به مناجات برخاسته و 

 دیگر همشان را از یکها نجابتدهد به نجوم!     دیگر نجممی یعجب ربط
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 خیلی خسته هم هایِرابکنند     و دیگر دقت پنهان می به

 رود     نمیماهِ خواب شان لَختی به چشم

 آیدنمی خواب ماهِشان لَختی یا از چشم

 دیوانه     و تو ای دیوارای  است تر شدهبسیار کوچک تو جهان برایِ

 که شاید خودش    اندیشد می مضطربانه یو بام

 !پنهان از خودش     جاسوسی شده باشد برای خودش
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 جنسیتِ مرگ
 

 ؟بود گان زندهچه بود مرگ     که همیشه عاشقِجنسِ اش از قلب

  و اجسادیِ که همیشه در حالِ تجزیه     چه جنسِ ازمغزش و 

 شودمعنا میپروانه بیها شورشِ رنگبی     ؟ِ رفتارِ ماتحلیل

      ها ملولمثلِ زنبور     انسان دیگرنیش زدن به یکو بی

      من بودی هایِچشم در گشوده تو کتابی

      من  هایِدست مغرور در تو گُلی

      من بودی هایِزمستانبخشِ گیهزندتو آتشِ 

         های منبلندِ کوه تو عقابِ

 ات به کسیدادنِ آدرسِ بعدیخبر و بیکه یک روز بی

 معنا کردی     جهان را بییِ کتابِ جاودانهپرکشیدی و رفتی     

 نشاندی اهبرگو مرا چون گَردی ناچیز بر گُل

 نگرند     میکه خود  هایِگییِ خستهبه هر سو مردم حاال

      بینندمیها را یِ خیزابهگیشکستهتنها 

 پرسند که جنسیتِ مرگ     آیا مذکر است یا مؤنث     و می

            شود؟اش در خشکی و دریا عوض نمیکه شخصیت
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 حکایتِ خار و خون
 

 اش     راهِ پیراهناش حکایتِ ویرانی بود     و راهراه رفتن

 اشبست     و دو جغدِ در چشمانها را از پشت میزندان یِ همهدستِ

 دیدندسیارات را هم نمی ترین صداهایِانگار دیگر حتا روشن

 و ما انگار به طور کلی فراموش کرده بودیم     

 هاشاخهها و سهبر رأسِ نیزهای را که در فضا سرهای از تن جدا شده

 خوردندکه تکان می طورخوردند     و همانتکان می

 نددانستند     که حکایت از چه دارخودشان هم نمی

 آیند     در میبه  ایها همواره از چالهی پیراهنو چرا چهارخانه

 بیفتند      یبه چاه تا بی برو برگرد

 ندیدن آزاد کرده بودمبندِ دستهای خودم را از من دست

 پا کردم     و قدم در راه نهادم      به مثل کفش تازه را یِاما تا دو اندیشه

 راهِ خودش را کج کرد و     چنان از من دور شد امبا تعجب دیدم که سایه

 اشای که از دلای     و سپس هیچ شد     حاال گهوارهکه تبدیل به نقطه

 د     نجوشها میها و عشقترین آبروشن

 داندخوب میاست     خیلی  هایِ زاللاش سرشار از یادو دست

      ترین فضاها الشی کردن مغزِ فاضلکه مت

 ها     آتش ترینپاره کردنِ پوستِ عاشقپارهو 
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 نیست      قلبانبه معنای پیروزیِ فضله و فلز

 ی دارد     اهویران ریشه در دهانِ     خار و خونپایانِ بیو حکایتِ 

 ستباقی اشگیکه جهان تا جهان است     دیوانه

 

 

 

 

 

 

 تکانیخانه
 

 هر چقدر بتکانیم و بروبیم غبارها را     

 آیندقدر دوست دارند این مردگان     که دوباره میباز ما را آن

 تا شما را درآغوش بگیرند و ببوسند     

 ها سالم بگویند     ها به عطسهو دستمال

 هر چقدر بشوییم اشتباه و عمد را     باز کردارِ پیکرِ انسان

 ترین موجوداتِ جهانبینیکند با کردارِ پیکرِ ذرهای فرق نمیرهذ

 هر چقدر دستار از دوستی بگوید     باز در جایی به منظورِ دشمنی

 غبار     و تو اگر چون عقاب     ذاتِ زند از دو پا جوانه می
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 یا حتا ورایِ ابرها هم باشی          ابرها یِمیهمانِ ابدی

 بود      مهاخو و موسیقی زیبا نقاشی اژه وها در وباز من تن

 و موسیقی     پس بکاه ای کاه یشادر واژه و نقتنها و تنها 

 تر از وزنِ پیکرِ خویش     هر چه بیش

 و بیفزا به نیروی دیدار و شنیدار و گفتارت     

 زایشِ خورشیدها هستند      یِکه سرچشمه

      اهگیبرهنه ها وزُهدیزهدانِ بی مادرِ

 ها     بری بودن از بربریتیِ گهوارهو 

 ان باد     خودت یِشما ارزانی یِپرسیسالم و احوال

      دوزخ یِای صاحبانِ قانونی

 اید     تان پیچیدهبه دورِ سررا چون دستار چاقویی که 

 اید     تان کردهبه پایرا چون پاپوش و ساطوری 

 دهید     میگی طالق هزند هایِن را از زیباییقلبان و آزادعقالزنده شما که

 ترین ابرها راو چشمِ گرامی

      نشانیدمی ِ آسمانیفجیع هایِکعین یِبر سرِ سفره

      جذامیِ غارها هستید هایِخفاششما 

 بتکانید     را چون پتو تان هایکه هر چقدر جیغ

 یدبچسبان تان شخصیتگانِ تظاهر را بر سقفِستاره

 و غبارها را با آب و صابون بشویید     

 کنیدتان بیزارتر میهایها و تقالگان را از اشتباهباز زنده
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 حقیقتی عمودی

 

 تو نبود      یِاز تیزبینی

 های خوابیده در گورستان بودها و سوسناز حجمِ حجیمِ سبزه

      ندشدتبدیل باغ به من  هایِکه چشم

 کسیکه از بی را  شریفییِقوند چاهای من دیدو گوش

 رد     رؤیا چادری گرم و بزرگ استبپناه می تنها به خودش

 گذارداش مرهم میهایبر زخم     دگیرکه واقعیت را در آغوش می

 گی و نور بودکند     از شدتِ عشق به زندهو او را به آینده امیدوار می

     بیرون آورد و به از گور سر سرانجام که درخت 

      آهسته حقیقتی عمودی را آفریدآهسته

     استبلبل یِ چاقویِ آوازخوان از جنسِ دسته

      ای وهرختِ با ما بودن را به جا گذاشت تو چرا

     تنِ تابوت برقصی؟  در ای تا هرفت

 انسان      یِیِ هستییِ پُر ستارهتو چرا فواره

 ای ورا ترک کرده اشیِ عشقو صمیمی هایِ سادهو سبزه

 ای؟هایِ خشکِ آسمان پناه بردهبه آبی

      ترین دوستِ خودم هستممن به

      سرما نخورد تا     کِشمرؤیا میزیبایِ را به رویِ  پتو که



133 

 پِنِلوب

 

      درزش نرود برای سرایشی که آب الیِ

 ها     ها و تگرگو تو را ایمن کند از تهاجمِ توفان

 و      بریزمقطره عرق رهباید قط من

 اند     بر دوش بکشمخیلی مطمئن هایی را که از خودشانسنگتخته

     استدرویش  یِهدیهکه      ی بسپارمبرگِ سبزدستِ به و ببَرم 

 !     خوانی داردهآوازِ چه گلوینرم و  دلِچه     آهنی بلند و تنهایِ  تیرِ این

 !انداخته است ه زیرِ پایِ آدمیانبخودش را و چه پرچمِ فروتنی که 

  خوابیده است روحِ خاکدر آفتاب 

 یابدواژه ترمیم می با نخ و سوزنی از آتش درزِ و

 چه گم کرده است آن آبشارِ سرگردانی که هر سَحَر

 دارد     سنگ برمیتا سرش را از تخته

 ؟سریع بگیراندبخش تسکینرا چون سیگاری  یباید شعرمی

     زنند فریاد میها پیاپی هدرها و پنجر

 خواب     بلندِ ساختمانِ سردِ در تنِ  زندانی بودندردِ از 

 کوبید     از شما که چون توفال خودتان را همیشه به سقفِ خودتان می

 وار     پِنِلوب  خدایی کهدستِ و ازظلمت     دیوارِ از درازایِ 

 دشکافجاودانه می    افد و بمیجاودانه جهان را 
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 تعهد
 

 گی نام داشت     هآغاز و پایانی که زنددر شطِ بی

      عاشقو ظریف  یجانبا ی موج

 که در برابر ریزترین حوادث موجی حساس

 به من پند داد که ساز را     شدمرد و متولد میهزاران بار می

 سوزی میکه  یطورتا همان     آتشی روان     !یِ آتش بنوازبا زخمه

  روی طور که مییِ دیگری بسازی     تا همانرا به شیوه دنیا

 مانی    خوان در این جا باقی بترانه

     ستدنیاآبِ دارِ طالیِ گنبدِ حبابِ یهطالغوک یک 

 شناسد     را نمیو پوکی پوچی  یِ انساناما مبارزه

 از تسلیم      زنندتن میو ماهیانِ شوریده 

 گیزندهرقصِ انگیزِ هیجانیِ آتش      و جامه هایِسوزنِ عشق و کالفه

      نوازنداش مییِ باوقار     که مرغابیانهاچنگِ سرکشِ خیزابه و

 ست در زیرِ شکنجه؟یِ کدام زندانینده شدهماه ناخنِ کَ

 کدام ستاره مرده است     کدام زنده؟

 تعهد کجاست؟در نامِ دریایِ گورِ گم
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 ِ عقل و خونزفاف
 

 چه بنشینیم چه برخیزیم     چه به راست برویم چه به چپما 

 یم اچه به پایین     چه بمیریم چه بزندگیو چه به باال 

 دنیا اسیر      انتهایِدر تورِ بی چون ماهی ماش یِباز همه

 هاهما و این همه چِش یِباز همه

 چرابسیار دور از آن ابرِ پاکِ بی     بسیار دور از اثیرید

 مادرش که بوده استنخستین که خواهد بداند دود می

 از بهرِ چه بوده است     اش در این جا و سقوط

 و     گاهی چون کاغذی ناچیز ای سرشناسهما گاهی سوار بر خیزاب

      ایمنامی گماخزنده در کوچه

 دنیا یِانتهاییبی گیر استاما در هر دو حال دل

   هدف اش از شمشادِو خالی بودن

 ات فانوس     ای تورِ سفیدِ عروس     ای سفیدی

 دهد نهنگ     میمرا مثلِ ماهی به هر سویی که سوق 

 با ظلمت      جنگم منباز می

      ودیِ تو خواهم گشبختیخوششیرینِ باز روزنی به روزِ و 

      اندگو     در همین زمینهایِ سخن لعلآبرویِیِ شقایق و ریشه

      هدفی داشتهحتمن بر و ا
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 سفر را به جان خریده یِ و خاکستری گنرآبیرنجِ که 

      پله از آسمان پایین آمدهپله

      کِش رفتههایِ ستمیِ سرشار از تحقیرِ پروانهگیبه تماشایِ زنده

 خون ی پُر شده ازخودنویسبا اش در خانهو حاال دارد 

 نویسدنما مطلب میگانِ آدمو خزنده    یِ جوانبِ گوناگونِ عشق درباره
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