
 5       گردون مرا به فارسی کُشت

 نام خاص
 گریستند که داشتند می / را دیدم در سنگ های خودم  چشم
 ای بودی در َتَرک سنگپروراندند تو را که سبزهو می

 شدشادمانه برافراشته می / شدبرافراشته می / شادمانهنسیم   ات درو بازوان
 َسر  خودم را دیدم َسر  دیگران را دیدم از تن  تو جدا افتاده 

  های گوناگون آمدهگوشهها از و سنگ
  شار...و هم چنان آب/  و خواهری دور تا دور نشسته یربه براد

 ای به تماشاـ پس چه کسی چه کسانی سر بلند نکردند حتا لحظه
  سرزمینی چه نژادی چه جنسی بودند؟از چه  / ؟های تلفظ نو واژه
 نام  خاص ندارند!  / هادانم که ک رمفقط می / دانمـ نمی

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 پایانبی شم  خ
 ی  کی؟نقش  پول مانده است بر چهره / ی  کیاز بوسه

 شناسممن سرد است و دو لب را می تب  
 آورندای درخواهند خود را به عضویت  هیچ چهرهکه نمی

 رسد؟ی من به پایان نمیآید که جادهخشم از کجا می
  خند  تو به این نتیجه نرسیدیآیا تو از لب
 است؟ ات در تملق نشستهبکه مصاح

 دانم که هستید اما کجاییدمی / های از صداقت ساخته شده؟سنجکجایید ای تب
  نشین  منبندد ازاین همخت برنمیگی رچهرهکه بی

 ی  شما ک ی خواهد وزید؟گیزمانه / ؟نشین  من استاز این من که هم
 مان بودن استاستعفای  هر ستاره از عضو  آس / تانای که محجوبیت
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 تکفیر تحقیر و
 ها ضد  خارجی هستنداما جاده / بدوند / خواهند ورزش کنندشان میام دلپاهای

 جا از آن همه تحقیراما دلی شکسته است این / نه این که اصلن نشود
 ها فراوان استخواهم دل  تو میدر ته  
 نشدپا بار نزدیک به سنگ  ات حتا یکو روی

 آیندات میچهل به استقبالهاست که چهلهمین چرک / بهای  آن تکفیر
 نامای اصلن پیدا نشده باشد برای دستی گمنه این که هسته

 پیش  خودش / و درختی نشده باشد سرافراز حداقل برای خودش
  چیزهای دیگری هم هست ُخبولی 

 آیدشان از چنار میاضدادی هم هست که چهچهه
 شودعاشق  جانی جوان می / وازیشاری که چون شصت تیر  موآب

 گیبرای یک زنده / زمانی در بیجنبیده ا   / ای سنگ  افتاده در المکان
 قدر مرگ در تو منجمد شده است!چه
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 آیین و آینه
  هوس!خبیث / !خصلتخوک / ک رم ای رفته تا اوج   / تر از لجنای پایین
 بینم ات میهایدو خیانت در چشم / آیین!آمیب

 ی  افتاده در پشیمانی راو یک تیشه
 خواهد با آسمان و با زمین دوست باشد را دیگر نمی
 ساری راگان به شرمیک  ستارهبینند گریز  یکدیگرانی هستند که می / فهمیدن

 پهنای  صورت  چه کسی از سنگ تراشیده شده است؟
 ه؟ دهد این آینچرا سر  سوزنی انسانیت را حتا بازتاب نمی

 ایشود از قندی که حتا ذرهپارچه میدنیا یک / گیر ودریا سگی پاچه
   ای من / ی  گرازان ارتباط داشته باشدبا مخروط  پوزه/  گکیذره

 هاجنایت ای موجب  موج   / ردساالنل  مرگ  خُ ای عام / ای سبب  فقر  فقیران
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 گاه  من است یا دنیا قتل / ی من استدنیا خانه
 کنند؟ خ میتو را مثل  سگی جذامی چ / اشهای حاکمروی ارزشجا می که هر
 جا تنها یک پیراهن به جا مانده است این

 و حتا برف حتا بوران مزاحم نیست / گیردهایی گم شده میکه سراغ از بدن
 ؟گاه  دنیایا من قتل / من میهن  دنیاام / های  کالغان رای  دستهاذان  هر روزی

 ای فراری روی مثل یهودیز دیاری به دیاری میکه تو ا
 ها افتاده در میان  زباله تا این چشم  

 ای بماند به راه  یگانه گربه /ها چنان از میان  زبالههم
 هاتا آن موش  سفید  شب / کنداش از سر تا پا آسمان را لخت میکه دست

 شان ریختههایه گوشتهایی کعاقبت بتابد بر پنجره / های  سفیدآن موش  شب
 کنندای کارد که پرواز مینیز بر دسته

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 پرستی  آفتابنژادپرستی

  یپرستمن رفتم به سوی آفتاب / جا آوردندنژاد را دو پا به این
 تا کاشتن را از پوست بردارند / بخشیدکه به ابرها دست می

 «ترم!من ُدم»د:زنُدمی فریاد می / رساَندگی مرا به مقصد نمیخفه
 شوند زیر  دندان  حربا توییخرده تعریف میخردههایی که لذت

 ست ننگ؟ا صاحب  چند پا / هایی راکنی لکهنگاه میما که بر پوست 
 هایی راهدارد تلفظ  چ  برمی / لب  ُدم استطناب که تق
  کارندهای من میکه مورچه
 ستهای شمارنگارنگ  اندیشه / شانو پاهای
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 ان و کمالکم
 جست در به در پناهی می / و تو مثل  سگی که در باران

 تی؟سنداه میهای مرا در باد مثل  چ  یه  ه ی
 دهندیابند عاقبت از دست میها هر چه را که میدانستن

 جا و خود را از آغاز دوباره بنویسد تا آهی بیاید این
 و کار  کارگاه  چترسازی رونق بگیرد 

   ها دانست که در زبالهایی گرسنهگربهز به فکر  کدام روغن هنو
 ها در جان  خود لمهتو به من آموختی که ق / جوید؟حقیقت را می

 ای که در ابر روان استو کلمه / بسیار چیزهای دوست داشتنی دارند
  گویدسخن می / گویدها سخن میاز راز  چشم

 یر  زمستان به زمهرتا پیر مردان و پیر زنان  فقیری که 
 فقط یک و دو کیلو َکلَم  / شانفروشیدست ناچیز   در بساط  

 زمینی و پیاز استیا سه کیلو سیب
 رودپناه میسی باشند که مثل  باد بیهای ققنوه یی ه یشنونده

 نویسم:ها میمن بر آتش / های در زیر  یخخانهمثل  کتاب
 عداد راا که هاییتوان دوست داشت گرگگونه میچه»

 «دارند؟میفقط برای به میلیارد رفتن دوست 
 اشی  شاشآید کسی نیست جز کودکی که کمانهاین که می

 !کشدخطی قرمز می / ی شماهای  کمالبه همه 
  

 
 
 
 

 

 

 
 معنای یک جهان خوابیده است  / ی  پشکلگیدر پلغیده

 باالتر  بسیار رفتهی  عقل اما آن کبوتر  از تری / جهانی معنا خوابیده است
 بر باالی  نورها کجا رفته است / تر از چشمان  منچشمانی با دو چشم  

 در تن  تو خوانده / اش در تن  تو ماندهکه معنای /؟ تا کجاها رفته است
 را که در ماهتاب  / این پ ه نی ه ناین ماهتابی را که در پ  

 داردنهانی ما را عمیقن بسیار دوست میپ
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 ذاتیبی 

 جا ها که اینهایی زنگ زده هستند اینسخن
 اندکه تو را برکشیده / انداز طال کشیدهای به روی  خود الیه

 گانی هستند که در هرگز  خودو ستاره
 دانی از فلزبه زغالی که در فلسفه / خود کنند به اصل  حتا یک بار اعتراف نمی

 ت گیاهی که تو را برکشیده اس / آیدچون گیاه بر می
 زده کشیده است تا به کجای  خورشیدی زنگ

 اش از آتشی که دهانو  / های  چون پیاز  توالیه ی  فراوانی من بگویمی باشم از
  کندجمع میکنارهای همیشه اش را از گوشههایکه دهان

 آوَرد ومی در ی  درون  خویشذاتیبیاز  را ست که شعرجا سپوریاین
 چون زغال های  از رو را تشیهای آُگل
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 آسپرین
 شتند/ و قاتالن محمد مختاری را کُ  ی  پیراهن است اختیارگیپاره

 رودکاری دیگر میکاری به پای جنایتست که از پای جنایتایران شلواری
 شتند استها را کدهای  من از محمد مختاریدرسر

 اهنآیند به پیرروند و دیگر باز نمیگانی که میاز ستاره
 خواهی مشت بکوبیگونه میبه این پیر  زشت  آهنی چه

 عصیان است  / ترین آسپرینکه بهتوانی اما به من بگویی می
 مقتول های  نسج سالم دادن به/ و هنگام   اختیاری تازه را باید به تن پوشید

 ماه را باید از سر برداشت 
  ت اند سرش رفته اساش رفتههایبه این چوب  کوچک  ُگل

 ؟!دوستی رام وطنتوانم بیاموزمیآیا گونه چه
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 هاچرخش
 ای ی  شکستهیا به شیشه / کنمهنگامی که به سنگ نگاه می

  یا به سپر  ماشینی / کنمهنگامی که به تیر  برق نگاه می
 کنم اما وقتی به تو نگاه می / دانم با که طرف هستممی

 آیدام باال میهایپلهنفرت از  / زندام را میُبهت در  خانه
 گفت ابتدا او از بشریت را نجات باید داد می

  آمد/ می رفتایثار است می او با انسان برای  
  کردنی هستی / نگاه اما تو اینک از هر طرف  نگاه

 ستی رود پَ / نفرت از نفرت باال می زند وتو از ُبهت در  ُبهت را می
 بد است؟ / و روباه استو هر چرخش  بدن  من از گرگ و خوک 

 اند؟ ها را آفریدهتثلیث و تقدس و عشق / پس کدام سه تا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 رگهدو 

 ستاینویسند  فاجعهاش میهایکه روده / رودی بر دو پا راه میاواژه
 ست خواند  شاهکاریاش میکه قلب
 اش در بیابان اش در دریا یکیای با دو دست  یکیواژه

 زند ورق را مرا می / مرا زندورق می
   رسدش به پاالن استرسد که کسی میتو زورت به خر نمی

 بیند جا عجب هیچ عجب نمیاین / و در پاالن شاهپران است
 نویسد طاووس رانه این که الل باشد این بدن  می / نه این که کور باشم
 کند فقط گوریل را این کاله  زمزمه می

 حتمن در مرور بگذار! خواهی راتو هر چه می
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 ثبات
 و ریزند تمام  بناها فرو می / های  من استدر حدقه از دو میخ  

 اش در سخن با تیغ و گوش "گوک  وان" / روند وها آب میآدمیت
  ی  پلاش نیوشندهطناب "نروال  دو ژرار "
  درونها راه میهای  در خیاباناز چشم/  اش معشوق  آبنعش "پاول سالن  "و 

 رسی به برای چیست این غوغا؟تو می
 ای عمود / های  از نجواای زنجیره / اش از غمهایهای  قطرهبه تکرار  فواره
 اش که در زیر  شعاع / است  این میخ طویله / بود آمدن رفتن  ما
 ترندآدمخیلی چهارپایان 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ضحاک

 های اضافه فاین حر / این به / ست این کهغمی حیوانی
 خواهد اندکی مرا بیان کندو می / ی  جهان استای که خود اضافیدر جمله
 و دهانی در بطن  خاک  / های بسیاری در آسمانچشم

 ای گلویی که مادری در خود داری / ایمگی اندکی گیاهو ما که همه
 کوبداین ابر  بر در می / ای برای دیگرانو در خودداری نمونه شده

 اشهایکه هرگز از کتف / مگر روی  دیگر  جنینی نیستند / شوممن  باز می این
 دو خورشید سرچشمه نگرفتند؟  
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 ست که هر شبو پتوی  من گرگی / چند تکه استخوان است / من خواب  

 ام رااما هنوز مانده در پیش  چشم / د یاران  از پیش رفتهخوانَ به نام می
 تانهایگذرد تکهاز چه جاهایی می / ال در پیکرتان؟گذرد زمان  حگونه میچه

 و خاراسنگ خار پرنیان / و ابوختخت / مور  مار  عقرب؟ با مای  
هی هم تر نداشتندیک نام بیش  واره در دو چشم است/ م 
 ـ   گی صرف نظر کنی توـ اگر بتوانیتا از دیوانه

 ی زیبا مگر چند واژهآخر  / ـ ـ اگر بخواهد و پروانه دچار  فراموشی شود
   آوَرد؟ شود/ یا میآور میبرای چه کسی قرص  خواب

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ات استات است و نخوری پایبخوری پای / ش  خاله استشعر آ

 ؟آیندها چنین تلخ به خانه باز میچرا قابلمه / دستان  من کجاست؟
 کجاست؟آتش  من  / پایان  تو استها دروغ  بیطول  خیابان

 یعنی گشایش به تظاهر / که در / آیدجوشد و فرا میُمشتی واژه در هم می
 درد   گان را از هم میی گرگ که ستارهاین پنجه یعنی تظاهر:

 های آسفالت شده در میان  قلب / آسمان  من کجاست؟
 ای از شعر ای ندارند جز ساختن  آشپزخانههای  خاله چارهبچه

  گاناین بال  فرشته / یعنی که از دروغ
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 نشستیاش تا صبح میرویآوَرد تو را که روبهشب به یاد می

 گذشتیاد در بی دینی می / انداختم وو مرا که گاه دلو در دین می
  ابرها ها و بلندتر  نوک  بلند  درخت

 شدجان  تو آب می قعر   چیزی شیرین که در و
 دکشانَ گان و ابرها میستارهماشای شود و همیشه کسی را به تآب می

 درختان شما هستید / نگریمکنیم و به زمین میکه از آنان ما سر خم می
 گان  از جوارشان نیز شما هستیدو گذرنده
  آید   خودش فرود می های تبر به بدن  ضربه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پایان  دریادست و پاهای  بی
 ی  تو جمع شددر جنینی / گیریحاالت و روحیات  پدر و مادرت هنگام  جفت

 ی  من هزاران هزار سال طول کشید بارداری
 ده استها را در خود فراهم آوری کهکشاناین قطره تجربیات و مشاهدات  همه

 ی حیوانات ی  همهگیی گیاهان و دوندهی همهسایه
 آیدبه دنیا میکس هر تولد  با ها / نایات و تقدسات  تمام  انسانو ج
 ریای مهربان دریای نامهربان د

 کند که انگار هر بار یگانه بار است طوری رفتار می
 شدکُ نی را در آغوش میکه بد / ک شدکه بدنی را به آغوش می
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 گیشادمانه
 هایی هستم منکتاب / کند؟که چه می / اتاقی هستم من / وقتی که نیستم من

 تو هستی / ستچراغی که خاموش  خود ا / خوانند؟که چه را می
 شانگویو/ ادامه در وقتی دیگر دارد گفت شانگویوو در و دیوار گفت

 کند ز میلیدی که خود را به طرز  دیگری باو ک
  بیند جا میبیند خود را از قدیم اینمی

 کوچکی به طرز  دیگری دارد اش چراغ  خانه را که ساعتد صاحبوشنو می
 شود هستیم ماگر نمیسردمان دی / وقتی که نیستیم ما

 شانرور و سرودی از قدیم باریده است که در مقابلسُ 
 ؟مالکان هستند چه ارزشی دارند

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 دست  همدردست
 گوید راهنوز به من می / ی  آغاز رابینم آن آتش  خیس  در نقطههنوز می
 رحمی و مهربانی در پایان هم با هم خواهند بود را که بی
 گریند بهگان ما را از آن میمرده / کی در هوا است کهجا خااین

 چرخند به برای  و می / کده استدو چشم که دو عشرت
 دخوانَ لوی  تو را زیرای  پرنده میگ / داندهنوزی که دنیا را جای  زیستن می

 بر این / تا بنا روی  ما از به هیچ روی
 خواهدمی 999رپا را منهای  و هزا / دستست که همه چیز را یکایینهآ نفی  

 پس کار  ریاضی به با کجا خواهد انجامید؟
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 از نو

 ای هستی که هر روز از نو باید حل شودتو خودت مسئله
 خواب برخاستی و در برابر  آینه ظاهر شدی مثلن این صبح که از

 اندتر سفید شدهات بیشناگهان دیدی موهای  سمت  چپ  چهره
 امجزو نیروهای دست  راستی نبودهبا این که من هرگز 

 ی زمین به راه اندازمام انقالبی علیه نیروی جاذبهو نخواسته
 اش را هایست که مشکل  آبیدوزخ آسمانی

 کند شما حل میبلند پرواز  با سوزاندن  رؤیاهای  
 کنند پوشیهای قرمزشان چشماگر پروتون و الکترون از اختالف

  خوانده خواهد شد ی  جهان جاودانهفاتحه
 زنان زیبا را دوست بدارد / آینه هرگز دیگر نخواهد توانست شب و روز و

     شان هم ریش و سبیل داردمردها حتا روح
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 شآرَ 

 به آسمان فرا بیفتد  / ایو اگر از قلبی نامه / ها چراغ ندارندجا چهرهاین
   رویمبه تاریکی می و / آییمکی میکه از تاری / اش ماییممحتوای
 در گم است در میان  پنج خط  خود دست سر

 افرازدها برمیدر چهارراه / ست که پرچمی راو هر بندش عقربی
 ُپر کند آن خودکار را  / های پارساسوسکاین ی  تا سرشاری

 ای بند ول کردهتو کار  خود را نیم
 سرگردانی در دو سوی   یک پلهاست که قرنو 

 ر از قلب  سه لولنده ـ آن هم نابینا ـ اما مگ
 ظلمانیتواند بخواهد تیری چه می / تواند فرو بیفتد بر زمینچه چیزی می

  ای در روح  شماه / واژهدای گندیده برآمکه از واژه 
    ؟  که وارونه کاشته شده
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 «گینی  کوچک  غمپری»
 ها ساز  شانههایی کوچک اما سرنوشتفرق

   کندی پیران را جوان میز روح که همهو پیراهنی ا
 ها نداشته باشد این سازاگر سیمی از ژرفای  سینه

 سربهگلوی کوچک  شانه / کنی با چکش  آن آهنگران؟تو چه فرق می
 من توفیدم  / کند در برابر  توفانسرو را استوارتر می
  خویشهای  نادان  به ریشه / های تاریک  خویشاما ابتدا به اندیشه

 سپس به تبار  او که سرنوشت  تو را تلخ و 
 پریشان کرده بود / خواستگیسوی آشنا و بیگانه را پریشان می

 ستگینیی  کوچک  غماز پری / ی  اقیانوسگیو َنرمانه گیمعنا و شادمانه
  هاها و چکشکه با وجود  بر باد رفتن  تمام  داس

 ن در گذشته و آیندهتر از آو حتا چیزهای به مراتب بیش
  هرگز و در هیچ مکان /تر پاک و ترچیزهای شریف

 نخواهد شدتسلیم  دیوان و ددان /  ان نشده استتسلیم  دیوان و دد
    گین!ی  کوچک  غمآن پری

 

 
 

 
 خورشیدی از موم

 بیند که عوض شده باشد رسم  خط  فارسی خود را می
 روزی که من دیگر عربی نباشم 

 ی  خود را تصحیح کرده باشدهای  نوشتاریو شب نقص
 ست که خودش را گرفته استاینویسنده / عوضی گرفتن  دنیا

 گذر از میلیاردها سال است / گذر  میلیاردها سال است / ی  مندر حالی که
 ریز از شعر و شهاباین غلتک  لب /  ضد  قتلو این غلتک 

 اشگیکه جاودانه ستصاف و صوف کردن  مومی
 که در هر کجا رسدمی ایبه آن نویسنده

ی و آزادی احترام میبه آداب و رسومی    گذارداز م 
 گذاردها را پشت  سر میدر استکان / مرزها و ملیت عقل  
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 مکرر مردهای  

 دارندکه کودکان فلسطینی آن را برمی / اندازد سنگیچاه در من می
 ز تو بردارد بارها راکه ا / ی  سرگردانی هستم به دنبال  آبییهودی

 دان و بازی در زه / زنی باردار است این دنیا
 گاه رویندهایی هم میلگُ  / هاکند که بر آنهایی بازی میبا سنگ

 کنی به چاه تو سجده نمی
 در هر جا / هاای ندارم جز چهره برگرداندن از تمام نقابو من چاره

 جادر هر بی / ترسندمیما های ترین تماس با بدنها از کوچکریشه
 توانند دوست داشته شوند؟شان میها به چه چیزی جز سرگردان نبودنبچه

 ن  هیتلر و استالین و خمینی شود تعاقبت تمام می
 نخواهند دانست! / تولدهای خود را ها تاریخ  اما حتا نقاب

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 پودهایی از آتش و تار
 گی چسبیدهان به زندهحیوانی در من است که با چنگ و دند

 و گیاهی در گوش  تو چندان چاپلوسی کرده 
 خواهند خود را بکَنند از سکوتکه دیگر چنگ و دف نمی

 عاقبت انسانی پیدا شود! / های گستردهچسبد اگر در زیر  این سایهچه می
 ات راو تو به بادها ببخشی ُسم / هاتا من بیگانه شوم با آن گوش / پیدا شود
 آورده  انار ناز   /های نوآمده و تا برآورده شود عطش  چشم /ببخشی

 واژه ندارد / برگ ندارد / کتابی که شیرازه ندارد / کتابی دیگرگون
 انداختیم!؟باد به غبغب می / وارهپس چه داشتیم ما که هم

 که سر  آن ندارند / شما  سرکش  های  زنده باد آن دسته از سوزن
  ند!که اشرف  مخلوقات باش 
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 عمومی عشق  
 زاربندند در زهدان  پنبههایی که نطفه میتمام طناب

 پرورانند!ها را در خویش میعشقی گران به گردن
 اندهایی که به او چسبیدهد خود را از ریشهرهانَ می / شیفتهای پروانه
 جویدام را میآید بر نوری سیاه که دریچهای فرود میو تیشه

 روندهایی که از هر عشقی دور مینی در رنگکخویشتن را رها می
 دانمای میها را جای  خوشی برای بوسهمن تمام جان / دور از جان  تو!

  آمیزش استآن مهم برای  ایکه مقدمه
 ها را به زنبوری داد  زشآمو ترینو شیرین ترینناب / طناب
  خواَندیاز تلخی فرا م / یپرهیزهر گونه ها و مردها را به که زن

  در سیاهیکه دهد می و پرده به تو دستی
  کنددا میخ / ها رانامستعدترین ج / کندها را از من جدا مییکی ریشهیکی
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 شگفت های  شیره
 امبیست و سه سال است که هیچ عیدی را جشن نگرفته

 رود که از هر دیواری که باال می  / ای در خود گرفته استام را سایهروح
 اندبه زیر  شیروانی برده / ها به دندان گرفتهاعدادش را گربه

  کندی  ماه خطور نمیدیگر چهارده به مخیله
 کشد ها را سگی بو میو هر چه این خط
 پا به پای  سایه / اش را از دست دادهرسد که دوازده کودکفقط به ساعتی می
 نوشاندمی های منخشکی به جوجه تنها / هادر پشت  سراب
 ی  گرگدر میان  دو آرواره / پوشاند روی  رقص  تو راهیچ چیزی نمی

 آیمات میگزاریکه به سپاس / هاستی  زیر  شیروانیمن از نهایت  تاریکی
 ای عجیب از شیره / اند که در اعماقزیرا ارواح با شیری آشنا شده

   !دگیرجان می
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 اما دیگر گوش ندارم با هیچ آیینی   / دهای از آسمان چسبیام گوشهبه کفش

 دل  توست قعر   اش دردرفشی که آسمان / شومات گم میهای چشمو در گوشه
 می داند که خدا را دستی در آب چالنده 

 و لغات  الغر و چروکین را به جایی رسانده 
 ها راو نه من چهار آیین  آن / کنندمیها مرا درک ماشین این نهکه دیگر 

 رودی  چسبنده میبه راه  یک ستاره / اشایهانی با سکوت  دایرهد
 ات بچسبدهایی  دو لببه آبی / وقرمز به احساس  / خواهدای که میستاره

 ها را در میان گرفته تمام  آب / ابلیسسیاه  اما دست  
 تا خورشید درانده  / خروس رارنگ  بیو خشتک  

  ستهای بسیارینور  چشم/  در این حباب  سر از پا نشناس
  پردکه از خواب می هر سحرگاه و وزغ / هاچشم نور   بسیاری
 یابدمسواک را در آغوش  خود می / من به جای  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 و فروختند  آوردندجگر  مرا قبل از اعدام در

 آوردند و فروختند ی  تو را قبل از اعدام درکلیه
 جاایناینک  / ردند و فروختندآوقلب  او را قبل از اعدام در
 !داردجهان را دوست می / بیماری با جگر  یک جانی

 ی یک انقالبی بیماری با کلیه / جاایناینک 
 !دآوربیرون می یسودهای بسیار / دریاهاسراسر  از 

 بیماری با قلب  یک قواد / جااین اینک
 کند!روز دعا میشبانه / القدسی  روحبه درگاه  آبی
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 ایفقط بعدها فهمیدم که چرا تو سیاه پوشیده

 پزشک رفتم بعد از آن که پیش دندان
 «  شتات را باید کُ عصب  دندان»من گفت:و او به 

 دانست جاودانه را میی خواب  گسترده / چرا خاکی که از پیش
 انست تومین ی  رؤیاهادر تلخی را و تغییری

 ده بوددان را ُپر از سفید کراین یگانه زه
 تو را همیشه ترغیب به سکوت؟ و 

    شوندناگهان در سر  جای خود منجمد می هارفتن
 کشندهای گاز سر میکه نه با من به اتاق / رویندهایی این جا میو تنها نبات

 نشینند الکتریکی می های  نه با تو بر صندلی
 ریزندهایی هستند که در تعصب فرو میدر هر جا برگ

  دهدها رأی مییب  من نیست آن کس که به سرکشیهرگز رق
 آرام یا ناگهان/ آرام شانهایی را که از دلد حنظلیوسبب شما هم بیایید و

  ی قرصدمد فراموش کنندهآبی فرا می
  دندان ــ حتا اگر پیر و بی درنده هزاران حیوان   یک قرص که

 درندز هم میا / اشبرای دیگر راسراپا یک / در خواب و بیداری
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 ی  یک تصویرهایی بود / و تو آشکاریی  عقربعشق  من / پنهانی

 که کار  قمر را به حسادت با مترادف  خود کشانید
 ها در پهلوی  تو پهلو گرفتندها پنهان شد / و کشتیو ماه  من در قمه

 اما تضادهای  پرده و ُپرتره  
 اندگی عاشق  عقربگانی که همهست میان  ستارهایی  پنجرهبازی

پ پ  دفیو گذرنده ر   کند ما راتر دفع میست / که هر چه بیشر 
 شوید اش میتر جذبشما آشکارتر و از جان
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 ی  چراگونهچه
 فشارندشان / سخت میهای  فوالدیدردها خواب را در دست

 کارندهای  رنگارنگ را در هر گام فرومیو دام
 کندی  خویش / به پشت  سرت نگاه میایای  نقرههابری با چشم
 یابدچیزی نمی / نده شدههای از جا کَ و جز دست
 دست و پا؟/ بی درومکارم و میگونه میز چهپس من هنو

 بسیار بی ارزش و ناچیزند / در آسمان های  خنو چرا این همه نا
 د؟ ناک دارکه ریشه در اعماق  خ / فکریدر برابر  این دو فوالد  بی

 بینیایستم و تو برقی از یک کلید میرو به روی  تو می
   !شکنندها سریع میسراسر  سیماب / داریمیام برپایی به سوی اما تا  ُنک 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انتقام مقام  

 جدا از تو / داندنمی / فرود آید مقائو اگر وجدانی  / به خون آلوده این مثلثات
 مرا رها خواهد کرد  / سرانجام یا رودی / هد یافتها دست خواآیا به آبی

 اندبر درخت دریافته ی معطردیگر بارها / دهند؟از مقدساتی که بوی  قرمز می
 زنند روی کسی می و بوسه فقط به / های تکراری رارنگی  گیهودهبی

 گذرد از فرازها می / خواهد از فرازها بگذردکه می
 خوانندها در آن هم دعا میکه مورچه / سترودی موجی از های مردمدر چشم

  ها را طی کنیتا تو جدایی / شوندخوابه میهم با من هم
  کنیدر ن ی  / ی سبزهاسرودی از شهوت

 آیدمی / و آن کسی که از جایی به نام  هیچ جا خواهد آمد
 انتقام؟ کجاست مقام   پرسد:و دیگر نمی / ایستدجا میقائم این
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 ه نیستنیست ک

 ام که عاقبت رسیدم به جایی که در آن جنایتی نیستحالخوش
 آید که صدا ندارندهایی میو عافیت با گام

 کنندرسند و سالم میهایی که به من میرنگی ندارند انسان
 ی  خویشبالیاند از سبکحالها خوشو جالباسی

 ای نیستبینند که پرندهیای را مپرنده / چشمآیند بیجا میو دیگرانی که به این
 فطرتانی که از آغازپست / فطرتاناش برای پسته پناهی در زیر  َپرهایو ن
  ها گشوده شده بودبه آن انسان هایچشم

 / گشوده و کرده ها را ُپر از وداع کرده بودنددانو رنگ
 های جورواجوراند در جامههایی را که پنهانها و دزدینبینی قتل تا تو

 آیدای شاد بیرون میاش فاختهو من ندانم فرجامی را که از هر جام
  پروازکنان به سوی آسمانی که آسمانی نیست 

 
 
 
 
 
 
 

 شوی نشویچرا می
 ی او بوسیدی و تو شب را در چهره

 ـ چرا خوش نکند؟ / ی او جا خوش کردهدانستی چرا شب در چهرهنمی
 اشدو روباه بودند پاهای / مدآمی روی  من خشک شدم و او که از رو به

 روی نروی؟در دو جهت  مختلف که می / زمانهمکه چرا تو 
 ی  شبهاگردان که در نیمهاز آن آفتاب / شوی نشویچرا سرگردان می

 دانند؟ دیگر را مقصر میاش یکهایدانه
  ی سیاهیگذرد از فراز  ساقهباه  بادها می

   ذره زردهسازد ذرش را میکه سامان  خود
  اردها روباه  پروازگر  پاهای  مادر زیر  میلی

 اش از جاهای مختلف نیایند وهاینغمهَو نغمهچرا دیوانه نباشد او 
 کنندمی تبرئهطور که هر یک خود را همان

 های شما گوشگرمای  جا خوش نکنند در 
 خرگوش؟  سفید  که پنهان است در زیر  گیسوی  
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 اهفقط مادران و جوجه
 کشیده شده بود  / گسترده بر فراز  سرم / دانستبال  بلندی که نام  خود را نمی

 های من...؟یا چشم / ی  کبوترم را دزدیدآیا صورتی نداشت کسی که سایه
 َکندند اش را دیدم که پرهای تو را میاما دستان
   دیدممی / هاپا زده بودند به بلندیاش را که پشت  و پاهای
 کنم به زمین ارمغان می / ای ندارم رای  من چهرهار تکههزچهل

 ها ریپبی / با وجود   بینمو شگفتا که می
 ات کم نشده است ای از زیباییاصلن ذره
 :گویدمی / شودو َکنده که می / شودها َکنده میات هنوز از زیر  نعلو ندای

 دیگر دوست داشتن را و طوری / دیگر دیدن را توانند طوریفقط مادران می»
 « ای جنایت کردن را!خواهند اصلن ذرهها نمیفقط جوجه و

 َسر  اما آیا سرزده آمده بود آن گردن  بی
 َدر؟ ی  بینهادی بود پشت  این خانهیا از پیش پیش

 
 
 
 
 
 

 
 

 واپسین تجربه
 و لذتی نباتی را تجربه خواهی کرد و ت

 ه نخواهند افکندات سایهایو رباخواران دیگر بر برگ
 هاگیهند گذشت از تازه/ خوا یکی دوباره با توسرهای فرو افکنده یکی
 خورشید را بر خواهند داشت / خوارو از کاکل  مرغ ماهی

 از آن پس  / های شکسته شده در گیسوی زنانشانهو 
 هایی اتراق خواهند کرددیگر در مثلث

  ر اعماق اقیانوساند صنوبرهایی دشان را سرودههایکه گوشه
 های تاریک  مناید در رگشان را دیدهسایههای بیو شما بکارت

 که از این پس / همین من / اما رقصان / سرست بیگاه  ماهیانیکه خاست
 تو  ودیگران از کاکل  مقروض / اهم کردلذتی نباتی را تجربه خو

 هند داشتخورشید را بر خوا
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 پلکان و پلیکان
 ی اخوان ثالثبه یادبود مهد

 
 انگشت  خواهرم در امتداد  آسمان ادامه یافت 

 از دام رهیدم و دیدم با حروفی آبی نوشته شده است:
 خواب برخاست و ابری از رخت / «مهدی اخوان ثالث این جا خوابیده است»

 فرو ریختند / دانم کجاییاز نمی /ی نهای خیس و بلند  زانگشت
 ساختند از پلکانصلیب می سیمه گریختند دو مردی کهسرا

 ها دست  برادر  کوچک  مرا صبح  زود در دست گرفتهو پلیکان
 های دالورش را باد بردند که پردهای میبه مدرسه
 ربود من می و سرد   های افسردهاز دست

 رها های  برای مرغابی / کردمی آبی ایو تو را داوطلبانه دانه
  و شاد شجاعانه / کالس های  هایی که بر طهارت  تختهرغابیم

 :نویسندبا خون  خودشان می
 «1چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد / بهل کاین آسمان  پاک»
 
 
  
 
 
 

 
 

 کیفری ابدی
 گویند اش میهای بیرونیبه پله / اشهای درونیای که پلهخانه

 خ ل سری  گُ های ما را به تنهاییتو چشم / ایتو ما را خراب کرده
 ؟مها به تنهایی چه کنام که با این اتهامحاال من مانده / ایدر گورستان گشوده

 ؟چه کنم / ایهای ما را گشودهاما چشم / ایبا تو ما را خراب کرده
 امجز حاال من تنها مانده / پایین آمدنی ابدی گویند جز باال رفتن ومی

  خدا هم ای کهآن خانه / ل سرخدیگر جزایی ندارد برای گُ 
 با او نمانده است/  خدا هم حتا دیگر

                                                 
 از اخوان ثالث است  1 
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 روُترش
 د که َپر  پرواز ندار / گذارددرخت پرسشی در کف  دست  من می
 اش در خاک فرو رفته و که پای / گذاردپرنده پرسشی در کف  دست  من می

 ماه ای بیچه دارد دریایی که در میانه / در یک نقطه ثابت است
  گذرد؟پرسشی میبا تو از پرنده / با تو از دست  من

های زیبا ت نیست را/ از درون  نیو عقاید  ثاب/  که دارد خاک  فرو نرفته را
 ماه / در کف  چه دارد  آبجوهابیای دنیا در میانه /آورد؟ میزیباتر در

 پرسشیاندک ما را از درخت/ اندک یبوسد لبی را که با ن می
 ام ست تغییراتک شاند به مگر من برای کیرد و میبَ می /آورد میاز زیباتر در

 های عقابی نیست گیشوریده / های حقیقت واگر برای شوری
  شانکه همه / خندان بر فراز  این امواج   / که سر  سکوت داردعقابی 

       خشک و اخمو هستند ی  فرزندان  یک پسته
 
 
 
 
 
 

 
 
 شقایق

  بودم شقایق را در قایقی از یقین گذاشته
 درخشید ام میایههای روان  آب در چشمو وعده

 میز  تو بود به تقویمی که روی   / خود را بخشیدم دقایقی از جسم  
 ها کاشته بودندی بادبانبه داغی که بادها بر سینه / به از یقین

 رفتام در قایق میاما چهره / درخشید روی میز  توام میهایچشم
 رفت می / شناختمنمی در خودم را هم دیگر

 شقه شده بوداش شقههایشریان / آن رفتگری که برای حفظ  شقایق و روح  
 خورد مدام ورق می / در آتشی روی میز  تو / شطشط / و بعد

 و بعد  / شدمرور می / های منجمد  خاکدر وعده
 گسترش یافت غریبانه ُبعد  این شقایق چنان 

 ها را در خویش غرق کرد ها و باروتی بشکهکه همه
    رودبا قایق می / روددر قایق می / ی من هنوز داردچهرهاما 
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 آخربی ینامهشاه

 گفتم دیگر احتیاج نیست به رفتن  من / ام گذاشتمها را تا کردم و در کفشجاده
 امها را کج کردهگفتم دیگر گفتار  میخ / ی منزیرا سفر آمده است به خانه

 امقهر کرده / کرده است و در عینیات نشسته است ستمی که لجو با آن ر
 ام هایی راستین در آستانهدیدم ُرستنی / و برداشتم اما تا چشم بر هم گذاشتم

 اند هایی جورواجور برآوردهجاده / خاموشانه از آب
 که با سپرهای سبزشان مرا خطاب / جا آبروهایی شکفته و قد کشیدهو جابه

 گذارد ای پا نمیای که به هیچ خانهسفید  دوشیزه و با پاهای
 افرا در هر سفر  / دنکنعتاب می / ی  تو را در واقعیاترستمی

 رویاند  بر خود فرا می را افراسیابی / اندازداز خود فرو میرا افراسیابی 
  شودهزار میخ می / یک رخش / در ظلمت / خورندگفتارها کفتارها را می

  
 
 
 

 
 
 

 ی  بسیار با معنینییع
 دنیا افتاده بودم  ای در چشم  من مثل  مژه

 شناسیمی / شناختیدیگری می تر از هر چیزکه تو اشک را به
 شود دلیل  ستوده شدن  نهنگی نمی / بدی جزیی از ذات  دریا بودن  

 بودی همن افتاد / تو مثل  مژه در چشم   دچکانَ که ماشه را می
 خندند؟به چه می / خندندمیهی اند و گود نشستهو کسانی هنوز کنار  

 دانند و چرا نمی / دانندآیا مگر نمی
  آسای غولکه آن کسی که در میان  دو آرواره

 ها نیست؟کسی جز آن / شودشود و خمیر میرد میاش خُ ذات
  بهتر اش خالقیت  نزول / ن هنرمندی که عزلت را قرض کردای

 جالبی آمده است این / اما باز با این وجود / بودتر و هنرهای غریبانه
 یا کجی  / یعنی با خنده و ترشی و نمک / که مثل  هیچ لب  دیگری نیست

  هیآن ما قلم   / گویدمی دلیلبی و / به هیچ وجه آشنا نیست
 اصلن هیچ اصل و نسبی ندارد  / که در ناف  دنیا معتکف است

      یعنی ندارد / یا دارد
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رم میو ب  باشیگویم که تو مادر و خواهر من میه ک 

 "تورات، کتاب ایوب"

 
 پود ندارندکه تاروُ هایی فرشته

 های زیبا در ابریشمها و کهکند که این همه چهچه کسی باور می
 کندها میها و آنراه در اینست که تو را گمی دست  ک رمیساخته

  اشجانب چهاری باورها از مال  من که همهدر دست
  ؟گذشتچه چیزی در ذهن  من می/  ؟رسندای مهیب میبه دره

 های هر حریرگذرد از زاویهکه هنوز می
 راهیتا به تو بگوید که بی این گم / یا خالی از جادو / های ُپراز جیب
 شما چه هستید  / و نیستیم / راهی بیش نبودیمما کوره
 خوَرد؟می / آوَرد ومال در میای که هر روز خود را از دستجز میوه
 آورد واش را در میی فقراتو واپسین مهره / جاآید اینکسی می

 تکسی که هیچ کس نیس / کاردرافه میی سرشار از خدر این خرابه
 اش از عبودیتکه پیشانی / شومای هر روز زاده میمن از پشت  آن مهره

  "استبسته ن"همین  / و به ُجرم   پینه نبسته است
  گان  خرپولکه خزنده / است که خزنده گان و خرپوالن

  هایی راکنند پیاپی پارچهپاره می
  و کارشان / تنها استدر زیبایی شان پرواز کردن که سرشت
 شانفشان  گرانکه آتش / ییهاراههکاشتن  گم

 ! شدکُ هار را می ی حیوانات  شیطان و همه
 
 
 
 

 تبعیدگاه
 سنگی را بزن که رنگی از خوبی داشته باشد / به سینهزنی اگر هم می

 هوده استبسیار بی / زدنکه سیاه و سینه / اَخرهتا مردم بو ببرند ب ل
 داریم که زن استما اما شعر را دوست می / و بدبینی یعنی بددماغی

 گان خودخواسته ی پروانهکه همه / اش سفت است و سفید استهایو پستان
 کند شما را استفراغ میهم حتا گرگ  / ولی / کنندتبعیدگاه  خود میها را آن

  ی  حساببا چهار عمل  اصلی / خویش شما را که در تمام طول عمر  
 روی هم چیدید / دستهتنها زنبورها را دسته / تنها مرگ را کتاب کردید و
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 امیکوموسای  قرن  بیست
 برای همیشه از دنیا بیزار کردیتو مرا یک بار و  / ای مار  هفت خط و خال

 ها را از روزها تهی کردی هفته / ها تهی کردیها را از هفتهماه
 ها تهی کردیها را از دقیقهساعت / ها تهی کردیروزها را از ساعت

 ها را از خودشان و ثانیه / هاها را از ثانیهدقیقه
 ده استای در درون  این ساعت  بر دیوار نماناینک دل و روده

 آهن/ ای چکش  هفت اشتا به دیوار بکوبم / دیگر سری با من نمانده است
 ها بیزار کردی تو مرا برای همیشه از چوب

 های نوشته شده بر آنان گاریها و یادچرا که یاد
 بر آنان  ندگی با حروفی از دروغ نوشته شده بودهمه

 ای َپست فراتر رفته استکه از این دنی / لب  او حاال دیگر تنها خال  کنج  
 سار  ساعتی حاال دیگر تنها سایه / ربایدام را میدل / یعنی از دنیا رفته است

  استتدفین کرده  / های چاپلوس  چپ و راست راچکه م
 باشد هکه چشم داشت / دهدای سری به من میبرای لحظه

 من روزی / !شده در دست  من اژدها / ای عصای  هنوز از دست  من نیفتاده
 شادقانع و در سبدی  / یک روزگار  معطر بودم / خیال  کوچکیک روزگار  بی

  اما حاال چه هستم؟ / که از هفتاد تار  روشن ساخته شده بود
  جا گرفتار آمده استکسی این/  اما حاال که هستم؟

  و بر روی میز  پلنگ / های گرگ و میشگیگرفتهرگُ در 
  گوید وتقوا و تقدس می ست که همواره ازتقویمی
  خشک و تر را / راندبه یک چوب می دریغا که

 شاد باشند هرگز / های خودگیشاخهاز بی توانندآیا گیاهان می
 دانمنمی / ها آویخته است؟از آن/  هایی که مثل  ریسماناز رودهنیز و 

  ما را از ما /شما  / ما را از شما / که شمادانم اما می
 گیبرای همیشه از زنده / و برای همیشه بیزار کردیدیک بار 

    بیزار کردید!  / گیزنده ازکننده بیزارو از هر چیز  
 
 
 
 
 
 
 
 



 29       گردون مرا به فارسی کُشت

 
 زدن  عقابی  تلفنقضیه

 یکی از دو بال  کوچک و سفیدم شکسته شده بود 
ز کرده بودم کنار شیشه  گاه های یک فروشک 

 یا کرده بودند / کردندمی خریداریرا های بزرگ هایی که کفشو غول
 گذشتند اعتنا از کنارم میهزارهزار و بی

 چیزی عزیز و گرامی در یک جای  جهان شکسته شده بود
 ندیدم / دیدمکه من حتا دیگر با دو چشم صحیح و سالم هم نمی

 هست / آن بال  تو را که انگار از چند قطره سخن  سرخ  خود خجل بود
 ی  رهگذری وحشی از میان  اهالیفقط عقاب / در این میان

به پزشک تلفن کرد و  / به پاپوش احتیاج نداشتند( مندشکه پاهای قدرت)
  اما گویا خیلی دیر شده بود / تقاضای کمک

 / دیگر تعمیرپذیر نبود ی  مقدستکه شدهی  تکهآن معنی و
 سربلند  تو محجوب و ی  و هنگامی که سایه

  ایگربهاین  دل  نازک عینک  / دیگر کرد یایشروع به سیر و سفر در دنی
 ی خویشپیلهشیله پاک و بیبه پهنای   / ترین موجود  جهان استکه نازنین
 هادر دورترین جایی از ما غول / سگی هار و کورو  / گریست زارزار

ز کرده در کنج  خلوت  خویش گین و غم  ک 
  به ُسرنگی تعارف کرد / اش رامالی  دستبرداشتهی  شکسته و تاسپیدی

  که در کناری نشسته  / شکستهو دل قراربی ُسرنگی / کندو هنوز می
 اشچهره شودسرخ می / ُگروُگر اشخیلی خجالتی بودنو از خیلی

   در برابر  مرگ
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 به دست نیاوردنی
 ی  مرا با آسمان مانع نشد مالقات  آبی / از کار افتادن  این عقربه

 از عشق که کار و بارش قرمز است / ُبردو آن سنگی که پرنده را به منقار می
 نام ست در جایی گمصیادی / اصلن خبر نداشت

 ی را که سازشکتا صید کند قاصد / افتدکه از سر  صبح به دست و پا می
  ایدرونی / زندتنها راهی درونی می

 جا سراسر باد است واین / در خود دارداستثنا ی جهان را بیکه همه 
  کندگی میای که در او شمعی شوریده زندهآینه

 رنگی را بشکن!یا بی / های  از هر رنگشیشه /خواهی ای دشمنتو هر چه می
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 خاک و ماسک
 
 مسیح را از حسد تسلیم کرده بودند
 انجیل 

 
 

 الی درهای بسته از البه / هایی در ژرفای شبچشم
 از تلویزیون  خاموش / از درون  دیوارها / کننداز هر شکاف  ظلمانی که پیدا می

 شنوندهایی از هر سو و سکوت  سیاه  مرا میاند گوشایستاده / پایندمرا می
 تنها یک گلو که از تمام  یک بدن به جا مانده است 

 آویخته است این جا در گذرگاه  واپسین 
 کودکان های  تا عروسک / برای آن تمام بود در زیر  آن ماه  تمامی که

 و ما که کودک بودیم  / دکتر و مریض را بازی کنند نقش  
  های قالبیهای پالستیکی و فشنگبا تفنگ

 ی  دارو و پولی انقالبیمصادرهبرای /  ها حمله کنیمها و بانکبه داروخانه
 مردیدو شما که می

 پوشاَندتان را میسرد که روی خاک   سفید و ی  آورید که از مالفهادا در
 تان در ژرفای شبهایتا چشم / خیزیددوباره برمیو  / که جاویدید / ترسیدنمی

 اند(واپسین گاراژ  چوبی مرده کوکی در گذرگاه   های کوچک )وقتی ماشین
 و شکاف  ممکن هاز هر روزنیا  / چون ماه از پنجره

    ُمشکین را در بسترها   عریان و گیسوان   نیمهبپایند پاهای  
 (در تصویر  دیوار)افتاده بر خاک رافروتن  فرو ی  و به خاطر بیاورند پوکه

  اشکه سپیدی / جا ریسمانی ناتماماینک اینآویخته است 
  ستایتارهو در زیرش س /معصومیت است  تجسم  

  از مرور کردن  ما در ژرفا / ارددکه دیگر اصلن هراس ن
 ماسکی  / در چشم   چشم دوختن از مستقیم و

  استها را پوشانده صورتی  ازلیکه روی  حسادت  
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 خورشیدانه
 خواَندی  تو آواز میبرای سرانگشتان  گیاهی / ی  مندست  صحرایی
 دهدسکوتی سزاوار ترتیب می / ی  توبارانی های  برای قدم / ی  منقلب  بیابانی

 اند پراکنده نشدهقد  ه ترتیب  جهان ب ها در هیچ جای  لگُ 
 ی  مراایهای  منطقهو ببین دست / پس وزن را کنار بزن از پنجره

 اتچشمانه در حیاط اندفرش شده / اند از سراسر  جهانجا جمع آمدهکه این
 کشیمنطقانه به جان  هر جلبک که تو سر میتا بی / گذریتا نسیمانه که تو می

 ها و غار باشم  غانی  زیر  بغل  من چوبانه
 ها ی  کوهدالنهسنگ ترتیب  های  انسان را که از و ببینم اولیه

  هابیتخون و خنجر در  از تربیت  
 اند ای نشستهبر پشت  دوچرخه / شانهر کدامجا آمده و به این

  زندکه سوارش فقط خورشیدانه رکاب می
 اش انهگهای  ستارهتو و تکمهتن  ی  برای بارانی
 زندسنگ را از خود کنار می / این ترازو

 
 
 

 باد و فرصت
 تو ارتجاعی هستی »گفت:ام میراست ام به چشم  چپ چشم  
 سازی سازی و اشکمژه های  خواهی تمام کارخانهو می
 «دار باشند!هشت سرمایههفت در تملک تنها 

 گفت:ام میچپ ام به چشم  چشم  راست
 مختلف  کوه  های  توان از دندانهر میمگ / تو آنارشیست هستی»
 درد و من که از سر /«آبی؟! / یا از انار / !ورد؟آهایی شبیه هم درنان

 بسته بودم  می  خودیشانیآسمان را به پ
 نخواهم فهمید  / فقط بعدها بود که فهمیدم هر چه فکر کنم

  ؟ستها کیی  گرایش  دلکه مالک  اصلی
  ی اوللحظه در / سفید از آستین مال  وردن  دستاین گربه از درآ ور  منظ

 تاریخی  وقتی موشیبعدها فقط  /؟ ستچی / ی دوملحظه/ در  و سرخ
 هاپرچمرا از  چندتا چکش و داس /جغرافی  ی  نقشه در
  تر شد:کمی روشنمسئله  / یددزدرا از تنورها  نان تا بوی  هیچو 
  دیروز ودترین دهان وزیده بکه از چپ یاناردانه

 د!کررسم می را صلیب / خود ی  بر سینه / عامدر مألامروز 
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 هافقط
 مان ـ این برادران ُخردسال ی  گیاهان ـشناسیاز روان
 خورشید است ی  سایهکه هم / شوی به اوتر میاندک نزدیکاندک

 راـ مان سالحیوانات ـ این خواهران میانه / اشدرخشان و صدای  
 گوش  شما ی  از هر گوشه / اما چه چاره که با این وجود / کندرام می

 کندکه سعادت  انسان را ویران می / توان صید کردچاهی را می
 در هوا  های  شاخه زیر  زمین و های  ریشه

 ها را به لذت برساندو بدن  شکوفه / ما را شاداب کند ی  به هر چیزی که چهره
 سرود و سرور  زیرا صید کردن   / گوینددرود می
  ایزدن  فرشته جوانهست برای  ایدیباچه

  اش را فقط اطفالسن و سالبی ی  که چهره
  های  بیدارظلمت آن اش را فقطو صدای سرشار از ماه

  شنوندیبینند و میشنوند / میبینند و میمی / دارند یبزرگ های  قلبکه 
 شان هایها و گوشکه چشم
   دردمندان هستند اره کردن  درد  ی  چهدر اندیش روزشبانه

    
   
 
 
 
 

 طورهمان
 ایدادی که تو مرده / تلفنی به آنان خبر تو بیایند برای آن که به دیدار  

 کردمگی میو من که در جهانی سفت و سخت زنده
 زدم/ تنهای تنها به تو سر زدمهای  زیرش دوباره به هوا سراز ساده نبودن
 کردند گی میام آن دیگران زندههایستخواناما در انجماد  ا
 کردند ای را نگاه میتو مرده / گوناگون و از زوایای  

  با ابر دردیهم و آن دیگرتران برای ابراز  
 انشقش عاکه بر لبان   / هایی دوربوته ی  آبی شدند در پای  گیریخته
 دبرای دیدار  من نبو / بود / ی  "دیر یا زود دارد"زمزمه
 و چند شماره تلفن است / تو ی  دو ریه/  سازشوگاهی که سوختپاالیش
 زیر و زبر  آواز  قناری / رود تنهاحسادت می انحنایی که دود به چشم  در آن 

      خودشان است طور برای  همان / شانطور از سرشتهمان / و سکوت  فک  ُگل
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 طاق  نصرت  رحمانی
 روماما جوری می / کنیام میم ترکسرانجا / کنمات میعاقبت ترک
 جا بماند روم که باز َسرم اینجایی می

 کور هدیه خواهم کرد جا به یک مرغ   ام را هم اینچشمو د
  کنمام نمیدیگر ترک / اشاما خیال نکن که با سر بریدن

 ست که همیشه در حال  رفتن است خروسی / عاشق
 ای سرکشست در مالفهساعتی ی  سرخ  پنهانی

 کنندها اصلن خیال  تو را در خود ضرب نمیو این طاق
 خواهد رقصید کنانقوای دیوانه قوقولیجا عقربههم این

 بسملکه از هر نیم / خرس سخن خواهم گفت های  حالیطوری از بی
 یک شیشه عسل ارمغان  تو باشد 

 گوو دو پوست  َکنده شده از سه گوسفند  اناالحق
 کنددریده را ترک می های  سرانجام آدم نصیب طبلی که

 روی تو هر جور به جوار آینه که می
 اینیاور که ابدن دیوانه شده تخود اصلن به روی  

 ات کنندگان و چرنده گان نیز ترکپرنده های  خواهی چشمکه می
 پنهانی کدر کنند / عینک هر چه قدر خود را پنهانی زالل های  شیشه

 ستا که طاق  نصرت  رحمانی / یآن عاشقپریشان   ال  تأثیری ندارد به ح
  افتد! شاعری که همیشه سرش در اعماق فرو می
 
 

 
 
 

 بندی شدههای بستهاندیشه
 که او نتوانست خوب / ادی بودات را به من قرض ندهایاز تو چشم

  خود را بخواند ترخوب
 دگذرنخشکان که از این جا میو بداند هر یک از این ناخن

  یا چیزی دیگر / ی  کبریتیا مثلن قوطی / ای ریز هستندآیا حشره
رم را از پیش پای خود  رانم می محاال من هر چه ک 

 عمرتان دراز مباد / ستا فقط ماری عینکی / آیدام میبینم آن که به سویمی
 اما مثلن فرهیخته / یک چیز  پیش  پا افتاده / بندی شده!های بستهای اندیشه

 گونه هزاران سر  سرافراز که این / فقط ربا طلبید هافشانهمیشه از آتش
  عروج کردند / رنگایو قهوه
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 های  پیراهنراه  میلهراه

 ات آغاز به حرکت کرده بود ای زرد از گونهدرشکه
 راه سبز نشده بود  َرشک در هیچ کجای  

 خودم آمده بودم های  ی  چشممن از سفیدی
 های  پیدا نبودنهیچ / ام فریاد کرده بودمراه  پیراهناز پشت  راه

 دانسترا کسی نمی / از پشت  ما باری برنداشتن
 این آمده بودم / ماه قابل  شناسایی نبود های  از سفیدی

 ام های اسبی  چشماین از سفیدی
 ات را به هم زدهپیراهن های  که عبورش چهارخانه

 کنیم  مان حمل میهایبر شانه خودمان رازندان  سلول  ریز  
 تاندهد رنگ  فریادی را که روزی از موهایکسی تشخیص نمی

 بان  هر یاختهتا زندان / گیاهان فرا رفت ی  آمد و این جا از ریشه
  سبز شود / در خود  یاخته

 این گردونه های  چرخ چرخش   ست به هم خوردهدیری
 داردها برمیخانه / از َدم   آن راام که هر پگاه ُکره اسبی این من نانی

 گذاردبر زمین نمی / را ایاین ماه هیچ منجی
 
 
 
 
 
 

 
 مقصر

 رفت ام راه میتو در دست ی  چهره / رفتمام بود و راه میای در دستآینه
 ام بود و نشسته بودم یک جفت کفش در دست

 ا بودو هزارپایی که ناظر  ماجر / رفتام راه میتو در دست پاهای  
 آمدی از خاکاین بار بر / توانست او را باز کندبه بندی افتاد که فکرش نمی

 که سرش در دست  من بود /بر ـ ترین ادر دوردست اسبی نشسته ـ بر پشت  
 ها؟فروشیای بود در کفشبودم این چه منظرهمن که قاتل ن / رفتسر میکه بی
 آغاز و پایانی بیسراب ی  در آستانه / سرسواری بییکه 

 ایستاده استرویش  یک سوسن است ـ /  اشبستهـ که حسرت  پینه
 است و ناتمام مقصر سفید / نام   که در آن / دست در دست  کاغذی ناکام
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 ابروان

 ای از دل  خود بر نیاوردشقایق حتا در شقاوت واژه
  ده باشدیبر برگی که به اعتراض روی اشنگذاشتآن را و 

 کننددو االغ راهنمایی می / تو را هم به جای یک شاهیناما ترازوی  
 ی  آن کودککه اعماق  آبی / ک شندقدر میو حتاها را در آسمان آن
 گذارد مرا هم به جا می / داردخود را از این تابلو برمی

 که به ما شاخ نداده است  / ها را شناخته استخدا واژه
  گذاریمراهنماها را هم به جا می

 کوچک  پالستیکی ه این که درون  این گاوهای  ن
 راه از چراغ  چهار / نه! / از تسلیم ُپر شده باشد

 ها را شناخته استدرخت برگ / اندردهاند و بُ ها خود را برداشتهداغ
  کشداز بادهای اساطیری نمی / ت از بادهای شادکه من

 کشدو خود را قاطعانه و جاودانه کنار می
  انیکی از آن حتا ی  ی که به زیر  پیشانیهایاز جاده
  !اندی  آبی نروییدهدو واژه/  ی  میزاندو واژه

 
  
 
 

 چشم اسفندیار
 فرو رفته در زمین بودند آنان  ی  فلزی هایمیله

 َخم به ابرو نیاورنده از مصیبت و از مرگ  دیگران 
 هانامردمی شکسته از ریزترین / ی  زیبا و نازک بودی توچوبی های  ساقه

 / صد ستاره ی  خویشگیآورنده از یک شکسته/ فرا اما با این حال
  دلچرا اما این زمین  سخت/  صدها چراغ

 صداها؟ ن صدها واز آ /آن صد گیرد از ای برنمیریزترین بهره
 گانمرده جسم   استخوانی از ی  ست این جا که به قدردانیسگی

 ـ اندازندیروز جلوش مکه شبانهـ استخوانی 
  کندای را حراست میاز ازل تا هنوز دارد دروازه

 که قلبی از فوالد داردای دروازه
  باندرمان  دروازهواره تیر  تاریک و بیچرا هم
   گیرد؟   ما را نشانه می زیر  ابروهای   در متردو سانتیفقط یکی

 
  2007اوکرایین، زمستان 
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هری  م 
 انمبه یاد آن زیبای محله

 
 کردگی میما زنده ی  ی  خانهزنی که در حوالی / مورو بود و سیاهسبزه

 ی  او بودکه شاد از زیبایی / بردند به شوهرشگانی چند حسد میو مرده
هری  عاشق  خویش کرده بودسخت ها را برف / اشی  باالبلند با چادر مشکیم 

  کوتوله را های  سنگ / شبلندهای پاشنهکفشو 
 گرفتندبه هیچ می مند راهای  ثروتسگ و

 برق  تیر   های  دهنده که چراغشبی تکان
 دادندمان نور نمیدراز و باریک های  به کوچه

 یازده ی  ساعت  حوالی های  شبی که شاید عقربه
 کردند اش فکر میزیبای ی  پاک با دو پای  به یک َپری

 (د  جگر  ظلمتریادی از بنها پیچید)فی  فریادی در کوچهناگهان سردی
 خوردفرو / ورک ی  ساکنان  کوی  بسته هایی به درهای  دویدن ابهام  و 

 مردی غنوده را یافتند  / گاهدم بر سر  گذرسپیده
 ها بودکه از آن  جن / اشی  چاقویی در گلویی  درخشندهبا چکامه

 و آن قدر دور  / قدر کوتوله شداز آن پس خدا آن
 دیگر او را  جاک هیچ درهیچ کس که چشمان  

  اوردین به یاد او را هرگزکسی /  ندیدندهرگز 
 
 
 

 
 سرود

 گوید که با تو سخن می / محض است ینک این یک روح  ا
 گویدکه تو را به روح می / اینک این یک سخن  مسرور است

 گویدبی تو سخن می / که با روح / این یک اینک است
 اندپیش از من مرده / هاسال / امدهها پیش از این مرمن سال
 تر از هر کس  دیگرزنده / زنده ایستاده است / پیشاپیش  هر چیز / مردن
   سرایددر زمین و هر زمان می / افزاترین سرودها راو روح

 و زیبا  دلساده مردم   هایها و دروغاز راست
 شان هایو از نامردمانی که با نامردمی

  کنندخودشان بیزار می های  ز سایهها را حتا اسال
 سرایدمی برای هیچ کس و هیچ چیز / طوریا همین گانزندهی برا
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 قایم موشک
 ام پنهان کرده بودند هایخود را در حرف / امهایحرف من از برکت   های  بدی

 و هنوز هستی  / ترین موش  دنیا بودیگرترین و قایمتو حیله
 اشآسمانی های  بایی با اندیشهالف / خراب از توست وها گریان و دنیای  گربه

 دانند مردمان می ی  همه های  و جیب / پشیمان  تولد  خویش در این بیشه است
 اندفراوانی را در خود پنهان کرده های  کشیده / گران  بازی های  که انگشت

  تنها او / ّرانکَ  که در جهان  ُگنگان و / چنین مغرور  تولد  خویش استبا همالف
 کرده است   شگفت ی  هاعشق و / پیچپیچ ی  هارا قادر  ابراز  اندیشه شما

 اشبازیبازی های  با موج / ی  دریایی این همه بزرگبنیادگذاری
 ستا به شدت الغر و مردنی ع  از یک شم / اشخدایی هایخونیبا خونی

  تگرگ و زمهریر  زمستانگناه در دو نهنگ  بیو 
 شان داردنبالههای  بازیو  شیرین های  به برکت  حرف

  ما صورت  شان به و با سیلی
 کنند گرم می سرگرم و امیدوار و اشما را

 
 
 
 
 

 ابدی بازگشت  
 نگارد قلم ویرانی را می / در دوات باد و

 پشتیتو چون الک / اش یگانه بودآن نگار که نگاه جوی  ودر جست
 گردیمردم می ها میان  در خیابان /اییا چون کاغذپاره / خزیبه الک  خویش می

 تواند کرد مراهرگز رفو نمی / اما نه این گردون نه هیچ گردون  دیگری
 هاها و بانکاداره ی  کهنه یا تازه های  های دیگری/از قفسهنه این دست نه دست

  ی موعود آن نقشکه در   / را توانند کشید کتابیرون نمیبی
 ما به جای اشک  / ربودها میپروانه عاشق   سبقت از بال   گوی  

 آسمان فرستاده بودیمها را به سینه / ما به جای آه / چشم ریخته بودیم
 جز ویرانی  / هامتولد  کارگاه های  ها و کرامتتاما این ک

 پای شما کنند جلوی  هیچ چیز  دیگری سبز نمی
 نویسد امروزا از ستاره میی / خوانداو که چیزی از ستاره می و

 اش به پشت  سر با نگاه  ناگهانی / ست که دیروزهمان کسی
 یا از نمک مبدل شد! / ای از سنگبه مجسمه
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 نیلوفران
1 

 من  منتظر  که گوش   / ی  تو را دزدیده بودنداصلی صدای  
 ند ین سبز  خود را به تو ادا کنو نیلوفرها تا د / گذشتفرعی می های  از فالت

 هنوز این جا خودکار  / سیاه  من کاشته بودند ی  خود را در دیده
 زرد در کاغذها های  و کاشته / گذردفرعی می های  از فالت

 کنندپناهان نمیگان و بیشکستهگیری از دلای دستاصلن ذره
 کنددیگر را پاک می فوری خط   / خودش / به نفع   ی عابرانهر خط بر چهره

 از پیچش  نیلوفرها  / گان  عاشق سرشار استدیوانه ی  فقط سینه
 نامی گم های  بر گودال / ها مردممیلیون ی  و از گریه
 در آغوش گرفته است / شان را پنهانکه عزیزان

 زیر  پای  ما که این جا / گان استبادرفتهقط از رقص  سرافرازان و سر به ف
  نوازنده های  زیتون / هاستزَبر  زیتون

   فرجام بی های  کنند در فالتفالخنی خونین میرا ا که شم
 ُسریدن  سپیده از کاغذ است  / ی اصلیمسئله

 کنندبازی می سربی کودکان / اشبه غروبی که در ابرهای
 کنند!سر بازی میبی های  کودکان / با بازی

 

 
2 

 
 ها پوست  رنگارنگ  پرچم گاه / کهمادر  این همه پاس

 ای هستپرنده / یک زیتون است ی  د/ هستهخورنازشان با باد تکان میبر فر
 کنندبه هوا پرواز می / گیری از هوااش فقط برای دستکه پرهای

  چال کرده است / جورواجور های  خود در چاه ای که پیکرش را به دست  پرنده
 لذت شاداب شود و غرق   / معطر های  ی  نقطهتا آسمان هر شب از سرشاری

 اش حضور  عزیز  عزیزان / پذیر حرف ودل از گرمای  
 زند از گام زدن که تن می / کالم هم هستاما پدری بی

  ـ خویش ی  خواریخسته از خونـ  خوارخسته و خون خَفت  این خاک   بر
 اشعاشق پدری که در دست   / نامست بیو حضورش در جاهایی

  پروای ققنوسیاز پر  بی / است لندیی پهناور و بشعله/  به جای پرچم
  کودکی بوددوران  های دروغیها و بیصمیمیتدر  که/  ی دواتیمردهُکشته
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 بینمهای مضاعف خودم را میهمه جا سایه

 "بوف کور، صادق هدایت"

 
 نامه در دو چشم یک

 دانستمان نبودن  آخرین را نمیهاینخستین بودیم که قطره ما دریای  
 آه  گاوهای وحشیهایی بودند بیگانه با خابدوم شا

 میانه را نیز نشنیده بودبد های  سوم شما بودید که اشک
 راه  پیراهن شداین بود و بود تا آب راه

 ام در بیاوردها را از گوشو من پیش  پزشک رفتم تا ُسم
 وقتی پرستار را دیدی به او گفتی: / نخستین های  قفل و تو برای  

 شناگران در و دروازه فرو افتاد و پی در پی از چشم  /  «د!کلی خانم  »
 ها فقط یک یقه باقی ماندقطره این بود و بود تا از تمام  

 روهاگذرد از پیادهکه االن دارد می
 او را دستی نیست که با دیگران دست دهد و

 آورد نیست که از حرف  دیگران درَسری 
 پیچپیچ های  ُدم / م استراحت کنداش بگذارد و یک دَ ی اتاقچهیا بر تاق

 عشق به نیلوفر را از همان آغاز در خویش داشتند
 اندعاری زاده شدهبردن و آوردن  بیماران  بی دانستند که برای  ها میو کشتی
 شنوند آب  پیراهن  آن درویش راکه نمی

 نانی راضی است در این دیوان  اشعار  َپرَپر شده که به لقمه
 اشعار  ی  وان  َپرَپر شدهدر این دی

   که از جان  من در آمده ستاش با جانورییگانه بازی درویشی که
 گذردو شب و روز در خیابان و بیابان می

 پرسد:برق می خاموش  تیرهای   ها و ارواح   صخرهی  و از سایه
 « اید؟شما آقای یقه را ندیده»

  نویسندها میپایان ی  همه عاشقانه برای   ی  تو دو نامه های  چشم
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 فرهاد
 ام روشن شداز خاموش نشستن  تو زبان

 کندزنده در واژه مدفون میها را زندهبان پروانهبرخاستم و دیدم دروازه
 آیدیمو روشنا از کجای  دهان  موش  / تو تکثیر  صبر است های  و شن

 ن:اب به مخط / جا سنگین  سنگی که نشسته است این ی  رو به روی  این گربه
 ی  خویش را توانی خون  عیوب  شخصیتو حتا نمی / ای ایوب»

  !ـ آری من خاکریزم«/ یا هر کجای دیگر بریزی! / بر خاک
 ها را هم حتا ی  پشهگیکه زندههایی واژه اما به روی  

  هر ُکتی / ر همه جادو اگر  ریزم /خاک می / کنندرو نمیوای پشتذره
 ها به اللهپروانه ی  ی  خطابهاز معوجی / ناک  تو مجنون استتاببه تن  ش

   مرده است های  از نشست  شیرین بر پشت  سگ
 
 
 
 
 
 

 
 

 نامک  رنگین  ُگل
 تو بود های  شده دستمگل  و راز  گُ  / تو بودند ی  ها سرافرازیپروانه

 بودم / آمدرمیها بپروایی که از ُبن  نیو یک بی / نابینا بودم من دو چشم  
 ها فرو شدهسوسکی بود در سوراخ / کردها حکومت میاو که بر دنیا و بر لب

 من دو  / صدا صدای  اسکلت است صدا صدای  عشق
 ی  سوسک هانابینا در حدقه تو چشم  
 کندتر از خویش میضعیف / های ضعیفبرای سبزه 1شیریفقط  / هر شیره

 نامک  رنگین  ُگل؟از  / ترسدنه میگواش چرا چهدریا با دل  بزرگ
 کجا بگریزم؟ / از دو دست  من که سوسمار است

 ست زنبورهایی اما در خارج از این متن زنبوری
 یستندنو دیدنی  / اندخسته شکسته و بسیاردل های  که عاشق  ساقه

 دگیرپر می / های نیکه از سوراخ / اندزیرا تنها تبدیل به نوایی شده

                                                 
 شیری: دالوری، گستاخی  1
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 دایره بیی  هانقطه

 اش دو لوزه خواستم مثل او کهمن هم می
 به یک آسمان دست یابم / ی  خود را در کلمات خالصه کرده بودندگیلوازم زنده
 آوردند میام مربع دردلعمق  همیشه از  / های سه باکتریدرازیاما روده

 توانستمها هم نمیترین میکروسکوپاما با قوی / خواستممن هم می
 گان را ببینم فرشته ای از دست و بال  فهنص

 این انگل ام پیش  پس معلق مانده / کنندگی میکه فقط در ترانه و تنفس زنده
 اش منطبق با کردارش نیستکه حتا یک واژه

 آورندرا فرو می درازشان های  واره دستگان همو ستاره
 ها بودآبی / یخواستن  تو آب / ندانشنرا پنج پله فراتر می و آن انگل

 در منقارش النهار  و با نصف / خاستها برمیهترین زاویو خفاش  من از ضعیف
 کنندگذرند از این جا میزهایی که افتخار میمی / گذشتها میاقیانوس از اعماق  
 شان مثل خورشید است ی  که گ ردی

 دانم که جلوس  این طفیلیغیر  مسلح هم می های  من اما با چشم
 ی  دهان  توگیآن طفل  همیشه آبی/ و دزدیده  پلکان در روح  های  ی  پایهتالشیو 

 چرخدشان مکعب میهستند موجوداتی که بر گردن :خوَرداز کجا آب می
   افتدفرو می / دریغا که فقط نقطه / هاو از آن بر صندلی

  
 
 

 «صداها ای آخرین صدای  »
 دارد  / و به سامان نرسیده / افسرده ی  آیا لبی جوابی برای این سیگارها

 دانستمبلند و خطرخیز می بر لب  آن بام   / من یک عمر  آزگار
 دهندشیر می هنوز بوی   / تاریک  تو های  که دو لب

 داند که آن کبوتر  یاهوگوو می / دل داردشکسته آیا ماه  کامل جوابی برای آهوی  
 قدر هم بنشیندهر چهو  / روی هزار تخم هم اگر بنشیندروزانه 

 ؟عاقبت بیرون نخواهد آمد / حتا یک درویش از آنان
 لی نداشتهیچ گُ  نخواهم آمد و از آیاها بویی رفت که

 کند ترین اعتنایی نمیاصلن کوچکهنوز  /و دد  و دیوار  سرشار از دیو
   سیگار سوخته است شان سراسر از قرمز  آتش  تو که جسم های  به بره

  هاشناحت  کامل  کاسه برای   / است ای کوچکهنوز بچهاین مایع 
  هاکوسهپیکاری چیره بر برای  و 

 کشندسره سر مییک/  فریادرس رابیشده وواگذاشته  ها آن زندان  و لب
 اش ابراهیم استبانکه زندانزندانی 
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 اهورامزدا
 من ُخردسال   هایدی که روزی افتادی در دستتو اتفاقی بو
 ُبردبودم که کفتاری در ظلمت با خود میمن نفاقی 

 ی  آیین  اهورامزدافرود آمده بر دنده ی  او شمشیر  میراننده
 رویشکسته تنها در تاریکی میه تو دلک / بیند؟عنکبوت در آیینه چه می

 کند مردار سجده می َمد   و جماعت به
 گی نبرده استگی و عشق و شوریدهدل  کرکس بویی از دیوانه

 کشد به عصیانکسی این جا سر نمی که
 غلتندچپ می ی  هایی که به دندهکوبد بر سر  موجپای نمی

هر و / آه  اششادمان  خوشگل های  پروانه / آیین  مهربان  م 
 بر خشکی! / هاداشتند بر لجهکه پیمان را بس گرامی می

 کرده است این جماعت اما حاال در الی و لجن انگار لج
 سایدآستان  کثیف  خرچسونه و عنکبوت و سوسمار می برکه فقط سر 

 شده در ظلمتگم های  کتاببر  / ویران و های  موید بر کاخماه  مهربان می
 نیتاناک  تابسفرح و من در سواحل  

 کنندکنارها بازی میدر میان آنان که با توپی فرهیخته در گوشه
 انددراز کشیدهنقشی از شمشیر و دشنه و درفش یا بر پتویی بی

 دو اتفاق  متبرک دو دختر  مثل   / گردمبه دنبال میترا و آناهیتا می
 شانزیبا و لطیف که بر پوست   / شادسبز و دل / رانها جوان  بههای  درختمثل 

 ه است/ نقش شد ماه  در ظلمت چون / و معطر شکنانپیمان ی  یک پروانه
 
 
 
 

 ناشدنیدرک
 معده بود اولبق / پاهذیان / دستدروغ
 اش کرد همیشه با باز شدندر احساس میاین که 
شزیگزاگ / ذاتبازی / من فرو خواهد افتاد ای به آغوش  مرده  َرو 

 داشتند را قاطعانه سر  آن / جوخون  حقیقتکه بیست قطره / ناخن بود اوحلزون
 همیشه بمیرند  برای   / ی نرم و گرم بگذارند ور یک بوسهکه سر ب

 آن زمان  نامهربان را / ورا ذات کنی این زمین  زالواما ترک نمیتو 
 ناشدنیاما از بیخ و بن درک / عاشق ی  این صخره های  زیرا رگه

 های شماُگلها و که برای به آغوش کشیدن  سبزه /ند سته های مشتاق  مادست
 ند اگشوده شده / گاه  خورشید  بزرگفروتنانه در پیش / یا به دعا
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 گرگ
 چه نداشته باشد / من چه شهابی وجود داشته باشد های  در اندیشه

 این خاک  مشتاق / یا نه / چیزی یگانه و پاک / و در دل  شهاب
  بیندهمه شب تو را در خواب می

 همه چیز و هر چیزی ممکن است در این دنیا:
 این وجود ز بااما با / دفعه سگ شدیک روز دیدی که آن لحاف یک

    مالاز دست تواند کردُمشک  گربه را پاک نمییچ اشکی / ه
 جوانب  جهان و نور و ظلمت را در خود جمع آورده است ی  چناری همه
 در درون و برون  خویش  چیزی فرد و ممتاز را / اما به یقین
 بیندهر شب مرا در خواب می چنار / کهچنین  / کم دارد به شدت

 ست ی تودر میان  دو آرواره چکانناسیر و خوعجب است که کسی 
  آسمان کنار   های  گیاز کهنه اما باز با این حال / توات سیر / معده

 مال/ و با دست گذریمیعریان و سرمازده ناراضی و
 کنی ات را پاک میهایچشمهای  ستاره

 
 
 
 
 
 

 بشنوید / ببینید / آهای
 ی  شمانثار کردن  نورانی / گنجددر مدار  تیره و محدود  درک  ما نمی

 گیاما مجبور به زنده / گناهبرای جهانی بی / ی خود راجان  مهربان و شیفته
 خیس های  کنون و تا ک یاز آن آویزان تاو  / عالمت  سؤالی واژگون

  توانندی تو نمیمن و سیاره ی  شاید سیاره
 شند آمیزی داشته بای  صلحگیزنده دیگریک در کنار   نتوانند

 تو را بشمارم  سرخ   های  توانستم استخواناما کاش حداقل می
 گزلیک مدارهای  هنگام میزبان  که نابه / مرا بشماریسرخ   های  استخوان

 و هنوز هستند / اندیا هر سالح  دیگری از هر رنگی بوده
  !ببینید / ریاضیات را / شد به خورشید دعوت کردکاش حداقل می
  خودش افتاده است ی  ای را که در حاشیهنقطهببینید  / ماآهای با شمای

  ولی از پای ننشسته را / خیزاب  خسته / بشنوید خیزاب راو 
  های خویشُجرمیکه در اوج  بی / ستآنانیی  وقفهبی فریاد   که

  !میرندمی دارند هنوز و / اندگناه مردهبی / سراسر کسوف در این سرای  
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 ییده؟مینا کجا رو ل  گ
 ای در گوش من بخواباَنداش را باال ُبرد که کشیدهراست او دست  

 سفید  تو خجالت کشید از گهواره از موهای  
 هایی را که عاشقانه نبودنددر گور شانه از خود تکانید تمام  ترانه

 ای که در ماشین بودی  سفید  سینهتمیز  تمیز شد دنده
 ی تونوجوانانه از موهای   / ام راچپ ی  قاطعانه های  من قصیده

 از "در گور شانه"  / از "را باال ُبرد" / بیرون کشیده بودم
 ناک که خود یک شعر  زنده بود.طربتا طفلی 

ی و مرثیه را ترک کرد آن مُ   از گهواره غ  از هنگامی که م 
 آخرین سیستم نشست ماشین   فرمان   جا و راست پشت  و آمد این

 کند از هیچ دندانیگر اطاعت نمیمن مینایی هستم که دی
 نخستین مسافر کالغی زاده شده است ی  و از چهره

 گذردآسمان می  سرخ  های  اش از سمتکوبان ی  که االن با دو آینه
   اش هم تو هستی افتاده بر زمینچنگال

 
 
 
 

 
 بیستون

 رفتن را به دست  خود انتخاب کنم؟ چرا زمان  »خار  من گفت:
 «خون ایجاد کنم های  بندی از قطرهگردنبگذار بمانم و 

 زود  / لگبی های  چرا از این سینه»تو گفت: ی  صخره
 «د تیشهآورَ شوم؟ / بگذار پیکری پایا از من درزودتر از موعد شکسته 

 دانم از کدام انگشتای بود که نمیاما حلقه
 ستیم ها هو ما هنوز در نبودن / دانم از کدام بیشهو چرخشی بود که نمی

 از عقلی قلیل ئکبالهبا دو  / جوی  منفعتماهی در شکم   هنوز
 ترکدها میدشنه و دشنام از حباب

 میردو می / کندشما توقف می های  خورشید  موعود در دست
 اند؟خود انتخاب کرده / های اعماق دریا جای  خود راآیا مجسمه

   ش است؟داغ و درف / نشان   قرارشانبی پس چرا بر بازوی  
 تر نرفته بودمیستون کمی آن طرفتا از زادگاه  صبور  خود ب

 کند آخر!سار میسنگ / مونس  دیرین  خود را/  دانستم که یونسمین
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 تندیس  مایاکوفسکی
 قالب  آوَردنمی ام با خبر شد که دیگر بازشست

 این پنجره بسته نباشد هرگز / خواستندهایی که میخبری از ماهی
 کنندباز نمی ای  خود ردیگر در  صندوق  ُپستی / ه ستارهدچهار / ی ماه  توبه رو

 نامو بیست موج  ُپر اوج  فرو افتاده از انگشتانی گم
 ای پنهان ها در گوشهروی  مرا شاید به بخشی از شن
 خواستاند / روی مرا که ُپرتمنا میاز این جهان  ُپرجهالت سپرده

 تو باشد ی  ی گستردهها آبیروی   به روتنها 
 در میدانی از مسکو / اش ایستاده بودبر بام  بلند  سنگی

  شاخالق ی  و من به زیر  سایه / مند  مایاکوفسکیتندیس  شکوه
  هایی فرو افتادشهاب / مشتاق  تو های  که از چشم / ناچیز و فروتنانه دیدم

هر / ی  یک نامهبر سفیدی  اش انگیز  بر پاکتکه ُمهر  م 
 دو ماهی که دیگر ی  سراینده های  لباز  / ی  ماتیک  لبی بوداز قرمزی

  نخواهند دیدباز  / گینی  اندوهدیگر را در این دریای جاودانهیک
  من هیچ نیستمدیگر  / های  آنحضور  عزیز و گرم و گرامیو بی

 واره تازههمباز اما  / ای تهی و کهنهمگر جمجمه
 نام نام یا بیجاهای به که جالدان در

      نوشندشراب می /باد  جهالت / و مبارک خسوفباد  به جاودانه در آن
 
 
 
 
 
 

 
 فرجامبی ی  زنجیره
 تو است سر  من پایین  پای   باالی   / پشت  هر چیزی روی  چیزی دیگر است

 ست خر است آینه نیتا در مقابل  
 یگر استاش چیزی دها دست و پایاسبی که در کوچه

 ی ساده هزار مو در دل  خویش داردیک شانه
 کندقاطر طی می گرم  اشک   / تو های  که بر گونه را هاییخموو پیچ
 گذاردرا میی  مردم لوحیساده / اشاست در کالسی که لوح قاه  قاتلقاه

 رددارا که روی  چیز  دیگری  / نامردمان بر پشت  
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 داشتاگر کمال وجود می
 را زخمی کردی امی  کودکی کهن سالی که احساسات   تان  ای کوهس
 بغلتد! انشنام به سویتا سرنوشتی گم / را در سنگی گذاشتی امی  یو جوان

 م داشتیدوست نخواهما تو را دیگر  / ات گردشی نو را بیاغازدحتا اگر گردونه
 آلودبسیاری را که مادران  نمک چرا که به باد دادی سرهای  

 ندجهان را بگذار ات زیباترین نام  حتا اگر ابرها به روی/  نوشته بودندبا عسل 
 هازیرا به روی  چتر  عروسک / م دادیرا از تو عبور نخواه انمآتشدیگر  ما

 کنندها تنها به خود نگاه میجا آینهاین / کندکوبی میهنوز اشک است که پای
  پشت  منبران  خمیدهو عا / ای از دیگران استاما در جیب  من نامه

 بدن  خود را دیگر دوست ندارند و اعضای  
 غلتانندبازگشت میبی های  یکی به درهها را یکیآن

  همه چیز  این جهان را لمس / تو ای کوهستان زیرا بادهای  مسموم  
 کرده است لوث / نساناگناه  چیز  گرامی را در جان  بیو هر 

 فرجام بی ی  ی این گردونهشندهک / گرگکفتار و  و اگر خوک آیا اما)
 ی  من دایره شکل بودو اگر ماه در صندوق  ُپستی / نبودند فرجامیا بد

  باد رفته  ه سرش هزاران بار برک / زده غمباز هم رفتار  این غزال  
 (!؟شیرین / و گفتارش این همه بوداین همه نمکین می / مانند اکنون

 
 
 
 

 «ماندتنها صداست که می»
 جهاناین سیاه در  هفتاد سال   / خواهم صدا هم باقی نماندمی

 خواهدمن در زیر  خاک مشتاقانه می وقتی که گلوی  
 گذرد ماه از کجا می / بگذراند / پاک بگذارد ها را در هوای  هفته

 اندازند؟یا در آتش می / دهندتو توانستن را به آتش می های  که چشم
 را آب بَبرد برای ابد بندها ی  بگذار همه

 خوابیدن با شهاب را ندارد ام دیگر شوق  معشوق وقتی گیسوی  
 کند خود را آویزانکسی دیگر نمیو  / یا از دست داده است

 تمام ترازوها از او میزان شوند تا / ور از شاخهای شعلهچون میوه
 هشتاد سفیدیحاال  / گیدر این سرگشته عالم را ببوسم کاالهای   و تا من تمام  

  اندطور بر بند  رخت هشتهرا همان شانخود
 هر حیوان از کنارشاناعتنای  بیو با عبور  

 ترین آدم استکه خدا وحشی / شویمی مطمئن دیگر کاملن تو بار  
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 لکلک دامان   های  لکه
 تو منحنی شدی / اش راست گفتمرخت  بر تن ی  وقتی به او در باره

 ها درخشیدن گرفتاسب / نشان  ُسم   بر سنگ  ساعت / وقتی تو منحنی شدی
 از آه  پیران گرفته  که پیراهن  من رنگ / و خرها سر کشیدند و دیدند

 که دنیا نام دارد  یآلودو خون تاریک ی  گرفتاران  این دایره
 بختی پوشی از خوشو تن / ها دست یابندتا به حقیقت  کوهستانـ 

 دانند و ها را دشمن  ما میتمام  ُدگم بپوشانند ـ شانراطوا شیریناطفال   بر تن  
 شطرنج گان  برای پیاده / گذر هر کوی و رد / ها رالکبر دامان  لک های  لکه
  کنندافشا می ها هستند ـی  ظلمتقربانیان  اصلیکه ـ 

 این اسیر  روده و علف / ی تا گلو غرقه در خرافه و دیناین دگمه اما آیا
 ل بوی  گُ وی  بیاین یاب

 بیندمیمگر گشاید و هرگز شود و چشم مگر میبیدار مگر می
 شنودو مگر می /؟ ُبرندقت از گردن  ما میکه به د / هایی راسر  ساعت

 د!مانخری تاریک باقی می / از گهواره تا گورکه را مان هایتنه
 
 
 
 
 

 طایی حاتم  
 رودَسر راه میاین َسر که دارد بی

 ظلمت بود  / سوم ظلع   / هاست درد نداردی  من که دیگر مدتریسَ و بی
 و میخیده من بر خیاالتی / شدی  تو پیچیده میپیشانی به روی   / که از او دود

 ی  عابران گیو با زنده / شان تخت باشدها خیالتا تخته
 طبقهخودش را طبقه / حاال دیگر مردن / نباتی نباشددیگر هرگز بی

  دهو بر و برگ دا / آوردهاز مثلثات  بیرون
  رودمی هسر راکه دارد بیاین  / دانم که داروگر است یا داروغهو نمی

 گویدآبجو خوردن سخن می زدن وو از چیزهایی مثل َطَبق
  ناکی  لذتهاگیخوابهاز هم / کنمدریغ نمیاصلن دانی که من تو می
 وگودیگر / و از خیال  پا و گفت ی  جاو بی هر جابر یا  / خواببر تخت با سفید  
 گذرمچ وجه درنمیبه هی / هامؤنث / های مؤنثو سینه یو رو با پشت

 که جاودان استرا  امنور  مثانه/  روان خوانیمیتو و 
 دادگران استها و بیداروغه نثار  صورت  تمام   و
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 چندینه ساله های  شراب
 کنم پ نمیسرخ و سفیدم را زود چا شعرهای  

 زردی  خورشید در اولین ساعات  بامداد / گذارم تا شراب  چندین ساله شوندمی
 ی کافی نداردها پول به اندازهبرای خریدن  بطری

 ی  خود هم    گیجاافتاده در آخرین ساعات  زنده گان  داند که خوانندهو می
 روند خواندن  مایعات  خام نمی به دنبال  
 دکمان هستندار منتظر  پیامی از رنگینهوده در صندوق  صندوقگان بیستاره

 کنیات را برای هیچ پیامبری خمار نمیهایو تو دیگر چشم
 یدآمیخواهی با خرمایی که دیردیر از زیر  چاپ درفقط می

 سر  سرد  من کنی  ای سرگرم  خودت را تا اندازه
 بنددیخ مین و به هر زمان / سرزمیدر هر  / های یخچالگی در همهوگرنه زنده

 ی  شب  خیابانهاهوده در نیمهبی / یخ بسته است و آفتاب
  رود و هراسان پیش می / مست در دست با یک کلید  
 کند را نگاه می شسر  خود پشت   و گرددهی برمی

 خودش ببیند مبادا که خودش را در تعقیب  
 
 
 
 
 
 

 احجار  فراموش شده
 خوردن و ریدن است  / دمترین ضعف  هر آبزرگ

 فرَ که شک کرده بود به معنای  شَ  / معدهو دیدن را به من حیوانی آموخت بی
  جهان یافته بود خوارترین موجودات  ترین و خونو اشرف  مخلوقات را مخوف

  ی  غدارنیافتی در این گیتیچیزی را تو هیچ 
 ای با روده رابطه نداشته باشدکه به گونه

 ُپرمدعا بود ی  یک حشره ی  خورندههمیشه شکست و شعر تالش  
 وتوکی از آنانای که فقط تکفتن از هزاران خانهو دور ر / برای فرشته شدن

 ای که تنها به اوقات  پیری پیروزه/  ای دارند در بنیادشانپیروزه
  گیو شکی همیشه شکافی/ و با مو هایی از نوعی دیگر دیدنبا چشم)

  هااز دل  سنگ / را شنیدن(سی هر کو  هر چیز
 دتراشای دیگر میقلب را به گونه
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 با این حال
 اند در آسمانگانی پخشستاره / اشبرم که چشمانخواب میکتابی را به رخت

 یک عروسی اند در شب  گانیاش رقصندهصفحات ی  و شماره
 ندآورها مرا از خواب بیدار/ و از دار  تو پایین میزود عروسکصبح

 آور نباشد آسمانو تا بیش از این مالل
 تو در تویی هستیم ما! ی  چه قصه / کنندای را اتو میهنوز نسروده های  رخت

 جنبانندکنند و گهواره را میمان دست دراز میقبرهای ی  و شماره
 شما ایجاد کند جنبانک بیاید و مجددن داری برای  تا ُدم

   را جشن بگیرد  و در جوارش دریا شب  زفاف خود 
 ی  زمینی را بگیرد و گیآور نبودن  زندهماهی هم فرض  مالل

 دخورَ خوابگی با من تا میکتابی بگذارد که از هم های  در خط
 هایی که تا ابد نابینای  چشمتو دیگر نخور به سالمتی

 ست ادارُ شان از ازل نه دُ هایهایی که حرکتو رقص
 سردرد دارد / ی  میخ و چوب و رسنبسیاری چاره ازبی ی  این پرنده

  راندشن و خاکی می با این حال با ماشین  کوکی به سوی  
  بخشندو تکثیر میتسکین /  را با رؤیا شانکه خود

 
 
 
 

 
 

 تار و پود
 دهند ها که هنوز میو آن / دادیم رأی شاید ما که به شما

 ماه درآورده بودید  مار را به شکل  اما شما  / داشتیمتری باید میی  بهگیشایسته
 آسمان ی  شبانه شمار  بی شاید این کودهای   / ایمآستین و ما هنوز محتوای  

 شان غریبه است با ما زمینیانزبان
 الغ ی اَکله اند ازجداجدا افتاده / اما این جا عمامه و تاج

 که دیگر نرویند / هادهند شاخهی من ترجیح میو بر تنه
 آتشی قناعت کنند به رفتن  تماشای  و فقط 
  کندانکار می / پی در پی لحظه وبه  خود را لحظه های  که شکل

 هاییو کثیف نشوند کفشات نگذارند تو هم مواظب هستی که پا به روی
 تری دارندی  بهگیکه شاید شایسته
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 مریم چنگ 
  افتادمریم میاگر رازت به چنگ  چنگ 

 من از ران  ملیحه و ماریا و سارا ی  شوخیانه های  باش که چنگول مطمئن
رّ  هیچ ساری شک ندارد که افشای   / افتادباز هم چندان دورتر نمی  یک س 

 باش و ببین  / های نگین! / کندسار نمیها را نگوندرخت
 گویند او را هورا و آفرین می پاهای   طالی   / ی  دست  منمسی های  اگر انگشت
رد  یک اسب مین به خاطر ای  گردداست: خری که فقط به گ 
 علق  یک گروهماما پاهای  متعدد   / افتد!ی  حیات دور میاصلی ی  از مسئله

 هوی گ ره! / ندابه رنگ  ماه مست از نگارهای   / نوین هستند های  پادشاه  نقش
 پروین و پرستو و مریم و ماریا های  ی  توپتو بازی

 ام قرار گرفتهقرار  بی / مورد های  نفرت  ُگل ی که مورد  رازی  بیو من ناراضی
 ام آن که هرگز شک نکرده فقط به خاطر  

  یبه لزوم چنگ زدن  مورچه در پشت  آوازهای سفید
 آورند خود می خود را و بهار را به همراه   اَخرهب لکه 
   در دست  یشتر ی  خواهم باشم و ببینم اولین سائلی را که با لگن  خاصرهمی

 ندهای شما که سفید  سفیداز تاج / گذردها نمیی  قطرهاصلی ی  از مسئله
 سارها هستند ی  ل زدن به سر  همه گُ ی  ما که مقدمه های  و از نشگون

 نشسته اشمند  آبیبر تخت  شکوه / ست در آسمانایآفتابه مؤخره
 بان شده استخودش دروازه برای  و بدبده  / اش عربدهخرها برای و
 
 
 
 

 سکته
  آیدی خداست ـ درمیام ـ که تشنهزنگ  در  خانه صدای   تا

 رنگ ببازد  کافرتاس   اینو  / تو از حرکت بایستد نزدیک است که قلب  
 د آورَ شما در می ای که هر میهمان نزد  از بازی

 خودطور بیهمانبرای چه  / هیچ کس نیست که بپرسد آخر آن نذر
 ده است هنوزدر هوا مان

 کجاست قرار و پراکندهبی های  این نقطه ی  ی واقعیو خانه
 شودمن رنگ به رنگ می روی   / آیدتا صحبت از آب می

 ها فقط برای یک هیچ است  آیا این کوبه / اما بطی که میزبان است سرافراز
 نزدیک است که دایره یا برای   / روندکه کوه به کوه می

 یستد؟از حرکت بااش قلب
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 ترین وظیفهجدی
 شوندها سفید نمیکه این شب / دندان هنوز در زندان است

 کندستاره تعریف میباغ مرا بی / هی ماندی  معده باقی خواتو اسیر  سیاهی و
 بندندفواره هنوز دخیل می و کسانی به صدای   / لبا زنجیر  پاهای گُ 

 ها کاری نداردآید دیگر با تعریفساقه برمی یری که از ُبن  ثا
 سر  تو گسترده است پهناوری که بر فراز   ی  و غریزه

 اشبانزندان ی  استخدام  همیشه آبی نیست آگهی
    دیگرندی  یکتنی خواهران   / دانی  درون  رنگنعش  موش در حوض و شادی

 گیرد و من زنبوری ماده که از دهان  تو بار می
 ار و بارشانست که کگاه  ارواحیاین باغ جای

 خود و دیگران نیست  آرزوی   برآوردن  
 رها را های  بازی با ثانیهترین پروانه عشقو آگاه
 ددانبرادرانی می ی  ترین وظیفهجدی
 با هم برابر نیستهرگز شان و کندوهای ندهکُ که 
 
 
 
 
 

 
 
 تاج

 کند برای تو؟گونه تغییر را در من ایجاد  نردبانی میزبان چه
 گان را چیده است؟چرا واژه چه موجودی راه  اوبه 

  سؤال بودمهای بیدان  این شبمن روزی چینه
 پنهان  آشکار کرده بود / الی آجرهاقو را در البهقوقولیرودم برای تو 

ه بود و شهر پلکانی که پایین  باال را در پای      قصاب فدا کرده بود د 
 زندب میای هستی که در شرق آتش به آتو چوب  هر پله

 هاراه برای دانهرود و راهچرا سوزن می ی  رود رای  دیوار و گداییگیزدهدل
 تعریف                                                                                    

 ها بودمچراغانی ی  گان  بیدار شده من ناگهانهماندهو برای آن هنوز خواب
 نگاه کن  گفت:های صبح بود یا چه بود که میَدم( / َدم)آیا بودم؟
   نابیناست!  های  خروس / تاج   غروب
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 من خاکریز بر زرتشت نباشم
 های تو باشدچکم تا چلچله چشممن می / چکدخواب نمی / از اشک

 های احمد محمودسایههم لوند   ای بلور خانم  / ک جز چلچراغ نباشدتا حاصل  خا
 بسیار دوست دارم  / را که زرتشت باشد مودخ من نام  
 برق سیم  شان بینامردانی که دین روی   خواهم خاکریز باشم بهو می

 این سرزمین را از تن  من جدا کرد سر  پرستوهای  
 از من نام  خود را / ی  عراق  من ای بلور جانمموسیقیی  بییراقیحاضر 

 را و نه فقط تو راو و پشت  خوشگل  تو جل/نآران/ و حتا پس از ربَ تا به روی  بَ 
 های غرنده از کنامست که چاقو برای پوست  هستهکی / توها را دوست دارد

 خواب؟نداشته باشد/ و نخواسته باشد تخم بگذارد در آسمان  طناز  لمیده بر تخت
 امآلونک در آمدهسر  اینک رونده در آنک  بیاسب  بی های  من از چشم
 االهللا شان از الالهمزوری که المپ د دور از هالوهای  و خواهم ُمر

 و حتا پس از آن / سر  اما هنوز عاشقبی های  تا الله
 خاکریز باشی زرتشت   قطفهی خوااز می / چکدرود از خواب نمییتازان م

 
 
    
 
 
 
 

 زبانانه
 شودهمه چیزش نانانه و آبانه می / کنمجهان را زبانانه که می

 تش ی آهاتا تو را تماشا کند که در زبانه / دگذارجهان  خود را باز می و هر راز
 هایی را که آب بارها با خود برده استو تمام  شنوانه / اصلن خود  کلید هستی

 کنماز من زبانانه که می / کنندشوند از تو را تماشا میدوباره آباد می
 گیردمی هانور از جان  حالج تنور

 گیرد از تو اصلن خود  کلید هستی  یو جماد جان م
 َسرهاست ی  جهان گرسنه وقتی متکا در هر جای  

 زنمام قفل میدرون ی  جانور  درنده من به دست و پای  
 آورددیرینه پایین می ی  را از دارها شو هر تماشاچی خود

 ی  گیاهان بوسه زنند هوایی به راز  گرامی های  تا آب
 کاینات پی برده است های  کذب ی  ست که به همهکیی  کودآبستنی / احوّ 

 هوده قربانی کنی!خواهی بیهیچ بادی نمی ای آدمی که َدمی را دیگر در راه  
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 دامن مریم   گل  
  درد  روحی را که در استخوان  توست / درد  استخوانی را که در روح  توست

 ز من هیچ کس ج / و ج زج ز  ماهی را در جان  من / هیچ کس جز تو
 و هنوز دوز / اش دوست بودفقط پوست / تواند به او بگوید که دوستنمی
 تواند مرا بیندازد جز در توفان  نوحو نمی / ها را در روحدوزد َکلَکمی

 روییدی   ماکه در زیر  پاهای   یدست مریزاد ای پیامبر
 ها را یم در بستر جز مریمیبونمی و ما

 زمان و لذت  همداند که درد فقط باغچه می
 کند که توهایی میعزت را از مکان بیرون  درون

 رودکسی که با باد می چه سفید است هیچ / زنیها میدامن به آتش  اجاق  ماهی
 ات دارم! ی زیر  پای من بگوید دوستتواند به هستهو نمی

 
 
 
 
 
 

 
 هاستها بعدنقبلن

 ها فرصتی نداشتقبلناش او که باالی / کندحاال در قبر ورزش می
 ها را برداشتیکه تو از آن عرصه / ای کاشتو در ُتنگ َتنگی
 حاال در قبر پروازی بلورین دارم / ها را گذاشتیو برای من بال

 اتمواظب باش آسمان را نشکنی در زیر  پای
 ها هم که بگریزندتابان تا دورترین بیابان های  این مورچه
 داربهست ُدنیشان گوسفندباز در مقابل

  زند باش فرصت ندارد به قیامت سری که َدنبل
 بگوید مواظب باشید / روندحشرات که با لبان  من می و به پاهای  

 پردازدهای نداشته را میو باز قهرمانی که تاوان  فواره / هاستها بعدنقبلن
 تر خواهد کشیدرا کمی پایینا م ی  فتیله

 آیدها میفلوتی که از کدام  النه و گوش خواهد داد به صدای  
 رومکنند میها تعریف میاش را باشهگانمن به باشگاهی که باشنده

 اهوراستکه همان اهریمن  / اشاما تو همین جای  آینه بمان تا از جان
 برای نرفتن  دیگران به رستوران بیابدو  / خود ی  هایی برای پیدایینشانه
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 چه شوم اگر نشوم
 تو و آهنانه گذاشت بوسه بر روح   / مد دنیا به استقبال  توسنگانه آ
 دازانفتُ از این مس   و خود  رفتن شدی / یات را به من بخشیدکه جسم

 اقبال  مگاه آمد به استماهانه فقط دنیا آن / ما / ی منبه طالی  هر چه اندیشه
 ی  کسی در خانه نیست بودی دانستیکه تو می

 گشایدستان به روی آینه میقی هستم که سنگد  
 ها عطا!ی  میخای حاتم طایی که تای  در را به بوسه

 ها!چکامه سرودن که لقای  ماهی را به روغن  چراغ   ای من
 الباب که این همه دق / ایم!قدرها طال نبود خودمانطال هم آن

 اش بسیار متکبر شوندبرای / ُتف  سرپایین  فروتنک یو 
 هر فراجانی / های  قتال  شماقدم برای خیر  مقدم  

 شودخود  بستن  هر در و دریچه می
  کند؟ چه شوم اگر نشوم جز ثقلی که هر سنگ را جواب می

 
 
 

 
 

 
 من شغل  

 ستاره بودیچی یک روز تو را که شب بودی که بیمن  نظافت
 و شمع را که روشنایی نداشت که موم نداشت

 ردمترک نکردم َتَرک در سنگ ایجاد نک
 شغال بود گفتم: بوق  ا   پشت  فقط به بومی که انتظار  جاوید  

 «اُم عوض کنمگفتن که من برم به خاطرش شغل ی  آخه تو چی داری واسه»
 بی نداشتستان که معنی نداشت که لو سنگ
که هرگز رخ  فقط برای زنگی آسمانیسار را فقط برای سنگچیزی او  شما از  
 ایشانه ی  ستارهبی ی  و دسته / ن و ف رقه و فرق  سررقاف / قرض گرفتید/  نداد

  ا گفتم:ریک شب تو  / اما من رفتگرم / ایی بستهو دست  شکسته
  «1مبگذار تا مقابل  روی  تو بگذری» / ای جغد  جهان امجان

 فرغون بیفکنیم!ه  سگی در گُ دزدیده 

                                                 
 از سعدی است  1
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 ؟چه نکنی
 من است بدن   بخورید این

 "عیسا مسیح"

 کندخود را با تابیدن چاره میدرد   / اچارن خورشید  

 اش هستم از چهار جهتبیدی که من مجنون
 ستناگزیر از مریضی / اشکند که آسماننمایی میگان را با بادی راهشدهگم

 کنندات را نوازش میشان دستبرگ / خودها دیگرانی هستند که روز زیر  تمام  
  خود داردشان صدها هزار کالهما شبا

 اش هستماش که من زمینست معطر که من مجنونها چشمیالله الی  در البه
 اشکه برای / کشان انداخته استکاه و کاهای را در هطو کمر  تو نق

 هاسرهای سر به زیر در زیر  رازها در زیر  دامن
 شان صدها هزار ماماچه داردگویم اما شباش را نمیبقیه

 ام را بخورید بسپارم؟بدن مسیح   خود را به ه است جز این کهچه ماند
 گردداش میدر به دنبال  نقطهکند که دربهرقص را نونی هدایت می

 آباددار  ُدنب  خر  در خرابدنباله ی  چه نکنی اگر ستاره
 بگذارد؟     راز  مقدس  تو را ناچار تشنه

 
 
  
 

 
 لتر از گنازک

 ی برای کسی ندارممن پیام / پیامی برای مامی برای بابی
 در خاک  خاردار که پیامبر شودرا شوهری  / بار  باردار کار وبی نکارم من  

 بر شود به باال به زمینی که مامی که بابی ندارد
لی که تو می / ل گفتنگ تر ازکسی ندارم جز نازک برای    دانیبه گ 
 دنکنخود را باران می هاتیر  خانه / دخوانَ که او می "شبلی"به 

 رقص بر سر  مردم جز چتری از نازکای  تا باز نشود 
 قدرت نگیرد جز پای  ُدهلی و

   شایسته آن که فقط از این در از این ُدر بگذری    / دردکه ددان را می
 ندامت  با عداوتی و نگذری از گناه  نداف  بی

 شود به باالتر به زمینی که ندارد پیامی برای ماکه بر می
 آید جنینی با دو بالدر می و از چشم  من
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 در درون  هر کسی صد خوک هست

 عطار نیشابوری""

 
 ام!قدر خوکمن چه

 و چنین قناری را مرده / دان چنان مرا خوک کرده استاین خاک
 کندعابر میتو را که سومینی راز  دراز  بی / اعتنا به ما هر دوکه کوچه بی
 شودیی  مرده آبستن مکند قناریمرا که می

 شونددان میی  این خاکزدهو عابرانی که نیستند وحشت
 ممکن است؟ د که هنوز اعجاز خواهد ایمان بیاورچرا چهارمین چهچهه نمی

 رنگارنگ    های  داد در میان  دانهتوانی داد داد را از بیتو تمیز نمی
 ی  دراز کشیده بر سکو سفید  مرده اما آن ُسم  
   زنده و سرزنده های  تا شاخهشور مغز  مردهداند که از خوب می

 بدیلی که ُشکرگزار  َشکرهاستبی ی  و بدبده / راه  چندانی نیست
 ماندجاودانه به جا می یدریغا که جنگل / جنگد با زاهدان وپیوسته می
 شان هایکه راز  عمر  دراز و شادمانی / هایی سرشار از خوکانبا شاخه

 خویش است    های  خو کردن به خوکی
 
 
 
 
 

 زخم و عنف
 شودخروار می ی  آینه نمونه / خوَرد به صورت  منُمشت  تو که می

 سزاوار  آن همه دندان نبود
 گشتتازه می من که به دنبال  هواهای   یک دانه گندم  

 راندندعفاف و پاک ُحکم می های  دو ُدم که بر تمام  شفافیت
 شان هم باز نشدو عاقبت ُمشت  کثیف / و خوردند شتندزدند و بردند و کُ 

 اش را فقط به این خوش کردو ُتف  صورت  تو دل
 سرایدمی جهوترین ی  ما را به بهدیرین و آسمانی که ترازو آرزوهای  

 داردنباله ی  آخر آن ستاره سر با فرود نیامد / جاودانه خواهد سرودو 
 دلو ساده کوچک و صمیمی ی  فروشیپا هم نیامد َدمی حتا به این کتاب با

 ی  معطر  در باد باشیم  دوستانه دستارهای   م  بنوشیپس بیا 
 گذردکه در زخم و در عنف می / وار  زیبای  خجلتیاسب
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 تو خود  دنیایی
 فتم ات را مرکز  دنیا یابر زانوی ی  نقطه

 دیدند دیگران را می هایی که فقط خطای  خسته از خط
 نشینان بودبرخاستن  زاویه / اتهایزدن  من بر سخنک نُ 

  ات را مرکز  دنیا یافتمتلفظ  سین و شین
 ام چکان  تمنای  اما ماتیک  خون / من بود در فردایی جدا بافته ی  تافته / حاال
 یشه دراز بر تخت نخواهد کشیددانست که شرق هممی

 آید  گان میزیباترین نعش از میان  خفته
 گذاردام که از تو جدا افتاده میزانوی ی  نقطه بر را و ُگلی متفکر
 های  زیاد را که از یاد  قارقارمنقار  غلط کردن / داردچه کسی برمی
     ؟فکر  خود  ما بودبی های  دست ی  تافته / ما ی  تافته / تا ماه  در غار

 
 
 
 

 
 
 صراط

 1باشداگر مرد موی  دراز دارد او را عار می
 باشد اگر زن در پایچه نمی / باشد؟رد او را چه میاگر کیر  دراز دا
 پایان  دست  مناش بیهایاین َمشک  چکه / مشق  مرا دارد؟

 ی  بیستاش نمرههایمار  خط به گردن  
 شنود از عینک  ُپرگیس؟گوید چه میچه می

 گی نداردنر تاب  زنده فقط نرگس نیست که بی
 رگ داردی  بزبینی که بینیبا کمی دقت می

 گذاردبنیاد می / بنیادعاری که دبستانی بیهر خار  بی
 ی  شیر کردمن به یاد  پاک  شپشی که خود را پرتابی

 تر از مو این جاام نازکپلی شده
 کشم بر دوشو آن جا ناز  دفتر  حاضر و غایب را می

  سفید  اسکندر و داریوش هستی:گوی  وتو گفت
 جنسیتان  حشرات  بیدر خوان  گر / ان  پادشاهانی  استخوپناهیدرازای  بی

                                                 
 ی پولس به قرنتیانرساله  1
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 آس
 اتخالی به دنیا آمدی و اکنون خال  چهره های  با دست
 مند کرده استمرا و ما را ثروت ی  چهچهه

 کننددرون  من می تو بازی در دنیای   های  چهل شاخه که با دست
 شودقدیس میو پلنگ ت / اندازد تو میخال   را به پای   شخود ی  نقطه / نون

 ات خالیهایخدای  مقدس  با دستای بی
 کنی؟سفید  من چه می ی  سینه با دو شیر  مسلح  

 گردندناکام باز می / ی  خدااریهزار شاخه از خواستگکه چهل
 شودمند میتنها با رؤیاها ثروت / باببر  در بر  الف و کام  

 ختفروتن  در ی  گویید به تنهآینه َنه نمیشما بی
 آیدسیم به دنیا میقفسی که بی وی  رویم به سرخت میما بی

 جامه؟رقصان  قرمز کنی ای ا عراب  در بیرون چه می
 اشای که خالیکند پیالهات بازی میکه با دست

  خدا را در خود با من غرق کرده است
 خدا را با خود در من غرق کرده است

 
 
 
 
 
 

 
 
 اوستا

 موید گرگ  من در اتاق  تاریکمی / کوبدتو می ی  چنین که تگرگ بر شیشه
 کوبدتو می ی  مالی و بر شیشهدارد دستچنان که برگ برمی

 ی  کوبه و در  خمیدهسالیاما کهن / جویم در جوی ُدر  آشنای  با اشک  شیرمی
 اما نور  نو  بر میز  تحریر  اسبی تازی و تازان

 هم / ترین چشمفصل و به زیر  خشکترین ناکگیاه  من که در گره گیسوی  و 
 کاغذ ی  در دسته اندازنده رگُ  راز  گُ دهد به گرگاهمیت نمی

 گذاردای نمیست که هرگز سالم در اللهمومیات شمع  بیآشنای
 زندکه به روی  من ماسکی از اسب می

  شود  و خود به بوی  موی  سلمان فارسی گم می
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 انداختن نگلُ 
 بر بام  من کبوتر  تو خداست / با من است خدا دوزخدر  / من روم بامیهر جا 

 ردبَ من آتش را اصلن به آشیانه نمی و فرشته بی
 کندمی کمانمن و خدا را رنگین / اشست که دولایهم جوجه رعنفَ 

 گوید که فنا برچه اصلی می / بر ان  ما بناوبام بر استخ
 کشد؟هر چه تخم  در هر کجا پرده می

 رودمی/ َدمی چند با ُدم  ددان َور آیدمیر از چاه  آهی عمیق درورترین تیآفن
 شود مبهماَخره خود رنگی میَنبردد/ و ب لیا می

 داردو وقتی خدا تو را از خاک برمی / اندازداش لُنگ میپیش شما که بوقلمون  
 تر از من که فرشته با آدمی استخوانی / گویدچه کسی می

   اش یک گیاه است؟کشرود که کیسهبه حمامی می / حیوان دو م  دُ راه  به هم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ابر در دهان
ه  چشمچشمه  مرا در ماه دیده بود های  ای که م 
 هاستدانست که ابر مادر  تمام  دهانو می

 ی  زرداز آن صراحیو  / زمینی ی  طلبد از این سبزهچرا اینک صراحت می
 کندهیچ مربعی را قانع نمی هامی  اقنوراهی/ سه ود؟که مرا در ماه دیده ب

 گی راها راه رفتن و نساییدهبر سبزه / دان  در دهانطلبد از زهو می
 شکلشکال  بیکنم که پند را از اَ من به قند  قرمزی قناعت می

 و تاب  آن را ندارد که تنها در میان  دو درخت / کندتا پدران سفید می
 تقدس  صورت  تو باشد  / اشفرا درآورد که تُ  از چشمه طفلی

 زمان های  دشواری درد  ما را از زمین بردارد و از / اشو سنگ  در دست
 بسیار صریح سخن بگوید / ی  مستی که مادر  تمام  دریاهاستبا ماهی
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 مژده
 گویدام سخن میدست  راست  من با روح  چپ
 دهدپارویی به تو می / هازن به سمتاما باروی  در سکوت  خنده

 ته  تمام  ارواح / کنندها خود را از باروت تهی میکه قایق
 کندست که ُپرروترین ملوان هم در برابرش تعظیم میایرایحه

 گوید ام سخن میچپ هم با جسم  
 د نمایشی که در دل  دریادالن نمایانَ خود را به تو نمی

 خندندشته از ته  دل میکُ  های  بتی اسو وق / دهدیک برگ رخ می اما فقط روی  
 َبَرد به نیزمیزم را می / اش با کرنشیآید و چایام میآبدارچی به اتاق
 فروشانشوند به بازار  بردهها ُبرده میاز قلب  دریا تپش

 گوید ای ناخداآید و میدود و میکه شپشی ناگهان می
 قندی از گره  ابروی  خدا خواهد افتاد! 

 
 
 
 

 
 
 
 ابدی تأخیر  

 خود مرا ایجاد کردی تو در زنجیرهای  
 ی  خود شیرین شدندچراغیها حتا در بیو جاده
 افتبات راه  شیری را میهایکه دست وقتی

 ام از تو در/ از حتادانست که من چشم پوشیدهو نوزادی می
 ی  عابرها نخندند به عریانیی  شیشهگیتا شکسته

 حلقه از انگشت  تو بر فرمانو من که حلقه / نه در ظلمتدابه انجیری که دانه
 غروب ی  افتم به قهوهفرا می
 ی  در جنگ فرار کرده   خدمت که از خدمت  سربازیپیش

 های مضطرب در سینیبا سیاره
 زن به هر انتظاری خندهاز عصیان سبز شده وعصای  

 ایو جاده هراهبییا ورای  هر  / در
 قدر خساست به خرج دادای  من آنهوهت و شلوار  قو ک

 پروراند اینکها را در خویش میکه تن  تو تمام  مام و باب
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 توپ  آزاد از گذرنامه
 اند به لحاظ ظاهرها مختلفهمان طور که آدم

 هاو اگر کسی بیاید و بپرسد از طینت  آدم / همین طور اشعار هم به لحاظ باطن
 شناسدم خودش را نمیاش هگویم شعر در ته  دلمن می

 کنند عکسی را و دیگران درست به همان صورت تعریف نمی
 شوییظرف ظاهر اگر بشود خورشید از پشت  ابر   / افتدکه در آب  تو می

 من دیگر در رستوران کار نخواهم کرد
 شتشده شعری در ته  بشقاب نخواهی گذا طور هم که و تو دیگر همین

 چرا که داندهم نمی بدیل خودشبی توران خانم  
 کند فقط یک لحظه از دریا سر به در می

 عکسی برای پاسپورت بگیرد / کندکباب همیشه فراموش میگونه جوجهو چه
 خواهد افکار  مرا صید کنداش میست در ساحل که تور  در دستاما مردی
 کندخواهد چه می / کنینمیُخرد دانم با تو که َتره هم برای ا شراق و نمی

 گذرنامه از مرزها گذرانی  بیچه بنویسد بر این توپ  بازی
   
 
 
 
 

 
 

 بی اما و عبا
 آتش / و از آب / آورم از چوبی که تو را آفریدگونه آهن درچه

 ها را خواندن  آوردن و میخ آوردن/ و میخک/ در  شتندبرای کاغذهایی که مرا کُ 
 اشعمامه الی  ال از البهچه بگوید مُ  / را برمال نکردا راز  آفرینش  م

 ؟انداش پنهانعمامه الی  به بادهایی که در البه
 که گویاترینآوری ای دروالی اللهخواهی از گ لگونه میچه

 اشجان ی  هاالیهدر الیه / اشترین طالیکه پویاترین باشد بر این خاک که خوب
 آفرینندام که صلیبی میهاییواژه ی  من آویزه / آمیزد؟آب و آتش را با هم می

 ُکشدمیرا مهیبانه  مردم و لهیبی که
 کندبه یکایک  انگشتان  سرگشته ابراز عشق می

 تر از طال سراید خالصای پنهانی برای لیال آوازهایی میپرنده
 گونه و چراچهبی  / بی اما و عبا
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 دارچین
 استکانی راک  تهبرو اما از یاد نبر این عینخواهی ی چای! / به هر جا میها

 ست برای تمام سطوحی  شیرینیگیکه خواهان  زنده
 ها گوید ای رنگرود میام به هر جا میی  چشمقهوه

 گان استی نبض  زندهضربه / زن بر طبلاین استخوان  بوسه
 زنداما هیچ َشکری به ما ضربه از پشت نمی

 ندگزیخودش برمی ی  و نمک را فقط آن گاه به جانشینی
 هاست آب ی  که زنی زیبا و با مالحت مالح  پهنه

 شودامواج هزار برابر می رقص   /اش ناعسل  چشم زنی که از
 خوانند:موها میمانند و برای قلممن همین جا می ی  و دو کفه
 عینک و بینی را به هم نزنید! ی  عاشقانه ی  رابطه
 سیالب  نخستین است   همیشه برداشتن   / "نامردان از "دارچین ی  ضابطه

 
 
 
 
 
 
 

 
 پس چه

  شاعر  بزرگی من به َگرد  پاهای  
 رسمشاعر  بزرگی نمیهیچ من هرگز به َگرد  پای  

 کند َگرد  پای مناز بیابانی که به پا می / رد  پای  منمی دانم از گَ و 
 شودسبز نمی / گرگان باشد ی  شعری که درخور  سفره

 ام در زیر  پای  توبوسه شوم من که از جای  پس چه می
 ماند با خاطراتی رسیده؟درختی به جا می

  هاست؟فروشیروم به هنوزی که در کتابچه می
 ها ومهمنظ تمام   داند که ازاش میی  چشممشتری با َتری

 فقط چند استخوان  ناقابل باقی
 را   هااش هرگز بو نکشد جا پاشود که گرگباغی سبز نمی
قد  ثریا را به گردن  شاعران  بزرگعقدهشود پس چه می  ای که ع 

 ی  مور؟شانییما در زیر  پ رود چشم  چه می
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 کرامت  خسروان
 

 شیان کرامت دان ی  گرامی ی  به خاطره
 و خسرو گلسرخی                                               

 
 گذردمی اش ترانههایشاز شُ  / افتدعشق به سرش می ه هوای  هر کس ک

 موسیقی شود برای  آسمان گذرگاهی می / افتدسری که می
 شوددر هر کس دقیق می / من های  ترین رقصو مو به یاد  نازک

 گذریگان  سوخته میاز ستاره / سازیقو میبه دقت تو قایقی از قوقولی
 ست که چنارها را به گریهایچهچهه / اما در هر چه

 افتدرگاه در سرخی میکه سح / منتنهای  و سر  
 اش کرامت ی  شوریدهعزیز و ی  گلسرخی با ریشه
 وفای  ریختن به فراموشیتیشه بر کوه  بی

  عبور / ی آوازخوانهاشهاب ش  با شهامت  را از شُ دانش 
 کندو بوران به پا در دل  مرغان  آواره می

 ما  چشم  دردتان به روی تخم  
 ندزنوز شانه میبه سمت  ه مو را / تانپاک هوای  

   
 
 
 
 
 
 

 گیجوهرانهبی
 نور  چشم  تو را در خود دارد / خوانماالن دارم می کتابی را که

 شنودات در ظلمتی که اینک تو را میدر خور  آن هستم آیا که تابی باشم برای
 ؟ارکند که درختان آن را برگزمی و تو را یک آیین
 ار زتواند از مرگای نمیاما هیچ نویسنده

 برگی برآورد و به او بگوید آواز بخوان 
 در خور  سنگ / اشناز نکن برای نانی که عینک  چشم

 کندام را قلم میکه پای / ست در ظلمتؤالیاست یا نیست س
 جوهر بی اش از مردم  و نفرت / دارشی  چرخصندلی ی  قاعدهپرنده با پرواز  بی
 کندشما را اسیر  تنور می / فلک را حیران



 65       گردون مرا به فارسی کُشت

 عابد و معبد  عریانی
 گیرممن از انجیل فقط انجیرش را برمی

 گان  زندانگذارم برای شیفتهو زنجیرش را می
ندان فقط رنده  تا این میز نوشتن و نوشیدن بیاموزد / تراشیدن  چوب ی  من از ر 

 ای آموزگاری که عاقبت مرا برخواهی گرفت
 مرا باری از زندان رهانیدند و / ها آبیاریدرخت  خشک  تو را همین خشتک

 آن همه مریم و ماریا زیبای   یل  برای م  گذارم اش را اما میهایمیله
 ها منتظرت هستندسوراخ ی  ای ماری که عاقبت همه

 ُپر اشتها را ما / قلم   کاغذها ه نام  دختری سفید است که بر بام  پون
گرد  دهاناما فقط شاگرد می  میز روی   ارهاب که مکیدن  شهایی داند ش 
 کنندبه خاطر  یک انجیر مرور می / حجاب را در زیر  میزبی و چشمی که پاهای  
ه گذاشته بودی! غاز ُسرمه را درای مرارتی که از آ  م 

 
 
 
 
 

 
 

 ؟مگر چه اسراری
 رازهایی هستند که آدم باید با خودش به خاک َبَرد

 که از جنس  گیاهانی فقط به این دلیل / رازقی تو را که از جنس  گیاهانی
 روباه با دیگران های  بازی / کندات باز نمیاش را برایدل ی  سفره

 شناسدجنس  نر و ماده نمی
 هایی هست که جسم  خود را باید به خاک نَبرندروح

 کشندشان سرمیکارت  دستی  نقشهاز اگر چه کاردهایی 
 کشندسر می دانند برای چهبه این دلیل  ساده که خودشان هم نمی

 ایل را خواندهگُ  های  ای عاصی که دست  دسته
  دوم باید بدون  رگ در گور َرَود / دانی که یک قطره خون  سه جنسیتیو می

 داند چرا باغ استتا باغی که خود نمی / ارواح را ی  باید از سفره باقی مانده
 َرَومنگارم به خواب بنگارم و بی / نکاشته استدر خود و چرا چاقو 

 ی  جانانهدست بازی در رؤیا چهارو 
 بکنم  / با آسیاب  آس و پاس  مگر چه اسراری دارد
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 سرخ مثل  خون
 افتد گویانهایی از من برون میدانه / شودی او که شکسته میهندوانه

 از سیاه  ایجاد شده در زمین توسط  دستان  تو
 های شکستهه از صدفجویم سرخ است/ و در تابه جویی کتوسل به هر چه می

 ی  بانکی  دودیو از موجودی / گویدهای شکسته سخن میبا صدف
 ارند و دریا را در اختیار د که در کلفتانبا پوست
 به زبان  هندی و فارسی را های  پیچک
 شتند سگان  تازیصد و صدهزار کُ سی و سیسی

 ختندو روغن به روی  رازی که نه در آسمان بود و نه در زمین ری
 و موش با ُدم  خودش گردو بشکند / اشر گرفتهی  گُ گیتا گربه بیاید با گرسنه

 زبانی همما را که به زبان  بی دو به سه سوسک معرفی کنند بادام   و هر
  تواند بخنداند خوب میخیلی ی شما را پسته
 
 
 
 
 

 
 

 الهامی شکسته
 ماندمیاما استکان به جا  / گیردتغییر در استکان صورت می

 مانم که بگیرم از قیر الهامی به جا می
 ی را که عاشق  صورت  توستو در اما و اگرها تشخیص دهم ماه

 افتدبه تشخیص  نادرست  پزشک می / ها همتر از شورشُتف  سرباال پایین
 یاد بگیرم یترین نحوام را اگر هم به بهسدر

 مانممنتظر  به جا می / باز مردود  استکان است و دود در باالی کوه
 تدافمنتظر  از پزشک می

 ُمهرش را بگذارد بر لب  استکان تا الهام که زنی زیباست
 ی در جدال با رنگ  قیر استتکان  تو از واپسین جامه

  سفید از انتظار راچشم روزگار   / ی  خویشمن مست  آموزگاری
 کشمسر می نفسیکی و یکیکی / گان راشکستهمریضان و دلو حسرت  

 کنم که غبارهای یاغیو فکر می / تب دارد دو ماه  یک عینک
 اندقال گذاشتهبرای ابد را  شما
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 نوش  جان
 دانستم که تو خود  عزراییل هستی / ام را پرسیدیوقتی از من سن

 داند کدام کتابو می / عالم را دارد های  َتک  عقربهی  َتکو دانه حساب  مستی
 گیردوقتی پرنده َپر از من می / ها گذاشته استسؤالکجا دامی برای 

 گیرندنشان  ناشر  به دنبال  سن  پیاله را نمی / نشینندها هیچ جا نمیدیگر درخت
 شمار  امامان هستیتو خود  دانستن  گریز از بی / ی داغ  یک حمامای الله
  دیدار  مامانی  بیجوجهزودهنگام  از فتوای  مرگ  گریان 

 نویسندها نمیسن  نامههیچ آدرسی را بر پاکت  بی /های هشیار دیگر قلمحاال و 
 خورد عمان می بدون  لیموی   /بابا همه جا حوله را بدن  زیرا 
   
  
 
 
 
 
 

 
 

 ماهی دودی
 رومبینم و با سر راه میته میبعد از این دیگر دنیا را سروُ 

 آورمرمیکه از ته  او د / کاسهنه از دهان  و قاشق را 
 اش در هواست ریشهدرختیعشق / بعد از این 

 سر به سر  َشکر گذاشتن / اش آیه خواهد گذاشتو ک رم فقط النه در ریش  پیشه
 ی  درختان را در خود داردست که پیشانیماللت  خاکی

 دنشوخودها باز میکاله این جا درها فقط به روی  و 
 اندی  مرجاناش سرخیقانکه معشو / ستایولی در ته  دریا کوچه

 چه دیگی ادای  روی  ما را در؟ / ک رم بعد از این دیگر جان  چه کسی فدای  
 ست که خودش بام استفردا قاشقی / از جا نکَنید! / در را از جا نکَن

 هللا ببخشندچنگال  خود را به سبیل / بگذار جانوران  جنگلی
 کندار نمیرا در هیچ کجا برگز اشد که عروسیصدفی بکشن و حلقه را به رخ  

 گذرند اعتنا میبی چارهی بیشان جمع باشد مارانی که از کنار  پونهتا جمع
 ُسس و نمک و فلفل بیار! / و سریع از آشیانتو بدُ  / شان برپاو بساط  عیش

 سبیل  امامان را دود خواهم داد / من هم در این میان
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 کبوتر  چاهی باب  چندم  

 روندمن از سن  خود عقب می های  ر دانهدر این شیا
 ست در به دنبال  ُدریبهو سندان در

 کشدقب میخواهد و یاران را در ساعت عکه دیاران را معصوم می
 بریده است آن را و در شیارها کاشته است / مرا گرفته است باران اما مچ  

 دمرا به این جا نیاورده بو ی  کاش اصلن از ابتدا کبوتری دانه
 آییها میی  نبضای که شبانه به دزدیای َبرده

 خواهیمیو طفالنه و دیاران را معصوم و مقدس 
 اش آهنیهایدر این کاروان که باَرش ماه  گرفته است و برگ

 تو را گرفته است باران باز مچ   / مها را به آغاز ببرمن هر چه بزه

 امُ شکستی!ام کن مرتیکه دستـ ول
 اند و دزدان  آسمانی دزدیده / الدی را حتا در روز  روشن همفو و شعرهای  

 اند نام کاشتهدردمند و گم های  در دل
   ها راها و اربابخان گر از ابتدا خوانده بود سرنوشت  زهکاش کو

 که دیارها را از صورت  ما یی راو راحت کرده بود کار  شیارها
 گذارندعاطفه مینه و بیگان  گرسدارند و در پشت  سر  ستارهبرمی

 )در مطلق  تاریکی(
 ی  کاروانیاندر گردن  خسته / سرشار از بزه ی  ی  درخشندهاین آویزه

   ام!نامسن و بیاز گیاهی بیلب  آبستن  ست؟/ من زن  تشنهباب  چندم  کبوتر  چاهی
 
 
 
 

 خسیس صداهای  
 دتطبیعکه می خون  ذبحی را / توانند نبینندها نیز میاما زالل / تو زالل بودی

 هنگامی که ماهیان / توانند بسکوتندمی هازالل / تصادفدمییا 
 ی بیدند تنها عبادت  واژگونه / سراسر  عمرشان

 ی  سراسر  هستیگیاش به َسرابانهآهویی بود که آگاهی / مجنون
 خوش  عودش از یاد  تو با بوی   / از یاد  تو / بازش نداشت از سر از پا نشناختن

 خاک بر سر  این خاکستر  / سوزدوقفه در دل  آسمان میای بیستاره که مانند  
 سیگارینیمه ی  من نتوانم حتا به اندازه اگر

 پروردر این روزگار  وحوش / یک سرخی از خودم باقی بگذارم در این روزگار
 گی خسیس استهمه / اشهایخروس که صدای  
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 ند؟کهپروت تعجب از کی می
 او شسته نشدند های  شویی هم عقدهبا سیم ظرف

 باختهات ای پاکچنان ماندم در دلو من هم
قدی طال انداختی پنهانی امبه گردن و تو  ع 

 شته شدنداش کُ ها مجذوب و داوطلبانه برایکه الالیی
 همه از یک داغ است / نعشهای  ُپراین پشته
 ه ثریا حواله دادکه آستر را ب / ای تر و زمینیاز رویه

 کندباز می / یک پلنگ ی  دستان  ساده / حال آن که این شیر  آب را
 ها که خزف  خودشان شکسته استه! آنوَ 
 قلب  بزرگ ابری / را نجات دهند!دیگران  ی  ظروف  خواهند سردیمی

 مانوخانبیهای  الله/  سوختهدل ی  هابارد بر برنا و پیر  اللهپیاپی می
 گذاری  ای میمشتبه عمرت را بر سر  امر   / آییهر بار که به دنیا میو تو 
 دخورَ ها رقم میاش در آشپزخانهسرنوشت که
 
  
 
 
 
 

 گیآری گفتن به زنده
 عاشق  کشف است شوریده و ست کهکفشی اخالق مزاحم  

 چالق تمام عمرش را بر سر  چراغی گذاشت
 هاکفش استفاده از بعضی ی  که به من فقط اجازه
 گفت تو فقط واکس  سیاهو به معشوق می

 آوردندبسته به هم شاخ درو دو رنگ  دلهُ که یک
 عمرش امیدوار بوده است ی  طور حیوانی الل همهکه چه

 مجاز او را تور زند تا آقای   / چراغ را بگیرد که ماتیکی جای  
 و داشتمبلندگوی  تدل با کفش  پاشنه / آمدماز کوه  تور که پایین می

 !اما فقط بعدها بود که فهمیدم این َدم را باید نگاه/ داشت و کرد ای چشم  گرامی
 برای ابد تنها گذاشت  / گاوها تنها گذاشت را/ با ماغ   های  بیمارو محتوای دماغ

  وار آمدی  زن که باال کوهسینه
 راهنمایی  اش خودش رااخالق با چراغ  در دست

 کرد دریا غرق  و محترمانه 
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 ی  روزگاربازی
  نه فقط در گرگان و کرمان خانه دارند / گرگ و ک رم

 تو پایان  بی های  گوید که موییدنبوی  بوشهر می
 کنندآشوبی میست که نه فقط در شیراز شهراز شیرهایی

  خوب  اندک  های  اش جز خاطرهدارایی / یک سار حتا اگر از ساری هم نباشد
 سالخورشید  کهن و / نخواهد بود / سارانیا خیلی خونین  شاخ

 گانعقل  ستارهبیند که در آن انبوه  بیمرا می مغموم   آسمان  
 دوزندمیو پلنگ هنوز گرگینه برای گرگ 

 حال است/ و بسیار خوش کندشناسی تو که قناعت به دامغان نمیدامی را می
 ماندهباقی های  از ویرانه / آتش  مغان وزد بوی  خوش  که دیگر نمی

 دیرین  قند را  رؤیای   مطمئنن ما / باغبی های  از آن همه خرابه
  سرد  خاک خواهیم ُبرد ی  با خود به سینه

 دهدطول به طومار  خونین  خویش می /گونه این توفان  درنده و کودن ببین چه
 زمین است / ما ی  واره سرگردان و آی  کوبد که سیارهو ُسم به توپی می

 افتاده یگران  از پاهمین بازی / شما ی  یگانه داراییی/ آر
  های سرافرازندفتاده از شاخهاما هنوز نی

 ! نامندمی بغداد ی  خلیفه/  ی  ابله  روی  نقشه راگرانی که گربهبازی
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 هاَتَوُهمایی

 وراَنَدمطمی / توانداو هر طور که می / ُکناَنَدممی / خواهداو هر طور که می
 اشُکنانممی / خواهمتورات  تو این است: من هر کار که می

 ...ج   تا / تا چه؟ / چه تا؟ / اشَتفسیرانممی / توانممن هر طور که می
 خواناَندمانمی / خواَندمانمی / خروس هر جور که بخواهد
 َتَوُهماَندمانهمواره می / دینیا بی / بیداری بر دارهایی از دین
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 ما ی بر بام  بوم
   زندخوار که از الی  دیوارها بیرون میتیمور: موری خون

 آید ققنوسی به درون  منمی / فرستدها را به دنبال  خار میش هنوز پیلو سازَ 
 پرسد از دوهزار فانوس  زنده به گورو می

 پیل ها را از زیر  پای  یکی نتدارد یکیو برمی
 ی  زمینیانبه سینهتپنده در آسمان  دل م  ای بهرا

 ی  بلندی  یک منارهدهندهتشکیل  بپرس از هفتادهزار تاج  
 شان هنوز از الی  جرزهاهایهایی که پارهو چشم مپوش بر پیراهن

 نوشتن باشم من هرگز های  خواهم نامهنمی / دهند به وداعدست تکان می
 نوازدست که خود را "چنگیزی" میچنگی / وقتی آدرس

 آیدققنوسی آواره می / دهدهار جهتی که صلیب نشان میو از چ
 ها گماش را در پرسشخروسی که سوی  چشم آواره به سوی  
 جهان است های  به تمام  پنجره / اش از آسمانی  کندهو تابش  َکله
 گان و لخت وعورانگرسنههنوز  / نپوشیدن های  ای چشم

 ین  فیل هستنددر زیر  پای  پوالد / مانند  فنجانی ظریف
 ها دارد آتش ای که پیامی پریشان برای  پارچهو من کودکی به دنبال  تکه

 ارواحی که با وجود  خار و خنجر و اشکی برای مسح  
 و شور  آواز در زیر و  / اند و هرگز نخواهند شدهنوز مسخ نشده

 دارند را آوارها  ی  همه در باالی  رقص 
 
 
 

 فطرتاندر انبوه  پست
 و آسمان  بسیار عادل / گانی  میان  ستارهمن تاریکی / ای وتارهتو س

 کند پرواز راای ممنوع اعالم نمیبرای پرنده / ای آزاد وبرای پرنده
 )به هر رنگ که باشند(

 روید از زمینی قاتل نمیاو هیچ ُرستنی
 وبی  چگیشروع به خواندن کرد/ و در خسته اشواپسین کتاب را باید از ورق  
 زیبا ی  یک منظره ی  در باره / منجمد دو چشم   / باغی تاریک است

 توانند بنیاد بیندازند؟چه آوازی می
 )حتا پیش از میالدش(خواست باالفطرت باشداز همان آغاز کسی می

 / و از درخت فرو افتاده  زرد و مرده های  انبوه  جنین ما از روی  دریغا که اما 
  زدهقط از آخرین کفش  کهنه و کپکو راه ف / رفتیمراه می

  آوردمیخورشید را در
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 ُدب اکبر است ترین شاگرد  توکوچک
 اش به من دادیهایترین اندیشهاش با وسیعنگییک دل  کوچک را با ت

 گذاشتی تاند برای خوداش سه تیشهرا که قاضیان نگتُ دو 
 اش شعر نگ برایها از هر راش َو ماهیها عاشقدهانی تنگ که تمام ماضی

 اندسروده
 ها را در یک دل فرو ریزندهتمام  بامگان  با من ای دریای  در واژه

 آن را ساخته است؟ / چه گذاشتی جز کوهی که پستان  معشوق تبرای خود
 محکومان های  ها/ طنابی/ و از اندیشهو جز مستقبلی که از ستون  فقرات ماهی

 آوَرد؟را در میدانی رنگ
 آوَرد غوکمیاش از شما پدر درهایال نپرسیدنوبا اح

 کندقلمداد می / ها در هر کجا که باشندو دو سوی  سبیل  خود را سرمشق  دادگاه
 اندازندمی فرو آتش / از درد / ای که در دل  ماشکسته های  اما جز شیشه
 ی را  اگذشته آب از سرو  شستهآن دبستان  از جان دست داند جای  هیچ کس نمی

 آموزدمیعشق را/ همواره فرا های  نازکانهها و زیَرکانهاز او  /که حتا ُدب اکبر 
 
 
 
 
 

 پوشدامن های  گل
 به چوبی کوچک گفتم تو چه معنا داری

 ؟ی  منگیگیرد از تصور  پایان  زندهات آتش میو چرا قلب
 آوری که تو چه معنا داری؟میاش از درخت پاهایی درو همه
 گیردهاست که َپر میدست  من از سرمای  سینهگیر  
 ی  خویش راگیام که زندهکنون هیچ تخمی نیافتهو تا

 دها گرم نکنباغبان با توُهم  
 که از آن گاه نسیان باال دو چ رای  خود را در چاهی نینداز

 رودپایین میعصیان و از من 
 شوندخته نمینشینند و ابدن آمُ بر هیچ دستی نمی نئین اما پروازهای

 آورند به این دنیاهایی که با خود انگشتان  تو را باز میو شعله
 خوانده استدانند که باغبان کوراما نمی /پرسند تخم اصلن چه معنایی دارد؟می

 گیر  زبان  من / عینک شنیده است / فرعی های  اش در راهو دام
 لیگُ لگُ خوشگل و  هایشود به روی  دامنست که باز میدری
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 بپرس و کاری بکن
 درودکارد و زنانه خود را میای که مردانه خود را میدانه

 درود را کودکانه / درودکارد و مردانه خود را مییا زنانه خود را می
  ان سر برونددو داس از یک زه / کندای میو مرا روانه به دنبال  ُدردانه

 کنندمی تو ارمغان و روانی شدن را به / دیگراما توفان به یک
 بر باد رفته کشد به یاد  سرهای  جام را جامدی سر می

 رویندمی / نامیانی که در وهمی وسیع روییدند به نام  
 به دقت برگیر / هاردترین شاخهمرا که کودکی هستم از تُ 

 ابر بپرس بیهای  و از برق
  افتادندوفر / هنگاممعصومی را که در بدرودهای نابه های  تیغه تعداد  
 و کاری بکن کارستان / باز هم بپرس/  افتندمیفرو

 ی  عزیز() به قول  خسرو  خوبان: گلسرخی
 بیش از این نباشد /نباشد  گاه  جانورجایدیگر قابله  های  تا دست

 ایم(و در تیمارستان مارها دست و پای ما را)که موجوداتی خیلی خطرناک
 های زرد  ماندندر توفانا تو بگذارند  / سفت و محکم ببندند

 خود  سبزتان / حاال شما خودتان / بگندیم و بپوسیم و بریزیم و بمیریم
  ی موعود شوید!روانه به دنبال  آن ُدردانه

 
 
 
 

 
 

 ها را به باد بدهتعریف
 بافتی / پوش را با خاری که از پشت  خارپشت آورده بودیتو این تن

 یابمپوش خالی میها را از روحمو دا / شومکه من مدام شکافته می
 من تعریف کرده بودی های دیگری برای  تو این دانه را با ُگل

 هاامور  ریش ی  بینم که همهاما حاال می
 زند کسیای نمیو دیگر حتا نیم بوسه / تیغی افتاده استهای جوجهبه دست  تیغ

  ل  بهاران بودیعنی جلودار  جاه  سبز و جال / که چاوشیبه پای آن درخت 
 سگ استخوان جلوی   و /جلوی  من  لحظهلحظه تو انداختن  مار  پوست 
 کندروح پرواز میجسم و بیکه بی/دهدای میهای دیگری به دست  پرندهتعریف

   شکست استشیشه و بیگیر  این عطر  بییبانگر / بحرانی سخت عجیب
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 نقاب ی  گریه
 ستپس پطرس بیرون رفته زارزار بگری

 انجیل

 ستگیشان تمیز از سادهوقتی دیدم دیگران زمین
 است ُتفترین جا برای دانستم که صورت  تو به

 از دانش  خورشید چیزی نفهمیده است / کندو صوتی که َتف را غارت می
 عزیز  فرشته ف  تُ اما  / ام و وقت از نیمه گذشتهنفهمیده

 گذرداز تقصیر  صورت  ما نمی
 گان  سودبارهی ستارهپرسد چیزی در بارهیو از صابون نم

 اسب  من نخستین بار که از ساعت بیرون آمد گریست
 ترین تفسیر که از آن  ابلیس بودبه و رفت به سوی  
 طلب رافرصت نگری سکوت  کودهای  اما تو هنوز نمی

 شنوی گریز  ُگل را از هر کمال که در زیر  خودو نمی
 ردجز ُتف و تیغ و تزویر ندا

 ی  ما ـ ـ همه نداریم و اسب  هر یک از ما
 باز خواهد گریست / واپسین بار که از ساعت بیرون َرَود

 
 

 
 
 

 تعهد
 من متعهدم به او؟ / آیا پنجره به هر سو که باز شود

 گی و نوری نداشتندزنده / گانی که بر پرده نقش شده بودندآخر ستاره
 طور سرسری همان / ای که روزی با اولیت دارد در برابر  پیالهئومسآیا میز 
 جا آورده استداند چرا آب را به اینباد خود نمی /است؟بوده پرسی کرده احوال
 اش پیداستاز پشت  خمیده / رودچنان که میاما هم

 خواهدمن می ی  حتا سایهَبَرد/از یاد نمی / َبَردکه یاد  خوب و بد  ما را با خود می
 پا به فرار بگذارد  / ه سر کند وام را دست بجسم

 جان بگیری و بدانی / هستی هاتا تو که نقش  دیرینی بر دیوار
 فرزانه بر دورترین و فرازترین جاییکه همواره ابری که اَبرمرد یا اَبرزن است/

 کندپرواز می / زمینی ی  چروکیده های  سنت / وزده آمیب های  از این آیین
 نشیند تعهد نمیبی های  بر صندلی / آید ونمیجا و به هیچ قیمتی این
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 تیر در کمان  مرداد
 اما هیچ حمامی  / تمام شد ای عقاب  پیرپروازت 

 من نُشست سیاهی را از سرنوشت  آخر 
 ها باشدکسبُ که آماج  کیسه / شاید / سامان برای آن آمده بود این جااین سر  بی

 قبتعا / دانای  عقابان اما اعقاب   / باشد!
 دکشیخواهند خوار فروی  خدایان  خونز چهرهنقاب ا

 چرکی بیش نیست؟ / راست بگوید که اووفرا بکشم چه کسی را که رک
 بخارش آسمان را به خارها نسپارد  چه چیزی که

 اندناک  دوزخبیار  شتابخارهایی که آتش
 ؟برای سوزاندن  یارترین یاران  دیروز و امروز و هر زمان  خود

 زرکشی نبود کش و هیچ ترازوی  هیچ کیسه ی  سرسپردهآخر لی و
 در کف  رینگ افتاده است  / این که اینک آش و الش و خونین

 باید ی  روی  دیگ راپس به چه ُجرمی سیاهی
 بشویند؟ گان  روحی گرسنه

 عضله را اما بی گان  تمیز و عزیزپرنده ی  و چرا داوری در باره
 مردن ندارد هرگز؟سر  که در این مردادی  / تیزدندان تیرهای  اند تنها به سپرده

 
 

 
 ها برای کیست؟طلوع

 ست من کافی های  چشم / فرق نکردن  رنگ برای  
 جنبش و برای   / تواند ببیندمی / اشبینا فارغ از رنگ یعنی هر چشم  

 جنبدیعنی که می / های تو که از سخن یا از آدامسلب
 اشزیر  پای های  درخت برای   / شودها میشانه ی  شنونده آدم که از فرق  سرش

 باالترین جنایت است / و سست و به شوخی حتا شالقی الغر
 دهیممیسوم را تشکیل  / ضلع   ما که از یک سخن و دو جانور

 به ابدن  هیچ بدنی / تان راهید اصلن چهارگوشدکه نمی یا شما
 تنها ی  دندهترین مغموم / ورین تترین و شوریدهآن شکسته باز برای  

  ستایاین سقز همان سپیده / این دنیا ی  پستی در
 کندطلوعی شیرین میاَخره ب ل / هاترین شبترین و چسبناککه پس از طوالنی
 هنوزهزاران سال پیش از این و  مثل   / راسرا و هرم و حرمتا تازیانه و قدرت 

 شان ی  چپن کور / و دندهشاآنان که روحبدهد به دست  باز 
 شویمیعنی که ای حّوا / ما هیچ وقت آدم نمی
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 (1) بومادران
 هنگام به زیر  خاک آوردندمادران؟/ ما را مارانی نابه کجاست بوی   / بومادران!

 ها شکسته شوندناب در شاخه های  و پیام / تا هوا فقط از آن  نابکاران باشد
 کننداما آیا ایامی که پوست عوض می

له ندارد/مگر نمی  ما را به زیر  خاک آوردند لهگَ لهگَ دانند چیزی که عوض دارد گ 
 ها بردندپدران را برای گلوله های  قلبقرمز  پاره و پیام  

 شماست  سیاه و زیبای   های  چشم هنگام فقط برای  نابه ی  این لوله
 آیدها میاز آن / اقاقی های  مقدس  قدم هایی که بوی  چشم / شودکه سبز می
  اند  هم چیدهعوضی به روی   / قلب رابی این دنیای   های  وگرنه هسته

 چینندمیبریکی ها را یکیچشم که / اند منقارهاییقالبیو نیز 
 دهایی را داردوستی با چین  رنگارنگ  دامن ادعای  چه کسی 

 ؟ندگرو عشوهگناه ی  گیاهان  بیکه رسیده و آویزه
 دانم تن  من است ظلمت تنها چیزی که نمیدر این 

 تو که مارماهی هستی برای   / اعدام شده های  که در آتش از ققنوس
  آسمانیهای  اندیشه سار  و از سنگ

 گویدسخن می / این سرزمینو گنگ   کور و کر   از دیرباز برای ساکنان  
 بویدر َدم هوا را میه / به خیال  خوش  خبری از مادران /ن چوپاناخون   لهگُ لهگُ 
 
 
 
 
 

 مجلس  دریا
 عنکبوتیان استچشم   ی  وطن  تو سرچشمه

 پناه  ارغوان استاش فریاد  بیو آسمان
 من برند شمشادهای  به سر می / های  شادابیا غم / ناکغم های  با شادی
 گروهی های  زدنو گول / خصوصی های  اندازند به روی  مالکیتو ُتف می
 ست که سر  خود را گم کرده استایاز چشمه / ی  گورزاگهوارهتکان  این 

 دم ندمدتا سپیده / را متوقف کند هاخواهد عقربهو از زاغی که می
 دریاست شفاف   ی  تا قطره کشف نکند که فشرده و نماینده

 دو عنکبوت داشته باشد / چنین تا مثل  همیشه یک عینکو هم
 هاگیترین نوع  زندههب ی  در باره کتابی /نگاردر میای دارد در گوکتابی را مرده

 اشو مهربان گرم و سرزنده آغوش   کتابی که
  دهدبه خود پناه می / درانَ از خود نمی / مندترین آدمیان راها و ثروتحتا ک رم
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 آنک انسان
 آیدیمنوشانوش  ودکا  اش هنوز صدای  از عینک  ته استکانی

 ورددنیا سر دربیا توی  وُ د تا از تهروست که میکاهی / اشو اینک  بادهای
 پرسندیمهنوزهایی را  و نشان   / نشینندست که بر کوه میهاییآیه / امنیاوردن

 استکاناشهُداَنَ  / اَماَش / دانشاگاننویسنده مارهای عینکی که
 بیاوردرود تا از اسرار  ناس سر درو اسکناس  در باد می

 آوردمیدر اش جدا شدهاش سر  خود را که از تنموش از النه
 «کندبشنو از نی چون حکایت می»

  شانهایست که نخهاییشمع ی  و شکایت  من در ذایقه
 فروشندرا می متر خود را و دیگرانمترسانتیسانتی

 خود چنان ادبیاتی پرداخت ی  پاچهلهای که از کَ مورچه بنوش به یاد  
 سرگشتهفریفته و  / دا را هم گرسنهگزاران  فرکه نماز

 کندیمزنبور  / دارداز َزر ای نقشه اشو این شهد کسی را که در جیب  
 اش هایدریها و دربهیأسدر سیمی که صادق هدایت تکه
 اش را با آن بسته بودشکستهزده و خسته و دل عینک ی  دسته

  ! 1که:اینک آن انسان / نودشمیرا  هاخانهها و ضراببانکدل  هنوز صدایی از 
 
 
 
 

 سرشت  ناگزیر
 ایستنداند و گاه میپاره ابرهایی که روان

 خوابند گاه می یا / خوانندآواز می روند وهایی که فراز و نشیب میموج
 ترین خبری نیسترقصند و گاه از آنان کوچکهایی که میآتش
 پاداشی حتا نیستندریزه منتظر   /ـ  شانآگاهآگاه نه در ناخودنه در خودـ 

  ات درد نکند!دن  یک:دستیا حتا شنی / ساز نیستندمنتظر  رسیدن به مقامی لقمه
 هاست گیراه  شادترین و زیباترین زندهدر این راه که 

 ستین  ابرهابازهاست و راه  تمیزترراه  شاه
 هاترین آتشو ضد  مرگ ترینضد  میکروب نیز راه  

 اد برودسرت بر ب / تو بریده شوند و شاید دست و پای  
 اشنازدنیحدس ی  فراز و فرودها من سرشت  خودم را با / در باد یا ورای  باد

 َپر بگیرد در هوا / تا باز چون آتش / یخ ناچار باید آب شود / کنمطی می

                                                 
  . و نیز نام کتابی از فردریش نیچه. انجیل یوحنا، باب نوزدهم  1
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 این گوی و این میدان
 د مرا کناو بس نمی / گویم بس کنم ترانه خواندن راهر چه به خودم می

 خواهدو تو را برای زیبا کردن  این گوی می
 دانیاین گوی و این میدانی که می / اعتناستکه حتا به سرنوشت  خویش هم بی

 بینم هر چیز  زیباگردانم و میمن سر برمی / خوانی فواره را به نامو وقتی می
 ه است  هایی که آثارش بر سر  سرایندو از خاک / َپرَپر بر خاک ریخته است

 شودساخته نمی / حتا محقر هم / راییدیگر حاال هیچ سَ 
 شودای به سرنوشت  دیگری باز نمیهیچ پنجره

 گاناند واژهشوی و زنگ زدهنمی
 نه بهار(/ باغ پنهانی / کپک است ی  که نشانهو پیداست که از این سبزی)

 شعر خواَند در گوش  خرگوش  سرخوش  باچه می / گویدبه خود چه می
 ها راها و مزدکمانی ی  اندیشه ی  ماندهکه باقی / ای رابینم باشهمن می

 گذرد ها میاز خیابان / هاخراشسار  سرد  آسمانبه منقار گرفته و در سایه
 خوانانترانه / انگیز  تیغ و صورتبینم ُگلی را که از صحبت  ماللنیز می
 د موشی را خوانَ میان/ به نام میزنی باریک / زند به قراری که در آنُبر میمیان

 رویکاشانه میطور که بیگردانی و همانو تو روی برمی
 هاها و لنینی زرتشتات در بارهندانستناز ای با ذره
 فقط به شکم و زیر  شکم اتاندیشهبا 

 ـ شان روییدهلب کذایی/ تازه بر پشت   های  که از آن سبزهـ  را ی زیبادینوسورها
 کنی   به در می ای با فوارهمیدان  هر از  / مانسیاه ها را با روی  و ما آدم

 
 
 

 باد در تیمارستان
 باردآسمانی هست که از آن کشتی می / رویددرختی هست که از آن تندیس می

 آید وای از آن بیرون میکه سایه / و تابلویی هست
 بدن  ابدی  مالح / شویورانی میو تو ن / بنددها سفت میچراغ مرا در سرپیچ  

 مانند زمین پهن شده است همه جا)هر جا که کسی پا بگذارد(
 )در هیچ جا(اندعمود ایستاده / آمده و ما در برق از روح   و تیرهای  

 ی  تمام هماما در روشنایی / روندراه می / شانمردم با دو بیرق
 آورند جا نمیها به ها و کوچهخود را در خیابان های  مجسمه

 بر زمین ماندهند  رفتگر به ریختن  افکار  گندیده و عقبو در برابر  اعتراض  ت
  دهدنمی هاو مصلحتبادی که تن به اعتقاد  عوام  :گویندمی

   !ستی زنجیریادیوانه
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 ضیافتی که ضیااش را نیز باید دید
 دکشما را انتظار می / ها در بدن  مارصفی از مهره

 کنید د باز نمیکشرا انتظار می شما در
  است نوبت  تو بر آن نوشته شده ی  دانم کارتی که شمارهنیک می

  خورشیدشود از نیامدن  در می به در
 ترین است(بخشترین و رهایی)آن خورشیدی که عادل

 (تواند بشماردشان را کسی نمیهایی که شمارهبدیبدی)آن از و 
 خواهند نانوشته بمانند در تقویممی / ماهماه و شمادی

 هاتواند بشماردکسی نمی ی  و سختی سردی از / بویی نبرد تا چیزی
 هانتابیدن زهر و درد  از  / دنآگاه نشوگان  مظلوم هرگز ستاره و

  نشود و تاریک سرددل / مانند  خردادهای  رمی خگاه خر از نیامدن  وهیچ
   کشدمار را انتظار می /  ماها در بدن  که صفی از مهره نفهمد و
  
 
 
 

 
 
 

ه  انگشتانی از م 
 دراز  آشنایی های  ی  سالبا وجود  انبوهی

 تابان  من ی  ای چشمه / ای از تو بنوشداو حتا نخواست یا نتوانست قطره
 هنوز نرسیده از غبار  راه / سر و پایان  غریبه با تواما بسیار بی
 قیچی کردند هاها گرفتند و بالسته/ از تو بهرهشان را به ستونی نبو هنوز اسب

  کراندریایی شدند بی / خودشان در خیال  خامو 
 دیگرای بودی تابان از طرازی تو ماهی / اما دراین منجالبی که دنیا نام دارد

 گانشوریده ح  رو ی  کرانهپاک و بی که من او را در دریای   / و پروازگر
 خوار و وحشی سواریهای خونکه هرگز به انسانهایی ی  کوهو در شیرینی

 دهندنمی
  ُجستممیدر  در به
  کندمی شطرنج رفتار های  پیاده با ما مانند   دانستم دستی کهنمیو 

ه داردکه  دریغا  پنج انگشت از م 
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 کشآشیل و پاشنه
 گفتم هرجا که آبی باشد وطن  من است

 دهد در هر جا که باشدغذها میاش را به کاست که سپیدیو تن  من قویی
 زادگاهی ی  گوید در بارهخودکار  تو چه می

 خورند از هیچ رنگیاش تکان نمیهایاردککه گاهی 
 خوانندآواز می / ی مناز سمت  چپ  سینه / شوندگاهی که سنگ  سنگ مییبو 

 دنیابقرار نمی /ی با هر کف / شان از هیچ تپشیو چشمان
 ه درازا کشیده است از کاوشگردن  ملوانان ب

 بر برگیحتا ژاله وطنی کوچک  / و چه از چین  آب بگویند و چه از ژاپن  باد
 یابمنمیـ نککُ خوشدلقدر هر چهـو من نبض  ُخرد  خودم را نیز /ـبه هر رنگیـ 

  جویندها میمرغابی / کنجکاو با منقارهای   / شانپناهبی های  تو را در زیر  بال
 رها و ک شگردن های  درخت ُپر است از شاخه / پرستشپش  وطنای 

 نویسدتنها از آن جهت خودش را می / قرار  گرفتار در دست  بادهاو آن َپر  بی
 بچکد  آب / اش سنگو قلب /  به خشکی افتادهکک  از ارضای  تا 

 را اختیار کند چه سخن را کش چه سکوتاین پاشنه
  شودزاده می عقدهسرشار از شیارهای  در  / ند که آشیلدادان به خوبی میرنگ
 !میردمی عقده سرشار از شیارهای   درو 
 
 

 پاشهای آباز چشم
 مویندمناظری که می / ریزد واتوبوسی که اشک می

 با اطفالی در بغل / هابر شاخه / اند از زمینجای روییدهمادرانی که جای
هی که خود را آن  کجا کاویده استقدر و در هر م 

 که سراسر  هستی را فرو گرفته
 ا شده از چهار ستون  محبوب و/از شدت  تنهایی دتنهای  اتوموبیلی که جو چرخ  

 را بنیاد گذاشته است شآسمان  منفرد و زالل  خود / ماییدر شدت  بی
 شده و زردخشک اش برای این همه مردم  نی که درکاآسم
 یا حتا تا ابدالدهر / بسیار دشوار / چنگ و ُسمشان هایشاخه نامردم   و آن

 اندمظلوم و ساده / پاره دارند و های  روهایی که پاپوشپیاده / غیر ممکن است
 بوسند گرم می گیرند و/ همواره تو را دوستانه در بغل می / و سبزند

ه به گیاهان و گیسان و زندهراما کمک فقیر/ هایپاشی  آبتا من از همه  هالگد 
 یریای  ُخردسالبی با دو چشم   / و آبی / تازه زاده شوم هر بار

 
 2007اوکرایین، زمستان 
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 دانفضله
 یا ُخرما را / خواستو او یا خدا را بایست می / زار بود آن جاخلنگ

 یا تاجر / که یا شاعر بود / جستو این خون رگی را بایست می
 آلود بوداش خونا توپام / ی این غوغاهابازی بود شاید همه

 / فرصتی کوتاه  دان رادرون  هر رنگ های  و خواست
 ای حسابی از کلمات کشیدنکیسه / که من شروع کردم با شتاب اما مدام

 ها پاشیدنپاراگراف آب  گرم و گوارایی بر سراپای   / لیفی جانانه به جمالت زدن
 آور لی به هر حال ک یفو / گاه سختبی / رم و گاه متوسطو ُمشت و مالی نَ 

 همه چیز واضح بود آن جا و  / آری / به سراسر  سطورها دادن
 در میان  ابله و ابلق بودنکه  / تصمیمی سریع و صریح الزم
 ای خام ماده هیئت   را در یعنی شما / من راه  سوم را انتخاب کردم

    ان  روح است ریزاز عرق / اشنظیر و یگانهای که گرما و لذت  بیبه گرمابه
 رنگارنگ  بازی  های  به میدان / اما به شمایل  شعری شسته و ُرفته / آوردم

 هاتر تمام سکهچنان / تانی  نیرومند  چنانی های  تا از شوت / باز فرستادم
  ی  چشم  تاجران و جالدانکاسه تا / ماورا َپر بگیرند به فضاهای  

  د!شون اضلگان  فپرندهی  جاودانهدان  فضله
 
 
 

 گردممن باز می
 گیاهی شاداب هیئت  حتا پس از مرگ: به  / گردم به این مکان  مقدسمن باز می

 فقط تو را نگاه کنم / تا گاه  رفت و آمدها / ات خواهم ُرستدر درگاه  خانه
 در خواهم آمد  / خوابای بیسوزان  ستاره یا به سیمای  

 آواز خواهم شدای خوشیا پرنده / ابممنتظر  تو بت ی  تا فقط به پنجره
 یا گربه و سگی عاشق خواهم شد / گذاردالنه می / که تنها بر بام  سربلند  تو

 اما نخواهم شکست / از راه خواهم افتاد / افتدکه فقط به دنبال  تو راه می
  دانم تویی:می / اما نخواهم ُمرد

 و اصرار  درون آمدن دارد / کوبدمنتظرم می ی  پنجرهکه پیاپی سر بر  ایپروانه
ردباد به گ ردم می / یا تکه کاغذی که با دل  سفیدش  پیچد در گ 

 گرددمیکان  مقدس بازای که به این می درخشندهو یا هر هدیه
  با روی  خندان / گوار بر لب وبا خبری خوش

   !وبدکمی َتَرک خورده است/  این همه هجران ق  که از د  ام را در  خانهو 
 

 2007اوکرایین، زمستان 



 82       گردون مرا به فارسی کُشت

 کن و...تو خوبی می
 غلتاَندبر خاک میام که قول و قرارم را باد من آن مقوایی

 تو روییده فروتنی که در زیر  پای   ی  سبزه َبَرد به سوی  و می
 ی  قرار از چشم چیزی رباینده / ست که بر مقوا چیزی نوشتهو منتظر  کسی
 کنندپیل اقرار می شوم پاهای  ربوده که می
 شود در جهانآتش و محبت یافته نمیکه جهتی بی
 که تردید ایجاد/ و بر پشت  فیل / ستاز خطی ناخوانا / گانستاره و سوز و رنج  

 جهان در هر کجای   / از جان  ما که تمام غوغاهای   / دنشاننام را میُگلی گم
 نوشته آن راز  است سرگذشت  دراز  /اوست ُمشکین   موی   زیبا و به خاطر  روی  

  ستبرای  فریب  آن اسب  فریبایی / سوگند  گند  شمااما  / یا نانوشته
 قراری  بیوشیاای چ / قرار  مابی های  در دست ست جاویدیمشعل اشکه اشک
  وارپشکل ذات  این دنیای   / دزددهمواره می را که قرارت

 و مهربان  تو روییدم متبرک در زیر  پای   / از آن زمان که من
 آن تراوش  نقش بسته بر جان  ظریف  مقوا پی بردم که

 ای  االن وم تا / ای  هزاران سال پیشم)قلم  ما  های  جز از قامت  بلند  تجربه
 آسمانی و ماورای   ازهیچ موجود   / د(هزاران سال بعمای  

 شان سوختهانگانی که جو دانستم که تنها آن ستاره / زیر  زمینی نبوده است
 اندآن پیام پاک را به خوبی دریافته / ُگلی زیباستو فکرشان چون دسته

 (پروررجالهزا و ر این دریای  جاهل)د پایانکه این چنین بی
 (تا اگر بیگانه)ح تکرارما بیا / رنگارنگگناه و بی یاهان  گدر حق  تمام  

 !نداندازدر دجله می / کنند ووبی میخ خیزابهخیزابه
 
 

قد ثریا  ستا ایخیلی عقده ع 
 کننددوپایان عوعو  خود را عوض می / با تغییر  سمت  وزیدن  دست

 که هرگز صورتی نداشت / پایانبه این نقاب تصویری را قاب گرفت تا 
 خواست دریا را دریابدو کسی که می / یا بلکه اصلن َسری نداشت

 رسید که در آنهمیشه به ساحلی می
 ریشه داده بود و شاخه داده بود و برگ داده بودای عقده

 کرد که در اعماق  گورهاو کسی اصلن فکر نمی
 ها را دریابدتا ذهن آن / وجود نداردو بانکی دیگر جیبی و گاوصندوقی 

 رویمی یتازی و به هر سویی  هستی میچهار عنصر اصلی با وقتی تو
 به خاک نروم / غرق نشوم / خواهی من آتش نگیرمگونه میچه

 ه؟ اد هم نبا باد یا بر ب
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 ایاندیشه  ای برادر تو همان

 ایریشه مابقی تواستخوان و
 "مولوی"

 
 کشانخران و کاه

 ها آموخت!من چه خوبی ی  گربه / این دنیا بوداز سگ  بدسگالی که در 
 زد شدی وتا تو زبان / د به دود!ها زچه چنگ
  دیرینی هستم ی  من همان اندیشه / نها شیریو شکیب شرنگشرارت و 

 امها سپردهگرگ که دین را به دست  آزمند  
 امآوردهها درسوراخ  رازناک  مورچهو ساز را از 

 خواهند نادان می های  گوزن / ات دنیاستای زن  زیبایی که نام
 که به کلی بیگانه است با لذت  دوزخ / تو با آتشی بیامیزی
 فرهاد ر  فر  که به زی / بری برگزینیو پلنگی را به پیام

  قدر راگران دردهای   / و خوب های  جوید دودنمیاصلن اش پنجه
  گیرندتو َپر می ها ازکه چشمه / ای جوی  شفاف  ُپر چشم / ای جوی  جوشنده

  پاک  زنبقی بریز را تنها به پای   خود / و سازها از تو سرود
 اندپرست بودهو زن / شخصیتزن زندیق و / اش از بطن  تولد نیزهایکه توله

  اندخودشان خدا بوده / یعنی که خیلی خالق و
 اشسالی یا پیرسالیدر بزرگ فقط کسی که / وگرنه شاخ  غول را نشکسته است

 آلودآلود  از چشمه گ لشاش های  که تشک / َبردپی می
  ها هستند1ها و مختاریها و حالجسهروردی ی  شندهکُ 
 اتهایستیکه با ترانه و رقص و عشق و م / پروازگر و  آموزگاری  ی مورچها

 تبدیل به خورشیدی تام شوی / روی تا خودمی
 ی  زبان  کودکانگیرنده از شیرینیپیام / گران  سوزان  توایمما همان ستایش
 شیر سفیدند که مثل   / هایی شبانهپا گذارنده به راه

 کشان واهاز این ک / ستدن در دورترین جاییَسرشان گم ش هایی کهراه
 عمامه بر سرکنند به گرگی می اقتداان / خرانی که خراز آن 
 در پا  و عبا
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 ی  خویشدائمی رصد  
 ا برای خودم هم نداردام جکوچک جان  

 اش را هم بربایند!هایدارایی چه رسد به جهانی که ترسد
  نکرده است قائمتو را هنوز  /  خویشی  چه نرسد به جوانی که از رصد  دائمی

 گانی که امروز آسمانی برای خود ندارندستاره
 کند؟چه دارند در فردایی که خود را در گوشه کنارها قایم می

 هایی هستیی  نیای پاسبانی که بانی
 افتنداطفا میبه این آتش  بی / اش اطفالکه از هر سوراخ

 آورم؟فرشته در / فقیرم های  گونه از دندهمن چه
 گویدآید و مییک سینی می / آیند برسنددخترک تا می های  وقتی سینه
قاب و عذاب   / که از قیامت   آمده است! زار ُگلبرای ع 
 دینی که خودشان خودشان را با هزار حیله و تزویر و دو آدم  

 آسمانی و محکوم  کردن   /بر  آیند این جا برای حکم راندنمی / اندانتخاب کرده
 طور در ُشرف  موت استخودش همین / و فرط  فقر/  گیستارهکه از بی
 خوَردبه چه دردمان می ایم و دیگرما مرده
 بودن و های استخوان  خود گیپوسیده پاسبان  

 شان راکه دارند حجم  بزرگ  جان / های  ُمَنج میخوار  این ک رمغم
 کنند؟تبدیل می / درخشان  نی های  به نغمه

 
 
 
 
 

 هاسوسن عمر   های  ترین سالبه
 اندازمتقویم می ی  یکی در صفحهمن یکی هایی را کهنسیم
 دهندتقدم را به آن سومینی می /به غبغب  دوتادوتا تو بادهایی را کهو 

 تشآبه قلمی که از چهارمین  / گم شده است خاکاش در هایکه قدم
 هاییبا آب  رختها را من این درخت / داردبرگ برمی

 کنمسیراب می / کنندو خویش را فتح می / گذرندکه هر لحظه از خویش می
  ستتأخیری ابدی / تو ی  ولی چانه

  ستونی استوار باشد / اشخواست برایکه می دستی ی  مأیوس کننده
   شانمبدل های  با لباس/  رؤیاها و توهمات  ژرف  ما

 شدند تون  دوزخ های  افسوس که هیزم
  ها!عمر  سوسن های  برای سوزاندن  بهترین سال
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 اش کجا بودزرتشت تلفن همراه
 گویدها میام که به تلفناز این است که سنگی شده / است ُکشمردمات مردمک
 هاکه به برگ نترسید از سبز / سیاه و نه فقط سیاه بترسید های  از سیم

 کشی باش با غمزه تا من ترغیب شوم / ُکشگوید آدمو از آبی که به آسمان می
 ها رسد که شقایقبام به شلوارهایی و نسب / دوباره به کودک شدن

 خوابدو نسیم شمال شب و روز با آنان می / آورندها را از پا در میآن
  چاشنی نیست / ی به هیچ رنگیچشمهیچ  / بخوان مرا به خوانی که در آن

  کنندارف میدیگر عشق تعها به یکو حتا سنگ
 تعداد فراوان  کوران است / آن که علت   / بریم ترسی راو ما مطلقن از یاد می

 چکد از بانک  خونرنگی می / است فروشانی  آدمبانکی غلیظ   های  و َمبلغ
 هایی که از تیزیدنده / گیاش از گرسنهپیدای های  دندهو  با روی زرد

 گان وفرشته ی  گلوی  مردهه ُکشته/ ک هایی را بُبرندسیم تر استبه
 ستو هستی کی / ستدانی مستی چیای کودنی که نمی / اندفکرانروشن

  ؟پشتالک ی  پالک  خانه / راه  زرتشت وتلفن  هم ی  پرسی از شمارهتو چه می
 اشچشمی  ی  خالیخانهحتا  / خرابخانهی  پروانهبیآن  / دلی خونینآن الله

 ردمک  خودش هم ندارد!جا برای م
 
 
 

 جا مقدسهمه تاج  
 آن پیچ را نچرخان!

 آورمهر کسی در نمی ام را برای  من رادیویی هستم که صدای
 ها نکوب!این میخ را به تخیل  تخته
 شومهر کسی باز نمی من دری هستم که به روی  

 آن قدر خبردار ماندند / آن آخرین منجی سربازها در انتظار  
 کنی ف نمیوی هر ناکسی تُ که تو به ر
 و در یک ادب  پیچک / کند تا آنتنی راست نباشداش را باز نمیزن پاهای

 هایی هستیم در میدانی از بادما مجسمه / ها دروغ خفته استده
 دانند ها نمیهنوز برخی / شودشما عاقبت آب می و با آن که جسم  

 کاپوت است  / ارجمندیا  / که اسم  آن افسر  راستین  همه جا معتبر
 شوندباز نمی / یا مسکوت / گوهر سر  سخن روی  ها به اما این زیپ

 از در درآینده متخیل   مرد   آن بر دوش   های  مگر آن که ستاره
 در میدانی از هوا / جهندکه تا به هوا برمی / یی باشند دروغینهاپیچک

 ل شوند یدبت / مؤدب های  با فرکانس / هایی از آتشبه مجسمه
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 های سبزاشاره
 برای آن دختر  ناشناس 

 
 او های  و چشم / ست که دست  تو بودایتکان خوردن  شاخه / نیافتن  مندر

 دنوشانَ می به چه کسی / خود را دانمای که نمیهمین زلزله
 نخواهد یافت روی کانی را که تا ابد در / گرم برای چه بپوشانم

  رگی را سرخ   اتهام   / و نخواهد شنید / را انیجنبش  سبز  سرانگشتو  تمنا
 آینددر می از ُتنگیها پوشتمام تن

 ها نشستن راتنگ  سنگ / ریسک کردن وکه دوست دارد 
 تو دوختن راقشنگ   های  و چشم در چشم
 ُمهر  دیرین  خودشان را از لب برنگیرند  / منسفید   های  برای چه مهره

 نگریند تلخچرا  / نیلوفر های  و پیچ / ندنسرایپشت  مرثیه و مرثیه 
  بیلی دیوانه در اتوباناتوم اصابت   که در اثر   / جوانی خیلی در یاد دختر  

 بود افتاده طورهمان / سخنو بی باراسف / اش بر آسفالتنعشو  / ُکشته
 آن دختر  بیگانه با من  / انگار که به خوابی عمیق فرو رفته بود

 اشتابستانی دامن و بلوز  ی  کنایهین  رنگ های  گوشه که
 ام هنوز انگار َدَمر افتاده / خورداز بادی خنک تکان میهنوز 

 امپشتُپر با گیسوی   / شاو داغ با افسوس  دراز / بر آن آسفالت
  ه استاو را شانه زد / ای سیاهزلزلهگویا که ناگهان 

 (من بود ست که دست  ایتکان خوردن  شاخه / نیافتن  تودر)
  
 
 
 
 

 نجابت  مادرزاد
 که از یک تارش شاید بتوان / تر از من اعتماد دارداو به تارتنک بیش

 ترها بیشاو به مگس / که پاره شودبی / خورشید رفت به سوی  
 کنندرا بر سر  دیگران خراب نمیهیچ پلی  /شان که هیچ کدام

  تو استدرون  من اسب  /  امنه من من / امای خری که من
 بند  دل  دیگران را پاره / تری  بیششیرینیراحتی و که برای 

 ست که از زادن تا مردنگونهپمادی اما چه / و حتا به خودش نیز اعتماد ندارد
 است باد رفته  تان بارود و شما را که زنبورهایمی / من به من / پل به پل
  ؟ستاره بگذارد تانهایمتا بر زخ / جویدمی / تان خراب شدههایو خانه
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 شودای که رو به خودش باز میپنجره
 توست  ی  کوچک و ساده اتاق   / کرانهبی آسمان  

 زمین  تشنه ی  دیرینه انتظار   اش برمند/از درونسخاوت پنجره را بگشا تا آفتاب  
 عشق و ی  گویند هنوز هستند کسانی تشنهمی / زمان  خسته بتابدو 

 صحیح وسالم و پس حتمن تقصیراز این دو چشم  /رغم فقرشانه دستانی بگشاده
 شان استمختلف های  شفاف با نمره های  عینک ی  همه

 ای بناکنم و خانهب مخود به حال   / گونمن باید بروم فکری ستاره
 خدایان  سترون( )اما نه مانند  خدایی باشد / اشدرون ئ  شکه هر 
 پایان بی ام که در جایی از این جهان  مطمئن
 شودای هست که تنها رو به خودش باز میپنجره

 عینکیو آن مار   / زندآدمیان را می ی  همه دل   اما حرف  
    کنداش به همه چیز نگاه میدرون هنگامی که با چشم  

 دنیا هیچ کم و کسری ندارد! / ندارد یهیچ چیز  دنیا کم و کسر
 
 
 

 
 

 که شب تا روزمگر دیوانه خواهم شد از این سودا 
  گویم می  ماه  با  سخن،  بینممی  خواب  در  پری  

   "حافظ"

 نگاه اسلوب  

 که از اسلوب  نگاه بودند / ها از واقعیت نبودندمیلهمیله
 بردیممی مانها را با خودآن / رفتیمو ما هر کجا که می

 اشکو یک قطره  / وزدتابد و نه آفتاب میجا کجاست که نه باد میاین
 رودتنها راه می / با این حال / چندین صورت را به دست گرفته است و

 ای را پیکر  َپری / بینندکه همیشه در خویش می / دو رؤیا هستند
 که سوخته  / که آتش گرفته / ی  در پیکری راَپری

 عزیز  تو را ی  گیرد جنازهبوسد و دردمندانه در آغوش میو خاک می
  آمیزددرانه میو با او گرم و ما

  ز اوکه ا / نامانهست پنهانانه و بیچیزی / من های  در زیر  پلک
 یابددست نمی / قدر ریز نیزبه نیمه امیدی هر چه این قفس

 که دنیا و هر چه در اوست / دانیمصد می ما صددری  با آن که همه
  اندازندما را دست می
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 1ی  هستیی  فراموشیجهانی شب  

 «!گویید ساعت چند استلطفن ب»ـ 
 ات جوابیدی:  مچساعت   با نگاهی به روی   و تو
 ام رادر چمدان های  ی  اشکو من چندی / «ی  هستیی  فراموشیجهانی شب  »

 آیمیو تا به خودم م / آورمه یاد نمیدقیقن ب / ام راهایی  شکو چونی
 قداست استیان  ببه قدمت  این جه / سرنگونی که عمرش ی  سایهآن بینم می

 یا با من بگوید / بر زبان بیاوردرا بی آن که حرفی 
 عابران  های  ای شده در چشم  سوار  قطاری قهوه

 زرد ای  و از فرط  انتظاره / ای روییدهاش سبزهروان به سویی که در زیر  پای
 و  هاآمیز  عقربهبا عمق  راز / عمیق های  آشناییُمتحجریده/ اما بی

 چنار  بلند   دست   های  چپ / حافظهبی های  هزار حافظهارانهزبا 
 اشآسمان  بیدار  آیندهاز  / ه وگونه قاطعانه از ایمان به ماچه

 سپیدار ی  زدهبسیار راست های  و چرا دست /؟ گفتندسخن می
 های معصوم راو رنگ هامردمک خواه  خوان و خوبیخوش های  خروس
 طلب رافرصت های  دها و سکوت  سنگنگَ  گر برعصیان های  خروس

  "پرتابی"کردند  به  آنان را محکوم /ملحد و مکروه نامیدند و
 ها ی  متحجری روییده در زیر  کفشاز آبی

  اشی  دو چشمخالی های  با حفره / به آسمانی که قطاری سرنگون در آن
 د وآورَ بیرون میبه اش سر از راننده

 اش هستیمحافظهشینان  بیگی سرناز ما که همه
 ؟!لطفن بگویید ساعت چند است پرسد:می
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 از مارتین هایدگر است  1
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 ی  استخدامآگهی
 تا من شیر شوم در این سیاهی تو بدوش

 کنند دو دوش  او رادر این بیابانی که ببرها بیان می
 آورندهزار سفیدی در می / که از یک صدا / الخلقت راگوش  مای  عجیبو سه

 ها گم شوندضحاک / یهر شهر ارهای  تا در گوشه کن
 و بعد / تو بجوی تا من جوی شوم در این ابعاد

 شان/و چهارگاه خواهند نواخت  تراشسفید  خوش های  مورها خواهند آمد با شانه
 جالد را تطهیر / گانباختن  من عجیب نیست در جایی که قربانیان و گرسنه

 و کاه / ها مفتخرپیاله به تعداد  لب / کنندبیابان می های  و تو را اسیر  سنگ
 هر سرزمینی ی  شیری دروغین است/ اما در اعماق  زنده های  ورقهکور از ورقه

 بازنددیگر عشق میبه یک / هستند که از عمق  جانهم مثلثاتی 
  زندوربه دیگران رشک نمی

 ها همدر سیاهی و مستحسنجسته نشدند هرگز و اگر 
  ماران به آشپزی استخدام  ست که از ین کافیهم / اندُخب نشده

 سرپیچی کرده باشند  
 
 

 آتشسیرک  بی
 اندشان را ماهیان ُبردههایی که محتوایاین جا در صورت

 شکل وجود داردمکعبی های  چشم
 هادانم که وجود  دایرهمی / پذیرماش نمیگی را در هیچ شکلو من که برده

 آمده است تفنگ به این جا ی  از لوله
 ورمها را از تو گرفته/و از هیچ که من در آن غوطهاز َمد  میمون که تمام معنی

 دآورَ ی  ماه دیگر باز پس نمیگیکه گرفته دانیدشما می
 و سرشار از ستاره و  / بوسیدآن ظرفی را که روزی حتا شیرش می

 آهو ی  امروز در چهره / ها بودطلوع  نسترن بشارت  
 هستند/ چیزی از ُمد افتاده است و شکسته است در اوج یشکلبمکع های  چشم

 اش را داشت ودیروز سودای که هر نقطه / چیزی زیبا و واال
 ستواریا تنها حلقهم حاال ُدم   / اشباخت برایسر می

  هویتبی دریای  که هر صبح 
 ش استاشکم و زیر  شکم ی  چشم و گوش بسته ی  )دریایی که َبرده

 ها تفاوتی ندارد( ترین نوع  ک رمی  َپستگیاش حتا با زندهگیدهو زن
  اند نشسته تماشاخانه های  هایی که بر صندلیتا حباب / َپرداش میاز درون

 ای قند بگذاریدحبه / اشما در دهانو ش / اش کف زنندَدم به َدم برای
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 امام ، همه  درد  آرزوی  تمام همه  سوز  نا

 امن دهم یقین را که شهید جست وجویبه گما
  "اقبال الهوری"

 اگر این بار مسیح بیاید
 پیکرت در زیر خاک به کاوش ادامه ای و ذرات  تو مرده

 در رویارویی با باد / تا سومین کس / دهندو به خواب  من رؤیایی می
 زیرترین صدا را که زنانه است که آبستن است بردارد

 میرندها میداند پشتبستری که می / ری آتش گرفتهام و بستبرداشته شده
 اش خوابانهبی وجوهای  و حنجره در جست / اما خنجرها نه

 رسد ها میگینیالوده به جنینی جویای   / دلجنینی مجرب و زندهبه 
  گناه  اتمآیم و ذرات  بیمین / خواهد از زهدان بیرون بیایدکه نمی

 اندازندمی خوارخون ی  هاتها و راکبمب ُتف به روی  
 شودُهما می / اش به هر کس بیفتدکه سایه / همتیبلند رقصند بر بام  و می

 آخه شوهر باید نون با خودش به خونه بیاره  ـ
 ده با خودش از خونه ببره!خون می ِوری که بویِ وُ نه شعر و ِشر 

 شوددیده میشان که فقط پشت / ست شایدگناهیبی های  حق با بره / آری
 تنها در دهان  سگ است / دانید که تحقیق  استخوانو شما دقیقن می

 سراپا مسلّح نخواهد آمد!؟ / اما آیا اگر این بار مسیح بیاید / شودکه میسر می
 
   
 
 

 تر از سیمرغکامل
 صداقت و عصیان های  ای از زاللزاد:ماشینی شیفته و ُپر شور/با بدنهشعر  فرخ

 شعر  تو: / در اتوبانی خلوت و گشاده و بارانی / نور و سرعتی از
 از زمان / متهوع ای مشکوک به زمینچندچرخه

 گردان از هر چه کوتولهروی / خالی از چامه های  چولهبا وسواس به چاله
ه به دنبال  فروغی فرزانه و بی  نظیر در م 

  شینمبن خالق گانیپرنده ی  تا من به ترک  بلندباال و مضطربانه
  از ابر استای حتا تکهفاقد   / شانزیبا و نیرومند و روان که زبان  گانی پرنده

 زمان هم / در یک زمان / شانو عاشق متعهد و دو بال  
 پرندو نیز عموداافقی می / جهان های  ی جهتبه همه
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 عمامه بر سر اژدهای  
 بودم و خودم دزد / مو من که خدا بود / گان برخاستیی  ستارهتو حتا به دزدی

 توانستم حتای  تو را محکوم کنم؟گونه میچه
 ه خدا بودمکو نباشد من  / ی  کوبیدن  میخ باشد؟میگونه یک خواجه محکچه

 حورالعین بودم؟ اوخ  وُ و شنیدن  آخ
 ها برداردعین  آن است که چکشی خودش را از چک

  دانقاضی بچک های  چکه از چشمو چکه
 !اباما مرا جنده خط / کندها مغازله میبا آب که خودش دارد بر پای  غازی

 خواب ی  رؤیا از رختمن که تختی هستم رباینده
 را 1رضا و صمدنه یک "چپی" که مرگ  غالم
 ی  درون  سطل هم حدیمردیناجوان / اندازدوقیحانه به گردن  سلطنت می

 شان در قابحتا عکس هاو مرغابی / شما دارد ی  تا حدود  دو میخ  سینه
 :خوانندصدا با ناصر خسرو میهم / ناراست ی  ها"بر عکس  "راستی

 «ا شدمهن  اژدهکز بیم  مور در د / اماز شاه زی فقیه چنان بود رفتن»
 داس ای  که انحن / ها بدانمزودتر از این / افسوس اما که نشد من

 زنانهناجواهایی که نو آسیاب / ماه را هرگز تکمیل نخواهد کرد
 برجسته وهای  ما را به دزدی و فریب  آرد  پستان

 کنندمتهم می  رانسفید  گان  سوءاستفاده از ستاره
 استثنا شان بیاما همه / خودشان هر یک بدتر از دیگری

  هستند! 2"یاخالق جلقیان  "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 رضا تختی و صمد بهرنگیغالم  1
 عبارتی است از فردریش نیچه  2
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 غنیمت  َدم
 عجب تمام کلمات کف کردندکه شاشیدی در شعر و دیدی 

 ها هدایت کردندی  بطریوجب تو را به جانب  جوانیوجب
 و ماه خودش را از رجب جدا کرد و

 ردآوُ و واجبی با خود می / ُبردها را با خود میبه جویی پیوست که دست
 شش ستاره دارد / و من دیدم که عجب هر پا به جای پنج

 کیر  تمام و چهارده / شودسیزده به در می / هر هفته ی  که به اضافه
 اند کلمات کف کرده / گویندآیند و میمیاز در در
 گیرندی  ما میُخرده به آسمان  عاصی /شیشه دارندهایی که خودشان ُخردهو آدم

 ؟ شاشددر شعر میی  ما / آسمان  عاصیکه چرا 
 داند که این حمام  پیر و فرهیختهاما هیچ کس نمی

 خواهد هدایت کندیا می / کندمی هایی هدایتشما را به جانب  جوی
 ند  نزقربان میی  عید  نافرخنده / ُمحرم و / رجب و یستاره بیکه پشت  پا به ماه  
  را شماریبی / و قندهای   آدم َدم را غنیمت بشمارد / عمر ی  تا در این دو روزه

  بگذاردسرشته از عشق  / ودین و ایمان ی  بیدر دهان  تنگ  آن ماهی
 با نمک رودیی میحّوا ی  صدقهقربان / هزار بار /ی که در یک روزاهیما

  داردمیجب وابه صد تع را زمین و آسمان / اشتماشایکه نیم
 از ستایشکه  / و مست کندمی جوانو اشعار را چنان 

 دریا  ی  اعماقماندهبرگ و خشکبی صدای  کف زدن  تقویم  
 شودای قطع نمیلحظه
 
  

 تدرست اس
 آیمنمی مّیانُمه   درست است که من به هیچ وجه در شمار  

 هزاران آدم را بکُشم / ایشیشه ی  کوچک و شکسته ی  توانم مانند تکهاما می
 در و پیکرام در کار  این عالم  بین مات ماندهدرست است که م

 ایناچیز  آینه ی  گوشه توانم مانند  اما می
 همین تو / نظیر  تو کنمی  بییباییشماری را جذب  زحیوانات  بی

 ترنج تا شَ  / ای همیشهکه درست اشتباه کرده
  خودش را فقط از دو رنگ نسازد های  خانه

 دست کشیده شودگوش  مدادبهبازی ی  و هر چه گوش  آن بچه
 ر  در ژرفااشع اهای  حرکت / دنتابع  هیچ قانونی نشو

 را   زیباوالن  غ /ان شهای  شوریده و بزرگکه در دست
 به تماشا نشستباید  / بسیار قوی های  بینبا ذره
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 اندغبارها انسان
 مارها و خارها تا بگردم در میان   / جان  بیمارم را بیمارتر گردان!

 مهایی را بیرون بیاوراین َگردها جانو از 
 ورزندعشق می / شانباریک و زیبای های  ها به اندیشهکه هنوز میان

 زنیتنهایی می های  تن پیاله به یاد   / گردونو تو با 
 و از تا بگردم در میان  مارها و خارها / شان عاجزکه سالمتیان از درک

 شودهر انسان عاقبت چنان مخفیانه به بینی وارد می / اندهراسان
 ی آسمانیدرخشنده و صدها هزار کمربند   / دهندها او را لو میکه فقط عطسه
 گشایندزنان میمارها و جالدان و راهشبانه بند از 

 بپوشم را به تن رزمو پیاله در عشق زنم/ /تا هر صبح من از نو پوست بیندازم
 چنین دستمالکه این/ی  تو عاجز استاز درک  عشق  جاودانه  مریض/جهان  این 

 خردیا می / گیردها قرض میاز عقرب
 کندهایی را که در زمین و آسمان پخش میو قرص
   آورده است و زرادخانه خانهو ضراب از بانک

 
 
 

 (2بومادران )
 ست جوانکه بر جاده افتاده دختری لیگاین  / مادران؟ بومادران! کجاست بوی  

 اش جان  تو را جاودانه مجنون خواهد کردکه یادش مرا پدری پیر/ و جای
 اندفرو افتاده / پراکنده و خوار / اشرد به جنگلی که جمع  درختانو خواهد بُ 

 انداز حرکت باز مانده / ی  عمر  خودهاجوانی در کجای   اشهایتیشه و
 اندمتروک  تو خفته های  که در چشم / هاییی  گنجشکبازی هستم نیازمند  تسلی

 گریندمی رگوُ رگهنوز  / شانکوچک و منقارهای  
 ز به مقصد نرسید که هرگ / گناهیبی / خبر از َدمی بعد وبیدر یاد  کاه  

  یانده از خویشو صدهزار التماس رو / کندبید  سفیدی بادها را جواب می
 شان رادهان زیبای   های  و غنچه رنگارنگ های  ُگل / مگر مرگ
 که تو با شیون و شروه  / َرد با خودبَ فانوس مکانی میس و بینفَ به کدام بی

 ای هستمو من که دوشیزه / زنیمیی  سیاه تن آن سیرهپیوستن به گونه از این 
 قلباتومبیلی بی با اصابت و در اثر   / ای غریب افتادهی  جادههادر اوایل  جوانی
  :پرسمپیاپی می / مرده برای همیشه / هبارناگهان و اندوه

 اشآهنی ک ی بود که آن تیشه با قلب  ؟) کجاست بوی  آشنا و ُمشکین  مادرم
 را ریختش خوی ی  ستهد علیه   ایتوطئه طرح  
 ها بود؟(که آبستن  شکوفه چوبی علیه  
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 معاصر زمان  
 ریزم واقعیت  تو را دیگرگون در گونی می / من در هر موقعیتی

 کنم اسراری را که دیگران به آسمان نسبتو از سر وا می
  آورنددر میرا فیل  / یحرفو از هر ریزه
  َردآورا درمی آزاده 1ویست که مُ دالور کسی
 هو دل  دردمند  مرا از سین/  دهندهتکان های  از واقعیت

 آورندمیدر بوق عهد   های  سر از گونی / تا دینوسورهایی که با ریش و تسبیح
 بند ای جا برای خودشان نیادر هیچ گهواره

 نظیرشی بیمزه / زنیگان میستاره ی  ای که تو به پیالهو پیاله
 اداما آز /بندی تنهار سینهد معطر/خوَرد رازی تکان می/خند  لطیف  اطفال باشدلب

 ورستانو گ های  سبز  دور از گندستاننند از ساقهزسر مست/ های  تا جمیع  چشم
 ی  ناشی از خرافهاجتماعی های  و بیگانه با زلزله

 محبوس در قفس های  و ناشی از خرمهره
 مناظری را / کنیم مان بازخواهآزادی دالور باشیم و از دست و پای  
 های ترسوی  مگسعکاسی و فقط دوربین   / که مال  زمان  معاصر نیستند

  گیرنداز آنان عکس می
 
 

 شناسیقارچ
 روی  چه کسی شرافت  تو را شفاف خواهد کرد بار  دیگرآب

 و زنگ را از عفاف  موی  من خواهد زدود؟
 اد کردند کدام بی  درون  راهی / دودشناس را ی  ساعت  اطاعت نکننده

  کندرو میآببی / آوَرد ومرا از مچ  چپ  خود در می / که یک االغ
 افشاند در توو یال می / هاآوَرد از کپکاسبی آتشین سر در می

 داران وی  زمامگیریشهرهایی از بی که برای  
 کوشیروز به شدت می وشب  / این زمینیان ی  ی  همهبرگ و بریبی

 خراب  مانیمه ی  که خانه / تر استر  سخت  چیزی برتر و نورانیبه انتظا
 اش از دیوارهاهایو دست / سنگین نشسته است گونه چشم به راه وها اینقرن
 سوزانند می / َکنند ویکی میها را یکیـ قارچ گیخستهبیـ 

 ت در این میان زاهدان  چپ و راس / طلب رافرصت های تسلیم شونده وقارچ
 نامند دار را ننگین میریشهآزاده و  های  آدم چکانند و/از کیر  خود اشک می

 تازنددرون  ظلمت میدر  / شانسوار بر زهد  نازایو 

                                                 
 انگور مو: تاک،  1
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 تاریک سنج  تب
     اتوجبی همین صورت  نیم / کندات تعیین میرفتارت را همین صورت

 اتمتریسانتیده و گفتارت را همان اندام یک متر و چند 
 دانست خودش را نمی اما ماه که حتا ارتفاع  

 پنداشت که آسمان در شبمی / توانستمرا تغییر نمی های  رفتاریو بی
  مختلف دارد ها محتوای  میلیون
 خدایان ی  و برگزیده در تو تبی معتبر استاما 

  ادریغ ها را به لغات ارمغان /بنقا و/  داردها را تعیین میکه عمر  زمستان
 سنج  تاریک راآن تب / ماه ی  فرصت تا از نیمهتوان و من نداشتم 

 تو بودند  های  کوچکی که در گوش های  م که آیا بت/ و حتا ندانست درآورم
 ستیک آدمک  برفی های  که در دست / ی  خودشان راجای اصلی

 سفیدخون های  قدر پیداست که سبقت  این صبحاما همین / عاقبت یافتند یا نه
 ی مامختلف  چهره ی  هابه جیوهخواهد رسانید / پزشکان را  عاقبت
 سیاهیبه خدایان  روو /  نقاب  شما به تعدد  

  اندهایی در بنیاد  آینهانستن  تغییرنتو /و  خویش های  گیکه دریغاگوی  کوتوله
 
 
 

 ناکچسب های  خاطره
 دسترای در دوند به صخرهاام چسبیدههایخاطره

 اشهایکه های خلئیسقوطانند در و تو را می
 هاای نیافتن / یابدپاک و راستین و واال دست نمی به قعری

 هایی در دورپاکه خاره / دریا را چه کسی این گونه بافته است
  یابندبد میناکامل و خود را شبیه من  

 گویند که اصلن وجود و همواره با کسی سخن می
 اکسیژنی  بیبا سینه های  کفای  / ؟وجود ندارددر این عالم  م

  نواری های  شوند با چسبگونه بسته می/ چه دندست و پایی که وجود ندار
  آیدکه هرگز به جهان نمیرا یا آوازی /  ؟ییا با هر چیز  دیگر

  ی ماجا از دل  شکستهخارها را این/  گونه برباید گلوی  قناری؟چه
 جهان مگر موجود   مندترینو سخاوت ترینخوب

  کنندهایی که از افق عبور میقطره/  در بیاورد ولی اگر
  اند؟آیا به اشتباه نرفته/  خودشان را شبیه هیچ کس  دیگر نیابند

  خواهپاکیصدیق و   ی  هایی چسبیده به یک دریاخاطره
 ند ادشمن  اوی دو / گیبافنده ی  که سه میله
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 هیگاپریان  کوچک  پرورش
 شانالیانبوه  درختانی بود که از البه / گیگرسنه

 آمد ها مینانردهخُ  به سوی   / گانی  پرندهکشیدید وقتی پای  پتیشما سر می
 نبودیم ترریزی بیشُخرده های  به سمت  ما که بچه

 پیش از آن فرو پاشیده شده بود / ی  تاریک  سرنوشت  بر خاکو توده
 یا حتاتر / ندکی قد کشیده باشندگان حتا اکه پرنده

 زنداالن/ عکس  درست  نان/ آنان را صدا می / آن که سر از تخم درآورده باشند
 کشندسبز سر می های  گاهپرورش / شانالیکه از البه

 کاری  جنایتوحشی که یک مرد   / ی  تو را ببینندگیتا یازده ساله
  ه ریل  دراز  قطار بسته بود   ب / ات را با ریسمانکوچک دست و پاهای  

 طور به حال  خودت رها کرده بودتو را همان / و خودش رفته بود و
 هنگامو سخت نابه / موهای من همه ناگهان / و وحشت و اضطراب ُشکاز 
 !ی  موهای  دوازده سالهسفید  همه های  هنگامیای نابه / پارچه سفید شدندیک

 سیزده ستاره رد  خُ آن دخترک   / چه خاکی بر سر؟ / ای بپاشم بر خاک؟چه چاره
 فقیرش بود بزرگ  پیر  / که پدر اشاز شنیدن  خبر  مرگ  آخرین بازمانده

 آویز کرد شبی حلق / را در یک حمام شچهارده ماه  تابان  خود
 ها اندکی قد کشیده باشند پیش از آن که آب

 آن ابر  گریان ی  پریدهنگر ی  کشیدن  ُپرتره به قصد  ـ موها یا حتا قلم
 گرسنه به ریلی اشسفت بسته دست و پای  متشنج   با

  ها بیرون آمده باشند از بیضهـ /  ی خستهقطار منتظر   و سخت
   
 
 

 دریایی دروغ  یک قطره حقیقت و
 گانیدریایی دروغ این زنده / یک قطره حقیقت بود و
 و زیبا ژرف های  دوست داشتنبیکه  / ای دارد آن چاهاما با این حال چه چاره

 اتفشان  در عاطفهو تو که آتش / تواند زنده بماندای نمیحتا لحظه
  دلوها ریخته باشد؟حتمن باید در پای  

 یک دانه اکسیژن بود و / تازد و سوارش شمعیت که میسدریا اسبی
 اگر زمین برای همیشه از نور / یانگاین زنده / اقیانوسی خأل

 تهی شود  و معشوقه جوگران  حقیقتواز جستیعنی 
  ایمکهکشانی محتاج های  گاه ما به قبرهایی با حجمآن

 ی  شیههو زیبایی  نبضکه از ظرافت   برای مظروفانی
 بهرههستند بیکیدن ا /  شعلهآبستن   های  از دانه نیز
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 راز  رازیانه
 مرا فراموش کرده بود های  قاشقی که بشقاب

 کردیهای تو را دیگر نگاه هم نمکسو قابی که ع
 ستاش آتشیکه همیشه در حافظه / اما عاشقی هست نه در فراز نه در فرود

 گوید که وسط هر کاریها از دهانی سخن میو با چوب
 این مقال  گذارم فقط/ نمی گذارندهیچ نافی را قال نمی

 به سفره و به بلعیدن ختم شود
 خواهد/مگر خودش چند پیکر دارد؟ها برای خود میها را تنناف ی  کسی که همه

 رده اخگری توسط  وسطخ / خواهندنمی چرا این کوران و کّران
 شان به این دنیا تصادفیبرای آن عاشقان  گذار

 بفرستند؟ /شان خاکستر  ما و نشستن
 داند:نمی / خواندمی / دارد وکه خودش را از تاقچه برمیمگر کالهخودی 

 زیپ  شلوار در آمده سری که از
 پخش است  / جغرافیا گذارد که در هر کجای  سر به سر  اجباری می

 پیدا نیستچیزی پایان هیچ بی ی  در این پهنه
  از گریبان  مابیرون آمده هایی سر  خوک مگر

  ستکسی عاشق   های  در کنار  چشم / خوارُنش کارشانترین شاهکه بزرگ
 جویددر کلمات  گرازان می / را هوده راز  رازیانهکه بی

 
 
 
 
 

 شک به وجود  مشکوک
 آورمجا میتشک را به این / چند زنه حالج / تا بدانم که تو چند َمرده منصوری

ای هیچ عقیده امروز دیگر حاضر نیستند/هرگز برای   های  تا همه بدانند/ که پنبه
 دانندزاده نشده میو کودکان  هنوز  / بمیرند / هر چند تازه و به رنگ  فردا

 اش نامعلوم جا آورندهدست  به این خواب  که این تخت  
 خودش هم شک داردمشکوک  حتا به وجود  

 ای که خارج از زمان و مکانچه رسد به چند و چون  نطفه
 دسپارخواران و سودجویان میها و خونفقط به خلیفه / امکانات را ی  همه

 گونه خواهید رفتپس شما دیگر چه / به ما بریده را و تنها دست و پاهای  
 پیغمبر  ُپر از مجهولبی فرداهای  به پس

 معنی؟گاه  بیدر این خواب بمیریم  انباشته از برای  چه 
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 کرکس  کسان
 ریشه بودبی به من   / رگبی های  زمینیعشق به سیب / تتو پیازی بودی که آزَ 

 گرفتو پیوسته مرا مار می /  را پوستاالهللاالاله / تو های  الیهکسی با الیه
 طمع داشتی را تو هزاران اشک  / شیرین  یک الله های  از الالیی
 شودجا ختم نمیکبه هیچ  / ماشین های  گفتم که گفتار  مهرهداشتم می

  مرا مجنون کرده است  / اال به کفتاری که از عشق  سرشارش به تو
 داندنون را سر  ما می ی  نقطه / نامد وست این کسی که نور را کثیف میکی

 کنمدارم و/ دو پا داشته دو پا قرض میباال افتاده بر سر  دار؟/ سر  خود را برمی
 و با حسرت تابوُ روز و شب با آب / وز دارندنگریزم از تنورهایی که هو می

  کنندزمینی تعریف میاز سیر تا پیاز برای  سیب
 اندُبری به جیب زدهاز جیبخدا / یا بی / خداپرست ای  هایی را که صحراهدارایی
  راها خال  یک راننده هشت / و  مارها خط  هفت /کنند می و تأیید تقدیر نیز

  خوردتکان می آسمانی عشق دارد بر سر  ریسمانی /از این دشتی که در آن 
  منزوی بروی ی  یک سر  قدم به دیدار  آن الله/  توکنی چرا نمی

  ای بر خاک افتاده استچون نقطه /ببینی با آن که سرش  و
  کرکس  کسان را بیابد و / تا ریشه و مقصد   / به دست دارد قلم گونه هنوزچه
 ؟!رسوا کند عاقبت راا م
 
 
 
 
 

 عنکبوت امضای  
 گونه خام به خود پذیرفتبر خاکی که مرا همان / سوخته های  از بوسه / نه!

 بینیشان را در خواب میز بویو بر آتشی که تو هنو
 نخواهد گرفت رگُ بر ما  / َگند  شما های  گونه ی  جز همین اشعار  رد کننده

 بتوانی بنویسی تو هنوز را شاید
 ؟چه باید / آن قابله عقیم   های  ه مقبولی را در دستامای  ن

 ترین باشدکه خواهد از ک رمی تعبیر  رؤیایی را حتا اگر پخته
  هاستها هزارهآدم ترین  که مجّربگلی /لی در دبستانگه هرگز نباشم من/ ک ازو 

 سر از پا نشناس  /روز شبانه از صمیم  دل و / در سراسر  گیتی
 ستهاییبه در / والدین هنوز های  چشم / ؟انداش بودهمنتظر  زاییدن

 را  نشاخود ناک   بویبدر   / اما معلوم نیست چرا / تهی از الدن و پیچک و یاس
 دکشنخورشید میماه و  به رخ   / عنکبوت است که در زیرش امضای  
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 هاپروانه ی  پرونده
 اندکزهدانی زاده شد که اندک / در زندانی از طردها

 سابق  خود را به این نور آوردم / یواشو من مرده شدم که یواش
 و باز هم گاه من مرده شدم / آوردگاهی که گاه طرد  ُتردترین آینه

 آهسته؟ که چه شود آهسته
 د؟خورَ چرا نیاید بیرون میله از خودکاری که هی خود را می

 ای آن را زیر  ستارهای که طرهپیشانی ی  ست پیشینهگونهچه
 نویسد که نوشته باشد؟می
 د بیرون؟خوانم خونی که آینه را چرا از زهدان نیاورَ می

 که کشیده باشد / ای هستیرمهکشاَند به باز هم گاه تو سُ سابقه خود را می
 کنند به لبان  یک سیگارچپ نگاه میخانه چپ های  اسباب

 که بوده باشد / عین  ظلمت است / اشنورهای ی  در روزگاری که همه
 جایک / بان  چه چپ چه راستزندان های  با دست هانهاپرو ی  و پرونده

 باشند که نداشته  / به دو نور به سه گور احتیاج ندارند
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 زن به خویشخنده

 کند استاش به سوهای  فرق نمیای هست که رویپرنده
 کنندشانه تعریف می مو به مو برای   / اردگان  دنبالهاش را ستارهو ُدم
 ام را صابون زنمتا من شکم / ات ته  دیگ نیستروی

 تفریق همداند که با ضرب می جدول   / ها را حمل کندو منقار  او حمام
 آسمان تخم نخواهد گذاشت

 تو سفر کند  ام در موهای  تر است دستنخواهم گذاشت و به
 تعریف کند / ترخوبکه یعنی  / ام را هر لحظه دیگرگونات دستموهای
  قاه زننده به خویشاما قه / گر چه مبارزداری هست پستان
 آورندمی راهرا به هم گیسیکاله /شان گیرها از هر سو با خودو کف
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 سفر در زیر  پوست
 کند در پوست  هویجاین کارد که االن دارد سفر می

 دوردست سفر  من بوده است در کشورهای  هم
 هااند کسانی در جان  سیبو شعرش را خوانده

 ؟ستمردن  کی / مسافران  بزرگ اصالح  اند که این یأس  بیپرسیدهو 
 ام من معتقد شده / ؟هااین ریش ست اشتباه  االن  از چی

 ُگل به آب بدهدقدر دستهی تو هر چهکه دسته
 بر خود داردرا ای که نقش  گالبی رود این پارچهباز آب نمی

 اشو با کمک بروم پیش  پزشک / گویدخونی به رنگ  پرسش هی به خود می
 گشایداما تا هویج در موقت  این مسافرخانه چشم می / شعر و هنر را ترک کنم

 نازک  من  های  در پوست / ریش و سبیلبی بینی که یک چاقوی  تو می
 نشسته است / من های  نازکیدر پوست

 با صبر و شور و ذوق  / گانپراکنده و رنگینی از واژه و دارد به تجمع  
 بداندهم آن که حتا خودش  بی / گیرداز آنان نبض می / دهدنظم می
 باالتر از هر پزشک /ها ولی  گُ تر از تریای به

 کنیسفر می مجاب های  آتش / اشتباه وبی های  کدام آب تو در ژرفای  
  شود واز تو زنده می/ بسته برپیراهنی مردهی  نقشکه این پرتقال  نازک نارنجی

 امیدوار را ریزهای  مردهُخرده / ما روح   ای  هموشهفوری از گوشه / آن خاک
  ؟چیندمیفراکه اصلن بیمار  روانی نبوده و نیست/  دانیدر چمکشد و/ بیرون می

   
 
 
 

 گریز از وطن
 سرمان گان بر فراز  پرنده

 شوندگذرند و محو میبندند و میکنند و میدو سنگ  خود را باز می
 گردندشان باز میشوند و به آسمانزنند و دور میگان در سواحل قدم میستاره

 روند درشوند و میکنند و خسته میگو میوفتها گتندیس ابرها در پای  
 خوابندسبزشان می های  خوابتخت

 شان شکسته است شایداز آن  آنان است که دل / ولی حقیقت  برتر
 ه بر بابونه باقی ماندهکزردی برگ  رویو این َتک

      :آنان است ی  حکایت  عشق  شفاف و شوریده / و جاودانه بر جای خواهد ماند
 از وطن   اما نورانی / به گاه  گریز  ناگزیر / شان بودندها تشکینان که سنگا

 مثل  تندیس شده بودند در کنار  دریا / هابه دوردست گیاز خیره / و بعدها
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 طوطی دان  مرجانی در سنگ
 شدخوابه میات با آن باد  خوشگل هماگر کاُکل / داش آکل!

 ؟خوردیدنی برم این دنیای   مگر به کجای  
 ها دیگر این چنینو غنچه / مشد هر دَ تر میرد  باران شکفته و شکفتهاگر تن  تُ 
 دیگر نبودند؟یک های  طراوتیتکرار  بی

 آلود  ما دیگر باز شده است وُمشت  خواب
 فکر تر و تازه و بلند ابرهای   / ی  کبوتران  معصوموحشیانه ی  شکار  از فراوانی

  ُپر کفتار و ُپر کابوساز این دنیای   و / بگریزنددانند به کجا نمی
 ها را با پا باز کردنافتاده به نخ ی  عقده / دل با که بگویند غم  

 خوابهمین برخاستن  یک "هزارپا" از هر رخت / شوداش همین مینتیجه
 نه از یک دل / به خشکی افتاده ی  که آن َقمه / و ندانستن  شما هرگز

  اما عمدن شکارچی /شده ی رعاشق  قنااش که از صد دل
 شانهایتا انارها متوجه نشوند که در پرده/  کندآلود میخوشگل را گ ل های  آب
  سرکوفت شده  آرزوهای   ی  که به نازکیـ 

 داش آکل ی  چارهخون  دل  بیـ  غنچه ی  ی  ُمشت  بستهو به تاریکی
   دخوانَ مکرر می ای  آوازه خواب / داردخوش ی  عقابان  آن قربانی

 ی تن  یک مردتنهجز دو سیب  پایین / خروس چیزی نیست این جا )ُدم  
 (به کمر غداره بسته / هاییمردی دوست  باران

 
 
 

 دختر  دفتر
 باران های  هایی به شمارهبوسه
 جان نهادند / زنم بر یاد زالل  یارانی که در جدال با آفتابی تاریکمی

 زیستن در ارضی ارزشی داردو رفتند به چه 
 صبح این قلم بارید َدمای  تا َدم؟ /شود َدمیاش حتا متوقف نمیهایزار که صدای  
 ناپذیرسیری های  چاه و چاله مانند   / آدم  چهارصدهاهزاری  هااما چشم

 بلعیدند فرو می داشتند ها رافقط فراموشی
 و کردندگو روان با من گفتهای  سر به صحرا نهادم و ریگ
  گان  زمینزنده تر از تمام  زنده / زنده است / دانستم دختر  درخشان  دفتر

  ای چنان طوالنی چنان ژرفبوسه / اش استای از خدایو هر مرده
  قطب شمال های  تا چنین یخ / اش زدنبر گفتار  سوسوزن  لبان

 باز شود / اشخنده ی  و دگمه / دبه تمامی آب شو / هزارشهای  هزاربا زاری



 102       گردون مرا به فارسی کُشت

 موذی خواستی از حشرات  پس می
 با چای وشیرینی پذیرایی شود؟

 آیمها میاز یاد  موسا خیابانی / آیم ووقتی از خیابان به خانه باز می
 خیرخواه را  ساعدهای   / دبرَ باد اعداد  ساعت  تو را با خود می

 ُکنی    خرابخانه خواروسوزاند/جان  شادابی دارند حشرات  خونآتشی در جایی می
 حتا مسیح  / آیندو وقتی می / آیندمی نم که به پیشواز  

 رسانندمریم می ل  ها به گکه آن / زاریکند از آمهربانی را فراموش می
 مسلحی که نگهبان  حکومت  هللا بودند های  موش

 قه کردکه هنگام فرار مرا تا مرز بدر / دل  روستاییندانستند نام آن پیرمرد  ساده
 آییساعدی می حسین  وقتی تو از یاد  فقرش از یاد  غالم / عیسا بود

 چکدکش میزحمت مورهای   آیینی زالل از چشم  
 خواهد بشنودتواند ببیند و نمیعابر  آزادمنش دیگر نمی
ی  عقب  در دی و مرداد یک رنگ دارد / اشزدهمانده و کپکمیهنی را که م 

ی  گان راکننده گرم  بدرقههای  د بوسهمیرانَ می ایم 
 اندُکشکه آزادی ـ ای آزاده برخیز و آن وزوزکنان  خیلی مؤمن را

 ـ  رسدشان هم نمیو هزاران یهودا به َگرد  پای  یکی
 تایاهبا دو کف  منتقم  دست

 سه تا سه تا / و غرب و شرقَرق ـ از باال و پایین ـ َشتَ 
 بکُش! جانانه ی  ضربه چهار به
  
 
 
 
 

 ناپذیرتغییر
 من که از آتش است و سطور   / اندکتابی که آن را با برف نوشته

 شوندهایی که به سنگ مبدل میو چشم / دبارنهایی که از آسمان میقلم
 چرا همیشه یک تأخیر / از آسمان بارنده های  ای افقی

 ؟کندسرنوشت  ما را به آیینه تبدیل می
 شانآیند نابینا / و در نابیناییهانی بیرون میست که از آن گیاجا ساعتیاین
 شان پنهانز  پیروزیرمو

 در طول  تاریخ / اشهایمن از بر دارم سراسر  کتابی را که عمودی
  پذیرند تغییر نمی / وجهاند که به هیچهایی بودهانسان
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 خواهد جزغاله شودهیچ کس نمی
 گی کنماکسیژن زنده/ بی تو از من نخواه که موجودی آسمانی شوم

 ناک  خورشید خاکستر شومو در آتش  وحشت
 وحشانیت را بمیرانم / تو از خود نخواه که از من بخواهی که بی احشا

 آسمانی در کلیه های  سنگنداشتن   م  بسوزانم احباب را به جر
 خاکستر شده های  هیچ جزیی از کل  آبجوها انتظار ندارد که دندان

 از گندم بسرایند
 هاماغ / اشهایی بیندازی که در اعماقخود را از ته بکَنی و به آب و تو ُدم  
 ه!/ نَ  سوزانندزمینی را می های  کتاب

 خواهند که از این تاس چیزی بخواهندپزشک از ده انگشت  خود نمیُنه دندان
 ست های جوگندمیی  آبتاسی که عاشق  دو آتشه

 آینددرمی ام / از ذات  اجاقهایههبا شی جااین  من  تو برای   های  اما نامه
 شانهمه م  خوانند که ُجر کوری میها را سه عصای  و آن

    حوالی بودن است ی  اهل  همین و همه
 
 
 
 
 
 

 شاعران های  دروغ
 من روشن شود و ُدم   / که واق واق کنند / گانی وجود دارندواقعن واژهآیا 

 ترین گردونه نباشند؟ت واقعیسرگردان  کجاس / ها دیگرتا مگس

 هاِی تا حاال تو ُر گول زدند ُر ر پشهـ دونه دونه بشمُ 
 های خود راگلشنیگشتی و بیتا کجا آیا بی
 شناسماعتقاد را میعقابی بی / م؟یهایی در شعر جبران کنفقط با شهاب

 دآی/ با ظلمت به خانه باز می اشهایکه همیشه از شهر و چراغ
 یدسراباز از فقدان  حقیقت می / اشدر روح های  مگس انواع   د  و با وجو

 ِی میمونا خود نیس که از میوِن همهُت نباز!/ بیـ پسر روحیه
  کنه رامینویس ُر انتخاب می

 هاترین بیابانشان را/ در تاریکیلتدر فض های  فضله / شاعران ام  آمین!/ اما تم

 یکی یکی بشمر! /  روغا رُ ـ بیا دُ کنند/ ها میپنهان  چاله
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 کسی از ما منت نکشیده بود
 کرد؟آن صندلی در وسط  دریا چه می
 کاودها را به دنبال  یک میز میو قطاری که تار و پود  سرزمین

 کاملن متفاوت بودی ی  تو دو نویسنده
 انداختیها چنگ میکه از تاریکی به آسمان

 را به کدام یک بفرما کند داند خودشام که صندلی نمیو من سه گرگ
 کندخودش خودکاری را تشریح می دریا در سفر به ژرفای  

 دیگرو متنفر از یک / متفاوت ی  دنده اما چهار
  دهند قطار گوش نمی ی  به کامله مرد  راننده

 ها انتظارشان راکنار  نهنگ دریا بوس و های  دانند که در کنارهنمی
 دن به این واگن نکشیده بود امانت از من کسی برای سوار شم  

 ا قانع ر هیچ زنی های  کاملن متفاوتی که دست ند  گُ  دو به سوی  و رفتن 
 شکافندها را مینوشته ی  هایی که همهبر نسج و حداقل نوری را هم َنه /

  
  

 
 
 
 

 

  شمعی در ژرفای دریا

 مرا بگیرد 1خواهم که ماهی برقیخودم عمدن می
 هاچراغ ی  و همه / به معشوقی برگزیندتا دریادلی تو را 

 بگذارند هاخود را در اختیار  خزه ی  اه آگاهیآگناخود
 امدریاتر شده / خودم های  جا بگویم که من از مردنبگذار همین

 تررا آتشها تو و طویل / اندتر کردهطویل / گرنگارن های  داستان  ُدر را سیم
 کندما را ادبیت  ماهتاب می / جبرشست که ی  هیزم عشقینیتیدر بی

 نگاهی هم بکند را گاهاما خوب است که خود 
 سترفتار  دریا ی  خالصه / بگذارد که در ته  دریا شمعی چشم   ای بربوسهو 

 امتر شدهخاک و تعویق  تو را من / انه عمدنی  خود را پروخالصی
 ناسی هستند  شخبری از روانهایی که َزَبر  بیدر زیر  همین ساعت

 

                                                 
 نام نوعی ماهی   1
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 ام زانکه در سخنضعیف تن بدین   منگر

 مرا اثرزین  چرخ   ُپر ستاره  فزون  است 
 "ناصر خسرو"

 دل  پیاز داغ  

 گویدزمینی این همه از آسمان میچرا آن سیب
 گوید حتا کالمی از داغ  دل  پیازو نمی
 چون و چراای که مرا رویانده است بیاز الله

 ؟هزارکه اش هایآسمانیُمردانده است با 
  اتسکوتای از سفیدی / و هستهتو صد سال  سیاه  هستی / بی

 گان را حتا از برنج!ای ستاره / گان را حتا از برنجربوده است ستاره
 ؟ها بگذارماین برگچه را کجای  سال شش ومن چهل

 گان سر برافرازدمرده تا عاقبت سؤالی از میان  
 چون و چرا بیایند وو بادها بی / فلسفه های  گیگرسنهبا دهان  بی

 بخوابند / تو ی  هااش در ماهیچهماهی ی  تابهدر رضایت  این ماهی
 تر نباشد دیگر از سکوتشان سیاهشان سردتر پایانو پایان
 تا کمی آسمان / میپاشکه لحن  لحدها را بر زعفران می از ما
 ضعیف  چهار بازویوتر نور برباید از شصتبیش
 
 
 
 
 
 
 

 دانش در گهواره
 خواهم و این کوهچه نمی / خواهمکه من چه می / دانماصلن من خودم هم نمی

 جا آوردها را به اینپایی که اصلن / ای نخواهد داشتکجا دیگر دامنه
 ست دانی که بسیار خواستنیفقط تو می / داند که چرا آوردخودش هم نمی

 و عقاب هر چه قدر باالتر هم برود / چیزی که زیر  دامن است
 اش بودهایدق کردن  کوه از ندانستن / ها باز خواهد گشتین فقطبه همباز 
 الباب برای گوهری که اصلن در هیچ جا وجود نداردو دق

 ی عقابهنوز در گهواره ی  جوجه / آوَرد ورباب خود را به صدا در می
  ندداهای مرا باالتر از هر دانشی میپستان
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 دلیل  بدن
 زدممغزی ظلمانی قدم بر سر  نور می در

 خود را زیر  پای تو انداخته بود ی  زدم از قلمی که جمجمهَدم می
 چپ  راست های  به پوست / ایحتا ذره اشت تاو دیگر سر  آن ند

 رو/ اما دیدزدن  زنان  خوش بروُ  و راست  چپ تردید کند
 گر سر نداشت که چشم داشته باشد چه رسد به دی / چشمخوب است حتا بی
 زند از چیزیکه آدم َدم که می

 ی  خوبی  بدیجراحی / کنددلیل  این نیست که کسی در مغزش به آن عمل می
 که بدبده را از بدن  تو به بدن  تو رسانید / ی  بد بودو خوبی

 گوش  نقاش ی  چه نرسد به یک بریده
 ز خواستنیمداد  هنو ی  ریز کننده سراما صدای  

 نیفرازدبردلیل  آن نیست که دیگر هیچ دلیلی سر 
 بلدرچین را ی  گیدیوانه / ها درک نکنیمو دیگر من و گندم

 
 
 
 
 
 
   

 است / یافت
 اند تا به قالماران نخواندهو این چه کفچه / اند تا به حالها نوشتهآن چه برگچه
 ست که نشنیده مانده است در سپیدارهنوز عنوانی

 خواهد رفت تا به کجا کف  دریار زغال د
 رنگ یا بی / رنگ با های  و نخواهد ماند منتظر  مهره

 مار احوالی را که در دو چشم   ی  من دیده بودم همه / چشمبی
 بود / چه خطرها خواهد رفت / و بر ما پس از یک خیزاب

 کشندقیل و قال  خود را گنجشکان از حلقوم مار بیرون می
 ها رفتهو با موج / ی  شبی  سه دندان  کشیدهلیو جای خا

 متن  خود را بعدها خواهد یافت
  شان سیاه بسپاریم  های  رویهای  دیگبیا بد را به کفچه
 چشمبی / ای با چشمو دل را به جوجه

 اما با وجود  این   / پروری  دیر نماندن است در این دیار  ویرانهکه گرچه
     است / اش را بعدها خواهد یافترنگ  نام یک / خواستن  کشف  
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 تنهنیم های  مجسمه
 حقیقت  من پنهان  چرکی بود زیر  پوست

 خواست با یک لیف جواب دهدکی بود که چرا را می
 را حذف کند؟  شخود ی  و زیر تنه

 ای که در هر متنی حمامی کار گذاشتیتنهای آقای نیم
 ا پنهان  بهشت خواستیما را سر  کار گذاشتی و ُمزدمان ر

 ستا باقی شما نیم  وُ / اما باز دو قورت خودشاین کاسه هی کاسته است از 
 کوچه باغی در زیر  آوازهای   های  و سنگ

   شوندها وارد میتنها کسانی هستند که به این متن
 امشود تقاضایشوم و رد میوارد می

 رابر باد رفته  ی  سرهای  ای که سرماتوسط  گرمابه
 دانم چه بدهم من  از وسط شکستهنمی / جواب دهد /  اللخواهد با یک لیف  می

 حالیاما تو باز خوش / زنندل به سر دنیا میبه این سه خانمی که هی گ
 ها گذاشتنسر  آینهبهی  سراز بیگاری

 
 
 
 

 پوک های  کلمه
 در رؤیا بود / ی  من از آمیزش  با رؤیای  بیداریآبستنی
 اییا این آب  راست را به دار زده / علی چپ ی  خودت را به کوچهیا تو 

 که زبان  من دارد همین طور برای خودش با آتش بازی
 ایو با آن نوزاد یا تو خودت را از دار پایین آورده

 !پل و پلکان را پس از پیمودن  خودت نشکن
 کندمیاش بازی با دو بیضه / یک گردو زیرا این کسی که دارد به جای  

 اش را بر لب  تیز  تبر دیده استرؤیای
 ها خوابیدندتاکام را پس از آن که تمام تیکماتیک
  طور که تو پدرم را درآوردی از نطفه آورم/ همانروم از درون  کلمات در میمی

 داد "صدام حسین" را در دادگاهطور که تلویزیون نشان مینه این
 کشیدن رااران کرد نه دارتقاضای  تیرب / شخود که برای  
 را  زاو پابه خواب خواهند شنید صحبت  یک بط  سرگردانتخت ی  پایهچهار

 با خود
 رها در کهکشاندرخشان و  هزار گردوی  ز آن که ما ناامید از میان  صدهاپس ا
 به این جا بازگردیم  / هااز پله باز
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 های  خرچنگتملک  خصوصی
  اولین آدم زاده شدوقتی شعر از نیاز  جسم و جان  

 آیندها که برای آخرین بار به دنیا میدهان  تو شدم/ و آن های  قابلیت ی  من قابله
 و مشتری / ناز  هیچ شعری را دیگر نخواهند خرید

 پاک خواهد کرد / شانهای  شمسی را از خرهای  من مامایتمام منظومه
 پزاندرد در قابلمه پول مینورانی را به سوی اسبی که دا های  خواهد ُبرد وقت

 اشهایکه پنجره / کند دنیایی رانه! / نافی از طال ابدن نفی نمی
 مین باراُ مرا برای هیچ و بدن  تو نام   / باز  بازند های  دهان

 باک و خودش بی / گان پاکسیاه  میان  ستارهاز تخته
 ها خواهد شدی  فاضالبراهی / برای خریدن  چند کیلو دانش

 خرچنگ را  / یهیچ دروغاش بیخواند خنیایی را که چنگال خواهد
   کند معرفی می / شان فضالمشتری های  یمارستانب ی  هصاحب  هم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افتخارهای فلزی
 شودفقط با سیم و زر زدوده می / جا که اوهاماین / هم باشیمی  بیا نوری

 نویسدسارانه میو خاک / شودمیدو بار زاده  / که با آمدن  یک نسیم گلیمثل 
 آورندمیراه ستاره دربه/ راه شانبرو  متوهمانی که از جیباز بیا
 تواندبردن  من از مهلکه را فقط مریمی می دربه

 فروشدکه خودش را به هیچ قیمتی نمی
 اندازدمیاش را به هر آتشی درگیو زنده

 نباشد یدیگر مثل هیچ کس   / اشتجربه / گینطفهتا این بی
 کندبه هر کجا تنها صلیب حمل میاش/ نبودی تو جز یک جیپ که با چهار واژه

 ی  هم باشیمبیا ظلمتی / گویمکند گوش به من که میو اصلن نمی
 اند انباشته از سیاره / نوری های  ها در سالاین جا که تمام تیمارستان

 اندنباشته از تیمارستانا / نوری های  ها در سالاین جا که تمام سیاره
  ستچهار نجابت  فلزی / ست که افتخارشیک صندلی / و دربان
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 سرخ ضربدرهای  
 آوَردظالم می ای ظلمتی! / َمدی که همواره مرا به سوی  

  خواهد برای چه چیزی تعریف کند؟چه کسی را می
 د نگرهای خفاش به اشیا میبا چشم / اشخوارتر از این نوری که غالبن مغلوب

 اند مدیدتر از آن َمدی که مدام من نشنیده های  چشم / اندهای من ندیدهگوش
 خواهد چه چیزی را به دام بیندازد؟ می

 شان راشویم برای اشیایی که شعرهایما برداشته می
 ای خفاشی! / خواَندمقصد میاقیانوسی بی

  هد  ها همواره خواسته است "اگر" را نجات دی  دانهافشاگری
 اشهایکه غالبن ضربه / اما "مگر" را هم با خود به قلوبی ُبرده است

 کنندتعریف می / نواخت رایک قالب  خسته کننده و یک
 در دریا را آن دو ضربدر  سرخ  /  د  کنبا سر  چه کسی حرکت می

 تو های  گونهچرا و چه / َمدهای من! ی  ناَدرکیای  / گیریدشما همیشه نادیده می
 ی  اوی  خواب نوشیده استآبادی / خوردهی  دامی شکستآرامی

   
 
 

 
 
 
 
 

 زبان و زیان
 کاومها را میدیوان / ام که به جست و جوی یک دیوآیا من دیوانه
 رود؟کارشان از شکم فراتر نمی / اتهایای که دوگانهگانهو آیا تو فرشته
 ها را نیز جز مارروده / اما تو   دانممی / دانمنمی من  فریبا نیستم 

 ج نانه و جانانه آمد این جهان  / گزینمبرنمی / گزیندبه معشوقی برنمی
 نه مادر و نه پدر بودیم  / به جهتی که ما در آن

 رودها فراتر میسوره ی  اما االن این جوجه از سه سمت  همه
 ها و آیا توهاکه اما من / داندروی و باز این جوجه میفراتر می

 ایی  نقطهدر تا وقتی / شان فقط در زبان استفرق
 که هنوز به زیان نیفتاده باشد
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 قارون
 یدآمیاش بازهکرد موسا نفرین های  و قارون همواره از زیر  زمین

 شانهایزنان و بچه عتماد  رأی ا از / یابد از َزَبر  زماناش را باز میهایو گنج
 گرددزبانی تازه می ه به سوی  گوی  گویی کچنان آفرینو من هم

 رفته از خجلتهای  به زمین فرو1و سو از صائب
 گیردست شده پیش  باد میپَ  های  2از حافظ
 شانست که رأیهاییامهنخانه سرشار از اما ُپست

 کسترو خا ردبه گَ گیتی  ی  ست مبدل کنندهبه مردهایی
 تو به حفاظت از بومی ی  و فراخواننده

 ریزدرا یکی یکی فرو میها و َهَرمها می باکه همه
 من را که ظلمت بود ریخت در کام   شخود آن پیاله محتوای  

 امودانهجا و گنج   / رومراه میناُکهنه  و من اکنون دیگر با دو کاه  
 َزرمنظر  بی خوشی  دانند آن سینهکه می / ستکوچکی های  ی  گویسفیدی

  داز نداربه رأی و نظر  دیگران نی / پی داردان را در ینرکه آفرین  هنرآف
 
 
 
 
 
 
 

 گیغلظت  غریبانه
 گی را برای من تعریفات غلظت  غریبانهو چشمان

 دمانَ نام باقی بابد بی ای برای  تا دنده / و برای اوی  هنوز نیامده بویی آفریدند
 شان تعریف کردن استکه پیشه / هاییدهان روم به سوی  بکتف و بی
 ایروی به جانب  غنچهچشم میو بی همین

 اشگاهنگرد که تهیکسی را می و / ها روی برگرداندهفلسفهی  که از تعطیلی
 هنوز کوَرش های  با عینک امگیتی / تمام   گیتی است تمام  

 گیردتکه استخوانی پوسیده برمی / از عظمت و شکوه  کوروش
 دنیا نیامدهکه هنوز به  / اندازدو به سوی همین سگی می

                                                 
چه به قارون زر ی زری کرد به من آنام/بصائب تبریزی:به زمین برد فرو خجلت محتاجان 1

 کرد
 رسد رودم، نان نمیرو نمیتا آب / راه پست شدم پیش باد و باز چون خاک   حافظ: 2
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 جنباند  ها را میجمعه و عطرش تمام   / فلسفه است ولی عاشق  

 هاترین آبیحتا بیش
 زدیتو آن اوولی بودی که از ترکیب با هر اسپرماتوزوییدی تن می

 جا پول و َپله فراوان استتا آن گاه که شنیدی این
 توانی مانند یک جنین گول بزنیو مرا می

 حکوم به جن بودن کنیام را مو پدر  معترض
 ها بودینوشته و تصویر  سکه ی  در خون خفته تو روح  
 ها دل بندندتجربه ی  هایی که حتا اندکی به تجزیهدانستی یاختهو می
 گاه بخواهندتوانند مرا هر/ و می خود را عاقبت خواهند باخت ی  گیزنده

 زیر  خاک و/ دودهای در فضا های  بیابند در دادگاه
  ها ساخته شده استمین دو پستانی که شیرش برای گول خوردن از روباهبا ه

 هر کس با یک عقل  متوسط هماینک 
  شودنمیاصلن  / خوابیده در هیچ کتابی متوسل به نوشته و تصویرهای  

 بدن هم ترین سلول  در معتکف /و رؤیاها  هاترین آبیداند حتا بیشو می
 اتزیر  ابروان ی  ینی که تو با دو کفهدر زم / شوندعاقبت بدترکیب می

 کنیاش را وزن میهایآسمان  بره
 
 
 
 
 
 

 عجایب
 خواهند جدا شوندهای  از من که نمیصفتیخوک
 سازند آدمی جدیداز تو که نمی های  صنعتیآهو

 گذارمشی در قدیم میک / برم وخودم را به کشاورزی می پس اسم  
 کندرا مقید می شلوار/ تراکتوری  آیده میتو ک پس  چشم  تو به پیش  چشم  

  ی  تو به تیر و به زمانگیپیوسته / هاطویله و ما را مقیم  
 اش مردادکه در جنب / ردبازرگانی خواهد بُ  ی  کاله  آ را فقط به اداره

 گذاردشان ُدم میبرای / آورد ومیش درها را از دل  خودمرده
 ما ی  همه تیر برای  تک و یک / فته شوندها پذیرَتک  گندمش  َتکتا پی

  کند در فضامیای عجیب صادر نامهشناس
 کندمینامه فضایی عجیب صادر در شناس

 روند  شما نمی کش هم به پاهای  با پاشنه / گان حتااما افسوس که ستاره
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 گذرد مگرهانمی
 گویمنامطمئن  توست که من آهسته سخن می ی  از حنجره
 پذیردگر را به خود نمیپچهپچ شتاب است که مناره جز انارهای  ُپراز نامی 
 خیالی تابناک است  / شان به خیابانگذرد مگر از تابلوهایی که ارمغانو نمی

 نامؤمن  من ی  از حنجره / نازک  تو های  بال گیرنده از پوسته
 آن مرد نیفتادی  نورانی های  ای که به دستدستهاز من تا گل های  گیای آهسته

 گذرد مگرهااین طوطی معتاد است به نمی
 شدهابندی نبسته های  به آتش / آیندهایی که از اناری آبی میدانهبه دانه

 من دیگر ریسمان نیستم تاریک نیز نیستم
 یک باغبان ی  تا آسمان را در کلمات  اتو کرده

  مرده است  های  یدههمین پارک  اُرک / اشیا در اتومبیلی بجویم که پارکینگ
 قناری به گوش  هر گیاه  ارمغان شده توسط   ای قندهای  

 های شما نیستجز از دست / رودتردید  دامن  من اگر هنوز باال می
 افتیدنمی اییمی و نامرده به خاک  ناپاک  پای  هیچ نامردک

 از آبی اش متراکمای که هستیاز این هسته/نامناک و گمگذرید مگر شتابو نمی
 شانگانی دارد که ایمانپرنده رو به سوی  آن زن  / بندینابسته اشیهاچهپو پچ
 شودبرق روشن نمی با سیم  

 
 
 
 
 
 

 ست؟نوشتن برای کی
 نویسی؟ ست که معر میتو برای کی / ست که شعرردهاگَ من برای 

 آید ش میکه خو / این بیابان استناکامان   ها فقط به کام  چکامه ی  چکهچکه
 چه بکشند در ترازو؟ / هاکشند از زیر  چکمهمیو آنان که سر

 نویسندردها برای من میاگر که نکشند شعرهایی را که گَ 
 سر نهاده هاگی به بیابانای که از دیوانهآمد  بدبدهو برای خوش

 تا جان  خودش را / آید این جاترین شخصیت میسنگین
 و نهاد  دریا دریافته شود  / ن بکشدبه سر  جهاعادل چون چادری 

 جا درهیچمگر در برابر  ُخمی که  / نداههرگز َخم نشدجا این زانوها این
 سرودشسرایش   های  و خوشه /گفته آمد نخوشای ریزیبه هیچ خون

  ست؟ و از چی / ست؟کی پس برای   / تو برای من نیست های  گیاگر که از دیوانه
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 چند وجهی
  ستی  تو در ُپر باریگیهودهبی/ ستگیهودهی  تو در بیتو/ ُپر باری یبّیت  عج

 داند که آن جیب  ُپر از آوازو پرنده در این بین می
 سرو باز نخواهد گشت/و با من سر بر یک خاک خواهند گذاشت دیگر به سوی  

 هابا من بودن ودشان از میدان به در بردن  بام  دو نانجیبی که مقص
 هاستاز تو سرودناما 

 فواره نه  سرو نه دیگر به سوی   ات دیگر به سوی  از تو که شگرفّیت
 سه قطره / که در زیر  بال  پرنده / داندنازبالش می / اما باز
 این اسب  عجیب / ما را ی  کنند چهار مقصد  سراینده در بارهقطع می

 در عین حال نانجیب /وست نجیب که سوارش دریایی
    به هیچ وجه / ون رفتن از میدان را نداردسر  بیر

 
 
 
 
 
 
 
 

 قلو هستندو خرما دوخدا 
 کندنمی / کنداین ماسکی که افتاده بر خاک و خاک را مبهوت می

 نبودم / از آن  رفیق  من بود که من بودم
 دهینمی / دهیاز آن  تو چه بود که خود را خوب از خاک تمیز می

 افتادهفرو خدا و خرما با هم  / آنست که از ایشاخه / گرفتن
ه و شهر را شهریاری مست می  تمیز اش کثیف  کند که دستد 

 اتصورت است به روی   شیرین ام تلخ  که نقاب
 را مبهوت کرده نکرده شخود که اعضای  ات صورت

 گیریمها فقط سازی را برمیسازمان فوری ما از تمام  
 ای که در کنارشنشیند بر شاخهو خوش ب / که آوازش خوب درآید از دل

 (و استحاله آور  ماسکی  سرسامشماری)از بینشده است / دستی ُشکه شده
 ای هستم که هم چپ هم راست را من چینه
 مستی و ناراستیداند در این ناتر نمیای بیشهمهمه

 اش غبارها را آفریده که عطسه ی طویلو تو آن صبر  
 دهند؟دعاها تشکیل می / اش راکه گوشت / ایآن هستهو کجاست ست چی
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 ذات نیست ی  لباسی که پوشاننده
 خوانده بوداو هایی که سرنوشت بود یا از نوشتهاز 

 ختندابه دورترین جایی از تو اند مصرف/ سرانجامای بیپاره تختهکه مرا مثل  
 کندکه بلند می ش رانوشد و سرخودش را می / جا یک نوشدر ته  این

 ام که خوانده بودی کف  دست های  و خط / شودالمثل میی من ضربرهچه
 خویش تر رود به راه  تا این کشتی مست / اندازندها را به دور میی میخهمه

 راه  پیراهن  من همیشه یک عاقل زندانی بوده استدر راه
 حساب و کتاباش آسمانی بوده است بیو سر بلند کردن

 خودش اعماق  ای که در کجا آورده است نوشنده اما این همه تاب از
 خواَندچه می / دانَ ددانم چه میخواَند و تو را نمیمرا دن کیشوت می

 ردهجورواجور بُ  های  پاره به جهتتخته ات را سههایچشمدو که هر یک از 
 استکان  مست ارهاند که چدیده / اندکشتی به خود آمده اما تا سرنشینان  

 اندی آنان را پرداختههحساب  هم
 ی  ذات نیستهیچ لباسی / پوشاننده در آناند به راهی که رفته شانو خود
 آیدی  دیگرگونی که از آینده دارد میمیخی و خط  
 ستگریجان  حساباز  / و فقر  مفرط  ما / شما محتوای  اش شکل  بیدارایی

 خودش وجود دارد طور برای  که همین
 
 
 
 

 معاصر سیاوشان   نی بر لبان  
 گذردوقتی آدم از سر  آب می / گذردآدم وقتی آب از سرش می

 حیوان   های  زنند یا نزنند از ریشهبها َدم کند که جلبکدیگر چه فرق می
 ندتراشد تا تو را ببیه هی بهانه میاز ریش  من ک

 باردمیفرومالمتی که بر سر  آتش  / تا تو را به سالمت از آب بگذراند
 ما ی  از به حساب نیاوردن  آن جلبک  کوچک  جلب کننده

 ای وجود ندارد بودشما به ریشه ی  خوانندهفراو 
 کبود های  اش تقصیر  این کلمهبه همه

 و وقتی ُبزی در هیئت  قاضی بر آب َخم شد
 رقصید   اش پیش  یک چوپان میکمرش جدا از تنه

 ای آبکیدر نبودن  تو با بهانه / گذشتن از فشفشه سرافرازبی ی  هاو بنفشه
 اش پیدا نبودجلب  سر  مرا که هم به ریاضی چسبیده هم فرق حکم  

 اکیدن صادر کردند  
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 خون  دل  عقیق
 

 Natascha Kampuschاتریشی:  دختر   برای  

 
 ده ساله بود که در راه  مدرسه  / شیرین زبان  من ی  الله

 چنان زیاد بودند که برگ  َگردها / مردی ناشناس ربوده شد توسط  
 شنید یاد  سبز  مراو نمی / دیدی  خودش را هم نمیحتا سرخی
 تماشاگر ی  ی  این ریشهشگفتی / شکفتای سیاه میراههکه در بی
 دزددست که بیست حیوان را از درون  یک آدم نمیاز آبی
 عشق ندارد ربایی که سواد و سودای  رد زنگ را از آهنبَ نمی
 گفت بودچنین سخن نمی / آن ساعت چنان زیاد د  اعدا

 آورممیدانه چشم در/ دانه امی  بر شانهایکه من هنوز از کیف  مدرسه
 گفتم که منباید این را هم میمی / باردپرنده گیسو میو آسمان هنوز پرنده

 َپرَپر که بر خاک نشستم / رنگ و الل  توبی های  از دست
 اندبر انگشترانی که هنوز زاده نشده / ا و یگانهنشاندم عقیقی عبیرز

 سالدل  کهنشود چرا که آن گردون  سنگاما نمی
 بالشکسته شانگانپرندهو از گردوهای   /گناه  این همه نونهال از َگرد  بی

 گونه نیامیزد زن با زمینی شود چهنمی / ؟گی را بیاموزدپروانه عشق و ُتردی و
   !عصاستاز اش ُپر و درخت / راه که آموزگارش کوره

 
 
 

 توفان در حافظه
 دانم صندلیمیزی اما نمی / دانم چهچیزی اما نمی

 کنندها بیایند تو را فریاد میام و در اتاق تا توانستندر دل
 دانم خاکبادی اما نمی / دانم چهیادی اما نمی
 کنندحافظ آتش به پا می من و از سطرهای   ی  در حافظه

 دانم تختهمیخی اما نمی / دانم از کهصی اما نمیرق
 در باد / اند قلم را بر میزهستند که مست کرده

 را فریاد کندا تا دادگاه بیاید و عاقبت م
  دجمله بگذاری چه را کجای  د برایدانیکه نمی و شما

 دکه را چرا بپردازی و تاوان  خطای  
 دشویمی یوروُ بر یک خوشهای  دست ی  اَخره نوبریب ل

 گذارد/ چه دهاننه یا آری را در آتش می / داند کدام شانهاش اما نمیکه موهای
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 هاسفر در مغز  استخوان
 خوَرد سر  ما از گرمایی که در دروغ است سرما می

 خوَردسر  ما را دروغ می / خوَردسر  ما از دروغ سرما می
  ساعت های  بینند شمارهبی سر  شما را که می و جسم  

  شویندو هر واژه را تک به تک می/  شوندهمه سراپا دهان می
  خوردنوشد نه میکه نه می/  بویند پایی را در پایین  پاییزو می

 اش هم نه در چپ/ و قلب رود نه به راستنه به دروغ می
 شودپزشک حیران می ی  ی  معاینهاین جاست که گوشی

  امهایستخوانآن جاست که تو از سفر  تک تک  ا
 آییباز می / مختلفشان همه با هم هایکه سخن

 سان راشان یکو زیر  لحظات  سپیدی / و زیر  لحظات  چیزی در آنان ویران را
 کنی امضا می / سبزانهبهارانه و شعله / اتبدن توسط  هیچ یک از اعضای  

  
 
 
 
 
 
 

 آسمان خورشید  خودش را خورد
 و کودک  من من را نوشید / را خوردو آسمان خورشید  خودش 

 اش صفر بودآن گاه تو نوری را شروع به شناختن کردی که معدل
 شناختند گانی که دیگر پدر و مادر  خودشان را نمیاش ُپر از ستارهمعدهو 

 چه لبی میان  ما قاضی خواهد بود؟ / کنمگاه با یک استکان مالقات من اگر بی
 عداد  پس و پیش  خودشچه عددی نیست مشکوک به ا

 هاست؟رود به آسمانی که َمسکن  شیشهو نمی
 قرمز/ و با آن که دو بال  تو جز بر ضربدرهای  ش  من نیست بار  

 و  عاشق / کبودبر زخم    / سیاهوک  ک نهنوز ای / اندتو را خورده
 و دلداد  ما در این زمین  شکسته/ بی ستشفاف ا ی  های آبیمردهشتهکُ 

  رنگ با ماتیکی ناب آشناشما را با ماتیکی بی / ظلمت ار  گرفت
 و به آن کسی که معده ندارد 

 پرسد احوال  او رانمیهم اصلن ناکسی و 
 گاه شهوتبی / دهد برای نوشتن  گاه شرم وخودکاری می

 که ابدن پشت و رویی ندارند  / مردهاییو  بر پشت و روی  زن
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 مثل  فرهاد ی  تیشه
 

 احمد شاملوبه یاد 

 
 تر اگر نباشدای کمخانهکنم که بهشت هم فاحشهمن همین جا اعالم می

 کنم و"غالم" می / میم ی  و همان جا الم را به اضافه / تر نیستبیش
 هااش آرایش دهد به آیشتا کاله / اندازماین جا آ  را در باد می

 کنم عمدناش را هم در زمین فراموش میغین
 ای گیرت نیفتاد بعدنتا اگر حوری

 ام ودیگران گذاشته ها را برای  ینگویی که من ق 
 فردوس باشم    ای چسبیده بر دیوارهای  ام تا اعالمیهرفته

 بای  با ما بی ُرک و راستای پهلوان  الف
 دین و دینار  دروغین ی  محمودهای  ای ستوده

 نیستمتر نیز کم / تر نباشمها بیشمن اگر از پادشاه  پشه
 ا فراموش کنیکه تو زیرکانه و َزَبرانه مر
 شانکه مخصوصن   / نماز بگزاری اسهالی   های  و بروی پشت  سر  مگس

 شانو هنگامه / شوندها وارد میسرای  َککست که به حرمهنگامی
 سرایندمی / شانباالی های  از آخ / شانپایین های  سرودهایی که برای سوراخ

 اند که:تهها نوشروزنامه
   « گیر کرده است!مبارزه با منکرات یک غین  عین  ا لحاد را دست ی  اداره»

 ات رامتبرک ی  که دستهای  / مثل  فرهاد ی  ولی تو غیظ نکن ای تیشه
 بوسندنسرین و یاس می های  هر روز دسته

 ودسرسرود و درودش را می / ی  توو "فردوسی" با لبانی مثل لب  خورشیدی
  نور/ بی شعور/ بی شوربی های  در بیشههم  آن

 دروغ و دوزخ و دود ورای   / تابان ستیماه یأسدر این 
 که جاکشی در آن جا خوش کرده باشد هاییبهشت فرای  

 احمد شاملو را بشکنند! / شاعر بزرگعزیز  دهد که سنگ  لحد  بو دستور 
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 آخر چه از آب در آمدیم!
 بوسمهندوانه می های  را بر قاچ اتهایجای دندان

 گذرانمقاچاقی می / ات را با خود از میان  اطرافیانهایو نگاه
 چاق را آب کرده است های  گونه خربزهتو نیستی که ببینی حسد چه

 دهدها هدر میی  خود را در میان  قارچگونه هستیو نان چه
 را َکند و گانشدهدندان  عقل  گم / اش هادی بوداو که نام

 زندی به آب میآیا هنوز کس من نیستم که ببینم / گی زدخودش را به دیوانه
  نوشته نشدهیا شده / چیزی که در زیر  آب نوشته برای 
 و از میان  مریدانی / گذرانیخودی میبی پوستی که مرا ازای 

 خوَرده هم میب / تر از یک شاهیبرای کم شانکه هر روز میانه
 آیدینم/ درست از آب در ه که خدا نه در زمان و نه در مکان استاین گفت
  باشد! الغرخیلی  وااگر که 

 شبانه کهخور یا نزولچی قاچاق های  کَکپمگر همین 
ُکپ کتا آخرین  / دانهشان را دانهطال و جواهر

 شمارندمی شانیها1
  دارندمیاتب ووُ زلر به / آن که قاچی خربزه خورده باشیدرا بیو روزانه شما 
    ؟!سابق نیستند ی  دو آتشه های  همان کمونیست

 
 
 
 

 
 شودبه هر کس فقط یک بار شانس داده می

 تو عاقبت پزشک  کلمات شدی و مات کردی
 استترین و بهترین داد که عاقلبطی را که همیشه ُپز می

 اوانی فر های  موج / اشماتکند که در زیر  َعلَ ای کیش میو مرا گربه
  کنندخودشان را تکرار می

  روزگار های  این جا عاق  سگی هستند ساکت از بازی / بیماران
 کندمار را فروتن می های  که تو را شفاف و مهره / ستایو با موش آینه

 عبا برگرفتم و آن را پاره کردم  / فقط آن گاه که از عبارات
 ادن  هر کس را در این دریازی کری  از اول  یک دست بفهمیدم ُمشخصایی

  شانار دو دستبی  آنانی را که هر و عزیزایی
   ها توسط  صدف شودنغز تعریف می

                                                 
 ی روسیسکه  1
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 امگان تاجاگر کار به گفتار است، بر سر  گوینده
 امو اگر  به  کردار  است ، به  موری  محتاج 

 "خواجه عبدهللا انصاری"

 
 و هستی ادامه دارد

 تمهسسه مور  شود/ و من هنوز محتاج  شتر می / تو ی  شیر از صعود  دو نقطه
 ام در راه  شیری استبا آن که یک کوهان

 ندانخاین ببر   / خودش را در ابر فراموش کرده باشد ی  بی آن که نیمه
 بربایید هاه تاج را از سر  مگسی  آن هستید کشما هنوز در پی

 شودچهار یاد می / ای از مااما باد با کسب  نقطه
 هاخرس از درون  رگ   / هاکه دیگر چرا خروس / این جاچنگی گریان است 
 هاو کاکتوس هاعاقبت کاجکه چرا بزنند وقتی  / زنند؟خروشان بیرون نمی

 !آورند؟میدر  آسمان راهای  و حتا دخل  نقطه / شوندکاسب میگی همه
  «1باطل  اباطیل / تهمه چیز باطل اس»که  / نگرانیو بی بخوابید شاد و آرام 

 من! های  اما نازمانی / هاای زمینی
 
  
 
 
 

 گردون مرا به فارسی ُکشت
 رودآن چیز یادش می / کندآدم وقتی از چیزی استفاده نمی

 رودمی آدم وقتی از یاد  دیگران / اتو َشَرف رو  /طور که من انگلیسی را همان
 کند؟افاده میاین انگل به چه چیز  خودش  / رود؟تا کجا می
 گویندها فقط به آلمانی سخن نمیا س ا س

 گذارد دیگری نمی حیوان  اش را مدتی در دهان  حیوان وقتی زبان
 ولی نه / ستیز  گیاهیکنی که سکس فقط یک چتو فکر می

 ات علی نبودتر بود که نامتو به
ر / خودش بار  بسیاری را در آغوش  خشونت های  مگر محمد زن  آورد؟مید نگ 
 وارتر از خزندهو خ / تر از جانوران  درندهاین گردون  دنی
  کاری  فراموشآن فاخته / شتکُ مرا به فارسی 

 خواهد پنداشت؟ فرشته / کجاهای  زردیهای خودش را تا ک رم

                                                 
 اقتباس از تورات، کتاب جامعه  1
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 هایی بیش نیستیمترینهما کم
 گوناگون کند با غذاهای  ام ورزش میشکم

 گوناگون های  کند با غذاام شکم میورزش
 گان قبلنزد از گرسنهَدم تو را می / زدی قبلنگان میتو همانی که َدم از گرسنه

 خود بودی های  تر از سخنکه تو کم / گویندورزش می های  سالن ی  قلبن هم همه
 تاریک  هر زبان توهای  / در تودر تو بود تر از توهای  که سخن کم
 در سنها از تفاوت  شخصیت / و فکرها هاسالآوَرد از تفاوت  میترجمه ُدم در

 او ی  فرزانهاند فرزندان  این»گوید:آورده است میبه حّوایی که شاخ درن بالو 
 ی  در ورزش با بالینسنگی و از سرهای   / ها انتقادزبانمو از چربکه موبه

 ست  طبلپو های  کردن/ به باد  آمیزکنم نگاهی دریغمی /«کرد!به نفرت یاد می
 با شعور / با شور هر آدم   / با دل رقص / در دست  هر آدم   های  تلخبه پاره

 کسوتای پیش / ؟ه پیش  توآیند به باشگامیحاال چه کسانی 
 اتیا حتا پیش ازآغازین / آغازین ای همانی که در فکرهای  
 خودآگاه یا ناخودآگاه ـ ربودن  زین  اسب و / ـ بی که به زبان بیاوری

      دیدی تدارک می / گیاهان  پیاده و مفلس را ی  بستهزبان های  برگمرگ  
 
 
 
 

 جهانی منجمد
 یچپ به رخ   تو چون کشیده کشیدم در سر  آن / ام را از هیچمن دارایی

 که یک دفعه یک ماهی / گذشتراهی میتابه داشت از کورهماهیو 
 ن گدایی خجالتیچو "سرخی"و  / ای در دست ظاهر شدبا تپانچه

 بسیار مهربان شد / امآلمانی های  سایهبر عکس  هم / گذردکه از هیچ جا نمی
 آبی ایجز گلوله / یاری که هرگزدانم می

 را زرد ای  هقورباغهسار  شرمکند مزار  باران میکه ُگل
 ام از این آفتابکه بسیار سنگ شدهمن  / ی  من نخواهد آمدبه میهمانی
 ی  آتشی خانه دارندهای منزوی/ ُگل اشهایدر ترکسنگی که 

 و گرسنه کراواتربین  عکاسی است / برای صداهای  بیدواین گوش هنوز یک 
 شما ی  هنگام سفید شدهبهسخت نا / با موهای پریشان و

 خانه برسداین تاریک تابه تا به تعریف  بغرنج  
 خانهتا به تعریف  تاریک  این بغرنج

 آور  سیاه سرسامدهیم در درون  یک تفنگ ما رخ می
 هاشود از زبان  تلخ   فاشیستو آفتابه ُپر می



 121       گردون مرا به فارسی کُشت

 «ما رفتیم و دل شما را شکستیم»
 کنیتو امروز  گورت را هنوز از دیروز  خر  من پنهان می

 تواند خودش را بخواندنمی / دانی چه کنی با خطی که در ته  خودشاما نمی
 فارسی به هر سویی با زبان  تازد کسی هست که می

 تا زمان بر اسبی بنشیند و بگریزد
 زمینی های  ها و کاستییعنی رها شود از نقص

 «هدایت ای برون آی ای کوکب  از گوشه»
  شکننددل  ما را می / روند وها زودتر با زبان و آیینی اثیری میترینکه صادق

 شونددیگر هم گم می های  دانید که زبانشما نمی / دانمشما را نمی
 دیروز ی و ُگربزی و ظلمت  گمیهزار سردر/ از صدها در ته  خودشان

 اش ماری را در هر گوشه نشاندهMو از امروزی که 
 اش"نه" گفنه ه از پیش از حیاتک یNو 

 هاها و انسانیتها و عشقبه شادی
 کشدمیظلمت سرپشت  از  دارد ای که هی سرگشتهی  این ستاره

 بخش  کوکب خانملذت دیدار   ی  یک لحظه برای   / گویدزبانی به ما می بیان  با زب
 بلند و / که از جوراب  ساقه فدا کنید!هم خودتان را  جان  حتا 

  آیدپله پایین میمان پلهکه آس/  تمنای  اوستساق  ُپر
 گذاردینای  شما میبوف  ب گوی  بر لبان  راست/  اش را صادقانهآبی و لبان  

  من  سرکش / من بشو سریع آه مریم! / سوار  
 کمال وی  جوتا تند بتازیم و برویم به جست

 مقدسی ارهای  رویم از این مبدور تر و هر چه بیش/  نگاهی به پشت  سرنیمبی 
 هرگز نبینیمدیگر تا  / برویمجا از اینبیا زودتر  / انددعا را گم کرده خ  که سورا

 را شانزدهشپش های  لهپَ وُ / پول هاتا جمعههایی را که حاین جمجمه
 کنندهی پنهان می / شانیبندهاسینه الی  ها و شورت در جیب  
 کشندبیرون میبا از الفباره دو / ها راو باز آن
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 هایی از نمکستون
 گفت: و یک فلس آمد و / تر شدیتو مفلس واش را از من دزدید او نگاه

 «شما ی  ام در میانهبه دادگری آمده / دریا هستم هارم  ی  چمن گوشه»
 دیگر دزدیدهیک های  مان را از چشمنگاه / یممایه هستمان میانگیو ما که همه

 ؟یک ماهی نباشد ی  دو باله / که خجالت / اما آن را به کجا بریم
 و شما اصلن نباشید

  رات؟میان  عبادر  / َبَرددر دریایی که هنوز "یا" را به کار می
 من مخلوطی از ذلت و افتخارم

 زندوط" خود را به مستی میدانم که هنوز "لو می
 شالگ  خوش ان  گی با دو دخترخوابهاز هم / تر لذت بردتا هر چه بیش

 ؟دهیمبگونه ارتقا گی را چهمایهاز میان / ؟مرویبتو نمکی هستی از به کجا 
 اچارن / آمده باشد به این جا / و خیس شوراضالعی  هر کسی از هر کجای  
 گرفتخواهد قرار  1"دو برادران"در زیر  تزویر  نور  

 را ندیگرا برای   نخواندالالیی به شیرینی  / دخوب بلد خواهد شو خیلی 
 تریا حتا کم / مایهمیانسار و شرمپیامبرانی هستیم  / مانمانند ما که هر کدام

   نابیناگان  ستاره / در حضور  جمع   هااهی  دادگداد  همهکه در بی
 زندچکش به روی میز میبا که  رویی ترشی  و ماهی

 !سایهاما برای هم / مرگ خوب است :یمزنمیپیاپی فریاد 
 
 
 

 پشه کاشتن
 دیروز کشته شده بودم هاآن ماشین اگر من در ازدحام  سریع  

 بودم چه کرده / کنی آغازمیها را امروز از نو چه شده بودم که تو باز پنجره
 مرا بگیرد؟ کاری تا فردا جای  ای میکه تو االن پشه / چه مرا کرده بود
 هامن / اگر در ازدحام   من های  اگر در ازدحام

 ماشینی برای ابد خاموش شده باشد
 ککَ  ج زج ز  جگر   ُجز / قل و به شیرینیمگسی به نُ  ی  ی  تازهُجز معرفی
 فک  تو را هم که در تصادف سالم مانده است تواندراننده می
 نداز در بگذرا / جیرجیرک ننشسته است ر صورت  ُپر ازدحام  و هنوز د

   از در اژدری متفکر را بگذراند 

                                                 
 نام دو ستاره  1
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 زدنلگ
 ای داردهر مهندسی در خود زلزله / هر زلزله در خود مهندسی دارد

 آینددار پایین میها از خانه / کنمکه من تا از خون و خرابی سر بلند می
 یبا شوندز باز دیگر تا یتیمان بار   / اندآینهو خودشان را می

 ببینند و بدانند و / و برگ و بر  درختان سر بلند کنند
  اندهخودشان ساخت های  در ظلمت / سارنگون های  که مرا ُگل
 خواه راطاغی و آزادی های  اتاق / اندخودشان ساخته های  از ظلمت
 چین ه/ از آن خورشید  خسیس و توطئ افکندهنیست از آن خورشید  سرباکی 
 ته با ما نیساگر ک / و رهایی سخن  متخصصان  عطر و طراوت ست روی  با کی

 افزاییمیزندان بر زندان م ر ظلمت و/بو ظلمت  / ایمها مالیده شدهما که بر ماله
اعضای   های  تنها ناله / در این میاناما   :دانندمی که / اندیتیمان تیم   سبز 

 هاآبادیها و باغزالل و  های  بلند و عمارت های  اندیشه ی  فتح کننده
 که اول از همه  / زیرنام و سربهست گملیگتنها 

 !زندی  خودش میظلمانی ی  به دروازهخودش را 
 
 
 
 
 

 
 بارگاه  یک هیچ

 امکرده شد سه طالقههر چیز و با هر کس که با ی  من اصلن بحث را در باره
 امخوب شناخته / و طینت  باتالق را که ازدواج با هر ناکس است

 ام همیشه جشن گرفته / رویدالی نمیوای را که در گ لو طعم  آن الله
 بدها داند که خوب ویک صندلی در بارگاه  خویش/ به اندیشه نشسته است/و می

 فرستیتوانی کارت  دعوتی بواهی میاما اگر تو بخ / نیز وجود دارند دانگلبی
 اش ما را همیشه آزمایش کرده استبرای زاغی که ذایقه

 محلّلی بسریشد / و خودش رفته است که از ذرات  خاک
  1چسبم نه از پشت نه از جلو به آخوندکیمن اصلن نمی

 هللا و یکی بسمیکی / ُبردها را سر میها و رقصطور که دارد شادیکه همان
 و الیی گ لاش در از دهان افتدفرو می الرحیمالرحمن تا دو تا دو

  هستند یو داماد یکه عروس

                                                 
 ای استک نام حشرهدآخون  1
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 قالب
 سیمرغ از کون  تو در آمد و / ام را که َکندم و آتش زدمتخم یک مو از موهای  
 کنداش را هرگز از خود دور نمیکه برق  آب / تاسی پرواز کرد به سوی  

 ای بلندآشیانه است که نکند؟/ که پرواز کنم به جانب  اگر بکند دیگر که را مانده 
 کنی راضیو تو خود را به این می / با خود بازی / توپیکه در آن َتک
 گرداند!د مثلن تقدس را به جهان باز خواهکه شعرت می
 انداز و پاشکن رااین همه راه  دست / عالم بزرگ که از آن سوی   یک بیالخ  

 / َتقو َتق / َتک  مای َتکبه در  خانه / جا ه است اینسره کوبیده و آمدیک
 خودشان را ی  ر  خستهافکاهوده بیهنوز  / هاستاما دو بیل که هزاره

 تقدس خانه نیست»از این سوی در: / روز کنند شبانههی خالی می
 جا نگذاشته است پا هم به این ک تُ  اصلن یک / هیچ گاه نبوده است

 ایم یک َدم ماش را دیدهناموجود ه روی  ن
 «!ای حتاثانیه ایم نیماش را شنیدهایافسانه نه صدای  
 ایمآمدهبسیاری در های  ما از کون  سیمرغ داند کهای میهر سلمانی

 شانکه روشنایی /پله پایین ای پلهاعرانهبلند  ش های  و شما از شب
  ست  بزرگ است که قائم ایستادهاز یک شَ فقط 

 شانپشت با موهای  ُپری  زیبا روی  برای سه ماهی / زندجلقی منثور می و دارد
 شانذاب  مقدسج های  و اندام

 
 
 
 
 
 
 

 دستمال های  گل
 ای را که بگیرمبسته هر شماره/ و من چشم اندهم شده ها شبیه  آدم ی  همه

 دیگر حیوان شده است / هاو او که از دست  آدم / دهیتو جواب می
 شنوندبازجو را می گیاهان صدای   / داردای را که برمییهر گوش

 ام رامال  روی چشمپای / ام راچشم مال  روی  شنوم دستمی
 گان  یک دیگرنددیگرند بیگانهگان  یکهایی که بستهو ُگل

 اما در این میان هم شده است که واقعن شادی داشته باشی تو
 خوانخودت را دیده باشی پشت  پیش فروشی وگوشت و رفته باشی به دکان  

 هایی آویزان بوده باشدها تلفنو از قناره / در حال  شمارش  چیزهایی
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 مستسیاه های  کفش
  شانشوخی بچسب بهشوخی / رویانزیبا برو به سوی  

 تا تو مشغولی خودم انار را خواهم آورد/  شانسیبی بگذار الی  به
 شاناز دهاندانه خواهم شنید خنیا را دانه

تا تنهایی دیگر از شمشاد َپر نگیرد و  / شاننشان را با اینجفت خواهم کرد آ
  اندمو دنیا را خواندههایی که موبه/ فقط میوه هیچ کس ننشیند ی  شانه روی  

 داند که بذر  منو فقط مخاطب  تو می /ـ  حتا به دهان  ناکسانـ  کنندبذله بذل می
 خواهد که بشودیا نمی / تواندنمی / شودبا هر خاکی جفت نمی

 کفش های  که لنگه / رویان بودخوب با بروم به سوی  
 ُپر از پرهیز های  و این سریش به ریشانگور/  بندهای   الی   دخودشان را گذاشتن

  خندید قاهقاهشان / و پندهای
 بیرونها خنیاگر آمد از پشت  آینه یاگاه پرندهو آن

 سبدها و تو را انتخاب برای   /بارون جفت(اش زیِر های) با رون

   ؟ی  تلفن کردشغال  همیشهو چه کسی را َتر از ا  
 

 

 
 
 

 بهشتی های  میوه
 ات!ژرف کاشته است در جان چه ها راعقدهخدا 

 َکندمرا نمی ی  ریشه / و درازترین و نیرومندترین دست  عالم هم
 ان از این جاشیط / کشی به هیچ وجهند اسبابکُ نمی

 کشدبه درازا می / به درازا کشیده است / تاریک های  داستان  این نخ
 دهداش را به نورها نسبت میست که خودنویساینویسنده / و آن رف

 کنندسرگرم می / بسیاری را گرم های  دستهنوز  / شانار های  دانهو 
 توپاهای   وسط  و یک موز   / افتندمن به بهشت می ی  دو سیب  سینه
 ایخیلی عقدهخدایی  در به دنبال  دربه چراغ ـبی های  در میان  کالف

 شیطانانه  ها چه ماهرانه وبازیاسباب /کالفه شده  ـ زنو الف و هنرمند
  گی(یی که پنجاه شصت سال دورند از مچالههاچون بچه)

  حتسبیمثل   کشندبه رشته می / سرخ و سفید و زرد را های  فلسفه
    سالدرازگوشانی کهن منتظر   دهند به دستان  و می
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 الو در آتش
 تو با خودت ی  همیشه های  حرف زدن

 جاییبه دست گرفته است در نهان 1و گوشی که گوشی
 خود های  و نشناخته نیاز / خود ی  زده از سیاهیتلفنی دل

 با کی در کجا نشسته است؟
 جزء تعریف نیست که خود را جزء به خلئیبا من جز 
 اشکه حریف / کندای کنجکاو میوارهبرای گوش

 خویش داردکور   های  ل  کوه را در دستکُ 
 ست؟اای از یک ریسمان قهی  چه کسی حلکارت شناسایی

 کشدخود می دیگرگون به سوی   ای از ُدر را دریاییهر ذره
 در یک صدفانسان  تریندلو تو تنگ
  پیچپیچ اهای  با معن/  در یک صدفانسان ترین احتیاجو تو بی

 گشایینوردان میکوهعطرین   های  بند را از دستدست/  چون نیلوفر
 نباشندبینا هایی تا حریف من جز شماره

  دیگران را در خود جمع آورده است تمام   / شانکه هر کدام
 از تن  ناشناس  خودش / آیا هر یک از ما به تنهایی)

 (آورد؟بیرون نمی اش راشناسایی کارت  
    
 

 
 

 

 اوقاف
 کتاب هستند های  صفحه نشین  ام همیشه هممن که انگشتان

 ؟توانم شوهر کنمگونه میچه / انسقف سرگرد ام در تیرهای  هایو چشم
 ؟تیرها از بدن / غیر از عبور  دمادم   خواهد باشدو مداد شاهد  چه می

 تر شدوانه انتظارش ـ اندکی دیبا طرد  هر دیو از دل  خود ـ بر عکس  دیوار 
 هاستهنوز قرن / رانکه یک تاکسی / تو تکثیر چنان های  و چشم

 یچ جاییهدستی هست در  / منتظر است / جهان های  خانه ی  َدم در  همه
 زندورق می مرا دارد/  که با تردید
 وقتی وقف  سقف  آسمان / تواند زن بگیردگونه میکند که چهو فکر می

     بدن  شاهین  اعضای   تمام   / باشداش میشبانه سرای  میلیاردها حرم با

                                                 
 ی  تلفنگوشی  1
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 ی نامعقول پرتی استاصولن مرض شعر مقوله

 "مهدی اخوان ثالث"

 
 ی  زغال از خجالت سرخی

 خودش دست   شعر  خودش به  شب  های  یک شاعر با گذاشتن
 سیاه دادن  هفتاد سال   کنند/ به من باشان/ به تو توهین میهایبا نیامدن و مردم
 دست های  انگشت اینان به تعداد   های  و آمدن
 بیاورندتر است که ُسم در شب بههای  شنیدن

 یک پشه را در هوا نعل کنند / توانندو خجالت بکشند شعرهایی که حتا نمی
 نرساننده / قال و مقال  هیچ چیز را به هیچ کس ندهندهای زغال  بی
 به خجالت بکشند از این قرمز / نیامدن به این َشست است / ی  تویگانه خوبی

 گربه هم بسپارنداین  ی  او را اگر به پنجه ی  که من به اضافه
 تأثیری بیچون کتاب / خودش های  کردنباز برف با دست به دست 
 کند به ماه و ماهی توهین می

 ند:کماقبل  آخر  این شعر  کوچک را مثل  نعل  واژگون می و مصرع  
   « دنکیم نیهوت یهام وهام هب»
 
 
 

 مانیفست
 جوید میرا همیشه سوراخی  بسیار شبیه   / استکیرت بسیار شبیه موش 

 کشف  آخ است / ها در جویداند که کار  من شبو می
 موش است شبیه   /کند و ی  خود اوخ میتنگیدلکفشی از 

 وردجو دربیااهد هی از دهان  گربه دانشخوو می
 توهنوز ُپر شور و انقالبی هستی هللا که رکبا
 گان چنان خسته و کوفتهمورچه / ی  توعاصی از چکاچاک  سالح  و 

 مگس  زالل  از چشم  های  و چکه
 کنندها را از دست و پای ارواح باز میچنین بند

 هاکه مانیفست  آتشین  سگ / شودها باورشان میسوراختمام  که 
 کاشف و شورشی های  و شغال / گان گرفتهفقط سوسو از ستاره

  اندمقدس / آفریدگارشان هستند و شبیه  تنها 
  خوابدهرگز جایی نمی / اش ُدرافشاندهاناین قالب  درخشان و 

 برود! آب زیرشکه 
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  1357با بهمن   گل  بهمن فرق  
 ها را بلد نیستمام و خبرچینی از ژالهمن هرگز در ژاپن نبوده

 ها خوانده استبرگ تو را برای   و یک نی چنان
  دهدنمی در راه  مبهم  میهنرا  اش شیرینکه دیگر هیچ نانی جان  

 کندحفظ می نگریرا در ظرف  ظریف شخود و جای  
 وسمأی این بوریای   /ها ران برای برگباگر  بیان

 شودرسد که در سر  راه  خود تا چشم گبه انقالبی می / پذیر  گل  بهمناز بوی دل
 و سوسکی سیاه / ها جاسوس روییدمیلیون /از جا پای  نادان  ما 

 روان بود / شان مانند  آبکه جانان انداخت آن به سوی   /را  دلوآرصدها تیر  زه
 زرد شکوفیده است های  جسمی اینک بر شاخه / روان بود مانند  آب  

 ای سبز برای  خودجسمی ناتوان از ساختن  چهره
هر  آبکی چهلفداکردن   دراما توانا   هزار م 

  زیدوار میلیول /نام و نشان  بیهای  در فالتفلوتی که در راه  َتک
 ببین که حشرات  شورشی / ر  غریب  من سری بزن خود به قبتو در سر  راه  

  زادای از این خاک  خائنهیچ حاشیه برای  دیگر 
 کنندنمی شیونهم ی گکحتا ذره
  هاستی  لحظهسفیدی فقط برای   ها راها و رانباران /عاشق  و کولیان  

رد  ای آسیایی که دو سنگ / نندکطی می که  گردندهیچ مییک ات به گ 
 کنند!خمیر میکنند و / ُخرد می ها رای  شیرین  شبنمگیریز زندهو یک
 تواند خوب تا کندکه میکسی  تنهاآن یگانه و شاید 
    افریقا / مسیح باشد رنگ  به  از رسوایی های  با روی
 نی های  و صبورترین نغمهترین نه ببین که حتا نرم وگر

  چهرهی  بیهاشپش / و دستی  شمشیربههااز دست  شته
 ند!اشتهگذا های  سرد و گرسنهسر به صحرا/  دستهدستهبازگشت و بی گونهچه
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 خویشاوندان  خورشید
 عن و من در این دنیای   / ر هستند!تو چه شاع های  واقعن
 تو چه بیزار از این من هستند!  های  واقعن

 خود دارد/این سه چیز  در شورت از آن  که هستند؟    های  و او که دو قند در حدقه
 کندصفت قناعت در قیدها نمیآن دون

 هستند!کشیدن  شمشیر بند هایی برای گردن  شیر/برای  درو شعرزاران چه حلقه
 کنددوزد و سمند نثری به تن میخیاط حیاتی می
 شیرین  شما های  و در زیر  چشم
 شماست که در وسط  شکم   ایکای حوضچهمَ و در کنار  نَ 

 یی که از تخمهاو پاچه با چکامه / آییم!قدر مادون به نظر میما چه
 چه خوب این چایی را / آوردمیدان  خودش دریا از تخم

 و تو را سوار  سمند / بیزار از من های  ز  مقبول  طبع   بُ 
 ـ هامالیدهور پاچهورای   / دور از ریسمان دور از این دنیای  تلخـ 
 !کندی خورشید میسایههم
 
 
 

 سوگندها عزیمت  
 شود از بیشو آبی عرفانی می / کشد از خویشقرمز خجالت می

 اما من چه گونه انکار نباشم دریایی را
 انداخته هاماهی معصوم   که ُتف به صورت  

 ای از خویش رفتن  من! / و تو را درون  رگ پنهان کرده است جاودانه؟
راستین  سوگندهای   دیگر برای   / دان!آی فقط حقارت  جا خوش کرده در رنگ

 دستی  و نه صاحبی برای   / مانده استنباقی گاهی جای
 آن سوگلی / نیلوفری/ پاک کندکه صورت  ما را از بی

   سوگندشکنهای  گوش / و دریافتن  این که / چشم  من از گشودن بود ی  اگهانهن
 عرعرفام است های  عرفان ی  تنها آشیانه

 رنگارنگ های  مالتدس و اعدام  تو اعالم شد/ ی  ه عزیمت  جاودانهاما هنگامی ک
 گاه  خویش بیرون آمدتازه دانه از نهان/ تازه از پیر و جوان آغاز

 بر صورت  پاک  دریاست / های ُمشتی جماعت  نادانت که از ُتفو دریاف
 کننددریایی وطن  خویش را انکار می گان  که پرنده

 بی بازگشت  به پروازهای   / دستهدستهو این گونه 
     دهند رو ـ تن می ی  پیشگیریشهو بی یگهآشیانـ با وجود وقوف به بی
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 کاباالالی
 است نری / آن عینک / و اینک / بودم و من بیمار  من بودم بیدار  تو من چشم  

 رودها چه کسی راه میدر خیابان / زار بودمکه من قبلن نرگس  چمن
 ؟رویدگی میغریبانه َبقطَ َطَبقکه 

 ؟گانزنده ی  گوید عینک  دسته استخوانی در بارهچه می
بق  تعریف  تو از   من اسیر  اتاق بودم / هاقرصط 

 رودکه دیده شود در گردون راه میای بیویندهو گ
 جنسیت ست ورای  هاییاش از تربتکه روانی

 شنیدنی نیستند / که دیدنی نیستند هاییای از سوسنو در دست  من دسته
 شودها سیر نمیزدنَطَبق این که هرگز از تماشای  

 شکنداش میهایطاقه با گام زدنو تفسیرها را طاقه
 ی عینکی ماهست که ناگزیر زیر  کاییباالالی

 فلسهر پایان  کایی که از غربت  بیباالالی / تاریک  ماست های  اما آزاد از فلسفه
 سرایدمی ـ حتا اگر شمارشان میلیارها ـ

 رساندهفتم می به آسمان   / ی  تو را از شور و هیجانزمینیو سیب
 شانسکسی و تماشایی های  با اندام نرگس  نازناک  پیازهای  سرزنده/دو زیرا از 

 من درد  خود بودم و درمان  خود بودم
 
 

 پرستشغال  وطن
 خندند به "وطن پرستی"و می / گذرندمختلف می بادها از کشورهای  

 داند و می / کوبدمی هادر شوخی همواره پرچمی که ما را / ُپر است از پند
 رسیدن به باد فقط برای   / آبادخرابم در این ُوخَ هزار َچمکه گذشتن از چهل

 یا تبدیل شدن به َگردهایی در باد است
 دانندشان میگرفته ُگرهای  گان  دانا با بالپرنده

 و گریان محجوب های  ی  دانهبه یاری / ها و دردهابشری در سختیکه هیچ بنی
 چسبندر میبه پیکری دیگ آیند و/شما هر بار از گور در می نخواهد آمد/ پاهای  

 یدهببادها  ی که حتا حاضر بودی سرت را بهسآه ای یا
 سارهاتا راستی و درستی آشیانه بگذارد بر شاخ

 دانیدیگری می تر از هر کس  تو به / حتمن حاال دیگر
 کج و معوجهزار دندان  با شصت ـ که حریف  من شغالی شوخ است

  تپرسقدر وطنآنشغالی  /ـ  پرستوطناما تیز  و 
  خیزد ودوباره سریع برمی/  رودبه گور می که رکه هر با
   ها را دنبال بگیردرد  پای  گهوارهتا گَ  / گرددمیبازجا به این
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 پیچعمامه پاهای  
 اش چه است؟ریند دیگر تقدسخورد و میآخر کسی که هر روز می

 دانستنداول ویالن بودم و دیگران مرا شبی می
 را نخواهد خوردگان  خود که ستاره

 دم ندمیدهرگز دیگر صبح / خودش را از آب تهی کرد و ی  تا آن که رود روده
 پرسدست که از خودش میخورشید آخرین کسی / هادر صف  سرگردان  سطل

 ام به تن  هر کس بخوردهستم من که تن کیآخر 
 بر زمین تو دهان  تو سخنان  درخشان  هر َیل را که بنوشد/ به کلی بی تأثیر اس

 ؟پیر و جوان را خواهد پوشانید / و باز پیراهنی از خاک
 دکنمجاب میها را نوبت به نوبت پیالهتنها تبی معتبر / 

 ست که در خود باد داردسری / تر از هر چیز  دیگرعجیب
ّری ندارد / بریده را در خود دارد بادی که سرهای    بادی که اصلن س 

   است پیچاش عمامهاما پای
 
 
 
 
 
 

 خروس  کراوات
 و گردن  زرافه را هم قرض گرفتم / تو یک پاپیون ساختم من از دو تخم  

 اشفراوان های  و با عقدهشاعری که از خودش خیلی مفتخر بود)تا آن 
 (گفت مرغ یک پا هم نداردو می /ساخت و پاخت کرده 

 هددهر چیزی را به هر کسی می / و نیز این گردونی که فقط موقتن
 گذاردتخم   سه زرده می / دیگر فکر نکنند که شعر

 چون شمع حاضرند بسوزند / رجزخوانی های  در میدان ردگُ  چهار
 زنداش حرف نمیهایکه هیچ از نوشته/  ایبرای پروانه
 افتدناک  پروین میاش در پای  تابولی امضای

 محلرها خروسی بیپَ لدر جمع   گُ  / افتداش میناکپروین در پای  امضای  تاب
 ( لرزانه نقش  یک کراوات است )کراواتی مثل کیر  شتر ک

  کف کردن  شدید  توستمنتظر  
 آورندات را بر زبان نمیکه مردم هی نام چرا
 زندهایی بوسه میدریا به دست  مرغ / زنند!ات کف نمیُگر برایروُ و گُ 

   سوزندقطره می اش تا واپسینداشت به پایچشمبی / که چون شمع
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 سقز در دهان  نوح
 و گوهر ریزهسقز و سنگشود کاغذ و توفان که می
 شودتوفان که می / لولند َپر و شیشه و دگمه و برگدر هم می

 بَردچون کاهی به منقار می / ای که تو راشویم جدا من و پرندهنمی
 شوندخته نمیدیگر باز شنااصلن از یک / شاعر و تاجر / تاریک در غارهای  
 دباش/ شاید مدیون  زنگ  آهن می ی  خود را هر کبوتربازو بیداری

 دار/ مدتی نه چندان مدیدشیشهُخرده های  / ما آدم در آن َمد  تاریک
 و گوی  سودجوی  زمین / گو نشستیموگرم به گفت /با تو  سنگ 
 تر شدناکچسب / ها که از خورشیدو سخن / آمداز غار که در

 تر و کاهی بر سر ی به این جا آمد با چشم  کس
 بر پشت  خری نشسته بود / و چیزی به آن جا رفت که توفانی

 جیب و در نجوم   فاخر و/ ی  مفتخر به جامه / خری که انسان بود
 بازچوگان آیا به هیچ وجه آن /کمان  در گاوصندوق رنگین 

 ی  تمامحتا در روشنایی شودباز شناخته می
 کند؟خوار میشفقط دارد شعر نُ شتری که در خواب و بیداری / این از 
 

 

 بی سایه همای  
 ام نوشته است ای براییک دوست  اوکرایینی در نامه

 خور است همین امروزی که نزول / اش خیلی بد استمالی که وضع  
  دستاین دنیای  بی/  ام رسیداش به دستنامه
 ؟ه استگونه صدها دشمن را آفریدچه

  که در صندوق  پستی جای گرفته / را کوچک کرده شقدر خودسّدی آن
 اماش را خواندهاما من دست  ُپر خط و خال
 امرا شناخته اشجوانی من دریای  سیاه  گیسوی  

 بخشندسفید میچشم به فرداهای   / صدتومانی یک برگ از خودشان را های  ُگل
 و نوشتن نداشته باشیامکان  اندیشه  / هاتا تو دیگر در صدف

 ای منزلت نداشته باشندذره / گرسنه حتا در منزل  خودشان های  و تن  این ماهی
 و همان سّد و بندهایی را  / صدمه دیده و صدف را شنیده همین صداهای  

 امیک دوست  اوکرایینی نوشته که من در نامه برای  
 سمانکه از صدر  آ /ند سته ایسایهروی  دیگر  همای  بی
 به این زال / و هفت خط و خال / وو سفید گیس / رو وُ  به این زمین  بی چشم

 رحمانهبیاش مارهایروز نهزمینی که شبا / هزار بار اندازدف میتُ 
 ردسالها و گیاهان  خلی  گُ حتا از جنازه / اندازهبی د سودهای  نکشبیرون می
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 کند از مردان  مسکینحّوا ترش می
 و االن / های  از من هستی قبلنتو جدا شدن  

 و آینده / های گربه استچشم رم  تغییر  شب و روز  رنگ و فُ 
 قند  سیاه / سوگند خوردن  توست هنگام  های  نیستن  دنده
 ای دارد موشمختصر روزی / در آب اشهایگام پنهان است
 ندارندای دیگر اگر قبله / ی  شماخسته های  گوش / شور  ما های  در چشم
 ی  خدای  قیچیزیرا سبیلی / ای ندارند!تر اگر دیگر قبلههمان به

 ی  گیجی استهمین گیتی / ی  گیتی استهمین گیجی
 ستاینقطه های  ی  بعدنآموزشی / مورچه و افتادن  خطی تنگ از چشم  

 تو سیب  بابا آدم   / اش روی  آب آمدهکه الشه
 (اشباع شده / گیساخته های  زبانییرینش / دار وهای  ریشکه از دروغ)

 تر از هر کس  دیگری شناخته به / به رای  جویانههای  منفعتتغییری
 تر از هر استکانی خوب / ان  ما را در انارهاهای  مامتکثیریو 

  شان هایهایی که دندهآتش برای /َتَرک خورده(نمازش  / و تلخاش )که روزه
 خوانده  از َبرت/ غری پیداسشدت  ال از
 
 
 
 
 

 عقل و اقاقی
 نماند برای  / بسیار تنگ اندافکاری که تا به حال در کیهان دوخته شده

 گیرندمیها سوزنی براز کاج / تنندهایی که قال را میو تن
 ندار  یک دارکوبوُ دار / دک  دیگری از مسیح دارکه به کلی در

 ضی از قامت  من دارد دو عنکبوت  نارا / سکوت  توست که در خودش
 روییده از اقاقی های  آن عقل / روییده از عقل های  آن اقاقی
 ی  بر داری که از سرهای  گرامی/ نسیم کنند مراگی مسح میبا دیوانه

 کندخوار نمی / شریف  هیچ عابری را هرگز جسم   / عبور کرده است
 را که ناشیانه زرتشت / سوزن بنگرد / از سوراخ   و این واژه دوست دارد

 دوزد می ی گرمپوشپشت  سر  هم تن / اما از صدق  دل
 شانهایو قوت هاخاکی با ضعف برای همین مردم  

 مالندمی را که امروز بر نان میو پیا /اند مردمی که پیامبران  خویش
 د!خورَ نمی / تواند بخوردآن را نمی/  فردا دیگر هیچ آشیانی
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 مجانی نیست!
 سان حافظهد به فریاد ور خود بات رسعشق»

 «1در چهارده مستراح بر قرآن برینی
 رسدبه پانزده پونز  طالیی می / رودو بشنوی ماه را که هر چه می

 روم فقط سکوت استهر چه نمی
 هابرگلوفادار به گُ  / چون شبنمگانی که شانزده ساله و اعدام  

  ندبود اناما هر یک فقط شبیه خودش
ه  کننداز خروسی تعریف می / بینندجا می اینکه هر کس را  / سیزده د 

 اش به ماو عشق  پاک / گیرها بودکه روزی شهریار  شب
 ایست نقرهدر این دنیا میخی / ها بودمورد  حسد  غروب
 آبی های  از راه / ها را در افقها و ماهکند سالکه منحرف می
 شانجواهرات ی  که همه / هاییافتید ا ال به تاجو شما فرو نمی

 ای تارتنکی که شب و روز  / از دزدی و از دروغ به دست آمده است
 تممن نیس / تنیهللا را می / و خیانت با لعابی از ملعنت / تاریک در این دنیای  

 زنادبا دهانی فری / خاک  افتاده و برآمده از همین / مگر عاشقی کوچک
 شان تابانمهکه ه /  پاک  اعدامیگان  ستاره و ذهنی در یاد  آن / داداز بی

 خودش بود  مالحت  شبیه  فقط  / اما هر یک از آنان
  و دارند رنگ وُ  آبنو  های  اندام کهی / جوانردسال یا خ های  ای حاسد به کتاب
 ما ی  میدر چند قدبینی می آن جا تو آن توالتی که / اندجویای راستی
 اندها بر درش بستهکه مگس ستف  طویلیبه خاطر  ص / اشپولی بودن

 دار  ُپر برکت  عنکبوتی دی برای
 خیزدنمیخواب برخوان از رختکه هر خروس

 عاشق  های  ژاله به برای آن که فقط مگر
  کمانفانوس و رنگین فضل و به وفادار های  ژاله

   !ارمغان بدارد تیغ و تازیانه
 

 
 
 
 
 

                                                 
  این حافظی دیگر است  1
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 خویش های  تندیس  استوار بر آرمان
 طور برای خودش مانده استهمان / بلندی از بتون ی  آن مجسمه بر پایه

 اندراختهاند و قامت افگیاهانی روییده / اشنگاه های  و از دوردست
 چیننددارند برمیچون دانه  / اش را در دوردستیگانی آرزوهاو پرنده
 اما نویسا / اما شاد / امطور برای خودم مردههمین
 / شماریریز  بی های  آدامس / تابندمیسمان بر زمین فروو از آ
 ندریزها فرو میدر دوردست / یکیهای تو که یکیاز نگاه

 دکنبه پرواز می / و آغاز خیزدپوالدین برمی پلی با دو بال  
 ها هرگز پیر نشوندکمانو رنگین / زنیم ماپر کاش همیشه در آغاز

  رازیبا  ت  ابر سر  اعتقاد استوار ماندنیریم / کاش از آن تندیس  اصیل یاد بگ
 درخشانی به خودکارهای   زدنو بپرهیزیم از برچسب/  یعنی نمردن را

 اندشکنند سوگندهایی را که یاد کردهاما نمی /نیستندبر یک آیین  گرچه با ما که
  پرنده از قفس  / ی  گل از خار ودر راه  رهایی مبارزه ی  برای ادامه

 
 
 
 
 

 غزل و ازل
  نفرت  از آن ازلی بود / نفرت تو از من

 "بدی" را در من کاشته بود های  که غزل
  بارام حداقل یکهایکه از شاخه / ولی چرا حتا یک دست نیست

 دانندنمی / گذرندجا میپایان از اینچرا پاهایی که بی/  برگیرد؟را غزاله 
 بارساعت یک 24که هر  / زنندیا خودشان را به ندانستن می

 به شکل و شمایل و بدن  شما نیست / زاید؟هم میرا زاغ سپیده 
 اش راگینخشم های  شاخ / گرویران که این گوزن  متنفر از بدی و بادهای  

 یا بیرون از ما / ست نادیدنی در مابه نیروهایی / کوبدهر لحظه فرو می
 کاری بزرگ تبدیل کردهانسانی را به بزهکه هر 

زنده را  گویند سرانجام موجودات  میکه  /ی  آن عقربیها را منتظر  ابدیعقربه و
  دادی چنین ژرفاز بی)نجات نجات خواهد داد

 آلود وزهر عاشق  خدای   / عمیق گونهاین/  که حتا سنگ و جمادات  دیگر را
 (خداحافظی کرده است های  غزل خوانای  
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 ای تاریک استشب الله
 انگیزی هستیشگفت ی  و تو آن پروانه / ریک استای تاشب الله

 ها داوطلبانهآینه / و تمام   تابدمیفروکه از آسمان بر من 
 رومات میقربان / کنندی  او میخودشان را قربانی

 هاشاخه ی  ات همهای که برای
   َتَرکی عمیق و ظلمانی / دهندخودشان را در تیررس  هر گوسفندی قرار می

 گونه که آفریدگار/ اما نه آن آفریده استرا ای طرفه ترانه /ای ه پروانهاز تو ک
 ستایش دکمهاو دماغ/  اش شورتیکه صورت را آفرید آدمی

 وارگرگ تو اما آخر چرا / اتما محبوب ی  ای همه/  ما ی  ای محبوب  همه
 رفتار کنیمیپیله شیلههای  بیبا پروانه 

 ات راصدایخوش عطر  قصر  م ی  یعنی چرا دروازه
 ایساختهیا ورای  ابرها در ابرها  /انگیز و رنگین شگفت یکمانچون 

 شکسته و کوتاه است  یپلکانهنگامی که ما را 
 ؟!این خاک  ناپاکدر اعماق  خوابیده آن هم 

 

 
 

 خودمان را در کودها ببینیم
  بزاید؟ را تواند فرزندی سالمگونه میچه بیمارمادری 

 جا برخاستکه از این ایو هر صندلی /دنیاست تمام  ما این  ادر  م
  ها رهایی نیافتخواری ت و خون وفَ از خ  

 هرگز به پدری مبدل نشد/  ها دور کندکودش را اندکی از کپتا خ و کبک
 تر کندخودش را بیش های  هرگز نخواست حلقه / این زنجیر  زجردیده
 را نیز / خاموش  تو ی  چراغ  و آن اندک روشنایی

 گذرند از سرقت و قتل هم نمی / گیرنددیگر سبقت میاز یکها برف
 تر از دیگری باشداش بیشتر از دیگری / و آسمان و زمینتا هر یک پیش
 شوند سرانجامها مینشین  نشینمها همه هکه صندلی/  وقتی درخت دید

 ایام حشرهای به احتر/ حتا حشره هاو ما کودهایی که در آن
 / و نه سالمی و نه علیکی / آن بیمار  شوداش بلند نمیاز سر  جای

 بند را کمی ُشل کرد و یا دست /بند رها ست  خودش را از دستد
 سرشار از آواز سرشار از رقص / استکانی برگرفت

 جایی کجاست آن / زندانی ای خواهران و برادران  
 آورد؟که نوزاد مادر را به دنیا می / کند؟از قابله مراقبت میکه نوزاد 
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 ما  ز قرآن مغز را بر داشتیم
 پوست را بهر خان بگذاشتیم
 "مولوی"

 
 است او از بیخ فارس

 ها رادر سر  راه  خویش/ عشق / آید وهمیشه مقصودی به سوی ما می
 زبانی و خدعهو آنان را با شیرین / بویدگوناگون می های  مثل گل
 کندو می / بوسدو حسابی می / کشاندخواب میختیواش به ریواش

 ای؟جنبش نشستهها بیمرده گونه مثل  اما چرا تو این / دهدها مییا به آن
 کشان بَبر ادب کن!او را کشان / گی را بکش وگوش  زنده / قاطعانه برخیز و

 رسدـ هر عشقی ـ به اعماق  ظلمت می گان بگو که جذر  عشقو به زنده
 عکس  موالناه آدمیان  امروزی بگو که ما برب و

 ایممغزان گذاشتهقرآن را برای بی حتا مغز  
 و سود و مقصود را / مایهاطاعت کرد انکه از فرمان  قلب  خودم گاهآن فقط و

 ه استگاه بودآری فقط آن / ایمهمیشه کنار زده ای برای  چون پرده
 و سرانجام ه استکه آزادی آمد
 ه استمغرورانه نشست / انمسبز و بلند  درختان  حیاطسر های  هبر این شاخ
 آری / ه استگاه بودو تنها آن

 نداهفهمید آواره ولی سرزنده و بیدار دیوارهای  اَخره که ب ل
 روندراه می ی  تمام /گیدر درخشنده هاکه دروغ

 دهلود خزیآگناه و خوابزبان و بیای شیرینو او که در پوست  بره
 چون و چرابه اطاعتی بی / دریا را نادان   و َمدهای
 خواندمؤمن یا ملحد فرا می های  از گرگ

 دوست راآفتاب خواه و نیلوفرهای  ماهیان  آزادیکه  / عکاسیکسی نیست جز
 (بر مالفه نقش بسته / گناهکه مثل گلی بی)با سر بریدن  یک کتاب 

 کندیادب می اآشیانه ود بریان کردن  با و 
 ند! دیگربا یک بازیمشغول عشق / روندطور که دارند در باد میهمان که
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 حّوایی که کارگر  کارخانه است
 دهندفاشیسم می ها بوی  لاین جا هنوز گ

 هایی موخَ / که بعد از پیچ کنند نام جایی رامن فاش می های  و دنده
 ا هستیتو مردود  دوده / رسددار میریشه به یک آدم  

 داندو نیز می / داندو این را هر استخوانی می
 پرورخان و ارباب که َدمی بودن در این دنیای  
 ی  اسرار راگوینده / ل وی  گقیچی می کند َپر  هر بوینده

 از تو مردود  دودها هستی / اند از خودشانکن شدهَتک ریشهمن َتک های  سلول
 ها هستیعاشق  شقایق دبا این وجو / از تو اما باز هنوز

 شودشان باز میبه روی / و اسراررنگ بویآنان که این باب  خوش
 آیدآید و نمیبا قیچی به دنیا می / باندانند که هر زندانمی

 ی  ُجرمی بدتر که نهگان به پروندهپروانه /دانند که از هر استخوان  بر طبلو می
 نه تیغی اصلن کهی  بیتیغیو من به جوجه

 خودش  ی  که از هر دنده / رسیدار میاَخره به آدمی ریشهاما تو ب ل
     تراشیده و مرتب جامه پوشیده و عطرزده آورد ریشجانوری درمی

 و رقصنده رونده به سر  قرار با حّوایی که کارگر  کارخانه است
 اش نشستهسیاه به سر و روی و دود و َگردهای  

  هست خیلی متنفر و خسته هاشیستداران و فااز سرمایهو 
 
 
 

 موشکقایم
 اماش محتاجزیبای زبر   تو با زیروُ من به صدای  

 و آن تاجی که خودش را سپرده است به دست  گدایی
 امجیکی هستم که به گوش  تو محتاجداند من جیکمی

 شودمندتر نمیآینه از تعدد  تصویرها ثروت
ر  خ  اندشان را گم کردهکه وطن / اییسپرید به وترهود را میشما س 
 ترین بوداش گهوارهاش زیباترین که تخمام کبوتری را که نادانیگم کرده

 ی  خورشید به بعدگیو از شکسته
ه  کشدمیاست که هر روز تو را سر فقط لیوانی از م 

 ستایست از یاد رفتهایی  در آشیانه افتادههر شب برای من دست  بریده
   فیلی تا ما را فیلم کند / ترین بوداش عاجترین که صاحباش خطکه نامه

 ها پنهان کرده استخودش را بر بام
 هایی جدید باشد تا این دایرةالمعارف هر صبح محتاج واژه
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 فرا زبانی 
 و ندکه از خانه بیرون رفت ندتو بود دو پای   / همان یک ساعت پیش  تاریک

ز کرده و تنها در کنج   کبوتری زج / باریکی چیزی نبود  آن خیابان ک 
هراالن این کسی   باصفای  خودش آورده ی  به خانه / ست که مرا از م 
 ی  جامی از آببا کوچکی / فروتن و های  و تو با دانه

 فردا /رانی / سخن می زبان  انسانی به زبانی ورای  
 پاک پروازی جوی  و/ دیروز به جست ست که از دل  همین ساعتآن کسی

 گیی  زندهجاری های  جریان ی  گیو جز جاودانه / بیرون گذاشتبه از خانه پا 
 بسیار پهناور/ که خاک  بسیار اما ناگهان دید / چیزی با خودش برنداشت

    وحشی    های  ها و سگگربه شبیه   / ناک  چیزیشتاز وحشت  هجوم  وح
 خیابان شب  ی از اچنان در گوشه / هاآدم / هاتر از آنو وحشی

ز کرده و کوچک شده  / استحاله یافته  که به کبوتری معصوم و لرزان / ک 
 صحبت ـ یک انسان و یک پرنده ـ در اتاقی گرمحاال دو هم

 که به زبان  دل  / گینه به زبان  انسانی نه به زبان  پرنده
  کنندـ با هم صحبت می دیگر های  ی  زبانهمه ورای  ـ زبانی 

 
 
 
 

 یرانی  طاطبیعی منطق  
 ی  دهان  من هستیمن صدای  گوش  من واژه تو نور  چشم  
 ی  من هستیمن گوش  صدای  من دهان  واژه تو چشم  نور  

 با این وجود باز / ب در این میان بگذار حسود مسواک را بَبردخُ 
 جاینآوَرد ا/ و باز عدسی را می دمانَ ای پماد در دل  این پنبه میصحبت  پاره

 برف  منمن تو پنبه ی  مزهخوش ی  تو منظره / چشم و دل گرسنه یک آدم  
 و حالج پنجمین فصل است / مورد  رشک  دیگران هستی

 بفروشند هاما را در داروخانه ی  بریده شده و تکثیر شده پای  وُ ُخب بگذار دست
 تسا ی  شعر  مظلومانشاهد  منظومه ی  درخشان /تریمشآن این جا 

  ریزداش دارد میهایبا آن که دندانو آسمان 
 بوده طار همان است که در شب  نخستینباز ع

 تو در هر فصل از سال و در هر سال از قرن و من منثور  قلم  
  هستم مندسخاوت های  ای در دهان  کتابستارهمن و 

 شانگانهایی که خوانندهکتاب
 رقصنداجاق می ی  هاشعله مثل  /  دست و پا هم وسر بی
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 ای نوترون  مخنث
 خنثایی بودی ی  عمرت آن ذرهطول   تو در تمام  

 اتم های  که من او را در زیر  فرود  بمب
  خنثایی بودیی  دانند که تو آن ذرهو همه می

 گفت ممهراه میبهرفت و راهکه راه می/  که حتا از مردی بزرگ در خیابان
 پورنوگرافی رفت ی  به اداره / متأثر شد و بینها ذرهاین ی  و پس از همه

 چکیدمی هاهایی که از اسباب و آلتداند آن اشکهیچ کس اما نمی
 آورده شده هایی که درها و شلوارها و پیراهنو این ویرانه

 اش کردندطلبیاقرار به فرصت / ها نیزتلسکوپحتا اما تو همان بودی که 
 از افغانستان / ه افغانستانبآشکارا تجاوزی هستند /  طالبان

  به کجاست؟ کشیها از اسبابفغان  این زن
  یا ُپر از الت و رجاله/  خالی های  خانهای 

 شوندتر میی  خود کوچک و کوچکگیها از بازنشستهخیابان
   برند / که آن هنوز خوابیده / اما هرگز از یاد نمی ترو روز به روز چروکیده

 ایدر حق  هیچ ملحفه / گریی لوطیانداشت حتا ذره
 
 
 
 

 خوشگل و مشگل
 اتتو خوشگلی و مشگل است به دست آوردن
 اتتو مشگلی و خوشگل است به دست آوردن
 آهو کردم من شروع به راه رفتن با چهار دست و پای  

 مدآمیُمشک  های  تو از جانب از آن هنگام که پیام  
 دوباره آدم شوم خواهمدهند اما من نمیم میسَ مرا قَ 
 تو را دارد تاری که بوی  توانم دور روم از سهنمی

 کنندشان پنهان مییدستارها الی  بهآنان که چند شاخ را در ال
 سرسبز است های  جنگل / پهناور و صحراهای   / دانند که تلفن  تونمی

 آغاز ی  از همان نقطه / خواه و زیباآزادی ی  هابا آن که نسیم / من!سارای 
 کنندداری از تو میجانب / خواهد به فرشته نزدیک شودتا عاشق می

  ستاز ُمشک تهی / امزیر  شکم ی  یابی به من که کیسهبتوانی دست تو نمی
 یدآمی از از سوگندی که دارد به این طرفنیآن بیو 

 !طال دندان  از آن َتک /است اش در دهان ماندهباقیدندان  تکبرش از َتک
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 عمودی نگاه کن به دنیا!
 ات خالص خواهد شدگی از دستاَخره زندهمیری و ب لتو می

 یک یـ ُخب حاال بُرو تو دنده
 آیدکوچکی هستم که از شکست  یک انقالب می ی  من همین آینه

 ها خدا نبود یِ ش باشه شاه هم سایهـ ولی خدایی
 ستمط به فکر  مهین خوشگله همن فق / آن میهن از تمام  

 کنه روشن کن!پاکبرفلطفن   / مهاـ عجب توفانی تو چشم
 ترها اعدام شدپیش / ات بودسایهکه هم میری و بهمنتو می

 ُکش نبودم آدمم سیاه/ این َقَدهَقَدهقبلی این یِ ـ ولی هر چی باشه جاده
 جالدگری / جن و پرینجوای  جادو و  ی  پچهست که ُپر از پچاین واپسین پیچی

  بود شکستنانداز و دستُپر از دست

 ُر بیامرزه دِر ماشیِن اون رژیِم سابقپـ واال خدا 
  رفتعقب نمیم عقبَقَدهدیگه این

 نداشت صورِت عاشِق خالهم به کاِر خاِل خوشگِل اکاری
 گذاشت پاره نمیناِز شهیِن آتش پاهایِ  اَم رویِ باری اضافی

 هم خیلی مقصر بودند و هستند یست  چپد تابلوهای   / در این میاناما 
  گذریم و گذشتیم و می خونینی که ازشان دادهای  دادن  آن همه رخدر رخ)

 (گذشتخواهیم 
 هایی در این معامله بردند که تو ُمردیالحق که فقط آن

 نیاوردندش را درهایی شورَ فقط آن
 وز هستندبودند و هن مامانی شیرین  مریم   های  که واقعن به فکر  لب

 حق با عموِی خدابیامرز بود / نباید از حق بگذریم ها / ـ آره بابا
 که عمودی نگاه کنین به دنیا! / کردش ماها ُر نصیحت میکه همه

 رونمای دارم میدونم تو چه دندهام نمیحاال درسته که خودم
 ُر کم جاده کم مسئله ُر کمداره کم / تو رازِ  جذاب و پُررمزو اما چشمایِ 

 کنهروشن می
  ها/ توها نمیری هاتو نمیری پس بیا بزنیم و یک راست برویم به سوی  

 تر از سیاه و ددوارتر از ددانسیاه های  و اگر دام
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  عشق راگل و  و ُپر از شوریده ی  هادامنپرواز  شدن /  مانع   خواستند باز
 خدای  زیبا یگانه ی  اخدهایی را که در زیرشان / دامن
 رویممی سریع زنیم واز همه میش پی
 دوست  پروانهعدالت و خواهدر زیر  پای  آزادیهرگز  آن جا که دیگربه 

  گانهسه انیم  سه پدال از اق دشد سبز نخواه
     

 
 
 

 فئودور داستایفسکی بر قبر  
 چینندهم می اما دیوارها دوباره مرا به روی   / کنندها مرا پاک میمسافت

 گان را دیوانه کرده استای هستی که پرندهنهتو آن چی
 شودآتش متولد می / اما باز از چین  آب / کندزنجیر خود را از خود پاک می

 کندشکار می / در هوا / شکافد و دل  مراهوا را می یمنقار
 زننده از نامتناما  / زندهآکند از چیزی و می

 !نفرت های  عشق وزمانیی  همهم تنیدهای روح  در
 جا صرعی شده ی اینهایساقه / گیهای  مرگ و زندهزمینیهماز 

 دکنیآن را درک نم / هاخوانند که ذهن  کوچک  برگمیرا ای و بادها ترانه
 دوباره چیندهم می روی   برخاکسایه / ام / سایهخاک خفتهکسی مرا که در زیر  

 پاهایی که در ژرفای  زمین/  در خورشید ومیان  دستانی که  ستباد حایلیاما 
 کودکی  دوران  های  سیاهیک مرد با یاد  تخته

  سنگزده از هر شکاف  های عاشق  سرسبزههای  ُخردسال / سبزهو 
 های  هواگذرد از دوردستدارد مثل  َپر می

 نام راگم های  شده و ترانهگم های  تن / ی  ساعد  توریز  زنجیر  زینتی های  و حلقه
 دیگرآوار شده به روی  یک آه اگر دیوارهای   / کنندراه زمزمه میبهراه
 آن چیز  پنهان بیان  کنده پاک و پوستتوانستند می

    در پرواز بود یچون َپر /  پهناور  آن زننامی را که در جان  بیآن چیز  
  فئودور داستایفسکی ن  یگها بر قبر  غمساعت نی کهز
 چون سنگ نشسته بود / رکتحو بیساکت گین و غم

 ر آبمثل برگی اسیر د/  رفتماش و میدیدمو من می
 برهم آبی که افکار  درهم

 یابنددرنمی اش راروانرازدار  ت  ذرا رنگین  میلیاردها میلیاردعواطف  و 
 دستی بر خاک دارندفقط  از دور که / های  ناعاشقیآتشتوانند دریابند نمی
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 روی  همین فرش
 کندپول جمع می دارد اش االناست / من که شنا بلد بود نای  هر آش
 خواهد بود  غروب / گانغریبه برای   / کندجان  تو را شمع میدارد 
 هاستبر در  کبوترخانه ضرب / و استخراج   ست که استخری در خود داردبدنی

 فروشید استتان را میبغوهایو پرسیدن  آیا بغ
 که ک شتندم در اشک  شمع / ه ُکشتندمهمین فرش بود ک بر روی  

 استخاره دیگر پی ُبرده است که نیازمند  هیچ کتابی نیست
 کند از خارخارتر درد میو سر  تو دیگر کم

 گویندکنند و میسر برون می / هاها چه خیس چه خشک از النهسرمایه
 ترزیبا و دنیایی به های  ما در راه  آرمان

  ایه گذاشته بودیم ها از سر  خویش مقبلن

  
 
 
 
 
 

 سمندها تویی سوار  تمام  
 اندها در ما مردهدانست که ُمغفقط آن مغاک می

 ماه فقط در پایان / خندیدنددامغان بودند که به ما می های  و داناتر از همه پسته
 دادترین بادام را به بادها میو شیرین / کردترین وجه معنا میدوپایان را به به

 رفتمرام می های  گاه  اسببه آرام / پرواییپا از بی و ا چهار دستمن ب
 آوردندات نمیتو را به روی ی  نادانی / جلیل های  و آجیل

 آن کسی را های  کند وجه  جیبتر تفسیر میبه / چاروادار است ُتفی که به روی  
 !آشکار کنک شد/ خود را می شد/زیبا ک   های  به سر  فندق خواهد چادرکه می
 از شکار بودن  خودت خبر نداری/ داری / شکاری که خودای 
 جا آرام و راضی دراز کشیدکه آمد این / چشم حتا دیدی حتای  مراو بی

 ها همگیترین گرسنهو ُمرد/ برای همیشه ُمرد/ ترجیح دارد بمیرد/ اما در سخت
 هاطرارترین ُتف / ها ولکتعظیم نکند به قلدرترین قُ 

 خندی به لب داردکه هنوز لب / خویش ی  مردهو موی  یش به روی کش
 اشو سمندر که بنا به وصیت / سمندها تویی سوار  تمام / پاشددارد گالب می

 خودش این جا هم صدا با "فرهاد" / سوزانندجسدش را دارند می
 گنجشکک  اشی مشی... خواند:هنوز دارد می
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فر  کارُتن  خوابیس 
 کنیات را حس میهایی  یکی از دندهخالی تو هنوز جای  

  بودند و استخوان همه بر بنیاد  گوشت / ام برآوردمو من جوامعی را که از عقل
 َجوهادر این  هابه جز یاد

 فروشندخودشان را می هایی نیز هستند که عضوی از اعضای  جان
 رویدطبیعت نمی در هیچ جای   هم عذریاما حتا نیم

 هایی را به قناره کشیدهآدم گوسفندی سر  
 کند  جان  خودش حس می و گیاهی هست که حّوا را در هر جای  

 خواهد هیچ کس را به صورت  خودش بیافرینداما اصلن نمی
 دهیات را فقط به عاقلی اجاره میخانهآفرین بر تو که باال

 کندگان را فراموش نمیفروشنده ی  تنهکه پایین
  گرفتندای میاول از من اجازه / من به این دنیا آوردن   کاش برای  

  گفتاز دوستی سخن می / که از همان نخست / و کاش آن دست
 بود هپنج نفرین را در خودش پنهان نکرد

 و خدا تا به حال از فرط  فقر / حاال شکاف  پهلوی  خر کاملن به هم آمده است
 فروخته است / و جان  آدمیبه تاجران  جسم  / بدن  خودش را نیمی از اعضای  

 بردمیبه سر  / لرزنده از سرماگرسنه و  های  در خیابان / مقوا ها روی  و شب
 
 
 

 تا ابد ایستاده های  درخت
 سرش زیر  برف باشد تا ابد خواهدمی مثل  کبکاین جماعت 

 !باشد / خواهد تا ابد سرش زیر  کبک باشداین جماعت مثل  برف می
 رییگسمان نشانه برو با آ / چون تفنگات را ند که تو کوناما الاقل بگذار

 گان وچارهچاره بیاید این جا میان  بیبی و خدای  
 جا با رویی مثل  ته  دیگ   آدمی هست این / سر بریدن چه عالمی دارد! ببیند که

 کندتکرار میهی هوده را بی شکه خود / و با دستی مثل  تسبیح
 جمعی از جانورانسر   ست به روی  پایی / سراسر  عمرشآدمی که 
 نیست اشآدمی که دادن / جنگندجهانی فارغ از استثمار می که برای  جانورانی 
 م که گیاهانیبگذار الاقل ماپس  / گرفتن  فردیت  او / به کبوتر و مگر کاردی
 شان ایستاده باشندسبز  سخن  روی   / همین طور تا ابد / مثل  خودشان

 شانمانند هوا های  آرمان و به خاطر   / ب باشندخواو بی
 چاره بی فقیر و های  زمستان خواستن  آتش برای  ـ یعنی 

 ایستاده بمیرند   / ـ از ستاره گاندان  پرندهینهو سرشار شدن  چ
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 پترزبورگگورستان  ُولکووا در سنت
 نامخاکی گم ی  سیگاری افتاده بر سینه

 میردخود می شود و از داغ  خود زاده می که از داغ   
 گریدخندد و بر دل  خود میکه بر دل  خود می / آسمان ی  ابری افتاده در گوشه

 در چند برگ  ناچیز  الله؟ / خواهی بگنجیچه گونه می / سالمی که توییدیوانه
 ها را برنینگیزد؟حسادت  آب /خواهد گنجی از آتش چه گونه می

 ستتابوت  کوچکی / ی  برفهر دانه / ستبوتیتا / کوچک  برف ی  هر دانه
 هارود تا از زاغمی شو خود / کند در فضارها می نیمهنصفه راا م که مداوای  

 تعطیل نیست / جهان هیچ روزی از روزهای   / برای دیگران چوب طلب کند
 آزاده ای گرفتار   / هاستبارانبدی و ای که گرفتار  برای شعله

 سالی را که سری زدی به گورستان  "ُولکووا" در آیا یادت هست آن
 پترزبورگسنت

 را پوشیَپرَپر و پریشان و سیاه های  و دیدی برگ
  / و ایوان تورگینف خلوت  الکساندر بلوک بر گورهای  

  آب را یک شیر   ای از چشمان  و چکه/  و دیمیتری شوستاکوویچ
 پرسید:ناگهان از تو  / چکیدطور که داشت میهمان که
 «؟دکبریت داریشما آیا  /آقا  ببخشید»

 گورستانجای  جایدر  ی  گوناگون   فلزیهای  آن تندیس
 شوند  خود زاده میکه از داغ   ـ شانبا سیگارهایی بر لبان

 قدر فرق دارند با این فلزی که این جاچه /ـ  میرندخود می از داغ  و 
 !ستا یامروز ان  گزندهاین  ی  زنده های  در سینه

 باک ای پاک و بی / دل  خاک ای در خلوتای  ای گچی که افتاده
 ـ خندیباری و میچون ابر می ـ که
 که آن تندری که روزی نوشته شده بود / دانیمیتو آیا 
   مارس  مدا معصوم  های  سیاهتخته بر

   سرگرداناز یک کبوتر   ایشده َکنده َپر   دارد مثل  حاال 
 ها از فراز  سر  مجسمهگذرد می وقفهبیکبوتر  سرگردان / ن آوجوی  به جست
   ؟هاو سرزمیناجسام و ارواح  از روی  
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 کلفتی هم بد نیستپوست
 بیل فهمیدم دنیا مرکزی دارد که در آن هر / ام را دود دادیآن روز که سبیل
 اما این جا هاراه رفتن  آیت / نشیندای میکند و به گوشهدر نهایت ک ز می

  ای بسازندنه برای آن است که از تو دایره
  روزهاست ی  آتشی که در همه /ست رسیدن به داد  سلمانی و نه برای  

 سوزدهدف می/ بی همین طور برای خودش
   بنابر این / سوزداش برای خودش هم نمیدل

  دانا سازهای   / نوشم ودرون  خودم می من از دنیای  
 صابون وعشق  ی  سفیدیاز  / وبی و شادخواریکپای برای  
 برندترین استفاده را میبیش / هاترین فرصتکوچکاز 

 دهندموهای ته  سبد هم دیگر زیاد حساسیت به خرج نمی
 دیر یا زود دانندچرا که می / هر چیز  هیچ /به خاطر هر چیز  پوچ 

  در خواهد آمد ایو آینه آب ردخل  ه
 
 
 

 گیشور  زنده
 ی یک مرواریدمگر به اضافه / هرگز کامل نخواهد شد 364

 بندگان  تو در گردنواژه / هاست با من مصاحب نیستکه دیگر سال
 امسه پستان شده از وقتی که من دارای   / اندآزادترین موجودات  عالم

 ها آفتابیدیگر راه  شیری این طرف
 شود آن مارماهی هم کمی به خودش بیاید وو نمی
 ما را گول نزند / تر از این با صحبت از کمالبیش

 ها خیلی کوچکگرچه تو آن موقع / ی رقاص!چه جمالی داشت جمیله
 گیای شور  زنده / زیبا های  ر از شهوتها پُ و بودند کوچه

 مصاحب  من در کدام قنددان پنهان
 حنظل ُتف انداخته باشی؟   114و شده است آیا که تو خود بر 

 ت  خودم را پاکصورمن 
 با نمکی / پیکریخوش ی  فروشان یادی از هنرپیشهکنند چرا تقویمو نمی

 شناس نبود مگراقدرن های  در زیر  همین چراغ / که فروزان نام داشت؟
 ردسال  خودشانخ های  گان با دست کشیدن به بدنمگر نبود که واژه

 ناختیم وشذره خودمان را میما ذره / مارماهی 12و با یاد  
 یدساختآزاد می / داناز نمکشما سخاوتمندانه 
 بینی را؟ضرر  ذرهبی ی   زندههزاران موجود  
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 هیوال و ال)یعنی نه(
 کردیولی نه آن طور که خودت فکر می / تو موجودی بودی عالحده / آری

 !جانور  درون  من حد و مرزی قایل بودی برای   / و به خطا
 ی و نه  جاری بر لبان  ماقابلی ندارند هزاران آر

 گیرد  هر کس می خارای  ته  جان  اصلی را آن سنگ  تصمیم  
 کندددان را سفید می روی   / دهند که هر َحدزنها به من اطمینان میگیعالحده

  گذر ببخشیبه نخستین توفان  ره / ات راو تو را تشویق که ریگ  درون  کفش
 ایاز تقصیر  این همه واژه / هد گذشتعالم هم نخوا ترین خدای  حتا خوب
 عالم هم های  بینترین ذرهو قوی / بیرون نیاوردند ی / از یک سنگآتشهکه نیم
 اندو متعجب / کشف کنند ای شرافت را در شماتوانند ذرهحتا نمی

 آسوده خیالتفاوت  خودخواه  زبان  بسیار بیکه بدن  این مر
 ما ی  گفتارها و کردارهای  ی  اصلیانیشاید ب / از چه ساخته شده است!
 هاکه اتم / دانندشک همه میاما بی / کسی یا چیزی دیگر باشد

 شوند گرو دردمند و اندیشه قراربی که / گیرندبه خود میرا  اتم تنها آن گاه نام  
 !در هر کجای جهان / یا دو گیاه / یک جانور / انساننیماز اندوه  حتا  یا باشند/

 
 
 

 دکان باز کردن
 کندخودش دکان باز می ای برای  هر کس به گونه
 کندای ما را میهر دکان به گونه / کندای ما را باز میهر دکان به گونه

 ببندم / خودش در شعر باز مانده بود دری را که برای   / خواستممن بارها می
 هکال ی  و دومی را خواهنده / اما نشدها یکی را شیخ / اما نشد

 که بر گردن  توست / کندبرای سر  سومی می
 اش ناگاهزبانی های  که لغزشاین خری  / گیرمخون  این خر را من به گردن نمی

 تسدکان اه در دهند ساعتی را کمیلو 
 با آرنج به پهلو / اسبتنگ   خرجین  ساعتی که اعدادش در 
 زننددیگر مییک و با اردنگ به در  کون  

 جیغ و دادشان  / بینیدمی شما در صف هایی را کهکاپوت هر کدام از آن
 ست!درونیبه شدت از خفقانی شخصی و  / شاندیگر را باز کردنو ُمشت  یک
 زبانی های  لغزش ترینکوچکو بی / کاپوتی کافر است در / سرچهارمین 
 زیپرداسازی و مسلکایدئولوژیهرگونه و فارغ از 
  !درگذامیپا جهان  های  ترین راهنورانی ترین اماسادهبه  سرافراز
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 وزنبی های  واژه
 شکند؟طور پشت  تو را میچه / یک واژه که هیچ سنگینی ندارد

 یابند؟ما تسکین نمی که دردهای   / آورندمیرنگین چه اطواری در ی  و دو تخته
      د آورَ می پزشک درهای  َتک  سلولاز َتک / ترازو چیزی ناخوانا را

 ها َمسکن بسازمفقط در سفیدی / دهمو من ترجیح می
 شکنندکه پشت  هیچ خریداری را نمی / جنسیت بگذارمو در آن اجناسی بی

 به روی  سه شاهین باز شد / رنگبیدر  وقتی این 
 سلولی" هر "َتک / که در مقایسه با تو تر از همه تشخیص دادچه کسی اول

 دهندگان مرگ را ترجیح میسایهکه هم / ردمزنقدر جوانمقدس است و آن
 روددارد در خیابان راه می / بیمارستانی سفیدپوش / ؟نشینی با توبه یک َدم هم

  نی بفروشدرااخودش را به پرست / میل رود تا با کمال  می
  کنندپرواز می / شان روییدهکه بر پشت ایو با دو اللی/  که مثل فرشته هستند

 
 
 

 
 
 
 

 بدن  چلچله ی  نهمعای
لمی را که تو به دنبال  در همین بدن است / اش هستیع 

 و دیگران را مست کرده است / ُدمب  من خود را از آسمان آورده است این جا
 به زیر  همین َعلَم / جا نیاورده است ودست  تو خود را از هیچ

ی اگر نیستهای  یک زن در سینه  ست؟پس به دنبال  کی / به دنبال  م 
 اندازدما را دست می ی  همه / بالی در نادانی

 ؟نگردیا نمی / نگرددنیا را می / اشهای  در شورتچه کسی با چشم
 تیغ  یاران به  / ی  یاران استافتاده های  دست / این خاک ارج  تنها گنج  ُپر
 کندکه کمربند  مرا باز می /  پروازگراین زن  /  یا نایاران
  هزارانهای  در سال / پس چرا باران/  خدا نیست دنبال   اگر به

  کند؟دست به سر می/  زاران راسراسر  کشت
 که چون پزشکی عاشق  تحقیقات  علمی/  تو یک چشم سبز شده در انتهای ُدم  

 کاودمیدوستان / یا نادوستان را  ُکشته شده به دست   ی  هاچلچله بدن  
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 های  تراز  نوینانسان

 را و خطا در چشم من نبود سالدیدم کمان  کهن تا چشم گشودم
 را و خطا در چشم تو نبود سالتا چشم گشودی دیدی کمان  کهن

 شان راهایخودشان هم آخر دیدند ترازنامه / نوین" های تراز  آری "انسان
 نوشتو مدادی را که یک دانه حقیقت و ده دانه دروغ می

 رودفراتر نمی پنج رنگ  ناگزیرهارز چا / پلک در هر سرنوشت که گشوده شود
  گانفرشته ای هست که باریشه / جهان اما در فروترین و سرسبزترین جای  

 دردی و احترام را دارد نهایت  هم / گانخوردهقربانیان و فریب ی  همه برای  
  دارانبلندان و عمامهکه ریش / نه این که من رام شده باشم و ندانم

  چنین ببینمخواهم هماما می / نه!  قدر کتاب سوزاندند!و چه قدر سر بریدندچه
 زند حاال راست میعلی ی  که خودش را به کوچه / دست  چپ  شما را

 کاسبی و ریا مگر بوی   / آیدو از هر نامه و کردارش نمی
  یعاصی سرشار است از بیزاری به هر چیزی  این کاسه

 ما عجب نیستا / ! عربیاسالمیبا رنگ و بوی  
  گشوده به حقایقاگر که تیر  یک عجم  چشم

 بسته حتا چشمیک تیر   / خوردهدل  فریبساده مردم   دار  و دوست
 " رایینتراز ُگه های  "انسانآنی  نیافتهجان  جال / خویش کند َپر بگشاید و آماج  

  راستعلی ی  هاکه کار و بارشان از کوچه
    گذشته است!یا بسی /گذردمیدارد حاال /ی  محمدآینهبیعشق و بی ی  هاخیابانو 
 
 

 
 هاغرش  جدایی
 گوشو نازبالشی سه / کندفقط دیواری نازک دل  ما دو تا را از هم جدا می

 ها تاکنون دنبال کرده استمرا نه فقط در جنگل / گوشداند که آن سیاهمی
   اندان گذاشتهدیگر را بر تاق  نسیدو تا اتاق که یک /کند می

   شش را از بال  از این که آوازهای  َپر حال/ خوش دلو یک کبوتر  مرده
 شده وها وارد این َگردهایی که از پنجره/  شنوندمی ی  مردمانهاگوش
 که روزی عاشق  تو بود ندسته شیری / اندکنار دراز کشیدهباز در هر گوشهتاق

 اندسرخر  من شده / اند این جااند و آمدههاز صحرا دوید / حسود های  و عطسه
 تو حتا در آن سوی  نسیان / در و پیکرای شب  بی

  که آن را بگذاری مگر این / دارینمیی  گورخرها برخوردهی از پوست  ترسخط
 برای جدایی / امبین  قلوب  من و یاران
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 عواقب  نبودن  کرگدن در َشترنج
 شویدنمی و / شویدیها را مست که شکشاهی / شط
 و بر ریسمان / دارینیاز از هر در و دیوار و پاسرود بیمیولی 

 خورند آرام در نسیمتکان می / اند ولو شدهگ و  نارواحی رنگار
ه را به کسی دیگر / دهددلیل به کسی می/ اسب را بی آفتاب  و م 

 در دل است صد نادانیو دو را چهل چرکی با آن که یک یقین
 دهند!بر باد می سر  خود را به خاطرش / پرده های  و ستاره / جامه های  لگ

 دلیلکه باد  بی / دلیلبی نشان از صابونی دارد که باد / رخ   تو
 من ساغر در اشک / سایدسفیدش را می های  گوشه

 گاه اجازه نیافتکه هیچ / زنمی کرگدنی میمن ساغر در خنده
 فقط یک بار / یا حتا یک بار / باشد َشترنج های  یکی از مهره

 بسیار ُخرد را / اگر شده نقشی حتا بسیار کوچک را
 بازی کند / رنج ُپر  شترنجاین ساز  و سرنوشت در میدان  مهم  

 هم به این جهت است / یا به عهده بگیرد
 رنگارنگ در زمین و عمارت   و قلعه ها کاخکه میلیون
     شوند  می / فیل فناچس  از یک  / فیل بنااز یک چس  

 

 
 

 قطبی ی  ستاره
 گردیاش میبه دنبال / هایکی در یخچالیکی / ای وقطبی را گم کرده ی  ستاره

 / تا ما را / گزید/ که ُدم  خویش را به قطبیت برمی ترش بودموش به
 آوردن از کنسرودر/ جز سر سرانجام گزیری ندارید شما

 گم کرد اش راسوراخ  دعاییعنی /  اش را ُدمبزیر   و گربه وقتی سوراخ  
  بدود / آب  حیات برود بر آن سر شد که به دنبال  

 بزداید خراب/ از چشم  ساکنان  خانه ساکنان  خانه از چشم   تار تا "تاری" راسه
 رقص  این دوپا همواره / دهددارها میاش را به دکانپول ی  همه

 قطبی مرا گم کرده است ی  ستاره / ه به چاهاز چال / از چاه به چاله است
 چرا که تو آن قدر کوچکی / ی  مرا گم کرده است پروردگاری قطبیستاره

 ها چه زیبا چه زشتزن / آوَرداش را از پا در میشورت /که وقتی خضر 
 کننددو پا دارند و دو پا قرض می

 دهدکنسرت در کنسرو می سگی که فتوا علیه  آن تنها 
  نامرد دارد نامردم و داران  دان  زیادی از ُدممری
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 سببیبی
 کر که نیستشَ  / این چیزی که بر سر  تو نشسته است / ای پیره مرد

 پکر که نیست / کسی از دست  تو
 کنی؟ها ممنوع میزبانی را بر شانهپس چرا شیرین

 اشهایمردیزیرا از وفور  ناجوان / من ممنون  این پای  عسل که نیست هستم
 پس چرا زنبور  زیرک و کنجکاو / امبسی چیزها آموخته

 تلخ ای زیتون   / ؟زیراهای  زیبا را برندارد و نبوید و نبوسد / مؤنث های  از زیپ
 اعالی  دیبا که نیست از نوع   / وتی  هودهبی بارهای  
 منجمد  دریا  ی  هااز آیه / بانمک  عریان وهای  ی  پروانهپوشیو چشم
 ای جوان / کندمی مندتردانش / کندمی منده را دانشآین / جالبی های  عدهو و
  مؤمن وتکه به دست  موران  تکه/  ُبرده شدنو ربوده  برای   / ی  توزیباییذات  
 ها وکشد در چشمپارو می ی ناسپاسبوران/  که نیست لیسکاسه های  ملخ
  وسط  دریادالنت شوندکشیده میسر / در استکان سبز های  سخن
 ندرو/ به باد می ی  معناهااز سرخیسرکشان  واال سر  و 
  ی  سپیدمویهاشما ای ساقه/  گیرد ازمیَپر / گیرد برمیمن َپرپریشان   لب  

  تانهستی ی  پدیداری کهشما /  ناآموزا از ازل / وفاو از ازل بی
     و ندارد / هیچ سببی نداشته است

 
 

 
 ادای  وام

 شغال نداردام ا  ام نازک شد و تلفنسخنان / شکال نداردم زیبا نشد ا  ر کرداراگ
 های نازیسمماندهکنم که هنوز باقیگی میوری زندهدر کش
 ترین تأثیری بر هیچ شغالی نداریتو کوچک / شعرم دیگر شد رم  اگر فُ 

 من تلفن   ی  ها به دانستن  شمارهو نه نیازی شهاب
 دیدرا در دیگران می شای که خودا از آینهاند کشوهعاری شده

 و خورشید / اشها را بر سر  راهزارد ُگلخوانَ که دیگر نمی / ست این جاماری
 و چرا بخوانی  / چه را / درَ بَ ها به خواب میدانمرا هر شفق در آشغال

 همیشه خودشان را یک بار و برای   / چیبدن  تلفن وقتی اعضای  
 شان است؟ترین صاحبکه واقعی / د به آن خوکدهنباز پس نمی
  این خروس استطینت و باوقار / تاج  ی  یک انسان  خوشوطن  اصلی

     این خروس باید باشد تاج  
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 فرو ریخته های  باران
 دیتوان به آسمان باز گردانفرو ریخته را دیگر نمی های  باران
 تا تو فرد باشی / کنمباری جمع می های  ها را در ماشینپس آن

 فرو ریخته های  که چشم / رانیای داری میتوی  چه دنده
 فرقی نداردهیچ اش پس  ماه با پیش / رسند؟ما نمی به َگرد  پای  

 ر زیبات / خوانندتر دست  مرا میبه / تو در شبدرخشان   های  و شانه
 ش رااتاب است که کلماتکتابی بی / خوانندمرا به خود می های  دست

 اند وها زنجیر گسستهواگن / راند؟کدام حافظه دارد می
 های  شاد راهاول  در همیشه  تا شما / نارو خاص  خویش یک به راه  هر 
 ینزند از زمهر دین و هر آیینی که جوانه می فقط فروردین باشید / شماتا 

 ستچی اش برای  پس و پیش / فردپرستان ــ در این جمع  
 من! ی  دیوانه / نیست؟ اندیشه دفع   اگر که برای  

 هادیگر آن قطرهخوش باش که  / ای مجذوب  ماه / دیوانه تو از من!
  زنجیری را تشکیل نخواهند داد!

 
 

 
 بابات ارواح  

 ستیا او که رودی / ما که فقط روده نیستیم / کدام یک باالتر است
 خودش خواهنده؟ فقط برای   / و فراغت را 1بودن و عودن

ی / زنداما دیگران را قط می / گویدلمی که از روح میق  شویای مییا تو که م 
 ای و سپس سری به رایحه / دبزنننوشانوش  شاتا دیگران

 را شکند خودست که روایت میرایتی ه / گان  گرسنه بدهند؟سامانی به واژهو 
 پایینی های  ستاره نه برای   / باالیی و های  سبزه اما نه برای  
 شکافدهایی از تزویر میبا نیزه / مهر دَ  را ا می  و باد سینه
 تر استآیا پایین 2کدام  / 21و  12از  / شوند از تفاوتها ُپر میو شیشه

  رودسپس پس می / زندوقار قلم میبا ای  هی  قطرهدام ابتدا درباره
 اریدای بگذخانهدروغ پا به /خانه خانه و ضرابتا شما پا به فاحشه

  نجها حاال دیگر در هیچ کجای   / دریاستاز شان فقط که قفل
 ارواح نیز ی  ش در بارهسرای هنگام  ها / و چامه ها نیستندچانه باالی   هادهان

   ندنکاستفاده می ابه و اسکناساز ُکنُدم و آفت

                                                 
 امعودن را معادل عود نواختن گرفته  1
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  1367 تابستان  
 «ندبودها نمیاگر پشه / بودتابستان عالی می»گوید:پوشکین می

 تانکردارهای / تانهایگویمکه در می / د ای قاتالنیمن شمای های  پشه
 بند استُپر از پشه / 1367ام و تابستان  تان منمقتول / ای دیگر استبه گونه

 اهمو هر دیگر  / ای را که در خرداد ماهپروانه آورم َپرهای  به خاطر می
 مرز و آن سوی   / کردمی 1گورسک"یدر "پ ت لرمانتف با مزار  =  راز را + نیاز

 آوردهز دزدی جمع فراوانی را اهای  که مال / ماالریاعامل  هیچ رمزی نبود با 
 اش را در قدرت فرو بردهخرچنگیدراز  حسابی چنگال  

 ترین شیوهبه ناانسانی / راو آواز   سبز و سرشار از گلو فصول  
 شتکُ می ُبرد ومیو بود رمیفریفت و می
 کندکه صحبت می / کردخارجی هم که صحبت می ی  اهنبور به زبانز

 نامگم ی  جمعیدسته گورهای  ر ب / َپرزنانَپر ای رابینم تلخیمن می
 ی  زیبایی بودندنثرهای  زنده / شانگان  درونکه خفته

 بدرودی  ی  بوسههیچ / و بی درویش و شوریده
 گوید:شنوم شنیدن را که میو می / شان را ترک کردهای همیشه عزیزانبر
 شدن  یتیم هنگامبهبسی نا برای  فقط  / گاناین ستارهتولد  آیا »

 7631االن در سال  من  /«؟است یا از خود یتیمی به جا نهادن
  مگس یک آلود  خونخوار و  جناب را در ردای  آورم آن عالیکه به خاطر می
  کنی در عسل؟ تو چه گونه تصرف می / تو چه گونه شعر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 جا در دوئل کشته شد.آنکه میخاییل لرمانتف در  یکی از شهرهای روسیه در شمال قفقاز  1
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 گرامافون 
 گانواژه /  َپهن شده بر آنگوناگون   های  لباس / صفحه زمین بود و

نپ  تو نبودی مگر دور رفتن از   دادشعر را تشکیل می / و مستطیل / ه 
 کندسوراخ میها را سوراخسل بوسهمسل

 نشینندها بر صورت  ما به سور میو سوسک
 دارگاوان و خران  دنباله / آسمان راک  ابر   تاریهای  تکهتکه

     ک شد امروزها را زیباتر از همه میقلمی که تن / دنناکشبه دنبال  خویش می
 ای بوددیروز صفحه / کندفردا دست  شاعران را قلم می

 آمداش از مقعد  قاطری میکه صدای
 بود های  انسانقطب  همه ترینکه بزرگقاطری 
 و از جنوب تا شمال راست از چپ تا

 شان را در  قعر  تاریک  خویشدامکست که هر هاییاین َمد از اشک
 آورداس از تن درمیآید و لبآتش می / مستور ستسوزنی

  آییممیما بازافسوس که اما /  زندمیواپسین  بوسه بر خواب  گوارای   و
    دارو ُسم اکنپوزهصداهای  از  مرقدی / ی  ساختن  هزاربارهبرای  

 
 

 
 امتحان در حضور  تناسخ

 و بندر / ها بودی  خرخاکیخواب  جاوید  من در معده
 نباشد / تا روی  ناخدا همواره سیاه باشد /خود را به جای  روح جا زده 
 سفید ی  پس چه انتظاری داری تو از این رؤیا / خواب  جاوید  من در نقاب بود

 کند؟کند برای کی میکه زاری میدریا  / ؟چهره بیاز آن ُدر  
 ما بودشمار  شبی ی  جان  در رنگارنگی / های  خرچسونهخواب  ابدی

     ها راگیرند ماسکسرسری می / سرگشته حاال دیگر ارواح  
  برای پاپاییتنها /  هاها و بالشاز بشارت بیزار ی  و این دوچرخه

 رفته / ماما جان! گبیست  ی  ونمرهورد  پذیرش  تناسخ قرار گرفته / م
 وُخرم  های  هرگز ننشستن در ساحل/  ها وخرحمالی تو فقط برای  
  ی وبرفی که روزی از رؤیای/  بودستاره سخن  بیشنیدن  صدها 

 قورباغهخرچنگ خط  چهار وبیستحاال /  گذشتی ما ی  هزار چهرهاز برابر  
  دیگر چسبیدهو شهوت به یکو از سرما 
 اند!که گویا منجی / اندجا زده ییهامرجان به جای  خود را 

 ی  خدا بود  در معده / خودکاو ی  ی  خودکارهاگیخواب  همیشه
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 امکار نامیدهخدا را قاتل و جنایت

 "اشتفان تسوایک"

 
 نخست حّوا را نیافرید؟ خدا چرا

 سرایدآن جا که شعرشان از زن می / شوندشاعران  کهن  ما کودن می
  زنندخیمه در جایی می / حافظ و خیام فقط

  از گوشت و استخوان است که ران  مردان نیز
  شودسومی چرا احمق می/  خورنددو دهان که از یک کباب می

  کندی  آتش سرافراز میکه نیما را از برافرازی/  چهارمی آنیماست
 اندناعادلیا  شان نادانکه همه / بازیشببه سی خیمه / و پای  تو را باز

  گویند:بینند و نمییا می / بینندو نمی
 برافراشته شده  آدمیان از سر   تا به حال ای را کههزاران مناره

 ر؟ ل به داتبدی/  دنیا ی  در پهنه و میلیاردها اناربنی را که / ؟به دست  کی بوده
 وپناه ی  بیهان  سبزهضد  سر ُبرید / اگر به راستی آفریدگار

 حّوا را نیافرید؟ پس چرا نخست / ستی  زیباها غنچهی  شکنجه
 گیرماز خورشید  کهن که برمی /را  میخ چهارومن  بیست

  کوبدخودش را در خودش می شرابیک  / شود؟ماه چرا چکش می
 گیرد وگ میاز خودش رن / شوداز خودش زنده می / میرد واز خودش می

 ین باراو که نخستتا  / دهدبه خودش رنگ می
  بداند سرانجام / 1سیب را نچیده است و نبوییده است

   زن است / کمانرنگینو پهناورترین بلندترین  نام  که 
 زن است / ترین نثر به طبیعتنزدیکو /  ترین عروسنام  مواجکه 

  زن است / آفریندل را میو گ / کندل میگ هارانازیبای  ب او که در چشم  
 در شعرعطر مست و پنجمی شکاری

  گیهمه اندمایع از که / در بطریی  ها دست و پااسرار  میلیونبه نرسنده 
 
 
 
 

 

                                                 
 زاد: و سیب را که سرانجام چیده است و بوییده است...فروغ فرخ  1
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 پیاز و عطاری ی  قضیه
 افتادمفرابه آسمان  1العیناین قرة های  روزی من از شاخه

 عمرت را طول   آسان نبود حدس زدن که تو تمام  
  های  دل  سنگو در میان  دشواری / در میان کوران به سر خواهی برد

 چشمبی ی  ها میلیون ستارهمیلیون که / آسان نبود حدس زدن
 ود!که هیچ روزش خالی از سوزاندن  کتاب نب / َمر خواهند شدپیرو  عُ 

 !سر بریدن  خروسو  /آدم ُکشتن  راه به راه / اششب صبح و و ورزش  
 هاه شاخهبافتاد از زمین چه بود اگر "پیری" نمی

 شانو تن / اندشتنخوی که هر یک خدای   / هایی رات آشیانهشد ساخو می
 پرستوهایگر د / شد اگر روزیچه می / !های فروتن  خاکیگاه  مهتابخاست
 !بودندتا پایان ن های  اللی / های  از آغاز وزردی گان  پیام  دهندهرواج

 دندانروباهی با گیسوی  زال / و کفتاری ریخته / جالد و  چشمان  زاغ   
  اش رایارو نز یزارخواهد آب می / ؟معرکه بیار  ست در این میان / آتشکی

 براندازیانآش های  توفان ی  اش را از توطئهو هراس
 کند  درمان / ساییو سر بر آستانبا باج 
  را روشناییی  آن جماعت  بیخواری ملخجزای  
  را انتوسط سوسمار کمان به دندان گرفتن  رنگینکیفر  

 را هبر پرنیان  پیکر  پروان /ی  تازی ی  کبود  تازیانه ترانهی  پادافره
 ! پردازدمی !/ چاره باید بپردازد بیققنوس  
 امشی  هاتوسط  پیاز  مو / هاعطاری تمام   آسان نبود فتح   / آری
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 نام گیاهی است  1
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 بازیبوکس
 ه استنده شدلی گتو خی /  چرا که شکم   خواهم بوکسور شومدیگر می
 ای اسالمچرا که هنوز تکه / چی شویخواهی نظافتدیگر می

 مبارکی / سالم بر آن سکون و سکوت   مانده استباقی در  کون  او بر 
  هنوز افزایدمی رافیل کسی  / ی فیلسوف استکه زاینده

 ی  اتم هماما ما در این قرن  برگذشته از بازی /های  ضعیف کسوبکیسهبر 
 رینگ آورده است! قدر آفتابه به روی  یک دین چه / آوریممی کمخیلی باز 

  در پیش  چشم   تماشاگرانکند می من و تو را هزار بار / ریگ  در کفش  پیامبر
 شمارد!ده میی  شمارهاما عجبا که داور فقط تا 
 آورندنمیدرکه شاخ  / ساعتمجرب  ی  سالم بر دوازده شماره
 است فیل هنوز به دنبال  بوکسور شدن / فنجان های  فیبااز قال و فال و فلسفه

 از حال رفته و به توان باز نیامده ی  عقربه / خیلی عرق کرده ی  هو وقتی عقرب
 و که قامت بسته) خطاب به عمو نوروز اش رااحافظیآخرین خد

    آوردمیبه زبان  (داخته اش انقلیانیگردن  نی به دور   ایتازه ی  حوله
   دودی بر چشم داردعینک که  / مستیسیاهگوزن  الغر  د وشمیاوت ناکن ناگها
  های  حافظ راغزل برابری با ادعای  /  شاعضله بیهر گوز  و 
 

 
 

 هستم اگر نیستم
 سبب افتاده این جا و من مجبورم جاودانه بغلتمسیبی بی
 ستبه این روز نشانده ا / که روی  دیگ را / ایریشه جوی  وبه جست

 تو از خجالت هی سرخ تو از ماندن هی سفید نشو!
 زمین ذات  در ذات  بی / از ازلگالبی را زورزورکی چپاندند 

 ها نداشتریشه در آسمان / نشینانشب نو هی از چپ گفتن  آ
 ها به جاودانه غلتیدن در اندیشه /  مابرای مجبور کردن   / آویز  آستیندست

 از زمین / هاستتدس هر صبح   زدن  همین جوانه
 چاقو جان! هی رنگ نده و هی رنگ نگیر!

 ی  یک سیبپیچ و طوالنیخواه نبود اگر از پوست  پیچبه دل
 گر راسبب/ ولی چپاولبی  سه اژدهای  روی   / یک دفعه دو ک رم بیرون جهیدند و

 خواهی به اجبار یا اختیارقدر میهر چه / و تو ای ریگ / سفید کردند
 و هی به دور  خودت حلقه بزن!  / سخن بگواز راستی 
  اماز آدم بودن / گین هستماگر شرم / گین نیستممن شرم
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 کج دار و مریز
 «1اند؟ست که کسانی به آن محتاجآیا به این معنی / تابندگان میوقتی ستاره»

 دهیاما تو ترجیح می / امانگیز  تو محتاج شورهای  من به تابش
 هیگاو تنها گاه / ا اصلن به من نشان ندهیات رزیبای روی  
 دنمیر تا خروسک نرود و سر نگذارد و / را از سر  پادشاهان بیندازی تاج

 معنا جلوه نکندزیاد هم بی / داربر و جسد  جنبان  مرغ بردار / مرغ  
 هایی سرخکند نشانهو سعی می / را دارد ماکالهی هست که همیشه کج می

 ل بدهندبه آخوندکی دها گاهی تا خرخاکی / ر خاکاز خودش نریزد ب
 هاآخوندکی به خرخاکی / یگاهبی و / یا ببندند

 آنان را ی  دهی که مأیوس کنی همهسپس تو ترجیح می
 به ریش  خودت بخندی / ن بگذاری وسر به سرشا / مگاهننابهو 

 شوندنمی ازشان بلندهم  ای بخارذرهکه  / اینان را های  و دانه
 کنیقلمداد  / نیازگان  بیستارهی  ضروریمورد  نیاز  

 نام و نشانبی های  بر خاک ستاقُد کردهکنون قُدچه قدر منجی تا
  تا همین "ت" و"آ" / اصل و نسب!زمین  بیاین  در

 نروند و سر ننهند و نمیرند! / مقداراین دو بی
 
 
 
 

 صدف ی  فطرت  فتانه
 ست؟ی/ جسم  این سخن ک ست؟چی خن  این جسماَخره نفهمیدم که سلمن ب  

 خواهند؟ه میهای  روییده از آنان چو دست
 ارد؟دچه در ذات  خویش  / بلند نشسته است های  افتخاری که بر شاخه
 اشتنهنگ را واد / به جمادات تحرک بخشید و / چرا اولین آواز  قناری
 یا بااله است تا کجا آآمد / را بکاود؟ ی گوناگونهاماهیتا کنج و زوایای گوش

 الاز اعماق  اقیانوس حا / ی  زردبینییک موجود  ذره
 دانع نیستنقسرافرازان هنوز  / و دنقرار ندار در باد گراوشک های  که کاله

 اَخره اگر هم بر لب  ساطورب ل / ؟از نشستن بر پشت  شیر و نهنگ
 ویمعقب برعقب / ابد هم طور اگر ما تا/ و همین سخنانی پیدا شوند درخشنده
 صدفی  نهفطرت  فتاو باز چیزی هست در  / شودباز نوزاد از جلو زاده می

  گی دست بشوید شود / تا دریا از زندهکه سرانجام مانع می

                                                 
 بیتی است از مایاکوفسکی  1
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 گفتم کمی دست
 کمی دست نگه دارم و نمیرم تا زهرم راحاال گفتم 

 تا زهرت را / راه  تو بودی  پیراهن  راهزندانی آن و فکرم به
 و او که با من در یک حزب بود  / شود؟بانان منقطع میاما مگر نسل  زندان

 ها احتیاج به سه نان داشتندوقتی که میله / مگر دو برابر از تو نزول نخواست
 و نشاء  انشاء  ما / کندای هم حساب نمیاصلن ذره / گفتارها این آب دیگر روی  
 هایی هم هستبا خودم گفتم دره / کندا پرت میر نابالغ های  فقط حواس  خاک
 گر نیستندشکنجه های  که از نسل  سنگ

 درست همان است که در مالء عام / شانو امالءشان در خلوت و تک و تنهایی
 گفتهای  روح میگیکرانهاز بی / اشاما مگر پیراهنی که در خلوت  تن

 یاهان  سفیدکارنامهگاز و  / گرسنه های  و از نجات دادن  زنجره
 ایدیدهنشده است به پیر  بارانحاال تبدیل 

 ؟اندازندمی نگلاش پیش / هم حزب و سازمان بیزنجیرباف   های  حتا گرگکه 
 من نیست نیش  کردار  ُپر / و میله میلهو آیا مگر از گفتار  

  ای؟بیزار گشته /ست دیری هیئت  آدمی دت درخو تو از وجود  که 

 
 

 

 وارانزرگآن ب
 شعری در شویدها کاشت / توان دوباره شاملووارگونه میچه

 زادیچرا دیگر شخمی فرخ / از آسمان سوسنی برداشت؟ / و چون اخوان ثالث
 شدن  پرستوهاررپَ در برابر  پَ  / گونو سپری سپهری / افتددر روح به راه نمی

 گون نیستای  ستارههای که دیگر نیازمند  زمزمهدر زمانه / آید؟پدید نمی
 از یک طرف زنند برای زالوهاکف می / هاکران  سنگو انبوه  بی
 های  شکستهگونه به میناچه / از طرف  دیگر هادلقک و برای

 نیما را بیاموزم؟ / خوردهیا شکست
 ها هستیدوپاره / ها هستیتو هنوز محصل  کالس  اول  دوباره
 !و شعرُکش/از چه چیزی اشباع شده است پرورو به دنبال  آن که این زمین  َشر
 ضد  شوکران داردکمان  رنگینهزار هنوز  / آب در هر جنبش  لب  خویش

 دانم چرانمی / داردکه برمیها ش هر چیزی را از ریشههای  آتاما دست
 اش سیاه است که سه بالدر این عصری  /شود برای گردن  ما!عاقبت خیشی می

 آیا عالمت  تسلیم است / ی  دندان  شماسفیدی / اش قفسو عصاره
   !جوید؟می یا ضد  شعر / یا بختی نوین را در شعر
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 کوه آقای  
 امحساس گیر کرده های  در چنگ  احساس

 ستشیری ی  آه از سینه / امعمر به این کوتاهی و من باز گیر کرده
 اش باقی استنیموورتاما هنوز دو ق / ها را همه خورده استکه گرچه ارغنون

 ریزدقراری میاز در و دیوار بی / تو در کدام کنام است؟ گیرای   های  چشم
 سرانجام نتوانست با زر و زیور آشتی کند / اشبر چنگی که سیم
 فروشد به گرگاناز فقر می / خودش را بدن   یکی اعضای  رستم دارد یکی

 هنوز منتظر / زنگاری ی  دریغا که لوال / پیچ است راه  بلند  شیری وچه پیچ
 دو تا دو دراز بکشند و بمیرند /و  ها بیایند پشت  این درالله تا

 !بیاوریم عاشقانه درهای  هراه نغم راه به / هنوز مانگندیده های  و ما از الشه
 زیر  چشم تو های  ها و ورمکند که زخمآیا کسی باور می

 ای طال که قورت داده استاز تکهپشه  / ست؟ا مورچهیک های ُمشت  از ضربه
 مرید و محب و عابد  خود کرده است  / دار راُسم های  ی  کوههمه

 کندگی مینیلوفر زندهدر دوزخی بی / اشنامهشاه گیرای     و فردوسی با چشم
  تا آخر  عمرشان / دیگرندی تنگاتنگ  یکسایهکه هم / یک ساز سه سیم  
 را شانمشترک رشید  صدای  خو شنوندنمیهرگز 
 آسمان از ی  سقوط کردهمشتری ای
 بری خویش میقرار  بی ای و داری به کنام  به دندان گرفتهکه را چیزی آن 

 گیر کرده است / حساس یهایدر چنگ  احساس

 
 

 
 
 

 تکثیر  چشم
  / و من کلیدی هستم به کاینات دری در درون  تو بسته شده

 ش را تسخیر کردهاست که میزی درونزیکاشف چی/  ناک نگریستهتعجب
 عبور  یک دود / بینیمبیرون را ما دیگر نمی های  صندلی/  و وقتی تسخیر کرده

 آیدشما بیرون می های  که کلنگی که از گوش / های مرا چنان تسخیر کردمچش
 راهاما باز تنها در بی / راهی  گیتی را با خود به همزدهشگفت نخستین شعاع  

 اندها همه مردهوقتی آتش / زندرود و با خودش حرف میه میرا
 گویند آدمچهار دست و پا راه رونده می ی  پیداست که به صندلی
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 زرتشت خاکریز
  عمرت بر باد! ی  بیز  همههای خاکریز  آتش

 قدر از روح َدم زد/ دیدی چه زادی  گوشت  آدمیحاوی ی  این دیزی
 هاست؟الک کردن  چشم/  اشرا که پیشه آبیعاقبت شنید  شو خود

 ک شد! که تو را هر شب فتیله کمی باالتر می ایی پیشانیها
 کردندهایی که ما را حسابی سرگرم میدولککجاست الک
 کردند از شهدشان؟اما سیر نمی
 رسیدزمینی نمیشان به سیبهایی که پیشینهو آن رگ
 از از دست رفتن  شقایق  قرمزی اتهیه / ند؟اکجای ردسالهای خآن صمیمی

 / همه کس و هر کس اششیفته ی  که به خاطر  شقیقه
 !زدنداش بوسه میی  پایبه خاک  گرسنه
 اشگیپیلهشیلهچراغی که به خاطر  مهربانی و بیکجاست آن 

 خواستند بازنشست شوند؟هرگز نمی / سفید ی  هادست
  شود دیگراز صد سیلی هم سرخ نمی / زحاال پیا / زرتشتمقدس  بیای آتش  نا

 بیایید بدویم و برویم / هاگوید های بچهو نمی
 اند!ی  آبیکه آبی / هاییعروسک ارواح  جوی  وبه جست

 شاو خود که / آشپز نخواهم آورد  سیاه  من هم دیگر به روی  
 ها بوده است!  مظروف  ظرفرا  تمام عمرش

 
 

 
 
 

 تیعالم هس اجزاء   ی  تو همه
 قدرشناس را ل  گ نمن ای / اتچهرهو حاال در چمن  / اتها چمن در چهرهقبلن

 ر در زیر  خودش داردکه عالمت  ضربد / گذارمبر سنگ  قبری می
 کنندحاال پاها به روی من ُتف می / یاهاگر تو خار بوده بود

 ندبخشو دعا میاالن به من درود  / اما اگر خدایی در قالب  آدمی
 محجوبی را های  کسری / مرگهایی بیبویند کوسهنانه میمظنو

 شان سرشار از عطر بوددست / ترین لحظات  خویش نیزمالکه در پای
 قلم مثل  هر موی  صورت  ما  / شان خود  عطر بوددست
 مختلف های  به شکلکه اینک  /ند نوشت در هوا را ایصمیمانه های  بوسه
 هر تیغی که به روی  شما کشید   / و سرنوشت / ها آویختهشاخه ی  از همه

  تکثیر کرد در پای  آهوان / گان وَپر  پرندهنقاش را در 
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 پورنوگرافی و نماز
 ستایپوسترهای  بزرگ و خارج از قد و قواره / دیوارهای ایران  امروزبر 

 زنندکه با ُمشت به صورت  تو می / زنندکه ت ر می
 بازی نکندو هیچ طوری هم اگر دیو بوکس / شود دهنکقدر پوست  مردم هر چه
 ما از ما برداشته نخواهد شد   بامنرده

 خودم را طور  دیگری برداشت نکنم های  من باید مواظب باشم حرف
 تر باشدشاید شایسته / زخمیانو آن صورت

 شعر بزنند های  که بار دیگر سری به دیوان
 شوده نمیی  تو هرگز از سر  تو برداشتپیشانی
 خواهد به هیچ قیمتی از دست بدهدنمی / طلب مبارزهو ُمهر  
 اندهایی بسیار کوچککه تخم / تسبیح رادست  خوش های  با دانهبازی 
 شان متعصب های  ی در دسته / آنان راها هایی که خیلیتخم

 امروز  ایران رازی اگر دارد / وزن کنند سنگین وسبک
 را  الش و آش ی  تو آجرها / است شده اوتناک مؤمن اما در یک آجر  

 برای مداوا / قدری جلیلهاجن پیش   و بَبر بردار تندو تندیکی یکی
 چشمبیو َکنده / اما صاف و پوست / پا ُنک  با و تا من یواشکی

 ببینم )اشتباه نشود با وافوری(  کافورییک نثر   از سوراخ  
 اند و منتظرکه خیلی آماده / را گاریکون  متدین و پارسا و پرهیزهزاران 

 تابانآن کیر   / موعود آن کیر   تابه گاه  سجود و رکوع(/ مخصوصن )
حرانگیز و قصرهای   ازسرانجام  / خوانغزل آن کیر    ُپر زرق و برق س 

 ( عود و افسون و افیونبوی   )باآسمان ی  ایو افسانه
  ناز و باپله پله / جوترین پلکانترین و صلحو از شایسته / ندقدم رنجه فرمای

 َدم بگیریم و با سر  سردمان / گرم بخوانیم و ما  / پایین بیایند
 م در آمد رااز حما داماد / محمد را هللا صل  
 در این محشر  هر کس به فکر  خویشی  ادیبی که ای کوسه آه

 نداری ارج و اعتبار / وزنسبک یک کاه  بسیار ی  حتا به اندازه
    (در ایران نه در انیران نه)
  دیگری برداشت نکنی طور   / را خودت های  حرف باید مواظب باشی که تو
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 ای آخرین خواهران
 و تو هشتی هستی که چیزی کم دارد / امچاره گشتهمن دچار  دردی بی

 یک لحظه   به این جا فقط برای   های  ای آمدن / آیدبا آن که از دو چهار می
 نوری؟ های  گفتن در برابر  سال برای   چه دارید

 چه گونه درمان خواهید کرد دو بال  درمانده را که هر یک
نویسند برادران در جایی نمیچرا هفت / گوش با بادهایی دیگرگون دارند؟

  هر روز  گیاهان را از خودشان؟ی  منهایی / اندننوشته
 از یک قرص است / در ظلمت ی  موجودتنها سفیدی

 گیردخود باز پس می رنا حروف را که از نام  و دُ 
 تو مبتال به دلی هستی که مبتدا ندارد  / اش؟ماند برایدیگر چه باقی خواهد 

 اندبوده ی که محرومهایو نیز به آشیانه
  ای آخرین خواهران / در زمستان حتا از داشتن  ُخردینه شمعیاند محروم

  که خود  عشق بود/  من بود های  قعش / موضوع   عمر آن خودکار که تمام  
 های  ساعتمعناییاکنون پس از مرگ  خورشید و بی

 گر گذاشته است؟درمان ی  صفحهسر بر کدام 
 
 
 
 
 

 اش چه است؟همه
 نشناخت/ هفتادبازدیگر کسی تو را  / سراسر افتاد و / پوست  صورت  صورتک

 غی که از سر  کسی پریده بودکال / و سال  سیاه / نشناختم بودمن سر از پا نمی
 خریده بود /را  و حاال صورتکی تازه

 امبدن هند دیگر اعضای  اخوخواهند که نمیچه می
 آیا روسفیدتر از این روبان هم کسی هست / خودشان را به روباه بفروشند؟

 کند هرگز؟ترک نکرده نمی / روبانی که گردن  آن سگ  وفادار را
 ها عاشق بودنددو عاشق ده / ود یک عاشقب / اش این نیستاما همه

 ها توپ شدندآن / شان را بریدندکه وقتی دست و پای
 پا نزننده زیبا پشت   های  و به میثاق / سر از پا نشناس و رقصنده های  توپ

 تازه ها هوا شدند هوای  آن / ها را دریدندو وقتی پالستیک  توپ
 شدند پرستکهنه های  ار  گربهآزدل / خواههای  کبک  آزادیو اندیشه
 هنوز اگر از هر جا بپرد / دست  زاغی سراسر سفید / اش این نیستاما همه

شمی   ما  هر کدام  ی  د از سینهآورَ در / ُشش  روباه راهزار تواند ش 



 164       گردون مرا به فارسی کُشت

 ات دوباره ای رفته از جویآبانممی
 اتبینانممن میاما  / شویتو دیده نمی / های  چشمگیزدهدرست است که در یخ

 بارد از آسماندارد می / های  گلنامیگم ستدیرگاهی / ُگرروُ درست است که گُ 
 انداز کار افتاده / های  آدمدرونی های  درست است که گوش / اتنامانممن می اما

 در هر آشیان( / مراحل  پلکان و ی  یعنی در همه / نظر از فصول)صرف
 اره ای رفته از جوی! ات دوبآبانممی / اتخوانانماما من می

 تانهایهایی که از شاخهعطر رنگ و / داشت وچشمبی ی  هاداریرکدرستای 
 ها نباشیمتا اویانه / ما تا اویانه / روییدندمی فرا راستین های  انسان

 سرکش ی  به جانب  این ُشعلهانه خودانه آمدیم / ی  آغازهااز آغاز  همه
 سنگ و های  خانم / جماد ونآقایان  ا حاال شما / زیبا ی  خاکانه به روی  این
 فرصتانهاما افسوسا که از  / امگویید که من مردهُدرستانه می / فرزندان  دود
 درکی سخت سخیفانه دارید / نامرنگارنگ  مرغان  بی های  و از مستانه

 ای دارند!ی  درازانهگیزنده / گاندانید که مردهو نمی
    

 
 
 

 هاتدفین  کینه
 دانستندخاموش می های  و خانه / ترنج بودیتو مثل  شاه  شَ 
 هاو روان  من در شط / ها روانکه من در شط
 از هر نعل سازداتاقی سیار میو  /منهدم  های  آوَرد از جسمچراغ درمی

 هاها و فیلرس  اسباز دست /با صعود و فرودی در امان 
  عاشق ست  این امواج  اگر ما دست در د

 هادر زیر  قلعه مان راهایکینه مدفون کنیم
  های  مقوایی یا چوبیاز صفحهدرخواهد آمد گنجی 
  رونده ترانیبه اوجی اوج/  اوجهر از و ی اوج گیرنده عقابنیز 

 شهادتمفهوم  از  آن گاه دیگر سربازان
  گرما را خواهند فهمید عدالت و به نور وگواهی 

 و مال شاه و وزیرحاال )را و کرگدن اسب و فیل پای   در زیر   نشته شدکُ نه 
 ها وپنجره باغ  و / باغها خیزابه ی  خانهخویش دارند خانه در اختیار  

 خودشان را  ُسم  ی  سایهی از اذره گذارندمی و / ها راعقیق  نوک  قلعهعقیق
 (ست  شمایانهای  کوچک  ددر ویرانه / با منت به عنوان  ارمغان
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 با سهراب سپهری
 این ناحیه صحبت کردم من که از بازترین پنجره با مردمِ 

 دیدم  راگی های  زندهچنین زیباییهمو گی هودهبی
 های  تو را/ مردمک ندده ناهید ربط میی  ستاره هبان هی دارمدُ دیدم که 

 ندا ظریف  انسانی خالیهای  از احساس ظروف  مرتبط

  شوخی را کنار بگذار /در یگمیرا سر یک مزرعه جدی نخمینی هیچ کس و 

 راسایه ـ بینم حوری ـ دختر بالغ هموقتی از پنجره می

 !دهددست می نارون  اروتیکی به رنگارنگ و های  پردازیچه خیال

  انار را چرا استالینانگیز  هوسو / ُپر احساس / جدی های  سینه
 کند؟سور میهی سان ـ این شخصیت  برجسته ـ

 جا دارد، بردارمجلیل  جنسی  های  مجلهِی که به اندازه  / باید امشب چمدانی را

 قباهای زیبای  سبززنندهاین آتش ـ که هیتلر / و به سمتی بروم

 خواهد کرد از آن گذرسوزی ـ آدم های  در کوره های  بیناو ارغوان
  گردی؟ خدا میتو در کدام سوراخ / به دنبال   / موش کجاست؟تله

 اشخواههای  آزادیبا دانه / نتَ سیب  سیمینیک 

 اشقرمز از ماتیکُپر و با لب   / ای  اغواگرشقهوه با چشمان  

 باز  اشیباال ی  کمهدکه دو سه  / اشنازکی  آسمانیی  آبی پیراهنِ و با 

  باز صدا زد: سهراب!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 166       گردون مرا به فارسی کُشت

 

 (1) زادبا فروغ فرخ
 زیِر خاک ی بوهایِ ام: ادامهبا گیسوی / آیم... می
 غلیظ تاریکی هایِ هام: تجربهبا چشم

 هااما تو باید را به توجه بده و شاید را به دقت
 و رفتن را ادامه بگیر و / راه  خودت داشته باشآیم و همای میو همیشه شانه

  کالغان هایِ دسته  و به / آب را تماشا کن رهای   ی  گیسوی  باریوُ بی بند

 ای بدهنامه / کنندپرواز می و آیندآتش درمی های  آشیانه که از ژرفای  
 روندشان همان طور که میرازناک های  تا با چشم

 گذرندمی باغ سپیدارهایِ  دردناِک  رشدِ و از فراز   

 حتمن جوابی بیاورند / کردگی میمادرم که در آیینه زندهاز 

 خواهند بچینندمیکه قدر / هر چه نندتواو به پاداش  آن نامه می

 ای بودیمواژهفقط از ما که در ابتدا  / سبز هایِ تخمهز ا 

 ای خواهیم بودواژهفقط و هم چنان در انتها 

 به دختری که هنوز آن جا  / دل بدهند توانند اگر یافتندآیی مییا حتا می
 پُر عشق ایستاده یِ در آستانه

 از خواب برخیزند / گین  خاکاندوه کنارهای  چشم  سرانی بالغ در گوشهتا پ
 شویندبدر توجه و دقت  / شان رامهربان دست و روی

 باز کرده و بتشان را مرو هم چنان که فرق
 دیگر استیک ُپر شور   های  شان بر شانهدست  مواج

  دهند    ب سالمی دوباره  / اشسوزان های  با تجربه به آفتاب
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 زیبا جارهای  ناهن
 قطار از ریل خارج شد دفعه مثل  یک / اشهاییک ردیف از دندان

 دانستممن می / گانو رفت به سوی گرسنه
 ها هستندری میوهس  / که یک دانستمگان میگرسنه من همیشه رفت به سوی  

 دانندتر و باالتر از دیگران نمیکه خودشان را به
 اصلن به زبان احتیاج نبود / جی نبوداش خاراز ریل خارج شد اما زبان

 دانند نبوداز دیگران نمی / شوند؟ها چرا همیشه از وحشت دریده میپس چشم
 رفتمهای زیبا میشرم آن قناری به سوی   / اش بوداصلن در ذات

 های  اوزالل و نازک  از چشم های  ریل / خواندیها میموازی با خودکشی
 ندداو آتش عروج و خاک هبوط  شما را می / هرگز ما پنهان نماندند از چشم  

 شان در دهان  یک دیگرکه زبان / سامان رای  بید دو سهرهدارو دوست می
  درانَ / اما عاشقانه می هدفبرنامه و بیزیباست مثل قطاری که بی

 
 
 
 
 
 

 گیردپرنده دوش می
  روند؟آیا می / رونداند که میمن های  کلمات دست

 های  تو جاده استآیند؟ / و چشمیآیا م/  آینداند که میمن پاهای   کلمات
  همیشه این جا چیزی ثابت چیزی جذاب /پایان  من ای جادوی  من ای آیای  بی

 آیدها به سر نمیها و آمدنرفتن/  سرایدها را میدامن
 گذاردبر سر می / آن شورتی اندازد و به جای  آخوندی عمامه از سر می

 آورممیهایی را بیرون ام آدمدوربین  عکاسیو من از 
 پایان  منی  بیای آسمان ای آبی »گوید:و می / پرنده جاده است های  که چشم

 پیمایدشان را سراسر میام کتابو فضله / من ریش  مذهبیان است ُدم  
 « گذاردشان را کف  دست  عکاس میو حساب
 سرایدتراش  شاهین را میخوش که دو پای  کسی دانم آن من می

  چیزی جز آیای  مردم /ها را ی  شاهینآن کسی که روح  آبی
 ات استات در جلویتو در پایین ُدم   »گوید:شاهینی که می / آیاهای  مردم نیست

  گذاردمی و و زمین همیشه کاله سر  زمان گذاشته
    «را بلیسد ی  دوربین  عکاسیتا زبان جرقه
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 دبیاتا دروغ  
 گذارد؟مرا چه می / گذاردکند و تو را راحت نمیکیرت خیلی تفکیر می

 گذرد؟می / انددرختانی که هنوز در ادب ایستاده ست که از کنار  کی
 گذارد" که گذشتنداز "مرا چه می / ی  راحتیصندلی های  َتک  پایهَتک

 هاستالبته پیچی هم از کی / ادبیات رسیدند به دروغ  
 اما نشد یک هرگز بیاید این جا بایستد / شوداین میان قربانی میدر 

 نداشته باشد   آمدن  ماری را با خودبشارت   / اشهای پشتای از مهرهو مهره
 اش بر زبانزیبای و کلمات   / عاشق درختان است صمیمانهماری که 

 عربده من البته پیچ البته تو / کمالنهایت  اش به دیگران در و ادا و احترام
 رندبَ رانند و میولی صندلی را چهار عقرب است که می / سه تا هستند

 یک ستاره های  در چشم خودم دیدم دو ُرتیل را های  با چشم / ادبیات به دروغ  
 !شان بسیار بسیار مؤدب بودهایکه لباس
 وکردند را تکفیر میخورشید  صادق  و داشتند
 زاراناما مگر امایی هم هست در نیستتعزیر/  های  آزاده رای  کمانرنگینی

 تر قربانی گرفتن از کبوتران؟هر چه بیش که آماده نباشد برای  
     پا و دستبی / ما و شما رقصان / پس برخیز و بگذار بگذریم من و تو مست

 در زیر  فرصت  کوچک  این ماه  جلقی!
 
 
 
 

 به هر جا بنگرم:کوه و در ودشت
 رعنا  ته  وینم  از  قامت   نشان

 "بابا طاهر عریان" 

 مرگ تو را خط خواهد زد
 کنم در دفتری دیگرنویس میاما من تو را پاک / مرگ تو را خط خواهد زد

 آیدو نو که به بازار می / مان ما را به طریقی دیگر بخوانندتا نوزادهای
 دوباره شمع خواهد شد / ترین مومیاییکهنه

   اش در هواهایای که رقصسکه مثل   / ع خواهد یافتپروانه شیو های  و چشم
 شود به جایی دیگرو جاری می / نویسدتو را از نو می های  ریه

 اشدار در دخلدکان / اشمحصل در کیف / باغبان در سبدش / به جاهایی دیگر
 یابندگان را میباختهپاک / اشو پرنده در َپرهای

 کلماتی شویم و قادر به تلفظ   / موزیمبیا را و ما همین که راه رفتن
 آوریممی/ نور و شیرینی در خودکامه برای شما حتا از خودکارهای  
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 مسکو
 زدممسکو قدم می های  دختربازی در خیابان گاهی که برای  

 زدمدید زدن  پای  زنان به میدان  سرخ می گاهی که سری هم برای  
 شان که سرنیزههاینگدیدم دو سرباز و چهار سربازی را با تفمی

 دیگر تحویلیکمراسمی خاص که ُپست را از  و با ادای  
 ی  لنین قرارمومیایی گاه  لنین و این جا جسد  و این جا آرام

 قراربی های  پرنده / ی  کف  خیابانگنبدها و از فرش  آجری و از فراز  
 بردندمنجمد را با خود می های  اندیشه

  روس را ی  فاحشه های  دیدند زنمی دیدم و دیگرانو من می
 ُسراندندها میاسکناسی را در دست  پلیس/  که خیلی محتاطانه

 مند  آمریکایی و غربیثروت های  توریستتور زدن  آزادانه  برای  
 ی  دیگر / اما دیگر هیچ تورییا هر کشور  خارجی
 با منقار رفته را ی  کهنه های  آن خواب و خیال

 لنین ی  یگانه بود و تنها جسد  خوابیده / صید نخواهد کرد دوبارههرگز 
 به آخوندها تقدیم دو دستی و کشور را«/ کوروش بخواب که ما بیداریم!»

 ی  چادر و خانه و آشپزخانهزندانی / جاهلیت باز چون عهدهای   نماتا زنان
  مانخوبآزاده و و مردان   / ی  نامردانو زنجیری

 ی  بیابانو طناب / و آواره تفنگ های  همیشه طعمه مانند  
 نازنین گردم به میان  آن مردم  ا باز میمن ام

  روس ی  ساده زیبا و نواز ومهمان آن مردم  
 فرق دارند  که از زمین تا آسمان و از دریا تا خشکی

  آلمان روح   بیسخت   سرد و خشن / با مردم خشک و با مردم  
 دورتر از تندیس  پوشکین و کمی/  پوشکین میدان   نزدیک 

 تو را تور کند های  خواست جوانیمی / گاهگرا مردی استاد  دانشجنسمردی هم
 ماده زیبای   من داشتم بال در بال  کبوتران   / بختانهاما متأسفانه اما خوش

 رفتمزدم و از مارکسیزم دور میپر می
 تانبد و خوب ای  هبه خاطره / گردیدواره باز میولی شما به هر حال هم

 جهاندار  سرمایه هر جای   مانند   / که در آن روسیه ی  حاالبه 
 اند وافتاده هاگی در خانهجسدهایی از گرسنه

 خیلی سرد  زمستانی های  مانی در خیابانوخاناز بیهایی جنازه
 شوداما دریغا که االن دیگر تندیسی/ دیگر هیچ تندیسی با جانی بزرگ پیدا نمی

 داشتنینازنین و ساده و دوست گان  آن پرندهی  گرامیبه یاد  که 
 شان( از جنسیت نظرگان  مرده)صرفآن پرنده / گان  رفتهآن پرنده
  را در هوا برافرازد! ی سرخپرچم
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 موالنا و سبیل  گورکی ریش  
 ام منسخن  سبز  خویش ایستادهبر سر   / فکر و فروتنمثل درختی فرا
 ها بگوییرومبه می / رویبه هر کجا که می تا تو چون ابر

 ست که بایدایزمانه و االن / برگ و بر نیستجهان چندان هم ظلمانی و بی
 ت تروریس های  هواپیماها را همین اسالمی /باران از زمین به آسمان برود 

 شان در دست  گراز استهایی که سکانو کشتی / کنندمنفجر می
 شیرین  فارسی آیا حیف نیست که زبان   / روندبه ترکستان می

 مند  خیامز یأس  شکوهو ا / تر شده استشیرین / سخنکه با حافظ  شیرینـ 
  چون یاسی شکوفا

 ی  واالی  آدممقام   به و عشق ی  دوستیو از سعدی که منادی
 ـ وار بر فراز  زمین تبدیل کمانه ندایی رنگینب

 1ریخته شود؟ خوکان و گرگان و گرازان به پای  
 زنده بود و در هواپیما نشسته  موالنا اگر االن

  اطی افربمب  مسلمانان   هواپیما با نفجار  ااش را بعد از تن های  تکهو تکه
 گفت که قرآنحتمن می /جمع کرده ن جها مختلف   کنارهای  یکی از گوشهیکی

 اشریش  صاحب خ  چون مال  بد به بی
 گذاشت خودش می م گورکی برای  و یک سبیل  چپ مثل  ماکسی

 صحبت با آتش را داشت اش هوای  و هر وقت دل
 حدملسبز و که چون درختی  / آمدتو می زنبوری به دیدار   دست در دست  

 ایخودت ایستاده هنوز بر سر  حرف  ملیح  
 آییمکشیم و برمیاز گور سر می که تا ما هر بار
 آییممیباز رنگارنگ  تو ی  هابا فانوسی از ریشهکه تا ما هر بار 
  ای عشق برگیریمپیاله / ای که نیما استاز رودخانه

 ان خودم ها و برای  پروانه برای   / ی  بادبرویم از باجه فکر و فروتنو فرا
  کارهای  زبان  فارسی / آریترین شاهبرای  تماشای  تماشایی / بلیطی بخریم

 بر نیستبرگ و جهان اگر هم چندان ظلمانی و بی
 شانو زیستن نحیف است زاد گر چه ) که / ستبرکت  وجود  آهوانیاز 

  به هر حال( اما  / ُکشبوستان و گلستان پرور وی  گرگدر این گیتی
 دهدعسل را نشان می درستی و راستی /  سمت   سمت  شان چشم فروغ  

  شان را بدن های  تکههم تکه / اندبه مسافرانی که هم راه را گم کرده
 

 

                                                 
 مر این قیمتی دّر لفظ دری را / ام که در پای خوکان نریزمناصر خسرو: من آن  1
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 ما کجا رفته است؟ سرهای  

 چون درختی حی و حاضر / ی  منگیزنده لحظات   تمام   تو در طول  
 دیدمی  خودم را نمیمن شادی و سبزی / اما آن جا ایستاده بودی

 رنگین  تو نبود نصیب از پرتوهای  بی شیئی هیچ
 بودبه آسمان چسبیده  / چون سنگ اتدارانما دوست های  اما حرف

 در گردن / شان در گلوپایان / از نوک  پا بود و شانگیو مردمان شروع زنده
 همیشه چیزی هست در جایی / ؟ندما کجا رفته بود پس سرهای  
 ستهابرگها و گلبر باد دادن  گل که عاشق  

 شخوی ی  زردهستی و کسی هست که برای  تداوم  
  ها را قربانی کندساعت ی  حاضر است همه

 بگذارد لاماه و ستاره و س ی  دشنه در دل و روده و
 هستم وت مرا که امروز در آغوش  گرم  

 ام راگین  عکسفردا قاب  غمپستا  / زنیکنار می تاز سر  راه  خودفردا تو 
 راو گنگ کّر و کور  های  پشیمان از گذشته ی  این نوشته / ات بگذاریقچهبر تا
 آورمبه سر / آه  تلخ و کوتاه چون یک / خواهم همین جامی

 هایی هر چه زودتر بروند وتا دست
 مندی راسخاوتسبز و  ارند آفتاب  سپاس بگزهزار بار 

 سختی صدهای  خودش با که از قلب  سنگی
  آوَردمیدررا عشق و عشقه و شقایق هزار 
 ما نثار   شکندمی پایان  شما /بیقرمز و ی  قدرنشناسی رغم  بهو 
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 تن ذرات   تفکر با تمام  

 رویندیکی درختان مییکی / کنم وام فکر میهایمن با چشم
 کنندآوازها َپر پیدا می / کنم وام فکر میهایمن با گوش
 گذاردهر حرف تخم می / کنم وام فکر میمن با دهان

 از پیش تراش هر چه بیشجهان اما ریشه
 گراید گرگان و پلنگان می به جانب  جنگ و جنگل /  به جانب  

 رسندها به هیچ جا نمیخیابان/  کنداش فکر میهایو او که با کفش
 ناخوردنییا شکست / ناشدنیبزرگ  شکسته ی  این جهان چون یک بیضه

 جویدخودش را می دوم   ی  در بیضهو رستم دربه
 خوریدمی / د ودریمی / شید وکُ ن  خودتان را میاهایی که پسرای ریشه

 اندیشندمی شان مهربان  بدناعضای   ی  با همه / این جا دخترانی مظلوم
 یابد زبان  مشترکی نمی / غمگین و تنها و تغییرطلب ی  اما باز آن پرنده

 مابیرون زده اشست از درونکه من دیری سر به راهی ی  با َگله
 و ُپر پیروزی های  تو فکرت از معده

 و  گناهبی های  ی  اللهگیر  زندهبر سمعامله 
  رود فراتر نمی / انددهبندی کری که ارواح را در آن بستهامغازهرفتن به 
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 پوششیک های  ها و اسطورهافسانه
 ها بودیمی  عروسی  یک عروس  زیباتر از همهباختهما همه دل

 تمام دور / از ماه   گول خورده ما مثل ابرهای   های  دستو 
 شدها ساییده میما به خاکی ُپر از شنیده زانوی   / باخته بودیمزیرا ما دل

 من های  اینک از چشم / ها بودزیبایی ها وزیرا او عروس  پاکی
 شوندعاشق  هیچ کس نمی های  با برگ /درختی شکاک روییده 

  زنندها به آن بوسه میی  فقط عقرببا ریشه
  زنبورهاستی  ملکه / همه دیدند که اوآن دختر/  که برانداختزیرا پرده از رخ 

 هاعصیانیسفر   نوزتو ه / ها هستیبه جانب  جنایت تو با این حال نوزیدن
 هستی ی  هزاران غرابتخانه / دو لب سرودهای  سرخ مقصد  

 ی  آن آبیمگر لو دهنده / در آینده هم خورشید نیست
  گیای  زندهابرهغلیظ  ی  تا سیاهی آدمی

  را بشوید اشهایی  آذرخشو ذات  وحشی
 گان را با گرما و لطافت و امید بپوشاندو تا تن  زنده

 رنگارنگ ی  هاها و اسطورهافسانه ی  ابر / دوزدمیرا مدام لباس  سفید  عروسی 
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 ی از روسیهخاطرات

 ام سختکه همیشه دل / اممن خورشیدم را انگار در روسیه به خاک سپرده
 و یاد / پترزبورگ استام سنتهایچشم / تو را دارد هوای  

 فروشیخوان  یک کیوسک  مرغکه روزی از پیش / پیرمرد  سفیدموی  فقیری
 آنا اخماتووا ی  هدر موز / انه یک ران  مرغ را دزدیدمحتاط
 ودقاب گرفته شده ب / ی چند بیت از اشعار  کهن  فارسینوشتهدست
 داستایفسکی فئودوری  موزه درست رو به روی    Sex Shopیکو 

 انگار هنوز زنده است / های ما تا دل  سحرگاهودکا نوشیدن /افتتاح 
 دهد اتاقی را که الکساندر بلوکنشان می / موزه هنوز آن زن  راهنمای  

 غالبن حوصله نداشته از آن بیرون آمدن را 
  را شرادید تاقان  گان و مشبا خواهندهدیدار و 

 در مسکو گورکی ادبیات   ستیتوی  گاه  انهفتم خواب ی  هنوز انگار در طبقه
 کشیدخوانید و حشیش میجویان شعر میشما با دانش

  اش  بوده گیز آیتماتوف هم ساکنچن /از آن  ها پیشگاهی که سالخواب
 با سری کنجکاو و قلبی گرم / ای تا سحرگاهی سردشبی ستاره

 پایان  برفی راه رفته های  بیجاده بر
 مانده  حرکتبی در هوا /  روسییک دوست   ی  هنوز انگشت  اشاره

 نینکه سرگئی یسه / پترزبورگدهد هتلی را در سنتنشان میو 
 به دار کشیده بوده است جاخودش را در آن

 شلوغ که در یک بازار  زنی آواره  /بسیار پیر و فقیر  ستزنی / یاد
 دزددمیرا زمینی دو سیب

 ای" و "اکثریتی" بودندام که "تودهچند تن از آشنایان
 اتحاد جماهیر شورویسابق  های  در جمهوری حاال

 گری!چیاز تجارت و قاچاقاند میلیونر شده
 گذری کوچک و سرسبز  پوشکین می دبستانی در شهر   هنوز از مقابل  

 :بر سر درش نوشتهکه دبستانی 
 "است جا تحصیل کرده بودهاینسال ...در  ی گومیلیفنیکال"

 1921 که در سال  هایی را گلوله شنوی صدای  و هنوز می
 جماهیر ی  اتحادی  نظام سوسیالیستیبراندازی ی  تالش برای  گیساخته به اتهام  

 شوروی
 امگم کرده ام راحسرت ُپرهای  و من چشم / باردآسمان دارد می / بارندبر او می

  روسیهاز  یرمهای  خخاطره/  و آفتابی برفی ی  در هزاران خاطره
 !ناشدنیجالب و فراموش آن کشور  
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 هاگیی  بیگانهآشنا
 دست و پایی را پیدا کرده بودی  سایهدختری 
هی بودم و او در من جاری /  گشتمی انشصاحب در به دنبال  و دربه    من م 

 که تا ابدو تو آن آغوشی  / ها بودگیاو آشنای  بیگانه
 / چه کسی را لمس کرده است ندانست چه کسی را احاطه

  باران استهای  دانه ی  اش به شمارهکه نام/  ست عاشق  طفلیاین مادری
 کنندترین یاران  طبیعت معرفی میرا به شانخود/  عقیم های  ماشین

 بیندچشم چشم را حتا در یک صورت نمی
 خیزددست و پا برمیار  مردابی بیو بخاری که از افک
 شانخواستند با آیینصدها آبی که می / گان استیگانه راهنمای زنده

 را به کمال برسانند  ماجسم و روح    /بخت و ک را خوشخا
 زده ختم شدندکپک مقصود وعاقبت به این آتش  بی

 تابنداز آن روی برمی / ترین سگان همکه حتا سرمازده
 ماشینی های  ما آدمشی  شناسایی های  و در کارت
 «ی  هزارشماره پای   / یک ی  دست  شماره»:یی چنین نوشته شدهفقط چیزها

 شنود حتا در یک سرگوش گوش را نمی
 
 

 ضد  جریان
 گانو پرنده /بیند خواب  درخت را میاش که دستههام  تبری هستی تو او

 ضرب گذاردنمی یفاوتت اندک /به آهن  تبدیل  خودشان ناآگاه از
 دارسرمایه ی  های  سرشار از سکهکیسه / میان  نبض  نوزاد و
 (های  جوجهگی)دزدیده شده از زنده

 ربایی رباخوارنآلود  آهپ ه نبه پای   /تا هنوزاز ازل افتاده  ری هستمسَ  من اوهام  
 دنشوم قطع نمییک دَ  / دارو داغ های  سرخسرود / ولی با این وجود

 کند شقایقبرخالف جریان  آب شنا می
 خوارماهی دهد به مرغان  و ضرب  شستی نشان می

 اهئودالو ف / شودکه هرگز آبی نمی / ما دریغا های  ی  میان  رگاما آن جاری
 پرست وشکم های  ساس به نابودباد   زنندهساغرهای  ساقه
 ندسپارداس می م  به دَ و تیز زود  /را  ُکشآتش برک ش ودین
  تا ک ی در خواب بودن و /سر  از ازل خاک بر آتش   ای

     نیافریدن؟ را   بلنددو بال  /  یک ن یی  نورانیاز نوای  
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 تر به دلقکی و نابکاری گردندو مردمان بیش

 "یادگار جاماسب"

 
 گان  معکوسرشتهف

  درخت هم به رویش  خود آگاهی دارد هم به
 رتاب  خودسنگی که آگاهی دارد به پ

 میرومان میهای  در دستاین فقط ما نیستیم که از ریشه
 ی  یک پرنده در خود استاز سنگی که پنهانی / رودمان نیز از ما میدست

 دوپایان نه فقط برای   / بلند و سوزانو  /کهن  ستایخطابهخورشید 
 هیعنی گیاهان / عشق  چوبانه / نه فقط در سخن با مس / ست نابطالیی

 ماندناما همیشه زیبا  / ی  رفتنخاموشانه / هاستعروس  فصل
 ی  سکوت کردنانهظاهر / اما همیشه استوار ایستادن / ی  ریختنصبورانه
 یگان  رنگارنگ  هوایی / و پریان  فروتن  خاکپرنده برای   / اما در ذات

 د و سنگی تر از جماتو پایینه اما / خواندن با دهان  هزاران جوانه و شکوفه
 بر آن سر نشدی زیرا هرگز / ات بر سرپای  خرخاکیانپاک  خاک  و 

 از خاک برخیزی و اَخرهب ل / که سبزانه یا هر رنگانه
 بیش از شب  پیش  / که دارند هر روز خودت های  آگاهی بیابی به ریشه
 / در عمق  احمقایی پروردگاریپولُکشی و اللهدر بطن  طالپرستی و 

 و محو  شوندو پود می پوسندمی / کوری و کری و گنگییعنی  
 از شیپور هر شبشده / نواخته  و سربی خوردهسالست ایماه خطابه
 مسلح  ییهاک رم ی  ظیفهوو واضع  

  گان  انقالبی/ پرنده گان  عاشق و َرسته از نادانیپرنده های  در مقابل  دسته
 شان سرودخوان دهان / و ای بستهپارچهبا کهنهشان که چشمان
  یزمین افکنند برنوری نمی گان  معلقستاره چراولی آخر 

  ؟اندروییده هواژگون در آن هاوجدانکه 
 هستیاین به  پرتاب شدهتنها َتک و  / و ی  سرشار از دلقکقلعی باغ  ای 

 !تخود به حال  گذاشته شده و رها 
 ی رویمی اتدر دست های  یشهاین فقط تو نیستی که از ر

 ایمگانی معکوسفرشتهما نیز روی / ات میهای  در دستو از ریشه
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 خوابندها با هم در خاک میاین

 "تورات، کتاب ایوب"

 
 (2زاد )با فروغ فرخ

 زادهم سرخِ  از دو گیالسِ  / آویزمام میواری به دو گوشگوش
 ربایند زنده می ی  هاپرستوو آرامش را از  / که با هم همواره در نبرد هستند

 ندارد شاید که فرق / امِی انگشتاِن جوهریگودی آشنا با  های  قلم دیگر برای  

 هم صد ضد   صددری  و دو ستاره / رودکه دنیا دارد به کدام سو می
 شوندهم تدفین می ی  شانه به شانه / ای از آسمانسان در گوشهبه یک

 کردن به او هم نیستاز آسمان دیگر حتا نگاه  من سهمِ و 

 فترهم خواهد از پیش در اش درهم رفته / و هر روز بیشهایچرا که اخم

 آیا این تبر که دارد شب و روز / !با من سخن بگو پرده بی

 سرشتگان  پاکپرنده و برای   / زندمیضربه ام درخشان ی  هابه ریشه

 ؟من عاشق بودند پسرانی که به  تعلق ندارد به / 1زندفا میدر قفا و خ

 سوزانندکه در زندان با آن بدن  عاشقان را می سیگارو این 

   ؟شدافروخته می / آغوشیناک دو همرخوت یِ در فاصلههمان نیست که 

 ادامه خواهد داشت طور تا به ابدهمین / گذرانره گیجِ  عبورِ گویا 

 ه شدندکاشت هدر باغچکه روزی  / آن دو دستی از ثمرهای  گویا و تا به ابد 

 کوهستانی  دامنهعاشق در  های  لبکنی فقط برای شکستن  

 در زندان انخواهآزادی ی   آزادههای  زاآو برای قلع و قمع  و 
 شورانگیز  کبریت  های  انقالب به خاک و خون کشیدن  و 

   استفاده خواهد شد  / جهان در هر کجای  
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