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 *دریغا که بار دگر شام شد

 

 

   با   زنم از الفتپق می  مانَد   به چپق می "ر"

 کردند ات را که تیربارانبابای

 من گربه و سگ شدم     تو تن زدی از شباهت به چپق   

 مامان را که تیرباران     با   آید از الفبویِ گرگ می

 زنمای نمیهبه جمل من لب  و دو دانه توتون    *سه قطره خون

   کند   ها را راست نمیالف پشتِ پلنگ

 تر کردندکمال نزدیک جنسیت تو را بهچهار عوعوِ بی

   ترین دودها   و من در گرسنه

 بندممیکند نمیدرد به نوبت بر سرم که پنج میومیو را 

 ق              اید و تپتا شما که از گور برخاسته و سر و صورتِ خود را از خاک تکانده

 زنیدمی                                                                                                       

 اند و   تا پدر بزرگ و مادر بزرگ را که شربت سینه خریداری کرده

 آیدبا میشان از الفبوی                                                                           



 7 قرارهای بیقناره   

 ولیکن در آن گوشه در پای کاج  
 قدر نالهَو هر شب آن خورده مرِغ حق سه گندم از ماِل صغیر

     *کشدمی

 رةاالولیا     دست به جایِ تذک که عطار با ششلولی در

 میش با پشتِ خمیده ودر گرگ  که تو

      دوری گرگ را خوب بپوشم که سرما نخو من اول رو

 ترین قیمت بفروشمرا به ارزان "ر"و بعد بدوم بروم 

 ی نابی مثلِ سودابه   و در سرِ راه اصلن اعتنا نکنم به سیاوش که تیکه

      را از دست داد                                                                                          
      کمال را از دست داد

 و دل خوش کرد به یک کبریت در میان چهارپایان

 آورندکه صغیران از دهانِ پلنگ در می ایبه نقطه

 

 

 

 

 

 

 

................................................................ 

 *برگرفته از سه قطره خون، اثر صادق هدایت
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 صدای درون
 

 

 هاسته لبِ خیابان و صدای ماشینام را عوض کنم     کخواستم خانهمی

 ام     لبی را     و صدای بوسه در صدای     ایست!     به خدا گناهی نکرده

 ها غرقماشین                                                                                           

 ی غرق شد؟ام چکاندای که تو بر پاهایشود از چند قطرهمگر می

 خوابه را عوض کنم    همکه من خانه را عوض نکرده     

 خواب دعوت نکرده     شیطان را کنیتو خدا را به رخت

 شوندهفت تیرِ عریان که هر هفته غرق می

 فرمان ایست دادها     رود باال پاها از پلهبه دامنی که می شودگونه میچه

 اندکه هیچ وقت زنده نبوده گفتبه شیطان و خدا  شودگونه میچه

 اینداشته یای را دعوت     و تو اصلن پولوقت فاحشهکه من هیچ

       شودات غرق میدرون ای     که در صدایِبرای تعویضِ خانه
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... 

 هیچ خری بادی     ایدر زیر این خورشید هیچ چیِز تازه
 اختندر کردن     یعنی در س     اندچه گفته باد است هر آن

 ما را هیچ کرده است ای از آن     باد خر وُتا هیچ چیزِ تازه

 آیداز پول میکه آید     یعنی تا دستی را که از تپاله می

 ای اش     هیچ تپالهپس در زیرِ این     یا باالی

  پوشانَدپوشانَد     حاال که نمینمی روی هیچ جنایتی را

 هم ن عزیِز ما رانعِش ایتر     یک باد از دهان کم

  به روی خر بگذارید!

 

 

 

... 
 افزایدما می دوا نَه     بلکه بر دردهایِمطالعه دردی را از ما 

 درخت راهِ دیگری ندارد : یا باید بیفتد     یا باید بایستد

 های خود را بکَنَد و     آغاز به پروازی دیگر کند      یا ریشه



 10 قرارهای بیقناره   

 
  

 

 

 پشکل دعا در آستانِ
 

 

 آیم دریا!ات به دعا میتِ تو برون از درونِ من است     که سویبهداش

 ات     کند از دیدناین کودک حظ می     /ستتا او را که بستری

 هایی که تو از درشان عبور    شوم از درون     تا بیمارستانحذف می

 اینکرده                                                                                                 

 هایی که عمرشان بر فرازت بادبادک دارند     تا نخ

 همیشه سبز است اشهایکودکی که تو را به داشت     و او که شنیدن

 به من خندیدند که کلیدم را به ژرفای تو انداختم     

 را وادار    سواران در ساحل     طال سهل است چه رسد به سیم که تودوچرخه

 نشان دهی کند با انگشتِ اشاره مرا                                                           

 اش سبز است بر موجچه رسد به این پشکل که همیشه رنگ

 جااش از بستر بلند شود بیاید اینکه او برای     کدام قله کدام اوج؟

 ام هایِی رگهای آبیرشتهمن با      ی کاملای زنان ساده

      درختان از این عمر است و خیسِِِِِِ
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 در بستر است مارهای مردهسواران به سوی رفتنِ دوچرخه

 ها برسند     دانهو رفتنِ دریا به سوی کودک تا به

   ه ز ایمان گله دورم کردام رسح
 ام کردبه این پشکل برای دعا نزدیک

       

  

 

 

 

 

 
 

 

... 
 هاستام     که زیرش باالیِ تمامِ مرگم پرچمی گذاشتهادر اتاق

 گذارندبَرند     که را میگانِ سیاه     در را با خویش میستاره

 اندهایی که رنگِ دلیلها باشی     مهمانطتا تو ابدیتِ رب

 افتندگذرند     مرزها به باالتر میاز جوانبِ من می

 آیدبه از تابوت کشوری در می   ام نیستند  ها دشمنبه دوست ندارم
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 هر که هر که
 

 

 اش برای مالقات از  از وسط نصف کردند     دوست با قیچی کیرش را

 النهار آمدصفن                                                                                       

 ش!م بذار بغلِ گوجه دو تا ـ تا چن دیقه دیگه ناهار حاضره     ـ

 بیند   رود توالت میمی    خوام بمیرم خدا من نمی ـ َنه دکتر، تو ر  

 یرش را جا گذاشتهک                                                                               

 پپسی زیاد خوردم حاال چه طور بشاشم؟ !دکتر جون ـ
 ده     ت قرض میهدستیارم َشسِت پاشو  بـ 
  نیمه؟ عدالِت نصفه و   ندم با ایبِ  ش ونزولِ آخه چطور قرض و  ـ

  /اش مثلِ کِرمهایساندویچ افتاده بود کف اتاق الش وآش و رگ

 ها تاراج زیادتر کردی. مثل کِرمگانِ آسمان ات را از ستارهتاجران

 1پرندکنند و میمی                                                                                 

 ـ کیرت برونشیت داره،    آورَدروز سوزن را میپرد از نیمپرستار می

 کشه؟طور نفس میش خیلی تنگه چهدهنِ 
 گه؟؟ شعرم می!آدیرون میطور این همه حرف ازش بچه پس

                                                 
 تورات، کتاب ناحوم نبی  1
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 ات را نیارتاجران   1ی من اگر آمدی ای یاربه خانه

    واکس زده باید به پا     تمیزِ ز شاعر باید لباس خوب بپوشد. کفشِامرو

 2کند                                                                                                       

 النهار سگ از نصف دو تا تخمِ    ـ مواظب باش پات نره رو خیار شور! 

 فتادا                                                                                                           

 !ها هم که همه تاجر شدندچپ     ؟کنیم میچپ نگاهـ چیه چپ

 ات آش نخورده به استوا دوست     ! تابه از بانک افتاددویست هزار ماهی

  3سخن بپراکند رود تا تخمِمی                                                               

  های واکس زدهبا سُم آیدالنهار میاز نصف 4شتر از سوراخ سوزن

   قوِق چی    حمواظبه، پس  ستوارها  نه بابا ـ     ـ خدا کنه پا نذاره روش! 
       گیره؟یم                                                                    

  گان ِبیند کیرش را جا گذاشته افسر ستارهمی رودخانه میدکتر به فاحشه

 اش را جا گذاشتهوشد                                                                              

 م بپاش روش!ـ نمک و فلفلَ  زیپِ شلوارِ پرستار بازِ ظلمت است    

 

  

 

 

                                                 
 زاد با اندکی تغییر مصرعی از فروغ فرخ  1
 از احمد شاملو است  2
 امام/ که تخم سخن من پراکندهفردوسی: از آن پس نمیرم که من زنده  3
 مند در ملکوت آسمانتر است از دخول شخص دولتمسیح: گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان  4
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 آیداین شعر به کارِ نقد نمی

 ای نداردمیانه ام     در میانِ این دو کهجاییام نه اینجایینه آن

 ام        هایچهار از فصل     همه شب زِن هر جاییتو سومین نیستی     

 گذردنمی                                                                                                  

  ییام، تو آمن یی     چو خزه که بر آب ــ همگیسوان درازش تا 

 ام    من آیی     خواب ندیده     امتو یی     خُب بیا    قهر کردی؟ 

      سید جواد گیس دخترِ  آید    کسی نمی

          گانبودند که نویسنده فردین آمده یِقدر مَردم برای تشییع جنازهآن

    گذرندها نمیفصل از                                                                                  

 را هاچارچرخهتمام  یحیااندازم اگر تو نمی دیگر تقصیرها را به گردنِ

 خود تصاحب کرد رایِب                                                                               

    ام اش را ندیدهکند با من هیوالیی که خوابدیگر قهر نمی

 تراز صورت امام زمان هم روشن     اشو صورت

 یی و اَم را     شما یِمن سومین نیستم که در تشییع جنازه

 امی قرمز دیدهمن خواب یک ستاره بنویسم: سیاه ننویسم    

 ستاما عصبی     پردی میه امپلک چشم درست است که

 هاها و شبکه هیوال هستم     در تمام فصل با من به هم نزن ات را میانه

          .ام، پیچانسوزد با من به وثاقچنان شمع که میهمصورتِ ما     

 شان را ببینند زنانی،کنند اگر خوابمرد هم که عشق می گانِنویسنده

 جنسانیهم                                                                                                 
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 آید     خُب بسه     بازی با دوچرخه     سه نفری     به کارِ نقد نمی

 

  

  

 

 

 

 گیرهایِ مُچساعت

 

 اندهایی ایرانی نداشتههایی هستند     که عقربهمن آن ترین ساعاتِبه

 اند     ای آسمانها که آرنجِ تو را بوسیدهیزها     آنو زیباترین م

 گویندراستی سخن می هایِواره مرا آن جا بباران     که جوانههم

 شنوندراستی سخن می هایِکه جوانه

 هایی که کردارشان معطر است    هستی

    روند از کشورهای اسالمیدور می بسیار

     و لگُ به ظاهرکه کردارش  با  ست   شان ساعتیکشورهایی که بر مچ

      مرگی پیر و بیکِرم اما افکارش مثل     باران گُلکه به ظاهر گفتارش 

 یِ بادگیهودهبر بی هندنزو بوسه در خاک       هدنروپنهان 
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 ام را که گم کرده بودمهایدست
 

 

 

 یم بودام نسهایاش     دستات گُل بود     که با در آوردنلباس

 آید زیر     کرست آویخته اما     از ماهاش     وزیر      میکه از وزیدن

 اش را به هیچ نگرفتن از ماسیم آوردن از شما و     قدرتزر و 

 آید         اش از کهکشان میکه این بیچاره به دنبالِ پیچ زیرِ میزی که صدای

 به جیبِ تو                                                                                                  

 ست که چیزی هم به او برسدو مگسی که رقصیدنِ شایدی

 تا باال زدنِ کاپوتِ ماشین     ندیدنِ جسد باشد     

 پرسد: گین میای سیاه در ساقه که خشمرفت و آمدِ شیره

      «   کجا گم کرده؟  پس این وزیر گورش رُ»

 خودکارگذرند بیدست میام را که گم کرده بودم از دورهایدست

 و پرچم از ماه آویخته
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 دوازده

 ال     هایِ البهام     تو پردهیِ نگاهمن کالغی

 هاستهایِ شاخهکسی که میان من و تو نیست     نانی

 بسترنددیگر را میسه مرد و زنی که یک هایِگیگرسنه

 الیِ دستار است: زغالی کورهچهاری     الب

 یِ توکشانَد به آسمانیرایِ درخت را میهایِ پیاله     مَرقمی

 ال     بهیِ بیرون مگس را از البه اندازی

 ی نامردان استیِ حلقههایِ دست     از زنگییِ پا     سوزیگیناسُفره

     چاه باشید! یِ سفیدِه باشیم!    برویید لذتیبیایید طالیِ درهمِ دوازد

 

 

 

 

... 
 ل زده استبمیرم آمده است این جا و     غمی عجیب به چشمانِ من زُ

 صد هزار فاضالب خوابیده استدر پشتِ یک زیب و دو زیبایی     سی

 عجیبِ غم     برود هر جا که از این تن     باز بمیرم آمده است این جا و 

 گذردخواب از روده میا بیشود و     خدزمین دوباره از ما زاده می
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 مقدس هایِققنوس
                                                   

                    یِجمهوریکه  ایدختر شانزده ساله برای عاطفه سهالی،

 یخت.او را به دار آو 1383در سال  ِایران یاسالمی                                              

 

 اندازد      سیاست: مداری که زمین مرا از خود می

 ایدارم از شاخهات را بر میاندازد     شکستهزمینِ مرا از خود می

 ست که خورشید نداردکجایِ گذاشتن     امایِ دستی

 شیرخواران مقدسِ هایِشگذرم از شُمیست     هوا سیاسی

      ایده سالهشانز کِدختر معصومِ یِچرخم در حدقهمی

      خوارانکه در سرزمینِ دیوان و ددان     در سرزمینِ پلیدان و آدمی

 هایِ شب     چهارده     به دار آویخته شدگناه بی

      گاندرندهموذیان      دیگرو  نگرند ماراناز ماه می

 شوی     و تو سیزده در می     را در آتش  گریانتجمعِ ارواحِ

 ترین و    ناپاک یِهبر پاشنتا کِی     که هنوز و      هاییبرایِ کجا

 چرخندمیوار دیوانه    جهان  هایِترین زهرظلمانی 
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... 
           

 

 من نگریست هایِاش داشت     با چشمهایای که ساعت را در بالپرنده

 هایِ در تراموای رابینند تخممردمی را که نمی

 ی خندان کردگاه راننده را پستهزنی در ایستبا دُمِ تو     

 ای از مَرد     پیاده که شد     تابه با دسته

 شوندفروخت     کودکان پاره مینیمرو هنوز در باجه بلیط می

 /جا که ساعتشود ریل     تا آنمان دراز میبا پاهای

 کندمان را ظاهر میبَقو     باطنپریدنِ برق از بَق

 یکیها را یکیگاهدا که در خیابان     با منقارِ پرنده     ایستبر عکسِ خ

و! و! حاال ند       کندشیطانِ دو می     ـ حاال بد 
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 سیرک
 

 .د عمر خاک خواهی خور ات راه خواهی رفت و تمام ایامِبرشکم

 تورات

 

 

 

 من یِیِ تو را     بر نداشتی تا آخر از چهرهماسکِ از اولِ رویِ چهره

 خواهد دستور را براندازدکه بَرده می     امر بر آنان مشتبه شد

 اش را در آورده     تا سرِ سبز بخندد زیرِ دستارزبان

 زنندنمی     ها هرگز از زیرِ ماسک بیرون نزدندسیرسیرک

 تا آخر در سیرک بر روی شکم راه رفتید     

 دو ابرویِ ما ادا باشد  در دست     و سوم    یشور با شالقتا اول مرده

 یِ حشرات استیِ سرِ ماسک     ملتیآبرویی که دولتی

 آویزم     تا خشک شوندگان را بر ریسمانی از خنده میدهمر
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... 
 

 1اش را یک طرفِ صورت موهایِ    گفتناخوان موقع شعر

 ها راآن هایِ شعر بکَنمکاشت     تا موقعمن می یِدر سینه

 شان را     کسی کتابی را از فصل سومتَک حسابو بدانی که خدا     تَک

 اش صاف استنخوانم؟     و صورت و سینه    ؟ اندازد: بخوانمتاس می

 ست     شیطانی یِبوسه یِو بر آنان جا

 زاران گم کرده     مار در شعر     مسیحی شدهخود را درکشت یِکه آینه

 گردانَدبرای سیلی بر میاش را طرفِ صورتآن

 گیسیِ کالهرود برای خریداریو به مغازه می

 آیید     گاه میشیرازه شمایید     که از آرایش

 ز     و در مقابلِ دو پایِ بای     یا هر شهرِ دیگر    اصفهان شیراز یا به 

 کنیدنمی ایاستخارهنه شک و نه 

      را هستم   تاهای نخراشی به غفلت گونهمن تیغِ     

                                                 
 189رجوع شود به: از این اوستا، مهدی اخوان ثالث، ص  1
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 شاخموجودی سه

 

      ها حمله ست که به قطرهتو     و او شیری زهدانِ دست یِمن زاده

 کندمی                                                                                                

 گار راجا که پرگاری پروردکند     آندرخت رو به باال فرار می

 رسم این است که بگویم     دستِ من دریا را پرورانید     

 ها پتویی برای معشوق    خیزاب هایِ او که تو را درید     من بر باالیِنقطه

 پهن                                                                                                            

 کمرِ کی در ماه     پشتِ پلنگ را              ترس نازکِ نازک شد و شیر از

 شکسته                                                                                                    

 اش     تایِ خدا را سیاه کرده؟     هایِ از چشمو قطره

 نوشیدمیرا از پستان جنگل روید     شما که با دو خط راه می

 را در چهار پایِ آهو      مانتان را     و ما راهِ فرارِ خودآدابِ آهو گرفته

 رود پایین و باال از درخت؟بینیم     تمامِ عمرِ کی     میو نمی

     راگذارَد مشتی آیه و قطره بوزینه بر زین می

 کنند    وحوش بر پتو نشسته تلویزیون نگاه می

                !     خدا دیگر موجودی سه شاخ شده استوشن کن جارو برقی را از دریار
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... 
 

   در اوایل ندو تاشانیلوفر( که  میترا، ی)فرزانه،زایبه یاد سه خواهران خ                          

 .شدند انشاه اعدامرمدر ک ایران یِیِ اسالمیتوسط جمهوری انقالب                           

 

 من هایِنوشتند در چشمرا سه خواهر نوبت به نوبت     سه قطره 

 ای سپرده است     را به چوبه شکتابِ تو خود

 سوزد از چهار فصل    اش هنوز میکه حافظه

 گی در دست     با صد و بیست دیوانه     در بیابان یدود مادرهنوز می

       دیرپایِ امیدانتظارِبه      سفید یصف     بویدورق ارواح را می و ورق

 اش را     سقف ستون و تیرهایِسنگِ که  بر درِ عمارتی

      انپدریِ شکستهاند     در فقراتِ ها بُردهاند     برفها خریدهباران

 تلخ     مالِاین دستو      است آتش گویِ سخنیِهنوز شعله

     کشتی     فُرمی از نافرمانی  یِ حافظهتیزِ هایِبر دکل

      سه قطره نوبت به نوبت داده است به امواج     ی از عصیان رامفهوم

 سه خواهر  هایِمرا نوشتند در چشم
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... 

 «زادانشادخت شعر آدمیپری» به یادبود

      جویدرا می وتِ شقاع هایِچشممرواریدی 

      ات رانگاهِ تنهای     ات راگینمژگانِ غم

      یجایباالترین به  در جَوی     را وتِ وجودِ پُر سخاوتمرواریدی 

 تاریک یِهاپاگذرگاهِ  از این     سُرور   و بی ستاره بیاز این جویِ

        گویدآسمانی می غمگینِ برایِ عابرانِ

 با لبخندی نمکینیکتا     از صدفی  تومهربانِ دستِ 

 ه بودآمدبیرون از صدفی آبی 

      صید نکرده بود  که او را هیچ صیادی صدفی 

      گفتمیسخن یِ عشق هاگیاز ساییده     رهابرای سَ و

 بینا     بو     از پیراهنی خوش اریراز اس

     اش گینو غم نقش و نگارهای شیفته با

 د     کرگرم میو نیلوفرهایِ اثیری را   گناهنِ بیای ماهیهمهکه 

 ـ در هر جوی و در هرانسان  خدایِ سقوط کرده از آسمان هم مثلِحاال 

 گردد     می در هر گذر     به دنبالِ نشانی از وجودِ واالیِ تو     کوی

 ایِ تو     نوری از نگاهِ تو     به دنبالِ نمی از دری

      سرانجام بریده هایِدستکه آیا      پرسدمیهر مژه از خودش و 

 ؟خواهند داد تکسشقو را چا
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 همان نخستین بار
 کند که مرا به حالِ خویشکند     نمیمِهی هی درِ آینه را باز می

 شکننددهایی که قداست را میهایِ چوپان رها بگذارد     قَدر های

زنند     چه پشتِ زیبایی!     بازِ پاها    هایی که از پشت خنجر نمیحنجره

 شود اگر گنجشک هم     چه میکند     گنجشک را می

 ها را در زیرِ خود     باز را بکند: تعریف برای مِه     که لباسیک بار 

 خوابدهایِ پرچمی که با خدا میهای     / هاو مرا باالی قداست

 طبیعت در واژگونکمُدی کمُدی در واژگونِ طبیعت     

 د مگر چند تا وُ دو تاخوابنیکی از آن بیرون نَه     نمیها یکیکه واژه

 ها را به حالِ خود     کند خروس آننمی

 بگذار تو هم این مُد را به قالِ خود    

      زاردر این چپاول یِ تغییرِ هیچ چوپانی نیستکه در پی

      ـ کتبی یا شفاهی؟دهم    تو قرار بگیر     به جامعه قول می

 بار است     مشکلِ سبز و درِ آینه     همان نخستین 

      اندازداش لُنگ میپیشهم همین پشمِ ما که دُمِ خروس 

 چه پشت و رویِ سفیدی!     

 یِ پرچم کند     متوجه درست و حسابی یِ صدا وقتی سَرها راسرخی

 شود؟     می     !شودهمه چیز درست می     ـ چه کمِدی چه جدی ـ

 وزد؟نمی وزد!    نمی "کتاب جامعه"دیگر باد از 
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... 

 عطرانَد     میرا مرهم ظلمتِ پشتِ پلک     مریم  در

 بَرمام را به بکارت میدرختی بارَش را که نقاب است     و من جوال

 توانست آسمان را ببوید     اگر قاطر     سوار می

 گشودِ زخمِ خود بود!دانست     اگر مهمیز     چشم میی قاتل را میریشه

 

 

 

... 
 رفتارت را که پایین کشیدی     او از کوه باال میشلو

 ماه که از شلوارت نمایان شد     به خدا ایمان آوردم

 ام     هنوز صدای کوکو از کوهات به دو دستامان که داد رکوع

 تر شوممؤمن     شوی     تا من از انگشترِ افتادهو تو هنوز عمدن خَم می

  تا نگین     تا چفتِ انگشتان بر سفیدهای باال رفته ای مُبلغِ دامن

 در به رویِ ناله     به مویِ شادی      یِباز کننده

 را بیدار کند هاو پاکی هاات بگذار پیراهنشانه

 گذارم شمشیر در غالف باشد     تا سَرها از پرواز فرو نیفتندمی
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 طلب آمرزش

 1مجنب که گنجی

 اش کور بودهایود خدا     فقط چشمخدا خدا را بیامرزد     شخصِ بدی نب

 اش کَر بودهایخدا خدا را بیامرزد     شخصِ بدی نبود خدا     فقط گوش

 اش الل بود       فقط زبان     خدا خدا را بیامرزد     شخصِ بدی نبود خدا

 آمین!ـ 

 
 

... 
 آمدی در زمین ترینرحمو بی ترینشعر کنامِ تو است که بدنام

 دهد     ات زمانه را تغییر نمییهاو کنایه

 تر نکرد     تر و سالمهیچ بامی بالِ مرا خوب

 که من سرودم     زیانی اگر برای کسی نداشترا و شِر و وِرهایی 

 نفعی نیز برای چیزی نداشت     اگر نداشت     

 گان     پس چرا پیش از هر چیز پرنده

      ها را بسرایدشان شعلهبَرند     تا براینفت را به زمستان می

 یِ ما      بدنامیبه سر نیامدنِد؟     پای بکوبانَرا      شور و شفقت و شادیو 

 اندگاندارش خزندهمست که عَلَتابستانی
                                                 

 رجوع شود به امثال وحکم،دهخدا، جلد3، ص 15011
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 حسین ساعدیبا غالم

 

 

1 
 اماما بی تو هرگز لذت نبرده     1«اممن با این دنیا کُشتی گرفته»

 گویم یا دروغ!     راست میدانم نمی

 ی حریف را حس کرد      ام ساعتِ سینهچون وقتِ دست

 عمدن بازی را طول دادم     فهمیدی که حاال حاالها     

       باز بر باسنگردم از ماضی     از انگشتانِ سُرسُرهباز نمی

 خورَد از حسادت     ی سن پیچ و تاب میرودخانه

 «     دیدار به قیامت!»بده تا  ها را به اوعقربه

 نقابی از آسمان     است با  یام داورمینیخودِ ز

 / های ما رااش توپدهی بر لبانِ حریف     توریبوسه را طول می

                                                 
که از « دیدار به قیامت»حسین ساعدی است، به غیر از گی از غالمهای در گیومه همهجمله  1

 باشدصادق هدایت می
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 اش از لذت است یا از دردتاب که دانمو نمی

 چند قطره اشکِ ما به راست و دروغ قاتی     

 ای در الیِ دستار     سنده     چکدبر دست و پا و شکمِ سن می

 آورَدآتش از مستقبل نمیاش     عمدنِ انگشت

 و جنگل را نبینید      کنار نزنیدتا شما هرگز چند مو را 

 

2 
 دهمگی در آسمان ترجیح مییِ زیرِ زمین را به مردهگیمن زنده

 ستاینامه« وزدای که باد نمیمقبرهتویِ »

 جهان خواهد خواند ات را در آن سویهایکه چشم

 بَرند     گان یِ ستارهگیشمارهرا به بیبگذار مسیرِ آب 

 «     تر نیستماز درخت خودروی جنگل که کم»

 گانِ وحشی مرا ورق خواهند زد     و هیوالیی را نوکپرنده

 ات    صورت گینِشرم اش پاکت است     دو سنگِکه شکم

  د    نکنچه کسی را سرخ می دستانِ

 اند؟کمان و کلمه وقیحرنگینکه وقتی 

 «امگی زیر پل را به نوکری ترجیح دادهمن زنده»
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3 
 «از آن تلِ خاکستر دیگر مشکل بشود چیزی ساخت»

 گی     سوخته     آوردردرا های مرده آهو از این مُشک

 کشانَد     و جفتِ تله در درختها میتا برگام را یِ در چشمبازی

 کندکار را ختنه میه سومینی دعوت به ناف     و موشِ آتشتو را ک

 گران از چین بگذرند     سیمرغ پَر بگیرد از دامن     تا بازی

 چشم در چشمِ تو     در قمارخانه بنشیند رو به رویِ من     

 تهمینه      هایِهایِ نیامدن است     قرضکه سفیدی

        سهرابِ تیرباران شده استتیرِ پولِ یِقمارِ من به خاطرِ تهیه

 ها     هایِ از آن تَل     این تن را     تا جانِ موشآبادیلعنت

 آیدگذرانند     از خاکسترِ مو جغدی در میها میاز قلفه

 گیرد     اش خط میکه دفتر از پیشانی

 طور با عینک به خاک سپردند!     مرا همانکه حیف 

 گذردات میهای چشمیِدر شبی که از سفیدی

 ها     ی دندانهآیا آن نقطه در محاصره

 !؟افتدمی فرو خیزد و دوبارهت که برمیغزالکی نیس
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... 

 

 

 خوردکه درخت خودِ کالغ بود     و شب ورق که می     !آن قدر کالغ بود

 شدندها آدم میگفت     برگمی که سخنچراغِ درونِ هر رگ و 

 گفت قلیان     !     که دود و دَم به تو میبودمآن قدر من 

 افتادند     می فرو ها مانند گردو از درختو انقالب

      مالی شودای ماستیِ ما به گونهتا پوکی

      یِ شماست به کالغناگزیری     عشقِ پنیری

 و روباهِ اهلِ کِیفِ خسته از چهار راه و توقف     

  در سر استگم      سر در گم است
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... 
 

 

 توانستن تو     ناندوه را از      خواستن را در کنارِ دریا من

 امر دست این آماده     و حوله دیِهر دو را نوشید او     مثانه

 تا خدا از خواب برخیزد     

 کنندو را تخت ام نتوانستند خیال تهایخزیدن

 دیگر را ما     ایم یککه گم کرده

 قامتان راکند راستاش جذب میه مدفوعو ما

 گذارددارد     و در کسوف مینطفه از ساحل برمی دستی مست

 یِ خود راها     و سَرِ انگل     سرودِ تنهتا این دو چشمِ از بالش     به تالطم

  گان بخوانَد  ماندهچنان برای خوابهم
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... 
  یِ صادق هدایتبه یاد اثیری

 

 

 ام تاریک شد    چاهی بود     کلماتات چهره

 شان اما باز     بستهگان     سنگکمرت نوشنده بین شدند ازباریک 

 گشاید     تصویری گاز را در چشم     مان کتاب میسگ

 آینه از حلقِ مار بیرون آوردی     عابران نِکوب شدمیخ

 دهندگان پهنایِ اشتیاق را در تاریکی به دهانِ سگ نمیرقصنده

 کُشدتفنگ آب را نمی    را "هدفیبی"دارد از من لیوان برمی

 یِ بسته     کِشی نعشِ گربه را تا پنجرهنمی

 ها کرده بود     گاز را باز کرده بود     هسته را خوبِ شناختن

 ا نشانده مار     ماه را در امّ یِدِه، بگیر: کتاب و کمر را     میانه

     ربطِ دو تخته است     امهایچشم وَ ِده     کوب ایستانمرا میخ

 گان؟بستهچه فصلی میوه را به چِرا     مرا فریادی از دهانِ به چوبه

 ها     به رویِ خویش بوفی     ترین ریشهبعد از تو صادق 

 ها     چاهی دارند     خویش بوفه به زیرِ

 کندنه میمرا گرس     اش هدایتکه سگی مشتریان را به سوی

 ها     وقت پیدا کردهلکِ رجالهلقِموش هم در این میانه برای قِ
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... 
 

 

 از موز پلنگ در آمد     الت از خالِ بازویِ خود     

 ی من خط کشید     چاقو به بهشت رسیدتا حافظه

 بازیشبام سقوط کردی     به خدایِ خیمههایاما تو از پل به آتش

 سرود     فراموشی در شکمِ پلنگانزه را میهای شامپکه انگشت

 کوبند     پای می     تاریک یِهاو کودکان به گِردِ پوست

 انداند     یا نکردهزنانی که خال را به پوستِ خود تبعید کرده

 شانیِ طالیهایا تحفه     شانیِ پولهاگیرند که پشتهموز از مردانی می

 کنندلواط میها و خیالها مان     با خاطره خاکستر شدهما هم مترهایِ
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 مقدس یِکمانه
 

 

 ام نهادماسکی در دست     اتیِ تبسمِ صورتگیسوخته

 از دو چشم آتش بیرون آمد     و من که آب بودم     

 یِ تو بود؟     چه کسی آماجِ بیست ماهی

 یِ فریاد را؟     گیچه چیزی مرکز بود دایره

 د     و خونی که خورشید استنآیها بیرون میی که از آن ناخنتظلم

 های نیهدفی از انگشتانِ من بر سوراخگی     و بیتا تو ناتوان از شُسته

 که هر یک فریادشان به بیست جهت     چه کسی از صد رنگِ آتش

 کِشد بر صورت     بر مشق؟می را فقط سرخ

 بچینیم!         را ادراک یِ ادرارِ کودک     باید از کمانه
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 بکن نکن
 

 

 هاستدارِ قربانیات برهاست     گیسوییِ دستلقهکمرت بگذارِ ح

 ات نفرت از جالدها     بنشین     ری بر دریابَببرخیزت 

 هانگین بر گردن کشانَد مرا     بشنوت شنایِات میات به کویبگوی

 بمیرت رقصِ پاهای گور   های طناب است  گیات عاشقانهبِزی

 گردانها را آفتابسایه     ها را سرگرداندفترِ من     دست اش درکه خط

                   گی به فعلنگرانِ چسبنده "    نون "و "ب"نیستند دیگر 

 ش را کُشت خودزادِهاست     هو     هایِ همگیدستورِ من غرقِ خیره

 هنوز از گور خیره     امات مامایابایام     بهایات اَمهایاَت

 دیگردر بدنِ یک یدیگر     روحشان را خورد     دارِ یکگونه دار بدنکه چه

 سروددر کوه که سرود می
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... 
   

 

 یِ تو از اوکه روشنی     ست در آسمانعروسِ من ناخنی

 قصدرزایانَد     تا چاهی که میای که شب را میتا دایره

 تا خیسی که به دنبالِ پیراهن است     

 آورَد     تا پیری که از آهن جوان در می

 اندیشد     یِ داماد میگیهِنِ دلوی که به خستهتا هِن

 کندام زمزمه میدیگر چه بگویم تا کجا؟     در گوش

 گییِ روزمرهکند     تا آن انگشتِ ابدیام را زمزمه میگوش

 یِ انگشت     رخت بربندد از منیِ ابدیگیآن روزمره

 ات!     صورتهایِ یِ خیسیگیام!     شنوندهیِ عروسکه بندی
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 کنند؟یِ مرا آیا طال میگیسرایند     پرندههایی که قفس را میسیم

 بخشد     ها میطالقِ تو     دانایی به دانه

 ستهر بخشِ این قفس از آنِ تاجری

 آرام     های بیآسمانه ای     من کجاست؟ "آنِ"

 آیندهای جهان مییِ من     از چشمگیهای زخمهنوک

 های قیچی کرده استاز اسنادی که مُهرشان بال

 چَرایِ شعر کشانید؟      گی را بهچه ریشی گوسفندانه

      اندیِ تو آمدهگیها از شکستهآینه

            کبوتر دو چشمِ عروس نیست؟ گویند در صورتِچِرا می

 چینند؟برمی شانیهاهایی که تانکپس چیست آشیانه

 گان     ترین ستارهروم به تُخمانهفرو که می

 تندها را میشنود نِی     بُزی زهِ قفستالوتِ سیاهی را می
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 ها     پشت تمامِ درما      میتا آرایشِ چرک و خونی باش

 چکد     از جیوه و جادوی چشماو که از کوه می و خنجری باشد 

 !     هاام دامادِ دامکند     منکه صیاد را مقدس می

 ست در تارِ عنکبوت     ام از مگسیو تمامِ دانایی

 و تو اگر به جای علوفه         اش راو گُل جُسترا میاصلی  که اگر سنگِ

 بر این مسند نشسته بودی     

 اش     عروسیِ آموختهات با دو چشمِ نشسته بر دست باز هم بازِ

 بخشید به سازها     می را رفت     و سه تیغبه آن اداره می

 تا کسی از هفت پشتِ پشه بیاید     

 و شعرخوانان قفس را با مربع عوض کند  
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 سه نقطه را از خروش برداشتم     تا سحرگاه خواب نمانم

 تپد     ها میی آدمنی که در سینهماشی

 امکشانَد در میان دو تاج     من یک قطره خونمرا به دنبال یاقوتی می

 ها پیوند ندهم     ها را به ظلمتکه تا ظلمت

 بندم     تر میها را بر گلوی خویش سفتاندیشه

 داردخورشیدی در جسدِ توست     که مرا به تعقیبِ هیوالیی می

 یِ صدها هزار خزف در اوجگیدرخشندهشتنِ یاقوت از اوست     که ندا

 و موجودی دو چرخ بر موج    در حضیض     ای عزیز     

 ها را پنچر کردیم     و روغنی شدیم برای سرخ کردنِ     ما آشیانه

  ردند کهایی که ما را آبی تفسیر میچهچهه                                                 

 زنان استهوده ورقبی     سفَیِ چند دانه نَگیاما چرا هنوزه

 در یادِ هیوال     سوزنده یِ من یگو فریاده

 زنند؟چرخ می     یِ سیاهایرها تنها بر طوالنیوقتی ت
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 ام سیاه بود     زدم به کاغذی بر آسفالت     رنگنُک می

 هایی از برف     ماشین

 هایی که مسیحی باشدشنبهنبودم از جنسِ یکو من 

 ات را کجا بجوید؟     دانه تعطیل

 همانی دعوت کند؟یگونه به مات را چهیهام تجزتحلیل

 شویم     زنند     ما هشیار میهایی که بوق مینه از زغال

 ها راست     که کم کند شوقِ کِرمها ترازویینه در جنسیت

 آرند ها را به صدا درها که کوبهبه در آیند     برفها که از کاغذ الشه

        رانَد؟یِ شهوتی که ماشین میعقرب چه خواهد گفت در باره

 خواهد داد      را قمرِ سیاه چه چراغی

 بَرَد؟می ی را بر دوشبه ماری که صلیب
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 ام را گم کرده بودمچشمانی در سنگ پنهان بود     بدن

 کاوید     رمه میچنگالی در سُ

 نوشتندمی هاها با حروفی از آتش بر شاخهکبودی

 فشان     ی خویش     آتشهایی را که بر شانهشکنجه

  / ی خویشهایی را که بر شانهفشانو آتش

 ـ بی چشم ـ ام با سَری از شیربدن     ها راکنی این کوهحمل بر چه می

 شود و باز     خوراکِ ماهیان می

 شوند:های جهان خَم میمامِ سرها از تمام پنجرهت

      کشندبرمی اشها از نیامام که دستهاللی

 کنند     سرود می شانهایی که اقیانوسکوچه

     رقصانَدرا در آسمان می هاخونی که آبی

 کنندتعریف می تا جماد خاکستر و رؤیا را برای همحتا گیاه ح

 کنندمی بؤیا تعقیخاکستر را در ر

     اش با حروفی از ها باز آمد و در فرصتِ کوتاهِ گهوارهفشانطفلی از آتش

 «در سنگ تعبیری پنهان بود»خند نوشت: لب                                           

 هاستات بر شانهبینم اما خُرمای گیسویرا نمی اتهایچشم



 43 قرارهای بیقناره   
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 کنند مراپاها نگاه می     ستوسیقیها پُر از مدر جشنی که دست

 افتانَد مرا از درختیزند مرا بر صورتی     نارنجی میای میبوسه

      بَرند کنند     تهی میابرهای سرشار از دست مرا تهی می

 اما باز قرمزِ ایستاده در ارتفاعِ خویش     

 گیرد    موسیقی برمی هگوش تا گوش از آشیان

 ام را چرا نگاه کردند و در خون فروتر بردند؟پَرهای خُردسال

 کمانی برای آن   ام توانستند مرا فراموش کرده رنگینهایگونه نفَسچه

 ؟بسازند پاها                                                                                               

 ی شدنداهای جِرخوردهها جریدهچه شد که جشن

 به پیوندی زیبا دست نیافتند؟ و اشباحِ تشنه

 بوسیدمان را هایها لگدمالِ ماری شدند که سایهها و کلمهخاک

 بازگشت بُردی منقاری به غاری بیای از یک پرنده مرا بر نیمهپاره

 رقصید ات را یافتم که شوریده میجا شبحآن
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... 
 ها پنهان بودی     برگِ گُللجستند مسلّحان     تو در گُتو را می

 دادندشد     اما هر کس را راه نمیاالغی باز و بسته می

 نزدیک بود عرعر را از جا بکَنند     ترسی دست در دستِ من

 ها بیرون آمده بودرانِ تو از گُل     /ماشه را چکاندنِ باران

 لمتها بیرون آمده بود     رد و بدلِ خورشید و ظرانِ تو از گِل

 پتو برگ را از زیرِسخنِ دو گُل     / اصلِ افسار را به زیرِ سؤال

 پخشِ عطرها کرد      

 نویسندبایی میلفها با ایشه مرا و تو را در مدرسهدو ر

 یابد     پایان نمی ییهیچ سو شود     دریی شروع نمیکه از هیچ سو

 

 

 

 

 

 

... 
 سَر بودند شانهایام که کوبههایی آمدهمن از کلبه

 کردرفتند فقط سه انگشت داشتند:     یکی محکوم میو آنان که می

 گر بوددومی شاهد     و آن دیگری اعدام



 45 قرارهای بیقناره   
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 هایی کوچک بدل شدیمتا به دست قاتلِ اصلی نیفتیم     خود به قاتل

 دیگر بیرون خزیدیمدیگر افتادیم     از جسمِ یکو به جانِ یک

 ه و قلبی در دست     با قلبی در سین

 اش در پایِ آن درشتِ اصلیهایِ ریزانکه ستاره

 هایی که بودند و هنوز هستنداندازد از چشمخلخالی می

 ندااز دارهایی که دیروز فحاشِ خزّها بودند و امروز مست

 ـ ای بودم خیره به اوو من بی مهره ـای    فردِ فردا فرا آمد بر زرافه

 ری     پوسانَد زَپوساند و میخورشید را در خود می هایی کهاز گردنه

 برگرفت                                                                                                    

 ری برگرفتبا دستِ تو که از قلبِ من در آمده است زَ

 مز بوداش پیشِ زمان منتظرِ قرو به سوی جفتی رفت که پاهای

 قرمز بودمنتظرِ اش پسِ زمان که پاهای
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 با دو بالِ کوچک به گِردِ چراغی خاموش گشتم

 ات خارج شد     ام از هندسهیِ خطگیرسمه

 با ترکیدنِ رؤیایِ حباب در دریا     

 گونه خواهند خواند حُب و بغضی راها چهگوشهسه

 جیبِ کسی مرده استی من است؟     مگس در که دو رویِ سکه

 اش گلویِ دریا بوداش آشیانِ دریا بود     که آشیانکه گلوی

     روند در صحرایی که شان به شکارِ مبارزین میها با سرنشینانجیپ

 اش نعشِ من استپهنه                                                                            

 گاه که هنوز پارو نبودند سرودم؟ات را آنهایتچرا گول خوردم و دس
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 هایِ ترمز را گیکشیده     / صدایی از دورهایِ دوراو ها هو     

 یی که به جا ماندم از آهو     تو نقاش بودی     من جاده

 دهد هوا را     هی ها هو     اویی که بود معشوقجادویی جِر می

 پاشد     قلم     مویِ او را که ظلمت استنور می از دو چشمِ هر ماشین

 کِشد بر تنِ پردهکاری روان     میتو را که صفیرِ سالحی     مرا که بران

 هاست     چشم پادشاهِ ظلمتدَه، دِه، ه     این یک

 هاست     آست، ست، ت     چشمِ پادشاهِ ظلمت یک

 دهدمییِ هوا را شرح عدالتیها بیگرگی برای آهو

 پاشداش نور میدهد و با دو چشمشرح می

 کند: ها نزدیک میاش را به لبپاشد و انگشتنور می

 رودس!     جادو هر روز دِه به دِه میسسسسس

 زندبا مسواک میهایِ س را در الفدندانه
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 هاپنهان در پیچک
 

 

 کردمرا مدهوش      ای که در گردنِ چهار پایان بودپیاله

 شوندام دور رفت از دوپایانی     که به هیچ زنگی بیدار نمیعشق

 زدها یافتم     و دریایی را که از نفرت تن میسپیده را در سُم

 ی بودم افتاده     امهره     / در آن پیاله

 هاام سرافراز است از آن گردناما اینک بالش

     گیی و آزادهزَرو بی گیزن در سادهگانِ موججا ستارهاین

      جااما آن     هایِ ساعتاعتنا به شماطهو بی

  اندپنهان کردهرا ر ها ساطومردها در پیچک

 اند!را پنهان کرده انردها مساطورها در پیچک
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 اصلبی
 

 

 عزلت عزتِ تو را درید و عیان کرد عینِ تو را     

 ام نسجی نداشت ن دیدم که غینو م

 ای داشت     خانهخیاط  هستیدر قعرِ گُل نسرین

 شان اصلن مومی نداشت     یتها دور از جمعیتی که شمعقرن

 و وقتی ظلمت زحماتِ گِل را از هم درید

 نیامده استاز هیچ اصلی     خرگوش پی بُرد که پاهای تو از هیچ گوهری 

 در هیچ جا     گوشِ من و از صد هزاران صدایِ

 دوخته نخواهد شدگُل نسترن  حتا یک

 

 

 



 50 قرارهای بیقناره   

 

 

 

 

 مُشت
  

 

 کشیدی     ها سَر میکورانه و کَرانه     از کرانه

 پاات موجی گُنگ بود     و من موجودی بیمعشوق

 ها دل بسته بودم     که به سرکشی

 نئی که خود نای نداشت     ها آمده بودغلتیدم که از قولدر قندی می

 داد!     گان میبشارت به تشنه

 ید بر گلویِ معشوق بود پس زدیسپ ایقد را که بوسهن

 ام نیام شدی نقاد     خونی که برکشیدی از نسیهاو با تلخی

 ها     فت در ادبیاتی زیرِ ریگو خُ

 ای     خورم به چانهی میراینک اگر در انگشت

 یِ تو به آن سپیدهاست!      گیاز گرسنه
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 ریدههای بام سرشار از دستن     کنون دریاییام رفتند یارااز کف

 بر چهار قطره     روان ام     از جنونِ تو سقفی سیار ساخته

 تازم     تابند، میهایی که میبه زیرِ ساعد

 است  روام پخش در قبهایچشم 

 رانَد     قبایی خالی از جان     بر جهان فرمان می

 نَد     خواهایی به خود میمرا اما صخره

 شومداد آوار که میکه هر یک زمینی معلق در فضا هستند     بر بی

 د پذیرپایان میگیرد     ها پهلو میگی در مرجانآواره

 شوند     ستونِ سَرهایی می     صد و شصت و پنج دستو سی

 شان هستیهایکه تو پخش در چشم
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 مرا روحیده کرده استعنکبوتی که اقیانوس را تنیده     

 سرایدهایی میدر سیگارم موج است     و قورباغه غزل

 کندیِ شناور میکه تو را پیامی در بطری

 جا آوردندبه اینرا یِ ناشناس طنابی های یک ماهیدو لب

 روند     ها و گلوها میو کشتی

 اش هستمخنهایِ گُلهخندجا که من گُلبه آن

  اندازدی این تیمارستان را جمع کرده در من میهاپَستیدستی تمامِ 

 گانگان     با دام همکاری کنندهاوج شوند در دام ماندهی تا ستوده
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      یِ سیاهِ ریزی     مرا به چرخش بدل کرده بودسیاره

 ریزیهای یکتو را به امیدی درخشان     و آن ثالث را به برف

 ه سوی پنجره جاوید ندودگ  بچهار پایِ گرتا 

 بلندِ آن عکس بلکه مکثی باشم در دو بالِ مگس     تا موهایِ

 بریزد بر ریخت و پاشِ جانِ درویشان     

 بر عقابِ تو که از آبشوران به این کنام آمد

   نیاورد / گی را از زیرِ پایِ گَله بیرون آوردنامی که جاودانه

 د     پس چه را باور داری؟ها را باور ندارتخمِ چشمی که شکست

 مرا     و من این شپش را؟     د این شپشخوانَچرا می

 چاپ شد که      بود گاهیههای گآن دوربین با قرض
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 بار دیگر که از خاک برآیم     اندکی داناتر خواهم بود

      تر بر پشتِ دیگران خواهم گذاشتپاالن را کمی سبک

      خواهم آوردناز عرعر خنجر در گذاشت     یا اصلن نخواهم 

 کنار خواهد زد     ام اشک را شک     ام شک را کنار خواهد زداشک

 ردها بودنداز م مالیِ دستگیو دریده مرداب

     /ام نه به تازی نه به فارسیکُره هایدنده

 کردخواهم آورد     آسیا را آسیا خواهمناز مهتاب تازیانه در 

 ای     هم که پشتِ دانه نشسته تو

 را خواریهای الشکرد روی مرغ ینخواه دیگر سفیدحتمن 

 زنان/رقصمجنون و ها آسمان که از آن

 گیرند کودکان می ها غزل براز دیگ
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 تاکِ تو را شنید     عنکبوت تا تیک

 کُنانِ طفل بودم او تا تو را شنید     من تاتی

 ویِ زن را     من شمردنِ مردن را     تارزن تارهایِ گیس

 ها     گیجی از سَر تا ستارهکِرم زُل زده بود به عقربه

 تار و چارپایِ درونِ ما     عنکبوت را فراتر از ماه نشاندهتار و سه

 وندش کنرا به کجا این کش     جا را پیش کشانده شما

 تسپستانیرنگینِ از کودکی تا این بالش که بر آن نقشِ 

 ست     بستانیتا این پَرها که پخش از بده

 گانها را در گیسو     تا در چشم نریزند مردهبندی جمع کرده جمعه

 هاشنبهجُز جِزجِزِ پنج     ا بودیِ مُلّالیییِ چکامه برمَگیچکیده

 خوابفیکون در رختندش کن     کُنشمع را پیشو

 ی این نقاش     کشیده ماه را به خانه

                       ها که آمدندکشی کمانهکوچهفروشان به جمعِ فرش

 اش بمانَدخری نخریده بودند و من دستی نداشتم تا سِرّ و سرود روی

 ها سر دادی و گفتی:شویی را به آنرخت ماشینِ

 مان بکوبید!حداقل این کوبه را برای
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  مرا دانسته باشد     نامی     بی که ریختِی ریزِ بیحشره

 حَشَری بودنِ مرا به خواندن     توانسته باشد     خود را کُشته بود برای تو

 کاغذ برای تو     خاک کرده بود در خود را 

 دانند که دیگر خجالت     کلمات با رویِ سیاه می

 دانند که پشتِ هر قیام، جهالتو با مویِ سفید می

 ه است! (نَو ه نیست بگذار جا نَ) تو ای خواننده این

 کنمتوصیه نمیرا من راهِ سومی جز به باد سپردنِ این خاکستر  اما

 گشایدرا می  کتابیواش جلدِبه آن رقیبِ تحتِ تعقیب     که یواش

 بی که ریختِ حشره را دانسته باشد 

  

 

 



 57 قرارهای بیقناره   

 

  

 

 

... 

 
 

 تا تو افسار را بکشی      زاگی در روحِ او زدزیگ" مریضی"

 شوم     بتر من کمی آدمو 

 سرود که در تصویرِ جامه بودند هایی را میسوزن سگ

در آن     یِ دهنی آمد     از حجر آمدم به عصری که دستورِ توقیفِ مرحله

 گشود     می ی دامنات را بر لکهچشمهایِ شیمیایی     فقط دارو

 پیمایندام را میهای او روحها با لبلکلک

 آید     آستینِ نئاندرتال بیرون می ام ازدست

 ظاهر کرد "گیاهی"سوار خود را به سیمایِ     از مکه تا گور 

 ردهایی که شکسته از داما بر شاخه

 کندها را کمی بهتر تعریف میلک حاجیلک

 پیکرِ اجناسو  دنبالِ پولبه روز هایی که شبانهحاجی

 گویندپَری سخن می ازپگاه اما      ندفروشمی آدم کور و کر
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... 
 از پریروز تا دیروز          شیپور برایِ پور

 ستیاگوناگون رسم کرد     امروزِ من الله هایِپدر را به صورتِ گُل

 کند     که عادات را پَرپَر می

 اش را بکشاند تا پروانهیِ تو ادبیتگیتا زنانه

 گانوازندهاند نود را گم کردهخهای اش چشمهایکه در خال

 گان     اند بازندهشان یافتهِ بازیهایتو را در ورق

 شوداما از این دست به آن دست     عطرت عوض می

 شودام جاودانه میجن و جنین

 

 

... 
 شعرم گرفته؟باز خورَد     چه آشامیدم که ات میاین پیراهن به تن

 ها پَستی را گشتمصد مهبه دنبالِ یک دگمن      / این مثانه تو را مست

 کند     ات پرهیز میای که از گُلِ پیرهنپروانه

 هاست     و سَرِ ما بی دو چشمرا که در شیره یابد روحِ هشیارینمی

 ؟خاک باز در زیرِ خروارهایِ اش گرفتهچه شده که نگاه

 بر این زین  زنبور را برد میبه اشتباه د     آیه درمیکه از کلیکلماتی 
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... 
 

 ی انار را پُر کرد از آبی     پزشک دانهدندان

 شوم     نمی / دمو من که آسمان نشده بو

 کِشد؟     چرا مته شرمی سفید را به رخ می

 بینند؟های نمک را میهای شطرنج     طنینِ قدممگر تمام خانه

 گریزدیِ دکتر میام گوشیو من که از گوش

 یدن را به دو درخت ببندندمگر فقط سه سوراخ تابِ یک شن

 وت ن همه آواز     بیایند به عیادتتا این چهار تکه استخوانِ باقی از آ

 شوی     نمی / که آسمان نشدی

 چرا زیرپوشِ این آقای پنج ضلعی سیاه نباشد؟

     اوکرایینی نوایِ بیآن زنِ 

    ش را فروخت سالمندروپوشِ طالیِ چند دانه انارِ

 یش از مرگ     این ابر پتا 

 داشته باشدها را بازیبا اسبابحداقل اندکی فرصتِ بازی 

 این ابرِ پیش از مرگ
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... 
 گی تلخ استچاهی که حرف زدن با خود است     چایی که از زنده

 ام را     ی سفیدِ ریزی که مردمِ چشمو توده

 ها     ارد پشتِ چراغ قرمز     بی تو تنگذبا خود تنها می

 گریزانندِ دلوی هستندریزند     مینان که کفن میچهم

  گان استاش با خود     شیریناندنِ ستارههایکه حرف زدن

 عبور دهد یِگوسفندی سبز شود     و به نابینایان اجازهعاقبت تا 

 

 

... 
 مردان و زنانی پیر خود را در فُرغون گذاشته و آورده بودند تا بمیرند

 گی بود     رعون زندهفِ خود را آورده بودم و

 ی تو بافته بود     باد آورد زنبیلی را که مرده

 داندشود و باالترین دکمه میرود در آینه متولد می

 ها نوشته استگی ندارند به پیامی که بر چرخهها بستکه این آسفالت

 اندو حتا پاهایی که فلک را خوب خوانده

 ک است     این شعرِ کوچ اولِسطرِ شان در جای

  سرایدمان سرودِ کوهی بزرگ را میآتش
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... 
 

 خوانَدها میوقتی شاشِ تو در میدان     باردوقتی گُه از در و دیوار می

      !بگذار بخوانَد     !بگذار ببارد

 امگذارِ کسی شاید بیفتد روزی بر لوالیی که من

 هایییِ چهرهو بردارد تو را از خاک که شوینده

 ی داشته باشد یا نداشته باشد این تقدسشو

 رسد     منشأاش به آن میدان می

 ات خواهم ماندداری     روی دسترسی و مرا از خاک برمیوقتی می

      !بگذار بمانم

 کندای که هر صبح از آسمان طلوع میکشد آفتابهببینید چه می

 !     ورزدبه منِ غبارآلود می تداکه حس

      ها پا بگذاردخواهد به این خیاباننشسته و نمی قابی عکسِکسی در 

 بارد     هایی که از آنان ستاره میعضله

 ها هستندیِ ریشهشاهدانِ عروسی
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... 
 

 

 تفاوت بگذارمام را در ساعتی بیآموختم وقت

 ها چشم بستیپس سنگی شدی که بر سیالب

 شاندانتخمشان باشد     به ام به تخمگیآموختند سوده

 کِشندطلبی بیرون میاین امواج که از طالبی فرصت

 گیردی که قلب از او رنگ و     کودک از او شیرینی میاگیهندوانه

 آورَدیِ خویش گچی دردیوانه از سیاهی یاتا دانه

 «کند که بودا از هند باشد یا نباشد؟چه فرق می»: دخر، بُز، بخوانَ

 اش را از لبانِ تو گرفتو غروب رنگ     پس تو را در کمان گذاشتم

 شب؟کند که نیمرو نیمروز در آسمان باشد یا نیمچه فرق می

 پژمرد     کند و میست که در تو رشد میمهم درختی

 ایبسته ات راانکند     وقتی که چشمپژمرد و رشد میمی
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... 
 

 

 اندسرنگ آمده هایی که از قرآن بهدستار که کاپوت است     و قطره

 آوریمن که دکترم     و تو که دریا را هرگز از عمامه در نمی

 اندها را نگاه داشتهها سورهآوری     اما ستوندر نمی

 شودجا که هرگز بسته نمیست اینچشمی

 نویسیها میام به موجای که برایباکی نیست از نسخه

 ها نشاندهرا در چشم خوانَد ریشی را که هر تارش     شبیماشین می

 آورَد     ماه به پرستار پیچیدهو جماعت از زیپ هرگز دریا را در نمی

 ها را نگاه داشتهچشم که جاودانه آیهاما جایِ جانوری یک

 ستخالی اکیدن هادر آینه
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... 
 

 

 به زمین نگاه کردی؟     دانم چرا نامِ ستاره را که آوردینمی

 خود را گم کرده است     و من مچِ خود را  ی که ساعتِازمانه

 دانستندهایی که خود را زادگاهِ هنر میخندد به آستینآه می

 سنگ تمامِ قرارهای تو را برای کفشی افشا کرد

 که به پایِ مورچه تنگ بود     

 هایِ نمک     یِ من و خندههایِ زخمیبا انگشت

 کنندروی این معدن باز میهایی خود را به دانی هنوز چرا سینهنمی

 اندکه آفتاب و ماهِ خود را گم کردهیِ سیاه و سفید     با این دو حشره

   بُرنداش مچ میو آن طال که چاقوها برای
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... 
 

 

 کنم     روزها یک جور     ها یک جور فکر میشب

 انددهاند     تو را هم پیدا نکردو ستاره در من آسمانِ خود را گم کرده

 تا این دانه سه جور سر برآورَدنکردی یک نُکِ پا بیایی     

 خواندم     را که می 1کتابِ آقای شمس لنگرودی

 هااند از این ریشتر نبودهفهمیدم که شاه و پدرش     روسیاه

  2"ازن هر جایی ر"اند شان پیدا نکردهکه حتا یک دانه

  دهندمی ش بوی مربعاست که پاهایییآه از پرندهاین نیم

                

 

 

 

                                                 
 ِی شعر نوتاریخ تحلیلی  1
 اشاره به شعری از نیمایوشیج   2
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 عنکبوتِ خیاط
 

 

 یِ چرخ     محتاجِ دکتر نبودها بود     و سرگیجهلباسِ من     دوختنِ قصه

و زمین مُشتی شد          گان شدی در سقفی دورتو نشستنِ ستاره

 هایی شد     ای شعار     چرخِ خیاطی یا مرگ یا تو گفت تمامِ عمرمُشت

 هاش محتاجِ تو شد     ای آوایِ من از دور خوش     ای مضاعفِ مِو سنّ

 هاست هنوزترینِ آسمانیِ گوسفند و پرنده     ماهگیبرهنه

       ی مُشتِ خداپرست و ضدِ خداو باز کننده

 کشوری دیدم     خیابانِ روزی در  ست کهآن گدایی

  !نداشتتر و نصفه بدنی بیش
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... 
 

 

 من قابی ساختم و از عکس گاوی در آمد     آوردیها را از لثه که درمیخ

 خندِ تو تعظیم     نور درونِ تپاله بود و لب

 / رانی آمادهبُز مسواک زد و خود را برای سخن

 کردیمها سر تا پا گوش بودند     اما لثه آن نبود که ما فکر میمیخ

  ساختید    که شما قاب می

 و کراوات در ساعت چپ و راست را دیگرگون فهمیده بود

 کندها بازی میتکان نخوردیم     نه از بادی که با سرگین

 گردانَد     نه از شیری که به سویِ اسرار سَر بر نمی

 کند اگر بر نگردانم؟اگر هم بگردانم     چه فرق می
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... 
 دریا یک گام پیش نهاد  نهاد از سطلِ آشغال در آمد   پیش

 دو گام به پس لنین را دیدم که غرقِ خنده     

 و درآمدِ تو به سه موج فرو کاسته     

 ها رسید که صد و هشتاد درجه چرخیدندپس نوبت به کاسه

 گزاره     بوقِ اشغال است     

      دهددر عهدِ جدید     انگلی به انگلس دشنام می

 جمع کرده مارها را در صندوق عتیقه

 گردانَد     تشنه بر میو مارکس را از چشمه لب

 لنین ما را دید به نهادِ خود خندان     

 بندانهای ِ شما را پشتِ تلفن صفو مرغابی

 نیاموخته عبریپس ساز از اواسطِ خود بَبری بیرون افکند     آموخته

  به دنبالِ قفلِ در ریاضی     غافل که بو پیش از همه    

 اش را بسته و رفته     پشتِ میزِ ریاست نشستهبندِ کفش

 ها سرگردان است()تبی در ویرانه
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 دهانِ تو را ادامه دادم     دهان تو را ادامه داد     

 ات را به دار آویخت     گی در دام به من رسید     خال چهرهزنده

 ها بیداریِ مرا صبحهایِ در کلمات     چاهیچکه کلمات     چکهچکه

 قدر کشانیداما تفسیرها را آن 1ند     سقزینکیِ تو را اصالح میسنگی

 تنهتنه     یکپایین ودهد     پا را ادامه می هنوز جامهکه پی

 مرداد به برف      / تیرباران 2هزاران دندان را در سقز

  ای نر    گاه که آینهگی در دام به من رسید     آنزنده

 نوشتند "نَه"ها ه ماتیکپارچیک    آمد از درخت پایین می

 کردند     ها در چاه چوپان را تفسیر میاچهپ

 د     دنکررا تفسیر می ها پاچهچوپان

 من بود یِمرده یِ خالویِمانده آسمان اما به رنگِ دهانِ باز

                                                 
 سقز: آدامس  1
 سقز: نام شهری در کردستان  2
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... 
 

 

 م     های آتش را که باز کرددکمه     ات بودشمعی جامه

 یِ کارها به جالدی بود     با کفشی از شب و      گیبسته

 های بی ستاره     یک جانِ آواره     با چتری از مومکالهی از صبح

  / هایِ رفتن به چاکِ سینه راخیابان

     کنمیکی از هر گوشه جمع میو من سَرهای خود را یکی

 شودات قیچی میایپاه     ی کاله استاما از فلزی که بر گوشه

 بفرما با دو چشمِ خودت ببین!     »گوید: و یک صدای بی ستاره می

 ام ادبیهایست     همیشه بوده است     و شمعام کاغذیدرِ مغازه

 «     ام ادبیهایبیست و چهار ساعتِ شمع

 گذرد     ها مییِ من از چاکریاضی

 برای چه بر ندارد؟     دارد سوزنرِ خود بر میرا که از سَ تعجب

 ( گذردبارِ تو که چروک است     از جانِ درخت می )
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... 
 

 

 ام بستم تا از آنپس جارویی به دُم او به دنبالِ پول و پَل پلکید     

 یاکُنان آمد ستارهارسسَرِ موش بلند شود     تازان و پ

 ابر بستند ات تابید     مجنون و متکا مرا به سومینو سکه از ملیت

 های بستهاش با چشمآسمان در بشقاب پلکیده بود     که بود که باران

 کرد؟     چه شد که سوسک از اسکناس در آمد و معشوق را نقش می

 اش فریاد را به رویِ خود     با خود کشید و بُرد؟پشت

 گانِ سگ است و     شعرِ ما از آلتِ موش     دریا از مژ

 ندارد / داردکه سَرِ خوابیدن 
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 در آمدی      از هیوالی نخستین     شکلبی یاتو از میان ِتوده

 سوختنِ تن     اش را ساختهی که یک حیوان آسماناگیمن از تابنده

 تنندامضا را میآورد     ابرها روح را به عضویتِ دو شاخ در

 مردمِ چشمِ احشام گیرند    یِ مرا تحویل میبَبرها دَمِ در     سینه

 قلب     بی ایی زدندتمام عمر بوسه بر جا پایِ بنّ

 و تو با گونیا روح را اندازه گرفتی     ماتیک از لبِ بام افتاد     

 ها وطن من شدو کوره
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 فیلسوفی با یک کوهان
 

 

 ی که کَر است     ازنِ قلبی مذکر است     پارچه  سوزن   

 کنم!     من که فرزندِ قبرها هستمواز     قبول میگوید بدآبه من می

 دانم که سوزن     شوهرِ قلبی مؤنث است     پارچی با دو دستهمی

 گنجند     بی نمیگوید که در هیچ حزهایی میدهاناز 

 نوشیم هایی را میتوقیف شد     اما ما هنوز آتش 1کارنامه

      ز گوهریها را     و شما هنونویسند گهوارهکه می

 گذرانیدمی را از رشته ناگوهری

   یابی به ملکوتِ آسمان   که شتر به جای دست

 آورَد اش را در میپارهپوره کهنه و  کُتِ

 و به فرزندانِ فرار کرده از خشونت     

 پوشانَدمی هایِ زرافهبه فرزندانِ سرمازده

 نام اما سوزان بی هایبه سوی کوهوقفه بی فیلسوفی با یک کوهان     

 !رودمنفرد و فرهیخته میچه 

                                                 
 شاد منوچهر آتشی بود. ی کارنامه که مسئول صفحات شعرش رواننامههما  1
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... 
 توانم باز بیاورم     دیگران مرا به این دنیا آوردندشما را دیگر نمی

 توانم خودخواه نباشم!تا خودم را که شمایید     از یاد نبرم     نمی

 خواهد مرا باز آورد     خطایی با چهار پا     می

 ما در گلویِ ماه تردید داریم دارد      اما ماه در گلویِ ما تردید

 خوانَد     گانِ سرگردان را به خود میمهمیز در دوازده مِه     ستاره

 ست     هاییخاطرخواهِ چشم    کتابی در پاالن 

 گذردمرگ می شان به رنگِکه خُرمای

 

 

... 
 شوم     پنج تا از هفته بردارخوانم     مریض میکتابی بَد که می

 تا این دارو از دار پایین بیاید     آیین بیایم     

 خیزندیِ من برمیها بخوانند پاها را     دو توطئه که از ناشنواییو پاپوش

 آید و می  کتابپَرد     شهابی با یک عصا تا جِلدِاز لیوان لبِ تو می

 یی را زیرِ بغل زدهشوم از این پوشه     که پرندهپزشک می

 را در تقویمی زد      شپشاز پُر  هایِاهِ دینپاف رپیف

 یمبود هداشتپلنگ را بریِ اش پنجهکه ما از زیرِ ماه
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 یوسف

 
 

 شبِ سیاه را در موهای من خواندی     کنعان در گلوی بلبلی بود پایان

 آموز پَر را که بست     و تو خواندی     دانش

 خواندیاز پایانِ تو می بردم     تابلبل در کیفی بود که من می

 بلبل در کیفِ من بود     / آورد وبست     چاهی سَر برالیِ که میدر البه

 ستاش آهنگِ برادریبلبل کِیفِ من بود     سری که هر تارِ موی

 ایست     و در این میان      میلهاش از خواهریای که دو چشمپرنده

 اندازدشتِ خورشید میزند و مرا به پگی را گره میگشتهگم

 و تو را تشنه          ستاندازد تا آهنگِ برادریمی

 ست      تا از خواهری     کشانَدمدرسه به مدرسه می

 شان     گاندو نقشی باشند که ستاره

 سرود     و میله زندان را می / ریزندآموز میاز دهانِ دانش

 و میله کِیفِ زندان بود
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... 
 کالی به خود گرفت!     این حرف را داشته باش تا برگردمعمرت چه اَش

 اما اگر از مرگ برنگشتم     به خود نگیر که چه اَشکالی به خود گرفت

      شغال رویِ حرفِ خود     و من زیرِ کسوف

 داند     از انگور اگر کُرست درآوردیم     اما کرسی می

 فت     این گچ را دارم     گان آتش گرگرسنهآن همه رنجِ که دهان برای 

 باز نیامدی    هرگز اما اگر 

 ی را که چه مذاهب به خود گرفت!اخرد پوزهاستاد نمی

 ها به خود گرفت!مذهبی را که چه پوزه

 

... 
 شویام مست نمییمن یک رادیو هستم که از خبرها

 شویمست نمی / آنتنِ تو از هزاران تنِ نانجیب تن زده

     اش هایآید و در دستضی میگزارشی از ریا

آید     چاقویی عرق کرده هستم و او که می     توچشم به راهِ پیکرِ پوستِ 

      !؟پرسد این همه ماسکمی

 ی تنها هستی تو     بر نوکِ یک فلزِ بلندداند که تنها یک قطرهو نمی

     جب ام     و دستی متعنوشته هاو سنگها ی سدکه من او را بر همه

  است خونین بیرون کشیده     های نانجیباو را از پشتِ موسیقی
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... 
 افتد     از مقعدِ این دنیای مقوایی     فقط قاتل فرو می

 یِ ات افتاد به شعرم که بر صندلیچشم / خواستند مرا متقاعد کنندمی

 محاکمه نشسته بود

 باز گردد     خواست به پرچمِ اتحاد شورویچکشِ قاضی دیگر نمی

  این صندلی را ساخته    جا که چهار فصل یک داس مانده به آتش     آن

 بودند

 از چمِ راه آمد خطی     و خَم را از دوشِ ماه برداشت

 بُکسی شدم تا دهقان متقاعد شودمن کیسه پس 

  یِچهره خالِ هنوز به خاطرِ / و از دفاعِ تو ماری در آمد رقصنده بر میز

 تماشاچی

      های عقربزدنتابند     و از کفمی هزاران پلنگ از آسمان

 دیگر بوسه دو سیگار به سر و دوشِ هم یک دریا مانده به آتش    

 خواهند باز گردندزنند و نمیمی

 ها و گی نیست اتحادِ پنبهپذیرد     و ساختهپس حاال که مقوا تقاعد نمی

 آبی

            کبود شده! هچشماش چوِر ـ بیچاره نجاره ر  ببین د  

 ای     تو تازه از راه رسیده / جا چنگالِ مناین

 بخور!اش هایاستخوانی دانهها را تا آخرین بنشین این رقص
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 فرهادهایِ امروز
 

 

 صبح را بیدار که کردم     چه کردم که مرا در ورزش کاشتی؟

 را نشنوندها     تا پنجره بستند ماشینداشتند تو را می

 کشید     ای خمیازه میها فقط قهوهاز تمامِ رنگ

 که کردم نگاهی به دستی مدفون در شکرها     

 چرخاندند     بابا     کَرَم را گذاشتهها تو را در استکان میداشتند آه

 گورِ من که فقط یک شعر بر آن روییده گذرد ازمی

 اندخیلی خسیس     اندخیس شانهایهایی که تمام عقربهدر زیرِ ساعت

 اش را فروختریگی از ابتدایِ روحِ خود     خود و همراهان

 ماشینی آخرین مدل خریداری کند     یامروز فرهادِ یک تا مانندِ 

  شویدهایِ خود را با تیشه میی شیرین     کوه دنداناپس از صبحانه
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 با این حساب
 

 

 گیرند     تا بود و بود     آن مَرد     می تر به کارناقالها قالب را به

      و میلیونر شد     ها کرداش را میزبانِ صفرِ زنیکِ در شورت

 اما حاال این ماهی متأهل شده است و متعهد     

 آورَد     اش فقط قداست را به صدا درناقوسکه 

 های پُر هیجان را اخراج کند از عِلمِ جبر  و جان

  همین طور با لباسبهتر است من  با این حساب

  بزنم گیرا به دیوانه خودم

   قالب     فقط برایِ فقط     به دریا بزنمبی جامه و بی و
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... 
 

 

 رسدام به سرِ قاتل نمیزنند    دستدیگر میسر و رویِ یکدو مقتول به 

  ها به دانایی برسند    ی سرم را بردار     تا پیالهبیا کاسه

 چشم از مغزِ تو که برگرفتم     آتش در دو دریا در گرفت     و سه سخن     

 لب دانستند      یک یِ جا بردیگر را عاملِ تنگییک

 ها را جلوی کبوتری تنها ریختمبه سرم زد و بیابیایِ بیابان

 پشتِ کاسه هایی را که بر آنان چندات بامهایاما تو بیختی با بال

 ورشعله

 دنشکنمییِ شهرها در همهرا  ما تمامِپشتِ شه     همی
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... 
 اممرده بار انصد هزار     برگ ن نیز با آن هزارانفکرِ این که م

 آب باشم؟ یِپس چرا نگرانِ نان     شنوا کشانَد به پرسشِتو را می

      را هاانداختن ای به آسیابمن نیزه

 ها را به اشک نشستن اتو تو هدف

 گر آمدیک رنگ از آسیاب به موهایِ پرسش و

 اش در تاریکی گم شده بودپاورچینِ جوابی شدم که دست

 پس چرایِ نوشتن را کاغذی شدی چنان کشیده     

 ها از هر سو که بیایند     که درخت

 گیرندیِ چراغِ راهنما را به هیچ میسبزی

 دنکنی درو میها سرخدهند به دیوانی که از صورتو مُشتی آرد نمی

 رفتام در تاریکی گم شده بود     و خیابان از هر خیالی که میدُم

 کندی ما را فیلم میها پشتِ رُل بودند     شاخی هنوز همهکیشوتدن

 گان نشان بدهی     به مردهفوری تا آن را بِبَری و 

 نشان به این نشان که آن زنِ کشیده     

 ر بلند است     اش از زیبایی سَی کفشپاشنه

 گذارند وبرای علی میفقط مندان اشک را در حوض و حتا دانش

 دوندـ به دنبال او می سَر از پا نشناختهـ 
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... 
 

 

  دبَرَست که با خود میهاییسیل     ندانستنِ جان

 سوختندهای تنها بر آن میبُردی و من مشعلی شدم که تن

 تان جواب کردندکه پول نداشت در بیمارس موج را

                      اش بیماراست و نیم پزشکاش بَرم که نیمای را با خود میاندیشه

 ست که بعد از مردنِ توها پیشِ ماریپاسخ

 خواستم بگویم مردنِ من! ــ جانِ تو می

 اندازدالمال میاز آتش در آمده خود را به روی بیت

 ـ !ِ توخواستی بگویی مردنـ جانِ من می

 هُو کِرمی درآمد با سُرنگی در دستکه یک

 چشم به راهِ سه شاعر ماندندطور دو بیت در زیرِ مشعلی همان و 

 زند و حریفِ قمارش خودِ اوست خود را باال می     یدر ساحل     آستین
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... 
 

 ها من در گریختن و خیابان در ریختنِ تو به جایی بود که از چشم

 های نگهبان بیرون نیایندسگ

 هایی کرد که دیگر نقاب نداشتندجانریزانِ ه را برگاها مگُر گرفتنِ میله

 شان از من مدارسی را که استادان ها ردِالی ماشینز البهها اآسمان

 گریزند/می

 به جایی بود    "تو"قبول کن!     

 شناخت     ی خود را از او باز نمیریشه "من"که 

 را های خود گرگیآزار آخت از چشمآتشی خود اما

 شاناند آخ و نالهیِ مایتا چارپایان که دیگری

 هاشانهایی که اللهخانهبریزد بر این فاحشه

 دانندگناهِ خود را نمیهای بیبرگزبانِ گُل

 اش چهره ی شد که رانندهاخیابان از مطب بیرون که آمد سوارِ تاکسی

 نداشت
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... 
 

 ام     ام     غرقِ یک موجکه خود غرق در یک موج من

 خواستم دریا را نجات دهم!     می

 یِ آب کشیدرادیو رادمردان را تا عریانی

 یِ خود بودندو زنانی که پخشِ زیبایی

 ماهی گذاشتندهایِ سرودِ سیم را در گوشگوشِ سپردن

 و من برداشتم چترِ دُمِ کبوتر را      

 شندکِشان سَر میثابتهای سپرده که به تا این سَرها

 کِشند!ها را بر خود میها آنمساوی شوند با سَرهایی که تیغ

 شانکشند از حقیقتهزارانِ این جلبک دست نمی

 ها گذاشت!     وآن خروس     از دُمی که در جیب

           چرخانمی تلویزیون را میاما هر بار که من دکمه

 آورَدهای مختلف در میوجِ خود را به شکلجیبِ تو چهار م

 یِ مثلث استبا سرخی    ها یِ بچهبازی غافل که
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... 
 

 

      امِ من شیرین نشدحل شد در شعر و کاو 

      ها پاره نکردندیِ تو را کاغذناکامی

 گام اگر نزنند کلمات چه بزنند بر سَرِ دنیا؟

 مورچه خواندم اما نشد اش در شعر و من گُل را برایمگسی دست

 پزشک این سنگِ مبهم     شد فقط وقت بگیرد پیشِ روان

 سوتر است     مگر آن مهبلی که چند خیابان آن

      : چپ بزندی علی خود را به کوچه

 شوند هایی از پنجره خَم میسَرِ ساعت

 اندکشی را که به دنبالِ شعر آمدهزباله هایتا ببینند ماشین

 نهادِ سپوری کردی کاریابی به من پیشاداره

 ام را در رؤیاها جا گذاشته بودم اما من داوطلبانه جاروی
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... 
 

 

 کنم برای خود     عقل را نَقل می

 / ات را با سیلی     و مرا باسرخآورم تا صورتبرای تو هم منقلی می

 و پس از آن که تعریف کردی انسان را که تعریفی هم ندارد

 تواند بخورَد این زغالام را با صد نُقل هم نمین چه دارمآ

 دتواند یک رنگ درآورَی خود نمیاز صورتِ مچاله "سِرکه"آن 

 رویی را کنار گذاشته     های ما دوتا انگشت

      بپردازید با هم ی مشتاقانهکنار و شما به بوس و

      کاپوت هایی را که با کاپوت یا بیبپردازم پولِ آب

 کندات بر باسنِ اسب نقش میهایبرقی را که پنجه بپردازی پولِ

 چه دارد      این افسار آن

 دخورَی دیگر را میاش شعلهست که هر شعلهعقلی
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... 
 

 

 من      دوشِ ریزد بر سر وُریگی خنده میزنده

 ام نیست مگر ساحلی     ریگکه مرده

 ریزد     ویش میاش تو را بر صورتِ خکه شمع

 ای     های مرا گم کردهو تو چشم

 دَمی نیست مگر تابوتِ من     چراغِ مطالعه را در دریا هم

 ها موماما رییسِ     نامه بفرستمخواستم برای صدفی دعوت

 ریزندها میهایی که از ناودانکفِ دستِ قورباغه را امضا نکرد     نهنگ

 رود     انک میشان به سوی بهای خندهریزه

 کنند نمی ها پارکهای من خود را در خیابانشمع

 ترندها نزدیکهایی هستند که به پادگانهای تو در پارکو نیمکت

 زند     هایِ روان بیرون میریگی روانی از ریگ

 نویسدرا می خورشیدِ مومیاییو بر پشتِ میزها رویِ 
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... 
 

 

 گذشتندکنان میها سخریهی بود و بادبانادریا صخره

 خدا یا سرنشینان پوشی از اشتباهاتِچشم

 خوردندن بود و ذراتِ تو به سیمان بر میاشتباهِ م

 شوندتنها این نباتاتِ اقیانوسی هستند که ناراحت نمی

 و اِال ناخدا هنوز سؤالِ سُرمه است     و لباس     ایمانی تهی شده

 به آنتنی گیر کرده است ی از تو را کهابینم پارهگاه می

 و بویِ گریانِ یوسفی را دارد     

 کشند     آه نمی    سنگ سود و در  تنها گیاهانِ ریشه

 دارید      الحلقومیی که راحتانای شمای

 هاکنید به سمنتمیاعتنا ن یاذره و

      ستبسیار ا یهاسده     های بستهکه با چشم امعریان من آن سمندِ

  دگذرمی ی خسته و بی پاسخهمِ درونِ زاکه 
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 ؟آیدهای دود از بیابان بر میست که مثل ستوناین کی

 های سلیمانتورات، کتاب غزل غزل

 

... 
 

 

 من هوایِ چیست رِداند     در سَکوبد و سنگ نمیاو سَر به سنگ می

      و آیا آتشِ تو حقیقتی دارد؟!

 بیندهیچ کس نمی اش راست در جانِ من که دریایشوری

 شودها گم میآید و در سوراخِ نیها باز مینوایِ تو از سنگ

 سرگردان بود     آدمِ اش از سرودهای یک عینکی که دسته

 پرسد     و از ذاتِ ذراتِ تب می      رودبا صد باد می

      هابا مرجان شود و ملیحهها مجاب میوجیهه با وجه

 ه قرآن حواله     و حمید     مجید را ب

 سار خواهند شد؟ها تا ابد سنگهایِ درونِ سوراخآیا تاریکی

 شود     تیشه در زیرِ خاک     خودِ زیرِ خاک می

 رودستون میو من دودی هستم که بی

      رودات میهایبه هوایِ چشم
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... 
 

 های مختلف آمدند و حزبِ بدن را تشکیل دادندها از گوشهاندام

 گنجیدی من در چارچوبی نمیر یک دامی آورد و دانهه

 ها آویختیهای متفاوتی در گوشهتو نقاشی

 توانست نه برای نزدیکی به طنابصندلی می

 ای از دریا باشد     که برای چیدنِ میوه

 کاردی نگذارند      گان کارت عضویت خود را کنارِو ستاره

 گردد     که به دنبالِ امضا می

 واره از صداهای جورواجور به گنجی رسیده استگوشاما 

 های کامپیوتر/با وجودی که گوزن با دکمه

 امبا چهار پایدوزد     ها میو دستِ تو پیراهن برای تروریست

 کِشماندازم     یا از امواج بیرون میچهل هزار نقش به سوی امواج می

 رنده     که هیچ کدام از آنان اعتباری ندارند برای این پ

  کندکه دانه را منحل می
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... 
 

 

 ات     پوشهای سیاهمردمک

 د     ننویسپوشد از مردمی که برف را میچشم نمی

 ا بکشانم؟های سفید است     چرا به امّآسمانی را که سرشار از کالغ

 دست لباس را بر اگر؟     گونه بپوشانی چهار چه

 ستد !     بای "چِه"مگر یک قلم به رویِ 

 تا من بتوانم سرکشی از تمامِ دستورها کنم

 های کالغ     چه در پشت چه در رویو تو با دو فتحه فتح بیابی بر بال

 دوزد     چه با سُرب چه با روی     خیاطی که پرواز را می

 اش بسته استهایچشم
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 در شب است هایی کهات     باالتر نیست از بالتمامِ روزِ کتاب در دست

 اند     تر هم آمدهها از پایین     پایینهیچِ شاخه

 یِ من از دار سَرِ خود راامّایِ امام که از کتاب سر برداشت     و همیشه

 تر نشدند در باغ     طرفطرف آنای اینهنوزِ بخارها ذره

 گذرند  ها میگانی که از حمامستاره

 رند     گذگان میهایی که از ستارهحمام

 اش     باالتر نیستند از این الت که با سالم

 ساییدو شماها زانو به خاک می     !اشکنند برایم میها سر خَشاخه

 واژهبرای لیفی بی

 

 

 سؤال
 ت و     رازِ آتش گذاش گوید مرا که مرگ     درخانمی می

 بخار سرمایِدر  صد هزارانی که در هیئتِ دود     یاگوید این هفتمی

 است "صادق چوبک"شنوند     و یکی از این دارندها ها را میدارند افق

 !"یداهلل رؤیایی"گوید آیا آقایمی    "هفتاد سنگ قبر"آیا در هیچ کجایِ 

 های آبی؟برای بوسهجایی ها     جایی برای آتش نیست در این هیئت
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 ای منهبرای بال     های گنجشکیِ گربه برای چشمگریه

 اش بودیواره در کمینآورَد     که هممال میات آن دستی دستبرای

 گاه بیرون آمدم     از کمین

 ی بود بافنده     ارفتِ شاخهو درونِ تو هر جا می

 توانستمِ مرنوها بودممیدانست     ها میکه خود را شاهِ شاخه

 ماندنِ پروازی بودی در زیرِ پلک     

 کند برنوها را     که ایجاد می یِ قصرینشنوی

 وجودِ آن تارهای واژگون در آوازِ سگ     

 رسانَد که در چهارمین مصرعیی میوارهساعت را به هم

 سازدمی / کندها را ویران میی که چارچوباو مرا به پنجه

 کند     ویران می / سازدمی

 یچ     پها را پیچها بنویسند گنجشکفقط برای آن که دودکش

 و گربه بخواند میخکی را     

      ندکنهای ما پودش را فراموش میمالکه دست

      آورندبرای آن که به یاد بیاورند     به یاد می

 د نکنفراموش برای آن که 
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      کنندی نشستن را برخاستن نمیاها در گوشههر کدام از آن

 مان راهایکند دستن نمییِ این لقمه     لقماهیچ گوشه

 ست     آن اردکِ خاموش حکیمی

 ام را برچینم از این همه دکان؟هایگونه چراغدانم چهاما من نمی

 ال     مقالی پُر از کان را با یک اُردنگ جواب گفتبق

 نشانی!     اما تو هنوز خلق را باالتر از قوها می

 فراموش کردمثلث خرش که از پل گذشت     چهار فصل را 

 اتهای کفشاما باز نشانه     های مرا قطعو سیم     سخن

  هایِ اُردک استرسانَد درختان را به طالیی که در زیرِ بالنمی
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 هایِ چپهایِ راست و دستیِ زانوها     دستنوکِ پاها و کاسه

 ما سَرِ خوک را دوست داریم»همه با هم یک صدا فریاد کشیدند : 

 «     !نده باد سَرِ خوکز

 جا و با چهار دست و پا راه رفتند     هایی آمدند اینو آدم

 آن هم به عقب     این هم به درخت     ای درخت     

 یِ همان توحشی را داری     گیبه راستی که تو شایسته

     هایِ ما شکوفا شدهکه بر شاخه

     و  گیزند مرگ بر زندهریز فریاد میو یک

      اشیِ پشتکند فرهاد را که با کاسهتعقیب می

 خزد به جوانبِ جورواجور     خزد و میهی می

      هایِ بر باد رفتهبه جست و جوی ِسرافرازی

 شیفته     یِ و به جست و جویِ آن کاکایی

      دست از نوحه شستهبرایِ همیشه یِ آن کاکایی

 خواهد داد ِ من که به راستی شکستتا نوک

 خوکان و گرازان راتنها در رؤیاهای شیرین     



 96 قرارهای بیقناره   
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 هیچ جانی را مقدس ندانی هرگز یاد گرفتی که دیگر

 پایِ هیچ جسمی نکاری     و قَسَم در 

 شود!     اما این مدرسه  بدونِ گُل که نمی

 امگان     و من که از گور برخاستهریشهشوی سرمشقِ بیتو هرگز نمی

 نرقصم به سوی هیچ بدنی     سر و پا یاد گرفتم که دیگر ندوم بی

 هنرها از آن برویند!     یِ همهحتا اگر 

 کنندمی / ما هَرَس کردند هایِهمِ ما را همین دستروزهای در

 تابند     هایی را که از آسمان میو سکه

      کنندمی / همین پاهای شما شوت کردند

 گوییمی یِ ارواحاز شلوغیتو 

 شود!گُل که نمی گویم: این دروازه بدونِمن اما می
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 واژگون
 

 

 ، قلبی واژگون است     که او را به هر کس واگذاشتم     5

 تو را زیر و زبر نکرد     از بیست تنفس     

 شوند  هایی با رؤیاهای دیگرگون زاده نمیانگشت

   اند   ام ساختمانی ساختهها از قلبزلزله

 زنندهر دستی بوسه نمیهیچ     یا به اش دیگر به هایکه پنجره

 زند نوکِ خود را دیگر در مِهی که پرنده نداردقلم نمی

 تنگی     چنان پایین آمدندبیست و چهار آسمانِ تو از دل

 ها در میان نهادمپشتالککه من جوهرِ خود را تنها با 

 ها گذاشتو کسی نَفَسِ مصنوعی در اختیارِ دانه

      هاتا این ناخن     گاه بویِ اسکناس دهد     و گاه کَنده شود در زندان
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  پاداش 
 

 نَد     ائهشیهاین اسب هر گونه مرا بِ

 اتصورت ات هیچ اهانتی بر نخواهم داشت     من از هیچِمن از صورت

 ند     کآینه دست و پایِ خود را گم می / که سوار را تکثیر کرده است

 از بس آن که بر ترک نشسته     

 کند     صوت پیاده می هر گونه کاهی را از ضبطِ

 اندهرآن چه گفته است باد هایِو خواننده را به نبرد با آسیاب

 دفرستمی

 آرام آن قدرها هم آرام نیستِ من در شوروی بودم     بود دُنِ

 راهی ندارد به جز آن که  غربی     و در این میان اسب هیچ تو در اروپایِ

 نگذارد / اهانتی برنداردبه این عزلت بیاید و 

 یکی پیدا کنمها و پاهای خود را یکیو من دست

 ها را تو دوباره گم کنیبرای آن که آن

 اش به کنارِ رود آمده بودیِ درونکاسه با شیهه

 تصویرش اولین کسی بود که به او گفت: گم شو!
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 ران نیایدبهاران گو پس از یا

 سحر گُل نشکفد، باران نیاید                                                              

 ... 

 رخیخسرو گلس
 کِشم شهدی از تو بیرون می     ستسرنگیدر افسوس 

 آیدبه رنگِ شرنگ است زبانی که از تحقیق نمی

 مرا معاینه اش هر روز به دنیا آمدم در تیمارستانی که زنبورهای

 کنندمی

 هالست رانده شده از گُیادانیو تأسفِ تو شمع

 کند     اش نگاه میراننده با دو سرنگِ سیاه

 ام     ها ماندهمرا که با سه بال در جاده

 کشندها از من شعرهایِ شوریده بیرون میو شمع

 هایِ تابلو     به طعمِ طماعان است اشاره

 اند و االن دارند در کنارِ راه درمانگاه نوبت گرفتهگانه در قانیمِ سها

 کنندپنچرگیری می

 اشدهد با تلفنِ همراهخود خبر می هایِخال پروانه از

 کردند برای آمدن به این دنیا ـها ـ که کاش تأخیر میرخیبی گلس

 خواندم(اش می)که همین یک دقیقه پیش شعرش را     و نیز در باره

 بگویید که نرسند!دان که برسند     به هر گُل هایِ مابررسی
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 عصا
 

 

 گرفتم     اما حاال دیگر از هیچ درختیها از امید     تکه نانی برمیقبلن

 ی آباترها از آرزو     پیالهپیش    گیرم بیمی بر نمی

 ها را در خویش خمیر کرده استولی حاال حوضِ علی کتاب

 آیدیِ تو از فردا میذشته     و مردهو مرا دو بالِ گریزان از گ

 را برای ما گذاشت      "م"جا امید     و  آمده بود این

 تا شما با آن به این درخت بیایید     که اخوانِ سبزش را در خوان

 هیچ چیز به جز واژه نبود     

       ورزدیِ قورباغه حسد میو ذوالفقار به آواز و زیبایی

 آورم     میتکه از کامِ شیر درخود را تکه

 یِ درختان نیستی     شیرهبینم که تو همو می

 کسی گذاشته اش را برایو ماهی دو باله

 کندها نشسته ما را خمیر میکه پشتِ ماشین
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... 
 

 

   با آختنِ درختان از خاک بود     آختنِ درختان توسطِ خاک بود

 یِ خودو تو با تنی از خاک     برای توسعه که من خود را از خاطر بُرده    

 به سراغِ نیام در آسمان رفتی      و دیگر هیچ به یاد نیاوردی

 چراغ را که با نثارِ روانِ خویش     بر شاخه     هر عابر را مثمر     کرد اگر

 پس چرا نکردم من نگاه     ظلمتِ این پرنده را؟     

 راه؟          و چهارِ شما گونه یکِ قطره قرمز شد    و چه

 آن هم فقط برای این که تقویم توقف کند!     

 زنِ از آسمان     تا دریا روان کردند مرد راهای چشمکاتومبیل

 کنیجویی میبلیطِ اتوبوس هم نخرم     تو صرفه حتا و من تا

 آید قرصِ ضدِ حاملگیاز شاخه و دریا پیاده می
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 تکوین فرِسِ
 بَرم از او که انسان را به سیمای خود آفریدمی آینه را دور

 دانیآفرین بر تو که حیوان را برتر از خود می

 رانیها فقط شانه بر گیسوی گیاهان میو در این خرابه

 آفرینند     ها را به سیمای خود میکه گُل

 ایم    فروتر از جمادات ایستادهدور از ما که 

   است با هم ینو نفر ِ نفرتاز جماعو فقط 

 مان هایگیریشهبیشود آبیاری میکه 

   ی آینه بر ساقهخورد سایهک میو تَرَ

  

 مثلِ شقایقِ وحشی
 دانم     یِ تو را نمیگیگی و کِیانهکجایانه

 گی بودتمامِ عمرم را که آیانه     دانم ویِ خود را میگیاما چندیانه

 چرخند     کدامانه     دو چشم است که هنوز می

 کنندسرشار از چرایانه را     دو لب     مرا خیال می یِبَرند گاریو می

 کنند که من تا ابد     کویانه باقی خواهم ماند     یا خیال می

 ها     یانههها     یا کِیانههای چِ

      ودرحساب و کتاب نخواندن مییی که بییِ اسبانهیِ وحشیاگرانه

 ؟زار راخواهد کرد سبزهنتر بختانهخوش آیا   دود  می
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 فروششلغم
 امیِ دورانِ کودکیلیمحمَمَدلی،هم به یاد 

 ی پرانتزِ من آن نیست که در آسمان است     لنگه

 خواهد با سه خر     گذرد     میی که میاای و لنگهتو باز مانده

  خواستند مرا بنویسندمرا عابدِ مربع کند     اما وقتی که پَرپَرها می

 ها ندیده بودند گاوی را که با دو ستاره بر سرش     مگر آدم

 گذشت از خطاهای آدم؟     و عبارتِ من نبود     می

 کشیدِ برای او بود     آن که سبزه خود را باال می

 بود     خوانَد ات را میهایینِ گامپای

      داندپشتی میاالفالک را فقط الکپسِ فلک

 اش دوازده نعل دارد     عابدِ دستی که ساعت

 / صورتِ خود را نیز یِ من که آن سوینَه نعره

 جُعَل کرد     را  ما    گرداندنِ سرگین 

 ام که مثلِ مسیح اما نَه مشتری نَه نپتون کمک نکردند به پدرِ فقیرِ رفیق

 بود!

  اش شد    فروخت     و سرطان عبارتِ بدنمی شلغم

      ها به نپتونکشند چایاش شد     سَر میعبارتی در بدن

 تانِتان بر سُمِمان     با اشکمان بر دوشِِبا دُم

 هایِ ...تا زحل منحل کند لب

 جاهایِ خالی را؟    کند جایِ خالی را چه پَری پُر می
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  هایِ سنگی به رویِ قلبصبحهایِ از خواب برخاستن     صبح

 هایِ قلب اصلن خودِ سنگو اندوهِ تَرَک خوردن     صبح

 هایِ گشوده شدن     هایِ چشمصبح

 ی که در رؤیا بود     ااما هنوز بسته ماندنِ غنچه

 شعر نگفتن      "رؤیایی"هایِ به سبکِ صبح

 کند از ما فقط تکنیک هایِ چه دردی دوا میصبح

 آیدچنگ نمیدانم که آن یکتا رؤیا اصلن به نیک می

 آیدن نواخته نمیبا چنگ     ابدام و او گرگ

 هایِ زیرِ پلک     و آرزوهایِ دیگر برنخاستنگیتکنسینِ غنچه

 گلو هایِ خودِ فوالد بودنِصبح     هایِ فوالد در گلوصبح

 هایِ زیرِ خاک یا دودهایِ در هواهایِ ترجیحصبح

 دوااندوهِ بی     اندهیِ این اندویِ پا در هواییاَخرهکه بِل

 اش بر قلبهایِ بندِ گور در هر گام     سنگهایِ ترجیعصبح

 خورَدیِ اسبی که سراپا تَرَک میمنِ قلب     در سینه
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 غریزه
 

 

 ات لغزید از ریگِ ریزی که غریزه را در خود داردپای

 ام شده است     هایِ دیدنکوهی مانعِ چشم

 خواهم دیگر زن نباشممی / شاندهایی پاهایاما خرگوش شنید که مر

 رد نباشممخواهم دیگر و خبر از رادیو بود می

 موش مگر مرا از سوراخ در آرَد از دیگر انسان نبودن

 گربه هم در روزنامه ننوشت که دخترک پانزده ساله بود

 خواهد سراپا زلزله باشد     و در دره یک تجاوز روییده استاما کوه می

 اش نبوده اسخ هیچ گونه وسایلِ ارتباط جمعی در دسترسمگر تن

 آیدام میجنسیتکه دارد به سوی من که سگی بی

     را یلغزشهیچ گونه خواهم نمیدیگر داند که و نمی

 یاو تو هار هستی و در پایِ کوه ایستاده
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 پشتیکوله
 

 

 شودمتنی در تو فشرده می     در بینِ چهار دیوار

 دکتری در آغازِ راه مرا از آن خبر نکرده بودکه هیچ 

 این آجرها در بینِ خودشان هم اختالف دارند

 قبول ندارند را دیگر از هیچ کسو هیچ الفی 

 آورند از پشتِ پرانتزها فشار میو واژه

 / تواند آن رایِ دکتر نمیببینند درونِ تو چیست که گوشی تا

 فشرده  بار را که در این کوله های تنِ خودمتکهدهم تکهتشخیص نمی

 شده است

 ها را از درونِ دیوار در آورده بودو در آغاز کسی آن

 خوردند شان به در میهایی که عالرغمِ اختالفتَقگزافه بودند آیا تَق

 یِ تو در جایی سکونت گزیده باشد؟ن که اصلن نقطهآن هم پیش از ای
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 آساشپشِ غول
 

 

 تارِ مو ی از آن دواآسا خانه دارم     که در گوشهلودر جانِ یک شپشِ غ

 شناختنداند     که سرودِ سفیدِ تو را نمیهایی خوشبا یادِ شب

 دادرا حیاطی آب می گانو لجن در پنجره نبود     و ستاره

 زار نداشت     اش خبر از شورهکه هیچ گوشه

 مشودو دستِ این قورباغه برداشته می ام بااز جان

 برداری را گرفتییِ وزنه نگران نباش     اگر تو جایزه

 کوبی هدیه خواهد دادهایی را به ما برای پایآن تاس چراغ

 ی را در مرداب زدناما هم فراموش نخواهید کرد پیالهالبته ش

 شانهای پروفسوریقورهایی که با     یا بی      مدرک به یادِ آن قار وُ

 یِ این خانه رساندندیِ سه روزهدرکِ اجارهیِ حاضران را به همه

 یِ این خانه رساندند یِ اجارهبه درکِ سه روزه
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 گاننژاده
 

 

 خشمِ ما بر ماه     مانندِ مُشت کوبیدن بر سنگ بود     

 صمیم گرفتی یخی شوی     که شادابی را در خویش داردتکه تو 

 منشینگینان میشوم و بر لبانِ خشمخندی میلب

 تراشم     شان را مییِسبیلِ از نادانی

 بندم     شان میکراواتی از تأمل بر گردن

 کنم شان میهایی که کشاف باشند به پایو کفش

 شوندها لیز میجا و کوچهآید اینکسی می

 تا بخندی دوتا یکی بیفتند و تو هی دوتا عابران یکی

 ترو عاقالن عاشق    تر شوند و عاشقان از نرسیدن به ماه عاقل

      و نَگریستن     گریستنانتها در آینه نِگاه شاید از مدتی بیآن

 گیری یا از تکبرنه از تصمیم     آهسته آهن تغییر کندآهسته

 اش است که عقاب     که از سرشتبل

 آورَدمقدار را به حساب نمیاصلن حشراتِ بی

 کندد نمیاندیشان را صیش سطحینگرَو کتابِ دور
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 پترزبورگسَنت
 خورَد از تو     قدر سردی     که سرما     سرما میتو آن

 قدر از دانش رسیدممن اما که از نسترن آتش نوشیدم     به این

 ؟خورَد نسریندانم چرا از من نیز سرما میکه نمی

 تر است اگریی با قدِ متوسط  خیلی کمام از صخرهوزن

      در بیستِ زیرِ درجه اما مگر تو هم ندیدی

 اش در کنارِ خیاباندختری نوجوان را که با کبودِ کبودِ دست

 فروختم من؟     زمینی میسیب

   هایِ بلند استدانمکنم امروز سَر در گیسویی که از نمیمی

  رودتر مییِ جهان پاییناز شانه ن آدمِ سنگینِ دیروز     که فرداو آ

 تواند تمامِ اعدادِ می اش اتومبیلِ آخرین سیستمکند که سویچِفکر می

 دماسنج را خریداری کند!

 هایی که از نسرین و زند به دستات درست است که پشتِ پا میدَم زدن

 آینددر می / در آمدندنسترن 

 مس را در هر جا و هر لحظه مست  اما دو چشم در طال بود/ هست     که این

 کندمی

 پترزبورگببیند کبودِ کبودِ دستِ مرا در سَنت تواندو هر کس می

 فروخت/می زمینیکه دختری نوجوان با آن درکنارِ خیابان سیب

 فروشدمی
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 پسری هم حتمن هست در ناکجایی     که به جایِ سنگ برایِ ترازو

  کنداز آتش استفاده می

  

 

 

 

 

 

 اوانسکایاپترزبورگ، خیابانِ گسَنت

 امسایههایِ هماش چشمنویسم     که خانهیدر زیرِ درخششِ اشکی م

 نا بود     قلمی غریبه با رادیو و تلویزیون و مطبوعاتومارینا میخاییلوُ

  یِ انگلیس: دایاناکه هر شب و هر روز پُر بودند از خبرِ مرگِ ملکه

      نویسمپریشان می هایِزیرِ پنجرهدر 

 رود     گرِ برگی که در ظلمت مینظاره

 رود     می هاو سال هاسال ها     و هنوزِز باالیِ خبرِ آن همه روزها و ماها

 قلمِ تو از چه پُر شده بود

 یِ تو بودمسایهکه فراموش نخواهد کرد مرا که پیر زنی هم

 ام را نداشتمو چون پولِ کفن و دفنِ پسرِ چهل و دو ساله

 ه و چاله فرو انداختند!؟در کدام چا    سرانجام او را جسدِ که دانم نمی
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 هایِ ققنوسزرتشت در ریه
 

 

 کنمسوزد     از این آتش یتیمان را گرم میام برای خدا میلد

 آیندهایِ توست که از خاکستر بر میاش با بالتیمی خُردسال که بازی

 مرده است            اش پیدا نیست جای یِتنهاییبه سویِ او که در آیند بر می

 خورَد     یِ من غصه میپشتییِ کولهو حلقه

      دانندشان را خواستِ او میپای لِواتو کولیان 

 اش با تابوت پیدا نیست     پس من چرا خاکریزم؟که تاریخِ ازدواج

 تواند در گروهی از شعله زرتشت باشد؟چه کسی می

 دننشینحاال که دو بالِ کوچکِ من بر پشتِ اسب می

 کنند؟ین بازیگران سوی و رویِ شطرنج را عوض نمیپس چرا ا
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 سرانجام
 

 

      ؟کندطلوع می هنگامود آن ستاره چرا هر روز ز
 مانند ِ عمرش خیلی محدود استدانم که قَدِ سرو من می

 قدر من زود بیدار شوم     داند هر چهسرو می

    ها بسیار دور خواهد بود  ام از مسیحِ کتابباز بدن

 اندکوچکی که او را به اسارت در آوردههایِ ستاره از تیغ

 دانشی نامحدود بنیاد گذاشته است     

 قدر و به هر جهت هم که بدرخشدیک کاغذ هر چه

 بمیرد     باز باید دیر یا زود سَر بر دامنِ کاغذهایِ دیگر بگذارد

 هایِ دیگر سَر در آرَداش از سنگهایریشه
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 محک
 

 

 خیزد     دود از سَرِ خُردساالن بر می

 کنند که برای شما سوختهوقتی جگرهایِ ما ادعا می

 شان تمامِ عمر تنها برای ماه و خورشید بوده است و دعای

 پیدا نیست که کدام یک از روزهای هفته کبریتی دارند     یا ندارند

     ادعا با پشتی خمیده نمکی بی

  اندکتاب بویِ ازندرِ سرشار اش که دو سمو با دستان

 و من و تو به او اعتنایی نداریم          گذردچهار فصل می از

 او به من و تو اعتنایی ندارد
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 سودِ پشیمانی
 

 امدانستی پشیمانام که در ایران به دنیا آمدم     اگر از اول میپشیمان

 آمد آخرِ شاهنامه     جا میری به اینطورِ دیگ

 اش چهار کبوتر استبه حالِ آن که از ازل پاهایخوش 

 چسبندقدر به مسایلِ فرعی میو بی خبر از اینان که آن

 ها غرقه در تَر     اند از چهار     و آستینکه جهاتِ اصلی پشیمان

 و من هم اگر اطوارم مانندِ رستم نبود     / تو اگر از اول

 پرواز تویِ سرش بخورَد ـ که  هم ـ یِ جغرافییِ نقشهو این گربه

 تاریخ حداقل به پایِ یک ملخ رسیده بود سراسرِ اگر از

 کردیم در جهنمِ از آغازِ تولدمانجویی میما صرفه

 آییدگذاشتیم که از ابد میکمی هم برای شما می

 بَرنددیگر را باالی سَر میهایی که یکبه تماشایِ پشه

 یِ خودها را صیغههیِ تهمیناول شخصی که همه نیز به تماشایِ آن

     خواهد می

 اندازد : یا به دریا یا به کوهبه دو جا میفقط ها را سگو 

بیرون زند  تواندها هرگز نمیهایی که پشیمانی از آنگاه)البته شکنجه

 ست(مبحثِ جغرافی
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   .اما برادران من مثل نهرها مرا فریب دادند

 تورات، کتاب ایوب

 

 هارنگِ پرچم
 

 

 ام     رازِ نوینبا دیدنِ من که انسانِ تَ

 امخور اگر شدهطنابِ رخت دو پا داشت و دو پا هم قرض کرد     نزول

 تواند بکنداش را هم نمیقاب حتا فرض     اندگان که نزول نکردهستاره

 ها شبی بیرون بیایند و به خیابان بروندکه اگر عکس

 آهنی خواهد شد     با شنیدنِ روحِ منشان چوبی یا چهار دست و پای

 ان ام بر آنهایی که پرچمگان از سرزمینگریزند جسدهایِ ستارهحتا می

 صعود کرده بود

 گویند که به دنبالِ ی میاروند برای بیابان قصه از چیزهایِ کهنهو می

 اندطناب

 توانی بکنی     که ارتفاعِ پرچماش را هم نمیو تو اصلن فرض

 یاتِ سرزمین را     و رنگِ لباس     خاصیتِ بدن را تغییر دهد!خصوص



 116 قرارهای بیقناره   

 

 

 

... 
 

 

      دانمنامِ آن جانور را نمی

 ان برنداشت از دیدنِ هزار یچین اش حتا خُردهدانی که چهرهفقط می

 کُشته

  دورانِ خالِ هندو گذشته است     

 رومام خاموش مینوبت به من رسیده است که با پوزه

 طنِ ماری     داند کجاست وهنوز نمی و کوزه

 اش آب شدند     دورانِ شمع گذشته استهایکه آن همه خط و خطا

 آورندهایی رسیده است که خَم به ابرو نمینوبت به نورافکن

 و این مهره هر بیست و چهار ساعت یک بار     

 کند     یِ ما را عوض میدو بار معنی

      ابرند در هزار پوستِ شما که صدو سی

 کشند      هایِ خود خط میبر شناسنامه
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 ناسیِوناام، فایینا آفاسایهدر روسیه با هم

 
 

 ِی دوم     در جنگ جهانیـ 
 ام ک شتندالدینو راهِ سه خواهر و برادرم را به هم

 

 بودند ها در آن بلندکردم به گیسویِ او که خاطرهمن نگاه می
 

      در گودالی انداختند هم اشان را بهمهـ 
 

  گینِ من سکوت بوداندوه جوابِ دهانِ

 
 / هاها با پارتیزانیک جاسوس گفته بود که آنـ 

 

   ام را تیز کردم و به این فکر   گوش

 کجا رسید آخر      با آن همه قربانی به 1ypartکارِ  که

 
 امگیو هشتاد سال زنده     پس از هفتاد سال سوسیالیسمـ 

                                                 
 حزب  1
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  پوره است     ام همین لباِس پارهدارایی
 ر چه زودتر بمیرم     هام منتظرند که و اقوام

      که دارم نصیِب آنان شود تا این اتاِق کوچکی

 

 1کردم حتا اگر نصیحت مثلِ ویتامین در میوه پنهان باشدمن فکر می

  / باز رهبران و رهزنان

 
  مینبوِد ویتاافتم از کمرود و گاه به زمین میسرم گیج میـ 

 

 یرِ این ظلمتِ بلندزهست     در  / هایِ روزگار بودنگاهِ دهانِ من به کجی

 گذردکه هفت سال از فوتِ فایینا آفاناسیِونا می

 یِ آلمان      هایِ ابریو من هنوز گاه در گذر از خیابان

      از دهان آلمانیان نومشمی را کلماتی بارانی

     2rAuslände  Scheiß : مانندِ

   

 

 

 

 

                                                 
 پُل والری: نصیحت باید مثل ویتامین درمیوه پنهان باشد  1
 ِی ُگهخارجی  2
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... 

 

 

 فروغ     کاملن زمینی هستند      سپهری نیستند شعرهایِ

 + ی کنم یا کمی دورتر روم وُ     + زاد کنممن اگر فرخ را 

 اندام را ندوختههایکه لب     هایِ یزد ادعا کنینی پیشِ بادامتواتو نمی

 بودنگی که از امیرزاده دانندمیهم های کاملن خندان حتا پسته

      )یا بود؟(     ادعاهای رستم پیشِ سهراب
 های شمشیر است     و این عشقی که هدفِ ضربه

 ست     گانِ در گورییِ فرشتهبرفی همان بالِ

 کند     که زاغچه خود را از آن منها نمی

 حتا اگر هیچ کس تو را سرِ یک مزرعه جدی نگیرد

 های خود وقوف داردصسیمرغ کاملن به نق

 توانم آسمان باشم     آسمانی باشماش من هرگز نمیهایو در زیرِ بال
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 زبان

 

 

 ن دارد     ت هایِزبان خانه در تمامِ سلول

 کِشدکه پروانه از آن پَر می     ستی پلکانیدهان تنها واپسین پله

 است اش در ظلماتِ آسمانتا آن نقاشی را که آشیانه

 زادِ زبان استخانه و همدر زندانی زمینی حبس کند     اندیشه هم

 گی نجات یابیمپشت به پشتِ هم داده     تا بلکه ما از آوار و آواره

 باختهی جانر خالی نباشد جای آن یاختهو دیگ

 تان بمالید    هایو شما واپسین ستاره را بر زخم

 ای اصلی نداردهستی هسته

 یابداش معنا میای و نازک و کشیدهتَکِ کلماتِ نقرهتَکو قفس از 
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... 
 ای سیاه دارندهای توست که مسئلهشب نیست     از چشم مشکل از

 نگرانی از سنگی در بیرون نیست     

 ست در قلم که سرانجام تمام خواهد شداز نوری

 برای بستنِ پلکِ کتاب است و   مادستِ

     عاقبت به خاک      ی ما رای حل نشدههشما برای آن که مسئل

 بسپاریدفرو  تمشکالشار از رین خاکِ از دیرباز ناپاک     و سبه ا

 

 

 

 موجودِ دوپا
 های ماست  وقتی خوراکِ این زمین بدن

 ؟گزیندرا برمیو پلیدی چرا آسمان بدی 

 های مرا سرانجام خواهد گشود     چه چیزی چشم

 کِشند؟  پیروزی سر میبه جامی که حشرات از 

 جنونِ تو هنگامی آغاز شد     

 دیگرکه پی بردی که این دو عقربِ در حالِ نوازشِ یک

  یِ دو پادو ستارهزمین      اند روزی به رویِگو بودهی سخندو ستاره
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... 
 بر نمکِ اشک     غذایی از خنده بیفزا!     

            باشدیا ن     که ماه جاودانه هم اگر گرفته باشد

 آیندگان دیگر باز نمیرفته

 ام برای اولین بار نیستجا بودنکنم که اینحس می منچرا اما 

 ام برای آخرین بار نیست؟گذر در چشمی رهو نقشِ هر چهره

 کوبندها سر به سنگ میمن اگر دریا شدم از نمکِ توست     و اگر قطره

   ای در جایی   از آن است که دیوانه

 سرِ آن دارد که خود را در پایِ ستاره فدا کند     

  ای که منکرِ اول و منکرِ آخرِ هر چیز استستاره

 

... 
 «     چه کسی مرا کُشت؟»گفت: مردی آبی آمده بود و می

 ای بوده بودگشت     او پرندهاش میو در به در به دنبالِ قاتل

 «کی مرا کُشت؟»گفت: و می

  کنداش را با اشک آبیاری میاتزنی قرمزِ خاطر

 افتداش به خاک نمییِ رنگارنگو خدایی که حتا یک برگ     بی اجازه

 رود و     دانم چرا     در به در مخفیانه مینمی

 سازد!؟هایی بی نام و نشان برای خود میآشیانه
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 انستیتو ادبیات گورکی
 ندمخواادبیات گورکی درس می یِآن گاه که در انستیتو

 های درس     دانم سرِ کالستا این گاه هنوز نمی

 شد  ای میها پرندهفکرم تا کدام دوردست

 آیند     و کدام یک از روزهایی که می

 تنگ نخواهد بود؟      شان برای یک پَردل

 شناسد که ای را میگفت پرندهـ می شناسـ داستایفسکی ایگور وُلگین

 ستیک شاعرِ واقعی  

 های بلندی دیده بودی گُرجی ـ اشک را در بالانا ـ شاعرهو ن

 گنجد     دانستم در کالس نمیکه من می

 نامه نویس سریالنکایی ـ) که من و او را راهروهایِ ان ـ شاعر و نمایشپَسّ

 دانستند (گاه     دو شبح میتا صبحِ خواب

 ردانده بوداش را برگپس از پایانِ تحصیل و هنگامِ ترکِ مسکو روی

 ها را نبینند    اش بیضهتا در بغض

 ـ  روس  ادبیاتِیِوگِنی دالماتُفسکی ـ ترانه سرا و یکی از استادانِ 

 : گفته بود     انستیتو به چهچهه برخوردوقتی در حیاطِ 

 «کنم!کنی؟     من اخراج میها غیبت میچرا تو از سرِ درس»

 گان ی نویسندهاز اتحادیه "ترناکبوریس پاس"ها پیش به اخراجِ او سال

 اتحاد شوروی رأی داده بود
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 کس و کارهای خود را کنم که تمامِمن امروز مشورت با کسی می

 ها چال کرده استکلمهدر کلمه

 ی هیچ گیری که پنجرهو تو  از کبوترانِ چاهی سراغِ چراغی را می

 ایمدرسه

 اش را نشنیده استنام

 

 

 

 آقایِ بی سَر
 دمِ بی چشم و رویی بود     یعنی نه چشم داشت نه رواو آ

 کردیعنی اصلن سَر نداشت     و فقط پشتِ ما را انتخاب می

 و از ابَدَنِ شما که کوهی داشت بلندهای سختِ خنجر     برای سخن

 بینیها حاال فقط پاهایی را میدر خیابانربود     های سرافراز را میتخم

      کند گذر از آینه یا از آسفالتیشان فرقی نمکه برای

      گی ناپذیر؟خسته اما گانِ زخمیتان ای پرندهچیست در بطنِ فطرت

 داشت     چشم ترینریز ترینانی که بیای حساس

      بافیدتان میهایترین دست را در اشکنَرم

 نوکِ نیشتر جایی از مایِ ترینترین و سرخدانید در دوردستزیرا می

 صندلی شکاف خورده است یک میز تحریر     دوپشتِ 
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 گیمرضِ ستاره
 

 دوستِ تو هفت سال درس خواند و پزشک شد

 خوانی     اما تو هفتاد سال است که شعر می

 دانم     ات را نمیو من هنوز علتِ بیماری

 گذشت پُر ازتعجب شد     جا میای که از اینریه

 اش در سوادگاهخوابگاهِ اسکلت در برف است و     وقتی که دید خاست

 سوادی     و پروفسوری با ریشی از بی

      اش را به جا گذاشته زی جمجمهبُگذرد از جایی که نمی

 و خودش رفته است که بمیرد     

 ام در رفته اش از دستهایام که شمارههایام با همین شاخخودم آمده

 است

 رسد     شان نمیپایو تیرِ صیاد به 

 اش را در انگشتانِ تو یافت     پارسی بوداولین مدادی که خانه

 اش نژاد پرستانه پارس هایهستم که سگ 1و من اینک در سرزمینی

 کنندمی

                                                 
 آلمان 1
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 گوید     وار شعر میکند که دیوانهچه کسی فکر می

 با مُشک آشنا نیستی تفنگ در آمده و این که از لوله

 کند؟ها از عطر فرانسوی استفاده میهمالقات با غزال اما هنگام

 خانهآفتاب دلیلِ آفتاب آمد و     آن فسیل به تلفن

 خواهدتلفنِ مرا در آن دنیا می یِهو کارمند متعجب از او که شمار

 دار با مسیحا نفسی که بر او نشسته استتواند آیا این ماهِ سُممی

 اش را به جا گذاشتهنجات یابد از جغرافیایی که وصیت

 ای بروید؟ و خودش رفته است تا بر چانه

 

 

 

 

 

 پس گرگی در میانه نبود؟
 ها بودندها در سیمای انسانیبود     آن "انسانی"او درست در سیمای 

 دو دست و دو پا و یک سَر     

 بود انششان درست سرِ جایی اعضای بدنو بقیه

 مینان ایستاده بودیای مشخص تو در اطاما تو در فاصله

 و من یک گریزِ برایِ چه بودم     گریزِ به کجایِ بدنِ خود بودم
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... 
 خانه رسیدم ست که به دمِنُه/ چهار/ دو     اولی ساعتی

 ای که ساکن هستم     دومی طبقه

 شانی که در دودِ عینک کسانسومی هم تعدادِ

 بود اش را نوشتهجنایتی بود که داستایفسکی هم شبیه

 شباهتی نداشت 1تیرشان با گودو انتظارِ هفت

 و قلم فهمید که دلِ تو در آتش     همان نیست که در آب است

 گی را دوست داردو شهامت هر چه از مرگ بگوید     باز زنده 

 شوند ده میوجدان زابه آنان که از مادر بی اما داستایفسکی راجع

 ننوشته بود

 فات بگریزدتا از مکا 2و راسکولنیکوف

 گاهی ساخته بودهای فقیر و مغموم     پناهدر تمام قلب شبرای خود

 بادهای بی بازگشت شان را بعدهانویسم که وجدانمی راجع به آنهامن 

  برای ابد با خود خواهد برد

                                                 
 در انتظار گودو، ساموئل بکت  1
 قهرمان جنایت و مکافات، اثر داستایفسکی  2
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 پادافره
 

 تکشیدندش بر آسفالودند و میاش انداخته بطنابی در پاهای

 / بودی به سربازانِ شورشی تو افسری بودی که شلیک کرده

 های طوالنی     کشیدندش بر خیابانو می

 گانِ سرِ دوشِ منآسمان اعتنایی نداشت به ستاره

 1اجاق جای سوزن انداختن نبود در چهار راهِو 

 اش ابر را واژگون فرا فرو کشیدند و به جایی بلندِ فلزی پرچم را از میله

 کشیدند

 های کوچک بر سنگارهسی از صعود و سقوطِ مکررِ

 بارها باران باریده است در جانِ تو     

 ی دیدنِ من همان طور در فضا مانده بودندهایی که به کفارهو سکه

 شان استاعتنایی نداشتند به زمین که منتظرِ افتادن

 به جا گذاشتو کوچک سیاه  به زمان که کلماتِ خود را در آن غارِ 

     عابران یِ بیگانهد دستِ به جا گذاشت     که تا اب

  شان آینهیبشان      در جیبِ شکوفهِ بیدر جیبهوده بی

 جست و جو کنداگر چه خیلی خیلی خُرد      ای را شعله

                                                 
 چهار راهی در کرمانشاه  1
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 های جدیدناخن
  

 دانستم از آغازست     منِ کم میچشم را ـ به هر رنگ که باشد ـ کمندی

 ای     هات را در مردمک جمع کردکه تو نیروی

 کِشند     تُن شکارها خود را میو تُن

 تا نیوتن نیروی جاذبه را از زمین باز ستاند     

  هایی فرو بیفتیمو ما در سیاره

 شان نامی ندارید     هایکه شما هنوز برای رنگ

 افتدکشد و دوباره فرو میام خود را باال میتند از تهِ چشمترازویی تند

 خندندبارند     میابر می که از یهایو نخ

 ها را پشت سر گذاشتهنامهای که چه شناسبه این مورچه

 می به نامِ زمین را در دست گرفتهلَجا عَو آمده این

 زنی جا برای سینهیزیک را ترک کنند و به اینفاند غزاالن که مگر دیوانه

 بیایند

 در بنیادها بیندازد خواهد تکانیجا خود را در استکانی که میبگذار تو آن

 نام بگیرندکم کمام از چشمگذارم نِ یادها     مثلِ من که میدر بُ

 شانهایبرای رنگ    های جدید ناخن
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... 
 کنند     ام هوا را و خود را تحلیل میهایبال

     تا تو دیگر به بیگانه نسبت ندهی

 کِشد     دستی را که از آتش نقاب فرو می

 ی نسبیت که بایستد      فرضیهپا هر کجایِ

 تواند داشته باشد این پالستیکباز اصلی نمی

 کندیِ تو را تحلیل مییِ مرا و صورت فلکیکه سیلی

 ِ خود را نسبت ندهد به جراحی که در شیانه هیچ کجای فرض که آن آبه 

 بادها کاشانه دارد

 دانند که شَراما این توپ و تشرها می

 سخن گفت ما هایبود که با چشم اندازیچشم اولین

 ی تو     هایِ من     که جزای گناهِ ناکردهگیشدهو آخرین ندارد تجزیه

 ست     با این حال از حق نباید گذشت که آن یکه قالیا دیگری

 روند     هایِ فراوانی دارد که به زیرِ دوبال میشادابی

 دهیمقدر فرضیه از دست میآیند     تا ما هر چهیا از زیرِ سه بال می

 کنیدقدر بیمارستان فراموش میو شما هر چه

 بکنیم / بدهید    تر بکنید/بدهیم     نوبت واجبی است از واجبی واجب
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 یادگاری عکسِ
 پوردر یاد سعید سلطان

 

  

 رِ مِهاست     به هم که آمد دو سَ از آتشی مبهم "سوزیدل"

 دانیاش را نمیاز دریایی که تو جایدر کفِ من چهار چشم گذاشته شد 

 اندجا آمدههایی که تنها برای گرما دادن به جهان     اینجان

 یابد آقای مضاعفیابد     گرچه نمییِ من جال میو آینه از سُرمه

 های این خاندان از اوست     خانمی را که اجاق

      سیخی به سیخ کشیده است کالفی را

 هار چشمی مرا نخور     اما تو این جوری چ

 ترین کودک حق دارد     کمی هم آن بیش

 آموزندیِ زیبا از او میمنطقیکه دو کرانه یک بی

 هایی که تنهاآمیزد جمادِ جانبا چه می

   اند؟          جا آمدهها به اینیِ عروسکبرای پاره کردنِ بازی 

 ربایندداماد را می ابهامی ندارند این حیوانات چوبی و پالستیکی که

 این که دیگر کالفه شدن ندارد عزیزم!     

 هایی که در آنام     و گلولهیِ شب عروسییادگاری عکسِایناها : 

 به دست دارندرا های عکاسی دوربین

 !گانی که بیشترین تجمع را دارنداند ستارهببین چه خود را خوشگل کرده
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 اتچرا برای
 

 کندات فرق میری چرا برایبا آن که مذهبی ندا

 گُل گذاشتن یا تُف انداختنِ من بر سنگ قبرت؟

 پذیرم انگشترهایی را که نگینی از من مُشتی دود شدم اما باز نمی

 مذهب دارند

 زارهای آتش گرفتهکنند به گُلو نگاهی نمی

 / های سفیدی را کهشنوند ساقو نمی

 افسوس که زمانِ گفتن از ساقی گذشته است

 آوردیات را از کفن چنان راست در میگرنه تو مُشتو

 که از سرِ من عمامه بیفتد     

 رودها بیرون بیفتند از دامنی که پله پله باال میو یاس

 اش تب دارددکلن زده و آلتبه مالقاتِ خدایی که اُ

 ساالر داردن دکتر در زیر خاک نیز نگاهی پدرآ

 یدن ندارندسرِ روی هرگز دیگر ی عاشقهاکه گُل

 داندعلت پدیداری خود را نمی و آبِ دهانِ ما

 ستها از کالهیساالرِ تمامِ کجیداند     فقط آتش است که می

 دهایی از برف دارکه نگین
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 تا تو هرگز
 برای ویکتوریا

 

      رویداز این قطعه خاک که آسمان از آن می

 رسم که آبی بودند     هایی میبه چشم

 ها برسدبر شاخه ایتا ستاره

 ای     تو باز از زهدانی تولد یافته

 قطعه شدنِ خود ام که رشدِ آسمان از قطعهریافتهو من د

 ست     این داسِ چرخانی که زمین نام داردو دیگری

 ها ساختها     بر بلندترین ساقهبامِ مرا بر تُردترین ساقه

 تا تو هرگز فراموش نکنی     

 ر روسیه پول نداشت تا یک تُرت خریداری کندآن دختری را که د

 شان     دو درختی که از میان در جشن تولدِ

 گذرد     می مرگِ ماای از قطعه

 خاک هایِخیانتگذرند از هایی که میشوند رنگروسیاه زاده می

      گذارند باری سنگین بر قلبِ شمامی هایی کهو سنگ

 حاال      تو تُرتِ زیباای 

 بندی شده و در دست گرفته رات این دخترِ بستهادو چشمِ آبی با

 بری به کجا؟داری می
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 ادای احترام

 

  از تُفی که من انداختم بر خاک     تو روییدی     

 ات نقابی بود برای باغبان     در هر غنچه

 که از آن این سرزمین مقدس شد     

      خوانندکه نماز می مغزبی و بی پایان صفوفی

 پُر است ام یتا مثانه

 و بیا وضو بگیر!     بدُ

 یِ یک تُفِ ناقابل گیرنگِ خدا زرد است هنوز از گرسنه

 دستیبا باغبان هم که دانمای و میای ناقال به رکوع رفته

 ستهای زنییِ چشمدو سکه من به خاطرِ یِو شیرجه

 اشام ایمان یا بی ایمانیکه مهم نیست برای

 رماند از دو سویِ این صفِ سیاهاش مرا میمیان

 دهیاز یاسی سفید که تو نشان می

 کنندو از آتشی که مردها تلفظ می

 اندها دیگر دستِ ما را خواندهتمام آبی

 امدانند که من از یک تُف روییدهها هم میخاک

 پُر است ی خداتا مثانه     ها گوش نکناما تو به این حرف

 بگیر!بدو بیا وضو 
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 ارتباط
 

 ها بیرون زده بودشدیدی از دلِ واژه یِشعله

 روییدای میهای من دروازهو از دست

 داشت ومیها را به تفکری مدید واکه توپ

 گذاشتتورها را در دلِ تو آسوده نمی

 قدر گُل خورده است! این ماهی چه

 آن تانک چه قدر واژه حمل کرده است!

 «کامل یِساده مرا پناه دهید ای زنانِ»

     و دل به دریا افکندن      اند دیگرکه مردانِ دریادل مرده

 ست دیگراکیرما و خرخخُو     برای سود و تنها تنها 

 «بر بیابانِ غریبِ من     منگر و منگر»

 هایِ سرشار از آتش راکاسه هایِ از زیرِ گِل     تاکه دیگر چشم

 گردندفکر نمیهوده به دنبالِ متبیها پشتکاسه

 گردانند ریسمانی را در روحِ مامیو ن

 گیرد وای هر شب خیالِ تو را در آغوش میقورباغه

 آید از سَحرهایی که در آن سوسکیتنها بوی صیاد می

 گویدهی از ارتباط حقیقت و زیبایی می

           پناهفانوسِ بی     در آفساید افسردهر روز بیش از بیش میغافل که 
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 ناسخت
 «     ام!این قدر پول جمع کرده:»تو گفتی 

 دادات از زمین تا کمر را نشان میو دست

 ها مست بودم     تاکو من که بی

 گی منها نکردمهرگز هیچ یتیمی را از زنده

 اش را هیچ کس حدس نزده بودکنم نگاه به راهی که پیچمی

 چه کَلَکی به ما زدی ای زمین!

 را از دست داده بودم پرچمِ کسی را بر افراشتم من که پدر و مادرم

 اش را باال زده در کمینِ انگورها بودکه از ابتدا پاچه

 دهندو کورها دارند االن در خیابان علیه مستی و هستی شعار می

  ریزی که در آن یک پیچِمردنزادن و کنیم از هزار بار ما عار نمی

 ا در خویش بندد که حس و حدس رشما را به عینکی می

 از ریشه برای همیشه کُشته است

 گذریم هایی میام از پشتهدست در کمر معشوق

 توذلیلِ های به جیب ای شوق ندارندکه ذره

 های دوردستِ گذشتهاین که در زماندانستنِ اما شوری دارند برای 

  کِشبوده است این ماشینِ نعش کدام آدمِ نجیب و عاشقی

 گاهاال هر سَحرکه ح کشی نعشماشینِ

 گرددمیدر به در ها ها و خیاباندر کوچه
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 های گرسنه     به جست و جوی پرچم

     های آواره و خُردسالی که از سرما یخ زده و پرچم

 !اندجان داده  جهانکنارِ و در هر گوشهپناه بی

 

 

 

 

 

 پُستی صندوقِ

 داندای هم میی متولد نشدهبچه هر دیگر رنگِ چشمِ

 ها نخواهد وزیدجاوید     جوابی بر این سفیدی     وت از هیچ جایِ جانکه 

 وزنی ندارد برقِ چشمِ من     زنی ندارد این رعد

 ی نخواهد افتادهیچ دریای یِداند که چینی به پیشانیهم می دیگر قابله

 ام صندوق پُستی در خود نصب کندقابلی ندارم من که ابر برای

 ای در سفیدی دست کندامیدِ نامهیا خون بیاید و به 

  گاناش را در مژداند که جایای میههر مژد

     در پایاننظمی ظلمانی خواهد ربود 

   اش ـیوشگانِ سردـ با ستاره و نگاهِ مرا از آن شوهر

 آورَدارتشی که جاودانه ریسمان برای ترازو می
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 ای بادِ بهار
 برای اُلگا

 

 

      هر به من هدیه کرده بودیکه از مِ  سبزییِقهحل

 ساکی بود که دزدی دزدیدش از منیِ آسمانییِ در سایه

 ربایدش  و این یادها که هیچ بادی نمی

 زنندست که سارها به آن نوک میایدیه

 ام پیش از تولدِ من در مِه ساخته شده بودی درِ خانهحلقه

 اش هستیگانه که اینک تو ساکنو سوزی چهار

 روز شب یادر  نهان است که پاورچین     بی دیده شدنی پاز رگ

 آید به سوی صنوبر می

 کنم     ام     گم میشود که او را درآغوشو چنان به من نزدیک می

 ای بادِ  یگذر کرد "ییس بورخسخورخه لو"و  "جان میلتون"اگر از گورِ 

 بهار

 هزارتوها گذشتجا گدازان از این همه برسان سالم از گنجشکی که این
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 بی آن که باری بر دوشِ هوا بگذارد     

  رمِ جست و جویِ بهشتِ گم شده     و از ساری که فقط به جُ

 های شکاری شده است     محکومِ سگ

 مردان یِزنان و بدبین به همهتا من عصا

 ها از اوستوز دور شوم از افرایی که افتِ آبهر ر

 مِهی ازدواج کنند گانِ آتش باو هر شب برپا کننده

 شناسدی خود را باز نمیخانهحتا که در آن هیچ کس 

 و صدایِ هر چیزِ تولد نیافته را گرگی به دهان گرفته

 گذرداز کنارِ صنوبرها می
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 کسی بی آن که
 

 

 سؤال غریب است با چِرا     و شباهت با چون     

 توست هایِهایی که در چشمها و شادیرنج

 برم     دورند از اداتی که من به کار مییار بس

 د     مانَخونی بر آینه نمیقطره    تصویر  رنگارنگِ از اداهایِ

 هااین غروب ندستههای تو اما نشانِ قدم

 هایی که در زیرشان     پیشانی آنهای من هستند برف

 خوانند هایی آواز میچشم

 م؟یبه او ندار ما کدام باد ادا خواهد کرد دِینی را که

 که دور از زبان و      ی را مقدستا من برای خاک شرح دهم مقصدِ

 بی آن که کسی خواسته باشد   و      ستدور از هر چه ذلیل و زمینی

       یاهتو به آن رسید ست کهسال ا یهاسال     یا دانسته باشد

 ایات را در زیرِ برف کاشتههایو گوش
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 بارپس از آن که یک 
 کبوتر پس از آن که یک بار به شیشه خورد     

 گی را دریافتم     و مورچه در زورآزمایی با یک سنگگرسنه من معنایِ

 ای داردبه من فهماند که شخصیتِ سنگینِ تو     در زیرِ خود آینه

 چرخد به اش میای بر گردندار است این مردی که هندوانهچه خنده

 ایجست و جوی آینه

 ست با کت و شلوار     که در آن شپشیای نهآی

 و به من آموخته که حتا بترسم از کراواتِ مهربانی

 و تو را دعوت به جشن تولد خویشکند     تر نوازش میکه مرا مهربانانه

 تراشداش را پُر دقت میدار است کیکی که ریشچه خنده

 کندو زنی زیبا را از مغازه به عنوان ارمغان خریداری می

 ی آینه سخت بمکد     تمام عمرِ این پَراش را لبِ شکستهتا لب

 گذشت گوناگون یِهابه تحقیق در سنگ گذشت     در سنگ

 چاقوی سبزِ تو      هنوز نگذشته استچه اگر 

 ست     و چراستای که بر گردنِ من است     از آنِ کیاز خربزه

 دردمندِ تفکررنگارنگ و  هایِاین تخمه

 کودکی؟دورانِ گوشِ بازیهای جست و جوی دندان به

 آمدم شعرِ خوبی بخوانم از رودکی     )تا 

 های خود را فروخته بودند(ها شفافیتِ چشممورچه
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  چاه و ستاره
 ،ایسیاوش ویژه ،امیکالسدر یاد هم 

 .انقالب کشته شد که در زمان                                                                 

 

 ام پیدا بود     پتو سراسرِ ابر را پوشانده بودفقط یک جفت کفش

 کردندو مادر و خواهرِ تو بر آن ببرِ خفته گریه می

 سرما دیگر اثری از آثارِ یک نویسنده نبود     

 بوییدندها آن را میای بود     که گرگبلکه نشانه

 ادرم برای ابد رخ بپوشدرود     تا از مویِ ماین شاهکار می

 منجمد را به رختی     که از آن حتا لَختی و بکشاند آهویِ

 تابدبر کسی نمی     شودآید     با تو دوست نمیخورشید بیرون نمی

 ای از ابر را به دست و بر کودکی که هر یک گوشه دورانِ دوستانِ

 شان گرفته بودندهایشانه

 ها بودن آتشتریچشمزیبا شان آشیانِو گوش

 اندبو روییدهاینک فقط اندکی از آنان بر گیاهانِ خوش

 شان دریغا     بسیاریاما بسیار و      نواگیاهانِ خوش رب

 دوزند دیگر     لباس میها و گرگها که فقط برای گرگ

 جویدتو می هایِست که نشان از جوانهی من این چاهِ مختصریاندوخته

 : گویدکشد     میکه به هر سوی سر می وزانیی سبه زیرِ ستاره

 اند!برادرانِ رستم تکثیر یافته کهافسوس 
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 ظلمانی گُلِ
 سطوح را از دست خواهم داد     

 اما یادت باشد که مدادی در اعماق بگذاری

 ظلمت خود همه چیز را پاک خواهد کرد     

           اما یادت باشد که کاغذی در اعماق بگذاری

 تواند بگریزد؟     ستِ خاک     دستِ من کجا میاز د

 تواند بگریزد؟     اما یادم باشد که سطوح الیه الیه استتا کجا می

 و گالیه را هم باد با خود خواهد برد     

                  هشیارترند    اند زیباترند هایی که در ظلمت خفتهگُل

 ترندند     آباهایی که همه چیز را از دست دادهو آب

 از یاد ببَری      حتمن یادت باشد که مرا

 ها نبَریبرگِ گریزانی را به سطحهیچ گُل

 گِلپایی خوشبه تو دست داد  اگراما 

 ها راات بر او بنویس تمام شادیبا خودکارِ طبیعی

 چنان بنویس که اگر سیالب آمد بداند که برای بردنِ همه چیز آمده 

 است

 قدر هم در میانه تردد کنیمه چیز آمده است     تو هر چهبرای مردنِ ه

 نگذاراغذ هم اگر در اعماق نگذاشتی    یا تر     پس کاند باز بادها یا خشک

 ترین کاغذهاستترین و پُر خاطرهخاک     خود خوب
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 گذارمکرانه کامل شوند میبیمتفکر و  هایو من تا گِل

 ا از دهانی باشدآخرین بوسه بر آن گُل ظلمانی تنه

 که هرگز دروغ نگفته است           

 

 

 

 

 با دو سکه
 کنیها قضاوت میو با آن     کنیات مرا نگاه میتو با دو سکه

 جا نیامده است     کسی را که هنوز به این

 اما من با این سه     است     oتلفظِ  تنها آمده است دهانی که

 اند شایدام نپختههاینوز قضاوتهمربع را تشکیل نخواهم داد     

 ها بزنیاین را هم بگویم که تو باید     سَری به اکسیژن

 آوری     ها درپایی از جیب

 ها برود برای ابراز ارادتتا آن نامرد بتواند پیشِ رییسِ رأسِ هرم

       امهای تنهایبا چشم     امهای خستهو من همین جا با چشم

 اش برای خورشید است     بمانم     برای ابد بمانمهای که زوزبا کوزه

 دهنگوش     بازییا بمیرم به اختیارِ آن کودکِ بازی

 اش در ابر استکه دستان
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 مرگ استادی است از آلمان با چشمی آبی

 "پاول سالن"

 ای در آلمانکافه
 درختِ پرتقال     پیاز به بار آورد     اما مگر پیاز بد است؟

 رگ با من گردِ یک میز نشسته بودندیِ بیزمینیسه سیب

 «؟ی ما چه شدقهوه»خدمت گفتم: و وقتی به درازا کشید انتظار     به پیش

 «!رییس گفته است برای شما چیزی نیاورم»و او گفت: 

 من عصبانیت را کلماتی کردم خفه در پرتقال

 فتند و رفتندگرند     سرِ خود ایرانی که با من بود و یک مرد و دو زنِ

 و زیبایی گینه به جست و جوی زنده     اما نه به جست و جویِ رگ

      های زیباگییا زنده

       ای نورِ پیازانه در آن پیدا شودشان را بی آن که ذرههای سیاهچشم

 جا آمدم من به این خود بردند     ولیبا 

 دپرستیاش درختی     گریخته از نژاهسویی که در میانچهار

 نشسته و سَرِ خود را به دست گرفته     و مرا رها نکرده     

 های تو اندک اندک از اندوه     خفه شوندتا برگ

 گانی ای بمیرم که با آن که ستارههای آبیو من در میانِ این همه چشم

 دارند

 آسمانی تهی هستند! هایِتهی هستند     از اندیشه "آن" اما از 
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 هاها و دولچاه
 ی کیست     این ورید     پروریده

 ها گم کرده است  گُلدهد تا کاردی که خود را در دستهکه تو را طول می

 اشای که جمعیتِ ریگدهد تا آن کرانهو مرا پَر می

 ای     چاهیاند به هر چالهاز آغازِ پرورش سر کشیده

 ماهی؟اند به گوشِ یک خواندهنتیجه     بیو عرایضِ خود را 

 شود در زمین     این عاقبت دولِ اوست دُری که زاده میهر 

 زند     ها را رقم میکه سرنوشتِ تمام آب

 زنددستی میها یکها و آتشی آببه همه

 فرستد به دنبال نخود سیاهو ما را می

 جریان دارد      او هایگوید آن چیزی که در رگو می

 زمینِ سرشار از چِراهایِ خیسی سرا     فقط و فقط ماه است ماه

 یِ نامقدس را کدام دست هایِ گُر گرفته     این عدسیگونهو چه

 آورده است     تربیتِ تو دروحشی و بیاز دلِ 

 دهند جاودانه     های من ترجیح میکه چشم

     ـ مغزِ استخوان تاریک دریای تاـ  دو ریگ باشند غنوده در اعماقِ دریا

 گکی یتیم     زاده نشود دختر بچهو هرگز  اما هرگز

 گشایند    را در هر کجا که می ایی که هر نامههایاز صدف

        ی تیغ است     یا طنابیا نوشته بی استثنا
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 شام آخر
 «وقت یعنی شعر» و من گفتم:«     وقت یعنی پول»تو گفتی:

 ه باریکی رسیده بودمیانِ ما را معنی کرد     معنی کرده بود    و ب دستی

 های خویش را در تاریکی گذاشتو ساعتی ستبر     شکل

 کنارِ دهانی که کنامِ هذیان بود     

 اند     حاال یک تب را دوازده سکه محاصره کرده

 گریزند     میکه گوگر به هر کجا وو دو قرصِ گفت

 بندد     شان میدستی تمام درها را به روی

 ان از انگشتِ اسکلتی به جا مانده است  شدرهایی که حلقه

 دید)در آن تاریکی که چشم چشم را نمیبه جا مانده بوده است     

 و اسکناسی آتش به بادها انداخته بود(     

 کندتعارف می خود را به سیگاری حاال سیگاری

 کندمی خواند و معناا برای شعری دیگر میو شعری خود ر

 برای این دستی که از کتفِ کفتار بیرون آمده  و من دیگر تعریفی ندارم

 است

 یِ من با کبوتری الل کنی به عروسیوقت نمیکه تو هم معلوم است 

 بیایی

 برای شام آخرخوب است که شامپانزه  حاال حداقل

 ها نقش کرده بوده استی خود را از اول بر سکهچهره
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 خند و هم سوگنددروغین بود هم لب

  "مهدی اخوان ثالث"

 برسرِ خار یتاج

 

 ما تمام عمر     خودمان را چیزی نشان دادیم     که نبودیم

 خار     خود را بخار معرفی کرده بود     و وقتی تو مرا با او آشنا کردی

 ام را در آتش انداختم   دست

 و سوگند یاد کردم که فراموش کنم خود را     

     هایی به عمل بیاورم در خاکتنها و عمرم را 

 از من نبوده است          اش از من نیستکه درختان

 دادنددیگر نشان میهایی را که مرا به یکام نشانهاز چه بود که چشمان

 داندی خود را نمیدر نیافت؟     تا به این بیل رسیدم که زبانِ دسته

 یِ شانه و خاکسترخوانی     تنها وقتِ آشناییو تو او را صلیب می

 ها بودها به نامی بر سنگ     بر سنگیِ شاخهیلِ نهاییو تبد

 که تازه تازه برای آینه روشن شد     که او سراسر عمر     

 ای از خود نشان داده است     که نداشته است     که نداردچهره

 شویم     ما باز آدم نمیبا این حال     اما 

 اند     ا کوبیدههها به زیرِ کفشمان را میخهایزیرا کودکی

 ها     اند     زیرا تمام عمر     کارِ عقابکوبیده بوده

 گانِ زمینی استباال بردنِ دامنِ فرشته
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  [بشر]گفت شد میاش میاگر روی [مولوی]

 .سر بیرون خواهد کرد  آخرش از چاه مستراح

 "چراغ آخر، صادق چوبک"

 

 بیرق و کفِ دست
 آن گاه که جماد بودم     

 ام جاری بود و مرا مشکلی نبودگی از جوانبان به جملهجه

 ها خود را فراموش کردند و آن گاه که نبات شدم     تهِ تلخی

 آن گاه که مرا حیوان نامیدندهای تو سبز شد     ای در دستساقه

 ها قانع نشدندها رفت     و ابیات دیگر به سبزیآب حیات به باالترین بام

 آن گاه که به شکلِ آدم در آمدم      قانع نبودند    

 ها دیگر بار جماد شدندگان یافتی     که جاریتو عشقی چنان به ستاره

 ات چنان خود را بر کشید  هایو رنگِ درونِ رگ

 که کلماتِ ما فقط عید قربان را قابلِ تعظیم و تکریم دانستند

 خنجر و خون  خروارها خروارخسته از در بطنِ خاک     حاال ست بیرقی

 نام     های بیو کِرم     کِشدکه خود را خانه به خانه عقب می

 هوش و عاشق     خودشان را با او     و خودشان را با خود     اما تیز

      ی ویرانگریاز بادِ کوبندهکِشند عقب می

  بوده است     خواهد بود     های ماستاش در کفِ دستکه خانه
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 ا بشکن!ها رالمپآن 
               

 گذرد     هر کس که از زیر این ابرها می

            ها نفسی با کوزهآموزد که غریب نیست شکستهمی

                   رودهای ابر شیرجه میست که از صورتِ مردی در قرنایغریب کوسه

 بی آن که هرگز خسته شود     من خورشید را برای اوست   

 تراشم    ن مرد     که هر روز از ته میبرای آ

 است بازانِ خالص و جانو ببرها را برای خاطر دوست

 کنمپاک میدرست و حسابی که با جانِ پاکِ آهوان     

 در زیرِ این متونِ شکسته شکسته     

      اش را به دستِ چتری غریب سپرده است     گیزنی زنده

 های برقر سیمهای پُر انرژی بگنجشکو جوجه

 بی تفکر از انتحار     به خاطرِ بهاری که در سمتِ شناهاست

      خوانندریز آواز مییک

 های ریز و درشت هرگز ما را فراموش نخواهند کردخاطره نه!

      طالیی و تشنه و قربانی را و نه آن کبوترانِ

 است جانشان  پاکو هایی که دلشان شیر خاطره

      شانهایان و دشنهک از دشمناببی

 ستی ظلمت اند     که خانهسکن داردرونِ المپی مَ که
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 هاعجیبِ بازی
 

      دیروز گرفتاش با جریانِ قویآن مرا  برقی برایِایپرنده

 که امروز برآیم از خاک سراسر پوشیده از برف

 دافتنمیفرونِ تو هایی را که فردا از گردسَرِ زاغو یکی یکی جمع کنم 

 های پس فردایِ بچهو بکارم آنها را در باد برای بازی

 سروها شاید ( یِهای بزرگی بودند) به بزرگیکه چند قرن پیش آدم

 ها آزادی را دزدیده بودند و سروهایی که از زیرشان کالغ

 اندهای این آدمکِ برفی کاشتهاند این جا     و در چشماالن آن را آورده

 کنندیکی سَرهای تو را جمع میها یکیموشی     زاغدر زیرِ این چراغ

 دانند که من هنوز دست دارم و قصد دارمو می

 جوی پاهای خود بروم     وتا با بادها به جست

 هایی بگذرمها و چالهالی چاههبکنان از الو بازی

 های توست     یِ چشمکه جای خالی

 هایِ خرگوشی برفیدهم در برابرِ گلولهجا خالی می

 هایی که گاه این جا سرودی برای یِ موشکنی از شوخیگالیه نمی

 سرایندآزادی می

 آورندهای ما را از ریشه در مییا به گاه     چشم و باز هم همین جا ناگاه 



 152 قرارهای بیقناره   

 

 هابرای چه
 

 

 ها ملخیمرا هر شب تا رُستن     وِ هر روزها را تا من رستاخیز کنمتُ

 مَسکنی در رگ  کند    سبز میسر

 کند     کند و آباد میخود را پیاپی خراب می

 یک قیامتِ پِرِس شده در شپش  

 فرستدها میبه عینک     ام راهایقدر هم تعریف نداردِ چشمآن

 گذردشان     از رویِ افق میتهِ دلا     که تهِبه تُوه

 گردم     از رویِ سیاهِ من که هر چه می

 گردمهاست که در باغ میدیگ از رویِ سفیدِ

 دانند     ها میآهن هایِوگرنه تمامِ نَه

 سَرشان یِکه رویِ رایحهجا رسیده است      ها تا آنکه دانشِ دانه

 کنندکنند و آباد میهای خود را پیاپی خراب میها خانهملخ

 ؟!دبینی     برای چه دیده شونها را نمیکنند از تو که آرییاد هم نمی

 شنوی     گان را نمیها و آوارهیِ سبزِ عینکو شیهه

 باری شب و روز؟     این ماشینِ!برای چه شنیده شوند

      بَرد ها می من به طالیِ محشرِ پاداشِ شپشها را منهایِمن
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 قرارهای بیقناره
 او را دیوانه نامیدند که چرا کلیدش در قفل    

 چرخاندگی میخستهو     باز هم بیچرخاند را هی میتفسیرها 

 د     با بارهای من پس اگر او نچرخانَ

 د؟     با این کلیه که فروخته شده است چه را بچرخانَ

 شاناند که چراغهایی برآوردهر شاشهای خود را دعاقالن خانه

 نامِ تو را تاریک     پس اگر نکند تاریک     

 ام؟     بر دوشهایِ گونه بچرخم با این سراغچه

 اش؟ایهای اجارهها را فتح کرد     با چشمچرا نبینم موشی که کوه

 گذرند از گُل    با این بادها که می

 ها عشقِ گربه را     تیغ اگر ننوشانَد به تاک

 گاهتر باشم در این چرخیدنو من اگر از سگ کم

 قرارهای بیا قنارهو در آورد جگرم را     ت ای دیوانه بیایدبگذار مورچه

 بگذارندعاشق کم کُلِ تفسیرها را روشن کنند و به رویِ کرگدنی کم

 ترین نگاهی به پشت کوچکراسرِ این راه را فقط برای آن بیکه س

 پیمایدمی

 گوید: داده است ب یگانه که نامِ خود را به بادهابیِ یگانهبه آن فردِ که 

 بخواند :    کارندکه بر بامِ خود کلید میمالکان  و برای     «جگرت رُ برم!»
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  «1النه در کوه دارُم، در نهانی»

 

 

 

 

 

 آویزه
 ام نشسته بودمای منتظرِ نوبتیک روز در اداره

 :گان پرسیدمردی آلمانی که تازه آمده بود رو به ما نشسته

 «تو آدم نیستی!» و او گفت:«     من» من گفتم: «     کی آخرین است؟»

 ام     دایِ آن روز دیگر از میانِ حیواناتِ اتاقاز فر

 روم     نمی     بیرون نرفتممن ها ماه

 ست     های هیتلر را     که از خورشید تهیی بچهنبینم چهرههرگز تا دیگر 

 دام به این خوش خواهد بودل فقط و تا ابد دیگر

 ی بچکانی     ات شعرگاه تو از دَمکه گاه من دُمی بجنبانم     و بی

      نام زمینبر این پشکلِ

 ستابریهای خمینی اش صورتِ بچهسوی که در آن

 بود برای ابد     ابری خواهد

                                                 
  طاهر عریاناز بابا  1
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 از آن پس

 به یاد سیاوش کسرایی

 

 

 هاییاستخوان خواستندمیات تا وقتی تو زنده بودی     از نام

 کسب کنند     و من تبر در دست گرفته برای خود اعتبار

 صوت بود ات را که در ضبطِرفتم     نبضها میسوی ریشه به

 کردند   شنیدنِ دیگران روشن میبرای 

 عکسی که با هم انداخته بودیم را

 دادم     بسیار تلخ است حقیقتها نشان میوارهها و سنگبه استخوان

 نشان به آن نشان که تو از تبرها انتقاد کرده بودی

ها اصالتها و ریشه یِو از فراموشی     گیاهانو از به تجارت گذاشتنِ 

 و از آن پس بود     تنها از آن پس بود          هازخم

 هاگان و فسیلکه آن فرومایه

      به دنبالِ دُنبه و منفعت بودند فقط هایی کهآن دُنب

 اتیِ مرگحتا با شنیدنِ خبرِ ناگهانی

 خود نیاوردند       سیاهِبه رویِخود نیاوردند     اصلن سیاهِ  به رویِ

 حقیقتدر این دنیایِ بی    و ظلمانی معرفتبی که در این دنیایِ

 ای اعتبار ندارند     هرگز ذرهن آنا

 !دارندای شرافت را از زمین برنمیشان هرگز خُردهدستان
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 هاکیمعصوم 
  

 ایی که چاقواز دریای از دور     پرتِ حواسِ من بود     گانهصدای پرنده

 کند     اش شکوفه میپشتِ امواج بر چون نیلوفری

 ای پنهان بود در پَرِ شالِ من     سیمایِ پلنگانه

      نددانستاین را نمی هاترین دکلو حتا نزدیک

      هایِ پشت پنجرههای شکستهدانای گُل

          تانهایهای روییده بر شاخهماهیمن از بچه

 های پلنگیِ چشمهای پریشانِ پرنده     و سرخیتا پلک

 کنم     که پرتِ حواسِ چاقو استسراسر در اعصابی شنا می

 الیِ کالهالی این کاله     ای البهست در البهتوییاُخورشیدِ بی

 ام بگیر! برگیر!های مشکیشکاکیت را برای همیشه از چشم

 ترشبگو که آن موجکِ معصوم با نیلوفرِ معصومک

 گان استنازنینِ نان و ستاره هایِپنهانی

 تقسیمِ یک فقط است     فقط یک صدا بود در آغاز هایِرنگارنگی

 فقط یک صدا باقی خواهد ماند در پایان

 داریی مرا که تو از نیازها برمیتا پشتِ نهنگانه

 داریبرمی تو فقط برای برداشتن باشد که
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 درختان یِ ابدیدعایِ
 

 خوانی     های مختلف که میرا به زبانها برگ

 کنمهای مختلف که مالقات میپاشها را با آبمرگ

 خواند     گذرد     نمیی من و تو نمیکند او که از میانهچه می

 هایی به دعا     جا دستکند     اما باز اینمالقات نمی

 ای به فوران است     جا فوارهآن

  ای ندارد          با حتایِ آسمان میانهترین عکسی که و فوری

 رسدهای مختلف میوقتی به درختی رویِ تپه

      ارواحِ لرزان ست در مقابلِمکثی

 هایی که در خود     صدها آستین دارندام وزنده از دستزمستانی

 خوردشان از تو     در تو     آلبومی ورق میو در خواندنِ مختلف

      آیدیشه به مالقاتِ کوه میکه هم ستپشتیسنگ

 اشآسمان یِاش     و هزاران حشراتِ شبانههای وارونهکوهی که فواره

 گی دعایی هستند از جسمی یگانه     به زبانی بیگانههمه

 اش     اویِ نگذرنده را     اوهایِ نگذرنده راجسمی که مکثِ سوگوارانه

 خوانا     رها دست در دستِ ماکند     تا ماردیفی منظم در بلوارها می

 شان بگذرنداز میان ی معطربا رقصو 
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 تمیز و شاد
 

 

 دیگران را اگر روشن کنم   ها را از خرمن اگر درو کنم     و در اجاق "من"

 من پیش از غرق شدن      ها     به اگرهایِای روشنی

 برای وصیت خواهید داد؟        تمیز و شاد  ایترکه

 اش را از آسمان برگرفتساو که دا

 ام فراموش کنیدمرا که خیس» ها نوشته بود: پیش از من به آب

 ! «به حالِ خرابِ خود بگذارید     ابدی بگذارید ها را در ظلمتیو اِی

 هاآمده از دل خاک پس از هزارهحاال من سیمی هستم بر

 ن جا افتاده ی آسمان به ایداند از کدام گوشهو تو اَلُویی که خود نمی

 است

 زندو کدام گنج     سرنوشتِ ما را در کنجی از بادها ورق می

 ترین کار را شاید آن موجِ معلق کرد     اما به

 ها دمیدها و روشنیرنج یکه پیش از همه ها     رها از تعلقآن موجِ

 ها گفت:ها از داس     به دستیِ ساقهگیالی رمیدهو در البه

 خواهید زنگ بزنید     ر که میبه ه»

 «ی نکنید!قات     و تزویر و تملق ای با زَراما مرا هرگز ذره
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 قیامت در پیاله
 رنگ رسیده بود     و خام بود سازشاو تازه از راهی بی

 هایی سبز لرزیدندی تو اشکی سبز لرزید     اشکاخهکه بر ش

 های صادق و سرگردان را دریافتمو من ارزشِ سیم

       رسند     برای آن که نرسیده باشندهایی که از راه میسیم

 های سر به سنگ خورده: این تخته سنگ یِ کوهستانبرای آن که اهالی

 های ماست گیریشهآز و از بیهای نوزادان     از ها و زاریبدانند که لرزه

 دَم به دَم زنددریا دیوانه شده است و زخمه بر شما می

 های غیرِ ممکن و     رنگ    و  یِ صمیمیدِ صداهاو سرو

 سرایدمی پیوسته را طالهایِ منزجر از خنجر و خیانت

 امتان را ستایش کردههایگیها و با شاخهدینیای بادهایی که بی

 کنم    ستایش می

 جا را داشتیدسرِ آمدن و رسیدن به ایناگر این بار 

 ی زردِ ما بیاورید     های مرددِ مادرهاخبری از مردمک

 تابند     های سیاهی که میو     از ماه هابرگگلسارِ ازسنگ

      برای آن که نتابیده باشند

  کوبیهای پُر از الحاد و پُر از پایبرای آن که پیالهو 

 به شما بیاموزند اکیدن      ـ اندکه سرشته از سرهای به سنگ خوردهـ 

  !منتظر هیچ پیکی نباشید     به هیچ وجه که دیگر
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... 

 بخشایی اگر با تو نیامدم به دیدارِ اوالبد بر من می

 گفت اما غبار را در نظر داشتاو که از دریا می

 داند که با تو نیامدم به دیدارِ او راترین هم میاُمی

 ها     علتی رفته است به زیرِ الله

 نیستند اصلن زارها عاشقِ بایر و شورهعالی

 از الف تا یا          ها را او در نظر داشتکاروانِ قالی

 ای روییده که علتی رفته است را     عاشق نیستند راگهواره

 من      گین و صبورِغم هایکند برای دستتعریف می

 کاروانِ قالی و عقیق و یشم ولی 

 که ساز و باز و کبوتر     بَرند تا کجا     پاهای تو را می

 بخشایند     سوادترین فردِ عالم     بر او نمیراهِ بیبه هم

 باغ     که بر کفلِ شتر     یک داغِ بی     بخشاینداو را نمی

      گر کاشتیک داغِ داغان

 دارد دارکوبخندِ خُردسالی را که بر میتا هر لب

 ترین مندترین و سخاوتوحشیبروند پیشِ  های سیاهِ دریا بدوند وکف

  ایقشق

 دیدارِ روی و شنیدارِ  یِکفاره پرداختِ پولی برایِ به دست و پا کردنِ

 حتا هم آنانی که از سُمِ خودشان صدایِ 

 سودهای سرشار بیرون بیاورند ها وخواهند نمکمی
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 یکتا کنام
 

 

 داری     ها هر چیز را بر میدو ماری که با آن

 گاه از راستپ     بینویسی مرا گاه از چها میو با یکی از آن

 کنیدر این میان هیچ مهم نیست که وبا یا هر دردِ دیگری را درمان نمی

 داری استاند شاید     مهم هر چیزی را بر میها اصلن درمان نشدنیآن

 گذاری است     گونه در هنر میچه

 ده کودک با کام گرفتن از کلماتِ کوچک

 نندکها را فراموش میاصلن درمان نشدنی

 در این میان بیست هزار سال دیگر نیز شاید

 گونه در هنر     کنام من همین ظلمت باشد     همین چه

 شان نکردهایی     که سیروس هخامنشی هم درمانهمان ویروس

 شد     بعد از این تفاصیل "اخیلوس"شان جنگید و ممدوحِ ولی علیه

       هم نیست خاک از کدام سونویسی    اصلن مها میو بعد از با یکی از آن

 نویس کنندسو     مرا پاک کنند     یا پاک باد از کدام

 ) بگذار هرگز نکنند     بگذار هرگز بکنند (
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 های دیوانهرنجی با خانهشَت
 
 

 ها معنا معنا ندارد     عنانِ ابرها را کجا     دیگر برای بُراده

 داندهن آهن را برادر نمی؟     که دیگر آیگونه بسته بودچه

 کندو اسبی با ابرِ آشپزخانه     مرا خانه به خانه دشمنانه دنبال می

 ها را در کوره بئآتشدو بارانتا هر گونه معنا را بشوید     

 ی آسمانی؟هاگونه مرا بسته بودی به بند و بستچه

 ها یِ فیلکه امر به من مشتبه شده بود     که بر پشتِ همه

 رانِ روباه هایِ بلند با هایی دارم و هویی دارم     و باران من

     سَری دارند و سِری دارند

 دانستندها از آغاز میقوری یِ ما راکوریشک اما بی

 شان فرا روندهاز دَم هایی که آهِ ماستقوری

 ایهایی که حاال دیگر در هیچ خانهقوری

      سندشنابه رسمیت نمیهم ما را شحتا دُمِ 

 و کُشته شدنِ سهراب     به خاطرِ یک سراب  خونینگاهِو هر سحر

      سینییک ی برنج را در هزار دانهصدها سیسُرب
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 و سَرهای در باد         کنندمعنی زدایی می

 های خودشان را در خاک     حتا گردن

 خوانند     توانند بخوانند     دیگر نمیدیگر نمی

 تو حتا خواهرت را که آسمان باشددِ خون گرفته     آه ای خورشی

 پهناورت بسیار یِای     پیداست که در زیرِ فراموشیفراموش کرده

       کنندمیمرور  ی خودشان رامردانهناجوان کسانی امر

 هایی هنوز باشند هایی این جا مذاب باشند     و چهرهتا چشم

 ه کودکی نپذیرند    خود را نیز بیِ گرسنهکه حتا خالِ 

 توانند داشته باشندچه رازی می     یِ یک بُرادهمگر دو ریزه آیا

 خوابانه     چای و قهوه اش     بیکه برای به چنگ آوردن

 گری هستند؟سرشار از این همه حیله
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... 
 
 

 دهای تو را تا باز آرَگیی دمیده از دندان     رمیدهسپیده

 ی من بیعت بسته است     هاو شادی هابا زاری

 خسته است این گرگی که غروب را به دندان گرفته

 کندهارود به دیگر چه فرق میو می

 ام راام اگر به تو سالم نکردم     به دل نگیر این نکردنرِ راهِ رفتنسَ

  هاست بنگرآن سَرم را که در سرانجام

 ست آویزان از سپیده     لنگر اگر دُمی

 ست به نوکِ کبوترسالمییا اگر خمیرهای ریزِ بی

 ام را در جهنمی که هر جایِ جهان     رومبه دل نگیر این می

 دادگر بگیرداد     بیجایِ جهان است     به آن دودِ بیهمه 

 داند بگیرام را میدانمات میدانمبه می
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 ایاگر ستاره نامه
 

 یِ صدا را شنیدمایآن قهوه   ای را دیدم  من آن صدایِ قهوه

 گرفت     دیدم، شنیدمی چشمِ تو که پَر میوقتی من آن را     از گوشه

 روییدند سبزانداز میها وقت و ناوقت     بر چشمخوابیبی

 با خودم گفتم دیگر غریبه نیستند     

 شان پریده تا آسمان     تا دیدم، شنیدمهایهایی که گوشهاین فنجان

 ریزند زرد     ها میخاک که از آن خرافه تا

 ها عزمِ خوابیدن ندارند     ها که بر سرِ دماغتا اذان

 گفتم راهای با خودم میدیگر بس است این تایِ سجاده که جاده

 های پوچد تا دستدهشان     ادامه میز صحت و سقمپرس و جو ابی

 بُردکه مرا می "تو"گرفت     که پَر می "تو"دسته     های بی گُلتا دست

 ی     ریزد زردجا که از آن فقط میام اینباز ماندهمن پس چرا 

      ؟آهریزد می

 ای برای گوشِ ما ستاره نامهترین و آن بیدارترین آن فرهیختهحاال اگر 

 بنویسد

 صداهایی یِدر نوشانوشِ قهوهاش نامهشود آیا گم نمی

 اند؟سپر کردهکه بر کاکلِ پرنده سینه 
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 ماگنولیا
 ام نکن  مجنون    ماگنولیا! 

 کنندجو میوهای آسمان جستحقیقت را در الیه اولیا

 ست افتاده     را در     از به     ولی یارِ من سنگی

 ها جن زده کنی؟خواهی مرا مجنون کنی؟     قط را در قلمبرای چه می

   تر از سبزتر هستند   های جهان مؤمنجنده

 اندازنددارند     به هیچ جا نمیهای خاک برنمیو هیچ جنایتی را از الیه

 های آسمانهایی در درجهی دستام سنگی نوشتهاین تنها من

            گذرد      جا میکه سه سال زن ندیده است دارد از اینساده سربازی 

 گذردها میسارسارِ سارها بر شاخسی سال از سنگ

 های خونی  ام که در گونیا مناین تنه

 گویم     نشان میهای بیاز به گودال

 نویسم     های پُر مدال میرا به گودال

  ام نکن کناره بگیرم؟خواهی از مجنونچرا می

 تر از سبز     کجایِ دستِ دوستان نشسته است؟های مؤمنبوسه

 گذردتر از خویش میجوهر از ظلمتی ظلمانی

 های معلقام مریم مجدلیه     دورتر از نزدیک به این هزارهناین تنها م

 اند     های تو که برگ ندیدهتر از دور به چشمنزدیک

 نباشد و از جنون جن از    از تزویر زَر و  اش ازهایگیبرگی که زده
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 درونِ خود باش هایِفرهادِ کوه

 

 

 اشپراکنده و خسته اش     از خاکِی که از آبِ دق کردهنقش

 آموزد     اش     هرگز و هیچ چیز نمیشکستهدل یِو از تیشه

 ای دفن؟آیا بهتر نیست که عاقبت او را مچاله کرد و     در چاله

 کندما بادامی نبودیم که گفتارِ دهانِ دیگران را شیرین می

 ندیدیم هر کاشانه یِو افسوس که افعی را در آینه

 یِ قرآن و     خوردهگکنارِ قابِ زن

 اش     یِ ساعتی که پاندولترک خورده یِصفحه

 ست پُر نقش و نگارایدُم پُر نقش و نگارِ گربه است     دُمِ گربه

 گویم     ای یاررا می ایِ جغرافییِ نقشهگربه
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 هاگیریگهریگ

 

 بودیای برسم که تو اش مرگ بود     تا به ریشههایاز گیاهی که برگ

 ای برسی که من بودم     تا به ریشه

 د ووه بدیوار چه دیوها را که پری پنداشت

 بال گرفته      بویِخوش ها را که دیو!     اما دیگر آن بادِچه پری

 و از این پسبه آشیان باز نخواهد گشت     هرگز دریغا که 

 موجوداتِ نامریی لذت خواهند برد     دیگر تنها 

      سرانجام کهآهنگی     خوش     رنگیبا و خوشنِ زیاز بیا

 !بیابان به آن دست یافته است

 اندیشداش میبه دوستانِ مرده    رود و راه می هاای در خیابانمرده

      ریگِ خود هستیای کودکی که ریگآه     

 هایِ آسمانی     بازیلذتِ گی در و از غرقه

 هستی  مست سراپا     خود طعمِهایِ عبیرانگیز و خوشدر بازی

     را فراموش کرده و  مایِ همه هایِ بی بال و پَرِگذشتهآیا تو 

      اش در کجادانم ریشهریزریز     به خاطرِ یک سودایِ نمیدوباره 

      آواره خواهی شد      در چه وقت

 نسیم ویِ بیهادر صحرا    آواره خواهی کرد دوباره خود را 

       ؟ ی متوهمهایِ دشتواریدش در
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 از کجا؟
 آمده بود و در من وارد شده بود روراه     که از راه

 گ و روده و خون     متعجب از مشتی ر

      گوییها سخن میشکاک شد به تو که همیشه از شهاب

 و مشتاقانه و بی سر و پا     از آسمان و از سماع     

     ـبی پشیمانی ـ     ت پیاپی ِ پیکرزیبایاز اعضایِ 

       دهی در این راهشهید می

 های تازه واردی به سوی برف    گرداندم رفتم و رو بر میمن می

 دادند     ها را به هم نشان میگره     نخکه بی

 تو را داشت   یِروحانی هایِمُشت من که جایِ صورتِ زخمِو بر 

      گذاشتندمرهمی آبی میفقط و فقط 

 آبی      یِواژه از کجا آوردی تو این همه

      نقاش را هایِکماناین همه رنگینتو 

 مفلوک؟      کوچکِ آه     ای قرمزِ

 ه بود روزی     من بیرون آمدمن     از کفِ که آن آتشی که از 

           از ما دور     چنان دور رفته است

 مکرر      یهانامهکه به دعوت

  ـ هایِ هیچ دریایی ـ حتا زیباترین دریاسیقیپُر موو 

 گویا !     جابه این خواهد گشتهرگز دوباره باز ندیگر 
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 یِ مقدسگیجانورانه
 

 

 با این حال     است 1قورواقی روحِ ما خیلی قِژِنقیافه

      خواهد حال کند     با زنانِ خیلی قشنگانزمانِ حال می

      خیلیانِ قشنگ

 خواهی که بخواهی دانست چرا آمده بودی در این دنیاتو ن

 کُنصافگیانِ آینده چون ماشینِ آسفالتگونهو چه

 خواهند گذشتناعتنا ها بیدیگر از روی خواهش

 نامل را خیزنده از گورهای گمگِخواهم شنید خیابانِ خوش

 ِ دیگرشان     خواهند بود کسانی در تولد

 گری وجود ندارد     خرچنگِ زیرا دیگر شکنجه

 رد  یِ زیرا دیگر قاتلی وجود نداقورباغه

 همین امروز شایدِ دختری را دیدم شانزده هفده ساله

                                                 
 قورباغه. مانشاهی معادِل خرچنگی کردر لهجه  1
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 زیبا      / اش از پشت پیدابایدِ شورت

   نه باشد            راگکی پرهیزگاخواهد که بخواهد حتا خُردر نمیپرگا

 دنیایِ بادانه؟  تزویر است در اینیِگانیچه کسی هنوز نقطه

 هاست     ات لگدکوبِ بر عمامهآتشانه تُویی که تُوهای

 گانرفتهدوهای مرا عاشقِ آن زیبا زود     دو لیمویِ سینه

 کرده است        گان آن فریبا زود کُشته

     گذرد پشت با صورتِ تو میسنگ

        اش روی همهایی سالپانزده پالیزِ پُر گُل    و همه های چهاردهاز زمین

 هستند     آیاها را     های در خود آب کرده چِراها را پرتقالمثل 

 هایِ همیشه کوک شده     در زیرِ دامنکوکیچیزی چون ماشین

 حال و هوایِ خوردنِ دایره     و بازی با سوسماران را دارد 
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 در ستایش گیاهان
 

 غریزه اعماق است و ظلمت است     

 ها هستندیِ عمارتطبقات باالیی     فکارو ا

 سایه     های همزنم به چشممن هر چه زُل می

       درونِ تو را بخواند تواندزند که نمیاز آن ماغی بیرون می

 ای نیست جز ادامه دادن به تابیدن  خورشید را اما چاره

 ست انبارِ آه این جا     و تاباندنِ خویش     چاهی

 ست     جنبد در ظلمت     گاه شبیه گاویجودی که میو آن مو

 بنیادِ این خانههای بیو گاه به سیمای انسان     پایه

 شناسد     ودش را هم نمییِ حتا خخانهاز پایِ مغرضِ صاحب

 هایی نابینا معرفی کرده وهدار     ما را مناربرند     دارِ خندهفرمان می

 ها و که حتا برای انبوه غریزه     خودش را پنهان در چاهی

 یِ خودش هم جا ندارد     جا کم دارد     های شخصیعقده

 هستند      ی صادقانهاقرار یِگینبوده     ساکنانِ آن باالترین طبقات

 یِ من   گیگونهچهو      و سیب ی اناریِ هر دانهگیبه چشمانه

 یِ مخلوقاتِ عالم را     گیهکه تاجِ اشرفان     ستا یِ توگیدستانه

 گذاردی گیاهان میبر سرِ تهی از توطئهجاودانه    
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 کفش و کاله
 

 

 کنندات میتکه     قطارها تعریفتو آن هستی که تکه

 مانَد     ای از من به جا میگاه تکهدر هر ایست

 رسند هرگزست که به مقصد نمییرهاییهمین تفسماه 

 گی    اندیشهِ بییده در گوشهآیا آن کلوخِ افتا

 تر از ما نیست؟     بختخوش

 کشند   دیگر نمیهایی که شاخ و شانه برای یکو این شاخه

 تر از گیسوی شما نیستند به آسمان؟نزدیکدر دلِ طبیعت    

 های پاره را در پا کرده وچه کسی پریشانی

 و گوزنهای گران را به سَر گذاشته است؟     آهو نگرانی

 سر هرگز نگفته استبهاند شاید     و شانهتر وزن کردهعشق را به

 خواهد گُلی به سرِ جهان بزند     که می

 ما دل نبستی هایآیین کدام از ای شاهینی که هیچ گاه به هیچ

 های آسمان است!ناکیواره در تکِ طربات هماما جای

  پایانِ زاغ هستندبی ها     دو پَرِدانستی که ریلتنها تو می
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 در ستایش عشق
 

 

 دهمها و پاره کاغذهای تو را در باد     ترجیح میحتا آشغال

 اشاین سرزمین     با مردمانِ سنگیهای گی و بَراقیبه پاکیزه

 زدند     و گاه با دیگریو آن فقرهایی که گاه به من تلفن می

 وشیدندنهای صمیمی را مییِ یک چای و سخنگیساده

 رنجهایِ بغرنجِ بیبرای من بسی باالترند     از این قلب

 یِ مادرش را گم کرده بودبغضِ آن دخترکی که کیف و دوربین عکاسی

 ترسید از ترسِ تنبیه به خانه باز گردد     دریایِ امروزِ من استو می

  قلب      تپشِبیخون و هایِ بیر میانِ ماشینگرفتارم داینک 

 خندی سطحی و مصنوعی   با لب

 ام در تو باشد     گی و مرگخواهم زندهاما می

 کاغذهای در خیابان یا در بادتها و تکهقلبکه بر پارهتو 

 شود     یِ عاشقانه یافت میواژهو چندین هنوز چند 

 ست   هایییِ دستآثارِ جوهری    ات هایدانو در زباله

 اندی آتش و عشق     احترام قایلهاکه هنوز برای اصلِ زبانه



 175 قرارهای بیقناره   

 

 

 خائنِ مادرزاد
 

 شد:تر از خودش باز میاو دری در دروغ بود     که به رویِ دروغ

 جا که رویِ من نیاموخت  آن

 شان به طورِ کلی مختلف راهایمدارا با دو بادِ اصل

 ای بر در بودی بودندحلقه وِها عاشقِ تیِ دستهو هم

 شوند     و چون بیدوار وارونه میهای بزرگوارهگوش

 اششوند     در این وادی که هر یک از صد آستینمجنون و آواره می

 یِ باه     ی تعظیمِ هزاران روباه است     قوهآستانه

 یِ ظلمتاصل و نسبیکه دیگر بی     کندمتولد میرا هایی قوهفقط چراغ

 شان مطرح نیستاییِ ظالمان     اصلن برو وجود یا ناموجودی

 هایی بودما     شاید تنها برای موران و ملخ هایِپس آموخته

 حیات     منتظرِ آخرین بادها هستندآلودِ خاککه در واپسین حیاطِ 

 اش رااش را     یعنی رنگینخروسی شبانه پَرهای مختلف

 کشدمن می یِنه و مادرانه     به رویِ پریشانیمهربانا

 خواند:با آوازی یگانه     تو را به نام باز می اما هر سحرگاه

       «ای خائنِ مادرزاد!»
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 کودکانِ آبی
 

 داشتمآسمانِ خودم را اگر به روی سرم می

 داشت     خودش میرویِ ر اگر آسمان سرِ مرا ب

 ام باز شدنِ دهانِ شیرینِ کودکانِ آبی بودو اگر پنجره

 شد     ر قرمز نمیدیگر شاید قدر و منزلتِ تو این قد

 شد     موشی که در سوراخِ خودش نیستنمی و سرِ گربه این قدر کَنده

 سوراخی که موشِ خودش را ندارد     

 ی سوزن است و شکافتنشان آسمان سرچشمهبرای

 تر است هزار بار   ام سگ شریفبرای

    بینمسری که هر روز میاز این آدمیانِ بی

 ای گرگی     که از داشتنِ یک پنجره محروم استگریی برکه هر شب می

 یِ خودش را از دست داده استآستینی که دستِ آسمانی

 کند مرا که سفیدم     و سر ندارمگیری میدست

 ی حیاتِ تلخِ تواما سرِ آن دارم که تا آخرین لحظه

 گان اسیرندهای بانمکی را     که در تخمِ پرندهدوست بدارم قدم

 ترکند    میپی در پی هایِ زردشان     تنگیت که دارند از دلهاسو سده
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 درها
 

 بر جاده نه چیزی افزوده شد با عبورِ من     

 شنای تو     و نه از دریا چیزی کاسته بی

 دهدبخت نشان میی شن خود را خوشهر دانه

 بیند     را نمی درِ در درونِ شماو 

 کنییکی غرق میها را یکیداقتبه رویِ من باز نشو ای کسی که ص

 کنندها گم میگیشان را عابران در افسردههایدو تا دوتا چشم

 کارداش را باغبانی میست که دانهو بلندترین اقبال از آنِ عصایی

 داند     ای آدامساش را نمیکه هیچ کس آدرس

 های انتظار     ها و کوتاه شدنکش آمدن

 های انتظار     نها و کش آمدکوتاه شدن

 خواهد ادامه بیابد؟     تا کی می     یِ سفیدپوشآن منجیآمدنِ برای 

  تواند داشته باشد این گُل           داشتِ چه تغییری را میچشم

 کننددیگر را اعدام میهایی که یکاز آن دندان

 فروشند     بادها میرا به قیمتی ارزان به شنتو 

     ه روی هر جاده و هر دریا و آن دیگری را ب

 بندند؟میمحکم چون سنگ یا موج     
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 خنیایِ خواب
 

 گُرگرفته هایِاز خواب     خوابِ از گریه هایِدر خواب     گریه هایِگریه

 تکه شده از دستِ گرازان     خوابِ تکه

 توقف کردهناگهان هایِ در حالِ بالیدن رِ بالشخوابِ از پَرپَ

 یارانِ مرده یِ همیشهاد از یادِ های زیگریه

 روند     ها بر باد میماسک ست     کهخوابی که فقط در او

 شناسم     تر میمن خودم را بهکه      ستفقط از او

 فروشد     یِ تفنگ مید را به ماشهخو     از انگشتی که در حالِ بالیدن

 روی     به جانبِ زمین باال می     پله در تاریکیو تو پله

 و سگانِ شکاری به جست و جوی یک ستاره هستند

 از هواهایِ خائن یِ ریه از هواهای ناپاک     گریه

 های پیاز است     به تعدادِ الیه     اشهایاز صورتی که صورتک

 اشگیریمیوهآب هایِگاهجهانی که در دست

 گیرند     ها را به جای میوه به کار میانسان

      مندانه زیستنکه گناهی ندارند مگر شرافت گیاهانی

 نمگر عاشقانه مرد

 شود :ات در یک انگشت خالصه میو تو که تمامِ توانایی

   پذیرداشاره به دو خوکی که کردارشان توقف نمی
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 آقای سقوط
 

 ای ام ورم کرده بود وُ رَم کرده بود مورچهروح

 بُردکه حقیقت را به دهان گرفته با خود می

 یِ اسبانی با روحی ناآرامکنندههای تو گیاهانی بودند مأنوسدندان

 یِ سوار     برای نوشتنِ تن و نوشتاندنِ روح بودگیگرسنه

 هایِ دیگری رسیدهات به زیباییهایای قلمِ در رمارم

 دمهای سپیدهرسانی به سپیدهبری و نمیچرا این مگس را با خود نمی

 گی؟های رها شده از سرگشتهکنی با ریشهو مرا آشنا نمی

 نوری زاده شدیم     ما در تنورِ بی

 که شما آوایِ زنجره را زیباترین آوازِ زمین معرفی کردید

 و به او سر سپردید     سالم آقایِ سقوط ! 

 شویحال میکه از آشنایی با سه شپشِ شطاح خوش

 ندبودزیبا و خراب دانی که از آنِ خانمی خانهآیا میاما 

 اند؟این دو چشمی که االن متعلق به یک مورچه
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 آقایِ روده
 

 

 ام بکشد اواش را به رخقیمتآمده بود که ماشینِ نوِ گران

 ها رااش افسون کند نوترین افسارکراواتو 

 ؟ندها بودترین آدمام محرومآمده بودم برای چه من که شاه

  ندارد دانستم خوک در شَترنج جاییمن که می

 آیا وجودِ یک کرکس کافی نیست تا هر کس

 های امروزها پی ببرد     و بداندکه قصیلخانه اینتمامِ یِ اصالتیبه بی

 های دیروزند؟     سرِ بازِ بطریها و اسطورهزیباترین افسانه

 دهد     در این دنیایِ متعلق به بوقلموننهادِ فراموشی میها پیشبه لب

 / ایاما پاپیونی و کراواتی     یا عمامهجواب     هایِ بیچه در این برایِ

    های کهنه          شود پس از اسبکه یک دریچه اگر ناگهان باز می

 فقط برای آن است که کسی سر از آن بیرون بیاورد و بگوید :

 خواهد یک بارِ دیگر اما این بار مستِ مستآقایِ روده!     خانمِ مثانه می

    را  دیگر آیا سه خورشیددر این هیچ بوقی دو دست     شما بازی کند با 

 ؟تا ابدهرگز  بیدار نخواهد کرد
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 خانهچاپ
 

 ام برای او بود     ای کاغذیابم که تمام دعاهایدر تو درختی را می

      های با باد رفته را ن تمامِ دستای کسی که در م

 جویی   های نگران را میچشمو 

 کشان   گونه تشخیص داد که کاهاولین کاه چه

 گونه که تا قیامتای از جانِ او بوده است     و دومین قلم چهتکه

   فقط باید قائم به دعا بایستد؟ 

 اش از ماست     و پاهایایجا که سرش از ستارهتا کسی بیاید این

 دیگر رفته با بادمایِ از آغوشِ یک  مایِ جدا شده از آتش   

 مانده     جا و تمام جاهای دیگر باقیاما باز در این

 چشم به راهِ کالهی غیر تکراری     

 تا سومین کلمه را هر شاخه بتواند در خویش تشخیص دهد

 و باغبان بداند که آب     کاغذی خیس است     

 که کاغذ     آبی خشک است     

 تِ جاودانه نجات دهیاات را از ظلمواهی جانخاگر تو می

 ات آن سطرِ موعود را هدیه کنی     باید پیش از هر چیز بدانی:و به بدن

 های مرا و هر کس دیگر را هنگامِ صحافیهایی هستند که اشکدست

 کنندگذاری میاشتباه شمارهیِ گیتی     دقیق و بیدر هر  گوشه


