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 ها مصنوعی هستندآرزویِ انسان
 

 

 دیگر است    اگر عناصر را در طبیعت بیعتی زیبا با یک

 و خارج از هر چه پالستیکی و مصنوعی    

 شان را نپذیریم؟هایپس چرا ما باید جنایت و تعدی و قتل

 رساندمی طح به عمق رفتن    عمق را به سطحی دیگرو ندانیم که از س

 دارد؟شود و    رنگ تَرَک برمیبماند    برگ دیوانه میو سخن اگر در دل 

 یِ دوردستی غالبن اغواگرند    هر قناری و قالی

 روند و    شان میبسته به جانبمردمْ چشم

 خرند    مشتاقانه یک گوش و دو شعر را ازشان می

 هایِ نبضِ این سه شاعرِ جلیل و جاری در رود    اما نزدیکی

 مانند    باقی می جاودانه غریبه

 میرندها میریزهترین عزت و احترامی از سویِ سنگکوچکو بی

 دارند؟    یِ مرا از خاک برنمیچرا جنازه

 گذارند؟    چرا کسی از پنجمین عنصر یِ چهار باغ نمیچرا تابوتِ مرا بر شانه

 رد    هایِ عالم را به دنبالِ خود دایِ پدیدهیِ همهیِ ابدیکه دگردیسی

 یِ بیش از حدِ شما به خویشتنزند؟    شاید نزدیکیحرفی نمی

 دیگروارِ موجوداتِ جهان در جوارِ یکیِ کهکشاندیدِن زیباییمانعِ 
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 یِ نبضِ حقیرترین حشراتمانعِ شنیدنِ صدایِ هماهنگی

     گان باشدترین فرشتهرفتهبا نبضِ فراپیش

     گر هستیای عمقی که خود سطحی برایِ عمقی دی

 ای سطحی که خود عمقی برایِ سطحی دیگر هستی    

 هایِ در سخناند    دلها و آرزویِ آدمی همه مصنوعیخواست

 ای که از آغازِ پیدایشِ گیتیهایِ در دل دارند    و آن قناریفرق با سخن

 ها را محکوم کرده است    ها و غارتقتل

   یِ پرنده بوده استباز    یک قالیبدهیِ شعیِ یک قالیرفتهفقط نقشِ رنگ
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 دهندخللی دست به دستِ عللی می
 

 

 دهند    خللی دست به دستی عللی می

 کنانزنان و رقصتا این جهانِ جنده خنده

    به جانبِ جن و لجن و جنایت روی بیاورد 

 کنند     گی و فردوس وفرشته را از سر به درو مردم فکرِ فرزانه

 شعر و شمع و شهاب به سر کنندسفر و عشق    بیشان را تا سَحَر    بییهاشب

 گذشتهایِ فراوانِ درختان بودم    تو رودی که از کنارِ من میمن شاخه

 فلزی    مانعِ ساختنِ پلی     هاییهایی با قلبدانو آنان زباله

 ای     پُرعطرِ هر پیک و پیغام و پروانهبرایِ عبورِ

 ای دارد    انسان در دروِن خویش صافی

 یابد    یِ چیزهایِ دنیا با گذر از آن معنی میکه همه

 یِ فرتوتِ یک نهنگ     یِ آدمی    با الشهگذر از آن زیباترین بچهو بی

 د    نترین فرقی ندارریزِ سه پلنگ    کوچکیا با دو دندانِ خون

 کنداوانه از خودش به بیرون نگاه میکمخفیانه و کنج "در"خاللِ 

 بیندگان میها را چون توپی روان    در پیشِ پایِ بچهیِ شبتاریکی

 یِ رودی    ترین اثری از زاللیو نَه کوچک

 ها بود    دانکه روزی ضدِ اراذل و رفتارِ زشتِ زباله
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 اشرِ سایهای که در زینمود    صافیای ارمغان میو به درونِ هر آدمی صافی

     رقصیدنددیگر میها دست در دستِ یکو سوراخ هاخورشید

 هایِ جنده یا جاکش نبودند    ها    از آنِ موشها و دولتو قدرت

گذرد گُلِ تو    شکسته و ناشناس میای مست هستم    دلاز کنارِ من که پروانه

 یِ توپ نوشته:اش توپی    و بر پوستِ خستهدر پیشِ پای

 هر کس که امروز معصوم و مقتول است    

 شود که فردا در موقعیتِ خاکی دیگر    دلیل نمی

 ر و قاتل از آب درنیاید    دفردا در شرایطِ مشخصِ بادی دیگر    مقتیا پس
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 ها در قفسزن
 

 

 اش دو بخار بودندرویید    چشماناش میبه جایِ ریشْ مِه از صورت

 هایِ خویش را گم کردهاش ساعتی بود عقربهش یک یخ    قلباو دهان

 و اعدادش رزمنده برایِ رهایی از قفسِ ریاضیات    

 شودام مدام زخمی میجهان جایی بسیار تنگ است برایِ من    دست و بال

 رویدام مِهی پُرشاخ و برگ میگی    و از جاپایناکِ زندههایِ اندوهاز زخمه

 کندگذاری در خویش میت به آشیانکه تو را دعو

 خواستند شنیده شوندخواستند دیده    میها میآن اشک

 هایی که خواهران وخواستند به سویِ دوردستِ اشکها میآن اشک

 شان بودندبرادران

 دیگر تبانیپَرکشیده    یا فراخوانده شوند    که ناگهان شبی دیوار و آینه با یک

  گی غلتاندهها را به سویِ قحبهغلتک    کردهدیگر غلتبانی با یک

 اشبه جایِ کاله بر سرِ خدا    دو شاخ و    به جایِ ریش در صورت

 بار بیاید    یک مِه را کاشتند    حاال اگر مسیح این

 اش مسلسلیبه جایِ خر بر جت سوار خواهد بود    و در دست

 می     اسالانِیاریِ بنیادگیِ سلسلهبرایِ براندازی

 خورندشان را میدرند و گوشت و استخوانکه آوازها را می
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 زنند و از آنانها زخم میشکنند    به زخمهدلِ نازکِ سازها را وحشیانه می

 هایِ فریبا راهایِ زیبا و گُلها زنسازند    و در قفسهایِ قفس میسیم

 گذارند    سان به معرضِ فروشِ مردان    یا نامردان میبا قیمتی یک
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 دوازده جغدِ ساعت
   

 

 گشایند    ها دهان میدر این خرابه وقتی خاطره

 هایی از خونْ چهره نموده    دندان

 ها راه پیموده    آوازهایی زخمی لنگان در کوچه

 شود    ها به رویِ خدایی کر و کور و کچل باز میو درِ خانه

 هایی بگوین ای بومِ شوم و گرامی    و با من سخن از بامبفرما بر صندلی بنش

 که بر آنان شکنجه نشست    که از آنان اعدام برخاست

 شان    هایی که خونِ پاکِ شقایقسخن از هامون

 گان را زادنددر لقاح با خونِ آواِز گرمِ خروسان    مبارزان و فرشته

 گان بزدایندیِ آزادهگیزندهتا زنگ و آزار    تا زنگِ آزار را از ذهن و 

 گونه و به دستِ چه کسی ساخته شده است؟این ساعت چه

 خیزاند     خاک برنمیگان را از خوابِ دیرینِکه مرده

 یِ غبارآلودِ آن خرابه و    که آبی به چهره

 ریزد    و سخنِ زردِ هیچ شمعی    به دست و پایِ کثیفِ خراباتیان نمی

 یِ سیاهِ یک میخ و    شخصیتیبی   ای در پیچِ کوچه

 سوزاندبارِ باغ را نمییِ قرمزِ دو میخک به سرنوشتِ غماعتناییبی

 یِ ساعت بودم    گانهمن تنها یک جغد از جغدهایِ دوازده
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 بود     1اش بنفشجغدی که جیغ

 خواهی و    اش درفشِ پهناور و بلندِ عدالتدر دست

 آسایِ خورشید بود    اش رخشِ باددر زیرِ ران

 یِ تو را کوبید    و با باز شدِن دریِ خانهجغدی که روزی درِ زنگاری

 شده به دشمنافسوس که به جایِ تو    شمعی افسرده و مرده و تسلیم

  گو را دید   ولی هنوز متحرک و سخن
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 هایی چکیده از خودنویسلکه
 

 

 کاه دامی بود     یِسالیمیهمانی دادن به کهن

 شانیِ بیرقگیهایِ بلند را با قله و غرورشان    با آزادهکه کوه

 یِ جوهریهایِ پراکندهگی کشانید    و ما شاید لکهبه آواره

 از خودنویسِ خدایانی ناشناخته بر خاک چکیده    

 ها سپرده شدهها و رجالهمان به دستِ لکاتهو تعیینِ سرنوشت

 شود    دانِ مادری زاده میزی از زهحقیقتی که رو

     پرستانروزی نیز به ناگزیر در جمعِ زیبایی

 یِ منفرد    سر بر خاک گذاشته وهایِ شورشییا شبی در کنارِ شمع

 اینان با نقابِ گُلی بر چهره    دهداش را به آب میواپسین نفس

 دیِ خویش فراخواندنای بودی به میهمانیتو را که پروانه

 هایِ رنگارنگ در سفره    اما پس از صرفِ زور و شکنجه

 یِ پرپرشده نشاندند نامهامضایِ تو را در پایِ یک توبه

 شانها و غرورهایهایِ بلند با قلهترین جُرمی    کوهارتکابِ کوچکو الجرم بی

 شان    جاودانه آواره شدند    قیریِ پهناورِ بگیبا آزاده

 ستجا دامییِ جوهری    و آنجا لکهویند که زیباییْ اینگحاال برخی می

 خداتر در خلئی بیسویتا آدمی دو گام به جلو بگذارد    و سه گام آن
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 به تزویرها و تصویرهایِ درونِ منجالب    که در پشتِ سرِ زیبایی کمین کرده

     گرفتار آید
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 کندکسی که خودش را متوفا می
 

 

 داردکند و سنگِ قبرِ او را برمیای دست دراز میخاطره

 آهسته از قبر درآمدنِ او کرده    با او راه رفته و سخنکمک به آهسته

 دست هستی    رقصد    تو راستْدست در باغ میسپس با او یک

 ات چپ است    و ناچیزترین صدایِ یک چکهاما موضعِ سیاسی

 داردبه من آوایِ مهیبِ دریا را ارمغان میفته    یِ تو را گریِ توجهیقه

 عارتفاسیری بیتاریکِ کسی که در سردسیرِ قلوب    و در میانِ رویشِ 

 کند    گُل و پُرخار    خودش را متوفا میتفاسیری بی

 یِ چه کسی را شاد    گیکند؟    و زندهبه چه کسی آیا وفا می

 اش دعوت؟    هایگیها و میوهگیهاش را گرفته و به رویشِ یگاندست

 گی    گی و لودهآفتاب    خندههایِ بیای سایه

 هایِ گیتی است    و بذلِ بذرهایِ بذلهگیپادزهرِ آلوده شدن به آلوده

 بَرَد    آسمان مییِ آبیهایِ خاک را به باالتر از آب

 کند    میگی را متوقف یِ زندهرویشِ تفاسیرِ سردِ بازاری درباره

     داردگینِ قبرِ رفیقان را برمیخیس    سنگِ غم ایخاطره

 هایِ من بوده است روزیهایِ من است    این دستاین دست

 استخوانِ سفیدی از آن    نامِ سختِ ماه را به خود گرفتهاین که حاال تکه
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 و آوایِ مهیب و نامفهومِ دریا را در پاکتی گذاشته    

 گان ارسال داشتهسمت و سویِ ستارهیاه اما بیو به آدرسِ س

 رقصندگانی که شبانه پا به پایِ تو در باغ میستاره
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 هیچ جنایتی ارثی نیست
 

 

 یِ دیوار به دیوارش ساعتی پیش مُرده    سایهاین گیاه با آن که هم

 را شستهاش یا سرش بریده    این ساعت به پا خواسته و دست و روی

 اش را با شعری شیرین کرده    کمی ورزش    سپس قهوه

 کند    فنجان را با محتوایِ جان و فرمِ جدیدی از فکر پُر می

 آهسته گذرِ زمان    داند که آهستهاین گیاه می

 دوزد    سرما میکلفتِ برایِ گردنِ گرم ای یقه

 ن را    یِ پروازِ پریایِ مدرسهیِ ارواح و سرمشقیآبادی

 اندوزد    ها مییِ سرزمینِ سیاهِ سلطنتِ سکهبرایِ نابودی

 شود!یِ زیبارویِ درخت نمیای با ادعایی سبز    که میوههر بیوه

 ای با چشم در چشمِ ماه دوختن    هر گیوه

 شود!    دارایِ پایی با بختی سفید که نمی

     ایهگویی و خوانشِ خرابِ مرثیوایای با وایهر جیوه

 خواب بر گورِ عاشقان    با گریستنی بی

 شود!اش به جانیان و جالدان    که پاک نمیگییِ ناصافِ سرسپردهزنگِ آینه

 هیچ جنایتی ارثی نیست    

 بیرق    مرز و بیهایی بیها  همه ریشه در سرمایِ سرزمینها و هذیانحرص
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 اهِ سکه دارندبه اسمِ سی فرشتهعشق و بیهایی بیسرزمین

 گردن و    هایِ بیجا یقهاز آسمان این

 بارندجا سوزن برایِ دوختنِ بازِ شکاری و بازار و بازرگان است که میآن

 این گیاه با آن که ساعتی پیش مُرده    یا سرش بریده    

 به پا خاسته    چراغ را روشن     ستراین ساعت از خاک

 کندسپس شَکر را به لبانِ شعر نزدیک می کمی ورزش را در فنجان ریخته   

 آینهگُلِ خندانِ بی گره    آری ایهایِ بیآهسته    ای نخآری ای آهسته

 فرمِ جدیدی از فکر    جیوه و میوه و گیوه را هر سه    

 نشاند    ای میبر دو نیمکتِ سالمِ مدرسه

  عالِم است نیزعالی و که میزش یک انسانِ 
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 تو من هستی
 

 

 خانه ببَرنددار را به سالخکند که کلماتِ شاخ و دُمبرایِ آنان فرق نمی

 خانه بازبیاورند    یا تصاویرِ دوپا را از سالخ

 اندهایِ پاشیده شده در آسمانگان    نمککند که ستارهبرایِ آنان فرق نمی

 ها هستند    جا در زمین این فلفلیا این

 رانند    تو من هستیسوی میسوی و آنند ماشین به اینکه دارند تندت

 ام    اگر مسکون و ساکتتو اگر مست باشی    من شاد و خندان و رقصان

 ام    تو من هستی    تو اگر بگرییستانیِ وسیعِ سنگمن قلبی در سینه

 ام    و اگر خودت را بکُشی    من ابرِ سیاهِ بهاران

 امای در قبرستانری مرده    من نعشِ غروبِ مقبرهمن نقشی کشیده بر دیوا

 ها را در کدام خیابان    آن    اعتنا هستند که ماشینها بیفرق

 کند    در مقابلِ کدام مغازه یا خیال پیاده می

     بَرَندخانه میو آیا کلمات را دارند به سالخ

     یِ سفیدِ سیمرغییا به مجلسِ عروسی

 گیرش هستند    هم این و هم آن هر دویان همه نمککه مرغان و ماه

 یِ تند و فحاش رایِ او روزی از بند و قفس رَستند    این مقالهبازیبا جان

 گویی در شبی توفانی یک فلفل نوشته است    
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 به صورتِ سالخان و سانسورچیان تُف انداخته است    گرچه صورتِ اینان

 یِ او را ندارندیِ تُفِ مطهر و قیمتیگیشایسته

 خوردتکان میقرمز اش پرچمی فلفلی که در دستِ انقالبی

     گانِ شَترنجناک و متعهد از پیادهاندوه

 گانِ شَترنجی که شماکند    پیادهگان دفاع میگان و آوارهدیدهاین انبوهِ ستم

 یعنی که ما هستیم 
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 ایحسی پیچیده به ساقه
 

 

 ای و از آن فرا    یده به ساقهحسی پیچ

 رود    برایِ دریافتِ هستی و کجاست نهایتِ او می

 برایِ ما چرا آمدیم به این دنیا؟    

 ها؟    برایِ شما چرا سرشارید از شرارت و شیادی و خیانت

 دارِ خوبیدارِ بدی و    نیمی طرفهایِ درخت طرفنیمی از برگ

 دو بیرونی ز ایناو    نیمی قربانی    ای که هایِ دریا جانی نیمی از موج

 ها لغو نکن!خوانیخانه و این خاکام را در آن کتابمن اگر مُردم    عضویت

 ات حواله کنمام را از آن دنیا برایدهم که حقِ عضویتقول می

 ها و    ای را برایِ خشک کردنِ ترانهدهم که حولهقول می

 ز آه و زنگار    دست و پا کنم    اات برایِ تمیز کردنِ آینه

 کندآخر این ساقه از درک نشدنِ خویش توسطِ حواسِ انسانی    دارد دق می

 ها    شود از زمینِ سراسرِ زمانهدارد بیزار می

یِ امواجِ پلید    گیدر میانِ هزار درنده    یک مرواریدمتانتِ یِ به خاطرِ محاصره

 از جانبِ سه چاقو    تو اگر مُردی        میوه و به خاطرِ تحتِ تعقیبیتِ دو

 آیندها به رویِ گورِ تو میخانهکتاب

 یِ ذراتِ پیکرِ پریشانِ تو شوند    تا عضوِ حزبِ پاشیده
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 ای شاهِ مبارزه با شرارت و شیادی و خیانتِ حشراتی    

   ینندبها را در درونِ آینه میانسان   ایستند که وقتی در مقابلِ آینه می
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 نوشمهایِ تو را مییِ چشمقهوه
 

 

 گان برایِ سرقت    مگر چه دارند مرده

 کنند    بندند    و سکوت میشان را محکم و سفت میهایکه درِ خانه

 شان    شان    کسی ره به آشپزخانه و اندیشهمبادا که از بویِ حرف

 نوشمهایِ تو را مییِ چشمبَرَد؟    قهوه شانیِ اندیشهره به آشپزخانه

 پوشم    هوشِ تو را بر تنِ خود می

 گذارم    و رویشِ سبزِ عشقِ تو را بر سرِ خود می

 یِ زیبایی را صاحب شده است آسمان!حاال چه کاله و جامه

 حاال کوه چه سر به راه وچه سرگردان    به هر سویی که برود

 ردنِ خویش دارد    شالی گرم از ابر را بر گ

 اش    از دریا را به پای و کفشی تمیز و براق

 پس چرا دیگر از بویِ حرفِ دهانِ آدمیان    

 یِ جانوران َبرَند؟خواهند ره به سمت و سویِ سیاسیها میتازیانه

 گیاهان را    رنگارنگِ ها و احزابِ و سازمان

  هایِ شَترنج کنند؟محدود به سیاه و سفیدِ خانه

 نظیریبَرَد    تو شمعی بیمی تذهایِ تو لِی چشمنوشیدنْ از قهوه

 گرما و روشنی دهنده به من    
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 مثلِ زمینی سرگردان که عاقبت خورشیدِ خودش را    

 و در خورشید امیدِ خودش را    و در امید قرارِ خودش را یافت

 پُرپرنده و پُرگُل یدقصیاب و جلیلِ تو    ممن تو را یافتم    من از وجودِ کم

 گان برایِ سرقت ها بافتم    مگر چه دارند زندهراهها و کورهبرایِ تمامِ راه

 گذارند    که سنگِ قبرشان را محکم در زمین کار می

 یِ گور را با پوشال و هشیاری    احتمالی هایِو روزنه

 پوشانند    مبادا که بادی یا نوری   با پوشالِ هشیاری می

 شان زند؟    نه!تَقِ دستشان    دری به تَقری به آبِ چشمس 

 دانند    جا میهایِ شَترنج دیگر اینمهره

     ستتکرارییِ زیبا و بیگی بازیکه زنده

 اندیشند    به این جهت دیگر عاشقانِ واقعی دو قطبی نمی

 دیگر همه چیزِ جهان را فقط به خوب و بد    

 کنندتقسیم نمی فقط به سیاه و سفیدرا  هایِ خودشانو خانه
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 ارتعاشِ اضطراب
           

 

 شودافتند    صداِی جهان مرتعش میانداز که میها در دستوجدانِ رنگ

 کنندیِ خودشان را پیدا میها هر یک بویِ یگانهقضاوتِ برگ

 دافتنایافتنی میچاره و تاریک و دستو حقیقت در تهِ چاهی بی

 ایم و نه برادرانِ او    ما نه یوسف

 دهد؟    پس چرا گرگی از راه نرسیده و ما را نجات نمی

 هایِ جهان    داند که تعدادِ دروغپس چرا پلنگی نمی

 هایِ جهان است    به تعدادِ انسان

 هایِ مزور و مزدورِ زمینیگانِ در گاری نشسته از دستِ جادهو فرشته

 ها زنگ    در پاییزِ انسانیت    وجدان   ناراضی و گریان؟ 

     شوند    و صدایِ شما از اضطرابرنگ میها رنگوجدان

 خواببریده و افتان و خیزان بر زمین    ای خیزراِن خیس و بی بریده

 ات    یِ حیاتآیا تو تا واپسین ثانیه

 کش خواهی بود؟ذات و زوزههایِ بیچنان اسیرِ خیزابهم

 شان رفتهیِ شخصیگیجویی یا زندهها به دنبالِ منفعتها و نوشتهآیا نی

 تو را که مادرشان بودی    برایِ همیشه از یاد خواهند بُرد؟

 تر از آن هستند    هایِ کوتوله و تاریک    ناتوانگویا حقیقت
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 خواریها از لحاظِ خونشک گرگو بی    که از چاه باال کشیده و بیرون بیایند

 رسند    هایِ وعده و وعید دهنده نمیگردِ پایِ راه به

 لحاف است قضاوت    ناتوان و سرماخورده است قضاوتخواب و بیخسته و بی

 اش پذیرفته است پلنگو شغلِ پزشکی را به خاطرِ پاداشِ مادی و معنوی

 ها نبودن    ای رنگ    ای نیرنگ    در شمارِ احمق

 یِ خرابِ پلیدی رسیدنبه پالکِ خانه هایِ دروغیعنی از شماره

 انداز    ها آشنا نکردن    ای دستتلفن را با انگشتِ خودنمایِ آدم

 ای صدایِ ارتعاشِ اضطرابِ جهان    

 گذردای که بدونِ چون و چرا روزی از پیچِ مرگ میمثلِ هر کوچه

 رسیمهایِ فلزی میما نیز از میخ    شبی ناگزیر به دروغ

 پوشندایستند    کت و شلوار یا دامن مییی که بر دو پا میهادروغ

 استثنا    شان بیهایی که کراواتدروغ

  است    یا دو کُسِ پُرهذیان    یِ تمنایِ بزرگِ یک کیرِ عریان پروردهدست
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 مارهایِ آسمانی
 

 

 خواستن    شما آن درختی بودید که بی

 هایِ مفید کرده    و مرامتوانستن را تبدیل به میوه 

 ریخت    و از این فروریختندانه پیشِ پایِ مردم فرومیما را دانه

 گریختیِ مار و حشویاتِ درازِ سخن    به آسمان فرامیدهتنِ پیچن

 هایِ اِرادهخیزیهایِ دوستی از پنجره    آن صبحْآیا آن همه سرکشیدن

 ظهرهایِ پُرآفتاب و پُرترانهآن ورزش و سالم و اظهارِ ایثارها    آن 

 ای فراموش فروافتاده    همه نقشِ بر آب بود    یا در گوشه

 یِ برقی در سراب بود؟    شِ گندیدهنع

 بردار نیستند    تعطیل هاهایِ تهِ جنایتها و لجنجریان

 واره دست به یکی کرده    ها همها و مخروطو مستطیل

 ا عقیم    هتا خواستن و توانستنِ درخت

 دیگر به مار و عقرب تبدیل شوند    ها برایِ یکو انسان

 گیرند    هایی که در آسمان سُکنا میمار و عقرب

 آن که ما دامی بوده باشیم شوند    بیو معبود و مسجوِد مردم می

 شویم    دانه در  زیرِ پایِ بادها و    بادصفتان له میدانه

 شوندمیها که باز گیرد    و خاطرهام میح انجو ورزشِ ما با بدنِ اروا
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 اندیشند که:کشند    و میهایی از آنان سر به بیرون میپنجره

 گرفتیم از سراب برمی را مشت    آفتاب و ترانهخوشا آن زمان که مشت»

 مان گرم بود وهایِ بر آب    دلخوشا آن زمان که با نقش

     «گریستیمزار نمیزار حداقل مثلِ حاال دیگر کودکانه

 تان بر جای نماندهای دوستانِ جاودانه دود بوده و چیزی از آتش

 بار استقدر مشغلههایِ تهِ جنایت آنیِ جریانتان بیمار    تعطیلیای ورزش

 دیگر و     که روزهایِ آن را مستطیلی

    اش را مشعلی دیگر به کار استهایتاریکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 ناقص و کوتاه نردبانی
 

 

 اش را جمع کرده و از راهی دراز آمدهدامنِ پهناور و بزرگ

 نام تعظیم    دوزکی کوچک و گمدر درگاهِ کفش

 و تمنایِ تحویل گرفتنِ یک نی و دو آواز را دارد    این باد است که آمده است

 خندد بر مزارِ خاک    گویا دیوانه شده است آتشگرید و گاه میگاه می

 ناک    ای خون    ای آهیِ ادراکِ رازهایِ متناقضِ این قرمزِ نمعدمِ توانایی از

 اند    ای رگِ درازِ راه    فکر و احساس نردبانی تَق و لَق و کوتاه

 توانکه با آن به بامِ پُرستاره و پُرحوادثِ جهان برآمدن نمی

 یِ باددریده یِ دامنِدوزندهنیز به عمقِ خاک و    کشفِ نخ و سوزنی که 

 آدمی چه معمم و چه مکال    

 تر نیست نسبت به حقِ یک تر یا بیشاش در این هستی هیچ کمحق

 دوزککفش

 با دو نی و سه آوازدوزکی که کفش

 خودش را قادر به تحملِ تحقیر و عِقابِ تقدیر    

     کندآیندِ رقِص سیاهِ مرگ میو به تماشایِ ناخوش

 ات در قلوبِ سردته در اسرار    ای سلطنتای سوزنِ خانه داش

 زنزارِ عطسهای گذارت از دریاهایِ پُرگرد و نامرد    چرا تو در این حساسیت
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 بری؟    چرا تو به جایِ دگمهها را به کار میواره به جایِ نخ    رگهم

 آوری؟    جا میهایِ بریده را به اینچشم و گوش و زبان

 رینی؟و خاکستر می    خوریآتش می ای کهمگر دیوانه شده

 بینی؟    ها را    همه کرکس میای که طاووسمگر نابینا شده

 پاشدریزد و از هم مییِ آسمان فرومیجا بامِ پُرستاره و سرافرازیاین

 رودکفش و کالهی میهایِ گرسنه و بیسببِ بچهوقتی سخن از رنجِ بی

 ا    شان رناکِ تابوتکه معصومیتِ تاب

 یِ ادراکِ رازهایِ متناقضِ این قرمزِ نم ناک    عدمِ توانایی

 آوردهایِ مظلومِ خویش باز میناک    بر شانهاین پهناور و کبودِ غم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 گی را ادامه بده!برایِ من زنده
 

 

 بانویِ زمستان با پالتویی از برف و شالی از یخ    

 پرسد که: آید و در به در میدرمانی    دارد میبیبا کالهی از زکام و کفشی از 

 صفتان؟؟    کجا رفتند آن شیدایان و آتش"مانی"کو     "زرتشت"کو »

 گان    در بویِ گُل و    نشدهگان اما تسلیمکِی خفتند آن خسته

 ام    اگر که مُردم"مزدک"من «    هایِ خنکِ بهاری؟یِ شبدر راِز پُرستاره

 دوران مرا کُشتند    اگر که مزدبگیران مرا سرنگون چون درختاگر که مز

 گی را ادامه بده!در خاک فروکِشتند    تو برایِ من زنده

 ام را ادامه بده!    تو به پیشِ رو نگاه کن و ببین    گیتو زنده

 آید    ای که گذشت    دوباره دارد از پیشِ رو میکه آینه

 یِ آن بانویِ زمستانی    بارهدوباره دارد آوازی زیبا در

 اش همه جایی    روشنایی یِ آن بانویِدرباره

 خواند    اش میآتشِ قلب تشتِربا ز

 هایِ درختاِن واژگون    گذارد در ریشهداند که آسمان تخم میمی

 خاکسترشانو بی گیخستههایِ درختانِ واژگون    با حضورِ بیو ریشه

 کنندترین داروها را ارمغان میشان    بهیک رنگهایِ با تسلیم نشدن

 "ارژنگ"هایِ با فرهنگِ کتابِ حساسِ یِ برگدیدهبه تصاویرِ سرماخورده و رنج
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 گی را برایِ من ادامه خواهم داداگر که من مُردم    من زنده

 یِ توبرایِ خنکا و خنیاگریمن پیراهنی نازک از نسیمی پُرنقش خواهم شد    

 فتِ شبِ نازنینِ بهارهایِ پُرستاره هستی    که لطا

     ای مبارز و شیدا خواهم شدمن پروازِ پاکِ پروانه

 تو  ِیِ جاِن جوانیِ موجِ نیرومندِ جهانِ جاودانهمندیبرایِ ارج

 هایِ شهید هستی     یِ شقایقیِ بویِ بهشتیاجر و مزد در خدمتِ خداییکه بی
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 هایِ خشک در کوزهمیثاق
       

 

 دید    ها را میبختیاشکی خوابِ پایانِ تیرهقطره

 کرد    و دیدارِ دیرینِ چشمی را آرزو می

 اش باشندیِ موجوداتِ جوانبِ جورواجورجهان    مژگانِ برابرالحقوقکه همه

 شوندروند و به خاک سپرده میشان میها با سرهایِ دروناندیشه

 آورند    شان حنظل به بار میو و برخیشان سربرخی

 بیگانه با شکِ بلندِ این سرو     اشکیِ  پهناورِ آن و تو بیگانه با روشنایی

 کنی    تا جایِ ماه را تنگ نکرده باشی!گان را سیاه میسالِ ستاره

 کنی    تا خودت را صاحبِ ننگ نکرده باشی!مال مینقابِ رویِ خاک را پای

 اش    بسته به در سایه یا آفتاب بودن    "دانایی"که  دانیتو نمی

 دلیل    شود    خدا نیز با دلیل یا بیخشک یا خیس می

 شودلیس میو ساعی و کاسه    شکندها را میها و میثاقگاهی کوزه

 ای بودم    نوشته در روزنامهای شبْمن جمله

 تا آخرین صبحِ جهان ای به خطِ روشنِ اخترانْ تصحیح شده    کهجمله

 گریست    ای که غالبن در خواب میناخوانده باقی ماند    جمله

 نگریست    یکی میها را    یکیو بر باد رفتنِ ناگزیرِ نقاب

 خورد    حاال شطحی بر سطحی یخی    لیز می
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 یِ چاقو    ها تیغهچنان مانندِ گذشتهو هم

 ز ثمر و سرودهایِ سرو و حنظل تیز سان ایِ یکخودش را برایِ پذیرایی

 کندمی

 یِ یک چشم    چنان مانندِ جاودان    دو مژهحاال هم

 ترِ سهمی از نورِ ضعیفِ چراغ و    برایِ کسبِ هر چه بیش

 ای دودآلود و ناقابل از کتابی    هم گویِ سبقت و    جمله

 دانندمیای که نربایند    دو مژهدیگر میهم ننگِ سرعت را از یک

 یِ فیل و فنجان است    و بیلی مجنونیِ قطره و دریا    دوستیکه دوستی

 کش    و پشتِ سرِ آن یکی بدگوییبه یکی از ما خون و جنون و عشق را پیش

 ای خشک    و سرنوشتِ شما را شکسته در کوزه

 گذاردبا میثاقی بخار شده در میان می
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 یِ روحماندهته
  

 

 یِ خودکاری    یِ روحی عاشق و آواره در میلهماندههت

 مبادا توسطِ کاغذی به یغما رفته    ندزیِ میله میچنگ به جداره

 یا توسطِ انسانی سودجوی به قتل برسد    فقط زیبایی نیست که حقیقت دارد

  شان   یِ سرو دارند    و ارواح و جاپاهایرذالن و مزدوران نیز قدی به اندازه

 ای برایِ او خواهی سروداصلن وزنی ندارند    تو گفتی اگر من بمیرم    مرثیه

 پیموداو که چون رودی آواره    کاغذ به کاغذ و مداد به مداد می

 کاشت    هایِ تازه ای را در خاک میو حقیقت

 جُرم و جنایتِ ما در طولِ تاریخ    به تنِ بی

 اند!    داشته یانقدر تبر و تبرزین ارزچه

 اند! قدر ستاره و تیراژه و واژه را که از رویِ سرِ ما برداشتهچه

 کارانپرستان و حقیقتیِ روحِ زیباییماندهاما باز با این حال هنوز    ته

 اند    گی فعالهایِ بافندهدر آوندها و در میله

 یِ پرواز و جشنِ تولدِ پرنده    و آواز و خاک را    وزنیو بی

 کارندیِ تبرزین مییِ تیغهآوازِ خیسِ خاک را    در برقِ تنِ تبر    در تیزی و

 یِ بدن و از صراحتِ گفتار چراست؟    آزرمِ شما از عریانی

 هایِ خودکار به در آیید    گاهِ میانِ میلهاز پنهان
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 گانتان با آن مردهگانِ پُر عطر و عزم    شما ای رزمشما ای رزمنده

 یِ تاریخیکیریِ چراغی در تاکنندهمزدوران    روشنبا آن 

 گونه ستاره و تیراژه و واژهاز خویشتن برون آیید    و ببینید که چه

 روند    به شیطنت از قدِ سبزِ سرو فرامی

 آیدیِ چکاوکی درمییِ انسانی که از بیضهو به هر بچه

 کنند هم برایِ کمان    ناوکی ارمغان می

 پایانذارهایِ ناگزیر از دریاهایی با سفرهایِ رنگین و بیهم برایِ گ
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 هفتِ پیروزی
      

 

 هفتی که بود با هشت جفت    شبی به او گفت:

 آید    اما از دو انگشتِ دستعالمتِ پیروزی از درخت پایین می»

 هاها و بخارها و سرافرازیرود    چرا که باممتر باالتر نمییک سانتی

 هایِ پُررَشکشبانه و دور از چشم«    ریزندروزی سرانجام فرومی

 رودیِ رزم میچراغ به دیدارِ اتاق و به دیدارِ دریادالنِ صحنه

 جا با دهانِ سفیدِ کاغذ و    بیند که آنو مرا می

 زنم    و با کفِ دست بر سرِ توهُمِ عنکبوتیجا با دهانِ کبودِ موج فریاد میاین

 دوزد هایِ خراب و مست میای    برایِ خیزابهه خیالِ خودش دارد خرقهکه ب

 ات از ساعت بیرون افتاده    تو سردت است    و هم سر و هم دست

 هشتی که بود با هفت جفتزنند    گان عطسه میخدا سرما خورده    و فرشته

 حشرات حتا اگر از زیرِ هشتی به درآیند»شبی به او گفت:

 بَرَند    چرا که دریا نهنگ دارد    هایِ بخار نمیالیِ بامره به با

 «    باردقطره ناخدا میو از سر و دست و آستینِ نهنگ    قطره

 زنندبا دهانِ انسان فریاد می    یِ موجیِ کاغذ و کبودیسفیدی

 آورداندیش    که ساعت را از مچِ دستِ راستِ خود درمیفریادی چپ

 ایمقدر با سر به زمین خوردهاندازد    ما آنها میهکشانسویِ کو به آن
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 دار نشستهیِ چرخکه باسنِ خدا شکسته است    بر صندلی

 رود    قرار بر سرِ قرار با ماهیانی میبی

 هایِ با مرجان و مروارید و    ورزیکه به عشق

 ورزندیدیگر    رَشک نمیِ هاماهیهایِ پُرکوش و پُرگوشبه عیش و نوش

 خورده    ای دنیا و ای آخرتاید و شکستهر دویِ شما واژگون

 دانید    تان نمیای هفت و ای هشت    و هیچ کدام

 ای را که برایِ رزم    عنکبوت از آب بسازدکه هر زره و هر نیزه

 شوند    اش ثانیه به ثانیه بخار میزود یا دیر اما به ناگزیر    سازهای
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 این ننگ به تنِ ما تنگ است
 

 

 توانند کردیِ روشنایی را از این روی دشمنان پاک نمیلکه

 که ریشه در خورشیدِ تابانِ جانِ دوستان دارد    

 گذارد و    خودش بر رخش نشستهها به جای میننگ را در دامن

 تازدهایِ غرورمند و نجومِ عاشق و مجنون میبه جانبِ قله

 اش کاهل    هان جاهل است و وجدانگرچه این ج

 اش کامل استیِ خودش و به یک معنی    اسباب و ادواتاما به شیوه

     سانها را به یکاش آنو عدالت

    الغزل المال و بیترسِ سارقانِ بیتدر دست

 گذارد    و ساعیانِ راهِ روشنایی و عشق می

 صدایِ سُمِ اسبانی یِ شنیدنِپایان و تشنهدشمنْ دشتی است بی

 هایِ خون بر دست و دامن    شان با دشنه و لکهکه سواران

 آیند    راهِ شیری بازمیگانِیِ ستارهاز شبیخون به عشیره

 ای    و شما آن اسباب و ادواتِ به سرقت رفته از خانه

     یِ عمرشانکه تا آخرین دقیقه

     نندکنه میشماری برایِ بازگشت به آغوشِ گرمِ خاثانیه

 اش هم افتاده و    این ننگ به تنِ ما تنگ است    دکمه
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 اش هر دو لنگ استاش زنگاری و خراب    احساس و اندیشهزیپ

 اما یک است و یگانه    خورشیدِ جانِ دوست    بیگانه با خار و شبیخون و دشنه

 همتا نشستههایِ روز    خورشیدی که بر رخشی بیناآشنا با حرافی و چاپلوسی

 یِ شیرهایِ خاکی    تازد به جانبِ عشیرهجاودانه می

 یعنی به جانبِ سالطینِ هنر    پادشاهانِ پرواز    

 خواهند    یِ جنگل را برابر میگانی که گیاهانِ نر و مادهپرنده

  کاهل    پرسند: وقتی که این جهانِو برادرانه از انسان می

 دار و قاتل است    هایِ نقابپُر از گُل    هایِ جاهلگِلپُر از کاه

   تواند عاقل باشد!؟نوشد    کِی میاش را میای از جامکسی که جرعه
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 بایدهایِ خوب
 

 

 اش را گِرد آوردهبُستان چمباته نشسته    دامنِ آبشارگونکوهِ تاق

 اش را به دورها دوختهایاش پیچیده    نگاهِ شکافشالی از سبزه را به دورِ گردن

 هایِ تبعیدی یا مهاجرش اش    بچههایِ بزرگ و کوچکجا که بچهبه آن

 ای نور    ها ـ    برایِ به دست آوردنِ ذرهـ این سنگ

  هایِ سرزمینِ مادری    برایِ کسبِ خُرده بویی یادآورِ گُل

 اندم مختلفبایدها ه   گی مُردند نخست سرگردان شدند    سپس در آواره

 بایدهایِ خوب داریم    بایدهایِ بد    و رِد پایِ تبعیدیان یا مهاجران

 رسد    یِ کوهی میدانِ سنگیعقب رفتنِ ماشین    به زهبا عقب

 ست    ای شیرین    شیردهنده به چون و چرا    ها وناکِ غنچهکه مادرِ غم

 گیاهکه جنگل بی    موجطور که دریا بیای جلیل    ای جمیل    همان

 ستاره وجود ندارد    من نیز بی تو وجود ندارم    که آسمان بی

 ای نور    من نیز برایِ به دست آوردنِ ذره

 هایِ کودکی  کدهها و آتشبرایِ کسبِ خُرده اخگری یادآوِر عشق

 گذارم    پا بر جاپایِ پلنگانِ پیش ار خودم می

 زندشار از زمین جوانه میشان در دورهایِ دور    آبپلنگانی که از نگاهِ شکافای

 شاننشینند    که سلولِ بدنِ سرنشینانپلنگانی که پشتِ فرمانِ ماشینی می
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 همه متشکل از بایدهایِ خوب است    شانهایکه بارِ سنگینِ چمدان

 از بایدهایِ بی چون و چرا به کوه و صحرا    

 دن    خوبی را شُرشُر ریختن به جانور و انسان و گیاه خوبی کر

    تنهاپاک و یِ شقایقی در پایِ تشنه

 گریزدگران و قاتالن میکه با قایق به هر جا که از دستِ غارت

 اش پذیرفته یا رد شدهگیتقاضایِ پناهندهبُستانْ سرگردان و آواره    کوهِ تاق

 بَرَد    یِ خودش میاو را سرخوشانه به خانه    اش آمدهبه استقبال

 مادرِ ما در آغوش گرفته و شیر داده بوده است        اش راپایه ْای که سنگخانه
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 یِ ازلکتری
     

 

 زیاده از حد جوش نزن!    حرص نخور!    کین نورز!    

 یِ ازل    از همان آغازِ زادنِ ما در خود داشته استکه این وضع را کتری

 یِ استکانی انداخته است    ی برداشته و    در تهیشیرینی را از لب

 یِ من هستی    ای وجدانِ آسمانی    تو قهوه

 کنی    که از همان سرِ صبحْ جهان را هشیار می

 گان توصیه    و کتری را سرشار از شفافیتِ اندیشه    و به همه

  رص نخورید!    کینه نورزید!   ح که زیاده از حد جوش نزنید!   

 زیرا که این حصار از دیرگاه    حسرتِ برداشتنِ خودش را داشته است

 یِ نردبانی    که از همان آغازِ زادنِ خویشحسرتِ بوسه زدن بر لبِ چوبی

 اندیشیده است    یِ وجدان میبه جوهرِ اصلی

 کنندروند    گرچه رو به باال رشد میگرچه این بخارها همه رو به باال می

 ورزند    با این حال خدا پَست استتر از خودشان رَشک میو به باال

 که دنیا را شبیهِ خودش پَست آفریده است    و انسان را طوری    

 اش نه از شراب    که از دَرد باشد    که نشئه

 اش به فریاد از سوزشی سخت در آتش    وگرچه نعش

 یِ خویش باشد    سرد از خاک به سریاما خودش خون
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 شونددیگر تبدیل مییِ استکان با مژه بر هم زدنی    به یک و سرشاریخأل

 ای هستند    هایِ قهوهها فنجانتَکِ انسانو تَک

 نوشد    ها را میکه جهان نوبت به نوبت آن

 به این جهت ما باید بیش از حد جوش نزنیم    حرص نخوریم    

 یدگشایبزیپِ شلوار    ست و بدانیم که شما بر هر زمینی چه سخت و چه س

 اش زاراش نه سفید    که سخت زرد و وجدانزمانه مانندِ روِز ازل شاش

       زاران خواهد بود یِ نییِ نیمثلِ آوازِ تاریک و تهی
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 این تقویم روزِ تعطیل ندارد
 

 

 ای خجالتییش و کم سن و سال    در خانهاندهایی سادهسنگ

 دوستی    یِ نوعای به درازایِ ایثار و به باریکیهبا کوچ

  فکرِ پاداش     درختی بی    و شما که میدانی هستید که در آن

 بخشدداشتِ تشکر    ثمر و سایه و سعادت به مردمان میبی چشم

 این تقویم نه روزِ تعطیلی دارد و نه شبِ جشنی    و قلمی که نقشِ اوست

 و به نگارَش    سر به کوه و صحرا گذاشته        از عشق به نگارِش

 هایِ باد    گوید    شما از گوشبا کوه و صحرا سخن می

 فریبیدهایِ سخی و خجالتی را میگذرید    شما عسلاثر میچون آب بی

 دهید    که ما را به چشمِ زیبایِ معشوقو به کوچه آدرسِ خاکِ رُسی را می

 رساند    هایِ کوشا و کاونده نمییِ خفاشو به جشنِ چراغانی

 دوستی و ایثار است؟    و اگر نهآیا خوابیده در قعرِ این قبرها    نوع

 وار وپس چرا با وجودِ بر دار بودنِ سرِ سرو و سارها    این جهان نه سوگ

 ها تار است؟یِ هوا گرفته    و نه آشیانِ انساناش پرندهنه در دل

 گویدهایِ مختلفِ خودش سخن میکه با سن و سالتو کوهی هستی خجالتی 

 یِ شب و روزشان    هایِ عسلیکوهی که بر او خفاشان    در جشن

 کنند    قلبِ نگار را سوراخ می    یِ قلمبا نوکِ زخمی
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 و با این حال چشمِ گرفتنِ پاداشی کالن از آفتاب را دارند

 دل    ای تقویمِ ساده

 شان محکومرفتههایِ به خاطرِ طرزِ فکرِ پیشد و آبیِ خرابِ اعداای خانه

 شان مقتول    طلبانهبه خاطرِ نگارشِ شادی

 یِ گورستان    به شهادتِ هزاران چشمِ سنگی

 پردای هستم که از رویِ سرِ سعادت    هر شب به غفلت میمن آن پرنده

 از نو راتا صبح باز در تهِ دواتی نطفه ببندد و    روز از نو و روزی 

 دوباره با خود به این جا بیاورد
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 پیکی که پینکی است
 

 

 شویداش در تشتی سبز و پالستیکی لباس میهایِ طالییخورشید با دست

 اش    یعنی که زیرشسویهایِ سیاهِ آنها و کپکتشتی که شوره

 یِ جالدان و شیادان استیِ وجودِ جادوییزدهبازتابِ جن

 کنم    هایِ تاریک اطاعت نمیاز تابشمن 

 گیرمکند    به دست نمیمن چتری که آسمانِ خودش را فراموش می

 شومهایِ سرشار از ابر    غایب میمن همیشه از سرِ درسِ ریاکاری

 یِ گیاه و آوازِ بلندِ سیرهاش سبزهیِ صفر بگیرد    و در عوضسیاه نمرهتا تخته

 یِ خورشیدطلوع کند    تو با دستِ طالیی یِ کوهاز پشتِ شکسته

 اششویی    که دایرهیِ جان و جورِ نایاران را در تشتی میجامه

 اش    فلزها را از خجالتو قلبِ نرمِ آبمرکزی از ستاره دارد    

 شیادان و جالدان    اشباحِ کند    خاک و خاکستر و دود می

 غلتند    هایِ جهان فرومیشبانه هزارهزار از شیب

 سرشکسته     آسمانِ چاپلوسِ خِتا سحرگاه چر

 ناک طلوع کند    ای چرک و بویدست در دستِ جامه

 گیرد    ای آوازِ سِحرآمیزِ سهرهیِ صفر میواره نمرهاز پشتِ کوهی که هم

 زن بر دستِ شهیدان    از خورشیدی پالستیکی    ای چترِ بوسه
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 ای روشننه شبِ درونِ آشیانه  شود و  نه پیکرِ کسی گرم می

 یِ شورهگی بخشیدن به فرشته    و سفیدیاند از جاودانهجن و جالد ناتوان

 گرِ پاکی و معصومیتِ هیچ سرزمینی نیست    اثبات

 خورد؟هایِ تاریک در تهِ تاالب به چه درد میکاشتنِ اطاعت

 کند    نویسی میای اسمچه کسی فرزندش را در مدرسه

     ای نیستیزه معلمِ شاخهای پاکدر آن پرندهکه 

 اش    یِ کفِ دست و لباسِ معتادِ بابایو پینه

 ش    اهای اتاقهایِ فرتوتِ در و دیوارِراهِ کپکبه هم

    ست؟کنند    که پینکیواره نامه از پیکی دریافت میهم
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 شکلِ درونِ سیبآسمانِ کروی
 

 

 قرار بودند    به هوا انداخته    و دستی نهدو سیبِ بی اشهایسینه

 ها را در خواهشِ قرمزِ خود بگیرد    که آن

 یِ آسمان    گی با وسعتِ پُرستارهخوابهو آبی ارضا شود از هم

 یِ پُر از دانایی    آن گونی

 بَرَد    دل نمیای پاکیِ پرندههرگز راه به دو بالِ یگانه

 قدری را    افکارِ گران خردکسی نمی

 اش آن کهکه کسی دیگر در شورتِ خویش پرورانده است    و سعی

 دو دنیا را که دو کِرم است    از یک سیب بیرون براند    

 بینیشماری را میهایِ بیات اشکگی    که پیشِ چشمپس مشکل است زنده

 ها بازی کند    آن یِریزیبه هوا انداخته    و دستی نه    که مثلِ توپ با 

 ست محکم در واقعیتهاییها افشا    میلهو رازی را برایِ درها و دروازه

 به راحتی در رؤیا    شوند که از جا کَنده می

 شود از زندان و از دریا    و مرغابی جدا می

 ترهایِ دیگر    با افکاری ژرف و بهگی با رنگخوابهو آبی ارضا از هم

 بینیشماری را میهایِ بیات چشمگی    که پیشِ رویت زندهپس دشوار اس

 پایان به نامِ جهانای بزرگ و بیای کور    با گونیمنظرهبا تَک
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 شوند    ها دارند خفه میاش    انسانیِ درونهوایینوری و بیکه از بی

 ات دور افتاده از دروازه    قرار    ای توپای گونیا    ای قرمزِ بی

 و بیگانه گشته با رازهایِ در واژه    دوختنِ شورت و کُرست برایِ چرخِ نیلوفری

 تواند داد    پروازی ملبس    چرخِ نیلوفری را فریب نمی

 دل راه نخواهد بُرد    ای پاکیِ پرندههرگز به دو بالِ یگانه

 راشکلِ درونِ سه سیب یِ تنگ با دو ستاره    آن آسمانِ کرویو یک سینه

 ایم    که ما از روزِ ازل از دست داده

 هایِ ساکنِ زمین نخواهد رسانید   دوباره به دستِ انسان
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 ای روشن از شرافت بر دامنلکه
 

 

 یِ روشنی که تو از شرافت بر دامنِ خویش داری!گرامی باد آن لکه

 آفرینِ تو  اکتشافلکی که در شَرهایِتر باد پروازِ آن لکبلندتر و پُردوام

 آشیانه دارد!

 ها در ها و نسرینمتبرک باد آن تبری که بویِ خوشِ دستانِ تو را با نسترن

 گذارد!میان می

 مرا یک بار مار گزیده است    ماری که با من یار بود    

 اش با منهایِ مشتاقِ من    و رابطهاش در پشتِ چپرِ چشمآشیان

 و و سار بود    یِ بلندِ سرمثلِ دوستی

 مانده و کودن    فقط آدمی دریده با دامنی عقب

 گوی     "آمنا و صدقنا"فقط آدمی 

 یِ ایران را یِ اسالمیکُش مانندِ جمهوریتواند فرزندی فرتوت و فرشتهمی

 بزاید

 ها    ها و    وجدانِ سبزِ علفشرافتِ مشبکِ الک

 هستی بزداید     یِها را از پهنهلکو پروازِ زیبایِ لک

 هایی پُر پینه از دروغ    توانید در دستفقط شما می

 هایی پُر از نیشِ سوزنپروانه را از اندیشه و نور و هوا محروم    و با درس
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 زارها دزدیده و زندانی    ها را از حاجیکاج

 پاها را جدا از وجدان و جواهر و خروس کرده    مردود کنید    و دودی به و تاج

 جا جاودانه    از آنِ شیطنت و شیادهایی باشدتا سلطنت این

 روند    یِ مار میکه شادمانه و شبانه به شاگردی

 رنگ و مدوِر ماه را    ایتا شمعِ نقره

  هایِ نسرین و نسترن تهی کنندرنگِ دستِ دستهاز بویِ یک

 خویش داری ای روشن از اکتشاف    بر عمرِ کوتاهِ دامنِای کسی که لکه

   داریگان برنمیای کسی که اشک و تخم را از آشیانِ پرنده

 کاری    دهان بگشای و با من بگوی:کارد و آه را در آسمان نمی

 نابود باد آن تبری    که ابدیتِ شبی کور است!    نیست باد آن سبدی

 ای از خفاش    مقدور است!که فقط به داشتنِ دسته
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 ایا تو به دنیا آوردهدنیا ر
 

 

 آوردند    در همان به دنیا نیاوردن هماگر تو را به این دنیا هم نمی

 تر از حاال درد و حسرت و حیرت    کم

 تر از حاال سر به بیابان وقراری و سرگردانی نداشتی    کمتر از حاال بیکم

 بودم ای از آبگذاشتی    من شانهیِ کاکلِ سرو نمیپا بر پریشانی

 خراب و غریب    از دستِ فریبِ سراب و    ـ که خاکی 

     ـ هایِ پاک و شریفیِ انسان بر سرِ پیمانداریناپای

 گریست    سر بر من گذاشت و زارزار 

 یِ درد و حسرت و حیرت    دیگر آشکار نیست    حاال شکلِ هندسی

 نه و رنج را بسنجدو نه ترازویی در میان    که وزِن لذت و مِهر    یا کی

 خوابدبا او میگیرد و حاال انسان هر شب    مرگ را در آغوش می

 تا آهوهایِ به دنیا نیامده هم    مانندِ آهوهایِ به دنیا آمده    

 شکلِ هندسی    و وجدان و نیرویِ ثقلِ زمینهایی شوند بیباردارِ ذات

 ایم که شما    د    ماندهننادیدنی باقی بمان

 هایی پریشان و سرد و تنها نشسته    اخهبر ش

 جانب جنبان    و پرسان که کو    کو    جانب و آنسر به این

 دست    و درونِ آینهبههایِ آینهآن کوه و آن آهو؟    کجا رفتند آن آمدن
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 ایدسته؟    ای انسان    دنیا را تو به دنیا آوردهسالم و بوسه و گُل

 ای    و    تو معنا را از دنیا زدودهتو به دنیا معنا داده 

 ناگزیرت    رازآمیز و هایِ شکنیو میثاق

 دنِی ذراتِ ریزی دارریشه در ثباتِ حرکتِ ضروری

   اندیِ تو را آفریدهذاتیکه بی
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 یِ گریانصندلی
 

 

    تر    به درونِ تنِ تو وارد شد و نیرویی نامعلوم از راهی نامعلوم

 هایِ تو نیکی را کاشت    تَکِ سلولدر تَک

 ها ارزانی داشت    نور و علومِ مختلف را به زراعتِ خاک

 یِ امواجِ مجنون و مغمومی    قراریو قرار را به بی

 که سرِ فرارفتن از دنیایِ تنگ و تاریکِ جانوران را داشتند    

     گی پاره شدند    آواره شدندپرده و دروغ و بنده

 و در جانِ پَستِ جامدات برایِ خود مَسکنی یافتند    

     قیمتسرد و بی ورزیدنی حقیر به تصاویرِآینه دیگر مجبورِ عشق

 خود نبود     یِزنِ زنگاریگی با خوابهو هم

 ها راه یافت و    نورش از راهی نامعلوم به درونِ خانهذره

    گیری نخست با ساکنانِ اسیرِ خانه جفت

      اثیری و خدا را تکثیر کرد    هایِسپس خیال

 تا ابد آشکار نخواهد شد ثمرِ کدام بذر بودنِ ما    نه    

 و نه معلوم نام و نشاِن عزیزِ آن نیرویِ نامعلومی    

  یِ جانور رخنه کرد و    او را به انسان شدن دعوتکه در جانِ کوتوله
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 گان    ین جهان آمدهیِ انامه به میهمانیدعوتای بی

 گی را پاره کنید و    دروغ و پرده و پتیاره

  جایِ خالی را که اینچشم بگشایید و ببینید این صندلی

 نظیرییِ فرد و غریب و بیشب و روز گریان است به خاطرِ آن فرشته

 که روزی از او برخاست و برایِ همیشه از او خداحافظی    

 خدایی    به دیدارِ شیرینِ آن خانهو ما را دیگر بازنیاورد 

 میزبانِ بانویِ نور و مهربانی بود   اش  تن ِرنگهایِ شیریتَکِ سلولکه تَک

 میزبانِ بانویِ نور و مهربانی است    فرزندم!    ای ستاره

 تو با هیچ کس ننشین و چای ننوش و سخن    از داغِ دیرینِ دلِ الله نگوی

 زنی که همیشه خُردسال    دانشی مرد    یامگر با دانشی

 انسانی که از ریاضیات    اما همیشه در حالِ رشد است    دانشی

 کند   را زراعت نمیو رذالت فهمد    و در آینه    کَپَک ضربِ زنگار در زنگار را نمی
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 ای خوشگل در کالسکهشاخه
 

 

 ای خُردسال گذاشتهخندزن را در کالسکهای خوشگل و لبدرختی شاخه

 کند    و تو چادرِ نازک و روشنِ روز هستیدارد با او در بلواری شاد گردش می

 اش از  رویِ صورتِ حیوان    انسان به همه چیز عاشق شده وکه با کنار رفتن

 کند    بینانه و شاد به هر کسی نگاه میخوش

 تر است؟    ناکگی کدام یک وحشتاز مرگ و زنده

     "ام کن!ام کن! کمککمک"و در برهوت به تکرارِ صدایِ 

  ریزش    چه کسی پاسخ خواهد داد؟هایِ عرقنَفَس زدنبا نَفَس

 و پُر از جانورانِ وحشیخندزن    در جنگلی ناعادل ای خوشگل و لبشاخه

 ای نشست و رفتگردد    مادری که در کالسکهبه دنبالِ نخستین مادرش می

 ای که روز و شب    جا بازنیامد    کالسکههرگز به اینو دیگر 

 داند که از مرگ    وحشت نمیحاال     اش بودنددو اسبِ کشنده

 گی باید گریخت؟    یا از زنده

 یِ انسان و از سکونِ ابرباالتر زده    گونه باید از تواناییو چه

 گان زد؟    سری به سرایِ مسرورِ فرشته

     "!توانمنمی !توانمنمی"عصومِ هنوز صدایِ م

 رسدیِ برهوت مییِ شقایق    به گوشِ خستهبا عرقی از شبنم بر پیشانی
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 و هنوز تو آن چادِر ضخیم و تاریک و نامشبکِ شبی هستی

 دهدگینِ خلق    خدا باز پاسخی نمیاش از رویِ صورتِ شرمکه با کنار رفتن

 ر    تناکگی را وحشتکه آیا مرگْ زنده

 ای بیدی که هم بچهکند؟    تر تعریف میناک مرگ را وحشتگیْیا زنده

 ات    هایِ ارزانهم مادرِ خود هستی    ای بیدی که برگ

 دارند ی بر چهرههایِ لرزاناشک

 من آن بلوارِ بلورواری هستم که با رسیدن به بلوغ دانست

 بیرون از این دو جهنمبینی و شادی    باید جنمی که برایِ رسیدن به خوش

 گی داشت    یعنی از مرگ و از زنده

 را به رویِ چشمِ گِل و    خوشگالن وارِگُلو باید قدمِ 

 گانِ جهان را    در اتاقِ جانان گذاشتچراغِ پُرعطرِ پروانه
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 غنیمت است این چراغِ شکسته
 

 

 تسگیاش زندهای که نامغنیمت است این چراغِ شکسته

 وفاای بیدل    به دورِ دورههایِ پاکها و انسانیِ بعضی پروانهو گِردآورنده

 گناه    هایِ آگاه و    آهوانِ بیاش چشمکه متوفیان

 گانِ امید و دوستی    ای که در آن واژهدوره

 : افتند    و سیاستسنگین مانندِ سنگ یا آهن بر خاک فرومیسنگین

 اش    که باریکی   دهلیزی تنگ و تاریک 

 یِ کارهایِ خوب و بدبَرَد    استحالهای سرشار از هوایِ زالل نمیره به ریه

 هایِ خوب و بدهایِ خوب و بد    به ختمیهایِ خوب و بد    و خاطرهبه خاطره

 هایِ خوب و بد    به عطرهایِ خوب و بد    و عطرهایِ خوب و بدو ختمی

 گردند    رِ چراغی میهایی که به دوبه پروانه

 یِ وجودش به هیچ احدی پیدا نیست    که چرایی

 که با برادرش سیاستست قدرت    قدر است که چاهِ فاضالبیهمین

 گذرند    هوایِ تازه میدوش به دوشِ هم از دهلیزیِ بی

 یِ شته و شپشی روند    تا به میهمانی

  پنهان    بْهایِ یک کتاالیِ ورقکه خودشان را در البه

 اند    نه    من مرگ نیستموجوگرِ تو کردههایِ جستیِ چشمبه جاسوسی
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 چرا که در مرگ اصلن چراغی و روغنی نیست    

 وفاست بیچرا که در زیرِ این همه برگ و این همه رنگ    بازاری

 اش همه از ناامیدی و نارفاقتی رو و در قفا    رونقو در روبه

 سیاهی و در سردی    درآوردنِ دخِل زردِ خورشید و اش درو سیاست

 هایِ اجسادِ گُل و پروانه و واژههایِ هوا    با گرمییِ ریهپُر کردنِ چاله چوله
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 یِ انسانپنج حرفِ واژه
 

 

 در ازاِی کدام غفلت    یا شکستنِ کدام قفل    

 تو ارزانی داشتند    به را انتها دردی به درازایِ خیابانی بی

 دردی به پهنایِ صورتِ اشکینِ ماه را؟    

 پاسخی و حیرتِ خویش را پنهان بدارد    تا بی

 گریزد    ماهی به تکانی سخت در اعماقی مارپیچ می

 ست؟ /    در مقابلِ سؤالِ دریا که حقیقت چی

 ت گذاشتی اتا کردی و در جیب من کاغذی بودم که تو مرا از زمین برداشتی و

 مان پیشِ این و آن سخن سر دادیوارهیِ همراهیاز دوستی و هم

 ام را خوانده باشی  یِ در قلبمان    نوشتهگیبی آن که تا پایانِ زنده

 از کدام غفلت و قفل را پرسیده باشی    و دانسته باشی که مارماهی    

 پریشانی و اشک و آهاش ای که یک رویو این سکه    هم مار است و هم ماهی

 آیا راِه سومی در جهان وجود ندارد   /اش رقص و شادی و آواز و آن روی

 اشراهی که با درد و حیرتْ آسفالت نشده باشد    و جیبی که از سوراخ

 گی را    هایِ زندهه    خبری از رازگشایینور و هوایِ تاز

 نه    روی آوردنِ نیکی و شر بیاورد؟   باز   هایِ مفلس اما قمارباز برایِ شپش

 یا تاریکی و شراره به آدمی    در ازایِ چیزی نیست    
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 آیند    طور خود به خود    یا سرِ خود میها همانآن

 گذارنددارند و    بر گردنِ یکی سرمیاز گردنِ یکی سر برمی

 من سر به سرِ کسی نگذاشتم    

 ستند    اش را شکهایمن آن قفلی بودم که دندانه

 اش را خُرد کردند    اما او لب از لب نگشودهایکه در زیرِ شکنجه استخوان

 نام و نشانِ کسی را ننوشت    کسی را لو نداد    

 بودی     "انسان"یِ تو پنج حرفِ واژه ولی

 ای که روزی از دلِ یک کاغذ بیرون پریدی    واژه

 بینداش سان میسویِ سکهسان    و آن اش عَنانسانی که یک رویِ سکه

         یوانترین حرین صفوفِ پَستتیِ سیاهپایانیاز بی
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 جهان اوجی ندارد
 

 

 اش است او    دانبه تخم یا به تخم    "رود راچه با جهان می"

 گذارنددیگر مییِ تو    دانه در دهانِ یکنامختاری و مختاری و

 را به منقار گرفته    و آن را بَرندهتا من مرغی باشم اجبار 

 هایِ بازنده بازاندازنده    اوجِ جهان کجاست؟دانو به درونِ زباله

 زندداند؟    چرا شیطان تا دست به کاغذ میجایِ خدا را که می

 شود    قلم به اکتشاف؟    این نانِ عبوسکاغذ به شعر تبدیل می

 زند    هایِ گرم و آتشین میفقط بوسه به دهان

 بخاری درآید هازنند    تا از دلِ شبدم جوانه میهایی که در سپیدهبه دهان

 خوردههایِ شکستانسانگانِ سقوط کرده و    یِ ستارهتصعیددهنده

 او را ستایش و "عیسا"گیرد    که مینبچه به هیچ     "رود با چه راجهان می"

 زنند    میخند اش از تهِ دل لبساالن با دیدنبزرگ

 اختیار در تخمِ پرنده شکل گرفته و    از آن بیرون آمده    و ما بی

 کنیم    جهان اوجی ندارد    هر موجی را که بگیریجیک میجیک

 تر است    اش از او بیشهوتر و    درد و انداز موجِ دیگر پَست

 اندبوده واره عاشقِ شیطانو شعر و اکتشاف از همان آغازِ تولدشان    هم

 که آب هستی    آبی بر رویِ آتش راه رونده     "مسیحی"ای 
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 هایِ شیر و شَکری رایِ سَحری    و بوسهتو هرگز سپیده و ستاره

 شخصیتی نگذارهایِ خزفگان و انساندر دهانِ خزنده

 خواهنددانی میدانی به زبالهچراغ را تنها از زبالهکه گذارِ گوهرهایِ شب

 هایِ پوسیده و    شان را در زندانیرینیا عمرِ ش

 عید و عیدی و عیش    به سر آمده    اندوِه تبعیدی بییِ سردیدر 
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 گییِ دیوانهخدا در خانه
 

 

 گذارنددیگر فرق دارند    دار و ندارشان را بر سرِ قمار میها هم با یکدروغ

 دهد    ها به دستِ شما خنجری مییکی از آن

 تا آن را از پشت در ستونِ فقراتِ ما بنشانید    

 و دیگری به شما انعکاسِ شفافِ آبی را نشان    

 گی زمانی سر کنید    تا با فریبِ تشنه

 ای نایل آیند    تان به کشفِ چشمهمگر که فرزندان

 شناسد    یِ َنمی نمیعقلِ آدمی خدا را به اندازه

 ای که خشتی از او دروغ وخانهگی خانه دارد    به نامِ دیوانهای زیرا خدا در خانه

 خشتی راستی    خشتی ظلمت و خشتی روشنی    

 ماهی را نیاز به تعریف        خشتی فزونی و خشتی کاستی

 کند    گی مییِ آب نیست    ماهی آب را زندهیا معنی

 دستایِ خنجربههیِ دروغگی آب است    آبی غرق کنندهبرایِ او زنده

 چنان تا جاودانپنهان در کفش    خدا و شیطان همهایِ خیانتْدروغ

 یِ سکهبازند    و در این میان سکسکهدیگر میبر سرِ قمار ما را به یک

 آید    تنها به مزاجِ تاجران خوش می

 رود با ستونِ فقراتی شکسته    ست این که دارد میکی
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 یا مگر فرزندِ مشترکِ دو خنجر    پرسد که آو از خودش نمی

 یک خنجرِ کوچک نخواهد بود؟    و آیا مگر حقیقت تاکنون

 تر از دروغ به آدمیان داده است؟چیزی بیش
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 یِ این هیزم برایِ خودش ققنوسی استهر تکه
 

 

 خانه است این    مگر خیاط»گفت:«    ای!بُریده»گفتند:

 «    ختنی کُنَد در کارِ دین؟که بُریدن و دو

 و من شبی بودم که داشتم به آسمان تماشا    

 چه خدایِ بزرگی باید باشد او    »و اندیشه که:

 هایِ رختِ او!    که این همه اخترْ دکمه

 ای نسوخته    «    هایِ او؟سوراخِ سوزنکجاست دلِ سوراخ

  تو درآورده    ای هرگز ققنوس نبوده    ناآگاهی را باید از مغزِ

 ها زیاد است/    گفتندها و گفتم به دادگاه بُرده و محاکمه    سپس مجازات

 شان از یاد است    ها بردنترین راهِ مقابله با آنبه

 یِ احزابی    مذهبیمذهب یا بی نیز بیرون زدن از قابِ تنگِ

 باز ندارندیِ هایِ کوتاه و بلوزهایی با سینهشان دامنکه اعضایِ مؤنث

     و "دلوزژیل"هایِ ترین خبری از اندیشهو نه کوچک

 هایِ مدرن    پُستهایی عیاشانه و رند    از طریقِ نگارینامه

 ها به من انگِ بُریدن زدند    آری آن انگل

 ِی کمال بازگشتنراهِ خورشیدیور و از نیمهآوردنی شعلهانگِ کم

 باشی    از لُباده    اهلِ باده و خوشنیاز من اما عریان بودم و بی
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 ستیِ این هیزم برایِ خودش ققنوسیهر تکه»ام این که: و لُبِ سخن

 اهلِ ایمان به ایما و ایجازی عاشقانه    

 زاگیای زیگدارِ آگاهیتهمت    و دوستو اشاره به حزبِ سفیدِ پا و دامنی بی

 سوختهسوزنِ دل ای    «ستیِ بوسیای قرمز و سبزیبا کناره

 سوراخ داری!    قدر خداهایِ سوراختو چه

 داری    و وقتی شبانه به سویِ آسمان سر برمی

 بینی    یِ بزرگ و کوچک را میها پشیمانیمیلیون

 نگاری با بدنِ از دست دادنِ فرصتِ تبادلِ نامه یِچرایی هایی ازپشیمانی

 هایِ سفیدخانهخوشگلِ پُست

 خواهند از محاکمه و مجازات بگویند    به دَرَک!هر چه می حاال بگذار

 هایِ رایج    این الکِ عاشق    دور از کَلَک و دروغ

 استهخانهقرمز آن پرچمِ بیگانه با این خیاط هایِیِ اوجهنوز شیفته

 آن پرچمی که موجِ خشمِ هیچ خدایی    یا نخِ تکفیرِ هیچ شیطانی 

 بُرَد را    عشقِ آتشینِ سیمرغ به او را نمی اش به سیمرغعشقِ آتشین
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 یِ دانایی استابلیس سرچشمه
      

 

 شود با خاکِ آغازِ هر کسی    سان میوقتی آخرِ هر چیزی    یک

 و هر چه بوده است    انگار که نبوده است    

 ترود    و از لطافت و شهامت و نجابوقتی که هر آتشی عاقبت بر باد می

 ماند    پس دیگر چرا ما باید مثلِ سگیتنها چند تکه استخوان باقی می

 چرا نباید بدانیم که ابلیس    گی را به سر بریم؟در درگاهِ دکانِ قصابی    زنده

 شکند    را نمی یسیِ کلیسد    کوزهیِ کسی را نمیکاسه

 یِ دانایی استکند؟    ابلیس چشمهای تبدیل نمییِ کسی را به لوزیدایره

 جا!    تاریک!اش را ندارند    تاریک است اینای که خدایان چشمِ دیدنچشمه

 شود    و در این تاریکی    اول و آخرِ هر چیزی با هم یکی گرفته می

 گذاردای استخوان را در دهانِ انسان میسگ تکه

 دکننشان را از چشمه رفع میگیها با این که تشنهو کاسه و کوزه

 مان به در آرید!    گورهای زاما را    کنند سار میچشمه را سنگ

 اندمان خواباندههایگیگاهوارههنگام و زخمی    در بیما را سخت نابه

 اندها تاباندهگیو میوه عشقها و بیدرختیدر بی    هنگامما را سخت نابه

 خوار    نارِ خونا هایِناروایی روایانِ جهان    روایتِتمامِ فرمان

 اند    انگار همین دیروز بودنارون را    از خوِد خدا آموختهو داستانِ نارُوهایِ بی
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 که شما به دنیا نیامده بودید    ولی مثلِ حاال گویا در دنیا بودید

 اشخانه است    و برایِ سالطین و ساطورداراندنیایی که قصاب

 ربهاتر از بهارانِ نجیب و شریفتر و پُسرا    بسیار مهمبیضه و حرم

 پس درود بر تو ای قیف    ای قیفی که دور از غفلت و قتل

 عشق را در مخزنِ چراغ    

     ریزییِ چشمِ معصومان و مقتوالنِ جهان میتر دیده شدنِ تریبرایِ به
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 هایِ کوچک اما دانادروغ
 

 

 باری از غبارِ دیگر باالتر    ها غبار هستند و هیچ غتمامِ انسان

  تر نیست    تمامِ غبارها نقابی بر چهره دارند    تمیزتر و شریف

 اندازندوار    به اشتباه میگیْ دیگران را اشباحکه تا پایانِ زنده

 حقیقت برایِ کشف نشدن ساخته شده است    برایِ مردمان را سرگرم کردن

 رایِ پرواز و عاشق شدن    یا به سر دواندن    و این پرنده ب

 خاطر بر نرده نشستنها را برانداختن    سپس آسودهها و کَپَکپرده

 هایِ خوشگلِ ودکاهایِ کوچک اما دانا    مثلِ استکانبرده نبودن    دروغ

 کننددو نفر را با یک جرعه    و چهار نفر را با سه جرعه مست می

 بَرَند  ها میا    که باالرونده به جانبِ عقابوارِ غبارهو به تماشایِ رقصِ دیوانه

 نویسد؟    ایِ چه کسی نامه میهعشق با دست

 رسد    ها به دستِ من نمیکه حتا یکی از آن

 دارم    من که هم تن و هم جانِ تو را دوست می

 کنندگان آغاز به زادن    با صدایِ زیبایِ پایِ تو میجا ستارهچرا که این

 دانند که اشتباه و اشباحها میها هستند    نقابعاشقِ تمامِ چهره هانقاب

 پذیرتر شودهایی محتاجِ دروغ    تا جهان تحملاند    آدمیک آدم هایِبالدو 

 یِ ودکا ادامه یابد    و رقصِ رازآمیزِ ذراتِ در بطری
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 ها سرگردان استیِ لبحقیقتیبی ای که در میانِ حقیقت یابطری

 یِ جنبان و جاوید    آیا وجودِ هوا    ی پردهآه ا

 هایِ من  است؟    یِ بالبرایِ صعود یا سرگرمی

 امای بلند و سرگردانای پریشان و نشسته بر نردهمن که پرنده

 شوندهایِ رازگشایی که یا هرگز نوشته نمیمن که به انتظارِ نامه

      امد    بسیار حیرانشونشوند    هرگز فرستاده نمییا اگر نوشته می
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 امسطرِ اولِ شعر را من به خدایان هدیه کرده
 

 

 هایِ خودشان ساختندخالیق خاللِ دندانِ خدایان را با دست

 انگیز ویِ نماز    رازهایِ جهان را ماللسپس بدونِ غذایِ عبادت و ادویه

 توان فهمیدها نمیاز صدایِ قدم   درهایِ با قلوبِ باز را کافر پنداشتند    نه 

 شودکه آیا این قاتل است یا مقتول    که دارد به ما نزدیک    یا از ما دور می

 ای برایِ دیدن وتوان به آسمان رفت    اما کو ستارهو با کلمه می

 شانهایکجاست مالیکی برایِ شنیدن؟    خالیق در خاللِ جاپایِ شکست

 افزایندشان میو تجارب را مانندِ ادویه    به غذاهای    شونداندکی داناتر می

 سان به رویِ خطا و خوبی    و کینه و عشق بازشوندهما درهایی هستیم یک

 هایی دونده    اما هرگز به حقیقت نرسنده    اسب

 نمایدصداِی دور در دهلْ خوش می    و از سرنوشتِ خویش پیشی نگیرنده

 نوشدنشیند    و چای که میاما با تو که می  آید  اما نزدیک که می

 اش از چهره افتاده ویابی که شَکر    قاتل بوده است    و حاال نقابناگهان درمی

 بوده     ستارهآسمان و بیش بی سر ِیِ باالهایآبی

 یِ یک قدمکمانْ بشقابی    و در بشقابْ صدایِ تکراریو در زیرِ رنگین

 یِ پشتِ میزِ عشق نشستهنخورده    ای گرسنه تمیز و دستراهِ دو خاللِبه هم
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 2ام!حاال باز هم تو بگو که منِ خسته    سطرِ اولِ شعر را به خدایان ارمغان نکرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 خدایان است ی شارل بودلر: سطر اول شعر هدیه  2
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 قدر هم بد نیستندچیزهایِ بد آن
 

 

 یِ خویش    از مرگِ قطعی یِ حیواناتخبریبی

 کند    تر از انسان میبختشک گیاهان را خوشبی

 هایِ در مذاهب    هایِ در احزاب    یا موجهایی که خیزابانسان

 رساند    ها را به اوج و نجومی مینه آن

 دهد    شان را تغییری مینه فطرتِ درونِ صدف

 کیلو شادی     5کیلو اندوه دارد و تنها  500گی زنده

     هایِ درونِ خشتها و مشتو خشم

 هایِ کوتاه نیست    نعِ چِکِشِ جنایت از این سقفما

 یِ مرگ از دنیایِ درونِ آدمی    مرگ را به هر غدر و خیانتی قادرخبریبی

 کندگی بر رویِ سرِ زمین تبدیل میو ابر و اندوه را به چتری همیشه

 قدر هم بد نیستند    اگر اعضایِ اسافلِ بدنچیزهایِ بد آن

 اند    دا را به وجود نیاوردهانسان و در نتیجه خ

 پس آنان که دارند به جانبِ اوج و نجوم    

 اند؟    روند کیستبرایِ تغییرِ فطرتِ درونِ صدف می

 تان    ای احزاب و مذاهبی که هزاران مشتِ اعضا و مؤمنان

 دهد    طال مینفت و گاز و بویِ دُر و دالر و 
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 ستو سقفِ شخصیتِ سردشان بسیار کوتاه ا

 کند    تان    خیانت به خانه میهایای احزاب و مذاهبی که خشتِ هدف

 تان    فاقدِ دو چشم و دو گوش است    و فتوای

 روند    ها باال میها و مشتجا خشماین

 بویندجویند    میرا میکنند و نشانِ پایِ دریا جا کلمات کف میاین

     خبر ندارند ریگدیِ گیاهان از یکچرا که شاخه و ریشه

 دیگرند    چرا که چیزهایِ بد را    و شاخ و دُمِ حیوانات دشمنِ یک

 اند    هایِ خوب به دنیا آوردهکس

   کنییِ تاریک را با خود حمل میات یک معنیای که در جیب

 گی در آنروی که زندهگاهی میای که هنوز داری به فروش

 ادی دارد    کیلو ش 5کیلو اندوه و فقط  500

 از یاد نبَر که این سنگِ سرد و نادانِ ترازو    

 روزی روزگاری نامِ پُرافتخارِ قلبِ آدمی را    

    یِ باشخصیتِ خود داشته استنامهدر شناس
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 گاهتکیهدیوارهایِ بی
 

 

 یِ دیواری خسته و مأیوسچتری سیاه و بسته و تکیه داده بر گوشه

 هایِ نیامده    ها و عشقارانیِ بدر اندیشه

 زارهایِ از عطش و انتظار سوخته است     و کشت

 هایِ نازِ تو    یِ بوسیدنِ دستدر اندیشه

 نوازِ تو    یِ دلگشودنِ پنجره به سویِ فضایِ ذاتِ هستی

 گونه قلبِ خودم را ـ یعنی که تو را ـ    من چه

 مه دهم؟    جا به جا بگذارم و خودم به سفر ادااین

 ام کج یا شکستههایگونه از دیدارهایِ مکرر با ابرهایِ عقیم    سیممن چه

 یِ خشکِ ما دالورانچرکین و مأیوس نشود؟    در زمانهام دلو چرم

 یِ خشِک ما دالوراناند    در زمانهگانروی از دلبران بَرندهآب

 گیرندا به دست میاند    و اگر چتری رگاندُرپرستان و داُلربوسنده

 برایِ فراق افکندن میانِ قطره و زمین    میانِ عاشق و معشوق است

 تانهایای دیوارهایی که حتا سایهگاه    تکیهای دیوارهایِ بی

 جا سنگ    تان هستند    اینجاسوسان و دشمنان

 دارد جا جنگ    نقابی از صلح بر چهرهاین    خوردها را میانسان گیْاز گرسنه

 ای از کلمات    تنْ طاغی و عقیم    اما گرما فقط متعلق به جامه
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 هایِ از یاد رفته    هر سلولِ جسم    جا در اعماقِ خاکاین

 شنودزند    اما فریادش را نه خدایی و نه انسانی نمیاز تنهایی فریاد می

 ای نور و ای هوایِ دیوانه شده    

 ایِ زندان کوبیدن چه سود؟    هاز سر به سیمِ قفس یا میله

 المللی است    ای که زبانِ دُالر و دُر    زبانی بیندر زمانه

 قلبکه در بیابانْ بی    هایِ رذلیو من آن مَردِ اسیرِ گَردی ولگرد و سردی

 روندقلب راه میکه در بیابانی بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 جیغِ مرغِ مرده
 

 

 میرد ودیگر    این مییک مانند    که بیاهی و دریا میزن و مرد به م

 ماند    آن یکی سخت تنها می

 خوردها و گیاهانِ ساحل به هم مییِ سنگو هماهنگی

 زند؟هایِ رذلِ یک دزد    کتابی را ورق میچه کسی با دست

 پرد؟ای بیرون میای ناگهان    از درونِ قابلمهچرا جیغِ مرغِ مرده

 نِ شنی آگاه و افتاده در کفِ بیرونِ اتاق بودییِ روشتو آن دانه

 اش    کسی او را ندید و نشنیدگییِ زندهکه تا واپسین لحظه

 شکلِ درونِ اتاق دعوت نکرد    یِ مربعکسی او را به دوستی

 مانند    که بی یکی از آنانو به او نگفت که زن و مرد    به دایره و نقطه می

 رسد    دو ماهی به سه دریا نمی

 ای زیباما کتابی بودیم خود را به رغبت گشوده به رویِ آدمی با چهره

 زدهایِ یک دزد    ما را ورق میآسا    که با دستآدمی پری

 هایِ خودش را    از یک دزد    دزدیده بود    یا دست

 منددل و دانشبه این جهت آشیانِ جاودانِ آن شنِ روشن

 غریب و بلندپرواز شد     دانِ مهربانِ مرغیچینه

 مرغی که با جیغِ جادویی و جاذبِ خود در فراق افتاده بود
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 جیغی که روزی ناگهان با برداشتنِ درِ دردمندِ قابلمه    از قابلمه بیرون زد

 خواه و مبارز    علیهِ اراذل و دزدانو ما را در هیئتِ مجردِ گیاهی آرمان

 سیاه و کاغذی سفیدسار شده    با عینکی در ساحلی سنگ

 خدا رها کردنام افتاده    به حالِ خود بیکه مدادشان در قعرِ اقیانوسی گم

 شودیِ وجودش    نه دیده و نه شنیده نمیگیاهی که از شدتِ روشنی
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 تابی تهی از نور و کتاب
 

 

 انددهآنان که تاب را تهی از کتاب    و دو درخت را منهایِ یک طناب کر

 اندستاره و خیزابه را خالصه    و شما را به لسانِ روده و مستراح دعوت کرده

 پیمایندشان را میای از خدا و دُمی از حیوان    راهآنان با کَله

  گی راخواهند    آنان مرگِ زندهیِ مرگ را میگیآنان زنده

 جهان عالقهْشوند    در ابتدا با یِ ما نابود میآنان فقط با نابودی

 گویدآمد و درود میبه آنان خوشنوشد    هایِ جوان را میجرعه جرئتجرعه

 شاشدمقدارترین درختان میاما در انتها آنان را در پایِ بی

 کند    شان میتر    به کُلی فراموشو دو زمین آن طرف

 آشوبیم    خوابِ شما را می گانْما فراموش شده

 یِ شما خواهند پلکید    ر و برِ خانهمان دو شادِ ِاشباح

 یِ شما را خواهد بست    و کلیدمان کالمِ فرسوده و زنگاری

 ای درها قلوبِ خود را به روِی ستاره و خیزاب بگشایید!    

 هایِ زیبا را باز بنوشید!وگو بنشینید!    میثاقبا آسمان و دریا به گفت

 ستی با آنانهایِ مست را برحذر بدارید از دوو ساقه

 شونددر کوچه و خیابان ظاهر میحیوان    ای از که با دُمی از خدا و کَله

 ات    دنیا و آخرتآه ای عکسِ سیاه و سفید    ای سیاهی و سفیدی
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 ات دو درختی که در میانِ آنان     و دنیا و آخرت

 شرافت و وجدان تکان    از شنیدنِ خبرهایِ ناخوشکتاب و تابی بی

 خورد    آیا تا کِی این طنابشنیدنِ خبرهایِ تکراری و زنگاری میاز 

 یِ کِرم و    ناشدنیخوابی سرشار از زبانِ ادراک

 خیزابه را    ستاره و بیهایِ بیکابوسِ روایتِ راویانِ راه

 برایِ آسمانِ فراموش شده در زیرِ زمین    چه در راست و چه در چپ

 بَرَد؟    به ارمغان می دین   دار و چه بیچه دین
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 فروافتاده سقفِ فروتنِ
 

 

 جا فروافتاده و تبدیل شده به کفیاز نهایتِ فروتنی و روشنی    این آن سقف

 کران    ست بیاش دریاییو سکوت

 ماهیانی قیمتی و طالیی    اشو توکِ کلماتِ ملفوظ کو در این میان تَ

 مانیگیاه میستاره    به جنگلی بییعشق به آسمانی بتو بی

 رانیآب و علف میای تهی را    در بیابانی بیعشق ارابهتو بی

 زدمسنگ نشسته بودم و از این در و آن در حرفی میمن با سه پاره

 زدم    ای    هم به خاطراتِ خوب و بد سری میهم پیاله

 می خانه داردهایِ تنِ آددانستم که ترس    در تهِ سلولمن می

 یِ به آگاهی رسیده    از هر رنِج خویشو یک قطره

 آورد    دریایی از گنج را درمی

 ورزی با عشق در حالِافتاده و طور جا همیندهد که همیناین سقف ترجیح می

 ای باشدسُمِ اسبِ ارابه

 ست    اش آب و علف و آبادانیکه در کالسکه

 ست    یرانی و تکبر خالیاش جایِ وبا و وکه در کالسکه

     نه    من دیگر برنخواهم گشت به آسمان

 یِ او نخواهم شد    من دیگر سقفِ سیاه یا آبی
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 دانم که تَک و توکِ ماهیانِ آگاه    ر میمن دیگ

 واری    بسیار سر هستند از صدها هزار امواجِ گَله

 گزارنداو نماز می جویند    و پشتِ سرِکه یاری و یاوری از یک تمساح می

 یِ جهان    حاال سه سنگ از چهارگوشه

 یِ پلنگان    یِ پنجهگرانهپی بُرده به ادبِ بازی

 اند    تا آقایِ محترمِ اغواخودشان را با ریسمان بستهدست و پایِ 

 یِ ترس و تردید و تزویر را دارندهایی نیاید    که سرِ خاموشیبه سراغِ چراغ

 دارند!گذارند و    گنج و گُه را برمیه رنج و عقل را میها کچه انسان

 آه محبوبِ من نگاه کن    

 اند!شان را در آغوش گرفتهگونه خاطراتِ خوش و عزیزِ درونها چهکه این پیاله

 و از صدایِ سُمِ ابرها بر وجدانِ پاکِ ناخدا    چه ماهیانی افق به افق

 جهند! میقیقتی جعلی یا ح   وجویِ حقیقتی مجهول به جست
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 سرزمینِ پادشاهی متعلق به کودکان است

 "هراکلیوس"

 

 

 راکب استای بیدریا سرنشینِ ارابه
 

 

 تنگِ خویشیِ به تنگ آمده از جایِ دلاین دُرِ رند و زنده

 راکب است    ای بیداند که دریا سرنشینِ ارابهمی

    تر  و شخصیتِ مؤنثِ آب گاهی خطرناک

 یِ آتش    هایِ پرندهاز نرمایِ رقصِ سَمّینِ پره

 ازدواِج تو کِیهایِ الشعورِ پیکرِ یک مار    یا از فراز و فرودِ حلقه

 ناک    ای هراسو با کْی بوده است؟    که هر روز اندیشه

 گوید:دهد    و میگیرد    سفت تکان میاش سخت تو را میهایبا دست

 «یِ خالی از صدف را!ن    دریایِ خالی از گهواره    گهوارهچشم بگشا و ببی»

 اش کنندقدر رنگست که هر چهیِ آن گیسوییحقیقت سفیدی

 قدر زنگ و کپک را بسایند و    عرصه را بر این ساعت تنگ کنندهر چه

 زنداش از بنِ گیسو سرمیباز روزی یا شبی    باز زودی یا دیری    نیرنگ

 قه با زنجیر    با زندان!    ای ازدواجِ حل

 رندانِ جهان را بیش از این از آب به آتش    از تأنیث به تذکیر    

 که تا پیش از اینچنان ار همذاز کُس به کیر    دست به دست مگردان!    مگ
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 کوکبِ سپهری پُرسحاب و پُردود باشد! مار راکبِ بی

 گر تنگ    دیزیرا ما آن ُدری هستیم که گرچه جا را بر یک

 دیگر در حالِ جنگ    گرچه با یک

 ایمهایِ پُرنیرنگ افکندهچنان چنگ در دلِ اژدها و آدماما هم

 تا سلطان و صاحبانِ تاج و تختِ درونِ صدف    

 شان    با شیرِ گرمِ آوازِ قرمزِ خروسکودکانی باشند که هم مذکر و هم مؤنث

         روندیهر سحرگاه به خوابی شیرین و هشیار فروم
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 من با من فرق دارم
    

 

 هایِ تماشاگرکند برایِ چشمای زیبا    فرق نمیمرد یا زن بودنِ منظره

 هاستها    و وزنِ اصالتِ سایه و ثمرِ آنمهم قامتِ شخصیتِ درخت

 ها افزودن یا منهاستمهم چه کردن با ثروت و عمر و وجدان    به آن

 یِ پنج کیلو کلمه    گذاشتنِ سه قلمه و دو اندیشه در یک زنبیلخریداری

 و چهارراهی را به خانه بردن    قرمزی را از رگی نریختن

 خواهد نورِ سبزِ چراغی را خوردن    ات میاما تا دل

 رودگی از دست میهایِ جهان است    وقتی زندهکه عاشقِ صلح در باغ

    گوید؟ها با چه کسی سخن مییزی در زیرِ دامنرود؟    چه چدست تا کجاها می

 کند برایِ منطره    نر یا ماده بودنِ چشمی    نه    فرق نمی

 چشمی تنها تعلق به تیر و کمان دارد    چشم و هم

 هایی نورانیای نورانی را با دانهداند    پرندهجنس میجنس را فقط همزبانِ هم

 گییِ عمرِ دیگران از زندها کنندهتوان فریفت    ای منهفقط می

 ها آه    ها    گذارنده بر لبیِ قرمزی از رگای رباینده

 تو را نپذیرد     یِ مرگ بروی    حتا مرگْترسم اگر به میهمانیمی

 نامه باش    برو و منتظرِ دعوت»بگوید که:

 ارممن اما با من فرق د«    جا میهمانِ ناخوانده حبیبِ خدا نیستاین
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 ام    ام کاشتهدانِ خانههایی که در گُلاز چهارراه

 هایِ قرمز و سبزی خواهند روییدمعلوم نیست که فردا چه چراغ

     ها بیرون آمده    و به سویِ خدا پَرپَر خواهند زد   هایی از زیرِ دامنچه ماشین
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 آخر مردِ حسابی!
   

 

 میرد    تابی که دارد میآخر مردِ حسابی!    ک

 هایِ کدام خواننده    دیگر تکبرش برایِ چشم

 تواند باشد؟هایِ به این یا به آن شکل میاش برایِ کدام سنگدیگر بازی

 دهد    هایِ خویش طول میهایِ صادق را بر بالطوطی رنگ

 تا صدایِ غول و قوادها رسوا    

     دست یابد    یوارهایِ دور ـاش بر دو ساعت به بویِ گُلی که سایه

گانِ متمدن    انسان معیارِ تمامِ چیزهایی که در این جهان هست    در جمِع پروانه

 اشها و تئاترهایاش    با تمامِ بازیهایهست    انسان با تمامِ تکبرها و دروغ

 خواهم؟ام    دیگر سنگ و کمان را برایِ چه میآخر من که مرده

 ا برایِ گذاشتنِ کدام قرار؟    ای تیر    دیگر ساعت ر

 شوند    عاقبت غرق می تمامِ مردادها در مرداب

 ند    افتها عاقبت دور میها از چشمتمامِ کتاب

 هست یا نیست انسان»که:    جواباما به جا باز این رازِ نازکِ بی

 «    معیارِ تمامِ چیزهایی که در این جهان؟

 افتی    ه تا در توری نزدیک میو تو ای گُلِ دوری ک

     شودطوطی به ناحق از تو سیر می



86 

 شده    بدان که: ها کتاب نوشتهیِ تو میلیونای گُلی که درباره

 چیزی را که هزار آموزگارِ زبردست به من آموختن نتوانست    

 یِ انگشت توانستاشارهبه نیم   یِ سرد و سبُکِ مرگ سایه
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 زکامِ درازِ صبر
 

 

 هاگیریشهیِ بیسایهدار    ای همای ساالر    ای ریش و سبیل

 سایهثمر و بیعِلم    به درختی بیهنر یا بییک انسانِ بی

 ماند    فرهنگ میبرگ و بیبه درختی بی

 یِ دوستی با دستِ ابلهِ داس    و در بحر و در بربه درختی شایسته

 ها هستیم گی را مرهونِ مردهاج با تبر    ما زندهیِ ازدوبایسته

 نوا    نباید از خواب بیدارش کرددانیم که برایِ نجاتِ یک بیو می

 تر الالیی گفت    و اسرارِ سرد و گرمِ گوش رااش صمیمانه و گرمبلکه باید برای

 از صدایِ دیگران نهفت    ای شپش    ای ریش و سبیل را تراشیده و

 لوار و کراوات به تن پوشیده    ای تمدن را به حدی فرارساندهکت و ش

 یِ زیبایِ انسانی را پاره کردهگیکه تمبرش پاکتِ فرهنگ و ساده

   گیردها    هرگز داسی به دست نمیدریا برایِ سخن گفتن با صدف

 گیردیِ کبریتی خیسِ کِبر    آتشی در هیچ چیزی درنمیو از به کارگیری

 یِ خویشلوح    با افشایِ رازِ پاکِ دو اللهک صدایِ سادهببین که ی

 اندازد!    یِ بیداران میچه دردی و چه دودی در بیشه

 هزار گوشِ سبزش    هر فصل را به زمستانیِ ببین که یک درخت با لرزه

 کند    و زکامِ درازِ صبر    سبدها را از بدی سرشار!یا بدتر از زمستان تبدیل می
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 بینی تو ای ساالر    که در هر کجا و هر بار    میچرا ن

    آید؟گی از ردِ پایِ تمامِ منجیانِ جهان میبویِ گندیده
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 مرواریدِ خُردِ خردمند
       

 

 شان کنی    حتا اگر نخواهی دعوت

 یِ چشمِ تو را بلد هستند    ها خودشان راهِ خانهاشک

 ها خواهد کرد؟یِ من بدونِ من چهگییِ تو را از بر    زنده سینهها محلِ کارِآه

 در کجاها قدم    در چه زمانی نشستن خواهد کرد؟    

 زنند؟    واره برایِ ابلهان کف میجا مردم همچرا این

 زنند؟    چرا پا بر سرِ نادانی نمی

 هایِ زمینی گذران    آه و اشک دست در دستِ هم از کوچه

 برزگران به جایِ عشق    لی افسوس که و

     کارند!زنجیر و گرزهایِ گران را در زمین می

 یِ ننگی بر دامان    لکی را که بی لکهبینند لکافسوس نمی

 هایِ ریاکار را بکَندبَرَد فلک را    تا کَلَکِ کِلْکبه منقار گرفته با خود می

 و مردم در جایی تخم بگذارند    

 زند    اش برایِ مرواریدِ خُردِ خردمندی کف میکه دریای

 اش تا به حال نه شنیده    نه کردارش دیده آمده استهایکه حرف

 کننده    شونده و دعوتدر جایی که تفرقه از میان رفته    دعوت و دعوت

 شان بعد از مرگ همگییعنی انسان شده    زنده    هر سه یکی
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 اعتبارِ درخشانِ وحوشِ متمدنِ بیابانی  م بههم بر سرِ نادانی پا    ه

    زندپشتِ پا می
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 نشینخدایِ کوه
 

 

 گیْ وجودِ ما از هم جدایِ این زندهگیبه مجازاتِ کدام گناه    در جاودانه

 افتد؟مان از هم پراکنده میو در مرگ نیز برگِ درخت

 دُر و دَرد و دُرد را نداشتن    تر نیستبه این دنیا نیامدن آیا به

 و نخواستن که تمامِ عمرِ دریا    صرفِ دریافتِ رازِ هستی    

 یِ ما شود؟    مویی مشکین و صورتی اشکینگیو درمانِ دیوانه

 اند    عرق کرده و خسته و مأیوس یِ خویش را گم کردهشانه و حوله

 باراتِ خوب و بد در این کولهلنگان وقت از کوچه می گذرد    و خیلِ خاطرلنگ

 کند    تر از خدایی مییِ آدمی را سنگینشانه

 ها را بگذار تا در دریا غرق شوندکه دیری در کوه خانه داشته است    مجازات

 شود    و وصالگناه مانندِ تصویرِ ماه در آب    از آب    خیس نمی

 ن    واره آبستنِ کودکی با مویی مشکین و صورتی اشکیهم

           به نامِ جدایی است
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 کلماتِ پوک
 

 

 یِ شیک از کُلت خواهد بودآیا آخرین شعرِ تو شلیکِ یک گلوله

 گی را از دهانِ کتلت خواهد ربودیِ زندهمزهیِ خوشکه داغی

 ای از تنِ کبودِ بنفشه بیرون خواهد آوُرد؟و واپسین کتک را چون جامه

 ن در خلوت    با خدایی ناموجود    م هایِآیا تمامِ صحبت

 سوزاند    ها را مییا خدایی ناشناس نبوده است    با شمعی که نام

 هرگز گردنِ خودش را به گزلیک نسپارد؟گری ـ این گراز ـ    تا ناشی

 یِ خویش استبختیانسان تنها موجودِ آگاه به ناخوش

 با هزار نخِ پنهان ای که کردارش بر تنِ خویش پوشیده است   و جامه

 زدههایِ شیک    اما یخنخِ صادق و ریاکار رابطه دارد    ای شخصیت

 واره در راه    اما نرسنده به مقصد    هایِ همای پیک

 یابد    گی دست مییِ زندهگیمزهیک تابه تا به خوش

 آیند    اش میشویی به سراغفرهزار ابر و مایعِ ظ

 شوند    دان ریخته میدر خلوت    به زباله هزار صحبتِ پُربهایِ

 یِ کلمات را    و پوکی

 اندهایی که بر سرِ سفره نشستهتر از پوکههیچ چیزِ دیگری روشن

 کند   خورند    بیان نمییِ بیاتِ انسان را میبختیو خوش
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 خواستیم دنیا را عوض کنیمما می
 

 

 طرات از کار بیفتند    توان خاموش کرد    تا خامغز را که نمی

 بیندغش را میای خوابِ شرابی بیو چراغ به خواب رَوَد    در سراب    پیاله

  داند که خودش هم رؤیایی    یا شبیهِ رؤیایی بیش نیستو نمی

 خواست جهان را عوض کند    رؤیایی که می

 یِ فجرِ دو انقالباز یک کبریتِ مقتول یا مفقود در فاجعه

 دهد    تر از نخستین انفجارِ خورشیدِ جهان رخ میجارِ عظیمهزار انف

 شکند    اما با سرزدنِ خورشید از زیرِ ابر    سرِ حقیقت می

 او هم دوباره سُر و مُر و قبراق    

 تکانداش را از اوهام و از غبار میو جامهاز قبور بیرون آمده 

 شود    از میانِ شما دو تامی یِ از سر گرفتنِ مجددِ کارِ خویشو دوباره راهی

 ای مغز و ای قلب    بگویید    

 اید؟    یِ جهانیِ ماشینِ زندهتان موتورِ جاودانهکدام

 دانید؟یِ آرزوهایِ پیاله را میگیتان رازِ شکستِ همیشهکدام

 خاموش کردنِ خاطرات    

 بَرَدیتر فرو مآغاز و پایان را در دودی هر چه بیشیِ بیاین خانه

 کند    انقالب را کَر    آری ای برادر    رؤیا را کور می
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 اما دنیا ما را عوض کرد    خواستیم دنیا را عوض کنیمما می

 اش    بغضِ گلوعمقِ حوضتر از آن بود    که خوفِ کماین دنیا عوضی

 یِ چشمِ ما را جدی بگیرد    و تری

 دِی)برادر آری اِی    چه در تیر و چه در 

 یِ خودشزن و کمان به دست    برایِ پاهایِ وحشیاین دنیایِ گمانه

 شما را چون کفشی کهنه عوض کرد(
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 هایِ کاشته شده در خاککبریت
 

 

 امای بازاندیشکبریتی متحیر و خسته    به جا مانده از بستهمن تَک

 یکی رفته       ی مانده ی یکگاش همه پراکنده    و در پراکندهکه ساکنان

 صفتی کردهیکی مرده    و آن دیگری سقوط به دنیایِ سوداگری و دون

 اش    به زیرِ ابر فرورفته    یِ هستیای که چراییبسته

 اندو با بارانِ تو در فراق افتاده    چرا خورشید را در گنجه پنهان کرده

 ؟    انداش پنجه در پنجه افکندههایِ روشنو با حرف

 چرا نیازمندِ نوازشِ دستِ دوستی است    پوستِ لطیفِ پیکرِ پاکِ آدمی؟

 صفتیهایِ کاشته شده در دورترین  جایی از سوداگری و دونای کبریت

 ترین کاغذهایِ معصومِ باشخصیتگان با سفیدیای در فراق افتاده

 جور در آسمانای نااین شلوار پاره است و    یک انسانِ شرقی در غرب    وصله

 ای بزرگ گنجهرعد و برق    و هستیْچون ابری گریزان و بی

 یابدقدر آدمی از آن بیرون رَوَد    باز خودش را در درونِ گنجه میکه هر چه

 کنندهایِ مرا باز نمیبالیِ دیرینِ گیگی    بستهدریغا که تحیر و خسته

     گاه آبی دریغا که شخصیتِ آسمان متغیر    گاه خاکستری و

 رو    و نوازشِ درد و دارو    با تکفیرِ سیاهِ ابر روبهقید    گاه متعهد و گاه بی

 شودو به تولدِ دوقلویِ غرور و باران ختم نمی
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 هایِ درونِ هستهآتش
    

 

 در مبارزه با زمهریر و ظلمت     هادرست است که آتش

 ر خویشها دخورند    اما آن شکستسرانجام شکست می

 کنند    ها را    عهد به عهد منتقل میآرزویِ سفیدِ زغال

 و ابرها را مجبور یا محکوم به پذیرشِ ترقی    

 یِ درخت و رختِ پاکِ پرواز مهم است    باالیی    برایِ آشیان

 پروراند    زیرِ گرمایِ خویش مینیز بالی که عشق را در  

 رفته و غنوده    زیرا خواب در همه جانه خاکی که ریشه را در آغوشِ خود گ

 کبریتِ مانده در قوطی بودیهایی شبیهِ هم دارد    تو آن تَکچشم

 مصرف افتاده بود    اش بییِ گرمابخشندهکه قوه

 اش بر دیگران مکشوف نگردیدهدوستیای از شورِ انسانو شعله

 بنددگذارد    دل میکند    تخم میکبریتی که پرواز میآن تَک

 آورد    اما در برابرِ شکست سرِ تعظیم فرود نمی

 بندِ کنونی    هایِ نیمداند که ترقیو می

 به قیمتِ خونِ چه قربانیانی تمام شده!    و باد    چه یاد و یادگارها را

     زغال ربوده!ها را    از دلِ دردمندِ چه دودها و دوستی

 شکنندرفته عهدِ خود را با انسان میتهرف    هایِ بسیاریدرست است که شاخه
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 نشانندفروشند    و خنجر در پشتِ پرنده میخودشان را به خدا و ناخدا می

 خیزدتکاند    برمیواره زانو از خاک میاما این درخت هم

 هزار آتشِ شوریده و        یِ خویشو دوباره از یک هسته

 آوردیِ مترقی را درمیصد اندیشه
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 یِ فراموشی بران!ماشین را در دنده
 

 

 دهد    اگر که نه برایِ تو؟آن پیراهنِ آبی برایِ که دست تکان می

 خواند    اگر که نه آسمانِ تو را؟اش کدام آسمان را به خود فرامیو رنگِ آبی

 هایِ من هستند    دردهایِ من زن

 یِ دریاهایند    و برایِ تریزاتری را میهی راه به راه دردهایِ کوچک

 بدین جهت حتا اگر شده موقتگیرند    ای از اشک را مینامهشناس

 یِ فراموشی برانم    خواهم این ماشین را در دندهمن می

 خواهم بدانم که آن پیراهن بی وجودِ آدمی    می

 گزیند    کدام حیوان را به خدایی برمی

 پایانِ اندیشهمژ روان و لغزان بر سطحِ بییخِ مست و کژ و و سرنوشتِ آن 

 انجامد    ای دردها اگر در دهانِ نهنگ هم روید    به کجا می

 زند    خودش را از آشنایی با شما    نهنگ شما را پس می

 زند    و دریا    فقط دریایِ آگاه به عدمِ وجودِ کمال استیِ علی چپ میبه کوچه

 زندو برایِ هیچ انسانی کف نمی   کند که خودش را مسخره نمی

 ایقدر پایین آمدهو تو ای سقفِ آسمانی که از فروتنی    آن

 اند    ات در خاک خفتهگانکه ستاره

 رود    این یخی که پشتِ فرمانِ ماشین نشسته و ویراژ می
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 گانی راتمامِ واژه    دهدعاقبت به کُشتن ترسم که می

 یِ بشر هستند     دهانِ خستهشمارِ بی و شوهرِ که زن
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 ابرِ چتر به دست
 

 

 اش کرد در دلِ ابری    او چَرتی گفت و پرت

 رفتم    و من چتری بودم که از رویِ سَری به سَری می

 هایِ ابلهِ آسمانی    غافل از علتِ سیاهِ بارشِ سنگ

 پرنده و صیاد    دان که دانه و و وقوعِ وقایعِ وقیحِ در زمینْ چرایی    و نا

 آیند و به تو تعظیم    هایِ جهان میهر سه یکی هستند    ثروت

 افتند    به تو ادایِ احترام کرده    در پایِ تو فرومی

 اتیِ خانوادهگیای گدایی که هر روز در سرِ گذر    برایِ گذرانِ زنده

 یافتِ یک گُل وبه سویِ این و آن دست دراز    برایِ خاطرِ در

 کنی    ای گدایِ معارفِ رنگارنِگ بشریوگویِ معطر میدو گفت

 گاهی هزار چرت و پرتِ یک ابر را باید غربیل کرد    

 وارِ مرد و زنبرایِ به دست آوردنِ دو یاقوتِ نادر    و بینِ عشقِ پروانه

 واره سومین نفر اضافه است    هم

 ی هستید و هم شکار شونده و هم دانه دانستید که هم شکارچشما اگر می

 شدید    ها آواره میدر بیابانشدید    حتمن دیوانه می

 تان به اقتداریو شَدیدن پشیمان از اقتدای

 داندهایِ آسمانی را نمیکه علتِ سیاهِ بارشِ سنگ
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 اش    یِ قلبداند که گدایِ سرِ گذر از بزرگینمی

 گذرد    شاهانی که هم شاه هستندمیحتا از گناهِ کبودِ شاهان نیز 

 هم درخت و هم کِرم    ای کِرمِ درخت    من هیچ نیستم

 مگر غمِ عمیقِ آن تکه ابرِ تنها و عاشقی    

 اش هم با او بیگانه است    که حتا چترِ دست

 ستانِ سرد    در این سردستانِ تاریکتکه ابری که در این تاریک

 قدرِ خورشید داردیِ عزیز و    از گرمایِ گرانزردیای از به هر چیزی که بهره

 کند    صمیمانه تعظیم می

    شماردِی زیبایِ وجودِ آدمی محترم میو هر گونه احترامی را به ترانه
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 خدایِ کُنسروی
     

 

 ها    یِ اعماقِ فاضالبفضل و زادهیِ بیآن سنده

     کندباله نمیهرگز بسنده به سودا و سند و ق

 کندهایِ نیک حواله نمیای را برایِ صورتهیچ بوسه و حوله

 گان و مسافرانِ راهِ آزادیکند دستی دراز    برایِ فشردنِ دستِ ستارهنمی

 برایِ برداشتنِ آجری و ساختنِ ساختمانی از عدالت و برآوردنِ بنایِ زیبایِ 

 آبادی

    دل است عبورِ سریعِ زمان بسیار سنگ

 یِ کنسرو مانده    قدر در قوطییِ خدا آنو معنی

 ها را کر کرده    و به سودا و سند و قبالهاش گوشگیکه غوغایِ گندیده

 زنیتو چه گونه دَم از نجاتِ جهان میسمعکی فروبخشیده    

 یِ دیگر    بوسه و دوستی را دریغ می داردات از شعلهای شمعی که هر شعله

 ات بر فرازِ سرِ مسافرانِ راهِ آزادی    و هر اندیشه

 شاند؟    کسقفی پهن از پِهِن و دود و دروغ را می

 ات در کنسروی کهنه گندیده و    ای شمعی که روشنایی

 بر سرِ جهان انداخته    دریغا که عمرِ معناهارا ای بلند اش سایهبوی

 دایی کر و کوراش خجا    جتی که رانندهگذرد اینتر از جت میسریع
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 ها هم بُردهروی حتا از سندهخدایی مرده است    و چنان آب

 دخوانفرشته میداند    ای خودش را فرشته میکه هر جنده

 دیگر و با خاک    ها با یکو کنکاشِ کفن

 فقط برایِ درآوردنِ سودی از جسدِ آب است
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 جوابی سرشار از شکوفه
   

 

 ت و زیبایی پدر و مادری چنان خوب برایِ شما بودنداگر حقیق

 هایِ رذیالنههایی چنین شرور و محاط در چاه و چاله    محکومِ کوچهما بچه

 چاقویِ دستِ الواطِ آواره    قاتلِ طوطی و طاووس و ترانه نبودیم

 نبودیم اسیرِ آرزوهایِ محال و دونده در سراب    اگر که عمرِ کوتاهِ آب

 شدنِ زمانِ حال را دریافته بودیم    و بخار 

 آید    و ماندن    رود و نه خواب میحاال نه خواب می

 هایِ بیدار    و جهان جوابی سرشار از شکوفه نداردست با چشمرؤیایی

 برایِ آن کسی که بیمارِ عشق است    

 واره با هم هستند    حقیقت و زیبایی دو موجِ نر و ماده و هم

 ای از الطیِ چاقویی با دستهیِ روباه و بوزینه    حقیر شمارندهدهفراری دهن

 ست    اش از دستییِ دری که تقهبازنکننده

 فخرکننده به زورگویی و تجاوز و عضالت     ای ترانه و رقص    

 یعنی به شهوت و لذت    تانهایبچهبه ای پدر و مادرِ شادی    ما 

 دانیم که پیکرِ آدمی بی سلولِ عشقما می   گذاریم نهایتِ احترام را می

 اش یک در میان    هایشود    که میلهبه زندانی تبدیل می

     خواب و بیداری هستند    به این جهت ما دیگر آبِ شیرینِ عمر را
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 ریزیم    ای به نامِ سراب نمیدر کوزه

 ازیمیپره نمیشکوفه و شبنم و شبهایِ بیدست به سویِ درِ خانه

  بازیم   ما طوطی و طاووس و تارا را    به هیچ قفسی نمی
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 پاییز در ماشین
 

 

 یِ زن نه جهان را    زیبایی    زیبایی

     3ها نجات خواهد دادکه مردان را از آزارِ هجومِ نطفه

 گی    از خستهها به خواب خواهند رفت چشم

 گی    سر خواهند زد به وارستهاما مژگان از خاک دوباره 

 همه جا غبار باز به زبانِ عطسه سخن خواهد گفت    

 مسایلِ بشری     ترینو ریزترین و حساس

 هایِ شما را خواهند جُست    رازِ وجوِد گوش

 سگی در اعتراض به این دنیایِ ماشینی    

 هایِ طبیعت    یِ شیرینیگیو ندیدنِ ساده

     گرِ عشق توسطِ مردمانشورش و نچشیدنِ سالمتِ

 از غبار و غرور و دروغ دُم تکان    

 دهد    پرستی مییِ مقامیِ دور از دریوزهو پوزه به کوزه

 کندیِ مردان    تعظیم مییِ زنان که باعثِ عطسهو به زیبایی

 ردآوها را به درد میجا آزارِ هجومِ مناظر برایِ دیده شدن    چشماما هنوز این

     ؟کنیدها چرا شورش نمیپس شما ای زردی

                                                 
 داستایفسکی: زیبایی جهان را نجات خواهد داد  3



107 

 اش پاییز استها را برایِ ماشینی که تنها سرنشینچرا تمامِ دروازه

 اشپرستیکنید؟    مگر ما همان سگی نیستیم که به خاطرِ زیباییباز می

 اش    ناشکنیگرایی و بیعتبه خاطرِ طبیعت

 سارش کنند؟خواهند سنگها میانسان

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


