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 تمریِن ننوشتن 

 
 

 گان در آسمان     شب غیر از نقاشی کردِن ستاره
 زِن زمینیهاِی چشمکِی چراغو سرودِن غزلی در باره

 هاِی خارج از زمان     پرهو پرواِز شب
 دیگر چه چیزی دارد براِی عرضه کردن به انسان؟     

 یینی شیشهِی آن را دارد که با عزمی آهنین     با قلبچه کسی ُعرضه
 باالتر َپر زند از این و آن؟     از خوبی و بدی     از خوبان و بدان؟

 چرخاندست که بنیاِد هستی را میِی سیاهیخدا ناِم دیگِر آن انرژی
 کاران هم     اگر خدا همه جا هست     پس در جاِن جنایت

  کند     و مرا فراموش    گامی میو همکاری کاران همبا جنایت
 خواهم تمریِن ننوشتن کنم     من که می

 بی کاغذ و قلم به سر کنم     هدف سپردهروزگارم را به سفرهاِی بی
 ِی نجیِب تو     چهرهها بیاما تو ای روِح زیبا     آینه

 چشِم جاِن توها بیِی خود ادامه خواهند داد؟     عینکگیگونه به زندهچه
 بدی َپر خواهند زد؟     گونه باالتر ا زخوبی وچه

 گان گویا با حضور و غیاِب خود     ستاره
 کنند     انسان را به کشِف پیامی تشویق می

 اندگی     مرِز میاِن خود را برداشتهو به دانستِن این که مرگ و زنده
 یابدو هر رنگی پرچمی را که بیفرازد     میهن معناِی خودش را دیگر بازنمی

 کارِی یک جنایتتوان در برابِر جاِن ابریگونه میحال     چهاما با این 
 به این دلیل که اندکی از آذرخِش خدا را در خود دارد     تعظیم کرد؟
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 ننوشتن     اش بوسه زد؟     کماِن کفشتوان بر رنگینگونه میچه

تماشا     براِی تماشا شدن کند     مرا تمرینی براِی سکوِت سفید و رشیِد قلم می
 مرا آگاه به آب شدِن مرِز میاِن غربت و آشنایی     کردن     

 ِی سیاه استِی سیاه     در خوِد انرژیو به این که میهِن یک انرژی
 رویپری و میای پیامی که چون کاله     از سِر خیِس خاک می

 تر از طبیعت     در عالِم وجود     شاید که شاعرتر و نقاش
 ها باشدنداشته باشد     و شاید که تقصیر از گوِش آدم کسی وجود

 نام     ای گمبیگانه افتاده در گوشه
 عنصِر هستی خارج شده 4ای را که زیرکانه از و فراموش کرده موسیقی

 و پرواز در فضایی را پیش گرفته     
 ِی آسمان و     اش از شرافِت صد  ستارهکه هر فضله

            َبرند       زار فاضِل زمینی     َسَبق میِی هاز گوهِر هستی
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 ابری در رگ

 
 

 او که بواسیر گرفته بود     باباِی سیر را با ماماِن پیاز اشتباه گرفته بود
 داد کرده بودو دو تخِم خودش را یکی دنیا و یکی آخرت قلم

 ِی چشمی هم نگاه نکرده بود     و اصلن گوشه
 ایداِد داِغ روغن     ناتوان از ُجستِن چارهکه از بی ایچارهِی بیماهیبه 
 و از تعهد     زد     امان مشت به سر و روِی خودش میبی

 گذاشت     ُگلی بر گیسوِی اقیانوس می
 اش کبوتر و ساریهایبر شاخه     در نازهاِی تو درخِت خوشگِل اناری هست

 ِی کور و شلحرانی چنان     که از چند کلمهموجزسخن و قرمزلب     سا
 آورندنهایت زیبا را درمیِی کچل     شعری بیاز چند کلمه

 کند؟ هاِی من چه میتعجِب من از آن است که این ابر در رگ
 فرزنِد عزیِز کدام آسمان است؟     

 گونه نثری را     تابه چهاش در ماهیو عروسک
 لرزِش لرزانک در بشقابکند؟     سرخ میِی چه چیزی را و درباره

 اند     ست که از انسانیت هیچ نفهمیدههاییاز ترِس دندان
 ِی باشخصیت     دانند که براِی یک پرندهو نمی

 استثنا     هم دنیا است و هم آخرتاش بیهایهر یک از تخم
 ِی بواسیردار     نباید از حسادت به میزها     و یک صندلی

 شان بساِط دار را فراهم آورد     دیگران تهمت زند و برای به
 ات سوخته     ات پویا و دلای اقیانوِس گرسنه     ای پای

 ُگِل کوچِک تعهد     تماِم ارج و احتراِم خودت را از دست خواهی دادتو بی
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 شان با ِی مخفیانهکاریها را به ُجرِم همو دیگر نخواهی دانست که عروسک

 هاپارتیزان
 سوزانند     شان میهایگاهِی اسارتها در کورهفاشیست

 ربایند     هاِی تابان را میو از لباِن سار و کبوتر     واژه
 عدالتیتابه     روغنی از دسِت داغی و بیِی ماهیگیحاال هنوز هم در تشنه

 ندز زند     دریاوار به سر و روِی خودش مشت میدارد فریاد می
 و فرصتی ندارد براِی تفکر     براِی دانستِن این که زمین     
 زخِم بواسیِر کهکشان است     هم از این جهت کهکشان     

 قرار است     اش     پویا و بیخواب و پایاش بیچشم
 ها زاده شده بودیای درخِت خوشگِل اناری     که روزی در آسمان

 آن ابِر متعجبی      تو چشماِن مرا گشودی به رویِ 
 جا من     پرسد     که اینواره ازخودش میکه هم

 خواهم؟     کنم؟     چه میها چه میهاِی انساندر رگ
 ِی مقدِس این اشتباهی که به رخ دادِن خودش ُمقر استست وظیفهو چی

 ای     نگری     از الِی پردهسویهیعنی به یک
 اِی حراف را     هزمینیِی سیبرگیکه بی

        دیری در پشِت تظاهِر رنگیِن خویش پنهان کرده بوده است؟      
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 پیوندی شوم

 
 

  گرهی کور     هاِی خفاش را براِی خودش خریداری که کردخدا چشم
 ها و اسالمیون شد     و بر آن سرِی ِاس.اسحافِظ پیونِد جاودانه

 شید بازستانده     ِی جاودانه را از خور که جوانی
      گان و مبارزان را در پیش بگیردبازجویی از ستاره

 بازگشِت تو از راِه رفته     ضرب کردِن جنازه است در جنازه
 ای     طور خود به خود در انفعاِل تبعیدت مردهتو همین
 ای     هاست که بر دوش بردهات را سالباِر جنازه

 ای     به جان پذیرفته    دستی با گرهی کور را و هم
 حاال دیگر چه نیازی به دو چشِم مصنوعی     یا کامپیوتری براِی خدا؟

 ِی اشیاداشِت ترانه و تن را؟     تو در زیِر سایهو به من آموختن     گرامی
 خواهی پنهان کنی خودت را؟     خورشیدی که در حقیقت استگونه میچه

 ساله      1400و جهلی غلیظ و   زند   هاِی سرمه را میچشم
 تواند بیاید     با چاِی رقیق و معطر     به هیچ وجه کنار نمی

 با چاِی شیریِن معاصر؟     از ازدواِج بازجویی و شکنجه     
      و دالوراِن خسته     شوندمانند     بسته میها بسته میپنجره

 نه و بلند مبدل     گانی جاودابه ستاره     دالوراِن سرنشکسته
 آدم نباید راِه رفته را با اشک و آه بیامیزد     یا رازهاِی گرامی و نگفته را

 به مارهاِی چاه بیاموزد     دیگر به ایران بازگشتِن یک آدِم از خطر گذشته
 کندیا دو آدِم درگذشته     دردی از دردهاِی هیچ حیواِن انیرانی را درمان نمی

 ِی گرهکند     کوریافعاِل زماِن حال را     ویران نمی ای از مشکلِ ذره
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 پزشکان     جهالت پرچمی دارد به رنِگ بالماند با چشمتا ابد بیگانه می

 کندِی دریا     و تیری که به عقب بازگشت میامواجی ضِد رهایی
        گیردفقط قلِب خودش را نشانه می
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 دهانی سنگی

 
 

 هاست     انسان حاصِل انقالِب ناگزیِر نطفه
 گیرد     هاِی انسانی در ساحلی صورت میو انقالب
 ای ندارد     چهل شور و شصت شوق دارداش چهرهکه دریای

 اش دو چشِم بینا ندارند     اما موجودات
 رفِت مغزهاِی دیگر راست     که پیشهایی اندیشهاز خوردِن اندیشه

 شودهاِی دیگر راست    که بقاِی موجودات میسر میهایی تنِن تناز خورد
 شود     معنا میو در این میان سیِر قداست و     سفِر منجی بی

 ها و جانورانرود     تماِم انساناندیشه دیوانه و     احساس آواره می
 اند یا مأثومدیگر یا معصومتماِم گیاهان و جمادات     نسبت به یک

 اند یا مقتول     و اختفاِی خدا     از آن که او شور و شوقی سیاه داردقاتل یا
 اش نیمی با ساحل و     نیمی با دریاستای ندارد     دلاما چهره

 ِی کفش از فریاد     دهاِن دریده
 ِی خویش هیچ امدادی     از فریادی که ندارد در پی

 شکندای از خودش را که میِی هستی     هر هستهو باغ به کشِف ریشه
 ِی رفتن به هر راهی رایابد     جز تلخیجز دروغی را در آنان نمی

 گوید     وقتی درد سخن می
 ماند     ِی مناظر و عشِق ناظران ناشنیده میدیگر زیبایی

 گویدِی آسمان و ابروِی نیلوفریِن دریا را کسی آفرین نمیدیگر چشِم آبی
 ها را سرودنی     وانتو ناگزیر از ارغ

 از انقالبی قرمز را در رودها به وقوع نشاندن     
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 ای ای افسانهمندی هستی که سرانجام     در ساقهِی اندیشتو آن شیره
 خواهد خوابید     داراِی خوابی سفید          آرامخاموش و 

 ِی منجیاِن پوک از دروِن گردوها  و من دیوانه از پرِش پیوسته
 گِر خوردِن خویش به دهاِن خویش     ظارهن

 باور به وجوِد هرگونه قداستی     هرگونه معنایی     و بی
 کنندگانی     که دریغا فردا     چهره عوض میدیدهیاوِر امروِز ستم

 و پشت به این حقیقت     که فریاد در خویش غاِر تاریکی دارد
 شکندای را یا میهاِی شیشهدهانی سنگی که کلمات و عدالت

 اندازدیا از اعتبار می
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 تعهِد پرنده به پرواز است

 
 

 ای سنگینکشم     پاکشان اندیشهتنهایی را از بطری سر که میشفافیِت 
 گذرد     ِی ُپرچین میای با پیشانیاز درنِگ دراِز کوچه

     یابد ِی ُپرباِر خودشان میها را مست از هستیَپرچین
 بسته با کبوتراِن پاک     و متعهدترین پنجره را پیمان

        شان با امکاناِت عظیِم باز و عقابِی مبارزهدر ناگزیری
 کند     و دو گردوِی متضادالراهها را ُپر میعدالتی گودالخدا با بیِل بی

 !خوابندای از یک خاک میدریغا که عاقبت در قعِر قطعه
 اند     جا را اشغال کردهقدر دردها آن

 گان باقی نمانده استها و فرومایهکه دیگر جایی براِی فکر کردن به آشغال
 ِی خودش را     از گچ قرض گرفتهو تو آن دیواری هستی که روسفیدی

 نوازدگذرد     اسکلتی ویولون میِی دراز از آن میای که یک تنهاییدر کوچه
 دهد     ا سر میآوازی زالل در بطری خودش ر 

 اش درد استای که نامرقصم     سایهِی خودم میو من با سایه
 شکلهاِی موزاییکمربع     ای موسیقیهاِی مربعای موسیقی

 حتا یکی از شمایان تا پایاِن عمرش ندانست     که به باال رفتِن درختان
 شدِن اخِم تخم پذیرتربراِی النه گذاشتِن خدا در آنان است     براِی تحمل

 زمان پوکو گوِی زمین     گردویی هم     ِی سنِگ کودکانگریبه میانجی
 کند از دوستیاش پرهیز میزمان سرشار     کسی هست که دستهم

 عدالتی     از مرگیها از ظلمت و از بیِی گودالِی بیلی     ُپرکنندهبا دسته
 از او بازستاند      خواهد تعهِد پرنده را به پرواز    که می
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 ِی آسمان هستم؟     من آیا پرچینی در زمینمن آیا ابری بر پیشانی

 اش دو شخصیِت سیاه و سفید     دو شخصیِت گرم و سردکه در دو سوی
 گی کرد؟توانند زندهدیگر نمیوجوِد یکرحم و مهربان     بیبی

 هاِی کوچیدن و تجربه جمع کردن     ای مسِت کوچه
 ای بودی که با َقوی شدنو آن گنجشِک ضعیف و مریض و رزمندهت

 ها را از آِن خود کردنبا تصاحِب امکاناِت رنگیِن کاینات و     جواهِر کان
 گاِن دیگر راشکن بدل شد و     نسِل معصوِم پرندهبه عقابی مستبد و میثاق

 از بنیاد برانداخت!    
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 هر تغییری را رشد ننامیدن

 
 

 کنی که او به تو محتاج استکند     فکر میای به تو مهربانی که میوظیفه
 جواهر است!قلِب بزرگ     تاجی بیِمهر و بیدانی که یک ماِه بیاما نمی

 درست است که اسراِر اسِب بادپاِی هستی     
 ست     ولی هر تغییری     در دسِت مقتدِر تغییری جاودانه ا

 آتشی نیست براِی روسفید از آب درآمدِن آزمونی     
 گویم من     نه براِی همه نه براِی اکثریت شعر می

 آورند     زیرا این هر دو مقوله نقِل قول می
 جا از قورباغه     جا از غول و آناین

 ِی من خود را از ضعف و زاری درآوردن است     وظیفه
 گان را به تن پوشیدن است     ای از واژهزره

 و رفتن و در دِل جواهری ناب درخشیدن     و هر تغییری را رشد ننامیدن
 هایی که امروزشان به انگلگاِن دیروز و دگردیسیمثلن سقوِط فرشته

 اندشغولم و نقاب ارزسِر هر گذرگاهی     به تبدیِل در 
 َبَرد     به منقار می پناهی راای که درد و بیپرنده

 شوداش شعر میرود     و آشیاِن گرم و شریفاز غوالن و نارفیقان دور می
 و     آموزگارش ِی مغِز درخشاِن آسماناش     تراوِش آبینقِل قول
 ها با گذِر زمانغرِض کودکان     درست است که درستیرفتاِر بی

 مادِر مقتدِر تماِم قوانیِن جهان استپژمرد     و تغییر     شان مینبِض زمین
 ولی هر تغییری معطر و معتبر نیست     

 ها     فکری در سر نیستتبر را جز ارمغاِن ویرانی به ارغوان
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 ها     ِی بلندیدانی بودم که تنها پس از دیدِن پستیمن آن ُگل

 ِی دیگران دانست     اعتناییو درِک سردی و بی
 داشِت چیزی     ا چشمکه نه از وظیفه ی

 ِی قلِب تو بوده است     که از کرامت و بزرگی
 دادن به ُگِل ناتواِن من     داری و آبنگاه

 اما دریغا که دیگر بسیار دیر شده بود     
 خدا یار و دیاِر خود را به حاِل خود گذاشته     تنها رفته      

               بود          ِی خاک پیوستهِی خستهو براِی ابد به خاطره
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 کندپایی که سکوت می

 
 

      آوردکند و حقیقت را به زبان نمیپایی که سکوت می
 کند     دیده خیانت میهاِی ستمدر حِق راه

 کشدگاِن صحرا بیرون نمیو پلی که از دِل خویش آبی زالل را براِی تشنه
 گیردوحشی را به خود میعمرش ابعاِد روِح جانوراِن 

 ام     ِی مرگ رفتهمن بارها تا َدِم خانه
 ام که عشقام     و دانستهاما پشیمان شده دِر او را نزده و بازگشته

 اش چنان لیز     واپسین سنگر است     و معنای
 که هی به زمین خوردن و هی بلند شدن     و به مقصد نرسیدن هم

 ای      تو به شهِر دانایی سفر کرده باز بسیار عزیز است    
 ایِی شعر رفت و آمد کردهای     به خانهِی روشنایی َمسکن گرفتهدر کوچه

 اش به شکِل حقیقت است     هایای که پنجرهخانه
 گی     ای پِل سست و لرزانشود     ای زندهاش به سوِی آفتاب باز میو پیام

 رزنداِن این خاک نبودی     ترین فِی گذِر بهتو برازنده
 اتگاِن عشق دریغ داشتی     و با هر بار فروریختنتو آب را از تشنه

 آِن خویش کردند زاشان     حِق حرف و عبور را هاِی گوشتیها با قلبسنگ
 و پشت به معتمدان و مبارزانی که در سنگِر آفتاب     با بافتِن معناهاِی زرین 

 َبَرند     می شیجانوراِن وح زنِگ آهن واز روی آب
 ِی امروزدیدههاِی ستماما آیا ابعاِد روِح ما به چه شکل است؟     که راه

 شوندهاِی فردا تبدیل شده     شعر و عشق را به مسلخ رهنمون میراههبه بی
 لیزانند     هاِی یخ میهاِی مأیوس و زمانخدا را بر زمین
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 ِر خودش سنگر بگیردتا عاقبت     خیانت پشِت س

  و حقیقت با صورِت مکر و مرگ بگرید    
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 باِد فتق و آتِش عقل

 
 

 بارد     وقتی از زمین به آسمان باران می
 کناناش عاجز و ناالن     دیگران را مالمتماالن از درکخایه
     داشِت رفتن به بهشت گان را شکنان     به چشمِی ستارهنی

 کنندِی اَبرمردان را     نامردانه متهم به کفرگویی میابروِی ابری
 ِی زندان     چنان که گویی خودشانکماِن آزاده را روانهرنگین

 ترندهاِی خدا نیز     به ضرباِن نبِض خدا نزدیکاز برادرخوانده
 َبَرنداند که جاودانه به پیش میِی جهان را آنانارابه

 ای بوده است     واره بهانههم "دیِد خارجیته"توُهِم 
 تا درخت بهار را به تمامی براِی خودش غصب کند     

 ماالن صاحِب دانه و قفس شدهگان را از آزادی محروم     و خایهو پرنده
 ِی نفس کشیدن یا نکشیدن را براِی دیگران صادر کنند     یا نکننداجازه

 یرم     خواهم پیش ا ز آن که بممن می
 ام به میهمانی بپذیرم     شده را در خانهآن خداِی گم

 اش     اش     یا اصلن وجود نداشتنشدنو به او بگویم که گم
      هاِی عالم بوده استها و معصیتمصیبت ِی تمامِ ریشه
 شود     ای که از او هر درختی     یا به ناحق متهم میریشه

 کند     تهم مییا به ناحق دیگران را م
 بیندِی خود را نمیِی دروِن هستهگیچشماِن تهدید چرا گندیده

 بیند هزار آفتاِب خندانی را     و چرا نمی
 که در پِس یک ابِر ابروِی اَبرمردان پنهان است؟     



16 

 
 تواند باِد ناتواِن فتق را     گونه کسی میچه

 نه!     ِی آتِش سوزاِن عقل دعوت کند؟    به خانه
 هاِی باران را از زمین جمع کردهای که قطرههوده است کاِر ارابهبی

 َبَرد     ِی آسمان میدوباره به قلِب دوردست و آبی
 ست بر لبایاش را نیای که چهار چرخ از توُهم دارد     و رانندهارابه

 اش     هایکه بندها و سعی و توطئه
 که اصلن وجود نداشته است      گویندیوسفی می نجاتِ  سخن از

 اش که با هزار دلیل و بهانه     برادرانِی چه رسد به هستی
 دانند     تر از نبِض خدا به خدا میخود را نزدیک

 ماالِن سفت و سخِت گرگ و     ولی در حقیقت خایه
               اند هاِی خرسهاِی سیاِه چادِر خالهِی خالروسفیدکننده
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 ای در ادبیاتارابه

 
 

 هاِی غیِر سفارشی     ای دارد رونده به راهادبیات ارابه
 آسمانی     چه زمینی و  ها چهِی تماِم آیینشکاک به درستی

 هایی     ِی معناها به قصِد یافتِن اتمو شکافنده
      ِی آغاِز جهانسلولیِی موجوداِت َتکشارِح رونِد پیچیده

 شوید     ای که با آتش بدِن خودش را میعدهو 
 کندها نیز     هرگز شوی به دروغ نمیدر سردترین و مهجورترین شب

 آورد     ای را به این دنیاِی ُپردرد و جنایت نمیبچه
 شود     رانی نمیِی هیچ ارابهو سرسپرده

 ها همه در سیاست و سودجویی خانه دارند     سفارش
 ها     دسِت مگسی که صبحو دست در 

 خیزد     زند و برمیتا ملحفه را از روِی خود کنار می
 کشدبراِی مکیدِن خوِن جغرافیاهاِی تازه می ایدر مغزش نقشه

 اند تا به حال     هاِی من از ادبیات زنده بودهَدم
 ها     شکاک به تماِم معناها و عنکبوت

 ها و خطاهادن از گناهداِر آتشی که براِی پاک شو دوست
 شوید     تر از خودش میهر روز بدِن خودش را با چیزی آتش

 بوید     هاِی هنوز نیامده را مینسرین و نسترِن تاریخ
 دهد هراس از مرگ     ابهاِم این برگِی دانایی رخ میاما خارج از دایره

 بختی را رختی     کند     و خوشها را فلج میفکِر داس
 ِی پوشیدِن آن بر تِن خویش نیست     ه هیچ کس را تواناییک
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 تو عکِس چتری را برداشته و با خود حمل     

 شوی     و خیال کردی که دیگر از بارِش باران خیس نمی
 سلولیانی به ناِم تاجران     و نه آشنا با َتک

 هاِی کور و کر     ای از اتماما افسوس که ندانستی مجموعه
 ای از خودشاندریافِت سفارشی از سوِی کسی     یا داشتِن ِارادهبی

 طور خود به خود     همان
 دهندامروز پیکِر پروانه و فردا پیکِر عنکبوت را شکل می

 خیزدزند و برمیکنار می شفردا تا ملحفه را از روِی خودِی پسو بچه
 هاِی خودش در فضا خواهد نوشت:با گرماِی َدم

 گذارد     تا از دِل هنر و ادبیات پا به بیرون میروشنی 
 شودهاِی جورواجوِر جغرافیاِی جهان تاریک میجهت یِ همه

  میرداش میعطِر تاریخ و باِغ مصفاِی درون
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 کفِش دریا به پاِی این ماهی کوچک است

 
 
 بوسیدن گان رابراِی ستاره     براِی به آب رسیدن     در خود چشمه زدن»

 ای داشتن     در خود آسمانی دایر کردن     براِی ُگل و پروانه
 ها     ای که آینهاین است آییِن آن فرزانه«     در خود باغی به وجود آوردن

 کردند     دیگر تعریف میاش را براِی یکگیِی زندهقصه
 گیاودانهادراِک نگیِن ِسحرآمیِز ج»گفت:می دادند کهو حق را به او می

 طلبد     انگشتری وراِی تأنیث و تذکیر می
 روزی کالغی     «را ِی الهیانگشتری ملهم از عوالِم نادیدنی و ناشنیدنی

 ور بر آنِی سفیدی را به من داد تا با نوشتِن شعری شعلهمال کاغذیدست
 هاِی مردِم جهان را خشک کنم     اشک

 در پیش بگیرم     ِی ماجراجویی را و دوستی با ماهی
 اش کوچک استکه در سرش افکاِر غریب و تازه و     کفِش دریا به پای

 شان     با استراِق سمعای که مزدوران ماهی
 کنند     اش تجاوز میپیوسته به تلفن

 ِی بارِش مرموِز باران بودیروزیتو ریزریِز شبانه
 بارانی که فضا را از عشق و از آبی خالی     

 کرد     خالقاِن اندیشه و هنر را به مرِض مالیخولیا مبتال میو 
 کالغ و کاغذ     سفیِد اعتنا به سرنوشِت بارانی بی

 گذارنده در دسِت جاسوسانی     بارانی دست
 گرفتند و در زمین     که مزد از ایزد می

 ساختند     داد را براِی خودشان میهایی از دروغ و بیخانه
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 ای که با صد دست     ِی فرزانهن چشمهحاال آ

 هزار ستاره را در سبدهاِی خویش فروچیده بود     
 ها تعریف کرده بودُگل و پروانه شماری را برایِ هاِی بیو قصه

 اشوِر در تنِی ملهم از عوالِم روشِن باطن     با شعرهاِی شعلهآن چشمه
 تر که نه از زیباییبه     به این نتیجه رسیده است که با زناِن نازیبا

 بلکه از مذهب     یا از نجابت سخن بگویی     
 ات را قطع     تر که تماِم روابطبه

 گیرد     ای که هر چه خدا در برابرش قرار میبا آینه
 دهد     آینه فقط خری مالیخولیایی را نشان می

 اش تنگ استخری که کفِش بشر به پای
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 شودسوزی مبدل میوزی به المپسدل

 
 

 بینی بر چشم     کالغی با عینکی ذره
 آورد     اش سر درنمیخواند و از محتوایدنیا را می
 هاِی ناشناخته سپرده بوداش با عمری محدود     خود را به لذِت راهپس پای

 دینی     ِی دین و بیو معتقد که با هر تقه بر دِر خانه
 آورند     ها درنمیباد سر از پنجرهجز افسانه و 

 شود     سوزی مبدل میسوزی سرانجام به المپو دل
      / اگر که سِر سیم به پریِز دانایی وصل نشده باشد

 کالغی با زنبیلی در دست و ِقری در کمر     و کونی چرخان     
 فروشان به زمین و آسمان     عشوه

 گی گذران     عاشِق آینه     تِه زنده چه درو ناتوان از خواندِن آن
 ها     عبوِر زنی قارقارکنان در ابر     نه!     و در دوردست

      آن باالهاِی جاِن تو چنان آبستن و تاریک نبودند
 بارند و سراسِر سرنوشِت مرا خیس کنند     بکه 

 نیدیام را روشن     آن باالها هم دین و هم بیو المِپ عاشِق خانه
 ی واقعی نبودبدن بودند     و آن ماه     ماهسر و پا و بیبی

 ِی سفیدشکه در زیِر خطابهاو تنها تندیِس سرد و تنهایی از ماه بود     
 شدند     ها برطرف نمیها و خطاَرشک

 شدند     بازی نمیها گرم و مشغوِل عشقدر بسترها تن
 اشِم موجوداِت زنده محتوایست     و تماحاال باز هم دنیا زنبیلی

 ناپذیر را غذا دهد     رود تا مرگی سیریزنبیلی که می
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 آبستِن چیزهاِی نادیدنی و ناشنیدنی شود         بین تا ذرهرود می
 هاِی باد را بپوشانددندان رویِ  دهاِن افسانه و
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 آقاِی تلفن

 
 

  شمارندها را آدم نباید بها دهد     و این نبایدها بیبر باد رفتنی
 در ظاهر فرشته و در اصل شبیِه سرب و سراب و مارند     

 افزایند و     ها میِی آزها و شکِم زِه کمانآنان بر چربی
 امکاهند     َالو!     آقاِی تلفن؟!     من آتشاز شرافِت بدِن ارواح می

 زده از جمِع نامردمان و صفوِف َحَشم     بیرون
 گی ادامه دهمام     تا به زندهای برایو شعر و شراب و زن بهانه

 گونه کالغی     گر باشم که چهتا نظاره
 کند     ِی دو سیم را تعمیر میمحِل مهِم اتصالی

 ِی یک نسیم را     خدا تعبیر     گونه خواِب آشفتهو چه
 فرماِن ماشین نشسته بود     با دو چشِم زردش ی که روزی پشتِ آیا آن برگ

 گشت؟     دنباِل کدام حقیقت می
 ِی خودش را در کدام صحرارفت تا درخِت خاکسترشدهآیا او می

 از کاِم خشِک کدام مار بیرون کشد؟     
 ِی قنداقه بودند     بچه 4اش هایماشینی که چرخ

 درهِم ادواِر تاریخی طوالنی درخشان   اش انعکاسِ هایو در شیشه
 ماشینی پرسان     که چرا دانایی توانایی است؟     چرا نوشتن مقدس؟

 تر     حِق قدرت     یا قدرِت حق؟     و کدام تلفظ صحیح
 و آیا جنایت و قتل ارثی است؟     ای ماه     ای شیِر گرم و مدور

  هاِی رنگینتانک و توپ گونه باهاِی شیرین     چهببین که کالغ
 ِی آوردِن آزادی و بهار     به بهانهن     هاِی سنگیتفنگبا 
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 کنند     ها را شدیدن کنترل میها و اینترنتتلفن افتند    به جاِن آدمیان می

 وجوگر و سرگردانُبرند     تا آن برِگ جسترحمانه میها را بیسِر سؤال
   ها بپیونددگوِی دیگر برگبعِی بعبه َگله   آن برِگ در تِه دل خندان  

 و فراموش کند که یک فرشته در دروِن خویش     دو سیِم اتصالی دارد
 آری از نبایدهاست          دهدشیر می شیطان راو سه بچه

 شوندای در جایی دوباره سبز میها به گونهکه بر باد رفتنی
 مست     تلفنی سیاهکتَ ِی مرا که برند و گوشیدست فرا می

 دارند     ابرها هستم برمیکبوِد در دِل 
 آیدتعبیر میبینند که از آن سوِی تلفن صداِی خوابی آشفته و بیاما می

 ِی خدا     برداشتهپرسد: تعمیِر شرافِت زخمصدایی که می
 دارد؟قدر خرج برمیچه
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 پرواز با دو باِل چای

 
 

 تو شیرینی     تو شرافت و شقایق و شعر را یاری دیرینیتو سفیدی و 
 اندازیای قند را نمیای     حبهاما در استکاِن هیچ آدِم مذهبی

 کنیو با هیچ حیواِن غیِر مذهبی و غیِر عاقلی هم     بحثی تلخ نمی
 ای     اما خودت چون کوهتو نام و ننگ را در دامِن بادها افکنده

 ای     گاِن آواره بودهاِه پرندهواره پشت و پنهم
 اش     مهم نیست که این چای با دو باِل پهناور و ُپرتوان

 بر کدام بام و ِکی خواهد نشست     
 دستان نشدن     بهمهم پرواز است و تسلیِم تسبیح

      هاِی نمازگزار رد و بدل نکردنسخنی با اسلحه
 گانت شکفته در جاِن فرزانهسو دانستن که شرافت و شعر     شقایقی

 داردو استکاِن نام     با وزِش ُخردینه ننگی     َتَرک برمی
 ِی تو گرما دارد و بیگانه با برف     سفیدی

 ِی مگسان     ات گریزانندهِی سخنو شیرینی
 بینند     شان میتنهمگسانی که دنیا را با دو چشِم پایین

 دارند     وت را از مبارزان دریغ میِی تابمگسانی که حتا تاریکی
 شکل است     هاِی مستطیلای     مادِر داناییزیرا چنین تاریکی

 مذهبی میخی بکوبم     خواستم در وراِی مذهب و بیمن می
 آید     آید     تابستان سردش میاما دیدم که دیوار دردش می

 آید     درخت زردش می
 در جاِن خویش را پیش گرفتم      پس با دو باِل چای پرواز
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 شان تنها گذاشتمگان براِی گفتارهاِی محرمانهگان را با گزمهنیِش گزنده

 تسبیِح هرگونه بیعتی با ابلهان را گسستم     
 شاخه و شکوفه را در دامِن بادها فکندمهاِی بیو بحث

 سه بیماری رسی دارایِ حاال تو با گرفتِن رِد پاِی خدا     به موجودی می
 یعنی کوری و کری و اللی     

 ِی ِی این حرف را تو ای هزار بار بیرون آمده از تابوت و از تاریکیمعنی
 ِی تفنگلوله

 دانی     خودت خوب می
 شان را براِی هایشکل نتایِج سفرهاِی دور و دراز و دیدههاِی مکعبشرافت

 اندقندها تعریف کرده
 هاِی آسمانفشانیهاِی آتشچ کجاِی کوچههی راند که نه دگفته

 و نه در میادیِن مسموِم گازآلودشان     شانهاِی خفه و ُپرغبار نه در خیابان
 حتا یک پزشِک چشم     

 شود!حتا یک پزشِک گوش و حلق و بینی هم یافت نمی
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 امتناِع دوزخ

 
 

 کشندسر به بیرون میها دوباره دارند دانهاِی فاشیستی از آشغالدیدگاه
 آموزندهاِی تاریخ نمیشان هیچ چیزی را از درسهایها هم مثِل سوراخموش

 و با فروافتادِن یک نقطه     هم آغاز و هم پایان     
 آییمما تاریک از دروِن خویش برمیشکنند     هم دنیا و هم آخرت می

 تر شدهگوشها بازیجمان     مو هایتر اوج گرفتِن بادبادکو با هرچه بیش
 گذارند     هاِی شکسته میسر به سِر صلیب

 غلتانند     ها میرا از سرازیری یدانهاِی آشغالبشکه
 تو در کجا از حرکت بازخواهی ایستاد؟     خواهی ُمرد و خواهی گندید؟

 شکل     دو فاشیسِم درخشندهات دو فاشیسِم کرویگانای در دیده
 ها از تو ُبریدنیِی بادبادکا از تو شکستنی     دنبالههای کمِر نقطه

 ات بر سیبای فروافتادِن هم دنیا و هم آخرت از تو     ای کسی که آثاِر دندان
 کندرساند     اما ّحوا را از گناه بری میبه سیب آسیب می

 ندآیداری برمیدودهایی که دارند دوباره از کوِن سرمایه
 اند      موش     از موتور ُپر کردهها را به جایِ سوراخ

 اند    هایی مردهشان موجموتورهایی که سواران
 هاِی دیروز را     ِی کمونیستو کماِن شکسته

 َبَرند     نه!ِی هیتلر میهاِی گندیدهخانهامروز به آماِج گالبی
 آید     تا هنگامی که تاریکی از تنگناِی جاِن ما برمی

 خورندهاِی ترسو را نمیگارنِگ تاریخ     موشهاِی رنورق
 کنندای شک نمیبینیشکل بودِن سرماِی هیچ جهانمردم به کروی
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 ها هواهاِی فقیر و فاحشه را     و جاکش

 فروشند     آفتاب به قیمتی گران میهاِی بیبه ریه
 ِی سر به زیر     در این میان تنها یک روشنایی

 اش در تغییر     ِی اتکایهیک روشنایی که نقط
 رِد پاِی پرواِز هاِی سفیِد به جا مانده از اش با خطِی بلنِد چشمانگوشیبازی

 بادبادکی دانا و غریب
 داند     ناپذیر میِی پیریروشنایی آری یک

 هایی هستند مسلح و َدِم در ایستادهکه نگهباناِن دوزخ صلیب
 اِی کهنه پشت کرده     هبینیهایی به تماِم جهانصلیب

 کاراِن چوبی و قاتالِن پالستیکی را     که جنایت
             دهند! حتا به دوزخ هم راه نمی
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 وزِن روِح زن

 
 

 هاِی تو سخن بگویند     قدر هم که سبزترین اندیشههر چه
 مانندهاِی زنانه خالی از عقل و زنبق باقی میباز باغ
 هاِی شیرینِی گذشتهگری و دور از یادآوریشان دور از یاغیهایانهباز پرو 

 ستترین مسئله چیدانم مهمکنند     مهم این است که من نمیپرواز می
 یا خود اصلن آیا او وجود دارد یا ندارد     

 اش راهایکند نوشتهدانم که مگسی پشِت کامپیوتر نشسته دارد تایپ میفقط می
 ِوزِوزهاِی خدا راهاِی مزاحم را     خودش انسان دهد به اتاقِ و راه نمی

 اش را گاهی ُاتو     و با عطر و آینه درِد دلمگسی که لباس
 که چه بگوید و چه نگوید     چه پنهان کند و چه آشکار     

 اش     وقتی که حاضر شد سِر قرار     قرار با جنِس مخالف
 زاراِن سوی بکشاند زنبقسوی و آنخویش را به این هایِ قدر هم که دامنههر چه

 در عقل
  گریبیگانه با یاغی اشهایِی زنانه خاموش     و باغهاباز چراغ
 ای     هاِی نویسندهاعتنا به نوشتهبی اشهایباز چشم

 گی     اش با ُاتوِی آفتاب دارد یگانههایکه نوشته و جامه
 ه براِی خویش است     ترین مسئلوجوِد هر کس مهم

 جاِی خودش قرار بگیرد      و هر چیزی اگر سرِ 
 گیرد     قراری راِه فرار را در پیش میبی

 شود     پوش و شعرنوش رفع نمیاما چرا درِد سِر آن آدِم خوش
 با وجوِد این که مگس     
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      خوَرد؟دو قرِص آسپرین را با یک استکان آِب سرد می

 ن ترازو     ای سبزتری
 هاِی آوازخوانهاِی آزاد و قنارییِ سوسنات به یاد آورندهای بندهای

 خیزدِی این خوان برمیچرا هر کسی که از سِر خشکی
 هاِی کوِه جاِن َمرد؟تر است از سنگگوید که وزِن روِح زن     بسیار کممی

 ای را هاِی زنگاریشکسته و آینه هایِ بیند عطردانچرا نمی
 نر و ماده را      هایِ سان مگسواره به یککه هم

           د؟      نخوانِی خود فرامیِی خانهبه میهمانی
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 پرسش از نوزاداِن به دنیا نیامده

 
 

 کردکه عاقالن را سیر نمی     ای بودِی او سفرهگیدر دیوانه
 ِی دیگری وجود داردخوبی گفت باالتر از هر خوبی    و می

 آورندآغاز و پایان هر دو از یک سوراخ سر به بیرون می
 ریشهکند     و دریاِی بیهاِی خویش حرفی مخفی را حمل میباد بر شانه

 و شکسِت ما و      ِی ُپرُکشتهزود فراموش     گذشته
 آلوِد ماهیاِن مهرباِن خویش را     سرگذشِت دشوار و خون

 ِی اسرار وای سرشار از سوسوِی هزاران ستاره و     تغذیهسفره
 ای براِی نوریروزنهها دروِن سنگی بینمکی از عشق     ما مدت

 کردیم     ما از سنگ بودیم     گی میبراِی ایمان یا تردیدی زنده
 ما خوِد سنگ بودیم     

 ه و گاِن دیوانِی مورچهکوبیشنیدیم صداِی آواز و پایو نمی
 دانستیم که به دنیا آوردِن کودکانو نمی     عاشق را بر باِم خویشارواِح 

 خواهند به این دنیا بیایندخواهند یا نمیپرسیدن از آنان     که آیا میبی
 دیکتاتوری و خشونت است     و والدین به ُجرِم این خودسری

 ند ابرهانویسالیِق محاکمه و مجازاتی     حاال غریبانه دارند می
 هاِی نجیِب عشق را     َاشکاِل عجیِب مرگ را     طرح

 که خوبی و بدی     که روشنایی و ظلمت دانندکم همه دارند میحاال کم
 مزهای بیاند     و خدا شوخیابعاِد مختلِف یک تابوت     یا یک گهواره

    گی  اند     ای دیوانهکه خران به روِی زباِن آدمیان انداخته
 ِی مدوِر ماه     ای باالتر از شورانگیزیای نمِک عقل     
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 کنندهاِی خویش باد را حمل میها     بر شانهتو به ما آموختی که حرف

 چشم و رو     بی دریایِ ریشه     و دریاِی بی
 ای را طلب     پولی یا رشوه     براِی وروِد یک ماهی به قلمروش

 سر و ُدِم یک موش است          آغاز و پایاِن دنیااما مطلب این است که 
 ناپذیرِی نهنگی سیریو ایمان و شک دو آرواره

 گردد     عاشقانی که هم فرزند     در به دنباِل عاشقان میکه دربه
 ِی درخشاِن عاقالناند     یک سر و گردن باالتر از ستارههم والدیِن خویش

 شان تفنگن سنگ     در دستیشاگانی که در دستیبه فرشته
 گویند"بگرد تا بگردیم" می     ـ این مهاجمان ـ ِی سگانو در کنارشان َگله
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 شکل استعشق کروی

 
 

 امتلفنی نوشته شده به خِط غلیِظ خودکاری سیاه در دفترچهشماره
 به من      چپغیظ کرده و رنجیده و با نگاهی چپ

 پرسم؟اش نمیزنم؟     چرا حالی از باِل فرشتهپرسید که چرا زنگی به او نمی
 رسانم؟     اش نمیهاِی خانهسالمی به ُگل

 ِی کوچکی را که ما    تواند فراموش کند خانهگونه آدم آیا میچه
 شتترین قلِب دنیا را داِی کوچکی که بزرگاز شعر ساخته بودیم؟     خانه

 ای را در خویش     و عشقی که خودشناسی
 رفت     پله از فضا باال میعشقی که پله

 گذاشتگان در میان میذره راِز تاباِن هستی را با ستارهذره
 هاِی دور و خستهبخشید     کلمات از راهو شکِل خودش را به خورشید می

 ند     آمدهاِی خود بازمیتشنه     اما امیدوار به النهلب
      گان و مردمان قرائت شوندتا توسِط مورچه
      گان و مردمان را قرائت کنندیا خود مورچه

 تلفن را عاشق     یعنی که دانا کنند     ِی خداسپس با زدِن زنگی به خانه
 از سِن سرِد من دیگر ازدواج گذشته است     

 ت     ِی خاک پیوسته اسِی پوسیدهرفته است و به خاطره
 درخشد     ام میای گرامی در انگشِت یادهایاما هنوز حلقه

 نویسدای دریادل که براِی ماهیاِن زنده هنوز نامه میحلقه
 گرید     رود و میو به مزاِر ماهیاِن مرده می

 گان بخشیدندهاِی پاک و پهناوِر واژهامکاِن فرشته شدن را به تو بال
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 یمی تیره شدند و نیمی رخشیدند     و اوگان از خودشناسی نستاره

 کندآن خدا به این نتیجه رسید که ُگلی     که آِب خویش را فراموش می
 جاییرنگ و همهقطعن خائن است     و باد خودکاری دارد بی

 گی     خودکاری از جاودانه
 گان وآن دستی که از دوستی با مورچهکند به چپ نگاه میکه با غیظ و چپ

 گویددمان سخن میمر 
 گانی درونِ ِی واژهترین قلِب دنیا را در سینهشنود صداِی تپِش بزرگاما نمی

 ای بر میزدفترچه
 تلفنی از جنِس ابر     خودشناسی ست به رنگِ میزی که میزباِن تلفنی

 کند اش سنگینی میابری که ُبغضی خشک و دردآلود در گلوی
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 ساکت هاِی سرد وتندیس

 
 

 کردیم     ما در منزل نشسته بودیم و صحبت می
 دانستیم     ِی موافقت میسکوِت آنان را به منزله

 هایی سرد و ساکت بودنداما بعدها فهمیدیم که آنان تندیس
 ها و سندهاِی فلزی     هایی ُپر از سفتهبا ساک

 ی در فضایی آزادبسیار دور از دریایی که َپرهاِی فراوانی درآورده     روز 
 نشسته بود روِی یک ستوِن بلنِد چوبی     

 کنان که اگر هر انسانی سه چهار چهره دارد     پس کسانی ماننِد "مسیح"اندیشه
      اند؟ماسِک خود را در کدام مسیرهاِی روحانی پنهان کرده

 و معتقد که اگر شعر     ِتلی زیبا از توُهم بر سِر جهان باشد
  "فردریش نیچه" به از شراب گفتن و شراب نوشیدِن "حافظ"پس انتقادِ 
 هاِی ُپرپیچ و َخِم هستی     در کوچه     !شودباطل می

 ام     دلی هم با "مولوی" دارمِی "خیام"من یک حافِظ کوچک به اضافه
 ِگل و الیای زالل و بییعنی رودخانه     اشها و اسالمستیزیالبته منهاِی زن

 ها و سندهاِی فلزیهاِی سرد و ساکِت نازنده به سفتهدور از تندیسبسیار 
      ِی چوبیاما آیا به راستی     وقتی که یک "ُاستِن حنانه"

 نامد     دریایی بلندپرواز را "محمد" می
 کند؟ِی خودش را برمال میگیماندهچه چیِز دیگری غیر از عقب
 چه کسی جز یک دیوانه     

 گیرد؟     گوِی مفید و شادابی را به تهمت و به زیِر تازیانه میبانگوِر غی
 ِی خوبی و بدیاعتقادی     ای پروازت وراِی مفاهیِم کهنهای معتقد به بی
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 این شورت رنگی آبی را براِی خودش برگزیده است     

 زیرا آسمان را در وسِط پاهاِی تو یافته است     و جهاِن ظاهر را ماسکی
 ِی خود گذاشتهکی مزور آن را به روِی چهرهکه کَ 

 پرسد که هیتلر و استالین و خمینی     َککی که اصلن نمی
      شانهایهنگاِم ارتکاِب جنایت

 شان؟     پس کجا رفته بودند سه چهار مسیِح درون
 ایم     اما دیگر دانسته که هیچ ِتلیحاال ما باز هم در منزل نشسته

 کند     هیچ قاتلی را زیباتر نمیگیسوِی شخصیِت 
 کنندای که انقالبی را برپا میهاِی مذهبی یا غیِرمذهبیو تندیس

 ها و سندهاِی فلزی را َمِد نظر دارند!شان     دریایی از سفتهدر پِس پشِت ذهن
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 ِی سنگاختالالِت روحی

 
 

 گریندگویند و بر گوِر ادیبان میالالیی می گانستاره هایی که برایِ سراباالیی
 اندهاِی مؤدب غریبو با اسراِر الدن و الله که گفته است که با سربه زیری

 پذیرند؟ای از رفتارهاِی تاباِن کودکانه را در دریاِی خویش نمیو بهره
 شودِی سنگ     به خالقیِت کوه تبدیل میدانند که اختالالِت روحیچرا نمی

 شود؟ی وقتی که نوری نیست و چراغ خاموش است     خدا هم کور میول
 مهم به الله و الدِن در قلِب خویش آب دادن است     

 گی را باالکشیدن و     عشق را به آسمان رساندن استِی فرزانهفتیله
 تان     هاِی اجباریهایی که در مهاجرتای سراباالیی

 ماندید     سرود و الالیی خواندیدبارها تحقیر شدید وهمیشه تنها 
 گان را از گور بیرون بیاوریدو مردهها و پیرکودکان را بیدار کنید     تا سنگ

 گی خوابی کوتاه     یا چون خوابی کوتاهشما به ما آموختید که زنده
 ِی آرزوها     آبی دارد شوینده

 ها     ِی چشمکنندهو مست خورشیدی دارد مسحورکننده
 پرد     هر سؤالی که چون ماهی از دهاِن آدمی می و

 خواندِی خود فرامیآورد و او را به میهمانینهنگی از آسمان سر درمی
 کنند     اما پس از سفر     ها سفرهاِی روحانی میبعضی

 ِی گورخورند     و فراموش که اختالالِت روحیاش میغذا را با سفره
 گرداند     گی بازمیاجساد را دوباره به زنده

 هاِی دروِن خود آب دادن     تا در راِه سرافراز زیستن و به ُگل
 ها راِه فرار از میهِن خویش را در پیش به تکرار تحقیر شوند     بعضی
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  و بگیرند فکری را در دست     که فتیله دارد    

 ها روشن     ای که از او علِت شکستفتیله
 اندهاِی وجوِد سنگ     کودکاِن مؤدِب سنگدانسته که رخنهشود آیا روزی می

 کودکانی اهِل ادبیات     اما با این وجود هر یک از آنان سخت تنها
 بخشنده به پروانه و خدادر فکِر ساختِن کوهی از عشق و شقایق     بینایی

 ِی لباِس سفیِد پزشکی از بدِن تمساحکنندهکوهی خالی
 عطِر دریا بر چشِم پاِک آسمان     ِی قدِم مگذارنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 
 عنکبوتی بر روِی گلی

 
 

 ما باشد     که این همه مناظِر رنگارنگ هایِ شاید از خطایی در چشم
      خورد به سنگشوند و سرشان میآلود میِمه

 هایی خیزان     دسته شتهِی آرمانی دستهو از آن کشتی
 ان     سپس سرد و مأیوس در انفعالی تاریک ُخفتان!کنشعاردهنده و انقالب

 اش خالی و نشانی     شاید آن شالی که بال درآورده    و بر بال
 رسید     فقط در رؤیاِی ما بود!که از آنان آسمان به مقصِد خود می

 نامیدید!عنکبوتی نشسته بود     اما شما او را پروانه می به روِی ُگلشاید 
 گان     و ماه     این والدیِن ستاره حاال خورشید

 شناسند     کودکاِن خودشان را دیگر بازنمی
 آیدیا سرشان به سنگ میکودکانی که یا سرشان از سنگ است     

 ها     ها از روِی شعارها و انقالبو کفش
 دین فواره و ویرانِ گذرند     حاال میادیِن بیرحمانه میهاِی خونی بیو شال

 دانندزاران را دستاورِد رنِج خویش میها و هم سبزهپروانههم 
 رانندهاِی ُپرکلمه و رؤیا را از خویش میافکاِر رنگارنگ و کشتی

 وجوِی خشکی     بارد     من به جستدانه کالغ میحاال از آسمان دانه
 آب شده و به زیِر زمین فرورفته است و خشکی انگار که یک قطره

 گرداند تا ببیند که کدام آدِم دریادلی     بی روی برنمیو دیگر مرغا
 ِی خویش را نشسته باشدشاید رؤیا چشم و چهره     ه استدرا صدا کر تو 

 ِی جهان گذشته     ِی حوادِث شریف از رودهو شاید روزی همه
      ای و یگانه افسانهشک آن ُگلِ و براِی همیشه دفع شوند     باشد!     اما بی
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 ِی ِمهر استزرتشِت فرزانه و آییِن انسانی    آن پروانه      ایراِن باستان و

 خورشیدی فراهم شعری و بیاش شالی براِی بیو این عنکبوت که از تارهای
 آیدمی

 اش سیمابی براِی آینهو از سیمای
 سار     اش سنگی براِی سنگاسالمی که در دست

 خطایی به آگاهی رسیدهعلیِه اش دشنام و اتهامی و در دهان
 هاِی رنگارنگ و با نگاهی تازه     خطایی که به خط

 ها و اش را     جنایتهاینگارد دوباره جهان و زیباییمی
 کند افشا     ِی "پاسداران" را میُکشیعطر و آب و طفل
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 هاِی سرشار از شبکفش

 
 

 اش تعجبی تپندهو در سمِت چِپ سینه شکل بود    بر گردِن او سری مکعب
 کننده     و معتقد که طرِح سؤال     اش به هر راهی شکپای

 ِی انسان است از حیوان     آغاِز جدایی
 و هراس قلبی دارد که اگر از کار بیفتد     

 آدمی دیگر هیچ مانعی در راِه خدا شدِن خودش ندارد     
 آسمان هستند ابرها     لوِی گویند که ُبغضی در گها میبعضی
 گویند که در ابتدا اشک بود     ها میبعضی

 ُبرد     ِی آب فرو میآهسته هستی را در اندیشهکه آهسته
 هاِی پوسیده در دِل خاک     و حاال خاطره

 گی را دارند     ِی زندهسِر بازگشت به سمِت چِپ سینه
 ها فروافتادند و آرمانها در پایِ ها که از روِی گردنچه مکعب

  اش برنیامد!ِی سبِز خداییِی داراِی خورشید     با نقطهآن دایره
 ها چریده شدند و     هایی که توسِط َگلهچه سؤال

 ها روشن نشد!     چراغی در طویله
 کشد     ها سر به بیرون میحاال شبی غلیظ از دروِن کفش

 ِی روز     تیترین اثری از هسو با ندیدِن کوچک
 گذارد     شبی که از خویش وحشت دارد و پرسانآهسته پا به بیرون میآهسته

 ای بیفتد     هوش به گوشهکه اگر سرش سخت گیج رود و بی
 آرد؟ماند؟     کدام ستاره او را به هوش میکدام ستاره بر بالیِن او بیدار می

 او     شعرسراِی بدِن آیا 
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 خوار    نام و الشِی بیحشره ها میلیونِی میالدِ سرچشمه

 ِی عقلها جز قحطیُکش نخواهد شد؟     نه!     بعضی ُبغضِی اندیشهحشره
 هاترین اشککنند     و به شهادِت زاللچیزی به گلوِی گیتی ارمغان نمی

 ها در دروِن دروغ خانه دارند     ای باِد سردی که از گذارتبسیاری چشم
 چینماند     ای باِد توطئهیِک هراس بر خاک به جای میطرِح تار 

 ای کمین کرده در پشِت هر دیوار و هر پرچین     
 ِی خویشهاِی انسانیِی جانور از گوشهذرهِی ذرهبا جدایی

          شود و سایل که چرا      خودش را آورده است به دنیا؟خدا متعجب می
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 بدرِک اردک از آ

 
 

      ِی خاک استواسطهدرِک اردک از آب مستقیم و بی
 براِی آتش هر چیِز دیگری جز عنصِر واالِی عشق     

 پوچ و رونده بر باد است     و انتظاری دراز و باریک به هر جانب سرکشان
 که مرگ ِکی آیان و ِکی روان؟     

 به بیان؟ و چند و چوِن عشقی درخشنده مثِل خورشید را     چه حاجت
 زندزرد و ارزان     کاجی سر نمیهاِی از هیچ کجاِی اشک
 بر روِی زباِن خویش          و کندسؤالی دهان باز نمی

 کند     تفکر در حاِل گردش    ای را آب نمیِی فلسفهشیرینی
 و آدمی را به آن رازی نزدیک     کندمی ترباز گردو را پخته و پاک

 تر دارد     هی همه جانبهگی نگاکه به زنده
 تو آن اردکی بودی که با کشاندِن هر چیزی به دنیاِی فلسفه

 کردیِی تحرک تهی میهمه کس را از حالوِت عشق و شورانگیزی
 بردی  ستاره میعناصر را در ماشین نشانده     به اعصاِر ابری و بی

     بخِش فردا هاِی رهاییاردکی معتقد که براِی رسیدن به آب
 امروز باید شعرهاِی سفارشی گفت     

 ای را نهفتو در زیِر ارتباط با سفیراِن احزاِب مختلف     مجامله و معامله
 ام     یا جهان واژگون استایستادهسر به روِی زمین  من آیا با
 آورندگان نمیهاِی دور     جز مردهجا از راهها را به اینکه مژده
 َبرند؟ان نمیدجا     جز موران به دنا از اینهاِی سبز ر که پیام

 ِی هر درختیآلود     که بر شاخههاِی من است     یا دنیا ِمهآیا خطا از چشم
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 جنبد     که در انتهاِی هر سیمی     سِر سبِز آدمی می

 شود؟     سِر آدمی روشن می
 رِک آب از اردکست؟     داز چی شانسوزیهاِی آدمها به کورهنازِش نازی

 دهد     ِی خاک رخ میواسطهمستقیم و بی
 هاِی ارزان و لرزان     یک چشم دارندهاِی برآمده از اشکاما کاج

 اند     ای بادها     ای سفیراِن ممالِک پوچ     پادشاِه شهِر کوران
 کنندها تا دهان باز میتان شکستنی و پوک     این فلسفههایِ ای گردوها و پیام

 شان حتاشود     و سفیدترین کلماتشان پیدا میهاِی مصنوعیدندان
 جدا از دیگری و خودسرانه     

 بر عهده دارددر برهوت ِی اتومبیلی را گیراننده
 هاها و سفاهتاما یک شعِر اصیل و درخشان دور از سفارش

 دریا گانِ ناپذیِر پیادههاِی ناکام و     سیِل پایانیاِد اردک با
 زدِن گیسوِی معطر و بلند و ُپرپشِت "شهرزاد"ی را در خویش دارد که با شانه

 شب
 اندازد     اش را یک روز به تأخیر میمرِگ شاعر و خواننده
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 زمرِد موسیقی و عقیِق عقل

 
 

 انبوهی از کلمات به رهایی از تارهاِی عنکبوت دست و پازنان
 اِم درد و بالهاِی جهان ریشه دارد در زور و بازوِی مردانو معتقد که تم

 و انسان     این گرِه ناگشوده     با عمری ُبریده     
 اگر که به باِم سفید و مدوِر ماه هم برآید     

 آید     ِی نازک و درازش به سر نمیگیآلودهِمه
 یدههاِی ادبی را پیچها     سبکِی مسلکماسکی به روِی چهره

 کند     و آینه را در شناخِت خویش گیج می
 اند     گناِه یک کلمه ریختهها به سِر بیانبوهی از عنکبوت

 اند     معناِی جهان را چنان بیخته
 راندها سخن میِی جنسیتای از نابرابریکه در غربال نخاله

 بوسما مینامد     من صداِی سبِز تو ر و ِمه را مادِر مهرباِن خورشید می
 ست براِی گلوِی من     چتری براِی باراِن دِل منگاهیصداِی تو پناه

 قراِر جهانی هستممن آن مغِز بیهاِی امیِد من     گیای براِی خستهکالسکه
 ن منشوِر شیرینی پوسد     شوِر آهاِی لطیِف تو میِی حمایتپوستهکه بی

 هاِی گیاهیتو با تعمق در انقالب بوسد    که تنها طیِف وجداِن تو را می
 ها هستند     و جهان     ترین انسانها     بهدریافتی که گرگ

 ست در درختی     که ریشه در درد دارد     ای درد     برگی
 هاِی گرهها در نبرد     مگر در بازگشاییای با گروِه عنکبوت

 شویم     این ما نیستیم که ُبریده می
 دانیم که درِک آینهدوزیم     و نمیهاِی جدیدی میای را براِی مسلککه جامه
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 ها عمیق نیست     چه نر و چه ماده     از چهره

 شوند     شان از بازتاِب آب     خیس نمیزیرا هیچ کدام
 گانشان از تصویِر صداِی دشواِر پاها شکسته     ای شکستهو نه هیچ کدام

 گانِمه و خورشید     به خورشیِد حقیقت پیوستهِی ای در نبرِد ابدی
 کندگان     هر آرزویی را پیروز میگان که زور و بازوِی واژهای دانسته

 جویندشان میهایی تازه براِی ماسکو رسوا آنانی را     که چهره
 تر از مردها زمرِد موسیقی را دوستها بیشگویند: زنو مدام می

 دارند!اش از عقیِق عقل مینبه خاطِر دوردست بود
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 ای به ناِم خورشیدقناری

 
 

 ِی روِح انسان هر کدام     نر و ماده
 نیاِم خویش را براِی درِک شمشیِر جهان دارند     

 هاِی آبی اما گاه دور و گاه نزدیک به هم     هر دو از افق
 د     خواننگاه خویش و گاه دشمن با هم     آواز می

 ای با بالی از شب و بالی از روز     بالی از سنگ و بالی از آینهقناری
 آلودای ِمهدارو     دارد در کوچهبالی از استفراغ و بالی از نوش

 گذرد     با کیفی زرد در دست می
 آورد که بهاری ُپرشور و شوق و مبارز     و مرا به یاد می

      مرگ بودمما جوانپرست     اخواه و آزادیعدالت
 ربودم     تیزپرواز و نیکو را می یِ هااندیشه

 تا آن که روزی ناگهان دانستم که نادانی     
 ست که غالبن مردم آن را به دسِت خودشان     طنابی

 گی زیباستبافند     دانستم که ضمیِر زندهبراِی گردِن خودشان می
 اش آتش بیاورندان برایاما هر خمیرش را این خطر     که مار 

 ِی مردساالران برند     نان را به دهاِن ابر و به سفره
 توانست شیری درنده و شمشیری خون چکنده نباشداین جهان می

 سان دوست داشته باشدو شاهین هر دو باِل خودش را به یک
 داشتیداگر که شما آن یک ذره عقِل بر زمین افتاده را     از زمین برمی

 کردید     آسیاب آشنا میبا 
 داشتید!خرمن از آن آتشی براِی پختِن عشق برمیو خرمن
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 واژه     ورق و بیها بیاما حاال کتاب

 تماشاِی تلویزیون      عنکبوتی مشغولی ُکشتِن وقت و
 کت و شلوار پوشیده    مرتب و منظم    سپس صورت اصالح کرده 

 ماشینی نونوار بخورد سواری رود تا درای عالی    میبا قیافه
 اش را دوخته مگسی ماهر در کاِر خیاطیعنکبوتی که کراوات

 شیرینی     نه     هاِی سخنهاِی تازه و مگسی قاهر و قاتِل اندیشه
 روِح انسان با جنسیت بیگانه است     

 بافدسان میروِح انسان طنابی دارد که ما را از نر و ماده     ابتدا به یک
 ای     شود براِی پرندها بعدها یکی از ما بالی میام

 هاِی زیباو یکی دیگر سنگی براِی کمانی     یکی با استواری بر سِر آرمان
 هاِی زیبا    شود     و یکی دیگر با خیانت به آرماندارویی مینوش

 اشخواهی بودی که هر یک از حروِف نامتو آن آزادی     استفراغی
 ر خویش داشت     تو از خودت پرسیدی که یک دهانبهاری را د

 تواند کرد؟     تو دانستی که دردای ُپر از ابر چه میبا سفره
 دارویی پنهان را در خویش دارد     نوش

 ست مرتب و منظم که هر پگاه     ایو خورشید قناری
 رد     آو پایاِن آسمان درمیاش را     از کیِف آبی و بیآواِز زرد و زرین
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 خسوِف رهبران

 
 

 من دریایی گاه مواج و گاه آرام     جایی هستممن آسمانی پهناور و همه
 جا عقیم     جا آبستن و آنمن درختی این

 اندام     گی در ساحلی خوشزنی مشغوِل دونده
 کشد در پهناِی دِل خویش     و ورزشی که پارو می

 اندازدراس در باد     لرزه بر انداِم باریِک بید میِی گرگی به ناِم هزوزه
 به جاِی نویِد روزهاِی زیبا     براِی مردمان در تِه ُخم     

 گشایدسازد     آن که باِب مبارزه با بدان را میسکه و سرکه می
 بندد     ِی دروِن خویش میها را به روِی بدیدریچه

 کندباالترین نیکی را در حِق ساعت می  شود   و آن که مزاحِم وقِت تو نمی
 زند     نشیِن تو نمیهاِی خلوتای بر دِر اندیشهکسی که َتقه

 ه رازی داردگذارد     مادِر تماِم آغازها چترین احترام را به چوب میبیش
 قراری به پااش را چادر به سر فراری داده     کفشی از بیهایکه بچه

 تار     سرد و در شبی شالی از انتحار      به سر کالهی از کابوس
 گذارد؟می شانبر گردن

 ِی آن رهبران     ماِه کدام حادثه مانِع دیداِر شخصیِت اصلی
 گونه خسوف کرده بود؟آن مبارزان شده بود؟     دانایی چرا و چه

 گی آبستِن شتاب و شکست است     دونده
 شودشان مریض میمتر از دیگران جسو پاروهاِی متفکر بیش

 کند     ها را مست میها     چشمِی سکهجاییتابِش شراِب همه
 گین و گاه خندانگوش و گاه قلم به دست     گاه غمما آسمانی گاه بازی
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 ما درختانی گاه نجیب و گاه فاحشه     

 هایی که در کتریهایی گاه سخی و گاه خسیس هستیم     ما باکتریما جیب
 دانیم که هراِس باد از آن است که بدیجوشانیم     و میها را میانسان

 هاِی هستی را ُپر کند     سراسِر سلول
 ای پزشِک زرد و مدور      زندِی تو را نمیاما هر کسی که دِر خانه

 زند     ِی خدا میای خورشیِد آهنی     پیاله به پیاله
      نداماگی در ساحلی خوشخدایی مشغوِل دونده
 ِی آمدِن روزهاِی زیباِی ماِه تمام     مژده دهندهدرآمیزنده با سفیدی

 پرسد:ها     خدایی که نمیترین غزلرزمنده و پارو کشنده در تازه
 دست به زیِر چانه گذاشتن و اندیشیدن به دنیا     

 گی     غور در قعرهاِی ُپرگوهِر زنده
 ها     دِل منجالب و انقالبی پاک را برپا کردن در

 جانوراِن نر است؟     و هر کسی که غیر از این فکر کند یِ آیا فقط برازنده
    آیا یک خر است؟     
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 دنیا وسطی ندارد

 
 

 اشِی شبانههاِی آبیآسمانی دچاِر زکام شده     با تب گونهچه
 اش     هاِی خشکبا آِب چکان از بینی و عطسه

 از او َلختی     رخت برگرفتهگر را به خلوتی زیبا ُبرده و هعشو ای ستاره
 گونه کتابی خسته از قرائِت خویشگرم و ُلخت کامی بگیرد؟     چه

 ِی کار رفته و براِی کسِب یک قرِص نان و دو چشِم بینا سِر صبح به اداره
 وسط     نویسی کند؟     تو فضایی هستی بینام

 ت دهانی آبی که از آن     او در آغاز و پایان
 بارد     تنها سخنانی به طعِم عسل می

 زند     ست که شبنِم بامدادان بر آن بوسه میات را ُگلیچهره
 ق     ها و عاشقان بر آن تَ که پروانه  ات را دری   و قلب

 اش را بستههایها را به تِن خویش پوشیده و دکمهمن خاطره
 طحی را از آن شسته     نقِش چرکیِن عواطِف س

 ام     ام را ُاتو کردههایِی اندیشهبرهمیدرهم
 ساِل پیش پریده 1400ست که ِی مرِغ پیریام که اسالم فضلهمن دانسته
 تمدِن عربستان را دیدههاِی بیاش فقط غباِر بیابانبوستانچشماِن بی

      و مردِم مذاهِب دیگر را دشمن و اغیار نامیده
 دهدها کشیک میای که شب تا صبح مسلحانه در کوچهدهپرن
 آیدِی کدام آسمان بیرون میربا     از خانهِی ُلخت و دلن ستارهببیند که آتا 

 کنند     زنند و سنگ سار میرا شالق میشما 
 پرستی     ای یاراِن تهی از زکاِم نام



52 

 
      هاِی معطرتان ورق خورنده در کتابای شغِل شریف

 تان بیدار در اعماِق اقیانوس     قلم
 هاِی زمان     تان فرودگاِه شبنمی چکنده از چشمای چهره

 بندندشان را میهایپوشند و دگمهها ما را به تِن خویش میخاطره
 تا سرما نخورند     

 آید     ریشه باد میدانند که در سطِح عواطِف بیروند و میمی
 ِی شبانه است وهاِی آبیوسطی ندارد     در آغازش تب دانند که دنیامی

 اش صورِت قرمِز خجالت         در پایان
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 خوردها را میست که راهکفش دهانی

 
 

      سراسِر شب را باد
 دراز و چشمانی درخشنده از گرگی ایبا َسری از زوزه

 هاِی ما حاضر بود     در پشِت دِر خانه
 ای حاضر نیست حتا براِی یک اعتقاِد روشن بمیردانا که دیگر هیچ ستارهو د

 و درِد ُپرعذاِب خیانِت یاران و     
 هاِی خویش بپذیردباِر سنگیِن یک شکسِت قطعی را بر شانه

 زده را     باکاِن دریاِی توفانبی
 مانند و بلند دارد     و کفش     ای بیست که فریادش شعلهبیمی

 خوردها را میخورد     و هر چه راهها را میانی که راهده
 شود     تر میو خدا آوارهتر ِی انسان گرسنهمعده

 شان عمودی است     چاره که حتا خواببدا به حاِل درختاِن بی
 گر     و بسترشان را باالِی بادها نوازش

      ترهاِی خشک شکستهشان از شاخهو آرزوهای
 هایی چوبی و فلزی بودندها     گرگِی آن آرمانخانه و دریچهدِر آن 

 شوندِی عقاید     عاقبت پیر و سفیدمو میشان نه آگاه که روشناییو ساکنان
 گمان به خطا رونده     شان بیسوِی چشمشان کمان     و تیِر کمپشت

 کند     گی میخوابهای خزنده     بادی که با خاک هم
 آورد؟     و مگر در هچل افتادِن ماچیزی جز آتش را به دنیا میمگر چه 

 ماه     سراِی بلنِد ِی رسیدن به هاِی پنهانیکند آگاه به راهچاه را نمی
 گنجد     جا که زیبایی در پوسِت تنِگ خویش نمیبه آن
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 خواهد از دروِن تاریِک هسته سر به بیرون زند و می

     ها بنیاد بگذارد؟ باغی ایجازگر را در چشم
 ها کشیکسراسِر شب را شما براِی حفاظت از انقالب در کوچه

 هاِی سیر و مؤدب ووگو گرگهاِی روشن دوِر میزها مشغوِل گفتو در خانه
 شیک

 هایی از بیم    خارهایی از اضطراببرگست با ُگلدانا که جهان ُگلی
     و شکست بر دوِش خویش حامِل باری از پیروزی 

 تواند دیداش را نمیگوییباری که چشماِن چِپ چوپان     راست
 گر     اید که آن یاراِن خیانتآیا شما شنیده

 که حاال حاضرند براِی یک دالر بمیرند     
 شان پنهان کنندهایها را در شورتها و آتشکوشند تا خیانتمی

 سوختن"     غافل که طنیِن دودناِک تن     که فریاِد "سوختن 
 ای     سِر خدا را در هچلی شریف هم اگر باشداز هر سوراخ و هر طویله

        کند  کم کچل میکم
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 ِی قاتل و مقتولَاشکاِل هندسی

 
 

 آمددیشب تا سحر     خواب نه به چشِم خدا و نه درخت می
 نالید     یکشید و چاقو به دست مزیرا باد عربده می

 سایید اش را بر زمین و زمان میپهناور و سنگین هایِ بال
 فرساییداِب اشیا و انسان را سخت میو از این ساییدن     اعص

 گیهاِی دشوار و پیچاپیِچ فرزانههاِی عمیق     و راهخبران از فروتنیبی
 ورشانآویختند     در غربیِل مغر چراغی را از میِخ تحمیِق مردمان می

 بیختندها میفقط درد و داغ و دروغ را     براِی شهیدان و شقایق
 ِی جا در بدِن خویش دیشب تا سحر     شعری شگرف از تنگی

 افروخت و     ترکید     ُبغضی شمع میکم میداشت کم
 شد     اش دود میهایفریاِد شعله

 ن گذاشتن در او اآشیِی چشِم خدا را براِی و درخت التماِس دو برِگ خسته
 پذیرفتنمی

 ای اعصاب را گرفته به ِی تکهخواهی پناه َبری تو ای پرندهحاال به کجا می
 منقاِر خویش

 اشعارت را پنهان کرده از چشِم َرشکوران؟ ای تخم و دفترِ 
 هاِی شهیدبو و پروانههاِی خوشای دانسته که تحمیِق پیچک

      هاِی فلزیهایی با قلبتوسِط میخ
      ِی چاقو داردِی دستهریشه در چوِب پوسیده

 هاِی ریِز چاپلوس     ِی انگلخوارانهنیز در خزِش خون
 دانم که طوِل شرایط و ارتفاِع پرورشدانم     میِی خدا را میمن مکاِن خانه
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 بخشند     به قاتل و مقتول َاشکالی هندسی را می

 آیند ویخولیا     زالل از دنیاهاِی نادیدنی میگی و دینوزیوس و مالو دیوانه
 روندِی نامطمئِن آپولونی و عقل فراتر میای از پلهپله

 سرا     و فروتنانه و چکامه
 اندازند که با دستاِن خویش     ِی چاقویی میپنجه در پنجه

 کارد     خبری را در باد میحمق و بی
    دارد    را از خاک برمی منقارهاِی شکستهُبغض و فریاد و تکه
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 ِی ما یک چادر استمدیِر مدرسه

      
 

      و قراری جهانی که خود آغاز و پایانی نداشت
 چه منظوری را در نظر داشت

      ِی تو عمری محدود را عطا کردکه به منظره
 ها     ِی دشتدم را سواِر اسبی نشانید و روانهسپیده

 هاِی خسته را به سوِی صلح و دوستی شود شکسته و آدمگاِن دلا خیِل ستارهت
 نما؟ره

 تواند کرد؟گونه تحمل میجسمی کوچک روحی بزرگ را در خویش چه
 ِی نخی با قلبی از یخ     دوختن گرما و عشق را!خنده دارد ادعاِی ُبریده

 ها     ترین دریا نادانی است     و از پشِت عدالتکرانهبی
 کنند  کشند و باز خودشان را قایم میها سرک میعدالتیبی

 این اتاق اتفاقی به دنیا آمده است     
 شکل     هاِی مکعبیتواند از عشقپرده هم میاین اتاق بی

 از دیوارهاِی سفیدبخت سخن بگوید     
           کردم براِی توام کوچه و حیاط را جارو میمن با مژگان

 شناخت    ِی تو را خوب میزنِگ دِر خانه دسِت من
 ِی تو را از بر بود     رنِگ نوازِش شانه

 دانستدر تِه افسانه و رؤیا می ِی آرمیدِن قلِم تو راگاِه شبانهو جای
 از سرانگشتاِن من برچید؟      چه کسی و چرا ستاره و صلح را
 و زور     با زر      چرا آن چارواداران و چادردوزان

 ِی کشتی را در دریا غرق کردند؟     منظوِر فلزی
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 ق کردند؟رَ شرم و شبنم و عَ      ها مست ناشدهچه شد که شیشه

 ِی عمری محدود به پروانهُگلی که خود آغاز و پایانی نداشت     با عرضه
 ِی اسطوره و افسانه کرد     قلم را ساکِن جاودانه

 هاِی نازک ودراز     ِی خندهوهیو قرقره را قارون از انب
 رنده     هاِی بُ گیِی مسخرهاز سرشاری

 کرانه     ات دریایی بیدانایی ای سمنِد سرکشی که
  قرار     با آن که مردهآن بیدِم عادل و عاشق     سواِر تو آن سپیده
 اش پیاده     در گذر از بازارها     چند مژه وگیاما هنوز در مرده

 کندماهی را خریداری میدین صداِی زنِگ در و    تعدادی موِج بیچن
 ها را بر روِی گوِر محصالِن ُخردسالی بگذاردِی آنرود تا همهسپس می

 اندشکلهاِی مملکت مکعبکه خیلی زود فهمیده بودند: با آن که تماِم اتفاق
 هاِی نشسته بر روِی نیمکتاما خورشید به روِی اشیا و انسان

 تابدفکر میصندلی و کرویعادالنه و بی
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 لباسیامضایی آویزان از چوب

   
 

 گویان     افتان و خیزان و هذیان     نسیمی کج و پیچ روان
 ها را دو بطری پنداشته بوددست بر درهاِی مست کوبان     هر یک از انسان

 از چاقو نسبت دادهِی دریا را     به ترِس چشماِن حیوان ِی ابدیو تری
 لباسی و دستی نه پیدا     امضایی آویزان از چوب

 هوش و فروافتاده بر خاکی کور     عصایی بی
 ها َدم گرفته که:و تو در کوچه     هاِی راهپایانیدل و شاکی از بیشکسته

 خریم!     می و مهربانی خوابیآهای!     درد و بی
 فروشیم!     و در بعید     بختی میقرار و نادانی و خوش

 گان     کالغی بیلی به دست گرفته و در حاِل درددل با مرده
 اش را موشی دزدان دزدانمالِی خاک ریزان     و دستاش بر چهرهاشک

 پس من در کجاِی نسیم بودم؟          به سوراِخ خویش َبرنده
 که نه حضوِر افتان و خیزاِن بطری را     

        دیدم    ِی یک امضا را نمیِی فلزیِی آویخته بر دستهو نه جامه
 ترندبینهاِی زردگوِن تابنده از آسمان     واقعدانستم که زنو نمی

 گی     گاِن سوزاِن جاودانهو غریبه با ستاره
 خرندهاِی شکسته را میفروشند و     پول و پیمانشان را میزیبایی و عشوه

  تیزت دو چاقو را در خود دارد     هایِ ای که چشم
 ات به علِت نیافتِن حتا یک انساِن واال     و بیل

 کند     ها درددل میها رفته و با کالغبه بیابان
 گیِن ابر     برِق ترس در حصاِر تنِگ دِل غم
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 ِی آسمان نداردراهی براِی فرار از خود و از تهدیِد طوالنی

 ر گردیده     و توِر صیاد     و هنگامی که عصا خاکست
   پروراندخیاِل دوستی با ماهیانی به عظمِت کوِه طور را در سر می
 ستپیداست که هر موشی در مأِل عام     براِی خودش موسایی

خورد و     بادام میمدام اش در سوراخاما یا حداقل ُمالیی با ُدمی مذهبی     
 ه راه     هی راه ب     پنهانی امضاِی قرمِز لِب خود را

 گذاردِی بطری میِی فاحشهو آسمانی بر لباِن آبی
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 "نه" گفتِن زالِل آینه

 
 

 درآیند ِی انسان بهِی آسمان و از زیِر تازیانهگیگاِن تابنده تا از بندهستاره
 آموزنددارند و در آینه درِس زالِل "نه" گفتن را میسر به شورش برمی

 ه شکِل شخصیِت خودشان باشند     دانند که باید بمی
 ِی کالغان     ِی میهمانیزیرا در سفره

 شود     جز چند نوع غذاِی حسادت به طاووسان     یافت نمی
 شود که رعدش     و از بلند صحبت کردن     دهانی زاده می

 ک را نیز نباید کردناگاِن تابِی ستارهگیِی ابر است     بندهمادِر ویرانی
 زندآزادی چشمانی دارد به رنِگ فردیت     مژگانی که اختیار را صدا می

 ای نیستاش     مجبوِر جواب دادن به جامهگیو بدنی که نشاِط برهنه
 خسوِف عقل و خوف از ریزِش خوِن غروب     

 کند     وگو از عشق با ابر میگرگ را مجبور به گفت
 هاِی نوِی کالغ     و سفر در دنیاِی اندیشهاز سِر سفره به گامی پس رفتن

 هاِی درس برداشتند وشان از سِر کالسبا یاِد آن انگشتاِن ُخردسالی که
 هاِی دار سپردند     به چوبهناگاه بردند و 
      گذارمام میام را روِی آن دستمن دست

 کس است     تا خیال نکند که تنها و بی
 شان     هاِی شیرینها با شالقد که کرکستا نپندار 

 اند     ای برادر     شورِش امواِج دریا را در تلخی خوابانده
 ست که دیگر نداند آید؟     کیهاِی چه کسی میکابوس پیاپی به پابوِس چشم

 زاید     تری را میهاِی تازهست که دمادم راهکه کفش مادری
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 دک     کو یک و ثمِر گیاِه نگاِه 

 دهند؟ اش هم ستاره و هم سنگ و هم سفره     جان میخندی که برایلب
 ام     دهم     اما مخفیانه از جانانجان می

 خوان ولی حسود استِگل و خوشکه یک کالِغ خوش
 ِی تاریِک عشِق هاِی تازیانهِی جاِی دردناِک ضربهتا نسبت به کبودیححسود 

 یار
 ِی یارپارهوم و پارهبر بدِن سفید و معص
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 زدنداو را به نامی گیاهی صدا می

 
 

 زدندزدند     و وقتی که صدا میاو را به نامی گیاهی صدا می
 بست     از گلوِی آدمی رخت برمیو نادانی گناه 

 آهن     گاِه راهِی ایستو تو چمدان به دست راهی
 چوبی چلفتی یاِل خدایاِن دست و پاآهن خسته از خیراهگاِه ایستو 

 کردمنِد موجوداِت عالِم باال سجده میسر به زیر و با احترام در آستاِن شکوه
 اش من بر خاکی نشسته بودم که خاکسترهاِی توسری خورده هم به هیچ

 گرفتندمی
 ترین درخِت جهان بودگاهتکیهده بودم که خود بیو به درختی تکیه کر 

 د     زنِغ سفیِد مرا چوب میم که کالغی پنهانی زادانستمن نمی
 نامیاعتنا به بیست بر گردِن او روان     تو بیو صورِت انسان     تابوتی

 اِخ سرِد نی     ات بیرون آمده از سور پرنده
 بامیبیروِی بر  بختنشسته خوش و خوش

 به نامی گیاهی خواندیکنند میهایی را که عمود و رو به باال رشد میچمدان
 کرد     خودش به جهان نگاه می سرِ  ای از پشتِ پنجره

 تا ببندد گناه و خطا را به روِی هر خدایی     
 لقکِش خَ گی را به روِی زحمتشیفته تا باز کند شعر و شراب و

 آهنی که مسافران را به حقیقِت سرِخ هستی و ترین راهترین و سریعآیا راحت
 اندرسِی تن میآبی

 مگر رگ نیست؟     و جهان چمدانی     
 شودکه هر گونه جنایت و هر گونه جالِل خدایی     در آن یافت می
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 کند؟چمدانی که گاه دستاِن یک هیچ     گاه دستاِن همه چیز     او را حمل می

 ها و نادانانجا جنای تابوت     تو به هر جایی که برسی     در آن
 هاِی سیاِه اطالعاتی و امنیتیکنند     و سازمانان را فلک میگان و دانایفرشته

 زنند     را چوب می خواهزاِغ سفیِد کالغاِن آرمان
 زنندآخر هنگامی که خاک و خاکستر هم     توِی سِر انسان می

 کند     و درخت به باد تکیه می
 شود گی میپرنده ناگزیِر پذیرایی از شعر و شراب و شیفته

 جا که هر نام     برد     به آنشق به آتش پناه میو ع
 خشکد     ست که یا از همان آغاز میگیاهی

 اش هاِی کوچک و سرسبِز آغوشناِک تابوتیا با انبوِه اندوه
 هاِی فراموشی     براِی پاک کردِن اشِک چشم

 طلبداز سرآستیِن عقیِم ابر کمک می
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 تیزاستریپ

          
 

 گاهی هاِی آسمان به آزمایشِی خود از کوچهاِر سالمتید"صبح" براِی تعییِن مق
 روان

 بر صندلی نشسته یک قطره خوِن تر و تازه و جوانگاه و در آزمایش
 اش پوشیده به تن لباسی سفید و بلند و گران     اما نه آن چناناتاق

 ِی دیوار     زدهزانوِی زلزله  ِی ساِق سرد و سیاِه بیمار و   که مانِع پیدایی
 ای یار     این شلوار     با پاِی کشورهاِی مختلفی آشنا بوده است

 داشتههاِی مختلفی را معشوقه مینشین     و بنِد رختهاِی مختلفی همبا کفش
 داند     و نه نخستین کوهی راهاِی باِز عشق را نمیاما هنوز راِز دگمه

 داند که چران طلوع کرده     این شلوار هنوز نمیکه انسان از پشِت آ
 بخشد     و مقداِر ُگل و اندیشهآشنایی با انگشتاِن مالیخولیا     به قلم قرار می

 کندهاِی سرخ و سفیِد خون را     مرتب و تنظیم میو گلبول
 تاب را ندارد     چراغی که چشِم دیدِن موفقیِت کرِم شب

 اش کور خواهد شد     و بخیه کردِن صدااباش عقیم و حبنوِر دل
 اندهاِی زنداِن ما آرزوهاِی مایمیله     باِغ گلوِی پرنده را زیباتر نخواهد کرد

 ریشهانتظار     و تازیانه بافته با امیدهایی بی  ما ِ بانزندان
 ِی صفوِف عصب و درِد او     گیفشرده

 ش است     دفاِع صدف از مرواریِد عزیز و مریِض خوی
 ِی رگاصل و َنَسب     و انقباِض قبیلههاِی بیدر برابِر تمساح
 ِی دِل خویش به سوِی آزادی     یافتِن هواییباز کردِن پنجره

      اند     ای یاراش به گور سپرده بودههایها پیش بیلکه مدت
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      گی و سرما گرفتارای در برهنه

 هاِی در اجتماع     هاِی در نبض و سیالبزلزله
هاِی تِن تماِم کاینات     ِی اتمدر کوری     ها دارنداتمتباِه ریشه در فطرِت 

 قرار و مالیخولیایی هاِی بیاتم
 دهند     و مرا معتقد که انساندستان را به باد میبهکه جان و ماِل قلم

 جا بوده استطلوع و غروبی نداشته است     آن کوه همیشه این
 گاِه خون     و آزمایش

 گان   سِر صبح و ناشتا نخورده براِی مالقات با خورشید و ستاره
 بیند که عالرغِم اصراِر پزشکرود     میبه آسمان که می

 اتکتف یِ آوری     مبادا که تاریِخ بیمار و برهنهات درنمیات را از تنتو ُکت
      ِی پوسیده و ُپرغباِر پوسِت مار راپرونده

          "ضحاک" به کار بیندازد یِ هستهدوباره در دادگاِه بی
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 ساله 18زنبِق زیباِی 

 
 

 ِی یهودیان     ِی زردی در سینهستاره
 کند بیانها را میجمعی که اسراِر مرِگ شمعگورهاِی دسته

 هاِی انگورهاِی خارداری که مانِع عبوِر خورشید و خوشهسیم
 ِی پارتیزاِن روس     ساله 18ا": دختِر "زوی

 ِی رسن     سِن خدا را کوتولهشرمیاش بر بیگردنناگزیِر ِی که بوسه
 کند     و وزِن شرافِت گرازها را آب می

 هاِی کناِر هم چیده شده بر خاک     ای جمجمه
 ِی زرِد جهانتان هنوز نگران به گونهچشم یِ هاِی خالیای حفره
 ست با شاخ و ُدم که سرانجام     جانوریجهان 

 داراِن خویش را خاموش     حتا شمِع سرَدم
 هاها و برگهاِی سرشار از اسرار را شکسته     و از میاِن تمامی رنگجام

 گزیند     خار و خاراسنگ را به خدایی برمی
 بخشایم     تفاوتان را نمیِی بیتفاوتیمن بی

 ها و تجاوزهاگان     آن شاهداِن جنایتدرختان و ستاره دانم که چرامن نمی
 تر از خودش شدهشوند و معترف     که قِد خدا کوتولهدر دادگاه حاضر نمی

 دود به چشِم شریِف آتش رفته     و آن سوراِخ سرد و طویل     
 آوردش درنمیخود ِی مار را از تنِ کار     تاریکیآن سوراِخ تبه
 اش اشاره به ُکتی مفلس داشته باشد     که روزی روزگاریمبادا که فلس

 اشهایو جاپاِی بوسهکتِف "ضحاک" را بوسیده بوده است     
 کرده      هاِی شکسته را منتشر در راهبوِی صلیب
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 ها     هاِی متفکِر کناِر جمجمهای خاک
 ِی مندانهافتِی شر گیتان زاده انگورهایی سرمست از زندهداِن پاکای از زه

 خویش
 انگورهایی متعهد به نبرِد میاِن شمع و توفان     

 خدا و شیطان گردن و ریسمان     به جنِگ میانِ به جداِل میاِن 
 اندسن و سالنامه و بیشناسها     بیها هم مثِل نسِل عشقنسِل جنایت
 ِی خود را گم کرده     ِی سبِز آسماِن آبیو آن ستاره

 بوِی صداِی صاِف صدِف قلِب خود را از دست دادهخوش آن روحِ 
 ِی مهاجرِت ناگزیرش به آلمان     از ابتداِی صادقانه

 هاِی خاردار گذشتِی سیماز مستی     از ابتذال و مرگ کناره گرفت
 ها     هاِی اصیل و روِح متعهِد چشمتا خاطره

 بادبان بگشایند در هر کوی و هر گذر     
 ِی وجوِد من     ِی سرگشتهکشتی و تا که

 ِی دریا     حالیبختی و خوشبراِی خوش
 ها     براِی مستحکم کردِن سنگِر شیریِن ماهی

 هاِی لنگرها و رسیدنبه زباِن شورانگیِز حافظ و نیما شعر بگوید     درباره
 جمعیهاِی گریان و گورهاِی دستهِی ُگلها     دربارهها و بوسهسیب

 ِی دردناِک هزاران هزار "زویا"ی زیبا     گیو زنده
 اش به جهان بنگرد و تلخ بمویداز زوایای گوناگوِن زمینی و آسمانی     قلم
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 چشمِک چراِغ ماشین

 
 

 اش مثِل مردی     ماشینی با چراِغ سمِت چپ
      زدبه زنی عضِو حزبی دسِت راستی چشمک می

 ه در تورزدِن خیابانی     خالصه آمد اشوهمه تقالی
 گی     در نبرِد ناگزیِر زنده طرفغیرت و بیکه نباشد بی

 ِی بیابانی     هاِی وحشییا پشتیباِن تظاهراِت سنگ
 کشندهایی که ستاره و سعادت را با خشونت از آسمان به زمین فرومیسنگ

 ُکشند     ِی ماه را میگیِی خورشید و فرزانههشیاری
 توان کنترل     گی را نمیدریاِی در زندهاما 

 توان با توِر هیچ صیادی صید کرد     اش را نمیرازهای
 تواند زیِر چرخ بگیرد     آن که نشسته است پشِت ُرلو عشق را نمی

 شود     دودش به هر کجا که برودشمعی که با دمیدِن بادها روشن می
 به هر کجا که بدود     

 شکر     ِی نابرابِر گوزنی دردمند با شیری بیباز از مبارزه
      دآیدان درمیروسفید از قهوه قهوه

 را در جیِب خود داردخشک آبی نجیب کبریتی 
 چپی را به پنهاِن کردِن خودشان در دسِت راستی و دستِ  هاِی مکار ِ که آتش

 ها وپشِت پرده
 وامی دارد      و خیابان کنترِل عابراِن کوچه

 شوند     هاِی در تظاهرات وقتی که مشت میدست
 شود     ها ظلمانی و خفه میسعادت در مشت
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 زند     اِی آزاده حتا از عضِو حزِب آسمان بودن هم تن میستاره

 کنددارد     پاهاِی بلند و سفیدشان را نوازش میش را دوست میشعر و شورِ 
 ش را     اشود که سنِگ بنایای میو ساکِن خانه

      گذاشته است ی خداییکسدستاِن مسِت سِ 
 ای گذشتتواند از کوچهآیا چه کسی می

 که نه سمِت چپ نه سمِت راست داشته باشد؟     
 هاِی زرد و روشِن شمعداند؟     که با وجوِد حرفآیا چه کسی حاال دیگر نمی

 یابدپیله را می رشیلهِی موتوِر ماشینی پُ آسمان در دوِد او    اثِر پاِی موذی
 ِی درخت و عشِق پرنده وای دردناک     سبزیماشینی که در حادثه

      عسِل زباِن کودک را ُکشته است      
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 هاِی تروریستگاهایست

 (2015نوامبر  13ِی تروریستاِن اسالمی در پاریس)براِی قربانیاِن حمله
 
 

 فکرانه و بلند از دریایی زیباروشن یِ گیبستهیک هم در این هفته
 ِی تازه راچکامه 5ُگِل جورواجور و  6سر درآورد و 

 هاِی اسالمیِی تروریستپراکنیگذاری و گلولهِی بمبقربانی 129بر گوِر 
 در سرزمیِن هنرپروِر فرانسه گذاشت     

 ابری را از روِی سِر ما برداشت     توُهِم تکه
 کرد که تاِر عنکبوت     ابری که فکر میتکه

 طلبد     ترین رهبراِن ارکستِر جهان را میِی بهآرشه
 / ِی آهو راو رقص و طرب و ترانه درخارزاران     حضوِر پاهاِی کشیده

 درودکارد     کاروانی ویران کننده از آتش را میاخگری را میآن که ُخرده
      کندو آن که آمپوِل هوا را به رگی تزریق می

 باناِن قبرستان خواهد بوددروازهِی اش به رنِگ ِرزق و روزیخون
 هاِی زیبا     بیگانه با هفته و ماه و ستاره     گیبستهعمِر هم

 باره     راضی از سرنوشتهاِی ُگلاز شعر و پروانه با دستانی سرشار
 رود که در آن بر خاک     کوبان به جانِب بهشتی میپای

 هابارانند     و خارِش پوسِت وجدانهاِی عشق را میغزاالن و نتابرها 
 رانند     ها بر زبان میسخن از گناِه هسته

 ای دریایی که یکی از امواِج بلنِد هنرت     فرانسه است     
 ِی ماه     باختهِی پاکات را آرشههاِی فروتنای که کرانه

 ِی در خاک خفته    پروانه 129بوسد     ما شوان و مریدانه میَخم
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 نِت گرم و امیدوار     سرشار از قیام و تالطم 129تهی از توُهم     ما 

 دستاِن خود را پزشک معرفی کرده     بهدانیم که آن آمپولمی
 آن معروفان به داشتِن قلبی رئوف     مغروقاِن نادانی

 قربانی کنندهاِی هنرمندش را ِی خیزابهحاضرند که دریا و همه
 ِی ُپر از آبی و نانیای     سفرهِی خرافهدر قباِل کسِب خزانه

 گانی     بستر شدن در بهشت با فاحشهدر قباِل هم
 گانست که حاال دیگر نداند که روز و ماه و ستارهاما کی

 آیند     یکی از زیِر توُهم و ملحفه بیرون مییکی
 ریزان     اشکبه احترام کاله از سر برداشته و 

   گذرندهاِی ُخرد و درشِت در خاک خفته میگیبستهاز برابِر هم
 هاِی تروریستگاهاعتنا به ایست و هشدارهاِی ایستو بی

 نویسند: با انگشِت امیدوارشان در فضا می
 کاردآن عنکبوتی که خون و خرافه و حباب را در دِل دریا می

 اش نهنگان     آبزی براِی تباِر خویش و خویشاوندانِ 
    درود   جز بمب و نفرین و جهالت هیچ چیِز دیگری را نمی
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 ای کردن / ای کوبیدن

 
 

 اشِی پرندههاِی سبِز درخت     رقِص سرد و گرِم موسیقیدین و آیین
 اش     هایآشیان گذاشتِن شعر و شراب بر شاخه

 اش     یشههمه براِی پرت کردِن حواِس ر 
 گرفته  اندندست که مرگی تاریک را به مورهایی ناکِ ِی وحشتاز بیشه

 َبَرندو با خود می
 توان ُکشتاش نه میِی بسیاری از اسراِر نهان     کهو عشق     سایه
 ِی زندان     اش زنجیر زد و روانهینه به دست و پا

 ستجاب بشودای در بلوِغ عادت     اگر هم که مدعاِی قطره
 کاِر مرغابی     پاره و     پاِی ورزش هم ادعاِی جورابباز 

     آورد    آب به درمیسر از آییِن      ِی نابهرویینیبه صورِت یک عاقبت 
 گشاییم     و از دروِن تخمِی ادیان     بال بر تخِم توُهمی گرم میما در آشیانه

      آیدکننده بیرون میجیکیک حواِس پرِت جیک
 بختی را در جیب و دخل و دفِن جواهر تعریف کنندهیک حواِس خوش

 ای آفرننده     
  ذره به دندان گرفته گی مرگی نیست که موران و مردمان را ذرهمگر زنده

 َبَرد؟ِی رهایی از زنداِن بزرِگ زمین پیش میبه ذروه
 قاِر پرنده نیست؟مگر پاداِش پاهاِی نیکوکار در هر زمانه     شکستِن من

 ها را از خاک برچینیم؟     گونه دانهما حاال دیگر چه
 ما حاال دیگر با کدام درخت بگوییم     که آن دعاهاِی مفلس و انقالبی

 شوند      ِی َزرگاه که صاحِب زوِر بازو و عضلهآن
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 د آوردگاِن آزاده درخواهنستاره    مند و نشیناِن اندیشدمار از روزگاِر عزلت

 جا خواهند برد     و بلوغ را به آن
 ها بیفتند و بشکنند     ها از قلهکه بلورها و نجابت

 بان نرسیدو شما هرگز به مقصدتان که خالی از زندان و زندان
 ِی نماز به مقصدی که قصِد روبیدِن بیدی را دارد که در حیِن برگزاری

 خشکیده و مرده
 اش بادی گندیده سرزده     گیگی و مردهو از خشکیده

 بادی هرویینی و معتاد به آداِب کهنه و رسوِم پوسیده
 که شعر و شراب را حرام اعالم     

 ای کردن     / هاِی بلنِد زنانهترین جایی از جوراباش را در دوردستو َعَلم
 ِی عزیزی که بالی از تو رقص و بالی از تو آوازای کوبیدن     ای پرنده

 ای به ناِم زیباِی آزادی     ِی بیضهرینندهای آف
 شکارچی ِی عشق     بگذار که آن یگانهنایافتنیِی باِم دستای نشیننده بر بلندی

 بانان را که خواست شکار     قدر از زندانهر چه
 ها را بر بند و پابند زده و آنها چه کوچک و چه بزرگ دستبه تماِم زندان

 االغی بار     
 جا با خود به هر گمی که خواستهمه را یک و

               گور بَبَرد!
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 کلیدی در جیِب تاریخشاه

 
 

 از پوست است ِی توهاِی آبیآفتاب را دوست داشتن     بیرون آمدِن ترانه
 دندان از ستاره      32ِی دهانی با آشکارایی

 عزادار از برابِر گروِه ابرهایِ  و     داردکالمی که کاله از سِر خود برمی
 گذرد     عشق گرمایی دارد که با دستاِن خودشبا احترام می

 دوزد     صفاِی تابستان و صداِی عدالت را می
 کلیدی     نانجیبان را به چشم نیامدنیمنِد خود شاهو تاریخ در جیِب هوش

 ِی دیگرانِن هستیِی بلعیدآنان نهنگانی سراپا دهان گشوده بودند     آماده
 شانو زنده زنده پوست کندِن افکاِر تازه در حضوِر عزیزان

 ایمای فروتندان شکن نیستیم     ما صاحِب خانهخور و نمکما نان
 هاِی آبی از تِن ما     خانه را اشغال کرده استاما خدا با بیرون کردِن ترانه

 اش ُگلی داردخی که در قلبتنها آن ی    ِگردان سپرده و کلید را به دندان
 ای ُگرگرفته است     داند که خورشید     پروانهمی

 َتِک اعضاِی خلق نخجیری     در نخجیرگاِه زورمنِد نادانیو َتک
 اتدارد     اما در مرگای دوست نمینخجیری که تو را تا زنده

 ِی من دارد     باراند     زنِگ دِر خانهاش سنگ میاز چشم
 کند؟     دستاِن چه کسی دق میفقداِن نوازِش  در

 َبردش     اند     که یا باد میآن کاله را با چه کالمی بافته
 خردش؟     ای آتش     گی مییا شکافته

 هایی انسانی را بر روِی خود گذاشته بودند     آن نهنگان نام
 بوداش نخست پایین     سپس خاموش شده عدالت مثِل شمعی شعله
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 ها از او سیاه شونده     تاریخ از او تلخ و سرشکستهکلید دودی بود روی

 و همه چیزی و هیچ چیزی     خأل و سرشاری     شر و خیر     
 ِی کاسه     ابلیس و خدا     دو رِخ سگی لیسنده

 ی ضِد نژادپرستی و سالخیسگی فراپارس کننده به سوِی ماه
 اش     چکه از قلبکه چکه   ِی این یخی  و گاز گیرنده

 گمانای بیهاِی آسمان پایین آمدهچکاند     تو از آبیغنچه بر خاک می
 زنند     ات بوسه میِی دندانگان بر شیرینیکه ستاره

 شونددارند و روشن میات کاله از سر برمیها در سِر راهشمع
 و گربه با مدارکی قالبی مرا از خانه بیرون     

 گیواره در امتحاِن عشق و تشنهکند     که همهایی را صاحِب خانه میکوزهو 
           آیند رفوزه از کاشانه درمی
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 پونه و ابوریحان

 
 

 کندبه چشِم طعمه نگاه می     طعِم دهاِن هر انسان به انساِن دیگر
 ش را تفسیراشکل زمانه و مضامینو طمِع زمین     کروی

 ها را کنار زده     پونه و پول و ریحان     "ابوریحان"
 ِی قبرستان را     صفوِف اوِل سینماِی هستی و سینه

 اشِی بکارتِی خونیکند     و پلنگ با پنجهاز صداِی نبِض خود ُپر می
 اش     هاِی گرِم خداییبا خال

 س و اسکناس  هایی از سکشود با پنجرهای را صاحب میخانه
      !در را به روِی من باز کن ای شیر

 بند     با چشمهاِی سحرگاهان     ها و زندانباز کن که در میاِن تپه
 ها شیرین هاِی تلِخ اعدام     گلولهاند به تیرکَشکرها بسته شده

   هاِی دریادلشان     رهزِن قهوهها با ناسزا و شعارهاِی تنِگ دهانو تفنگ
 باز کن تا بیش از این بشر     !ر را به روِی من باز کن ای شیرد

 هاِی بدن نرساندِی بشرهبه نشاط و سرمستی     بختی راهاِی َشر و تیرهریشه
 هاِی الحادی     گر با نمهایی کاوشبه خاک

 گی     االضالع از زندهو بداند که کثرِت تفسیرهاِی نامتوازی
 کند     اما ضرِب پول و ستم     در پول و ستمیتر مها را کاملچشم

 توسِط پونه و ریحان     هیچ پونه و ریحانی را     
 مضموِن ُپرنبِض رِگ انسانکند     بیدانی مثِل "ابوریحان بیرونی" نمیریاضی

 گیمردهزمین را هیچ نصیبی نخواهد بود     مگر افالس و خون
 هاِی ضِد اعداِم کنِج لباِن خالاِی مبارز و بیبندهسینهو سینماِی هستی را بی
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 معشوق

 هاخورده و افتاده بر خاک     و َگرِد نوِر نورافکنها شکستپرده
 گیرنده از چشماِن گرگ     ها و سراغِی بیابانشبانه راهی

 شونده با َگرِد ترِس گریِز پاِی گورخرها     پیمانهم
 ِی ما     هخدایا بگذار قبل از این که سین

 ِی دهاِن گیالسقبرستاِن خاطرات و شعارهاِی انقالبی شوند     طعِم شیفته
 ِی روِح پاِک آلبالو را بگیرد!     بوِی بوسه

 هنگامچکان     ناکام و نابهخدایا مگذار که شیِر لوله اشک
 زبان بمیرد!هاِی شیرینمجنون شود و از غِم فقداِن تفنگ
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 رفتما خودم فردا راه میب

 
 

 ِی بیماریپزشِک گذراِن عمر     دست و پاِی دیکتاتوری بیپادشاهِ 
 هاییِی تخت و تاِج تن     و سرانجام جمِع عظیِم جعبهویرانی

 هایی     ِی جمجمهگیچارهچیده شده در آن بی
 هایی که انسان     از باغی که اجتماع است و از میوه

 دیگر راه ُبرد     ِی یکناساییتوان به شمی
 دادند     گانی که دیروز شعارهاِی زیبا میو از سقوِط ستاره

 هاِی امروز را شمردها و سرشِت متغیِر سنگتوان تعداِد ماسکمی
 کندسان هضم میِی خدا و انسان را به یکِی جانور     معنیوقتی معده

 رود     گاِن مبارز بر باد میعزِم شریِف فرشته
 شود     و آب معتزل و بدبین و بیمار می

 ِی پرواِز آِه پادشاهان هم     ِی عرصهکوتاهی
 گان      پادزهری ندارد     باِل از پا درآمدهماننِد اشِک بی

 هاِی شعرگوی و شعاردهندهاز دهان    و نه جمجمه راِه گریزی 
 رفتم     من با خودم داشتم فردا راه می

 ُرفتم     ام را میفردایِی پسهاِی در تنهاییبرف
 خواستیها میکه ناگهان تو را دیدم ای آقاِی دانایی     که از میاِن تماِم انتخاب

 تنها با خانِم توانایی عروسی کنی     
 ها     و روبوسی با پادزهِر عمِر کوتاِه آرزوها و عشق

 ها     جمجمهِی ها و عریانیِی جعبهگیپادزهِر پاره
 شود     داِر کمونیسم میپیداست که نوزاِد درختی فقیر     طرف
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 داری     داِر سرمایهمند     طرفو نوزاِد درختی ثروت

 تقصیرند     ها روسفید و بییعنی که نطفه
 هاِی مارماننِد جنگل است     این قانوِن خشِک شاخه

 یرند     ِی مرگ و مکه پوسیده و پیر و شایسته
 پرد     و شناسایی تا از برگی به برگی می

 شود     معناهایی که معده دارندآییِن رنگارنِگ پروانه عوض می
 اگر به کاکِل کهکشان هم دست یابند     

 کنند     جا سقوط میجا یا آنسرانجام روزی این
 آینه نیست     پس سالم بر تو ای جیوه هیچ تصویری آخرین ماسکِ 

 داِر گیاه و اشیا!ای جانورانه     دوستی پادشاِه جاوید     ای فاقِد معدها
 ات     چه سیاهای که چه برف نشسته باشد بر گیسوی

 ِی هیچ انسانی را به خاطِر نگاه داشتِن تاج و تخِت خودتسفیدبختی
 کنی!ات     تباه نمیِی خدایبه خاطِر حمایت از قوانیِن جنگلی
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 فروشیمخداهاِی تازه و اعال می

 
 

 گرم و بیگانه با برفتواند شگرف باشد و خونمی حرفی
 اما دور از چشِم این و آن در خلوت     با خلوتیان مشغوِل تبانی

 که بدارد تخت و تاج را به زمستان و تباهی ارزانی
 ای در امیدیافتِن دکمه     هاسرد از شکافتِن تِن اتمو ما را دل

 ِی تنِگ جنونی سرکش وگو با جامهو نشستن و گفت
 بیندای که جاِن جهان را براِی خود بسیار کوچک میجامه

 اگر اندیشه به مرگ     تک و تنها رقاصِک شما باشد     
 شود     ساعت از عطر و عدد و عشق خالی می

 شود     و کالغ     ی میِی قالگاِن آسمان نقِش پوسیدهستاره
 گراِن طاووس را صاحب هایِ گر و هم تاج و تخِت رنگهم نگاِر عشوه

 ِی فصولتنگ کنندهدل     هایی داردگی در خود برفبیگانه
 هاها و آسمانهایی که به جاِی فضولی کردِن بارانبرف

 د     ننشینبا دو سه خلوِت متفکر دوِر یک میز می
 زند:د     کسی در کوچه فریاد میننوشها را میِی تِن اتمتِن ادبیِی مو شیرینی

 «فروشیم!فروشیم!     خداهاِی تازه و اعال میهای ...خدا می»
 کندای بسته نمیِی خودش را باز     به روِی پنجرهاما کسی دِر خانه

 داردکند     تا بداند که کلمه     فیزیک ناش نظر نمیِی دلکسی از دریچه
 شود     کلمه یک حدس است     بدن ندارد     لمس نمی

     و مثِل ابر و رؤیا از چنگ گریختنی 
      گونه دوباره به دام خواهد انداخت مرگ؟ما را چه
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 ها     رفته در خلوِت رنگیِن خویش وسرد از انقالِب انسانمرگی دل

 ای شاعرها     اش صرِف آفریدِن هنر و فرهنگِی همتهمه
 ات ساخته شده از کلمه     ای تخت و تاج

 تابهات سوخته از تماس با اندوِه ماهیدست
 نشیِن دو مهتابات همهاِی ُپر ابر و ِمه!     ای پاهایعابِر عاشِق کوچه

 فروختی     خدا را میآیا تو نبودی که آن روز در کوچه     
 د و چراغ و چشم؟خدایی را که کلمه است     خدایی را که ِخرَ 

 هاداران" و گزمهبا سررسیدِن "پاس    آیا تو نبودی که در آن گذر 
 ات افتاد و کاله از سرشان     دکمه از کتهنگاِم گالویزی و گریز از دست

 جا که چه کنمام اینو تماِم روز را شتابان دویدی سرتاسر؟     حاال من مانده
 این جهاِن کور و شل و کچل؟با این چه کنم؟     چه بگویم به 

 انتهاِی این اتِم ابری     کجا روم از دِل مِه بی
 اش افتاده چند ِخَرد و چراغ و چشِم چروکیده و شکستهکه بر خاک
 سرد و رنگ و رو رفته؟     ِی دلتعدادی کلمه

 ِی فروشنده     ای واژگون     آه ای چوِب چرِخ دستی
 به امید و رؤیا سپرده      ات باز دلگیای در واژگونه

 ِی مفلِس آسمانتو دیگر تا به حال باید دانسته باشی که آن "مشتری"
 تو نخواهد بود! ِی خوبی برایِ خوابهنشین و همهم
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 شوددرختی سواِر ماشین می

 
 

 جاجا و آنُگله جمع آمده اینعمرهایی جارو کرده شده و ُگله
 شودسواِر ماشین می آیا به کجا     درختی که شانها نگراِن ختم شدنجاده

 شان براِی رهایی از زنداِن دفترهاگانی که مبارزهو واژه
 ات را تو ای بچه     به من هدیه بدهخنِد ملیحای از لبدفترچه

 ها     ها و معشوقکه آن آرمان
 اند     ها تبدیل شدههایی زنگاری در خیابانحاال به تندیس

 ها     براِی دیدِن سیما و شنیدِن بازدِم آنو مردم 
 کنندباِر تبارشان     حتا َدمی درنگ نمیو خواندِن تاریِخ خون

 ِی پروانه کردههاِی عمر نثاِر سعادِت انسان و رهاییِی ُگلبه رسوایی
 هاِی عوالِم حیوانیگیرند     ِلمی دارند لذتها زبانی کثیف را به کار میزباله

 بانانمانید ای زندانهیچ فصلی از رفتارهاِی پلیدتان     شما باز نمیکه در 
 ِی شرابیروزیکشد از نوشیدِن شبانهخواران     و شپش دست نمیای نزول

 ِی دسِت خداست     اش ساختهکه گرچه بطری
 آورد     ای عمِر رفته  اش را شیطان فراهم میِی شیریناما مزه

 تو هرگز به پشِت سِر خودت نگاه نکن! ای ساِل سرگشته    
 ماه تبدیل خواهی شدهاِی بیکه به تندیسی سنگی در میاِن تپه
 ِی درختان    هاو دیگر نخواهی دید بر سرشاخه

 هاِی رنگارنِگ روییده را     و نه سرکشِی عواطف و افکار راماشین
      ب و نوِر واژهآبراِی رهایی از زنداِن بی

 خند     خواهی دانست که هر لبتو دیگر ن
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 ست که صاحِب صورت رازبانیِی کوچک و شیرینبچه

 کند     به مادر بودِن خویش مفتخر می
 به شکِل سبِز ِاراده     هایی نازک و شکستنی از آگاهیمن برگی هستم با رگه

 خواهند!اما دریغا که بادها سرنوشِت سفیدم را     آرمیده در هیچ باغی نمی
 ند     خوانها نمیدریغا که قناری

 را      یِی برچیدِن آن جاروها و بساِط این جالداننغمه
 گاِن زمینی     که با مشت و لگد به جاِن فرشته

 اند!    ِی زمانه افتادهِی مست و شیفتههاو افسانه
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 الالیی براِی سگان

 
 

 بارید از دِل آسمان     در غِم فقداِن یاران     باران می
 ِی مرا در دست     دسته      چتری از خانه بیرون زده

 سپس بازم کرده بود به روِی سِر خود     
 گی     رقصنده و آوازخوانداِر شادمانی و زندهتو خیابانی بودی سخت دوست

 تر استدانستی که از مژه به چشم     مرگ به ما نزدیکزیرا می
 رود     رود     و هر چه راه میمی راه میو ِمهی در آد

 رسد     ِی پاِی درخشاِن خدایی نمیبه نشانه
 کند     اشکی که خودش را با حوله پاک میقطره

 هایی را باید تجربه کرده باشد!گیچه دریاها و کشتی شکسته
 د!ها و طالهایی را باید یافته باشِی چتِر شاعر     چه حقیقتدر سیِم ساده

 ِی خود دارد     بارانی که آسمان را در سینه
 زند و از عابران     از خانه بیرون می

 پرسد!     ستاره و سعادِت من کجاست را می
 ترین دوستاِن دریا     یعنی مرغابیان است     از میاِن نزدیک

 خیزد!     ترین دشمناِن دریا برمیکه بزرگ
 گذارنددانایی را زیِر پاِی خود میقدر پله و ها هر چهو خیزابه

 رسد     ِی خدایی نمیشان به زنِگ دِر خانهدست
 زنان ها سیلیِی پنجرهبادی الت و بی سر و پا به مردم ناسزاگویان     به شیشه

 داران     خوابی ارمغاناعصاِب ما را ُخردکنان و به شما بی
 یا که حقیقت     ست     داند که غِم فقداِن یاران چیچه می
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 کِش چرِک این جهانست!     دستِی تِن کیاش به اندازهجامه

 آیدتنها به دسِت جاکشان و جاسوسان و تاجران راست می
 ای چترهاِی دسِت چپی     

 قرار از قعِر ناآراِم انقالبِی بیاز وقتی که آن مالقه
 هاِی حرفی توخالی     کردار و حبابهاِی سیاهکف
 آواِز حقیِر قورباغه و رقِص لجن را درآورد     و 

      ش را باال آورداهدر هاِی خو و خدا تماِم اندیشه
 هاِی خزهگِی شخصیمقدار به دنباِل زندهبا رفتنی بی از وقتی که رفیقاِن شما

 به شخصیِت واالِی بیرِق ُپرنسیِم انسان خیانت کردند     آری از آن وقت
 ِی ما     گیهاِی زیباِی زندهِی راز لحظهلحظه

 شان     هایی شدند که با دهاِن سرد و سنگیشاهِد راه
 نامند     جاکشان و جاسوسان و تاجران را ستاره می

     و ناسزاواراِن ناِم انسانِی اعصاِب التان و براِی راحتی
           خوانند  گذارند و الالیی میسگان را در گهواره می
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 کوِه جادو

 
 

 اش خواست قبل از به پایان رسیدِن مهلتآن مرگ می
 اش را بخواند     چند تا کتاِب جالِب نخوانده

 اش بزند     هاِی دوستانتعدادی تلفن را به زنگ
 اش بوِی ُگل داردو رساندن را با سالمی در میان بگذارد     که صورت

 ست که دست و پا     که چشم و گوشن صداییست     ایایاش پروانهو بوسه
 ست که بدن دارد     این صدایی

 اتای ناچیز افتاده در پیِش پایپارهتو کوهی سترگ و من سنگ
 بایی مقتدر و من حرفی َتک و تنها در برهوِت دفترت     تو الف

 اتمن اتاقی تاریک در خانهو ها تو المپی روشن دور از الت و لمپن
 ها را از پشِت سدهاها و آبتوانی مهلتاستنی که نمیای خو 
 ها برهانی     ای ُگل به صورت وها را از دسِت چاقوها و چوپانو بره

 ات حسد َبرنده     ستاره به سنِگ کِف پای
 ِی عواطِف آدمی     گیریشهجا در بیببین که این

 اش     تنگِی طیِف کردارهاِی دلو در خشکی
 هاِی آبِی کاوِش لبو شیرینی     شکره آن همه شور و شعرهاِی نیگونچه

 اشرود!     ببین که درخت با انبوِه رؤیاهاِی رنگارنگبر باد می
 اش     سالهاِی کهنبا آشیانه و آرمان

 نِگ تلفن مانده است!     ز پرنده و بیگونه باز بیچه
 رسد     ایان نمیاش به پهایست که خواندِن ورقدنیا کتابی

 گاِه خود     شان معترض به جایو اعضاِی بدِن آدمی هر کدام
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 تر از دیگران دارندشان     گوشت و استخوانی شریفهایو مدعی که ترانه

 ها از او معنا     تو آن آبی هستی که تماِم لوله
 ِی خویشگیها را با زاللی و تازهتو آن هوایی که تماِم روزنه

 دهد     گی نجات میانه از دریوزهروز 
 ام     تو آن کسی هستی که به جاِی من که مرده

 ام     در َتِک گور خفته     امناسروده که با آرزوها و شعرهایِ 
 شوید     ِی ناِز پروانه را میشود     چهرهها بیدار میصبح

 در دستکند     و با چراغی و تعهدی با را نوازش میاقتداِر الف
            رودای پیش میبه جانِب جادوِی آن کوِه بزرِگ افسانه

       
       

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 
 هاِی حیوانیُگلی از تالشدسته

 
 

     ها براِی حیواناتدِن انسانر از یاد نب
 چنان اهمیِت سترگ و اثری جادویی دارد     
 دست زنند     که گیاهان حاضرند به خاطرش به هر کاری 
 تا جمادات جاودانه در جواِر بخار بمانند     

 گی و عشق را بخوانند     سروِد صلح و پیوسته
 گذرندنمی یدیده     از هر دهاناِی گیسوسفید و جهانواژه

 کندبها میای را از دیگران ربودن     آن تجربه را بیتجربه لیو 
 هاکشند انسانای که تو را سر میتر     ای تجربهای تلِخ از شیرینی به

 دهد خدا     از یاد نبردِن ُبرادهگان جای میات را باالتر از ستارهو استکان
 ِی مادِر خویش آهن را     ریشه در اصالِت آن ُبراده داردعشِق گداخته

 و ارزشی چنان واال     
 وآید پایین می از شهرِت زرِد شهِر خویش خوردهکه خورشیِد سال

 افتد     این میوه     اش میبه خاِک پای
 ای اینککه چنین بر شاخههاِی چه کسی بوده است روزی     مردمِک چشم

 هاِی تو     تمناِی چیده شدِن خویش     بوییدن و بوسیدِن دست
 ِی تو را دارد؟     و نشستن در بشقاِب خانه

 دنیاِی نباتی و جانوری د بهبع     آیا من که شبی در عالِم جمادی جان گرفته
 سپس انسانی گام گذاشته بودم     

 گان     فرشتهِی نیآشنایی با نواِی سحرآمیِز مجبورم که بی
 خدا شدن وراِه بازگشت را در پیش بگیرم؟     آیا مجبورم که بی
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      ه شکِل خود آفریدن بمیرم؟     نهرا ب هاآینهبی

 اش     که سیِم رباب ای اصیل استتنها آن تجربه
 نشینیِی همو تنها آن آهنی شایستهرا داشته باشد      تکراِر خودبیسرانگشتاِن 

 نوشی با ما     ِی شعرخوانی و شرابشایسته
 اش خون بگریدچشمان     اش گداخته از فراِق فرزند و رفیقانکه قلب

 پتکی عظیم دارد این جهان     
 زندمعناهاِی پوسیده و ادیاِن زرد میکه هر چه آن را بر سِر 

 دنرویمزه میهاِی خوشها     اشتباهاِت سبز و سوءتفاهمباز از زیِر پاِی تجربه
 دانندنورد را نمیِی گیسوسفید و جهانها قدِر آن واژهو باز دهان

 گویم     با این وجود من به تو سالم می
 گذارمات میرا در آستانهِی انسانی با بو     هاِی حیوانی ُگلی از تالشو دست

 ات     عابراِن خسته ای درختی که با هزاران چشِم رنگارنگ
 آوریبینی و به جا نمیِی خودت را میو عابداِن میلیارد ساله

 دوستاِن اصیل راناپذیر     و صلحَدمی آن عاشقاِن شکست
 خوانی ِی مصفاِی خودت فرانمیبه آرمیدن در زیِر سایه

 
                

 
 
 
 
 
 



91 

 
 ِی دموکراسیدیکتاوری

 
 

 کندگرا     و مدادتراشی تروریست تهدید میوقتی که دیکته را مدادی مطلق
 دموکراسی نیز براِی حفاظت از جاِن شهروندان     و دفاع از آزادی

 ِی خود نیازمند است     واقف به گناِه خود است ندانستنبه دیکتاتوری
 زندِی تو میسِر راِه خودش به دانستن     دستی به دِر خانه رو دراز این

 ای که قابِل اعتماد نیستی مثِل آب و هواِی آلمان     
 ای که هم گرمی و هم سرد     هم آفتابی و هم ابری     

 روندزمان     وزِن دانایی و قِد شرافت وقتی که آب میهم خوبی و هم بدی هم
 هاِی مدادترین تراشهخواند     و ابلهشر را میهاِی ببخاری شرور چشم

 ست گیسوسیاه     آورند     شب زنیبه تهدید و ترور روی می
 کند     گان را فراموش نمیِی ستارهِی نرانهکه نطفه

 گذارد     ِی مدوِر ماه را احترام میآزادی
 کار     هاِی گناهو تمایزی عظیم قایل است بیِن دندانه

 گناِه یک شانه     هاِی بیدندانه با
 دید را در گنجه گذاشت و از خانه بیرون رفتشد ترس و تر اگر می

 مصرف و     دیوارها آن همه مانِع عبور نبودندقدر بیکلیدها این
 یافتِی یک انسان نمیِی پوسیدهِی خود را در جمجمهو خدا آینه

 مردامیدی نمیساعت     دوبار از سردی و ناو در هر نیم
 آورد     این گوِر من است که ُگلی از آن سر درمی

 بوی بوده است اش خوشموی و سخنانُگلی که روزی زنی سیاه
 سروده استاش شعر میگرمِی ایران و     مردِم خوندر غِم فراِق هواِی آفتابی
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 هر در شناهاِی ماهاِی حاذق و شرافتها پرسان     که آن داناییو در ویرانه
 عمق     غرق شدند؟     گونه در آبی کمچرا و چه
 ِی خورشیدی غریب راریزیتدارِک خونها ندیدند     هاِی انسانچرا چشم

 هاِی بیابانی؟     در آن غروب     توسِط گرگ
 کمانِی رنگینِی دموکراسیِی دیکتاتوریپس کجا رفته بود حِق برقراری

 ها و شهروندانی      شهاببه خاطِر دفاع از جانِ 
       گرفتار آمده در ابرهاِی فراری     آماِج تگرگ و تیرهاِی زمستانی؟   
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 آخ از سوزِش آن جگر!

 
 

      ِی خویش مرده استکسیهاِی بیمگسی در پس و پشت
 تها را با خود به گور برده اسِی ضِد عنکبوتِی سرودهاِی انقالبیخاطره

 و بر رنِج خویش براِی تأمیِن حوایِج خانواده     تربیِت بچه و روابط با جامعه
 ِی پایانی نهاده استای تفکر و کمی شیرینی     نقطهو به دست آوردِن ذره

 هاها     براِی تسکیِن شکستگیمن تا توانستم براِی گسستن از ابتذاِل روزمره
 هاِی پاِک انسانی نوشتم     از تو     به توها و پیمانِی دوستیپیوسته درباره

 براِی تو نوشتم     براِی دوباره زنده کردِن سرودهاِی انقالبی
 رفتند     و شورهاِی سبزی که از کوه باال می

دهد     انداختند     مثِل مادری که میوه میو دست در کمِر قرمِز شوق می
 داشتِن شخصیتی درخت نیز هوِس بچه داشتن را دارد    هوسِ 

     راِی جنگل نسبت به او ِی احترام جامعهبرانگیزنده
 ِی خویش مرده است     کسیهاِی بیانسانی در پس و پشت

 ها را گفته باشد     ها و ناکسکه مجیِز کرکسبی
 ای     ترین انتظاِر تشکری از سوِی پروانهکه کوچکبی

 اشد     اش را داشته ببراِی سوختِن دِل شمع
 ِی شور و شوق و افکاِر انقالبیداِر فروشندهآخ که جگِر آن مغازه

 چه گونه آتش گرفت!     
 اش ناگهان در زیِر دوش     به یاد آورد آن روِز باهوشی راوقتی که ترازوی

 ها      که تو بازو به بازوِی من انداخته در خیابان
 ها     بیابان یِ داشتی از شانهباِر سنگیِن غم را برمی
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 داشت چشمسرها را     با آوازی که بیبهکردی شانهآموز میو دست

 خواندیو تسکیِن زخِم کوه و کمرها میِی خدا     براِی ابروِی ابری
 درخت نه فقط با آب و نان     که به عشِق رفاقت با حجِم هوا و

   بالد   ِی آفتاب است که میبه امیِد پیوستن به چشمه 
 انگیزاندها را نسبت به خود برمیو بدین گونه احتراِم انسان

 ام     مرده هاِی خویشکسیو پشِت بی من که در پسو 
 ام     و با شکاِر َشکِر افکاِر تازه وِی قلمنه این که با تربیِت پیوسته

 ها     شاِخ غول را شکسته باشم     نه!ها و عنکبوتاعتنایی به مگسبی
 خدایان     باالترین ام در تصویِر آِب ا زدِن پیالهمن ب

 تنها توانستم به سهِم خود براِی مدتی     عفِت خاک را از هجوِم جاهالن
           در امان بدارم     ِی کفتاران و کرکسان طلبیاز فرصتوجوِد عشق را و 
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 شیِر خدا

 
 

 ها را پایین بیاورید!از دارها بردارید!     آنهاِی جنبنده بر دار را     شرافت
 ِی قرآن استترین قاریهاِی جاکش     کالغ بههاِی جنده     ای آهنای چوب

 ِی تاریِک شبخورده بر چهرهو طلوِع اشک     بروِز روزی شکست
 من قرِص خواِب تو هستم     تو را به دیاراِن رؤیا برنده     

 در میان گذارنده با پرنده      ات راراِز بردار شدن
 ِی ذراِت هستی با هم     و داننده که زناِی نهاِن همه

 زندانی شدِن آواِز قناری در قفس     ِی غولِی امپراتوریمسئوِل برقراری
 هاِی قورباغه استِی شکِم اندیشهِی ادبی به قلِم قارقورکنندهو دادِن جایزه

 !اب بردارید!     ما را از دارها پایین بیاوریدهاِی طنباِر عذاب را از شانه
 بَبرید و در خواِب سفیِد یک قرص بگذارید!     

 دلِی آهنی نرمها     که برادِر ُبرادهیِ شرافتخوابی که خواهِر تنی
 به ناِم شعر است     ای دیاِر رؤیا     

     ِی مصفاِی وفاِی ماهیاِن "هیرمند" ببین که با وجوِد هنرمندی
 گانگونه هنوز در افغانستان     بر صداِی ناله و فغاِن زنان و بچهچه

 ِی کالغان غالب است     قارقاِر قرائِت قرآن کنننده
 ِی تیر و کمان به دستهاِی تاریِک تروریستاِن اسالمیو از ترِس ترانه

 اند!گی خارج گشتهِی زیباِی زندهالله و نسترن از دایره
 هاِی جنده     هاِی جاکش و آهنببین که چوب

     ی بزرگ را"بودا"ِی گونه تندیِس مقدِس و باستانیچه
      آری     کنند!ِی ابلیس و سفاهت منفجر میساختههاِی دستبا بمب
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           اشَتِک حوادثست که َتکدنیا غولی

 آیندهوا پدید میاش     با ذاِت ذراِت از آمیزِش مشترِک تماِم غبارهاِی دامن
 ِی آسمانِی ترنجیدهِی چهرهگیو خورشید قطره اشکی جوشان     بر دیرینه

 ها باز دارند     حاال در غوغاِی کوچه گرگ
 کنند     یکی هی بر دار میها را یکیقرص

 زنند     ِی ما را به شدت در میهی دارند خانه
 اِم شیر است     زنند     حیدر نها را بر سِر حیدر میسنگ

 ِی ما سترگ و سنگی و دلیر است     شیِر کوچه
 خورده وکپک زده     سیاه شده اش َتَرکجایجا و آنگرچه این

 گان را به روِی خودش پذیرفته     و خیلی پیر استو اثری از آثاِر ریِغ پرنده
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 تمایز

 
 

 ها بازی     با آنهایی هستند که ما توپ تفکراِت رنگین
 ها     گرِه سنگیِن رازها ناگشودنیزنیم نابشرانی را که از آنو تشر می

 ست که وجِه تمایزش از دیگر جانوران     انسان جانوری
 شمار داشتِن اوست     و ترس گاه مشاوِر خوبی براِی خونهاِی بیدر چهره

 سیالب     دِن ز ست     به گاِه سر هاباِن رگخونی که دروازه
 پیش از همه از جا َکندهترین اشیا     شخصیتها و بیترین تراشهسُبک
 پردازندجویی میسپس به منفعت     به رقص و شادی و خندهابتدا 

 بازند!گی را میِی کوتاِه زندهاند     که بازیکنند که این دیگرانولی خیال می
 ِق ُگل َدم زند     تور باید یا در دِل دروازه بنشیند و از عش
    ها دست بر سر زندیا در دِل دریا و از سرنوشِت سیاِه ماهی

 در باغی با چراغی از دانایی     
 بویی؟     ِی توانایی را میای که سایهکجایی تو ای پروانه

 ِی دِل بشقاب     گیخوردهِکی شفا خواهد یافت َتَرک
 ِی قفسگی؟     آیا مگر ذاِت فلزیدههاِی معنادهنده به زناز هجراِن میوه

 کند؟     دعوت به دروِن خویش نمی فلسفه و شعر را
 اش     و نشسته بر کف مگر آوازهاِی َپرَپرشده

 کنند؟     سقوِط وجدان و ستاره را اعالم نمی
 ِی ما دهندههاِی رنگینی هستند بازیپیداست که تفکرات توپ

 اعتمادیهاِی بیهاِی زمستانی و وفوِر یخستا وقت کش بیاید     در یأ
 خرمنی از آتش فراهم بیاید     هر خونی به رنِگ ترس نباشد
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 فروشی سکه     هاِی ماسکو نه کاِر مغازه

 شماِر آدمی     هاِی بیِی چهرهاز فراوانی
 با شکسِت انقالب      شانهایترینشخصیتآدمیانی که بی

 تر از جهاِن جانوران کردندی پایینهایفوری سقوط به پله
 گی زدند     و با یک تیر دو نشان:هاِی رازناِک زندهگره به ابروِی ُگل

 ُپر کردِن این خودنویس از سرنوشِت سیاِه ماهیان     
 ن بر خاکی اشگر و خوِن ریختههاِی بازیِی پروانهکالمی رنگین دربارهو بی

 معصوم گفتن
 به میانپاِی خدا را کشیدن 
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 ست که ستوِن خودش را گم کرده استحقیقت سقفی

 
 

 ام را به مالحتی آلوده بود     خندش رؤیایمغناطیِس لب
 اش     هایدو ماهی در حشمِت چشم

 اشدریا را از تور و تورباف و سودجو پالوده بود     و قاطعیِت شاداِب پاهای
 طرِف خیابان     ها را نوشته     اما در آناهسرنوشِت ر 

 داد     ِی خودش ادامه میگیمرگ به زنده
 ریخت     ها میعشقو ها به روِی ُگلها را تندتند خاک

 ِی گیاهان را     ها و عواطِف طبیعیِی آدمافکاِر ماشینی
 ن مالحتیِی جهارؤیا و افسانه به چهره     بیختجا در یک غربیل مییک

 دهند     هاِی تو به من نیرویی میِی چشمدو ماهی
      تا راِه دریا و دریادالن را در پیش بگیرم

 ها را کنار زنم و     ها و خاکتا پرده
 خنِد کودکان بمیرم     لب ِی ُگل و آفتاب وبراِی دیداِر دوباره

 ست که ستوِن خودش را گم کرده است     حقیقت سقفی
 نیز هوِس شاخ بر پیشانی و     ُدم در پشِت خویش کرده است خدا

 ها چه دسِت راستی و چه دسِت چپی     و خیابان
 روند     چه در ثروت و چه در فقر غرق     هر چه راه می

      یبینند     و در چاه ماهخودشان را در چاه می
 آبی     خندش گرفتاِر مار و بیکه مغناطیِس لب

 ها غربیلی ندارند     که چشم افسوس
 مرِز راستی قرار داده      تا بیم و نخاله و نخوت را در آن سویِ 
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 و ما در این سوِی رؤیا و افسانه     رؤیا و افسانه را با واقعیت پیوند زده

 ِی گیاهانها را پاره کرده     پا به پاِی عواطِف طبیعیتورها و تله
 به باال سفر کنیم      پله پیوسته عمودی و روپله

 زنداش سوسو نمیای     که در هیچ کجاِی افقو حذر از نشستن بر سِر سفره
 ِی ملیِح آبیِی ُپربهاِی براهیِن عشق     و یک دو سه راهبهُبراده

 ِی زیبا یا مرغابیخندشان     چهار ماهیِی لبجهنده از هر گوشه
            

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 
 ازگشتب

 
 

 ها     شعر تو را دارد ای شاهنشاِه کاوش
 کاهدش میاکه کهکشان چنین روز به روز از َرشک جان

 بالد و از پشِت کوهاما یک کاه از غروِر آشنایی با تو می
 کند     خورشیدش عرِض اندام می

 جا جاودانه در خاک     باقی خواهم ماندذره منتشر و اینمن آیا ذره
 ام     بر باد خواهم رفت؟و یادبودهای جام با آرزوهاسرانیا 

 گاه پسری نداشته استنداشته است     هیچ اشگاه سری بر گردنخدا هیچ
 گویند که دختراِن او هستنداند و میگونه این آخوندها آمدهپس حاال چه

 ؟شان     از دسِت ملحدان َرستندو دختراِن دختران
 ِی شاهان و گدایانزنند     و دِر خانهوِی شاعران میملحدانی که پهلو به پهل

 اندوهی نیست!     سانگاِن فقیر را نیز به یکگان و فاحشهفرشته
 اند     جا ُبردههمان بادهایی که ما را از این

 و از دیداِر خورشیِد انداِم خوشگالن و     
 اند     ها محروم کردهِی کوهگیسوِی سنگی

 جا باز خواهند آورد     ه به اینما را دوبار 
 مان     که خوِد ما هستیمگانهاِی نوادهِی ما را آشنا خواهند کرد با لبنی

 اندازشان     گانی که در چشمنواده
 شانآرزوهاِی رنگارنِگ شما چون درخت رویان     و در زیِر پای

 شده پویان ِی زمین به دنباِل یک شعِر گمگوِی یگانه
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 ِی تجاربکیِب شیمیاییتر 

 
 

 گردِن سفیِد ُگلی از چاِک گریباِن خاک بیرون زده     زالویی گرچه بازنشسته
 کنداش را به انگالن منتقل میاما باز در آب به دعا زانو زده     منقل گرمای

 اند اما دریده     زمستان است     عواطف پاک
 ای از مواِد شیمیاییهاز دماِغ دماسنج آب روان است     مثِل مجموع

 روندشوند و میاندیشه و تجربه و خاطراِت آدمی     چنان با هم ترکیب می
 رسد     و هیچ خداییشان نمیدوند     که هیچ مرکوبی به َگرِد پاِی نتیجهمی

 بر یأس و سرما و     
 شودیالن و زالوان پیروز نمیرذ یِ هاِی مزورانهبر تالش

 گاِن گردِن سفیِد ُگلبوسندهدوِر خورشید     از َرشِک زرد و م
 ِی تخت و تاِج زالو     و مصممان به سرنگونی

 برند که در منقل     رنگی سرخ دارد     ای پناه میبه سایه
 نوشند     ای یک استکان چای را میدیدهِی داغو با پروانه

 ای زالوان  کماِن آسمان زاییده   ش را     رنگیناکه تیر و تفنگ
 گاِن عواطف و افکاِر شریِف مردمان     ای داد و ستد کننده

 میرید و     گونه است که شما در پشِت سِر ما میچه
 گونه است و چراشوید؟     چهباز زنده می  ما ِ در پیِش روی

 نشینید و      آسمان می ِ که هر روز شما بر اسِب آبی
 شوید؟کنید     اما هرگز بازنده نمیازی میبا توِپ زرِد خورشیدی ناتوان ب

 کند درخت     هر چه رو به باال رشد میهایِ گویا دعاِی سبِز دست
 گان در زیِر خاک     آرزوِی زانوِی مرده
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 شود     چنان با عواطِف زیِر خاک ترکیب می

 زند     ِی انسان     ُگلی یگانه سر میکه از چاِک گریباِن جامه
 ای در پیش ندارد     گیاش بازنشستهه زیباییُگلی ک

 هاِی سبِز آسماناش از پشِت پنجرهُگلی که خدایان برای
          چکاننداز چشمی اشک و     از چشمی دماسنج در باغ فرومی
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 پیام این است که پیامی وجود ندارد

 
 

 اش حساب کنندماهیان روِی حرفآدم باید طوری براِی دریا تور ببافد     که 
 اش را کتاب کنندورق نگاهو طوری به دنیا نگاه کند که دیگران     ورق

 مرجان ها بیکوه     گوشها بیجا     دهاناند اینگانی از جنِس سنگواژه
 پژواک     و فریاِد سفیِد استخواِن جسِم آدمی     بی

 ای دارندها هنوز رو به آن مردهچشم  پیام این است که پیامی وجود ندارد   
 دهدواله میهاِی دیگر حداد را به ُکرات و کهکشانِی داد و بیکه ریشه

 تور را ماهی باید طوری ببافد     که آدمی را از اسارت نجات دهد 
 و طوری به دنیا نگاه کند     

 تابه از سوزاندِن دِل مهتاب و مردمان حذر کندکه ماهی
 اش خدا است؟وجوِی قایقی نیست که ناخدایوجوِی حقیقت     جستآیا جست

 گناِه یک برگ     و مگر نه در ظرافِت هر رِگ بی
 هزار حجت به مقصر بودِن خوِن گرگ؟     

 ها به عالِم وجود     پا گذاشتِن پیک و پیام
 اثباِت عاریتی بودِن عبور از روِی پل است     

 در دِل هر آدمی      ریشهو چیزی شیطانی و بی
 بختیدر چاهی ُپر از رسوایی و تیره     هاِی دیگرداِر ُهل دادِن آدمدوست

 هاِی جاِن خودت      پارهای قایقی که از تخته
 سازی     هم ناخدا و هم خدایی براِی خودت می

 کنی     و حقیقتی نازک را طوری از قرقره باز می
      که روِی راِز ظریِف هر بندش
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 گی     زیبایی بتواند برقصدهودهترس از عقوبِت افتادن در اعماِق بیبی

 کنداش را باز که میجا کوه از درد دهانای قایِق عادل     این
 ها     ِی سنگپزشک از ترِس وقوِع زلزله در قبیلهدندان

 وارهایی که َگلهاسبجا ُکرهگریزد     اینها میو شکسِت قلوب و قیام
 کنند     شان را تکرار میهاِی والدیناعتقادات و آیین

 جا صیاد     صیِد ابرشناسند     اینگوهر را از سفال بازنمی
 جا خوِن ریخته بر خاککند     اینها میبراِی باراندِن چشم

 کنداش تعظیم میبه گرگ صمیمانه سالم و     در آستانه
 را نسازم هرگز     ای و من باید طوری تور و تله

 وار زیستن را پیدا کنند     شیدا شوند و آگاه که:که خالیق لیاقِت فرشته
 خویش  ناِک آغازیِن نوزاد     به هنگاِم زایِش جگرخراِش آن فریاِد هراس
    اش دارد   گیِی پایاِن زندهریشه در فواره
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 خواندمیِی اجاق آواز گی در کورههزار پدرسوخته

 
 

 اندازد     این مار گاهی به شکِل آدمیگری وقتی که پوست میوحشی
 نمایاند     و آینه را در تابگاهی به شکِل پری از خویش روی می

 زمانی به موضِع چپ     زمانی به موضِع راست متمایل
 داردواره در میاِن دو درخِت مشخِص ابدی نگاه میاما هم

 جمله و دهان مقصرند     نه صاحِب دهاننه لغت مقصر     نه 
 اش نه مار پیچشی دارد و     نه ماه تابشیخواستاین خداست که بی

 و نه قافله براِی شخصیِت خویش قایل است پسی و پیشی
 آورداش سر به بیرون درمیهر کس را که بگویی     صد دروغ از جیب

 اندخو ِی اجاق اش آواز میگی در کورههزار پدرسوخته
 ها چه دسِت چپی چه دسِت راستی     و آینه

 توانند به تصویرش میداِن رشد دهند     می
 چرا آن روز وقتی که آن مرغابی بلند تو را صدا کرد

 و به او جوابی ندادی     تو روی برنگرداندی 
 ها خدا براِی گرم شدِن خویش     چرا به او نگفتی که شب

  خوابد    در پوسِت مار می
 ِی خورشید اش در خانهسرایحرمزرِد ها از ُهرِم حرارِت بدِن زناِن اما صبح

 گریزدمی
 شانبرد که از کناِر هم قرار گرفتنتقصیری میِی لغاِت بیو پناه به پاکی

 افتد     قراری به جاِن انسان میبی
 انسانی که نه در موضِع چپ نه در موضِع راست     
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 یابد     ِش خودش نمیمنزلی براِی آرام

 اش بیرون بیاییم     ای را تا ما از پوستو نه بیضه
 شما را بلند در خیابان از دور صدا زنیم     

 ها بگویید     و شما روی برگردانید و به مرغابی
 ِی خویش دارد     که تنها در یکی از آنانکه هر دروغی صد جیب در جامه

 خواند     ای خداِی جاودانه در تابته آواز میخاکستِر آرزوهاِی بر باد رف
 میاِن دو درخِت مؤنث نشسته!     تاب بی

 چرا از تو فقط یک منقار باقی مانده است     آن هم شکسته     آن هم خسته؟
 ات در کدام هسته     به نیستی گراییده     پس اعضاِی دیگِر جسم

 بینند ییا در کدام گور دارند     خواِب باغی را م
 اش فشنگی     ست     هر میوهاش تفنگیِی گیاهکه هر شاخه

 و پهلوِی یاغیانی     پا در قیامانی براِی حمایل شدن بر شانه
 شودجا یک مار بر زمین ظاهر میشان     اینکه با پوست انداختن

 کند!     جا یک فرشته در فضا پرواز میآن
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 هاِی توز تماس با اندیشهسوزد ادسِت آتش می

 
 

 خواهد     که آخرین جشِن تولِد تو در او برگزار شوداش نمیهیچ سالی دل
 تو زند     دسِت و هیچ ساعتی     که آخرین بوسه را بر مِچ 

 شان     هایی هستند که با ترکیدنکلمات حباب
 اررقصد     و در مقصِد ما درختی از بخها مییک هیِچ بزرگ بر آب

 کند و     ای در دریا     شما را امروز با ستاره دوست میبا ریشه
 ای نشسته بر انگشتر وفردا با تمساح     امروز با پیروزه

 ِی شکست     فردا با رنگی پران از چهره
 رفتندآورم خروارها شادی را که در شلوار راه میمن به یاد می

 گفتند ها قصه میکه براِی جاده     هاِی شمِع جشِن تولد راگروهی از شعله
 درخت     ِی شان از تنهو اعداِد ساعتی که باال رفتن

 هاِی رنگارنگ از شاخه و     براِی آشامیدِن نور و شادیبراِی چیدِن بوسه
 پهناِی چشِم خدا     گان بود     ِی پرندهاز آشیانه

 چه دارد براِی عرضه کردن به مناظر؟     
 رسد لنگان و ُغرُعرکنان میَاخره روزی لنگانی که مرگ خودش ِبلو هنگام

 از راه
 دیگر چرا نازکاِی انتحار را از قرقره باز کردن و     

 ولوله و توفانی انداختن در عناصر؟     
 هاِی تو     سوزد از تماس با اندیشهدسِت آتش می

 خواهند     هاِی شمع نمیو هیچ کدام از شعله
 ماِه آسمان باشند          آخرین جشِن تولِد ساِل تقویم و شاهدِ 
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 دهد شلوارعنصِر پنجم عشق است     عشقی که ترجیح می

 خروارخروار شادی را در میان بگیرد     
 ِی من     یعنی جماد و بخار     خواهد رخساِر دوگانهعشقی که نمی

 ه اشراِق شاعرداند کیعنی پیروزی و شکست بمیرد     عشقی که می
 اش     ست که در مقابلهاییِی آبکوهه

 پزشک     واِر یک رواننظراِت پوچ و حباب
 ای تازه متولد شدهِی ماهیو َرشِک تمساح به استعداِد نیلوفرانه

 پرد و     ِی زغال میمندانهِی شرافتچون دود از چهره
 شودیشه محو میِی آسمان     براِی همهاِی آبیدر پِس پشِت قصه
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 پیاِم آفتاب در پاکِت نامه

    
 

 ستبا صداِی محدودیِی کوچک و سفالی گی     کاسهاستعداِد تو در نویسنده
 ای از آتشی مرده و     ات پارهاندیشه
 ستِی پخشاِن دودیای از بیماریات تکهعاطفه

 خاک     هاِی اشِک آنان بودم بر ِی چشمگیمن چکنده
 تر از هر چیِز دیگری بودند آنان     چنان که قلب به سینهبه من نزدیک

 ِی آسمان     آن اعدامیانچنان که خنیاِی زرِد خورشید     به دهاِن آبی
 گاِن دانایی و آفتاب     ذاِت استعداِد عشق بودند     گرسنه

 ایستاده در دورترین جایی     
 هاِی معصوم و     گیرهدستت به تفاو هاِی بیاز این دست

 بنددهاِی خودش را با نخ میهاِی مظلوِم ُگل     حاال اشتباه بالبه دسته
 ها سقوط نکرده وگان از آسمان در این کاسهُبرد     تا ستارهیا با قیچی می

 شانخوراِک ظلمت و نادانی نشوند     و مناظِر اهریمنی با نوِک آهنی
 اِی انسان را برنچینند     حاال براِی زباِن زالِل حقیقتهدانه چشمدانه

 کنندها در کلمات نیز نورافشانی میزماِن مشخصی در کار نیست     و مکان
 حاال عشق استعدادی دارد     

 سوخته همهاِی دلهاِی محروم و پروانهِی سبزهکه به دادخواهی
 سازدگی را میز زندهزیباتر ا شعر و شعارهایی     افرازدپرچم برمی

 کنم     هاِی خودم باز میمن نخ را از بال
 براِی تکاندِن غبار و پاکیزه کردِن پیکار     

      دهممی یبه کهکشاِن جاِن خودم حرکت
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 ِی توُهم و افکاِر غلط را     ِی خاکستِر جنازهِی حاویو کوزه

 سپارم     به غلظِت روِد شبی می
 ن جایی از مزاِر مقدِس آن اعدامیان     جاری در دورتری

 گاِن دریا از ِی سقوِط شخصیِت شوریدهاعدامیانی که فرصت نکردند تا درباره
 سویی و

 بنگارند یِی یار از سویی دیگر     داستانچهرهِی خداییِی خاِل درباره
 هاِی نامه بگذارند ر پاکتدِی آفتاب را هاِی تازهفرصت نکردند تا پیام

 دارند          بگاِن دانایی ارسال و به آدرِس گرسنه
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 تالوِت تاریِک تنهایی

 
 

 واره ُپرکار و در پیکاراش هماش امیدوار باشد و ستارهخواهد دلی که میماه
 ِی آسمانهاِی بارانیاش درِک دشواِر داستانو سهل برای

 جویدتنهایی می راِز تفوق و توفیق را در تالوِت تاریکِ 
 اش وحشی و اهِل غوغا     هایهرگز در جویی که جلبک

 پوید و پشِت سِر خورشیِد کسیداِر پندارهاِی عهِد غارنشینی     نمیو طرف
 گوید     مغِز استخوان و قلِب خونچیزی به ابری و به نامردی نمی

 ِی وجودشان     خبرند از چراییهر دو بی
 گی را     مشکالِت درِک داستاِن زندهخواهد و او که می

 خواِر جراحی استاش تیِغ خونِی انسان حل کند     نامبا حذِف حافظه
 هاِی تاریِک تنهاییاش نشسته ساری     سرگردان در تالوتو بر بام

 جریاِن جهان جاودانه جاری باشد     جنوِن آن طراح تا 
 ها امیدوار     راهکورهگان پیوسته در راه     و و پاِی پوینده

 خودش به نیستی گراییده     گی     پس از طرِح زنده
 رفته تا در آمیزش با نیستاِن دیگر     به خاک درسی پاک دهد

 کمان تنها یکی از آنان استباکاِن المکان سالحی     که رنگینو به بی
 کمانی تنها    عاشِق جمیِع موجواِت نجیِب جهانرنگین

 کننداز ابرهاِی نامردی     که غیبِت یار و مراِد خویش را می گیردل
 افکنند     تا ماه به کمال نیایدو در میاِن خوِن قلب و خوِن مغز جدایی می

 داد استِی داد و بیما پیکارگراِن عرصهشو کسی نداند که از 
 ِی تیِغ جراحی ِی چوبیاگر که آواِز زیباِی پرنده     بر روِی دسته
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   رقصد    جاودانه می
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 هاآن وقت

 
 

 ها که هنوز شرافت و وجدان را تو زیِر پا نگذاشته بودیآن وقت
 گذاشته بودی؟      ِی خودتکدام پلکان را زیِر پا

 ِی خانه و     گی نخست به کنگرهات به سادهکه دست
 ها ری که از رگباِر مسلسلرسید     طو سپس به کواکِب آسمان می

 پوسیدشد و در انفعاِل خود نمیهیچ ُگلی منفعل نمی
 ِی خودمحالیگین از خوشِی خود     من غمگینیحال از غممن خوش

 اش به کمال استاند     که آتشِی تولِد نانیچرا که هر یک از آنان الزمه
 دبختهایی از وجدان     و خمیرش سفیو تنورش را دیواره

 ها که در آسماِن کودکی     آن وقت
 دادند     گی ادامه میگری به زندهحسابگان بیستاره

 زد     شان به زمین و زمان چشمک میو شرافت
 تو از لحاِظ روحانی هنوز قاطعانه نمرده بودی     

 ات را در زیِر خاک پنهان نکرده بودیهایگریتپاله و تسلیم
 ها تحویل نداده بودیبسته     به رگباِر مسلسلرا چشم هاها و نانُگل

 ها هم مثِل حاال     تنهایی فریادی سفید داشتاما آن وقت
 هاِی مؤنث     زدایی کننده از اتاقمکعب

 نگاشترا می "حوا"واِر اتاقی که با ُمرکبی از صداقت در فضا     ناِم سوگ
 چارپایان و چاپلوسان وجوِی یک آدم در میانِ حوایی که از جست

 گشتآفتاب     بازمیکنگره و بیبی ایمثِل حاال      با دستاِن خالی به خانه
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 باز هم خدا را ُشکر!

 
 

 اش     ست که ذاتایِی لحظهرمِز ناگهانیشعر 
 دهدگرچه فرصِت استراحت به مرواریِد پنهاِن جاِن مرا نمی

 گیرداِی مار را از تسبیح میهاما ترِس دریا از تمساح و     مهره
 زند و ِمی با اوِج آسمان     هاِی تازه میشعر بال در گمان

 هاِی تو     و سرانجام در انتظاِر سفیِد چشم
 گذارد     دریغا که تنها سنگهاِی رنگارنگ را میفوجی از تخم

 آید     و هیچ صابون و آبی     به خواِب سنگ می
 ا ازآینه و     نه تصویِر "اشتباه" ر 

 کند     اما باز هم خدا را ُشکر!سیاه پاک نمیِی "سراب" را از تختهنه کلمه
 خوب شد که آن شاعر را نگرفتند 

 اش     خوب شد که اعدام نکردندبه خاطِر ریختِن خوِن خودش در شعرهای
 اش     تا پرنده نخواهد     هایالهام و اکتشاف را در رگ

 د او را مجبور به پرواز در خودش کند     تا آسمان نخواهدتوانآسمان نمی
 تواند به اجبار در او پرواز کند     پرنده نمی

 اختیار سر به شورشست     که بیاما خواب را در قلِب خویش دریایی
 تمساح     سرِد ِی پا بر روِی سایه

 رود وخواب میکند     ها را پاره میِی ُسنِت تسبیحاش نِخ پوسیدهو دست
 گوید:َبَرد     خواب میِی سراب را گرفته     با خویش میکشان یقهکشان

 ها را به ُجرِم آشیاِن من در آنان     خدا را ُشکر که چشم
 سفید است     تنهاییفریاد را گان!     آری چوب نزدند گزمه
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 ها اشعاری کوچک و پیوسته به هم     لحظهو لحظه

 سراید: شان به اجبار میزمانکه دهاِن 
 ذاتی که با عطِر صابونی از حافظه     و حضوِر بلنِد فواره

 دهد     سه ضلِع یک مثلِث آواره را تشکیل می
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 ای درشت استشب مورچه

 
 

 هاِی شماآشیاِن چشممن پرواِز پهناوِر صداِی شما هستم     من برِق بی
 خواِه شما هستم     دالتمن تپِش قلِب ع

 امِی ققنوِس شما در خاکستِر ابرهاست که مستمن از زایِش پیاپی
 ست به رنِگ غلیِظ مورچه     درخِت توتی فرتوت     اما حاال شبی

 چراغ     و دور از کتاب و باغ     دور از پرسش و چرا و چهرفیق و بیبی
 کشد     ته سیگار میپشِت فرماِن ماشین نشسپاپیونی     سوسکی 
 هاِی مردمانگذرِد پشِت درها و پنجرهاش براِی دانستِن چه میو با نگاه

 کشدبر دیوار با پرگاری فرضی     خطوطی غلیظ را می
 از پرواِز صداِی درخشاِن شما بود     

 که ردی از رنِگ برِگ من در فضا به جا
 رچه    و ماند هم چنین نبِض من در قاِب کوچِک قلِب مو 

 گی براِی انسان      تا مورچه بداند که این زنده
 ست به رنِگ واکِس کفشاما حاال شبی     میلهیببان و زندانبی ستزندانی

 هاِی تازه در هر مغازهو برِق واکِس کفش     و صداِی به هم خوردِن اسکناس
 َبَرند      از رعد و برِق آسمان َسَبق می

 که سوسک صاحِب کار است و     ققنوس کارگرش ستایحاال زمانه
 ای نان     و شاعر مجبور که در تبعید براِی لقمه

 دویش مردم را بجا    ماشینِ جا سبدی توت بفروشد و آناین
 یا در معابر کفِش عابران را واکس زند     

 ِی چند نگاِه تازه     روم براِی خریداریمن به مغازه می
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 براِی باز کردِن دروازه به روِی پرواز          فراریان گاهِ به پناه

قلب     آیم به سوِی تو ای دریا     ای دریاِی بزرگسپس می     به روِی پرگار
 خودش ِی تنها را بنا به وصیتِ آیم تا خاکستِر جسِد آن مورچهمی     بلندفکر

 تاجلیِل امواج به دامِن پاک و رواِن تو بسپارم     تو که نجواِی ریز و
       ِی توت استبه شیرینی

      اشهایگریدانی که این جهان با ستمخوب میکه و ت
 فرتوت است!     و زندان     نالوطی و چه 

 آفتاب     شان بیکه عاطفه     میلههایی که افکارشان میلهناِم دیگِر انسان
         چراغحبابِ      ِی دِل رفیق وشان شکنندهپیلهو شیله
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 رفاقِت زخم و چاقو

 
 

 ترکد     اش میتنگی     ُبغِض سنگجا از دلآدم این
 رود      آتش به هوا میشود و بیاش دود میروِح چوب

 سازدصحبتی براِی خودش می خویش     همِی التهابِ و زخم از دروِن سرخی
 بازدِی تیِز چاقو     جان میتیغه ِی مهربان شنیدن ازو براِی یک کلمه
 ها را آتش زدندگان بستند و     آنها را به روِی واژهاینان در و دریچه

 گاِن زیِر خاکسنِگ لحدهاِی مبارز را شکستند و     براِی مرده
 دادگاهی تشکیل دادند     

 ِی آفتاب مقایسه کرده بودندهاِی خودشان را با پنجهاینان وعده
 ا کنار رفتِن پرده از روِی وعیدها      اما ب

 ایشان آفتابهشان مستراح است و دماغپیدا شد که صورت
 تنگی     جا از دلشان نه سیبی دارد و نه بهی     آدم اینباغ

 کندکند     گوزن را محشوِر پلنگ میتُنِگ آب را یاِر سنگ می
 آوردا درمیا و دو زخم ر وّ یب     یک حو با چاقو از دروِن س

 زده و در گور خوابیدههاِی آتشپس با این حساب     کتاب
 گونه باز کنند؟     و عشق را     چهدر دادگاه در و دریچه 
 گونه مورِد خطاِب خود قرار دهند؟     مستراح و آفتابه را چه

 ای از خدا را بسازند؟     گونه مفهوِم تازهچه
 ِی آسمانی     بیهاِی آو بپرسند: چرا در کتاب

 چه از آِن موسا و مسیح و محمد     چه از آِن بودا و زرتشت و مانی
 ای هم نشده است به سیِم تلفن و طالِی روپوِش دندانترین اشارهحتا کوچک
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 ِی کامپیوتری؟آهنی     به کام گرفتن از بدِن برهنهبه ماشین و هواپیما و راهِ 

 آبی و ناآگاهیِی بیر واحهِی واهی     ای گذارت دای وحی
 ِی تیِز چاقو     ِی جسِم آهو با تیغهدر عصِر دوستی

 هاِی باز     یک انساِن متعهد و مبارزِی خون براِی در و دریچهتنگیو دل
 معاصر انیرانی      داِر تمدنِ یک انساِن تابوزدا و دوست

 کند آغاز: گونه میاش را اینخطابه
 چه روم به ایرانی که دیگر ویران است؟د را چه کنم؟     آن همه آدم ُکشتن

 که دیگر نیست آن چیزی که روزگارانی بود      
 اش نبود این همه چه کنم     این همه آدم ُکشتند!و شاه
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 دوستگرگی متمدن و فرهنگ

 
 

 بدجوری خوب بود امروز هوا براِی گردش     ولی افسوس که آن ورزش
 اشتنگی     سخت بیمار بود عودش و سنگزِش ناامیدی و دلاز و 

 اش     هاِی دریغ از پاِی َلنگماند نشانهو بر خاک به جای می
 فرق دارد "او بود"     با "او هست"     

 ِی نامفهوِم پایان     چه ُپربرگ و بارشود قایق عاقبت در آن نقطهغرق می
 رود و چه به چپ      ار     چه به راستیچه خالی و بی

 کندولی هنوز انتظاری درخشان در چشم     انتحار را انکار می
 کندامضا می یافکاری آفتابی و هوایی امیدوارانه را در قلب     دستی پنهان

 بدجوری خوب از آب درآمد آن کار     آن پیکار با خویشتن
 در تصحیِح اشتباهِی دنیا را دانستن     آن بادبان گشودن آن سبِب بیماری

 و تشریِح تیِز کالبِد کارد     
 انجامددوست میکشِف چنگاِل گرگی متمدن و فرهنگ که به

 فرق دارد "تو بودی"     با "تو هستی"     
 ِی دوراِن کودکی     ِی آزدمنشانهتو بودی

      ِی عهِد کنونیطلبانهِی فرصتبا تو هستی
 ِی مورچه وگناهیِی بیگیبراِی غرقه     ست بسیار کوچک"نونی" که حوضی

 دارد و     ِی معنا     حوضی که کسی از او سراب را برمیزیبایی
 کند زخِم سِر آب را     کسی مداوا می

 هاحوضی که بدجوری خوب َکنده شده است بر سِر راِه آزمون
 ِی قایق     مقصدانهگردِش بی
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 انجامدگی و عقایِد بکر میهاِی سرشار از زندهبه کشِف صدف

 بوِی آتش و     ِی عود     پزشِک خوشو بیماری
 گی با همِی نوایی را در پی دارد     که در پیوستهپرستاِر ُپرستاره

 کننداش فرق دارد را     امضا میِی پیشِی انسان با لحظههر لحظه
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 هاِی عجیب در جیِب خداسکه

 
 

 عمری دراز یک روِی سکه و     عمری ناگهان ُبرنده آن روِی سکه
 ماننده     چنان آشیاِن دستی مجهول باقیاما جیب هم

 کوموتیِو گیتی خودش ناداننده     که مقصد کجا     ل یِ و راننده
 به آن ستاره  زماِن رسیدن ِکی     و طرِز زدایِش آز و حسِد این ستاره

 گونه؟     با نشستن بر روِی هر ُگلاین مسافر به آن مسافر چه
 هاآزیها و بیپرواییو روانه در بی    کندتاریِخ تولِد پروانه تغییر می

 گان است     ها و واژهاش با باغبازی
 تِی چشماِن خدا اسِی مژگاِن مناظر     از خماریگیداند که پژمردهپروانه می

 گذارد بیِن یار و اغیار     ترین فرقی نمیوقتی دنیا کوچک
 اش متر و معیارهاِی ما مبارزاِن خسته معنایی نداردو برای

 هاِی مبارک و مختلفی را بدهیدشکسته     شکلهاِی دلشما باید به موم
 سخن برآیدباشد که از جاِن یکی از آنان     شمعی بزرگ و تازه و شیرین

 روزگاِر این غِم دیرین و پیرین و تاریک به سر آید باشد که
 انتهاو سکه از جیب رها     رفته و نشسته در دِل آسمانی بی

 ِی لکوموتیِو گیتی بنماید آدرِس عمرهاِی ُبریده و ناُبریده راو به راننده
 گونه     تاریِخ بشر تولدی تازه خواهد یافتو این که چه

 ِی دریا را     بط     ِکی خواهد دریافت؟طلبانهنفعتبطالِن متر و معیارهاِی م
 ها     آری هر یک از ما انسان

 ایم     ای ناچیز اما عجیب در جیِب خدایی مجهولسکه
 واژهکنیم     ای شاهواره خرِج خطاهاِی مجدد میکه خودمان را هم



124 

 
 ِی روزگار     ببین که به تنگ آمده از سیاهی و تباهی

 آفتاِب زندان     و به امیِد دیریِن دیداِر توِی بیمیلهز میلهمأیوس ا
 ِی چشمروند     و ُرِژ لب و سرمهگونه این همه مژگان دارند رژه میچه
 اند     را آرایش کرده شانگونه خودچه

     !به امیِد این که شاید تو شاهی مذکر باشی
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 خوانِی کتاببوزینه

 
 

 اسبی به ناِم درد زآن َگرد ا     ا جهل در نبردب ستاین دود از آتشی
 ات متکبر و تاریکشناسی     که روحرو نمیو نور را تو از این

 هاِی باریک     و طرِز فکرت ماشینی راننده در راه
 ای را     ِی پنجرهشدهخواستم سرنوشِت گممن می
 نم     ای دوردست به سامان برسادر خانه

 ِی درختی نشسته     ای بر شاخهاش بوزینهکه در حیاط
 بافت     خواند و فلسفه میکتاب می

 گذاشت     و مخفیانه حزب پشِت سِر حزب بنیان می
 دانستِی نشیِن مقلِد خود میو زیِن درخشاِن کهکشان را شایسته

 ستیست     و از بزرگدردی هم خودش دردیدانستم که بیمن نمی
 ِی خود     معترف شدن به کوچکی
 ی خاکسارز کهکشان پایین آمده در هیئِت درختتا این که ناگهان دودی ا

 اش را دراز کرده     بر خاک فرونشست     و دسِت چوبی
 داند که خدا مردهحاال انسان نمیِی اسراِر پشِت سِر خودش را بست     پنجره

 گر نه این و نه آن     یا هرگز زاده نشده است؟     و ا
 ست پنهان در این میان؟     و سرنوشتی که پشِت اسب نشستهپس چی

 تازد؟     دارد به کجا می
 ای فیلسوف و پیامبرِی مورچههاِی سنگیجهل آتشی دارد که حتا عظمِت نوشته

 آید     رود     بر او فایق نمیکه به سوِی کوه می
 شناسد     آن قایق نمی یرو و نور و نوید را از این
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 هاو کتاب هاشوند     و حقیقتاش همه بر آب بنیان گذاشته میکه احزاب

        شوند           با دستاِن زیباِی یک بوزینه     از خاک برداشته می
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 وطِن هر کسی در تِن اوست

 
 

 زمستان لرزیدن     نسیِم به جاِی تو در 
 ای سرد را نوشیدن     اندیشه    اِی تو در تابستان به ج
 کند     تر نمیهاِی لیوان را مجربو جداره     ترهاِی گیاهان را آگاهبرگ

 گی را جمع کردههاِی در زندهننگهر کسی باید خودش خارها و 
 ها و رازها را کنار زدهدر دروِن بخاری انداخته     پرده

 رش روی بنماید     تا پروانه قدِر شمِع خودش را بداندتا ُگل و گفتاِر معط
 ِی آسمان سر درآورده     و خدا از پنجره

 ها بردارد     ها و اللهداِغ دیدارش را از دِل انسان
 نشیندتا او را دفع نکند آرام نمی     مثِل بدنی که دچاِر حِس استفراغ شده

 هاِی خیز و هیزخیزابه خیزد     به جذبِ گونه برمیدنیا نیز این
 گی با نورهاِی ضِد چراغ  خوابههاِی ضِد برگ     و همو دوستی با باغ

 یعنی که هر چیزی با دسِت خودش     خاری براِی سوزاندِن سرنوشت و
 آورداش فراهم میباری براِی پشت و     ننگی براِی دامن

 در تابستانبه جاِی تو در نسیِم زمستان لرزیدن     به جاِی تو 
 کندای خنک را نوشیدن     نه مرا به برِگ درختی تبدیل میاندیشه

 نشیِن لیوانی     ام را همنه دستان
 داند     ها را میها و انسانِی وجوِد اللهکه راِز چرایی

 هر چیزی باید خودش بداند     که وطِن هر کسی در دروِن اوست
  یابد!اش زوال میکه با مرگ
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 اه بی که خودش بخواهدگی

     
 

 اش     کشد و وجدانگیاه بی که خودش بخواهد     فکرش قد می
 دار را     هاِی سعادتآورد     سایهبرگ می

 َبَرد     ِی مجلِس مردِم نجیب میبر سِر سفره
 تواز امواِل دنیا جز چند تکه شرافت و     

 هایی از وفاداریخرت و پرتتعدادی درشت و ریز از رازهاِی جهان و     
 هایی از خاطراِت خوب و بد     پارهو لباس

 ات نداری     ایِی اجارهچیزی در خانه
 زیباِی فاخته و زِ اش     آواکنیصافماشیِن آسفالت ادانی که مرگ بتو می

 کندزمان از نظرها محو میجا و یکگی باخته را     یکهاِی زندهالنه
 کنندسببی     پرواز به سوِی گیاه و انسان میها بیجدانو فکرها و و 

 جویندِی خودشان را میهاِی از دست رفتهدار     جسمهاِی سعادتسایه
 ِی هنر     در رؤیا و در چشمه هایی از آنان رااما تنها نشانه

 مدارعواطِف قرآنو دار بینند     آیا فقط از افکاِر ریشبه چشِم جان می
 شود برپا و     مهیا بساِط دار؟     وسی میجاس

 هاخراِش شرافت در خیابانآیا تنها در تسلِط دنیاِی ماشینی و     تصادِف جان
 کو؟     کو؟» :زندو ِله شدِن عشق در زیِر پاست     که فاخته فریاد می

      ؟خوشهکجاست آن بانوِی زیباِی خوشه
      «ر این بیشه؟یخ دِی عادِل تار ِکی خواهد آمد فرشته

 گذاردِی هستی میگیاه بی که خودش بخواهد     پا به عرصه
 اش را متوقف کند     اما اگر به دسِت خودش رشِد روح
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 ها     مسئوِل بر باد رفتِن مجلِس گرم و رنگارنِگ شاخه

    هاست ها و نجواِی نجابتو مرِگ ریشه
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 دسِت ُگل رفتنسیمی که از 

 
 

 باردکوچه ابهام را مینوری که افکاِر پیچیده دارد     از آسمان کوچه
 گذاردای را کار میاش بیِن ابِر بارنده و ابِر آشپزخانه     پنجرهو ایهام

 اش اشاره     سویاش ابرو     آنسویاینکه 
 ن و ستارهاش تحقیق و آفریسویاش نفرین و پرتاب و سنگ     آنسویاین

 نسیمی که از دسِت ُگل رفت     دیگر رفته است     
 اش     تمناِی تو را پارهآوردنکشان باز ِی او را گرفتن و کشانیقه

 کند     پیراهِن مرا آواره می
 شودتغییِر معنایی که از پس و پیش کردِن کلمات ایجاد می

 همان تغییِر شتاباِن شخصیِت انسان است     
 ِی وجوِد اوست     که کوثر گاه زالل وِی جوهِر تشنهشکلیِر بیو در اث

 پیِچ هستی را عابران     ابهام و ایهامهاِی پیچگاهی زهرآلود     و کوچه
 بر     ِی پیک و پیام و پیامآری ای برادر     ای درونده

 اش اشاره به سکه و ابلیس داردکارد     دستاو که در پشِت کسی کارد می
 هم اشاره و هم ابرو را     هم سر و هم سربند را     

 زنده به خاک سپردندها را زندهدارد     آنان کتاباز پیکِر پاِک خدا برمی
 هایی سر زد!     اما باز از خاک غنچه

      زنده به خاک سپردندها را زندهآنان غنچه
 باد!هایی سر زد!     پس درود بر تو اما باز از خاک کتاب

 گرداننده از آواِز وزغای روی    آفرین و سرودسرا هاِی ستارهای محقِق راه
 ِی باغ!در آغوش گیرندهات دگمهات وزنده به سوِی چراغ !     تمناِی پیراهن
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 ِی ُگِل ما رفت     ای معتقد که: نسیمی که از دسِت سخی

 تر باشدجا که رفت ُپربارتر     شاید خوششاید به آن
 اش     بودن ترو خوش اما این ُپربارتر بودن

               بخِت بلبِل بایِر شما نگنجدناخوشدر میداِن کوچِک درِک 
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 ابراهیم زنده است

 
 

 کوبد پتکیِی سرودهاِی مکی را که بر سندان میسرخی
 و کندِی لبی زیِپ شلواِر خدا را باز میماتیِک شهوانی
 پرسد کی     گوید زکی!     و میبه شیطان می

 سازداز کیِر خویش تیرِک استواِر داری را می
 هاِی داودی     بر باد رودگی با ُگلخوابهداروِی همتا نوش

 گین و گرسنه و گره بر ابرو زده به دنیا بیاید ومفتی غم
 ؟و شاد رودگری     از این دنیا راضی خواری و آهنسپس سیر از خون

 با تو مردن     
 ست که معلوم نیست فردا چه از آب در گی براِی دیگرانیتر از زندهبه

 آیندشان؟می
 شان؟چه آشی براِی ماهی     چه آسمانی براِی ستاره پختن

 کوبد پتکیهاِی مکی را که بر سندان میسوره یِ سردی
   گوید زکی!   ها میها و به بادبزنتابستان به یخ

 پرسد مگر کیِر عارفان عاری از پوست و استخوان است؟و می
 که سرمه و سرخاب پس از بستِن زیِپ شلواِر خدا     

 دو نفری در یک توطئه با هم     
 دهند     خوار میِی مفتهاِی ُلخم را به مفتیوشتِی گهمه
 ِی دهان با لحِن داودی را ممنوع     گیخوابههم

 گی کردنکنند     با تو زندهسته در عصمِت خاک فرومیو بیل را تا د
 اندست که پیش از مرِگ موعودشان مردهبا تماِم آنانیُبریدِن ارتباط 
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 گری را خاموش     هاِی آهنکوره

 اند آن همه هتِک حرمِت ماهیان را     و فراموش کرده
 آن همه پتک بر سِر دریا کوبیدن را     

  استواِر کشتی براِی سرافراز کردِن بادبان کجا واما به راستی تیرکِ 
 جسِد نجیِب سرود و سرمه و سرخاب کجا!؟تیرِک دار براِی جنباندِن 

 هاِی دوِر کیِر "محمد" را     مگر سبزه
 رسد!؟هاِی دست و هوِس دِل مسِت "ابراهیم" نمیریشه به دانه

 کند!     ن میالحق که با تو در دوزخ بودن     آتش را بر من گلستا
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 رودِی خودکار میماهی به خریداری

 
 

 رود     میبا جوی       گیِی زندهوجوِی حقیقت و معنای که به جستچوب
 شودجا به خوب و بِد آب     به ناچار آلوده میجا و آناین

 و دعایی که طلِب چیزی را از خدا یا انسان داشته باشد
 شود    درختی که شاعر است حیوان تمام میاش به نفعِ تالش

 هاِی میوه و معنی چیدن نیاز هست یا نیستبا پرسش از خویش که آیا به دست
 کند     و بیان     اش را عیان میِی ریشهتردیِد تاریخی

 ای بودِن عقاید راِی مذاهب را     عقدهدارندههاِی دوستِی نانبیاتی
 لشکری از کلماِت مزدور و روسیاه را    سفید نیز پاک از تخته

 گرددوجوِی نخستین والدیِن خویش     به دِل چوب باز میجویی که به جست
 یابدهاِی وحشی چیزی را نمیانبوِه موریانه    جز خأِل یک حفره و 

 هایی َنه انسانی     با دستموجوداتی ای با تاریخی مطلقن بیگانه     جز محله
 رک ناشدنی     د و دعاهایی
 خواهی به خوب و بِد این عالم آلوده شوی ای که نمیای ماهی
 کنیات خودکاری خریداری میِی سِر راهای که از اولین مغازهای ماهی

 نویسی؟ِی "یونس" را میفقط داستاِن قدیمیتو چرا با آن خودکار     
 هاِی معاصِر این همه گرگ را     بینی دستچرا نمی

 سیاه؟بدیل و زنده و عاشق     از تختهگاِن بیِی واژهکنندهپاک
 کند     پرسش را از شاخه وگوهر     تردید نمیدانی که تاریخی بیچرا نمی

 شاعر را از ریشه     ستاره و وجدان را از آسمان و     
 رباید!     می داِن مادرنوزاد و طهارت را از زه
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 روزی شنیدم که: ترین موِج رودمن از شفاف

 اند     ِی جهانلفی در دهاِن یگانههاِی مختها دندانانسان
 شان سیاه و شکستهشان سفید و سالم     سرشِت برخیسرشِت برخی

 هاِی بیات     داد     و تسلِط نانگمان در عصِر بیاما بی
 اندها برادراِن توأمانِی حیات     هر دوِی آنبراِی چرخِش گردونه

   اند         "ال" و "نعم"  براِی یک زبان       جزِو الزم و ملزومان
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 ِکشِت کبریت

 
 

 ی فراموشی زنندگیجسدها را باید به حاِل خود گذاشت تا بال     در آزاده
 را به هم زنند      ِی این گیتیِی قوانیِن گندیدهنظِم پوسیده

 محترِم "خاموشی"     ِی خانِم و سری به خانه
 ترین بانوِی جهان است     ترین و زیباسخنکه روشن

 ای که در آن     ستاره و عشق به خوابِی گهوارهنیز سازنده
 ست با گلوله     شدنیشان که آب سوراخبه خیال

      خواستند دریا را با مسلسل بُکشندآن ابلهان می
 ِی ماران     میو ما را مجبور به اجراِی مراسِم سَ 

 نشینان     ِی ساحلداشِت عقایِد خشک و خالیبه بزرگ
 ُکشان     ِی ستارهو شرکت در جشِن ماهانه

 اما در مناظر کبریتی کاشته شده بود     
      هاِی شما یک آگاهی شعله کشیدکه ناگهان در چشم

 نوِر جهان را به حاِل خود گذاشتیدهاِی بیجسدها و سوراخ
 اش شتافتیده نجاِت گهواره و چند موِج ُخردساِل درونب

 تان     رفتید     در سِر راهزنان که میطور بالو همان
 منِد "خاموشی" را     ِی خانِم ارجخانه

 دوسِت ُگل و پروانه یافتید     شده به مجلِس آزادیمهمان
 جا هر شب     که این دانمحاال من می
 کنندمی اشتبدیل ِی مشهوِر آسمانبه ستاره برند ورا باال می ُکشناِم یک آدم

 سازیای مفصل سخن از اسلحهدر مراسِم جشِن تولدش کارخانه
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 آوازی     خواند خوششرکتی خصوصی می

 شاِد هم رقصان      کبریت دست در دستِ و چند چوب
 کنان     ِی میکروسکوپی نگاهو ناگهان تو از چشمی

 ترین اثری نه پیدا از اصالِت مقدِس یک انسان چکاما کو 
 نامناک از موجودی بیتنها سه باِل هراساز جالِل ُپربهاِی دو وجدان     

 ست با گلوله     شدنیاش آب سوراخکه به خیال
 شان     به سخن آمدنی      و جسدها از به حاِل خود گذاشتن

           ان     زیباشدنیبراِی ابلهان و مار  خدا از جاسوسی کردن
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