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 انسانِ امکان
 زارانی     پایانِ برفیِ بیتو آن تُفِ فرو افتاده بر پهنه

       تواند کرد     هیچ خدا و هیچ انسانیاش نمیکه دیگر پیدای

 هایِ درخشانِ چسبیده به او     شبِ آسمان و واژه

 و من که قلمی هستم در زمین روان      و افکار و احساسِ ماهی که به ناگزیر

 رازِ مرا بخوان!          !و نشانِ دریا را بر خویش دارد     جذرِ مرا بگیر نقش

 ام را بدان!     یِ جاناجاقِ جاودانه     !برفِ مویِ مرا ببین

 بویندنوشند     ظلمت را میگان از آن آشیان     جاسوسی را میاین پرنده

 خیزندبرمیهایِ جنایت نشینند     از سیمهایِ خیانت میبر سیم

 کند     ها را زخمی میپرتابِ واژه از کمان     تنِ گمان

 و خون را از رگِ زمان جاری     باری جذرِ تُف را اگر که بگیرند     

 رسند     به سراپایِ سیاهِ وجودِ تو     یِ تو میبه چهره

 چینند     چینی را برمیتنها سخن    ها از او و به آشیانی که شاهین

 بَرَندهایِ پنهان را به ارمغان میها چشم و گوشو برایِ ساکنانِ خانه

 ام     هایِ تلفن در خوابسیمسالمِ ام که هنوز من ازکجا آمده

 ام     ها از اجاقها و عشقهنوز آتش     شوند؟تکه میتکه

 ام که این انسان     من از کجا آمده     شوند؟شعله ربوده میشعله

 رود     انسانِ امکان     از خویش فراتر نمی این

 کند     روزگار شک نمی دیرینِ به زنگارِ

 شورانَد؟     هایِ دریا نمیگیماندهو ماهیان را علیهِ عقب

 هایی ناچیز از تجربهما موجی عاجل بودیم که از جوی گذشتیم     با خزه
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 آلود باشد     هوا که مِه قدر هماندیشی     اما هر چهگوهری از ژرفو بی

 و انسان نابینا     باز یاد و نامِ شما تا جاودان     

 به جا خواهد ماند      یو غریب هایِ مغرورچون قله

 یِ عقلای صاحبانِ زلزلههایِ عاطفه     فشاناز آتش تان انباشتهجانشما ای 

 شما که فریادتان چون پرچمی پهناور و بلند     

 فِ تاریخ نمایان خواهد بود     از هر طر

 اش را     نشانهایِ عرشهایِ درخشان و نقشپرچمی که نوشته

 کنِ هیچ پلنگی     نه افترایِ هیچ نهنگیتواند کرد     نه پاکپاک نمی
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 یقیچ = قی + چی
 جاودانه به هم نزدیک اش ست که دو تیغهایحکایتِ من و تو حکایتِ آن قیچی

 دیگر دوراز یکو 

      شونددیگر دور و به هم نزدیک میکه عاشقانه از یک

 اندهایِ عروسیهایِ عزا و فردا خُنچهگان امروز تابوتستاره

 هایِ بدبین و از انسان گریزانو موش     روان یِ آسمانبر دوشِ آبی

 /وانا جَیِ هستی ردرپیچِ هستی     اسرارِ جاودانههایِ پیچدر پستو و پسله

 خورندبویند     تو را میذره تو را میهایی ریزند که ذرهافکار دندان

 کندجدا نمی "قیچی"یِ و قی     خودش را از قسمتِ دومِ واژه

 گی معادلِ استفراغ نباشد     تا زنده

 بُرد     دستی پنهان سرنوشتِ ما را مانندِ پارچه می

 بَرَد     را میروی امروز از این و فردا از آن آب

 ای بر پاامروز خیمه     دیگررنگ و ریایِ عاشقِ یکو از دو میخِ بی

 اش از آتشای که درهایها     کجاست خانهفردا تابوتی بر سرِ دست

 سار     هایِ صادق و خاکاش از عبیرِ انسانعبورهای

    اش استوار ایستاده به تماشایِ زیبایی      و دیوارهای

 ارش تن سپرده به جویِ جویایِ حقیقت؟     الو

 گیگی و بردهیِ بندهروبنده     اشکجاست سرایی که سرِ ساکنان

 یِ دار؟     حکایتِ من و تو چه ُپرشُکر چه پُرشکایت     برچیننده

 هایی بیش نیست     چه حنظل چه سرشار از شَکر     مورچه

 جا گرگاش گربه و آنجا نامنمالِ زیرِ پایِ موجودی سترگ     ایپای
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 اما بیرون از این قضیه آن فردِ سومی     بر شانسِ او گویا شاشیده بودند آری

 گذشتبر شاشِ او گویا شانسیده بودند باری     که آهو از کنارِ سنگ هم که می

 شد!سنگ ناگهان به سگی هار مبدل می

 

 

 

 

 

 

 شامی که آشپزش یک شامپانزه است
 موافق است که آن زمان که ما آسیاییان      توافق با تو

 گردید     مان بر مدارِ تمدن و فرهنگ میدو سنگ

 کردند     اما با این هم مخالف نیستگی میاروپاییان بر رویِ درختان زنده

 که االن مسئله درست بر عکس است     

 مثلِ به نوبت باال و پایین شدنِ زن و مرد در سکس است     

 برند حوّا را     برند و نمییِ من از یاد میه حواریدوازد

 نشینند     نشینند و نمیمی و گِرد بر گِردِ میزِ گِردی

      و شام هم شامِ آخر است و هم نیست

 تر از شامپانزه     تر هم نه بیشاش هم بیشو آشپز شخصیت

 که مثلِ دانه      یِ پندار     چهارده ماهِ کردار     و انسانپانزده ستاره
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 اش در میانِ دو سنگِ زمین و آسمان خُرد     سرنوشت

 میشه دلی با صفر داشته استکاشتن ه     شوداما خودش خِردمندتر نمی

 ها سری در سرزمینی سیاه     و سفرها و سیاحت

 زارانِ اروپاجا پرت شده چون ریگی در ریگام اینو من گرچه جسم

 فارسی جاری     باری     زیبایِ در رگِ زبانِ  ام اما چون خونروح

 گیجا در زندهشباهتِ صلیب و کیر است     آیینِ شما این شباهت اصلی

      همان دین و آیینِ منکر و نکیر است

 هایِ خشک     ها در جویها و بازجوییهمان شکنجه

 گروگان گرفتن ها     جنینِ گیاه را بهبندها و زهر در بشقاب ریختنهمان چشم

 توانی این گره را بگشایی     دانِ صفر را به رگبار بستن     اما تنها تو میزه

 ات فراتر از توافق و تخالف     ای تو     ای افق

 دشمن     ای برایِ خودت هم نوک هم دانهپشتیبان و هم بیای هم بی

 هم آشیان هم آسمان     

 گان     ستارهیِ پراکندهو با فلفلِ     ماه لمِ سادانِ توانی با نمکتنها تو می

 هایی خُرد هستیمتغییری بیافرینی     ما که آفرینه در دیگِ سرنوشتِ ما

 وار     هایی باغچهیِ نورِ تصاویر     با گوشهایی گرسنهبا چشم

 هایِ صدا     برایِ رویاندنِ دانه

 خدا      انداش را گذاشتهولی مگر آیا آن عکاسی که نام

 االن      ییاند چون آهوداند که تمدن و فرهنگ پَرپَرزناننمی

 در زیرِ چنگ و دندانِ گرگان و پلنگان؟     

 داند که شما هر کجا که باشید و در هر زمان     و مگر آیا نمی

 اند؟یِ یک آفتابیِ هر دو سال     همه حواریگانههایِ دوازدهماه
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 ترندیِ خدا نزدیکه خانهشاعران چند پله ب

 شودهایِ تو ستایش میدیگرند     چشمیِ یکوقتی که مناظر ناظرِ زیبایی

 گیرند     گان پرمیوقتی که آوازِ رنگارنگِ پرنده

 شودهایِ تو ستایش مینشینند     گوشای میای به شاخهو از شاخه

 رخشش در عقیقوقتی که عواطف و عقول را در سر     هوایِ عریانی و د

 شوددهانِ تو ستایش می     یِ جاودانه در جهان استگاریو مانده

 گی     چتر گشوده است بر فرازِ سرِ منگاه است اینک و بیگانهبی

 رِ من     گی     همسماخولیا و شور و دیوانهو نیست جز 

 زند     تَق میعدد دارد بر درها تَقتقویمی بی

 کنند     چهره درها را بازمییدست و بآدمیانی بی

 حیا     بر درختانی فلزی نشسته     هایِ بیگانی چوبی در حیاطپرنده

 کنند     ای درخششِ ظلمانی     خیانت به رازها و آوازها را     آغاز می

 تن     دسته     ای دستِ بیای ظلمتِ نورانی     ای عینکِ بی

 ایم     یِ آیینِ گوهرتان     سر در گمتَکایییِ شما و از گیما از دوگانه

 شماریم     واره میسیمِ چترها را همیِ سایهما      گم در سریم

 رسیم     اش آبی نمیبه رگی که خون     رسیماما به شهابی نمی

 وقتی که پارو شهوتِ فرورفتن در دریایِ برف را دارد     

 وگو با نهنگان ندارد     ه گفتو اعتقادی به بهبودِ گیتی     و ب

 شود     مندِ تو ستایش میقایقِ حساس و سخاوت

 یِ خورشید  یِ خیمهپس از ارضایِ رازِ دلِ باز و گنجشک     و خمیازه

 دشوهایِ تو منبعِ بارِش میهایِ تو منبعِ دانش     چشمچشم



7 

 ترند     یِ خدا نزدیکشاعران چند پله به خانه

      در آن جاودان     جهان زایِیِ بیگانهگییوه هستم معلق در دوگانهو من یک م

 یِ سِرّیِ دستی مُصرّ به دوستی      استوار در پاسبانیوارهجویایِ هم

 دستی که معنایِ هر چتر و شکلِ هر سقف را     

 هایِ دوردست     نه از کنج و کنارِ آسمان

 آورَد     می درمیکه از اجزایِ جسم و جانِ بغرنجِ آد

 ابتدا از متکایِ خویش آغاز     یِ جهانتکانینیز جویایِ سَری که برایِ خانه

      سازدسپری می از هر پَرسپس 

 ای     هزار موجودِ زیرزمینیامان با هزارانای بیبرایِ مبارزه

                  شان هست ماسکی آسمانی!   که بر صورت

 

 

 

 

 

 یِ سالحِ چکامهشهچکاندنِ ما
 یِ مدور و روشنِ خورشید     دریچه

 ناک را از خویش دارد    سخت تمنایِ عبورِ دستی شهوت

 و تنفسِ تو ساختنِ نایی نایاب را     تا آب در را به رویِ زیبایِ آتش باز

 ست رفتهای از جاپایِ پاکِ او بر خاک     او که دیریو من سرزنم مثلِ سبزه

 ها نخست جانزاران     سنگاش در سنگیِ دسترِ فروچکیدهاما از جوه
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 روندشود     مِه و ابر کنار مییِ چکامه که باز میدریچه     گیرندسپس پَرمی

 هایِ بشر     گیآیندهآیند با بیکنار می

 شود تنها شَر     عطشِ نی انتها ندارد     تابیده میبازای که از او با آینه

 ا در دریایِ رنگارنگِ صدا     برایِ شن

 کندشَکر را آواز مییِ نیگیاش رازِ نرانهای که درازینی

 رسدیِ مریم میاش     به گُلِ باکرههایو فرهنگِ تاریکِ سوراخ

 یِ جنگلیدهم     به جنگی ناگزیر با جانورانِ درندهمن به جنگ رأی می

 دارمو سالح را دوست می     کارهایِ جنایتبه جنگی جاودانه با انسان

 اش     هزاران چکامه و رقص و موسیقی     سالحی که با چکاندنِ یک ماشه

 گان و     دهند به مردهگیرند     جان میجان می

 و بیمارانِ عشق را          عدالتیکنند مجروحانِ بیمداوا می

 کنندپرواز مییِ آسمانی مأیوس یک دسته سنگ دارند     از فرازِ ابری

 فشانِ خورشید بسپارندروند تا تن     به انتحار در آتشمیدارند 

 خوانندمانند     با دهانِ ما میجا جاودانه باقی میروند اما باز اینآنان می

 خوشه شهاب وچینند     خوشههایِ ما برمیرقصند     با دستبا پاهایِ ما می

 رسداش به آن قطره جوهر میبشقاب از شهدی     که ریشهبشقاب

  به آن قطره جوهرِ متعهدی که روزی روزگاری 

      ها تابیدها و دریچهبر شهوتِ روزنه

 ها دارد     هایی را که نقشی از کشتیو بافید فرش

 مسیح نشسته      ایها دستهیِ کشتیو بر عرشه

      هاخانهیِ روسپیجاییکه دارند به سیر و سیاحتِ همه

 روندسراهایِ دادوستد میکاروانیِ زمانیو همه
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 آوریمما تو را مثلِ استفراغ باال می
 ست     اما آسمانی که در زیرِ زمین است     افکارِ تو آسمانی

 چرنده اش خزنده واش صرفِ نقشه و توطئه     و ساکنانو تمامِ اوقات

 اند     اش با تابوت در ارتباطآسمانی که ستاره و باران

 یِ هندسه و     کنندهشکلِ مشکلی دارد عواطفِ من     دیوانه

 وجوگرِ روشنایی وها جستیِ جغرافیا     در ظلمتکنندهسرگردان

      "مسیح"هایی از زنبوری با بالها     در روشنایی ظلمت

 کشانَد     ها را به راهِ چپ میگُل گاه"     هرودس"اما با پاهایی از 

 بَرَد     گاه به اوجِ سرافرازی     گاه به راهِ راست     گاه به حضیضِ ذلت می

 یِ آسمان     از کجا آمده است و چراجا خاکستریجا آبی و آنای عسلِ این

 هایِ انسان؟     و به کجا روان است     قرمزِ درونِ رگ

 ست درخشان و تازان     تاریخ اسبی

 هایِ رذالت و دنائتواژههرهایی که در آنان جاری     تکهیِ نیِ نهاییروبنده

 خیانت      خِفَت و هایِپارهبرگ

 و تو تنها یکی از آن گَردهایی هستی خیزان به فضا

 شودیِ قالی زاده میکارییکی از آن گَردهایی که بر اثرِ چوب

 ست؟     یِ جغد در جغرافی برایِ چیجیغِ جاودانه

 ؟بختی     در آغوشِ گرمِ کدام زاویهرابِ خوشعشق و عشرت و ش

 ست؟یِ قوسِ کیرِ کیپوینده     اندوهِ ستارهیِ بیتابشِ کندو و زمزمه

 عالی سرانجام از چهار جانبِ اصلی     به این صلیبِ شکسته رسیدیجناب

 هایِ عسل     هایِ دروغ و دغل     به سوزاندنِ سخنبه اردوگاه
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 توانست     یو به تابوتی که م

 دانی شایسته برایِ فورانِ هزاران گُلِ سرخ باشد     زه

 ای کوچک و عاشق     جویا و پویا     من نبوده و نیستم مگر نقاله

 ای دور از قال و غوغا     نقاله

 گی     ها و زهرهایِ زندهیِ نُقلگیری و مقایسهبرایِ اندازه

 خواهیهایِ آزادیهایِ گذرنده از جادهبرایِ بوسیدنِ دستِ نسرین و نسترن

 طلبی     برایِ ساختنِ گهواره     هایِ عدالتنشسته در میدان

 ات     آسمانی تِابرایِ تاختنِ آن اسب     اما تو را که اعتقاد

 مین جریان داردیِ زیرِ زهاللهایِ بیالیهمثلِ کِرم در الیه

 ای     ق گذاشتهرگِ شاهین و شقایتو را که تیغ بر شاه

 گناه     آن قربانیانِ زیباآری تو را هنوز آن قربانیان     آن قربانیانِ بی

 آورندحتا در عالمِ دوردستِ ارواح     مثلِ استفراغ باال می
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 یِ فلوتهایِ سرسبز و آسمانیفالت
 فلوتی یاغی و سرفرود نیاورنده در برابرِ فلک     

 یِ زمینی     زدههایِ فلکهو روی تابنده از گَل

 یِ توسنی در فلقهایِ اکسیژن است     و تو تازندهیِ باغی از شکوفهبانی

 هایِ معصومِ زندانیهایِ شهید     و سوسنتوسنی که با شنیدنِ بویِ شهاب

 ها و خارها کشد     از تن     دریایی را ساختن     و از خسشورانگیزانه شیهه می

 و در بر و بحر هر دو     یک جوهر را یافتن     ها را پرداختنارواحِ گُل

 اش     انتها نداشته باشد     ام که ابتدایمن جویایِ راهی

 انحنا نداشته باشد          اشای که دایرههندسه

 جهانی جاودانه است     فلوتی که هر کنج و کنارش برایِ خویش

 اینان با خرجینی سرشار از ابر و رعد     دزایانَدریایی که هر دَم خود را از نو می

 تازند چنین شتابان؟     به کجا می

 بینند؟     اینان چرا جاپایِ آذرخش را بر خاک نمی

 شانشنوند شیونِ مادران را برایِ ماهیانِ خُردسال     یا جوانچرا نمی

 بند     بسته با چشمماهیانی چشم

 یِ محرومیت     خورده و زنگاریهایِ تَرَکیِ تیرکزنجیری

 یِ اعدام؟     معناها همه انحنا دارند     جاییهایِ همهیا افتاده در دام

 جا     سواران یا ساکنانِ خویش را جا یا آنو دیر یا زود     این

اش به ستوه آمده     یِ من ستوناندازند     خانههایِ سقوط میبا سر به مهلکه

 امان     زمانی و بیهایِ همهتیر و از کمان     از هجوم از تور و از

 کران ساختهاز نهنگی که خودش را گسترانده     خودش را بی
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 و نامِ دریا را بر خویش نهاده     تو در باغی از هواهایِ تازه     

 ایبرازندهیِ رازهایِ روزگار ذرهای     تو برایِ کشفِ ذرهای تازَندهتا زِنده

 یِ دستِ هر انسان را     و شبحِ هر تنفس و سایهت

 بخشیانسان را تصعید میکنی     ها دعوت میبه خورشیدِ سرسبزِ فالتِ فلوت

 گانِ پاکِ این راه کنی     و چنان واال که دیگر پیادهاو را خدا می

 پاییز ـ هایِ زیبایِ بیداران بر سرِ پیمانـ آن پای

 بینند     ذارند     یا اصلن نمیگترین ارجی نمیکوچک

 ها     خیلِ خرانی را که روان در ویرانه

 یِ خونییِ رنگ و رو رفته و     مُشتی نقطهشان چند دایرهو در خرجین
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 و تنورِ کبودِ رگ  خوننانِ قرمزِ
 روندبندند و مینگاهی به پشتِ سر     خیلِ ابرها رخت برمیبی

 شان روزی روزگاری     ه انگار که بدنو دیگر انگار ن

 گروه و غلتانها گروهیِ آسمان داشته است ارتباطی     آبخانهبا رخت

 اند     روان وجویِ اوجِ خویشبه جست

      یِ هستیشان را دربارهگانکه یکی از هزاران پرسشِ پیشینهبی

 کنندهاجرت پرواز میهایِ مها با بالدسته برگگره گشوده باشند     دسته

 هایِ دیروزییادی از آغازی     که بیضه گذاشته بود در ریشهبی

 هیچ خشتی در نفسِ خویش     دوست یا دشمنِ هیچ ساختمانی نیست

 و نه احساساتِ عمیقِ قلبی     قابلِ معامله در هیچ بازاری     

 آورندیا می     بَرندپیدا نیست که ابرِ قلبِ مرا     کدام بادها با خود می

 یِ مرا     اندیشهگوناگونِ پیدا نیست که گوهرهایِ 

 گسلند کشند     یا از هم مییِ خویش میها به رشتهکدام آب

 ها نگاشته     سرنوشتِ مرا     کدام قلمرنگارنگِ هایِ برگپیدا نیست که رگ

 کنند     نگاه کردن به پشتِ سر     ها پاک میکنکدام پاک

 و پاها را در گذشته به جا گذاشتن     

 ها را نثارِ آیین و ادیانِ اعصارِ احجار داشتن     و چشم

 کند     ای از سنگ تبدیل میانسان را به مجسمه

 ای از خدا     با دسته     آشتیبیگی را به خنجری و زنده

 شق تکثیریِ عبود اگر که این خشت     خودش را با اندیشهتر میاما خوش

 بود اگر که این خشتتر میبُرد     خوشو در راستایِ بلندِآزادی فرامی
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 یِ کودکانه را در بازارِ ناسودنگرِ هنر به کار بُردههایِ سرخوشانهبازی

 کرد     ها دعوت میهایِ ژرف اندیش را به عمارتو پنجره

 دم     یِ خوبه خُردی فروتنانه ایمان بیاورمسرانجام و تا من 

 و به یکی بودنِ ذاتِ ابر و برگ و موج     و هر چیزِ دیگری     در سه زمانِ اصلی

 هایِ تو رایِ تنور را     تنورِ کبودِ رگپایهسنگ ینبنیاد بگذارم نخستو 

 پزد     را می  خونکه هر روز هزاران نانِ قرمزِ

 اما طعم و طراوت و آغوشِ گرمِ حتا دوتا از آنان نیز

 یِ آدمی ـ     هرگز با هم یکی نیست! با وجودِ اعتقادشان به برابریـ 

 

 

 

 

 

 

 

 گی کندخواهد زندهگی میزنده
 یِ درختی درآورده     یِ کشیدهکالغی خودش را به شکلِ ترکه

 اش را در بشقابِ تمدن فرو بردهو قارقارش را رنگی سفید زده     و چنگال

 اش همیشه ددان     و با منقاری که پیشهتا ما غریبه بنماییم با دندانِ

      هایِ حقیقت از ریشه بوده استدرآوردنِ چشم



15 

 خواهد از درختان باال رفتهگی کند     میخواهد زندهگی میزنده

 گان را از آسمان فروبچیند     دست دراز کرده ستاره

 بنیاد بگذاردیِ جهان را شادترین خانه     اشخاک با آبِ چشم خواهد درمی

 شانهایی دارند که نقشگی با فرشبستهاما دریغا که درهایِ باز     هم

 در انحصارِ کالغ و کرکس     

 و پودشان امان ندهنده نه به تار و نه به هیچ سازِ دیگری     حتا یک نَفَس

 با منقارمان ما چشمِ هم خدا و هم انسان را درآوردیم     

 ها را از ریشه کَنده     مان درِ آشناییبا دست

 عینکِ سبزِ چمنها را به عدم بردیم     حاال دیگر از دستِ ها و تلفنتَقروحِ تَق

 آید؟     هایِ دریا چه برمیو سمعکِ سفیدِ کف

 کاود؟وجویِ ماهیانِ معصوم و مظلوم میرا به جست "یونس"چه کسی شکمِ 

 ا در هر زمان که باز و     تان رشما به هر شکلی که درآیید     و بال

 باز     تان را بر هر زمینی که بیندازید     سرانجام آن شاهسایه

 بازی     ما را شکار خواهد کردحتا اگر شده است به بوسه و نوازش     و به بازی

 از دودِ یک سرودمان     هزاران کالغ را به هوا خواهد کرد     

 ها سوار خواهد کردبر شترِ کاروان   مان را  فرش و اسباب و اثاثیه

 مان را با خود خواهد برد     نورِ چشم و حقیقتِ گوش

 جا این جنینِ سبزخواهد مُرد     اما باز با این حال این هاو خودش هم با آن

 رود     بخواهد از درختان باال گی کند     میخواهد زندهمی

 گان     ش     ستارهانظیفِ نبضیِ دست فراکند و با پارچه

             هایِ انسان را پاک کنداین قطره اشک
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 دست و پا از آدم و ناخن از خدا
 دست و پایِ آدمی     این هر جور که تکان و     آن به هر سوی که روان

 گیتوانند زندهاش خدا     نمییِ ناخنی که ناماندیشهشان بیهیچ کدام

 د برسند     توانند سالم به مقصنمی

 یِ حیوانیت رها     فروریزنده وارهتوانیم از زیرِ بامِ همنمی

 سرها سنگیجا سرها سنگی     هماین     آسمان برسانیم و دامِ وفا را به

 ها همه سنگی هستند     ها سنگی     اسمرزمهم

 ها     خندها از خورشید تهی     و در تهِ دریایِ چشمجا لباین

 جا خار را خدا خطابتنفسِ غوالن پنهان هستند     این یِلهغُلغُ

 لرزاندگذارند     برگ     باد را میهایِ گیاه میو حتا تیغ بر گردنِ جنینِ شیره

 و گیسویِ آدمی     مادرِ برف است     

 یِ تورهایِ سفیدِ دوستییِ دریایِ خودم باشم     کارندهخواهم ماهیو من می

 طلبان     اح و سودجویان و فرصتصیادِ تمس

 روندشان به سویی میهایِ دشوارِ آدمی االن     هر کدامدست و پایِ اندیشه

 خندها سنگی     ها سنگی     لبو وقتی دوستی

 آیدخاطرِ شمع     جمع نمی     هایی مذاب و ممتد استو خون سنگ

 اال و هواهایِ تازه      ویِ مقاصدِدرباره

 خواندهایِ پلنگ     آواز نمیچاره در زیرِ چنگیِ آهویِ بیارهو درب

 شعری شیرین و سفید مثلِ شَکر     ریزریز و سرشار از راز     

 یِ شیرای غرنده و درندهیِ قهوهیِ تو است     سرودهیِ حتمی و روزانهجیره

 شان     سنگِ قلبتَکِ کاینات را با قلوهو این کتری تَک
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 بخشد     برد و فخر میکند     باال میمذاب و سپس بخار مینخست 

 کند     آنان را خدا می

 چنان بگرددگی همناپذیرِ زندهگییِ جاودانه و خستهگاه دوباره تا گردونهآن

 مقدار     سار     مانندِ گَردی بیآورد خوار و شرمشما را فرود می

 د زاندادر پایِ شمع فرومی بارههزاران    یا اشکی زرد و زار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ تناسلیک خیار و دو گوجه
 سرگردان ی روان است     و بر مخده سرهاییهایِ هنر مخدردر رگ

 و پَرها از خدایی کُشته     خدایی مرده     خدایی رفته     

 جا     اند گویا اینها آشیانِ حشرات شدهقلب

 سر      رها مِنت را مثلِ کاله بکه انسان
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 کنند     دیگر هدیه میو آزار را مثلِ کفش به پایِ یک

 اشگیواره بریده     و در بریدهاش همگیست که زندهکیهان رگی

 هایِ شاعرها و کهکشانراهیِ شاهباز دوباره ادامه یافته است     اشاعه

 دو سنگاش اش دو شهاب است     و پاهایهایو کودکی که در شاعر     دست

 ام میانِ ابلیس و اهورا     من موجودی معلق

 یِ لب از عقیقیِ خورشید و گاه خسوف     گاه درآورندهگاه بافنده

 زننده بر سرِ احساساتِ سرشار و رقیق     گاه سنگ

 روان است      یهایِ مخدر هنردر رگ

 هایِ پوسیده و پوشالی     پوشی از اندیشههنرِ چشم

 و دوستیشان     نسخِ انسانیت که نسجهایی ا شالو مبارزه ب

 یک تُف انداختن از ما به رویِ مکارِ آنان     تنها 

      نمایانِ آبِ زیرِ کاه باقی مانده استآن کوه

 خواهید از ما بگیرید!     آن هم شما می

 یِ آنان     یک شاشیدن از ما به سراپایِ پلیدِ هستیتنها 

 استان باقی مانده است     آن هم مباد که کسی از ما بگیرد!آن نامستان و نار

 زنندگان فواره میشیری و فرشتهیِ این خدایِ خنیاگر     راهِاز کیر و خایه

 یِ زمیناما افسوس که پاهایِ او ـ آن خدا ـ از جنسِ گِل است     و زنجیری

      آورتر از خیانتگرِ اشتباهی     اشتباهی تباهیو تو اشاعه

 یِ تناسلیِ یک خیار و دو گوجهگیگزارِ آزار و مِنت     که از صاف و سادهبنیان

 یِ صلیب     یِ تناسخ     چهار چکامهیِ افسردهسه افسانه

 بست را     هزار راهِ پُرپیچ و خَم و پُربنچهل

 ایبرایِ رسیدن به بهشتِ دشوارِ حشرات     به انسان ارمغان کرده



19 

 یِ ترازویِ برابرِ خواب و بیداریدو کفه
 یِ عنکبوت است     گی تارهایِ خانهزنده

 افتددر آن اتفاق می     مانِیو ما مگسی که هم اسارت و هم رهایی

 اشهایِ آبیاش     و دریا با گوشهایِ سنگیکوه با چشم

 ها     اند     از زنگِ ساعتِ سایهبه کشفِ اسرارِ هستی نشسته

 کند وخواب جمع نمیها را چون رختگیشود     روزمرهشید بیدار نمیخور

 کنمنهد     من که با جانِ دریا     و با ترازویِ کوه حرکت میبه کناری نمی

 گونه در خودم بگنجم؟     چرا نتوانم فرارفتن از جنگِ رنگارنگِ جنگل؟چه

 اینان انگالنی بیش نیستند     

 گسترانند     یِ هستی میرا بر گسترهاینان که بساطِ دام 

 نگرند     اینان که به قصدِ ربا     و با چشمِ عنکبوت به دنیا می

 کنندها را آواره میها را پاره     و جنازهروند     و حتا کفنها باال میاز در و بام

 اندازندها     به تور میاینان که نورِ عشق و آشنایی را در چشم

 گذارندرا     به دهانِ ساطور وامی اندامِ شقایق و فرشته انعکاسِ و

 باطن     و انسان عکسی که به ظواهر دل بستهست بیایخانهگی تاریکزنده

 گی     به نقشِ دیوار و به نقشِ ملحفه     به زَر و به روزمره

 هایِ بلندِ در جنگلو به تزریقِ خونِ مگس     در رگِ خدا     این سبزه

 یِ گُل و خارزادانهیِ ما هستند     که با سرانگشتانِ همارواحِ سرکشیده

 نگارندیِ هوا مییِ خواری و سرافرازی     بر کاغذِ کاهیو با احساسِ تواَمانه

 میرندآرزوهایی را که آرزو زاده شده     که آرزو باقی مانده     و آرزو می

 تراز     بلندپرواز و خوش قدر همهایی هستید که هر چهشما شاهین
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 یِ ددانشخصیت     و ضدِ نزول و ضدِ دنیایِ دنیقدر هم سنگینو هر چه

  زادهم یِهاتان     در یکی از دو کفهچنان که خوابتان همیِباز بیداری

 افتدمرواریدِ ترازو اتفاق میدریا و بیاما بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای هستممن پنجره
 دیگر را غریبانه تماشاام یکدو سویهر که  ای هستممن پنجره

 گانِ تمنایِ آشنایی را پروازشان     پرندهو از قلبِ سرشار از غروب

 گی کردنِ تن استبخشند     نوشتن زندهو به آسمان ترازی زیبا را می

 پوش به تن پوشیدن است     شناسایی را مثلِ تن



21 

 در مرگ و رنگ و نیرنگ گویِ غلتنده ای نَه گوینده بهتنیدنِ نی

 ات دروغ و حقیقت     ظلمت و روشناییمن تو هستم که از دو سوی

 انددیگر انداختهیِ یکظالم و مظلوم     قاتل و مقتول     پنجه در پنجه

 یِ بازیاند     زمین و آسمان دو برگِ ابدیهم خدا و هم انسان را باخته

 از آستینِ نیرویی نامیرا و ناشناس   قاضی     و تحرکِ دست  قضاوت و بیبی

 واره به ناگزیرخوانَد     و شلوارِ رفتن همراه انسان را به رفتن فرامی

 هایی از شکست و از یأس     خطی از خطا دارد     نقش

 شان     بشارتِ نیلوفرانِ دریاییو نشان از گَردهایی که در دل

 چانه     سپس به قلماش به زیرِ اتاقی در من نشسته است و دست

 هایِ معناروشنیِ قلم     کاغذی که تو هستی     با سایهو تغذیه

 یِ وحوش     هایی از حملهو حاشیه

 شان     هایی که وزنِ آرزو و آرمان و خیالو گریزِ ناگزیرِ گوزن

 چکان و خستهرسواگرِ تمامِ ترازوهایِ جهان     انسان زخمی و خون

 خوابدفرومی یپناهِ نی     در گوشِ گورو چون نوایِ بی رودسرانجام می

 اش ادامه     گییِ پنجره     به زندهاما باز دهانِ بسته

 غلتان      ییِ زمستان و دندان     چون اشکاییِ لرزهو بازی

 جا در نقاشییِ معنا اینرا سرچشمه "کشیدن"جاودانه از چشمِ شاهین     

 و سومی در رنج است       جا در ترازو   آن

 یِ خویش و جهان     هایِ شناساییولی تمامِ گنج

 یِ ناگزیرِ ظالمان و مظلومان     ظلمت و نور     یِ زورآزمایینتیجه

      خدایی    ی در پیشِ پایِ پیامبری یِ آزمونِ مورو نتیجه

  استروهایِ کور و     از کوهِ طور یا گریختن از نی
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 طه در ابرهاساعتِ شما
 خوانَد نه برایِ خوبی     ست که الالیی را نه برایِ بدی میدنیا لوالیی

 و انسان دری     عبور دهنده از خویش     هر جنایت و هر نجابتی را

 قرار     قلم در دستِ ماهی و ست بیگریند و دریا کاغذیگان میواژه

 ایِ آدمیهدرخششِ دروغ در چشم     کن در دستِ تمساحپاک

 دنیایِ درونِ لوال زنگ زدهچینی را در چمن     گان سخنچریدنِ چرنده

 از سر تا ته سراسرِ هستی را ابر فرا گرفته     

 و دیگر کاری از دستِ ساعتِ شماطه ساخته نیست     

 ام     گان گریستههایِ واژهواره با چشممن هم

 ان از هوش     شریشه ام کهوجویِ گیاهانی بودهو به جست

 و بارشان از گوش باشد     

 کن ها ریشهوجویِ اعدادی که خود را از مالل و محدودیتِ ساعتو به جست

 کنندمی

 گذارندرسانند     دست در دستِ خورشید و خدایان میخود را به توانِ ماه می

 نور     تو اما هنوز تنورِ مغزت سرد و بی

 اعتماد است     نانی از خون و ات بیو قلب

 کند     خونی که خودنویس جانِ خودش را از آن پُر می

 شود     و اعتماد به عقربی مهربان و شریفو سرشار از عشق و ایثار می

 ها     ها و کاهلیعقربی که نخست و پیش از هر چیز     به کاستی

 زندهایِ خویش     نیش میپایانِ خودخواهیکشانِ بیو به کاه

 واره بازسان برایِ تمساح و ماهی     دری همست یکاییا گهوارهدر
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 یِ مرغابیباز     چه به رویِ صداقتِ آبیچه به رویِ گنجشک و چه به رویِ شاه

 شان نقابی     یِ سیاهچه به رویِ آدمیانی که بر چهره

   دل   یِ شکستهدار     چه به رویِ بطریشیشهچه به رویِ شُمایِ خُرده

 یِ عاشق و مست     اما همیشه هشیار     مَدِ مُد     بطری

 بَرَد     از جهانِ معصوم و پاکِ کودکییِ جانورانِ جنگلی را با خویش میتوده

 کند     اش     ضربانِ زیبایِ نبض ـ دور میـ که ساعتِ دقیق

 جا باقی خواهد ماند     اما جاودانه به جا این

 دارندکنند     با قلبِ ما دوست میه در جانِ ما شنا میگانی نجیب کواژه

 رختِ باد     گانی که در برهوتِ بیاندیشند     واژهبا مغزِ ما می

 گریندهایِ ما میدرخت     با چشمهایِ بیبر باغ
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 یِ مردمکقلم و دوده
      هنگامی که آنان سوارِ تابوت و پروازشان در باد

 تواند باشد بر خاک جز کلمات؟     چه می مَرکبِ تو

 هایِ کوکب     جز فراآمدن چون شیره از ساقه

 یِ هوا     و دیدارِ پاکِ ارواحِ رودها     هایِ تازههو کوبیدنِ درواز

 ها؟     یِ زیبایِ ستارهدر آینه

      اش در سرقالبی که انقالبی است و هوایِ سعادتِ ماهیان

      بندد کمرامِ خویش میابتدا به انهد

      ترین راز و رمزِ ذراتِ نبضِ منسپس از زیرین

 باز     زینی فراهم برایِ پشتِ متالطمِ دریاهایِ شاهو از زَبرترین اندیشه

 ها     از آن تخریب و تحقیرها     هراس از آن تهدید و تعقیب

 گی     بدرقه خواهد کردزنده یِها     یاس را تا واپسین ثانیهیِ آن داساز سایه

 ها     و گیسو پریشان در باد     هنگامی که تابوت سوار بر شانه

 یِ حیات؟     جز حیاط را آگاه و مصفا ساختنآب را چه راهی در پیش جز ادامه

 شان رو به تصعیدِ خویشتنیِ سرسبز و رنگارنگِ گیاهان     که حرکتبا سفینه

 اجزاءِ مُرکبِ روحِ آدمی      مو به سویِ آسمان؟    

 عشق وجود داشته باشد دَمی     تواند بییعنی که دنیا نمی

 را      ترین راهاندیشهها     و باریکترین بیشهعاطفهیعنی که ظریف

 یِ مردمکِ تودل در کمندِ کمرِ تو است     یعنی که قلم را قُوتِ قلب از دوده

 دلِ من     یِ یِ زنگِ آینهگیو زدوده

 یِ گُل ارواحِ انقالبییِکن     از حوالییِ خارهایِ خانه خرابگی و دوریو ربوده
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 آوردِ دست و پایِ اسبِ آتشینِ تو است     دست

 هایِ ابر     اسبی که ابتدا به انهدامِ دامِ صیاد و دانه

 و سپس انسان را پس از مرگ هم بدرقه خواهد کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایی از نغمه و از نورر و نانتنورِ تنبو
 شودیِ سیاست وارد میخام به کارخانه انسان ابتدا چون موادِ

 ای کامل و شریفاما سرانجام مثلِ محصولی نفیس     یا شی

 از دنیایِ رازآمیز و پاک     

 آورَد     ناکِ هنر سر به بیرون میاز دنیایِ پُرپروانه و پیچک

 هایِ ترانه را     نَه تو را و نَه مراهایِ رقص را و نقطهرهبیند دایانسان ابتدا می

 یِ واژگونِ زمینتلنگرِ سرشاخه را بر طبلِ هوا     نَه لنگرِ ریشه را در کشتی

 گان در کُشتن     و از نعش پشته برآوردنگان و کارکُشتهشمارند کُشتهبی

 امِ خدا     نهایی که به نام یا بیتبارند کارخانهنجابت و بیبی
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 ها     پیچان در فضاشان ارواحِ آواره و سرگردانِ سیمرغاز دودکش

 گان     اند ستارهتکه شدهدَردهایی درخشان و تکه

 گانهایِ کوچک و آرامِ برف فروریزان     چون اشکِ فرشتهو دانه

م و رویست این که در بسترِ حریرش     شبانه ما پروانه به خواب میایچه پیله

 خیزیم؟پگاه ساطور و نیزه     ساچمه و سرنیزه     از خواب برمی

 ست این     این زمین که در زیرِ پایِ خویش ایچه چکمه

 کند     بیشه چنگ و چکامه را خُرد و خمیر میبیشه

 یِ پروردگارانِ پاک یِ رسیدهیِ خودش را به میوهاما شجره

 رسانَد؟     یناک مگانِ قدیسِ غنچهو به ستاره

 سیاه است و حتا اگر سیمرغ آتش بیاورد     

 یِ زغالی     زدهقرمز نخواهد شد صورتِ خجلت

 کشد     که در ریایِ پهناورِ دریایِ سیاست پارو می

 مانم     گان میجا در میانِ دَرد و درماندهمن این

      خوانمگان را میسرودِ زیبایِ چشمِ فرشته

 یِ درخت     گی به شیوهده در زندهماندنی رون

 ناکِ طبل     باریدنی چون برف با رویِ سفیدیِ طرببه طریقِ بیداری

 دارم     دوست خواهم داشت     واره دوست میو تو را هم

 گان برخاسته     جامه را از غبارِ نیشِ زنبور تکاندهانبارِ مردهتو را که از میان ِتل

 اییِ دریا داشتهای     دل با سازِ توفانیاران گذاشتهبهسبزِ پا به راهِ 

 واره دوست خواهم داشت     من تنِ تو را هم

 هایِ شیرین     از تنورِ تنبورت     مثلِ زنبور سخن

 هایی از نغمه و از نور را خواهم برداشتمثلِ انسان نان
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 هایِ توو گوگردِ چشم  منکبریتِ
 ز و فرودِ آب     منجمد یا مایع     مبارزاتِ مردمی مانندِ فرا

 راست     پیروز یا مغلوببه خوار یا سرافراز چون بخار     کشنده به چپ یا 

 تغییر     جا و بیبر پاواره ای هماما جهان کتری

 تو شکلِ چه چیزی را داری     اشبا همان طرح و محتوایِ نخستین روزِ زایش

 ها رختِ سفر بربستهو دگمه   که کسانِ بسیاری از تو سردرگم  

 زمین و زمینیان را ترک کرده     رفته     و به سقفِ آسمان چسبان     

 وجوگر و تنهایِ دریافرزانه و فروزان؟     من آن موجِ جاودانه جست

 ها     دارنده و هم گریزان از تنهم دوست

 و روان به هر جانب و از هیچ جانبی نه پیدا     

 یِ خدا     که بداند آدرسِ خانه ایجنبنده

 یِ انسان را     بختییِ خوشو بخواند خطی از نامه

 گان ـ آن مردمانِ مبارزِ دیروز ـ گوید که مردهچه کسی می

 گی کوتاه شده است؟     شان از زندهدست

 یِ سرسبزِ آنان است     ما از برگِ حافظه

 کشیم     رمیسوی پَسوی و آنکه مثلِ پروانه به این

 را      که مثلِ قلم نقشِ دل و عالمتِ عَلَمِ بلندِ عشق

 اشکشیم     انگشتری هست که پیروزهبر زمین و بر زمان می

 داندیِ پیروزی و شکست را     خوراکِ کفتار و کرکس میاندیشه

 رساندیِ ننگ را     به سکون و سکوتِ سنگینِ سنگ میبِ پوسیدهسَو نَ

 دارندآن کفترِ دفتر به دست     و دخترپَران را دوست می مردم اما
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 اش     آن کفتری که جامد و مایع و بخار برای

 یِ پروردگارند     پروردگاری که تو هستییِ گوهرِ یگانهگانهاَشکالِ سه

 یِ قلبِ خویش     یِ چای از شعلهکشانندهدَم

 یت     از گوگردِ چشمِ خویشتَکِ افرادِ کبرمعنادهنده به سرِ فکورِ تَک

 یابندای به بدنِ او را میکنند     اشارهای را که باز میپروردگاری که هردگمه

 دم هستمیِ افرا را     من پسرِ خویِ فروتنانهگیگی و فروزانهنشانی از فرزانه

 و نیستم جز بر این سر     

  ختصاص داردبختی شاید تنها به آن درختِ معلق و تنهایی اکه خوش

 که از میانِ دو حالتِ یزدان و شیطان     

   گزیندراهِ هرگز پا نگذاشتن به این جهان را برمی
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 ستانشده در سنگصدایی گم
 چه فایده اگر که بهشتِ بالِ پروانه     

 نخوانَد    هایِ نیکوکار را به دیدارِ خویش فراچشم

 ایش و شگفتی فروننشانَد؟یِ ستیِ راحتیانسان را بر صندلی

 هایِ توگی     به مالحتِ لبیِ زندهچه فایده اگر که زنبور به شیرینی

 و به ماللتِ مصاحبت با سوداگران شهادت ندهد؟     

 یِ کشویِ حبسِ اشعارِ زنده     در کشورِ چوبیست فایدهچی

 مواجیِ خألیی با قلبی فلزی؟     زمین متالطم است و اسب در تاریکی

 خواب یِ انگشتر انکارِ کمال است و پول بیقوسِ حلقه

 وقتی که آن مرد هنوز مثلِ آنتن در باال قرار گرفته است

 وجوگرِ حقیقت     قرار و جستو این زنِ بی

 مثلِ خودِ دستگاهِ تلویزیون در پایین     

 زادی؟تواند بود     تصویر از کدام آدیگر سخن از کدام برابری در میان می

 ستان     سنگ صدایِ من گم شده است در اینکدام آیین؟     

 ستانام غروب را منتشر کرده است در آن مردمهایو رنگِ چشم

 ستا اش برایِ سودجوییگانستانی که سوسویِ ستارهمردم

 طلبی     اش برایِ شهرتو سرودهایِ آسمانی

 ت     هایِ پیشِ پایِ شما سبز شده اسدر همان پرسش

 گینِ مرغِ کوکو     و وقت وقتِ آن که     یِ آوازِ غمفایده

 دیگر زن باال برود مثلِ آنتن      و نوبت نوبتِ آن که

 مثلِ خودِ دستگاهِ تلویزیون     بیاید و مرد پایین 
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 توان تاخت؟     با اسبِ چوبی به کجا و تا کِی می

     تواند باخت؟ گونه خودش به خودش میآدم چه

 یِ اوجهمیشه متالطم است و خیزاب پَران به جانبِ نقطهگرچه عشق 

 ما اما کندو و کشش و کوششِ کشوهایِ سرشار از دُرِ شناسایی را

 یابیمهایِ اعماقِ دریا میهایِ خدا شدن را     در جانِ مرجانصدف

 خوانیم     دهان به دهانِ گیاهانِ آبی می

 اش     هایا که راکتپنگی ریِ پینگخنیایِ بازی

 سرِ دو تخمِ تو نباشند     یِ توپِ سبکسرسپرده

 رقصیم     ما دست در دستِ ماهیان می

      رد و باختماهیانی که وجودِ عزیزشان در ورایِ بُ

 گیفایدهشان بیگانه با چشم و دهانِ فایده و بیو اشک و خنده

    خوردیچون کتابی وزین و راز آمیز و جاودانه ورق م
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 حُسنِ یوسفیِ گُلِ تنگیدل
      ست کاغذ و کلمات سوارانِ تازانیزین ا

 شده و دیارانِ ویران     که با یادِ یارانِ گم

 گذارند     یِ خویش باقی میمرا در افکارِ بارانی

 هایِ خورشید و ستارهوجویِ باغی که بارَش خوشهروند به جستو می

 مبارزه با کالشان و صیادان     اش در و کالغ

 اش سرشته از شعر و از شراره     و جان

 دانِ مادر ابتدا مانندِ دُری درخشان زاده     کودک از زه

 هایِ یتیم     و شنیدنِ دریاهایِ فتنه و فقراما بعدها با دیدنِ صدف

 ات چون زمین و آسمانشوی     و چشم وگوشتو به خسوف تبدیل می

 اشدیگر دور     زین است بستر و زن و مرد دو موجِ تازاناز یک

 یِ تاج بر سرِ باغبان     تاجی که جواهرش از آرزو و آرمانگذارنده

 هایِ گوناگونِ گیاهاناش متغیر و زیبا چون رنگِ برگو فرم

 یِ شاعران     مندِ کمندِ ظریفِ اندیشههایِ لذتیا لرزه

 قالب خوابیده     در گهواره ابتدا گُلی از ان

 شود     هایِ انسان گشوده که میاما چشم

 هایِ شکستهای به جا مانده از کشتیپارهیِ تختهبیند که بر تنهاییکالغ می

 وار نشستهیِ گرگهایِ برادرانهپری روسیاه از دوستیشاه

 یِ من بیاییدیِ کلبهیِ صدفِ ساده و صمیمیبرخیزید و به میهمانی

 شکسته     ای مبارزانِ زیبایِ روزگارانِ ماضیریدهایِ خسته و دلای مروا

 تنگِ من     بیایید و ببینید که بر رویِ میزِ دل
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 آب نوشنده از عشقی ازلی  دانییوسف در گُلِ گُلِ حُسن

 روز در انتظارتان با چشمی سفید آغوش گشوده     شبانه

 یِ آسمانهایِ جاودانیاز جلگه از جغرافیایِ جهانِ جزایرِ نادرِ جان     و

          تان چیده      دسته سالم و بوسه برایدسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمندر در آشپزخانه
 گشاید     آن که به هوایِ آب     بابِ حباب را می

 بَرَد     یِ عطش میتنها ره به دریایِ گرم و ظلمانی

 از     یِ سو آن که در آزمندی برایِ به دست آوردنِ سایه

 دهدیِ قناری را از دست مییِ ملکوتیکند     نغمهکاری میبا صیاد هم

 ای نوشیده است؟بختی آیا تا به حال چه کسی قطرهیِ خوشاز چشمه

 یِ کمال را به تنِ خویش پوشیده است؟چه کسی جامه

 گیرداند     اما یکی از او سراغِ چراغ را میدرهایِ دریا به رویِ همه کس گشوده
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 هایِ سطح     یکی در نخستین اصطکاک با جرقه

 گانخوردنِ واژهمیرد     خامیِ خویش میگیشود و در عقیمانهعقیم می

 آورد     هم از این روست اگر که سمندر     درد میدل

 کند     یِ چراغ را درست و حسابی میزان میفتیله

 کند     نمی اش را در بالتکلیفی آویزانو کتابِ در دست

 یِ قناری را بگیرمخواستم از جاپایِ نرمِ حباب بر آب     نشانِ نغمهمن می

 ها     ای باشم کوچک     در این خار و خسپرومته

 در خار و خسِ خیلِ این خائنان     آتشی را درگیرم     

 گذار را برچیدهخواستم از سرِ راهِ خلق و خدا     بساطِ دام و داممن می

 یِ تو را دوست بدارم یِ خالِ چهرهو تنها دانه

 هایِ جهان را(     اما دریغا که دریا و دریابانان)آن مرکزِ مُشکینِ دایره

 اش تلفظِ کبریت جاریشان کِرمی را پنهان داشته بودند     که بر لباندر زیرِ نام

 وقعیتیاش هزاران توفانِ قحطی     مترصدِ به دست آوردنِ ماما در قلب

 سرودیِ باد و بادبان     سرودی هم میگاه دربارهکِرمی که گاه

 آورد آدابِ درود و بدرود را     و درست و حسابی به جا می

 شان     هایهایی که جگر یا جگرگوشهبرایِ انسان)

 یا در مبارزاتِ طبقاتی      طلبیهایِ استقاللدر جنگ

 د و قاضی     حضورِ شاهو برایِ غذاهایی که بی

 با این همه     (سوزندنقلی از فراق و از شکنجه میهنوز به رویِ م

 شکند     و با آن که کمالِ ماه در آب می

 نه تنِ آتش     تواند مته اما نمی

 شما را سوراخ کندپرورِ زا و پروانهیِ واژهنه فروتنی
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 غلتانندبر خاک می اشیهاجُعلشما آن چیزی هستید که 
 ر اثرِ سهو و حسادت و ندانستن     د

 یِ خُردسالِ خویش را نگرفتن     در اثرِ دستِ هستی

 اش ندادنای آب و آفتابو شنیدارش نبردن     و چون غنچه به تماشا

      شما پیش از مرگ به مرگ پیوستید

 هایِ درخشانِ راستی و دوستی راشما فراموش کردید ریشه

 ل از پول و پلیدی گرفت     تان پَر و پوشاو آشیان

 تان رنگ و مضمون از زیرِ زمین     و آسمان

 تر از هر کسِ دیگر خبردریا در جانِ مرجانِ خویش زنی را دارد     و به

 یِ مردمی که غریقگیقرارِ زندهاز داغِ فرزند     از دردِ الله     و از داستانِ بی

 یِ گوشِ هوا     نییِ سنگیکه فریادشان چون داس     درنده

 یِ پروازگر بودند     هایِ من دو پرندهچشم

 که در اثرِ اصابت با تیرِ بدسرشتِ طبیعت     و مالقات با حسادتِ طبیبانِ بیمار

 چکان راهِ خویش گرفتند و رفتند     مأیوس و خون

 ها خفتند     اینک ظلمتی جهان را فراگرفتهها و دشمنیدر پسِ پشتِ دشت

 ناها به تولک رفته     مع

 طومارها سراسر جاپایِ جنایت و نشانِ جهل و جانوریت را بر خویش دارند

 ها     و آسمان     این مادرِ نامهربانِ بوستان

 افشانَد     دامن می گانیِ ستارهبه طرد و تبعیدِ غنچه

 مکید؟ تواندشیری اندیشه میاز پستانِ راهِ     حاال دیگر کدام کودک و چرا

 هایِ خویش     حاال دیگر کدام غریقِ اشک
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 یِ بشر     که سرشار از شَرگانیپیچِ زندهدر پایانِ داستانِ پیچ

 بینی را خواهد گذاشت؟     ای از شادی و از خوشنقطه

 ناشونده     هایِ بهبودنایابنده و فراموششما مانندِ زخم

 یش از میالدتان     اید     که پهایِ چرکینشما مانندِ زخم

 هاکه پیش از دوستی     تابوت را برایِ خویش سفارش داده بودید

      ها گذاشته بودیدشکنیدست در دستِ پیمان

 ست     وجدانِ شما آن چیزیکُش و بیوجودِ نجوم

 !غلتاننداش مشتاقانه بر خاک میهایکه جُعل
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 کی باد پارو زدن در دریایِ کودزنده
 گی کجا؟زدن در دریایِ کودکی کجا و     در دریایِ درنده پارو

 میزِ قاضی کجا و     شمشیرِ غازی کجا؟     

 ای سرسبز را در خویش داردست که هستیایای هستههر هستنده

 گذاردمی آن را بر دلِ چراغ    که باغ یِ داغی یِ چراییو ناپیدا ریشه

 هِ خودشان را     هایِ دستورِ زبان راعالمت

 گاه که تو لب به سخنیابند     آنیِ مرا میو دُرهایِ یتیم و گریان خانه

 هاستات پادشاهِ اشارتگشایی     و انگشتو بادبان در دریا می

 ِ اختیاراش را ریشه در آبهایدر سرزمینی که خاک

 اش بیگانه با هیزمِ خشونت     هایو آتش

 اشهایگویند     و دریا از اشکسان سخن میپاروها از اسکلتِ ان

 گیگی و بردهگی     جنگِ آزادهو در جانِ ما جنگ جنگِ مرگ و زنده

 جنگِ تازه و کهنه     جنگِ خدا و شیطان است     

 آیا جاودانه شکسته و فروریخته است در و دیوارِ وجدان؟

 تمساح؟ کند     یا اشکِو آیا دادگاه را فریادِ غریق دایر می

 او که روزی داغی بر دل داشت     و به خیالِ خویش چراغی را در دست

 یِ نجاتِ غریقان بود     پارهاش تختهگاه قلبو گاه

 اش در مِه     اش دو هسته است     و خانهاینک چشمان

 من از شیرِ شیرین و شَکرینِ گفتارِ تو     از آفتابِ تابانِ نگاهِ تو 

 گذارم     صدفِ صدها دادخواهی و رزم راو بنیاد می یابممیالد می

 خلعِ سالح     در درخت هزاران تیر و تبر را یِ توکمانِ مهربانیو با یک رنگین
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 اتگاه که پارویِ دو دستانام نیز از تو است     آنو مرگ

 ام را     ِ رؤیایگناهزورقِ طفولیت و بادبانِ بی

 کند  می ترک و برایِ همیشه فراموش

 

 

 

 

 دادگاهی در دودِ ازل
 مار را به خاطرِ این که ناخواسته به دنیا آمده     و ناخواسته وحشی شده

 نباید دستِ نوازش بر سر کشید     باید او را اول کُشت     

 یِ خارهایِ علت نشستسپس بر مزارش به تحقیق در باره

 یِ حواس از هراسِ داس قرار ندارد     پرنده

 یِ نوزادان و آرزوهایِ بلندِ سروهایِ پیرسالگییِ زندهدروندهآن 

 شدنداشته  شرافت و وجدان ندارد     چه دارد مار برایِ دوست

 هایِ ما به خیلِ خطرهایِ راه؟     جز گشودنِ چشم

 خدا؟هایِ بیهایِ ما به انبوهِ وجودِ سنگجز هشیار کردنِ کفش

 هایِ گرگو نورِ چشم    شود زل گم میهایِ علت در ظلمتِ اسرِ حلقه

 پوشد     آیا زهر بخشیدنِ شما را به دیگرانلباسِ قاضی را بر تنِ خویش می

 تان     باید بخشود؟     به خاطرِ ناخواسته زاده شدن

 یِ تنِ خدا را در کدام خاک باید یافتو آیا خاکسترِ بر باد رفته

 شانید؟و او را به دادگاهِ کدام آتش باید ک
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 یِ دایرهپشتِ خمیده
 سوزدست که به آتشِ علتِ دیگری میهر علت خاری

 سازدگی بر پا مییِ زندههایِ تازه را برایِ ادامهو بهاری از بهانه

 آیدنم به سراغِ آدم میخزد     غم نمغم مانندِ نم در خاک می

 یِ ازل گم شده:ست که سرش در سرچشمهایو عشق رشته

 کندی که حتا در دلِ سنگ هم سرایت میمرضی سار

 اش دانسته شود     هر خار تا علتِ خواری یا سرافرازی

 آتش آمده است و هر چیزِ این خانه را از نو نوشته است

 یِ بهاریِ عدم سپرده است     گَردهایِ پاییزی در چشمهخانهو به چاپ

 امروز شوند     و دردهایِ دیروز    با لباسِ مبدل ظاهر می

 کنیاند     تو اگر ورایِ نیکی و بدی پرواز میکفشِ درمان را به پا پوشیده

 آیند؟     و چرا مقصرترین دامپس این پرهایِ رنگینِ غم از کجا می

 شودآویزی متشبث مینام مانده است؟     دست به هر دستهنوز بی

  تا رویِ زیبایِ ستاره را ببوسد     و تا که این نقطه    

 سوزدها در آتش نمیگی بیرون نیفتد     بدنِ واژهیِ زندهیِ جادوییاز دایره

 آیند     ها از آتش سرافراز بیرون میهواژ

 نامدها را بسته به سود و زیانِ خویش     نیک یا بد میو افق بال

 دهایِ عاشق یا عارفِ دیروزند     و حقیقت بدنی ندارانسانگَردهایِ امروز     

 تا خودش را عریان به دیگران نشان دهد     خالِ عزیزِ پوستِ وجودِ تو

 من است     معنادهنده به پرگارِ خدا     یِ هستهیِ پذیریآغازِ نام

 از بارهایِ سنگینِ گناه و خطا     و پشتِ دایره خَم
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 یِ مرا وطنی نیستستاره
 ها را استنشاق کردنبویِ رنگ     دیگر تشخیص دادنرنگِ بوها را از یک

 ها     شنیدنِ شکلِ بودنو بر تنِ صداها دست ساییدن     

دان زاد؟     کدام صدا در آغوش گرفت و     کدام رنگ     تو را برایِ نخستین بار

 شکل استام     اما خورشیدم مکعبمن در مِهی مدور زاده شده     شیر داد؟

 گی     نم که مرگ و زندهداام را وطنی نیست     و میو ستاره

 یِ یک سیب هستند     و دهانی عاشق و مست و واالدو نصفه

 دارد     با چشمانی از ظلمت     سان دوست میهر دو را به یک

 یِ یارانِ از دست رفته را با خود بردناز دیاری به دیاری رفتن     و یادِ گرامی

 ای     و لذت از تماشایِ صدها صدایِ تازه

 زنند     و به کشفِ جسم و جانِ خویشکه عطر بر سر و رویِ سراسرِ سفرِ خود می

 خوابند     زیبا و فریبا و رها در بکارتِ سفیدِ کاغذ با هم می

 یِ خشککند     این فوارهها را حس میهایِ چه کسی بویِ نقشچشم

 پردازد؟     یِ کدام خیانتِ خویش را دارد میکفاره

 کنند     طلبی دنیا را تفسیر میدهانِ فرصت اآنان که ب

 اندازندشان سیاه است     آنان که چنگ بر ابرِ اوهام میدانرویِ رنگ

 ـ به جلوگیری از سقوطِ خویش ـ     

 دانند که شکلِ ثمرهایِ درختان مختلف است     نمی

 گیرد     در آغوش می را ذاتِ یک مضمون اما ذایقه

 اند     گندیدهقلبِ تو گرمایِ  ها از وجودِیخ

 دانی:گذاری     تو که نمیهایِ تماشا دام میتو که برایِ دانه
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  یِ او نیستای هستم که در خاک زاده     اما خاک خانهمن آن ریشه

 

 

 

 

 گییِ جاودانهدانه
 چرخانندکشند     یا مییِ ساعتِ سرنوشت را مییِ خدا گردونهعمله و اکره

 ای یِ از پیش مقرر شده برایِ هر فرد     آن فرد را مثلِ تفالهدقیقهو در 

 کنندگی به بیرون پرتاب میاز مدارِ پُرتب و تابِ زنده

 روندهایِ فرصت دارند به طرفِ هراسِ دره پیش میعقربه

 هایِ سرشکسته سعی به صعود و     مالقات با خدا را دارندو صخره

 خیالکند     و دوباره بیخویش پاک می یِابری تُفی را از چهره

 یِ هنر     گذارد     عمله و اکرهپا در راهِ خیانت می

 گذارند     بار و برگِ خویش را در تقویمی جاودانه می

 یِ پُرگیر و دار ـگیگی ـ این زندهو مدارهایِ دیگری را برایِ زنده

 زند خطاها شدیدتر میاندازند     از فقرِ خونِ دانایی     نبضِطرح می

 شودیِ نفس میگی دچارِ تنگیعشق     زندههایِ بیو در قفس

 آیا تو دیگر چون عددی در ساعت نخواهی رویید؟     

 یِ مرا به صدا در نخواهد آورد؟گُلِ درِ خانه     اتیِ دستانآیا دیگر پروانه

 سانِ سفله سر خواهند زد؟و آیا تا کِی از یک تُفِ افتاده بر خاک     هزاران ان

 کندای از پلکانِ ابر سقوط میچرخد     ستارهمی گیخستهچنان بیگردونه هم
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 الشکل راهایِ مختلفونگارِ خیالرود     و دستِ باران نقشای فرا میستاره

 شوید     یِ روزگار میسان از صفحهعاقبت به یک

 چه روی هستند چنین پُرتب و تاب؟ یِ حشرات در زیرِ خاک     ازعمله و اکره

 هایِ آلوده یا غافل     جا دستو آیا آن

 هایی مالقات خواهند کرد؟     گیرهبا چه دست

 چیندای به نامِ نسبیت برمیگی را پرندهیِ جاودانهدانه

 چیند     گی برمیای به نامِ جاودانهیِ نسبیت را پرندهدانه

 دو چشمِ زیبا از خواب است   یِ معصومِ هنر  و در چهره
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 چراغِ اعماق
 گان را گرم وزدهو دست و دلِ غم     دارند یخودشان چراغها در اعماقِ غم

 دارند     شما را به آینده امیدوار می

 اندیِ درختان در زیرِ زمین به تماشایِ تلویزیون نشستهریشه

 گان     یِ مردهگیزندهیِ تکاپویِ به تماشایِ فیلمی درباره

 اند؟چرا چشمانِ من دچارِ غلظتِ ظلمت شده است؟     چرا چراغِ مرا شکسته

 شوند و     چرا رؤیاهایِ خشک و زرد زنده نمی

 روند؟ها راه نمیگذارند و     در خیاباناز درونِ تلویزیون پا به بیرون نمی

 هایِ زمینیز خاکِ غمیِ آدمی اکن کنندهریشهدستانی دراز دارد سخن 

 هایِ دنیاشود دشواریست که از او شیرین میسخن قندی

 پویدپیچد و میای بر خاک میدریا مثلِ ورقِ پهنِ روزنامه

 گویدگانِ من کجاست میرود و فریادکنان ماهیانِ من ستارهمی

 مانَدها بکوشد     باز دودِ درد به جای میقدر هم که به سوختنِ غمچراغ هر چه

 ریزندهایِ تلویزیون مثلِ کباب بر رویِ آتش اشک میباز محتوایِ فیلم

 ایگان خوابیدهواره با مردهگان راز و نیاز     تو همواره با مردهتو هم

 و من تا چون واژه از کتابی بر خاک فروافتادم     

 شکسته شدم یگرِ چراغبه دستانِ ستمشبی 
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 هایی در سنگسؤال
 ا هم نیرو دارند     چراغ دارند و راز دارند     هاشک

 کنند     در هر نگاهِ آدمی به دنیاها گره باز میو از پایِ راه

 مانَد     ای از رفتارِ دنیا نادیده میزاویه

 خوانَد     یِ تو را میهایِ تواناییسرودِ کاستی

 دو تکه نخام چون هایام     و دستهایِ خودم را گم کردهمن چشم

 کنند     در آسمان پرواز می

 گونه هنوز قلبِ تو منفجر نشده استو تعجبِ من از آن است که چه

 هایِ غم     یِ فلسفهاز فشارِ هر روزه

 نم؟     دو عقربه از اشکبارد نماش را میهاییِ قرمزی که دنیایِ زخماز قرقره

 و ساعتی از سکوت     دو اندیشه از سنگ     

 ها     روید به سویِ هراسِ پرسشای که فرامیو ساقه

 آیا عاقبت ظلمتِ بازوهایِ عضالنی و زمهریرِ دروغ را شکست نخواهد داد

 نوری که در نرمایِ دلِ اشک است؟     آیا در گلو سیالن نخواهد کرد روزی

 هایِ کاغذی     مالیِ دستگانی از بهار؟     در سفیدیواژه

 هایِ تو دارند     روند     که ریشه در چشمناظری راه میبویِ عزیزِ م

 بودم     با دستانِ سرد و درازِ او     و من اگر مرگ می

 در هر نگاهِ دنیا به آدمی     گفتمبا دشمنانِ تو سخن می

    مانَد ای از رفتارِ آدمی نادیده میزاویه
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 یِ دریاکالهِ توفانی
 تو برازنده نیست     ای دوستشخصیتِ به قامتِ مِهری حریرِ زمهریرِ بی

 ام     من او را فراموش نکرده

 او را که عریان آماجِ جهل و مالمتِ نامردمان بود تمامِ عمر

 یِ دریا را بر سرِ مرجان نهاداما عاقبت به سرافرازی کالهِ طوفانی

 است فراخ یِ آسمان را به پایِ خویش کرد     خون دهان باز کردهو کفشِ آبی

 مانندِ نهنگ به خوردنِ جهان     

 دیگر دهنده وروان     دل به یکو دو سنگ در خیابان دست در دستِ هم راه

 بایددیگر گیران     نه!     قامتِ بلندِ نامِ تو را قبایی دیگر میدل از یک

 او ما را فراموش نکرده است          ای دوست

 ست     درست است که تصویرِ ماه گرچه خودش در زیرِ خاک خفته ا

 شودـ این کالهِ خدا ـ در آب فروافتاده     اما او خیس نمی

 هایِ جنایت آلودههایِ خیانت و     نه به انبوهِ جلبکو نه به خیلِ خزه

 وار     سرزنش و رَشک را علمان جُاین ماییم که از نهایتِ جهل

 عاقبت خودمان از دهانِ بلندِ کوه غلتانیم     وچون سرگین به سویِ شما می

 شویمگی مییِ درندهیِ درههایِ معدهزیرترین ذاللتیِ راهی

 مرجانِ خونِ تو در جانِ دریا     

 هایِ خراب     چنان آماجِ هجومِ خارِ خواب و خاطرههم

 هایِ خارا     نه!     بدونِ شاعرانیِ سردِ سنگو در محاصره

 سرودِ رنگارنگِ آتشگارها بیهخواهد ماند     و ماندستاره بدنِ جهان بی

 اندک رو به خاموشی خواهند نهاداندک
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 هاوطنی نهان در ارتباط
 هایِ هرج و مرج استدریا سرد و تاریک     دریا سرشار از موج

 ست که از آندهند     آوازِ مرغان تونلیها به بطِ وجودِ آدمی معنا میو رابطه

 گریندگان در جانِ من میآیند     ستارهم و روشن بیرون میهایِ گرحنجره

 شان به سویِ جمله شدن     و حروف در جریانِ رفتن

 کنند     و شعر درآوردن از سنگ و از چدن     جهان را تجربه می

 بینند؟گان خواب نمیو ذراتِ جانِ تو را تجزیه     که گفته است که مرده

 بر اندامِ آدمیانداز بر سرِ خاک      سایهپس چیستند این عمودهایِ

 گذارند؟گ در آنان آشیانه میناین عمودهایی که رؤیاهایِ رنگار

 تابند؟هایی که شبانه از سقفِ بلندِ آسمان میپس کیستند این بیضه

 کندهایِ زنگاری را پاره مییِ عشق     زنجیرِ منطقهایِ فوالدیعضله

 ترتر و شفافی     اشعار را روانیِ روحانو ورزشِ هر روزه

 دهند     هایِ من تشکیل میوطنِ مرا تمامِ ارتباط

 یِ نخِ نازنینِ آنان استاز بریده شدنِ دائمی    یِ من قراریو تب و تاب و بی

 خواهندشان میهایها و شکنجهگران در بازجوییبازجویان و شکنجه

 یِ میلیاردها اتمِ امواج را مهارسرکشییِ دریا را جراحی کنند     جانِ عاصی

 تابه دعوتیِ ماهیان را     به ماهیو منشورِ نور اندیشه

 یِ تو دارد     شدهیِ گمهر دندانی اشاره به خنده

 دریغا که سرانجام گی     و از تونلِ سرد و تاریک و درازِ زنده

 زنندگرگ می انِاش     پهلو به چشمهایآید که چراغلکوموتیوی درمی

 است! هودهزند     بروید به او بگویید که بیحاال یک قرمز دارد در می
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 یِ هیچ پتکییِ هیچ چکش و پاکیبروید به او بگویید که نه!     دیگر چکامه

 هایی را که بر رویِ خاکیِ خواب بیدار نخواهد کرد     این کِرماز سنگینی

 مو تحلیل     و در زیرِ خاک یِ آدمیان را مو بهگیوقایعِ زنده

 کنند! گان را ذره به ذره تجزیه میدِ مردهبکال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ تغییرشدهیِ گممورچه
      همه چیزِ هستی را دانستن خیلی کم است

 و هیچ تغییری را در دنیا نتوانستن     ماتم است     

   یِ یک ماه     دوازده ابر در ساعت   سی گُلِ شسته رُفته
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 ناکِ آبدو پارویِ شب و روز در دریا     شکمِ عطرینِ زورق     هجومِ شهوت

 کندگان     آیا این دنیاست که تغییر مییِ تو     و تولدِ خاموشِ واژهآبستنی

 یِ آدمی که جزر و مَد؟     یا دانایی

 ست     و آیا جانی که خودش در کالبدی زندانی

 یِ جهان بکاهد؟     هایِ بدی میلهتواند از تعدادِگونه میچه

 هایِ تو گفتنواره از ریشهیِ تو کردن     و همهمه چیزِ هستی را فدایِ پروانه

 بسیار کم است     

 انداند که عاشقِ کدام ساعت بودهها دیگر فراموش کردهعقربه

 رودمال     به پیشوازِ چشمانِ دریا نمیلنگرِ سفیدِ دست

 کندپرد     و برایِ پاسبانان فرق نمیبالِ عشق دیگر نمیمرغابی با دو 

 کِشد     چشمانِ سفیدِ زمانرا می بر آتش انتظارشان که بدنِ کدام ماهی

 هایِ پرِ پروانهناکِ رنگاضطرابِ بلندِ بادبان     شکمِ عطرینِ گُل     هجومِ شهوت

 اندتر آدمشو تولدِ شیرینِ اکتشاف     در این جهان جانورانی که بی

 کِشنداضالعی از جانِ خودشان و جانِ جهان را به پرسش می

 کنارهایی از راه را برایِ دیگران گوشهمندِ شک     ارزش رشید و و با شمعِ

 کنند     چرا دیگر در ساعتِ آسمانو برایِ درختِ انار روشن می

 دلِ اعداد آبی نیست؟     چرا دریا به تولک رفته و     

 نیست؟     خور و خواب را فراموش کردن و یرش دیگر فکرِ پروازدر س

 یِ ریز و رازآمیزیِ تو ای مورچهشب و روز تحقیق و تفحص درباره

 یِ ابری و عزیز     ای زندانی     ای نامِ تو تغییر     ای مورچه

 کند در ساعتی     مرا فریادتر در گلویی     تر میمرا عقربه

 ر شبِ دردمندِ آسمانیتر دمرا ستاره



48 

 تابهاتحادِ روغن و ماهی
 روحِ او چون دریا در یک روز     هزار بار جزر و مد دارد

 تابه     که اتحادِ روغن و ماهی چه کسی خبر ندارد

 اندهایی که در درخت روییدهکفش     برایِ کباب کردنِ شرافت و وجدان است؟

 هاخوانند     و سرنوشتِ راهرامییِ دنیا فوجویِ ریشهآدمیان را به جست

 خوردیِ کوتاهِ میانِ اجبارِ چاله و چاه     ورق میتنها در فاصله

 هایِ سیاه یا خاکستری هستند     ابرها آبستن از هوس

 و ابلیس تنها دزدِ شرافت و وجدان     و هر گور در هر جا مرکزِ جهان

 نامهایی گمنساننام     است گمنسیمِ آواره     روحِ انسانی

 اش را یِ سیمایِ دوستانرود و     استحالهکه بوستان به بوستان می

 گوید و ها سخن میبیند     با پروانههایِ رنگارنگ میدر برگ

 گریدبوید و میها گذاشته     آنان را مییِ شاخهسر بر شانه

 یِ انتحار     و تا سیالبِ جنون و صخره

 جاجا و آنیِ خویش شاعر را     ماهی اینار نسازند و طعمهقربیش از این بی

 بنددکمر میبه اعدامِ تنی چند از افرادِ فراوانِ الهام و تصاویر 

 اند؟یِ باروت امضا کردهزیرِ ورقِ قرمزِ قلبِ چه کسی را     با سیاهی

 یِ آسمان     هایِ درخشانِ شبانهکفش

 خوانند؟یِ سفر فرامیهایِ طوالنیچه کسی را به پا گذاشتن در راه

 انتها     دیگر نقشی از جزر و مدِ عشقی نیستیِ بلند و بیچرا بر این پرده

               کند؟ها نمییِ راهو گنجشکِ اشک دیگر شکی به چهره

 اتچنان با بیلِ بال و کلنگِ کودنیشده؟     تو همهایِ گمو نه یادی از چشم
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 ات قفل نزنیِ دل و خانهو چاه مشغول باش!     بر در و دریچهبه کندنِ چاله 

 و هرگز نگران نباش!     تو از دستبردِ من تا ابد در امان خواهی بود

 امجایِ جهانروی در جایام     هم از اینزیرا من ابلیسِ جان

 ام    من تنها دزدِ شرافت و وجدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کندخورشید تعظیم می
 هایِ آدمی نگاه کند آن را ندارد که در اعماقِ چشمدنیا دلِ

 هایِ تو را صدا کند     سر بر در و دشت بگذارد و     کودکی

 گردندگی مانندِ اقمار     به گِردِ خورشیدِ رنج مییِ ذراتِ زندههمه
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 گانو اتومبیلی با چهار چرخ از باران     با سقفی از استخوانِ مرده

 رودگان     از خیابانی به خیابانی سرگردان مییِ گناهانِ زندهرهو با کفی از کفا

 ای؟     یِ مقصدی نرسیدهچرا هنوز تو به قرمزی

 کنی     تِ نگریستن نمیچرا هنوز تو جرأ

 ای را که در تهِ جامِ چشمِ آدمیان باقی مانده است؟     جرعه

 ها کودکانِ ریز و درشتِ کوه هستند     سنگ

 هایِ سفیدِ امیدیِ دشت     و استخوانهایِ درخشان و شبانهها شهابشقایق

 شوند و     پوسند و     سست مییکی میدر زیرِ سقفِ این خانه     یکی

      افتندبر خاک فرومی شکنند ومی دهند وشکم می

      یِ آب؟خیزم مانندِ زاللیچرا من برنمی

 اپاکِ پلیدی و خواب را؟هایِ نکنم پردهچرا من پاره نمی

 کندهایِ دیرپایِ هر ذره تعظیم میخورشید در پایِ رنج

 رودها میخیزد و     به چهارراهِ خیابانبَرَد     سپس برمیسر بر سجده می

 یِ اللهیِ دلِ سوختهیِ ممنوعیتِ چراغ را     با قرمزیبیند که قرمزیو می

 تا اوجِ آسمان     ست فراخ     فرقی از حضیضِ زمینفرقی

 دانستندیِ کودکی     سرگردانی را نمیهایِ پالستیکیاتومبیل

 یِ امید را خوب بلد بودند     و راهِ خانه

 شان     دریا غرق نشده بود!  گانو در اسرارِ چشمِ سرنشینان یا راننده
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 مرضِ مزمنِ خیانت
 هایِ ریز است     ها سرشار از احساسقلبِ اتم

 یِ هندسی     سُرور و ماتم دارایِ اَشکالِ نامریی و

 آیدیِ معنا     از فراسوهایِ فُرم میگیو فراستِ تو یا فرسوده

 شَر ریفِ تمامِ عمرشان وقفِ مبارزه باهایِ شروند آن شرارهبه کجا می

 ترین افکارگانِ تازهچرخد     و ستارهکه عاقبت تعهدی درخشان بر مداری نمی

 مانَد؟      مردمان نافهمیده میبرایِ

 گردند     شده میهایِ گمدر به دنبالِ اتمهایِ ریز دربهاحساس

 شودیِ کژدمی پرورانده میهایِ مهربانی گاه     بیضهو در زیرِ گرمایِ بال

 شانمن تمامِ عمرم وقفِ چه چیزی شده است؟     که هنوز جمعِ انگورها گلوی

 ای از مِه     گذر با جامهست     و دو رهاز یک بند آویزان ا

 بویِ عشق را     یِ خوششُرطهگذرند و     دیگر میاز کنارِ یک

 آورند!     من تمامِ عمرم وقفِ چه کسی شده است؟به جای نمی

 جا     اند     و اینیِ خویشها پشیمان از سرسبزیکه دانه

 رود!شان آب مییند     عقلشوهایِ خویش را میاین آدمیان که جامه

 دسته رؤیاهایِ رنگارنگام؟     که دستهای را هنوز انجام ندادهمن چه وظیفه

 شانها را به خاطرِ رؤیاهایِ رنگارنگدسته آدمشوند     که دستهدارند اعدام می

 کنند     مرضِ خیانت چرا مزمن و واگیر است؟اعدام می

 وجدانیابرِ میکربِ نادانی     میکربِ جنایت و بیست که بدنِ یکی در برگونهچه

 کند     و بدنِ دیگری نه؟     این کتابِ خیستا پایِ جان مقاومت می

 قرارندخواب و بیها در تنِ واژه بیهایِ کدام باران دارد؟     اتمریشه در چشم
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 پرندهایِ عشق مییِ فرّارِ فرم و معنا     به فراسویِ آبیدو پرنده

 آری     همیشه تغییر دادنِ اجزایی از ماشینِ تفکرشوند     برایِ ابد محو می

   کندبه درست دیدنِ جاده کمک می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ جنایتفرمولِ شیمیایی
 گرددست     که بر گِردِ مدارِ جهان میا هر انسان مثلِ اتمی

        رود:ست     که از کوهِ هستی فرا و فرود میا هر انسان مثلِ سنگی

 /جویدیِ مطمئن و گرمِ گوشی را میصدایی که تا پایانِ عمر     آشیانه

 از اشکی که به سختی کمر راست کرد و     در ابتدایِ جهان ایستاد

 شد:      عشقهایِ انتهایِ جهان سرشار از چشم

      کاوی!هایِ درخشانِ کنجچه ذره     هایِ رنگارنگِ زیبایی!چه منظره

      حقیقتی! پایانِزالل و بی یِرودخانه چه
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      داندبدیلِ مدار میاتمی خود را صاحبِ بی

 گمارد     هایِ دیگر همت میبه حبس و طرد و تبعیدِ اتم

 خواهد     گان میاما اتمی دیگر دنیا را برایِ همه

 خوانداش سرودِ زیبایِ عدالت و آزادی را میچشمان

 جا سری سرنگون و خواراسبِ دار و     این جا سری سوار برآن

 و آشنایی      گی زندهیِ آتشِآن یک برافروزنده

      کامییِ شعر و شیرینکارنده

 امانِ اشکِ مهربانی و آشتیاین یک دروگرِ بی

 رسد به اش میای که ریشههایِ عاصی و هر اندیشهیِ چکامهشکارچی

 یِ ماهیبختیخوش

 تنند؟برایِ گردنِ چه کسی می را هاریسمان ها اینتارتنک

 کند؟سارها را سانسور مییِ خویش     چرا تصویرِ سنگآینه در نطفه

 آیا این فریادهایِ درخشان در هیچ جایی     در پیچِ رنگارنگِ زمانی

 ای را نخواهند گذاشت؟     هرگز بیضه

 سفر خواهد کرد؟ یِ پاکِ کاغذهایِ حقیقت     قیچیآیا تا ابد در هستی

 شودتر میبویِ دانایی     نزدیکیِ خوشهااندک به دانهپرنده اندک

 هایِ جهل و جنایتوجویِ ریشهکسی با پاهایِ ظریفِ تحقیق     به جست

 رسدرود     و به این نتیجه میدر جانِ خود و در جانِ جهان فرومی

     هایِ تنِ تو را محاکمه تَکِ اتمباید تَککه می

 هایِ نهفته در تاریکیمن اما دست     و جزءجزءِِ جانِ تو را شدیدن مجازات کرد

 جنبانندها را میگناهِ اتمیِ بیهایِ تهی و سردی را     که گهوارهدست

 دانم!مقصر می
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 یِ سایه سیاه استگریه
 شودیِ آدمی از آبی شفاف و دانا پُر میوقتی استکانِ هستی

 شود؟     او را بنوشد     خود ِخدا نمیآیا هر لبی که 

 شود     دانِ عشق زاده میکودکِ زیبایی از زه

 مانَدشان عمیقن در خاطر به جا میو سخنانِ خوب سخنانی هستند که جاپای

 برند و     سخنانی نیرومند که دست فرامی

 شوید؟دهند     چرا شما بیدار نمیآسا را تکان میهایِ غولصخره

 یِ مغزتان     یِ خستها شما هنوز قابلمهچر

 از غذایِ داغ و معطرِ عقل تهی مانده است؟     

 شکند     یِ آدمی میوقتی استکانِ هستی

 میرند؟یِ دنیاست     با او نمیآیا خدا و هر چه که در خانه

 کشند     ها دیگر دست نمیها و اشباح     آیا رنجآیا سایه

 ه قدمِ تو     در شهر و در بیابان     در خواب و در بیداری؟از تعقیبِ قدم ب

 ها     پناهیبرم     و بیها پناه میپناهیمن به دامنِ بی

 کنندهایِ خویش مییِ چشماستکان را سرشار از نوشته

 دهد؟     چرا فطرتِ آدمی تن به خوانده شدن نمی

 کنند     ا سرخ میها ریِ چراغی که به رویِ آن وجدانچرا فتیله

 شوددانِ زیبایی زاده میشود؟     کودکِ عشق از زهپایین کشیده نمی

 یِ سایه سیاه است     و سرانجام بر گورِ تو خواهند نوشت  گریه

 ای بود که در تمامِ طولِ عمرشکه این خدایِ مرده     کلمه

 پرتاب کرد      زارانزاری را به سویِ توهُمِ نیسنگِ بی



55 

 اش     هزاران ابلیسِ دوپا     دست شسته وکه در دلِ خشکِ یک نیزارانی ین

 یِ سرد و صامت و ثابتِ هستی نشسته بودند بر سرِ سفره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای در جنگلجرقه
 ها زاده شده     و آرمان زارِ آرزوهاتو در سایه

 یِ آنان را دیده     ات چهرهبرایِ نخستین بار چشم

 ایجا رفتهجا و آنستِ آنان را گرفته     و با آنان به گردش در اینات ددست

 ای     تو از انبوهِ دودِ عودِ وعده و وعیدها دیگر خسته

 ها     ات به رودِ روانِ قصهتو جز سپردنِ کاهِ گوش
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 ای؟     چه چیزِ دیگری را در این جهان شایسته

 روددانِ عدم فرومید     و تنها به زهآیدانِ مادر تنها به دنیا میآدمی از زه

 ها را و امواجِ دردش راجوشد     اما سنگ آندریایی از تخیل بر لبانِ سنگ می

 گذارد     زیرا من چشمِ سیاهِ سایه و     با کسی در میان نمی

 فهممفهمم     یا اصلن نمیآرزوهایِ رنگارنگِ پروانه را دیگرگون می

 ای آگاه آفریده است؟جهان را     نطفه شکلِیِ بیآیا بیضه

 گوید     آیا از بازویِ زاللِ حقیقت سخن می

 نشیند؟     اش بر قلب میسخنی که نیزه

 ها     ِ اندیشهفشانست که کوهِ آتشانسان کاهی

 پروراندها را در خویش دارد     در خویش مییِ انقالبو زلزله

 کننداز گهواره تا گور     پرنده را بدرقه می   و دریغا که دو بال از تنهایی  

 گیرد     مالی گرامی به دست میاشکی تو را چون دست

 یِ نامفهومِ هستی     کند از چهرهو با آن خود را پاک می

 ایریشه را دنبال کردهها و تصوراتِ بیتو را که در تمامِ طولِ عمرت     سایه

 اران بار برایِ آنان     تو را که در هر صد سال     هز

 ایکش مردهمردمانِ زحمت یِبختیو برایِ خوش

 من نخستین بار در کجا و کِی زاده شدم     

 ام فروافتاد؟ای در جنگلِ خردسالِ اندیشهاز کدام آتش جرقه

 شان راگان دردهایِ عطرآگینِ دلکه دودمانِ شریفِ پروانه

 یِ نامردمان     ارِ تیرهگذارند     و تببا کسی در میان نمی

 شوندهایِ روشن نمیمالِ پایِ پاکِ سایهپای
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 راهِ سوم
 آخر یک شپش چه احتیاجی دارد     

 دانِ دو دنیادر زباله     به این همه ادارات و دَم و دستگاه و ارتش؟

 ها به گردش؟توان رفت دست در دستِ اندیشهگونه و کجا میچه

 گانگان باید داشت     نه از مرگ و مردهگی و زندهترس از زنده

 گانیِ کردارها و واژهیِ تجلیترین ریشهو باید دانست که اصلی

 جاودانه در ظلمت باقی خواهد ماند     

 آخر ترقی و تکاملی که در جانِ یک شپش رخ دهد

 کندگی مییِ زندهو هنری که در تنِ او اسب براند     شَترنج را خسته از بازی

 من ترس از خودم دارم     یعنی از تو     

 گیرند ات هر دَم رنگی تازه را به خود میهایکه شاخه

 روند     و دست در دستِ گَردها به گردش می

 دست درآیدبهسر و سالحهایِ بییِ تنتا دریا به محاصره

 هایِ شعر     آن سربازِ سیاه و سفیدِ خانه

 هی و سفیدی     به تنگ آمده از اجبارِ سیا

      گونه خودش را از بارِ سنگینِ اتهام و ظلمت برهاند؟چه

 گی آغازنه از مرگ و نه از زنده     اش را راهگانبه کجا رَوَد که رونده

  ی ختم شود؟گنه به مرگ و نه به زنده
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 زهرِ شیرین
 دنیِ خویش     صد مِهِ مهربان و فرزانه را درآورهایِ روحیاز صدمه

 و آنان را برایِ خورشیدهایِ معصوم و مغموم ارمغان بردن

 هایِ جلیل و شیرین را نوشیدنو با آنان نشستن و جامی از جمله

 گناهِ دنیا کوشیدن     تو مانندِ دریاییو به گشودنِ زنجیر از دست و پاهایِ بی

 شوی     که در درونِ هیچ چارچوبی زندانی نمی

 اتشوی     و در تمامِ تغییرهایرا پذیرا میکه هر لحظه شکلی دیگر 

 مانَدمانَد     دریا دریا باقی میتغییر باقی میچیزی بی

 خواند؟ست در مِه و     سرودِ چه چیزی را میاین صدایِ کی

 ای در کار نیستاز دستِ کدام زنجیربافان     گالیه دارد؟     کنایه

  شیرینِ اندرز است     و زرِ حقیقییِ جامِ جهان     از زهرِبارِ جاودانه

 و دیگر هیچ نشانی از آنانروند     ذره از دست میهایی که ذرههمین لحظه

 د     شمثلِ کود در پایِ گیاهی ریخته نخواهد 

   شانهایِ من با دعاهایِ خشکشاخه

 اند     هایی هنوز در فضا باقی ماندهچون دست

 اندام آشیان گذاشتهب     گریزناک در دلگانی غریب و تحتِ تعقیپرنده

 بارند     ام میبارانِ معناهایی موقت     بر کاکلِ پریشان

 گیردزار     هر لحظه شکلی دیگر را به خود میو هدفِ خیسِ کشت

 آیا مِهی که هزاران چشمه و خورشید را در خویش دارد

 رد؟دیگر به ارتباطی با جهان و با دیگران     نیازی ندا

 



59 

 هایِ دیگرِ خدا هستنددانایی و روشنایی نام
 ای     که خاک     قدر مردهتو آن

      آوردیِ خویش را به یاد نمیتاریخِ نخستین سردی و سیاهی

 هایِ مختلفی دارد     نامهداند که باد     شناسو نمی

 قدر هم که پنهان کنند     دروغ و جنایت را هر چه

 شود     ثلِ گُل آشکار میاش معاقبت بوی

 کندیِ خویش و دیگران باز میهایِ باغ را به شناساییو چشم

 خورممن هر صبح قرصِ شیرینِ سخن را با استکانِ سردِ آب می

 جایِ جهان     بینم در جایام را میو جغرافیایِ جان

 هایِ دیگرگون     با زبانالشکل     هایِ مختلفدانکه از گُل

 مقداررویند     ای مدارِ بیدیگر میهایی متمایز از یکگِ پوستو رن

 یِ مشکالتِ مردمِ این دیار گر و مداواکنندهیِ مداقهچرا تو حرمتِ هزاران ستاره

 را

 چینی و     هایِ سخنداری؟     چرا تو تنها دانهنگاه نمی

 کاری؟     هایِ جالدان را در خاک میدام

 که استکانِ بلورینِ سخن     دانی چرا تو نمی

 ناکِ جهان در آغوشِ گرفته است؟     جانِ تاب

 قدر هم که پنهان کنند     گی را هر چهشرافت و فرزانه

 کند     اش مثلِ مُشک همه جا را پُر میعاقبت بوی

 گرداننداش سر بر میها به سویها و کوهو تمامِ دشت

 سپارند     اش صمیمانه گوش میهایو به حرف
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 قدر مرده استهایِ دیگرِ خدا هستند     و خاک آندانایی و روشنایی نام

 آوریکه تو دیگر نخستین زبان و زادگاه و رنگِ پوستِ خویش را به یاد نمی

 قرار     و او     او که دست در دستِ عشق     بی

 گردد     مثلِ ستاره بر مدارِ سرگردانی می

 دارد     اش را دوست میمِ جسمیدردهایِ روحی و آال

 شوداش گشوده میهاست که درِ دانایی به رویزیرا از آن

 شود!اش پخش میها و رؤیاهایهاست     که نورِ توانایی در شبزیرا از آن
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 طبیبِ طبیعت
 سان بسته استطبیبِ طبیعت عهد با خوبی و بدی به یک

 نان     سه مهد را درآورده است     و از دلِ هر دویِ آ

 جنبند     ناشدنی میکه با دستانی درک

 هایِ هزاران سال پیشِ تو در آب     نورِ چشم

 اندیشد که گویاکند حاال به اشتیاق     و با خود میدارد خاک را نگاه می

 آتش از آتش اصلن تکان نخورده است     و صدها سالِ بعد هم

 گونه ایستا خواهد بود     دستی تاریکنه در تکان     همینگوگهواره همین

 ترِ عمرتان باقی مانده بود     شما را که هنوز نیمِ بیش

 بر خاک فروانداخت      ناتمام چون سیگاری

 یِ ابرهاهایِ دنیا لِه شدید     و گیسویِ خاکستریاعتناییو شما در زیرِ پایِ بی

 د شدند     هایِ خورشیمانعِ دیدنِ چشم

 ترین طبیب است طبیبِ طبیعت     طینتاگر خوش

      گریعدالتی و ستمپس این همه بیمارانِ بی

 گانوری     این همه آزاردیدهیِ سخناین همه دام برایِ دادخواهان و اهالی

 پرسد: ست که میست؟     کیگانِ آزادی برایِ چیو کُشته

 گذارد؟کند     و پا در درونِ معاینه میمیچرا هنر در کارِ طبیعت دخالت 

      آورداین دستی که حاال دارد لباس از تنِ خوبی و بدی درمی

 پوشاندیا به تنِ آنان می

 آید!یِ نورش از صدها هزاران سالِ پیش میدگمه
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 مرواریدِ رؤیا در مسکنِ سردِ صدف
 اندازدپوشد و بندش را که میتردید قبا که به تن می

 اش با تیشه و تبرشود     و در مبارزهتر میامتِ درختِ دانایی برافراختهق

 ست جز تو؟شود     دشمنِ تو کیخورشید پشت و پناهِ او می

 ایدسته در پشتِ خویش فروبرده یِ نادانی را تاکه دشنه

 ایاعتنا بودهها     بیرنگارنگِ آزمون و چوبِ     هایِ درخشانِ تجربهو به تیغه

 ایهایِ درختانِ دور و نزدیک پراندههایِ اعتماد را از سرشاخهتو که جوجه

 ای؟تر به خواب فرورفتهتو که چون عقربه از زنگِ لوال بیش

 بندد     اش را که میتردید بندِ قبای

 شوندها باز میها و غرابتقضاوتیها رو به جهانِ بیپنجره

 در من      بینم     تومن خودم را در تو می

 چکد     هایِ خورشید فرومینمِ شادی از چشمو نم

 رودیِ خویش را نشانه میزند     ریشهتبر ضربه بر روحِ درخت که می

 هایِ اوست دندانهتَکِیِ تَکبختییِ شانه     در گروِ خوشبختیو خوش

 گذارد؟ویش مییِ خچرا زمین دارد حاال به اکراه     پا بر مدارِ مقصدِ هر روزه

 اندها شکستهای متروک     ارواحِ بیضهای هستم بر شاخهچرا در من که آشیانه

 اند؟ها از دوباره به دنیا آمدن خستهها نطفهو در بیضه

 ای     تو وقتی با خدایی که خودت هستی خلوت کرده

 را بزند      اتاگر کسی درِ ظریف و زیبایِ خلوت

 زند     مثلِ فلز زنگ می      تو با هستیسؤالِیِ بیگییگانه

 گذاردرؤیا تا از خودش پا به بیرون می
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 شودگی و فواصل آگاه میبه وجودِ بیگانه

 

 

 

 

 

 بختی نامِ دیگرِ خداستخوش
 و      کندآیا جسمِ حوادث است که انسان را سرگردان می

 ماند؟تارِ اجسام برجای میای که از رفاو را مجبورِ سرنهادن به بیابان     یا سایه

 شود وآیا از مغناطیس و مِهِ در گفتار نیست     که خورشید جذبِ اوهام می

 بختی؟     در زیرِ وسعتِ سطوحِ نسیانجاودانه محروم از دیدارِ رویِ خوش

 یادها مثلِ رودی راهِ خویش را از بَرند     

 آدمی     یِ ای از درختِ هستیو آرامش و قرار را مثلِ میوه

 بَرند     با آن که آغوشِ من سرد و زرد شدهکَنند و با خود میمی

 فراری داده است     با آن که توفانِ سرسختِ واقعیت  ام را تیرِ دردگانو پرنده

 ام را بر خاک ریخته است     هاییِ برگترانه

 سامانِ دریا     و با آن که سرِ سفید و بی

 یأس اصابت کرده است     هایِ عظیمِ با صخره

 باز کمانِ وجودِ تو چرا و به چه امیدی     راهِ خویش را از بَر است

 ها     یِ دست و رویِ زخمو شوینده
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 بختی نامِ دیگرِ خداستها؟     خوشیِ آنان به نبردِ میدانیِ دوبارهو فرستنده

 بختی خودِ خداست     که به دالیلی تاریک     خوش

 شود     هایِ سرد و باریک نمیکوچه میهمانِ

      گذارد     آیا داسِ داغِ حوادثای نمیو پا به درونِ هیچ خانه

 دانم     سازد     یا جسمِ در روح را؟     نمیروحِ در جسم را آماجِ خود می

 خندِ خویش     آبدانم اما     که در زیرِ دوستی و درخششِ لبمی

  دهد!و ناپاکِ خاک می یِ پستدست با غریزه
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 یِ کسی نیستفقر دلیلِ برتری
 میردگی مییِ گرسنهای از خشکیکند     قطرهپول شنا می ای در دریایِقطره

 ای بر تختِ فرماندهی نشسته     قطره

 اش به چوبکِ اعدام بستهاش خسته و بدنای چشمقطره

 خوردق میست که در تنِ یک آدم وردو دنیا کتابی

 و هزاران سالِ پیش     و هزاران سالِ پس     ما بوده و ما خواهیم بود

 یِ جهان     ناشدنیچکیده چون جوهری در ورقِ درک

 زده بر رویِ هر چه هست و نیستست     خیمهیِ بدخیمیدروغ بیماری

 جوید     و رودخانه ماری پیچان     که ماه را در زمین می

 دهی؟     خودت را به ما نشان نمیچرا تو رویِ 

 کنی؟     هایِ ظلمت و زمهریر را جارو نمیچرا زباله

 چرا تو گاه گُلِ قلبِ دیگران را آماجِ گلوله     

 یِ لوله؟     یِ قلبِ خودت هست نشانهو گاه خشکی

 گریمها میخندِ اشکگویم     من با لبها سخن مییِ دهانِ زخممن با قرمزی

 برم     ای آبی را به منقار میواژهمن 

 ای دیگرگون را بنیاد بگذارمیِ آشیانهپایهتا با آن نخستین سنگ

 شدههایِ گمیِ بالِ یک جلدند     و جوانی و عشقگی     دو نیمهگی و کهنهتازه

 خودنویس را نخست     سرشار از حسرتِ سیاه و سرگردانی     و باز هم نخست

      است کند     ماه دو نیمه شدهویِ مرگ میسرشار از آرز

 یِ آتش     دهندهنیمی فرمان     نیمی بر چوبکِ اعدام و

 چه بسا فقراتِ فقیری که در برابرشان          یِ هیچ خاکی نیستو فقر دلیلِ برتری
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  آید مار! روسفید از آب درمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنممن فراموشی را فراموش می
 گذاردها پا مینگِ جاسوسی و دندانِ مراقبت به کوچهروز با چ

 جویدمیاست ای جا گذاشته هایِ خودش را که در پسِ پشتِ هر پنجرهو چشم

 کردمان کسی را از خواب بیدار نمیما فلزی بودیم که زنگ

 بخشیدای نمیگیهایِ کهنه هیچ تازهمان به وجدانو رنگ
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 هایِ دریادانستیم که کنارهه بودند     ما نمیمان سرد و سیاهایِ عقلو دندان

 هایِ سرد و عبوسِ صدهزاران سال پیشِ خود را یِ صخرهدارند کفاره

 پردازندمی

 ست که دو تکه شده     یِ ماه از ریسمانیگیو خفه

 و در ساعت نامِ عقربه را بر خود گذاشته است     

 شانها با انگشتانبِ خویش     و ریشهعذابرند از می یها انگار لذتی پنهانکوچه

 ست  کنند     این چه روزیای به نمِ دوردستِ وجدان نمیدیگر اشاره

 یِ ترازو را به هم ریخته     و قامتِ بلندِ غمیِ اندوه     سالمتیکه سنگینی

 ساید؟     سرِ سروها را به خاکِ پاکِ پایِ تو می

 اندز اسیران را در راهِ شیری به دار آویختهست که شمارِ کثیری ااین چه روزی

 گردد ویِ خویش میدر به دنبالِ کفشِ رهاییو راهِ شیری دربه 

 ست که پرنده دیوانه شده     یابد؟     این چه روزیآن را نمی

 گذارد وفضایِ آزادی را واگذاشته     خودش داوطلبانه به درونِ قفس پا می

 زند؟     قفس قفل می هایِ خودش     بهبا دست

 هایِ جنایتکنم     تا در هر جا     جامِ جاودانهمن فراموشی را فراموش می

 کُشمها نوشیده نشود     من مرگ را میدیگر بیش از این

 هایِ او کُشته شوم  پیش از آن که به دست
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 هایِ گناهدندان
 ن هنگامِ زادناز دو سو     از هما "دینازاوریا"دو دنیا مثلِ دو 

 کنندهایِ گناه تهدید میتکه شدن در زیرِ دندانآدمی را به تکه

 بَرَدگیرد     میای به منقار میحیرانی تو را مثلِ دانه

 بستههایِ کورکورانه و     اعتمادهایِ چشمو ندایِ ندامت از اطاعت

 نشیند     سار میبر بلندترین شاخ

 گذارش به دریایِ دود و دروغ افتاد ای بودم که ناخواستهمن ماهی

 روییداش     هزار مشکل و سختی و صخره میای که از یک حرکتماهی

 و تسخرِ دو دنیا     مثلِ نهنگ     

 کردند یِ دهانِ خویش دعوت میاز دو سو او را به میهمانی

 دانستهایِ خویش را هم نمیرفت از تناقضِ فلسای که حتا راهِ برونماهی

 اند؟     تو را که نمکِ دلِ دریا بودیو را منقارهایِ حیرانی به کجا بردهت

 هایِ کورکورانه وزدی     تو را که بر اطاعتیِ روح را ورق میو آشپزخانه

 کندموجی در ابتدایِ جهان دهان باز میشوریدی     بسته میاعتمادهایِ چشم

 شود     و آوازش در انتهایِ جهان شنیده می

 کند     جا در خویش سفر میای اینفرهس

 بوسند     هایی در بیرون میاش را دستهایو مایده

 زینددیگر میهایِ متعددی که در مَسکنِ سردِ دریا و تنگاتنگِ یکصدف

 هایی که ساکت و تنها و متفکر نیستند     به هر حقیقتی هم که برسندصدف

 داردین و نخستین نسیم     تَرَک برمیترست     که با سبُکآن حقیقت قدحی

 جاست     مان از آنیِ ما در نبردهایگیشکستِ همیشه
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 گونه آتشی در تهِ دریا به وجود آمد     دانیم چهکه نمی

 جاست که نه از نام و     از آن

 یِ نخستین آشپزانِ غذاهایِ آسمانی     گینه از زنده

 ترین اطالعی نداریمگذارِ خسوف     کوچکنهایِ بنیاو نه از خصوصیاتِ خس

 "دینازاوریا"شب و روز از عشقِ شدیدشان به شما     مانندِ دو 

 واره در دهانِ خویش دارند مِهر و ماه را هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایطِ استخدام
 به آنان گفتند که برایِ پذیرفته شدن به شغلِ شریفِ جاسوسی و 

 کُنیجَعلسخن

      یستباید مثلِ جُعل ز

 سوی گردانیدسوی و آنباید مثلِ جُعل سرگینِ رذالت را به این
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 ستتان باقیهایاز شرافت و وجدان در جام ایجرعهاگر هنوز ته

 باید آن را هم بر خاک ریخت     و اینان ریختند و جانِ خودشان را بیختند

 ماند هایِ نخاله باقیتا در غربیل تنها اثری چند از ردِ پایِ انسان

 گان برایِ خود دست و پا     خورشید غروب کرد     و ستاره

 ها را     هایی با مشخصاتِ جُعلنامهشناس

 هایِ سرزده از خاکخورد؟     جوانهجنگلِ عشقِ درونِ ما از کجا آب می

 یِ اثباتِ چه چیزی هستند؟شان     در پیهاییبا سرکش

 گریند؟برایِ گلویِ چه کسی می   یِ بازویِ جرثقیل  هایِ آهنیگیره

 گیرندیِ خویش را میبینیای از تعفنِ شخصیتِ شما     تکه ها به دیدارِآب

 کنندتان     استفراغ میای از صدایها از شنیدارِ شمهو گوش

 گویند که برایِ پذیرفته شدنِ آدمیان از جانبِ الکها میبه جُعل

  سنگی باشد    شان باید قلوهقلب

      روزنشان اتاقی تنگ و تاریک و بیبینیجهان

 یِ سفره و خورشیدِ مستراحیِ میانِ سایهخورنده در فاصلهشان ورقگیو زنده

 عقب راه بروند و     جلوجلو بخندند     این جویگویند که آنان باید عقبمی

 وید     جهایِ زیبایِ خود را میها و وجدانیِ جرئتیِ از دست رفتهجرعه

 گی است     الماسِ درخشانِ عشق امانایابنده     گیو آخرِ جوینده

 کندسنگِ خارایِ منطق را مخطط می
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 لکوموتیوِ ناخودآگاهی
 ندنکشکلِ روح و ریاضیاتِ جسم     ادبیاتِ راهِ آدمی را تعیین می

 ییبینی و     این برایِ ورود به معنایِ زیبااو برایِ تصوری از جهان

 شودیِ فقر زاده میخانهای که در چوبکنند     پنجرهدری را باز می

 شودنمی داریهایِ سرزمینِ سرمایهدارِ دار و شکنجهوجه طرف به هیچ

 گان را     یِ ستارهیو آسمانِ نابرابر

 خواهدچون چتری بر فرازِ سرِ خویش گشوده نمی

 هایِ علومنصیحت و ریلاعتنا به تونلِ لکوموتیوِ ناخودآگاهی بی

 گاهی که به سودِ اوسترود     و تنها در ایستبه راهِ خویش می

 طلبِ طبیعتو تبعیض ستاشود     قانونِ قدرتمتوقف می

 نوایِ عدالت     ارغنونِ رؤیایی و خوش و

 ست دیرینخورند     عدالت نهالیدیگر نمیای هستند که به یکمثلِ دو جامه

 آرزویِ آدمی آن را در خاک کاشته      هایِکه دست

 ها و چه جسدها را که برنداشته!اش چه خونهایو از سرشاخه

 شانیِ متنِ تن و روحگیروان را بسته به روانی یا پیچیدهاین راه است که راه

 گی یا به غرورشان     ریشهبسته به بی

   پرستی   بسته به استعدادِ سرشارِ دادخواهی و زیبایی

 وارشان     یِ سنگینِ کوهیا به کودنی

 کندهایِ پاکِ دلِ خویش انتخاب میبرایِ پا گذاشتن بر بوسه

      اشهایِ توطئه و دروغتونل یکی را خوار به خاطرِ

      اش در راهِ عشقترمزیو یکی را سرافراز از بی
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 کند     سازی رستگار می زاللِ مثلِ صدایِ

 شود     یِ ثروت زاده میخانهوبای که در چپنجره

 خواهدسان دیدن نمیای یکها را در جامهبینیبه هیچ وجه جهان

 یِ عشق شدن و     سرنشینِ سرکشِ ماشینِ االهی

 از مرزهایِ باریک و تاریکِ وجودِ خویش گذشتن     

 تواند     یِ پروازِ عقابان پیوستن را نمیو به ملکوتِ آبی

 گردان هستم     من چمدانی سر

 گی     چارهخمیده و چمیده و در خویش فرو رفته از بی

 درختی و فرو افتاده از درختی      روییده در

 یِ دستی     گیجویا و چشم به راهِ درخشنده

               گذاردجسد را بنیاد میجنایت و بیکه ریاضیات و ادبیاتی بی
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 وکِ کفشِ کهکشانغباری بر ن
 ای از اثرِ نوکِ مدادی بر کاغذِ پهناورِ فضا چکیده استزمین مانندِ نقطه

 ها     و فریادِ خطوطِ رنگارنگِ درونِ آدمی از دردها و ناکامی

 ماند     خورشید را با عنکبوت اشتباه گرفته است مگسناشنیده باقی می

 آویزدرخت نمیاش را بر بندِهایِ خیسو از ترسِ او     رخت

 گشاید واش     گرهِ موانع را از سرِ راهِ خویش میمثلِ هوا که چه سرد چه گرم

 کندز حضورِ خویش پُر میاندک ایِ جهان را     اندکهایِ خانهیِ اتاقهمه

 ایوار کرده است     آیا از درونِ بیضهگان را سوگغیبتِ تو نیز     پرِ پرنده

 ن نخواهد آمد؟     آیا مگس و شاهین را تا ابدضلعی بیرومربعی پنج

 به یک چشم نگاه خواهد کرد خورشید؟     

      جویند؟ها را میدر دست و پایِ نخها تا کِی دربهو آیا گره

 هایِ کودکی با توپ و عروسکمنتها بازی     بازی است بازی همان

 گانسالی با واژهزرگهایِ بهایِ چوبی و پالستیکی بود     و بازیبا ماشین

 و برنده و بازنده هر دو یک غبار بیش نیستند     

 ما هایِ شده داشتهغباری نشسته بر نوکِ کفشِ درخشانِ کهکشان     دوست 

 شان از دَمِ دستِ ماه     تر دور رفتنبا هر چه بیش

 شان     شما را نخست دیوانه ویِ شکل و شخصیتو با تغییرِ دائمی

 کنند     ویران میسپس 

 ست رها شده بر مدارِ سرگردانی     خراشیزمین فریادِ دل

 و زمان شکلی کروی دارد     

 قصرِ آرزوها در آینده رسیدن به ای که پا گذاشتن بر آن به قصدِ کُره
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 رساندآغازِ جهان می یِیِ نخستین نقطهتو را به تاریکی

 یِ منیِ هستییگین و طوالنجا که از غیبتِ غمبه آن

 ها به اندیشه فرو شده     قلم

 چیدندیِ تازه را فرامییِ یک بازیو داشتند طرح و توطئه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاردکبوتری که تخمِ مصیبت را می
 توان گُلِ سبزِ سعادت را یافتهایِ زرد و پوسیده     گاهی میدر میانِ علف

 وار شتافتانههایِ پروهایِ آب     به سویِ آگاهیبا گام

 ای را بافت     خاک دیگر خسته است خیلیزهیِ تابینییِ جهانتوان جامهمی

 رنگهایِ خون     از خداهایِ خاکستریهایِ مرگ     از خیمهاز خیلِ نهال

 ست؟هایِ خالی برایِ کیزدنِ صندلیباریده از ابرها     کف

 هستی      یِ متقلبِیِ سرد و متظاهر     صحنهمگر صحنه
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 ها نیست؟     یِ دلقکگرییِ بازیعرصه

 زارِ سرخوشِ هزاران سعادت را    طلوعِ یک علفِ ناخلفغالبن سبزه

 بَرَدهایِ عقاب را با خود مینوشتهکند     خونخراب می

 آورد     ها را به ارمغان میو تخمِ شبیخونِ ملخ

 گرِ داد و ستدهادر باغِ ستم     مانست زاده شدیمما در باغی که به بازار می

 اش     پاییز را چون پاپوش به پا کرده بودنددر باغی که درختان

 بندی زرد به دست     گی را چون دستو زنده

 پیچ بود و     صورتِ سیگار از خجالت خیسهایِ کبریت پیچدر باغی که اندیشه

 گذاشتندرا میاش تخمِ معصیت     تخمِ مصیبت در باغی که کبوتران

 اش از خویش     همان نشستنکه برخاستن ستایاین صندلی

 اش بر خویش     همان برخاستن استو نشستن

 هایِ خالی     و کمالِ سفیدِ ماه را هایِ دریا برایِ صدفزدنو کف

 رباید     در میانِ آدمیانی با افکاری مانندِ نانِ بیاتتوفان به ناگهان می

 شوند     نی انقالبی هم پیدا میدالگاهی آتش

 هایی هم هویداسوختههایِ گندیده و نادان     گاهی دلالیِ اللهو در البه

 ها هستنداش تنها سکههایاما اگر بازار را باغی باشد     گُل

 اش بازرگانان     بانانو گُل

 گرددهایِ واال مییِ اندیشهیِ مشتری در حواشیوقتی سیاره

 است      انباشته از ذراتِ درخشانِ شرافت اششتو مُ

 آغشته به ترشحاتِ شرم باشد؟ یِ تودیگر چرا چهره

 یِ جسدیای     یا اندیشهو دیگر چه فایده از رجعتِ جسدِ اندیشه

 به زادگاهِ خویش؟



76 

 مرغِ آفتاب
 ندو یادِ درخشانِ یاران را     مرغِ آفتاب تندت     انگیزِ بارانهایِ دلدانه

 چیند     طوری که انگار نه انگاراش برمیهایرحمیبا منقارِ بی

 اندیِ این دیاران را     دریادالنی زیبا نیز در کار بودههاگیکرانهکه بی

 ای از تنییِ درآوردنِ گلولهجا در پیشان     اینگناهیهایِ بیو نیزه

 اند     یِ شکارِ شکارچیان بودهجا در پیو آن

 بلعدکند     هزاران کردارِ زیبا را میک گفتارِ زشت دهان باز که میی

 و چشم از نگریستن در اعماقِ رازآمیزِ خویش     وحشت دارد

 خواندآزادی فرامیدرخشانِ پرنده در آوازش تو را به مبارزه در راهِ 

 یِ گردون     و دریده به از یاد نبردنِ گریبانِ گَرد گرفته

 چکانِ فضا     من جهان را مثلِ ساعتهایِ خونشتنِ سوراخبه گرامی دا

 یِ شن در بادام مثلِ دو دانههایو چشم     امبه مچِ دستِ چپِ خویش بسته

 داشتی پیاده     روند     سیبی بی هیچ چشمبا باد می

 پیماید     پیچ و دراز را در سرمایی سخت میراهی پیچ

 !ای فقیرتر از خودش ارمغان داردهتا نیمی از خودش را به شاخ

 شودها گفتارِ شیرین یافت میپس هنوز در صدف

 و ساعت به تمامی تهی از اعدادِ عادل نشده است    

 تپدگالبی     برایِ در آغوش گرفتنِ راستی و حقیقت میقلبِ پس هنوز قوسِ 

    گذارد  و زنبور     زنبورِ تنها     تنها تخمِ تیمارستان را نمی

      گی نامِ دیگرِ فراموشی استدیوانه

 زند     ها نوک میو مرغِ مرگ تندتند به انارستان
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 از نامِ قرمزِ انقالبیون تهی کند    آنان را به تمامی مگر تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درخت چشمی دراز و عمودی است
 تواند بفهمدبرگی که در تنِ درخت خانه دارد     درخت را نمی

 باید از خودت دور بروی      میدنِ او     توفهبرایِ 

 داردهایِ غربت بکاری     هر کس که مرا دوست میات را در خاکو دو چشم

 بخشِ فراموشی بسپاردهایِ رهاییباید مرا به حالِ خودم بگذارد     مرا به بال

 چه مثلِ عنکبوت     خانه در گذرگاهِ باد ساختن؟ آخر برایِ
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 یِ اندیشه راایارویِ بلورین و شیشهآخر برایِ چه ب

 یِ مرگیِ زادن تا لحظهیِ قلوبِ فوالدی قرار دادن؟     برگ از لحظهدر محاصره

 جویی     از دستِ بادهایِ اضطراب و مارهایِ منفعت

 ظن     دَمی قرار ندارد     هایِ حسادت و سوءِاز دستِ باران

 گذارد     سر بر متکایِ سعادت نمی

 کند و چراغِ اکتشاف را نه روشناش رشد نمیشینی که جانما

 سپاردیِ عقب دل میشود     و به زنگارِ دندههایِ بازگشت میعاشقِ جاده

 انهایِ غارشای     که از کبودیرو آینهدر پسِ پشتِ سرِ ما دره و     در روبه

 گذارد     پا به بیرون می یعنکبوت

 را درست ببینی      اتنتو تا زادگاه و زادگاهیا

 یِ بلندِ معتبرترین معنا بنشینی     و بر صندلی

 ها بودم     دور رفتی     ای در تهِ جامِ جنگاز من که جرعه

 هایِ کور رفتی     بازو در بازویِ مارصفتان افکندییِ گرهبه بازگشایی

 زخم زدی و زخم خوردی     

 ی را ساختن و در هر جانبیاو به این نتیجه رسیده که هر خانه

 ربایداش میای را دارد     که عاقبت دهانِ سیاهِ مرگحُکمِ واژه

 بایدش کرد درختی     که چشمی دراز و عمودی است؟پس چه می

 ها نیستزمین موتورِ روشنِ ماشینِ کهکشانداند     درختی که می

  مارنددر ستونِ فقرانِ سایهیِ همو یاد و نسیان     دو مهره
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 آورَدکیلو کم می 10
 یِ عجیب و غریب و زیباهایی با اشکالِ هندسیچه فایده از خانه

 شعراش بیخورشیدند     و دیوارهایهایی بیاش سایهوقتی که ساکنان

 اش روحی ندارند؟     نارونِ بلندِ داناییهایوقتی که فواره

      بلر تابد     و نای بگری و سترونی را برنمیستم

 هایِ پیشین و    یِ مدامِ بازیبازنگری

 کند     هایِ تازه را ترویج میپا گذاشتن به راه

 آیدتواند با تو دشمنی کند     با من از درِ دوستی درمیآن گاه که کسی نمی

 رساندیِ دریاهایِ شریف میاش را     به عشیرهیِ کفِ دستو شجره

 یکی را فراموش کرده     هایِ نچه فایده از تکنیک

 هایِ خویشهایی که بر پایههایِ زیبایِ جنون     از تکنیکپا زده به موجپشتِ

 یِ اوجِ شخصیتِ فوارهنقطه     ؟کنندعمارتِ اعجاب را ایجاد می

 ست خوابیده در بطنِ خاکتصویرش     خطی و یگانه ست که تنهاایآینه

 شِ خویوحی روح است که از روح بودنخطی خوش و خوراکِ حشرات     آن ر

 یِ شناخت     شود     گرسنهتر میهر دَم گرسنه

 هایِ شعر     در وسطِ سطرهایِ شعور یتفیِ شنا در شفاگرسنه

 وار     فرشته مقدس وآیا سرانجام از این شورهایِ 

 شافِ اسرار     خندِ اکتهایِ لبو از آن شیرینی     از سرودِ این سروهایِ بلندِ ایثار

 هایِ صنعتیای سرد و محو بر جای نخواهد ماند؟     آیا عاقبت جانجز سایه

 هایِ سطحی بر جهان فرمان خواهند راند؟     من نایی خُردسال بودمجان

 هایِ سرزمینی بایر فرا انداختکه روزی دستی ناشناس     مرا به دوردست
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  و من در خویش نقب زدم     فرو رفتم    

 از تحقیقِ ذاتِ تاریکِ خویش تغذیه کردم     و باز برآمدم چون نارونی

 یِ نیاز     چشم در چشمِ زمین و آسمان دوختهبا هزاران شاخه

 سوخته     با پرسشی بر لب از یادِ عزیزِ صدها صدفِ زندانی و کُشته     دل

 شان پارهیِ دلها توپ است     و تورِ دروازهیِ آدمکه آیا هنگامی که کَله

 ای خواهد داشت!؟گی در هر جا که باشد و در هر زمانی     برندهیِ زندهبازی

 و با تردیدی در دست     که اینان     این دوستان     

 شان به راستانِ سرسبزِ بوستان     هایکه هدیه

 از ذاتِ درد است      هایی رنگیندسته گُلدسته

      انبوهِ خاک یا در زیرِ     خوابدر رخت شانیِ اجسامآیا خوابیده

 دانم اما که وزنِ شخصیتِ تودانم     مینمی     تر نیستند!؟مهربان

 از وزنِ یک شخصیتِ شریف و سنگین     دستِ کم ده کیلو کم دارد
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 اعتباری آونگین
 یِ تبارِ اعتبارها     تابش یا تباهی

 یِ تاریکی بند است     رزیدهبه سکون یا به وزشِ ورزایِ و

 ها را     یِ زاریزدههایِ تارتنکای که کوچهتاریکی

 خوانَدداند     مگسی سرودِ آزادی را میبرایِ عبورِ خود بسی تنگ و باریک می

 زاد باشندهایی     که حتا اگر دو هماما آجرها جِرشان گرفته است از این نسیم

 تند     شان شبیهِ هم نیسهیچ کدام

 اندهایی     که پرده در پردهدانگونه پیدا کنم در این زهمن خودم را چه

 پرند؟ها میشان     مثلِ پروانه از سرِ سبزهو گرما و الفت

 ها     ریشه در آبِ درخشانِ سراب دارند؟آیا تابشِ تمامِ حقیقت

 ها بگذری     یِ تنگ و تاریکِ آرمانتو تا از کوچه

 ها رایِ معصومِ شادیالیه به الیه تراشیدی     چهرهات را پایانِ روحبییِ تنه

 ها رایِ کفتارها و کرکسبا ناخنِ شیون خراشیدی     و رفتار و گفتارِ یگانه

 به معنایِ عدالت پیوند دادی     

 خواست تنها شبیهِ خودش باشد     ای را که میتو پروانه

 یِ هیچ خدایی را نپذیردگیپاره کند     و بنده ها رایِ تمامِ پیلهو شیله

 یِ روزگار     محکوم کردی     تو ندانستی که گاوِ ورزیده

 ها رابا و الفتهایِ تار     علفِ الفچه در روزِ روشن و چه در شب

 چرد     یِ آخر مییکی اما نوبت به نوبت     تا دانهیکی

 اعتنا به کشتارِ آهوهایِ بیاز مُشک چه بر جای مانده است حاال جز مشتی

 گردانند به دیدارِ سرنوشتِ دلی که دیگر سر برنمیهایِ خشکیدهجز جوی
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 گینِ کوهغم

 زند؟ها را در بانک ورق میو جز صدایِ رنگارنگِ اعتبارهایی     که عنکبوتی آن

 موهایِ شانه     گاهی با تغییرِ نگاهِ یک اقبالِ انبوهِ درهمِ دندانه

 یِ حقیقتشود     و در پشتِ چهرهرو میرو به آنیا رنگِ دو بو     از این

 شاید سه سراب نهفته باشد     

 دهد     نامند جانی را که خودش را جِر میچرا مجنون می

 روددر زندانِ تاریکِ وجودِ خویش     هر چه بیش     فروپیش می

 دهد     آورد و گُل میبرگ می

 دانِ جهان را بدانم     مِ نخستین و واپسین زهتا من نا

 قراری را در چشم نگردانم     تا من دیگرِ آبِ بی

 قدر عزیزی     تا من درنمانم از درکِ معنایِ تو     تو که آن

 کسان          که دور از خسان و کرکسان

 گذارند     کنند     باز میشان را باز میهاییِ خانهدر و پنجره

 قدرِ روح هدایت کنندیِ گرانتا تو را مثلِ مگسان     به بیرون از رایحه
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 یِ بوسه و درختِ چهرهپرنده
 یِ واالیِ آینه     برایِ سنگ فهمیدنی نیستصمیمیتِ سرشار و مهربانی

 ستاش     از او سخت شکستنیسالمتِ حجمِ کوچکِ ذهن

 آورمهایِ جورواجورِ جهان جمع میام را     از جاهایِ جانتکهمن تکه

 چسبانمها را به هم میها و به هزاران سعی     آنو با انواعِ چسب

 بینم که این جام آن جام نیست     این من آن من نیستاما باز می

 و نه ممکن بازگفتنِ آن که از صدها تصویرِ سریعِ تو در آینه

 ی نازنین     نبضِ این جهانترین     است    کدام یک اصلیکدام یک اصلی

 گینِ ما     بسیار زمخت بود برایِ قلبِ غم

 اش نه توانِ تغییری     هایو تقال و آرایِ ما را در دلِ سنگ

 هایِ دانایی را فرصتی باقی     و نه عمرِ دانه

 هایِ زرد و پوسیده به درآیندگیتا منقارها از غارِ تاریکِ زنده

 هایِ رنگارنگِ تجربه بگذارندمعناهایِ تازه و     جادهو پا به درونِ دُرِ 

 هایِ برف     از یک حرف     سپید و کوچکِ دانه هایِگاه تابوت

 شوند     از حرفِ یک شاعر     به گهواره تبدیل می

 رهانندتصویرهایِ زیبایِ عاشقانه در قاب     قاب را از مربعِ عذاب می

 گی     بر هزاران زخمِ نبضِ آدمیدادهیِ دلهاو زیر و بمِ صدایِ خیزاب

 گذارند     می یبرایِ دَمی     مرهم

 ساردادها چه شرورانه چه نیکانه     مانندِ برگی بر شاخیِ پنهانِ تمامِ رویریشه

 نایافتنی     یا موجی در دوردستِ دریا     لرزان است و دست

 ای     سخت شکستنیهر نتیجهیِ نتایج     جامِ رو جامِ همههم از این



84 

 ها را     اندکی تفسیر کنیمابعادِ تاریکیتوانیم تب و تابِ بیما تنها می

 کاوی و دانش را بگذاریمکنج یِچمدانِ چشمی تازه را بگشاییم     در آن جامه

 یِ خاطرات سفر کنیمهایِ پراکنده و بریدهو چون خونی بیگانه در رگ

 سفر و آن تفسیر     کمی از تقصیراتِ خودمان را کم کنیم تا شاید از طریقِ این

 م     ااما آن آینه را فراموش نکردهنه!     من 

 اشالیههایِ رنگارنگ و الیهاش     که بخششای را که طبعِ بلندِ اللهآن آینه

 کند     سرانجام سنگ را دیوانه کردسرانجام سنگ را دیوانه می

 گیر کندنبالِ ردِ پایِ او بود     تا او را دستدر به دسنگی که دربه

 بند زند     و بود و نبودش را     به زندانِ دودِ عدم بسپارددست

 یِ من     یِ بوسهروست ای نازنین     اگر که پرندههم از این

 شارِ روانِ بازوهایِ مننشیند     و اگر که دو آبیِ تو میتنها بر درختِ چهره

 گیردیِ تو را در آغوش مییِ شفاف و شیفتهتنها ریشه
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 ای آب / ای من
 آیند بازجویانوجویِ تو میکنند و به جستحتا درِ رؤیاها را باز می

 خواهند بدانند که چرا موهایِ سرِ خواب سفیدِسفید شده استو می

 گذاردقراری را مییِ من     تخمِ بیپناهییِ بیو چرا پرنده

 هایِ رنگارنگ     ها را حتا از پچپچهاهند پیچکخومی

 هایِ آبستن تهی کنند     و از پروانه

 ها را به افسارِ مراقبت مزین کنندخواهند گردنِ توانستنمی

 افتد     شخصِ مادهراده     در جسمِ سختِ ماده اتفاق میتولدِ اِ

 کندایع میکند     حقِ مکان و زمان را ضمکان و زمان را اشغال می

 کندشان خیانت میخیزد     در حقبا آنان به رقابت برمی

 آید     اما آیا کسی که ناخواسته به دنیا می

 اش را بازجویی و محاکمه کردهایخندِ تواناییمگر باید لب

 بند دعوت؟اش را به دستهایو جویِ زاللِ دوست داشتن

 گانِ روحیِ گرسنهیِ گونهزردی چرا باید از ضعفِو 

 لرزدترسد و مییِ آفتاب را طلبید؟     خدا از آن بیدی میکمالِ سوزانِ دایره

 که سرِ فرارفتن از امکاناتِ وجودِ خویش را دارد     

 زننداش بوسه بر صدایِ سرخِ خروس میهایو ریشه

 پناه استگانِ بیاش مأمنِ پرندههایبیدی که شاخه

 و واژه     و سرش غرق در دریایِ کتاب 

 دنگویگرد سخن میگان از ترسِ پییِ مردهبرقِ چشمِ هنوز بازمانده

 از امکانِ شکستنِ پیمان در زیرِ شکنجه     از لو رفتنِ بیضه
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 وارههایِ همیِ مدارِ رقابتگیهودهو باز گردیدنِ زمین بر گِردِ بی

 یِ رؤیاها     تکه شدهماهیان تو را در درهایِ تکه

 ها     در دیوارهایِ فرارییِ پردهشده پارهزهایِ زیبایِ چشمِ پارهدر را

 گفتی     که تولدواره میجویند     تو را که همو در اشیاءِ تیرباران شده می

 ست     حاال این آتش     ترین گناهِ آدمینخستین و بزرگ

      یِ خاکرا جز در دهانِ گشودهآن آرامشِ آرمانی 

 ز خواهد یافت     ای آب     ای من     در کجا با

 یاسمن  هر چه یِ هر چه سرود و ای از دست داده زیبایی
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 کبریتی کوچک در جیبِ سیمرغبسته
     شان هر کداممُشتِ که      ستهایِ فراوانیدر پشتِ هر نامی     دام

 جویندرا می یشخصیت ی ازبرایِ خود تشعشع

 بویندسوی     زیرکانه سرودِ سودهایی را میسوی وآندر این

 آیدیِ جان میجغرافیاییمن آن جغدی هستم که از بی

 ای    بینییِ دودِ هیچ جهانو به خرمنِ ابرِ هیچ خدایی     و به توده

 گذارد     پا نمیسپارد     دل نمی

 انداندیشه گذاشته یِاش را سالمتیاین درختی که نام

 هایِ ناآگاهِ غارنشیندستِ سرد و تاریکِ آب اش بهدانه

 وارهمانندِ هم هم یِ خاک کاشته شده است     اما اکنوندانِ خرافهدر زه

 یِ افکارِ توآید     و پرهایِ رنگارنگ و پراکندهدارد باد می

 دارندهایِ زیبایِ خودشان را از دست داده     مأیوس و آواره

 روندگی میهودهیِ بیرودِ طوالنیای با شان در گوشههر کدام

 تا ببینند چرا خبری از بازگشتِ سیمرغ نشد     نیامد     

 رودها فرا میاند     از درختاندیشه گذاشته یِاش را سالمتیاین ماری که نام

 آورد     و با هر برگی و در هر کجاها در میو خودش را به شکلِ شاخه

 به جان خریدار     شود     ننگ را رنگ میهم

 کننده از دیاری به دیار     من نامی ندارم     و مرگ را راهی

 هایی از خودم را زنم     کلوخاما هر شخصیتی را که شخم می

      یابممیهایی از خودم را و نَه کلوخ

 شان به دیگرانهایها و خوبیو حشراتی را که در پشتِ خیرخواهی
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 ها نهفته     تیها و خودپرسخودخواهی

 شان     سرهایِ تاریک فرو افتادههایهایی را که در پایِ روشناییو اشک

 گاه آرامشی بر دریا پارو نخواهد کشید     نه!     هیچ

 ها فرزندانِ پیرسال     شدنی نخواهند بود     دامها رامو دام

 یِ طبیعت هستند     و ناگزیرِ فطرتِ فرسوده

 هایِ بیمار     از دانستنِ این حقیقتهایی با اندیشهسانیِ انو مستی

 هایِ پوکِ شهرت را جویندهبه راه بودید     سی مرغِ دانه که شما سی مرغِ سر

 هایِ سردِ سود و سعایت     و خالی از سعادت را پویندهراه

 گی نوک زنندههودهو به دلِ بادهایِ بی

 تان     هایگریآری شما سی مرغ بودید که نسبِ منجی

 د     یرسهایِ جهان مییِ جنایتبه نخستین جلگه

 کبریتِ سیمرغِ ما     گینِ یِ الغر و غماما از یک دانه

      شودخاموش میهنوز افگارِ روزگار سیگارِ هزاران زخمِ دل

      پیچ و کبود و مثلِ درخت پُربارشانافکارِ پیچ

 گانِ گریخته از هر خدا و ناخداناهی     پرندهپگانِ پریشانِ بیبرایِ پرنده

  شودآغوش می
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 یِ دردشناسیتاجِ زیبایی
 شکلبهشتهایِ اردییِ جانِ آزادیگیتنومندی و برجسته

 یِ باد بودنه از ورزشی روحانی و نیرویی االهی     که از ورمی در نتیجه

 بطریاز اعماقِ    ای کوچک و پالستیکی  و با باز شدنِ درِ اندیشه

 خواهد چیزی را بگوید     دردی را بمویدبطِ بطالن بیرون زد     دهان می

 اما خودش خبر ندارد که در این میان     

 شناسیای از اجبارهایِ زیباییمعنا فدا خواهد شد در پایِ جرعه

 یِ تفکرِ تنوریِ معیارهایِ ادبی     تنومندیدر درگاهِ گسترده

 ردِ گریزِ یزدگرد     و آسیابانی که مرا کُشت      و نانِ گِ

 گِلی     یِ کاهتا دودِ اسالم از دودکشِ بامِ هر کلبه

      جهان بزندیِ آزادیگانِ گُلی بر سرِ گرسنه

 دارانِ پروانه و بهار     بندی به دستِ دوستو دست

 سکسی پوشیدهست این صبحِ از خواب برخاسته     این صبحِ لباسِ یارِ کی

 شود نارونی را به ناروا و در حالِ انجامِ اعمالِ ورزشی؟     مگر می

 پشته پوزش طلبید؟     اش     پشتهبه پشیمانی از کُشته     کُشت وو از رویِ نادانی 

 هوده نباشد     توانست تهی نباشد     بینه!     باد هم می

      خواستاگر که خودش می

 یِ خویششید به منجمد کردنِ جانِ گستردهکواگر که می

 یِ سخنانی     به سنگی شدن با ذراتِ فشرده

 انِ خویش داشته باشد     یِ دریا را در دهکه خالصه

 ش     اعرش را چون فرش در زیرِ پای و
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 سپاردکسی نمی اش را بهگورهاییِ معنایِ گِرد گوربانیزمینِ دندان

 دت     هایِ خوتو به دستِ خودی

 ای     یِ خودت کُشته شدههایِ هنرییعنی به دستِ فرم

 یِ روح باشدکنی که نان     باید به شکلِ هندسیپس دیگر چرا گالیه می

 اشیِ سیاهیِ شب با لباسِ لطیف و توریو بانویِ سفیدبدن و پُرستاره

 نباید این همه دور از دست باشد؟     

 یِ تقویم     از زندانِ کاغذی بهشتِ آزادهآخر گریزِ اردی

 قراریپاپوش     با آن همه دمه و دودِ بیتوشه و تغذیه     بیآن هم بی

 نمردن     پیش از مرگ پیچِ بودن     و هایِ دشوار و پیچو راه

 رنگِ پروانه     با دستانِ خوش     یِ درد راشناسیمگر تاجِ زیبایی

           واهد گذاشت؟            بر سرِ نسیمِ مأیوس و آواره خ
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 یِ بشقابیِ برنج در حاشیهااعتکافِ دانه
     هایِ امکانام که با بسته بودنِ نبودنمتعجب

 ام پا گذاشته بودآن عنکبوت از کدام روزن به درونِ خانه

 ان کرده بودهایِ تمیز پنهالیِ ظرفو چرا در هیئتِ جاسوسی خودش را در البه

 قافیه و زیر و زبرِ اصواتِ کلمات     نمک و فلفلِ شعر هستند     

 دآورَها را به دنیا میو تعجب بیرقی بلند     که جامِ اکتشاف

 این متخصصانِ علمِ تشریحِ رؤیا و تفکر     

 بندند     دستِ ساطور و داس را از پشت می

 شوندظاهر می هاهایِ مبدل در سرِ راهِ یاسو با جامه

 گانِ خبرکِشی و خبرکُشی     تا بازشناخته نشونداین خبره

 دهندها کشیک مییِ خانهآیند     در حوالیبه هیئتِ حشرات در می

 خوابندها میروند     و بر بامِ ویرانِ خیانتشرافتی باال میاز دیوارهایِ بی

 ستیِ بشقاب به اعتکاف نشسته اای برنج در حاشیهدانه

 یِ هستی برخاسته استاعتالیِ معصومِ معناها از سرِ سفره

 یِ تو     نمکیو موهایِ فلفل

 اندیشد که از جورِ آسیایِ زمان     هایی میبه جو و گندم

 شودشان خُرد میهایِ آسمان     ستونِ فقراتعدالتیو در زیرِ بی

 ن هراس داردیِ خودش را برداشتتلفنی که از دست بلند کردن و گوشی

 کندیِ سیمی دیگر را میاش جاسوسیقفسی که هر سیم

 دهد    یِ دیگر را لو میاش میلهزندانی که هر میله

 ِ خونینِ روح خو گرفته استکاردی که به کالبدشکافی
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 ذوق در زنبق     هایِ خوشحاذقانِ سربریدنِ پروانه

 گان به چشمِ قشنگِ شبنم     کِشندهمیله

 یِ گستاخیگی از سترِ گستردهنِ ستردنِ سطورِ معصومِ سادهاستادا

  در بشقاب همانیمیِ بیای شعرِ سرد و ماسیدهشمه

 هیوالیی که در محلِ کارش رویِ مبلِ گرم و نرمِ رذالت نشسته

 ها را شکستهیِ انساناش استکانِ زیبایِ آزادیهایدست

 گییِ قحبها انگشتانِ داغِ قهوهاش را     بکارانههایِ جنایتِ عقدهو گره

 کند     یا چایِ جاکشی باز می

 گاهی چنین سرشار از سوگ و سنان و سنگراهِ تاریکِ شامآری گذر از شاه

 مردانههایِ ظریفِ فرهنگِ شما     بسیار دشوار و سخت ناجوانبرایِ شانه

 انهعشقِ متقابلِ گُل و پروو وقتِ ما برایِ تمرکزِ حواس بر رویِ 

 آشیانه     پُر از عقرب و بسیار تنگ بودهایِ بیبرایِ اکتشافِ اندیشه
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 زنِ زیبایِ نبضِ تجرد
 گیرییِ نبض اوج مییِ موسیقیهایِ نازک و االهیتو که با بال

 هایِ پاک و پهناورِ باالیِ مفقود شدن درگیریتو که با آبی

 شهرت      یِگریزد از راهِ شیریات میتو که پای

 هراسِ افتادن     ؟گیریپس چرا دستِ ظریفِ هراسِ مرا نمی

 هایِ ابرِ نجابتاز جرقههایِ نجومی     یِ ارزشافتادن از زیبایی

 کمانیهایِ رنگیناز رعدِ رعنایِ شهامت     هراسِ افتادن از خونِ شهادت

 یِ بادها   یِ گهواره    ای آوارهگناهیهایِ خُردساالنه به بیگواهی و

 کردهایِ زیبا را بر زبان جاری میواره سخنای بادِ آواره     آن خاکی که هم

 گان را     یِ تمامِ هستندههستی آن خاکی که تمنایِ سعادتِ

 اشهایکرد     آن خاکی که در دامنِ سنگدر هر سوی ساری می

 دادزالل پَر میهایِ داد     و به آبها را پرورش میکودکِ معصومِ جرقه

 آن خاک     آری آن خاک     در نهان     

 پلنگ      ننگین و تهاجمینِ صدایِ شخصیتِچشمی به چنگِ سنگینِ یِگوشه

 اش از تمامِ باغهایِ نهنگ داشت     و دستو دلی با آرواره

 یِ سرد و زردِ خزان     تنها موسیقی

 اممن نه گذاشته شده     داشتبرمیها را یِ کِرمِ درونِ سیبو تصویرِ خزنده

 ام     و نه با مرگیِ زمین گذاشتهگی پا بر پهنهنه برداشته     من نه با زنده

 ام     یِ زمان خارج شدهاز دایره

 یِ نبوغِ یک انسانام که آیا باغِ چراغانیواره پرسیدهمن هم

 یِ حرمت و تعظیم باشد     تا شایسته
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      ؟گناه دفاع کندهایِ بیه از پروانهحتمن باید قاطعان

 ها بجنگد؟ آیا حتمن باید او با جنگلِ جنایت     قاتالنِ شقایق را رسوا کند؟

 ای بودن که مثلِ سیب     آیا ساکنِ سیاره

 کندها را صاحبِ سریر و سنان     و ژاله و واژه را خلعِ سالح میدسته کِرمدسته

 میردام که عسلِ زنبورِ شاعر میمن دانسته     کند؟مینها را خجل گالبی

 اگر که در هر باغچه     داغِ دلِ الله     زبان و سَبک و سیاقِ خود را تکرار کند

 کردنی تازه کردنی دیگرگون     به نگاهکمان را مجبور به نگاهو رنگین

 کند و امتناعهایِ گناه نکند     چه کسی ناز میبه شبنم

      ینبضِ نازنین و ظریفِ عشق از تماشایِ

 هایِ بلندش جاودانهبالیِ یگانهیِ که سایه

 جانِ زمینیان را دچارِ سرگردانی ساخته؟     

      هایِ روی آورده به خودشناسیداسیِ صیقلینهنگ چرا هراس دارد از عقلِ 

 رفتنکاران گسستن     هراس از یِ جنایتزدهبه خدا شدن     به از جنگلِ جن

 هایِ نجومی پیوستن     یِ ارزشاز به زیبایی

 هراس از ساحلِ ازدواجی پُرحاصل با زنِ زیبایِ نبضِ تجرد

 و زادنِ نوزادِ خالصی از آتش     

 یِ خونِ خدا     نوزادی با رگِ رازِ نجابتی سرشار از خرمی

 ؟هازدن از تمامِ خواستنیِ تنیِ خارزدودههراس از زیستن در خانه
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 سالخ
 تا کلبه به متکایِ اعتکاف تکیه زده     

 یِ ذاتِ روزگار نشسته     و از استکانِ نایابِ ادراکو بر زیلویِ ظریفِ شناسایی

 نوشد     چایِ شیرینِ اعتماد و آرامش را می

 کوشدها میها و کندویِ دروغو به دور کردنِ خود از کدورت

 مندیتمیزِ سعادتزیباست بدنِ تو پوشیده در لباسِ 

 ات شالِ ابریشمینِ شادی     و بر گردن

 گذارم     و کالهِ شمعِ شرمِ حضور رااما همین که من از خانه پا به بیرون می

 شودشکر مینی زارها همه بیدارم     سخنِ نیدر برابرِ جمع برمی

 یِ شکالتای از مزهزمزمهپروازِ رنگارنگِ مشکالت     با زبانی بی

 کدام منقار و کِی     در کجا شود    ها     آغاز میلکپایانِ لکمانندِ لشکرِ بی

 ها را از ریشه درآورد؟     که دیگر هیچ کوهی     چشمِ جانِ انسان

 که دیگر هیچ جنگلی          رساندسنگ را به کمال نمی

 گرداندبازنمیشان را     به جهان یِ عزیزِ از دست رفتهها و یادوارهجوانه

 کند     در امورِ این دشتیکه دیگر هیچ ناخدایی دخالت نمی

 معناییهایِ سردِ سالخِ بیپشته     دستاش را پشتههایِکه شقایق

 ربایند     دلِ کدام تاک شکسته است؟کشتی میکشتی

 شوندکتابی را قرائت کند     حواسِ اشیاء پرت میآید که تا کلبه می

 فرش     جز چند تکه استخوانِ رؤیابر سنگ و در کوچه

 ماند     چیزی بر جای نمی    از خونِ آرزوهایِ ماسیده  لختیو 

 زند ـ خدایِ تکیده و معتکفِ همین پایینیِ خدا را نمیچرا دستی درِ خانه
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 گوید     نشیند     نمیهمین خاک را ـ     چرا کسی با او نمی

 یِ پشتِ سر راهایِ طی کردهسراسرِ مسافت  پوید با چشمی تازه   نمی

 یِ خویش بکاهد     زبانیتا کندویِ کیهان کمی از تلخ

 هوده برایِ هیچ     و نسوزد دلِ شمع این همه بی

 ها بیش از این نافهمیدنی باقی نماندنیسبزِ و تا که صدایِ 

      ؟ها و جانورهایِ جوامعِ مدرندر جنگلِ خاطرجمعِ جوانه

 هایِ تخیل     ربار از تصویر است و از صدفپُ

 اعتکافِ آب          یِ قاتالنِ خویشاز مقتوالنی جوینده

 جا به زیرِ خاک     لشکرِ حشرات     اما افسوس که این

  آیند!گان مییِ دنیایِ مردهتنها برایِ جاسوسی

 

 

 

 

 یِ وقیحِ استراقِ سمعقورباغه
 بخشِ گُلیِ رهاییگلولهتَک گلوله     آنکجاست آن تَک

    یِ سرود ِسنبل آن به ارمغان آورنده

 ای که خونِ متبرکِ آزادی از آزارهایِ دنیا و دنیاپرستان آن گلوله

 هایِ خدا خواهد ریختفطرتان را     بر خاک و در پایِ استخواناز پستی و پست

 آب؟ بر جانِ شریفِپاهایِ پلیدی کِی به سر خواهد آمد پویشِ 

 بر لب داشت     را ای عذاب از همان روزِ ازل نیز     نی
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 پنداشت     قَدَرقدرتِ سطوحِ هستی می و خود را فاتحِ

 یِ عادت و نابینایی     یعنی دو خسِ یک خیزاب بوددهندهو در دِه و شهر رواج

 عذاب تفنگِ دروغ و اتهام را حمایلِ خویش کرده     

 هایِ بعید بودهایِ تهی و وعدهاش پُر از واژهو خشاب

 حاال اما آرزوهایِ مومیایی با تابشِ ذراتِ زردِ آفتاب     

 کند و     اند     خدا دارد فریاد میاندک آب شدهاندک

رنگ را هایِ آبیطلبد     و بندِ ارتباطِ انگور و شورانگیزیاز انسان استمداد می

   کند   یِ تجربه و خِرد تکمیل میقیچی

 یِ تلفنی    گی و کوتاهِ پس از مکالمهزنگِ همیشهحاال اگر آن تَک

 یِ سکوت گذاشتن یِ تلفن را بر دوشاخهپس از گوشی

  یِ خروس  کنندهربا     و روانیکُش     خوابسپس آن بوقِ ممتدِ آزادی

 دستِ استراقِ سمع رابهیِ وقیح و قواد و قمهامانی دهد     و قورباغه

 مِ برق قاطعانه بگیرد     شورمندانه بکُشد سی

 گانیِ انگشترِ ستارهتلهطالیِ بیاز هایِ ما سرشار شاید که شب

 یِ انگشتِ شما شوندگانِ پُرتب و تاب و شورشیبرایِ پرنده

 یِ آوازها و یِ آزادیبندِ آزاردهندهشاید که شلیکِ شعری شاد به گردن

 هاکوبیپای

 ت را بر خاک بریزد     گردنِ این روزگارِ ذلیل راخونِ مکروهِ خیان

 اندک به خود بازبیاوردگُل و سنبل را اندکذره برافرازد     روزهایِ بیذره

 هایی ببَرد     که سرِ تصاحبِ دریا را ندارندهایِ تازه را به جانبِ اردکو میثاق

 نشینندنی نمییِ خدا به پشیماهایِ فرسودههایی که در پایِ استخواناردک

 بارندگزارند     اشکی نمیهایِ پوسیده نماز نمیو بر جسدِ ارزش
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 طنابِ مطهرِ تعهد
 زنان     کنان و کنایهپچپروانه پچ

 رساندمرد را به سمعِ شمع میهایِ ناجوانشرحِ حالِ نان

 زندکار را به چشمِ خویش میهایِ گناهعینکِ گالیه از گُل

 کند     تا تب و تابِ قلبِ انقالبیون وک قلم تبدیل میاش را به یدو بال

 بازان را     جاودانه سازدیِ جانِ جانفشانِ خداییآتش

 هایی را     که شبانه و تندتند     یِ بیلو رسوا قبحِ قبیله

 خواه بودنددر کارِ کندنِ گورهایی برایِ نورهایِ عدالت

 ریزانِ خروس ربودندخوننورهایی که خواب را از چشمِ خائنان و 

 ای را در خود داشته باشدای که فوارهی بزرگ     بوسهکجاست سالمی با حیاط

 هایِ فراوان     و آن منقارهایِ بلندِ بارانآغوشی با پنجره

 چیدند     یکی برمیهایِ زردِ زمینی را یکیکه دانه

 نشاهایهایِ ناسردی که هیچ یک از سوراخکجا رفتند آن نی

 کردند     سعایتِ سوراخِ دیگر را نمی

 اش یک خورشید بود     آن سایبانی که سازنده

 چکید    هایِ شسته میچکه از رختای که چکهگیو آن زنده

 و بر بندِ تمیزِ رختِ تعهد خانه داشت؟     تو کِی باز خواهی گشت

 نه بودپروارنگِ هایِ ات پُر از شورانگیزیهایِ پاکپچهای که پچ

 و صدایِ عطرین و بویِ زرینِ عود     

      کردند؟طرحِ طبیعتِ سیرتِ زیبایِ تو را رسم می

 یِ هر فکری که اتومبیل برانداش در دندهحاال یک نان با موتورِ نامطمئنِ قلب
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 یِ خویش ساخته گردِ خیابان     او را طعمههزاران دندانِ بیابان

 کننداش را دیوانه میخورند     و سرنشیناناش میهایتا بُنِ استخوان

 هایِ عقل را تلخ کرده استیِ خشم     خوشهحاال بشقابِ شکسته

 و کلیدِ کجِ عصبیت     فانوسِ انصاف را خاموش     

 یِ سربریدنِکارانهتوانند نشان دهند که در ماجرایِ جنایتتر میشاعران به

 شمع 

 گناه استگیاهِ خودِ کارترین عاملِ اصلی     گناه

 شود(ها     تبرئه میتر در نیشترِ تاریکِ ریشه)که البته او هم با کاوشِ بیش

 ها در تمامِ طولِ عمرشان     تر افشا     که بیلو به

 اند     کندهیِ خودشان گور میسپاریبرایِ به خاک

 جاطهرِ تعهد در اینو تاریخِ بازگشتِ مرا از ظلمتِ آن دنیا     به آغوشِ طنابِ م

 حدس بزنند تردرست توانندزار     تنها شاعران میدر این دیوانه

 اما افسوس که حاال     انبوهِ درهمِ ابرهایِ شادی     

 دیگر جایی برایِ آذرخشِ اشراق     و تندرِ درایت باقی نگذاشته است!  
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 یِ تصویرکشتی
 کنند     یکلماتی که بال در بالِ هم پرواز م

 کنند     و خونِ روح را در رگِ رازهایِ خود آواز می

 گذارند     هایِ ما بنیان میو حقیقتی را در آشیانه

 ست     اییِ خُرد از میلیاردها نقطهزمین تنها یک نقطه

 که معلوم نیست کِی و برایِ چه     و از خودکارِ کدام خدا     

 ها     و چرا در طولِ هزاره به این پایین فروافتاده؟    

 پیاپی عِرضِ آدمیان را به باد داده؟     

 حیاتِ خود ویِ آیا خاک متعهد است به آن چه که در حوالی

 گذرد؟     تصویرِ سرکشِ دریا ویِ حیایِ دیگران میبه آن که از حواشی

 د راسنگی که درمانِ خو     ستاره وهایِ بییِ جان     تبِ شبقابِ شکسته

 یابد     هایِ شعر و رؤیا میدر زیر و بمِ خیزابه

 کنند     ها بال در بالِ هم پرواز میانسان

 تواند صید کندیِ رازشان را هیچ تور و دامی نمیو سایه

 یِ کاغذ راها     حواسِ حواشیتواند با اختراعِ بازیسازِ تو تنها می

    بخش پرت کند  یِ جاناز فقدانِ آن واژه

 یِ ابرهاالیِ میلههایِ تاریکِ خواب     از البهآیا اینان که از شکاف

 کِشند     ها     به بیرون سرمیاز عمقِ عقیقِ اقیانوس

 هاها و از درونِ آوندِ درختیِ پنجرهآیا اینان که دزدانه از پشتِ پرده

 خدا هستند؟ کنند     جاسوسانِدانِ آسمان تنگ میهایِ گُلعرصه را بر گُل

 گرمایِ شدیدِ تابستانِ توبه     و خورشیدِ ابتذال     
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 هایِ روزگاریِ تمامِ میوهگیو گندیدهیِ خیانت     هایِ به جا ماندهانبوهِ آشیانه

 نه     من کافر نیستم     

 کنمام را با نامِ پاکِ خدا آغاز میهایخواریمن همیشه شراب

 یِ آسمان هایِ آبیسویِ خواندنِ سوراخ ام را بهمن هر صبح پنجره

 کنمهایِ زمینی     باز مییِ تنِ نازنینِ زنبقو شنیدنِ نی

 هایِ مخفی را برایِ آن در ها و دوربیندانم که این همه میکرفونمن می

 اندها کاشتهگورستان

 شان به درآیند     هایگاهگان روزی از خوابتا مبادا مرده

 خبر دادن به دیگران که تو شبی     پوشیده و پنهان     بیو آگاه شوند 

 ای که تصویرِ درونِ یک قاب بود نشستی در آن کشتی

  یِ زمین را به حالِ خودشان واگذاشتی!  رفتی و خودکارِ خورشید و نقطه
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 شکل استجنایت کروی
 انگیزِ حکایتِ پُرشکایتِ دلِ آدمی     تکرارِ مالل

      شکل بودنِ جنایت استرویاز ک

 وطن     و از گردشِ گردنی جدا شده از تن و جاودانه بی

 راه     بر مداری مأیوس و تاریک     از این باریکه

 گونه سرافراز بیرون بیاید؟     پایِ خدا چه

 ای را بخواند     گونه سرودِ دلِ آن ستارهچه

 اش     شتنکه هر شب با شور و شوق سر بر بالش گذا

 ای باز زاده خواهد شد؟تنها برایِ آن است که ببیند     فردا با چه قیافه

    هایِ عبادت  یِ دستگیهودهسویِ عادت     بیهایِ کمچشم

 دهدنمیها اش هیچ تغییری در رفتارِ گوشو معبدی که صدای

 ها سچراغی در احساشوید     هایِ صورتِ خودش را میای که اشکلوله

 کنونو مرگ که از سالیانِ بسی دور تا که گاهی دود دارد و گاهی ندارد    

 کشان آرزویِ کشفِ اسرارِ تو را     خسته و خمیازه

 بیند     نه     او نخواهد مُردو در آغوش کشیدنِ گرمایِ بدنِ مرا در خواب می

 او     آن نانِ روشنِ شعور     

 گریزی     داشتِ عادتگرایی و به گرامیواره به مردممدارها را هم

 خواندستیزی     و به پرهیز از زهارِ زهادی فرامیبه قطعیت

 کنندکه خود را تاجِ سرِ گیسوانِ سبزِ جنگل معرفی می

 هایِ مهربان وهایی     که مادرِ دروغو سریرِ سلطنت را دو دستی تقدیم به قدم

 سکندری خورَد و واژگون شودقدر دودهایِ عابدند     زمین هر چه
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 اش سخت به آسمان چسبیده استشِکوه و شکایتِ پُرحکایتِ آدمیان

 یِ امروز     گذارانِ تنورِ اندیشهو بنیان

 شوند هایِ فردا تبدیل مییِ نانافسوس که به اشکِ دیده

 اش نیست     ست که هِر از بِر حالیمرگ آدمی

 ستهایِ نجیبانه خالییِ قشنگِ شادییاش از قالهایِ خانهو کفِ اتاق

 من کوه و     دخترم غنچه      پدرِ

 کوهی استوار ایستاده بر سرِ ایمان به اعتقادهایِ زیبا     به انتقاد از خار و خیانت

 هایِ جنایت     به پیکار با پاهایی که میزبانِ راه

 الیِ باغ استهایِ واای که معشوقِ تعهدی قرمز به قداستِ عالقهو غنچه

 یِ آبیِ چراغ     و با آن که کتابِ گشودهآری با وجودِ شکست یا خاموشی

 ست     گیاز تشنه مردههایِ سرشار از واژه

 یِ خوابِ شاعر تنها از آن است     شور و شوقِ شبانه

  ای     از دلِ خاک زاده خواهد شد؟ که ببیند خودش باز فردا با چه قیافه
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 نفتِ سبزِ عشق
 زاگِ زیبایِ جانهایِ نبضِ اضطراب     از زیگهر چه از فراز و فرودِ ضربه

 گویی     هر چه چون خونو از پیچکِ جنون بر دیوارِ عقل می

 پویی     می یهایِ شکسته یا پابرجادر رگِ پیمان

 خوانیمویی     وقتی که مرا مینام میهایِ گمهر چه بر گورِ گِل

 بینی که عشق     آیی     باز میکه به من می وقتی

 سرود و ستاره     یِ صبحِ هستی     بیمثلِ نخستین صفحه

 رود با این قلم؟     کجا باز خواهد ایستادحرکت مانده است     چه میبی

 هجومِ بازِ زاری به گنجشکِ دانایی؟     چرا عروسانِ اسرارِ آتش

 آورند؟     بیرون نمییِ سردِ خاک سر به از حجله

 بَرند؟یِ آب نمییِ گُل را     به خانهچرا حجمی از آغوشِ دوستی

 کشد     یِ قلب سر به بیرون میهر چه نبض از پنجره

 بیند که هیوالیِ شب     باز می

 یِ گوشت و استخوانِ خورشید استماندهدر حالِ خوردنِ باقی

 یِ چراغ و باغ را     و رابطه

 کنند     وبت برگِ دوستی و نفتِ دشمنی تعیین میبه ن

 زندزمین بازارستانی است و رؤیا     از خرید و فروش شدنِ خویش تن می

 گیردزند     در خواب دستِ مرا مییِ خوابِ مرا میواره درِ خانههم

 هنگام     بَرَد به دیدارِ آنان که گرچه سخت نابهو با خود می

 شان بوسه بر گلوله زد     ار تابید     یا تنسرشان از فرازِ د

 اند هنوز پاکِ پاک     جا ماندهاما باز همین
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 یِ دلِ آدمیِ عالم     با آغوشی به فراخیمثلِ نخستین صبحِ معصومِ هستی

 یِ درخشانِ عشق راشان     سرودِ سَروریهایِ رنگارنگی که دهانو پُر از گُل

 یِ راستی و     پیچی از پاکی   کند  در رودها جاری می

 ای از ستونِ فقراتِ مارِ دروغ     مهره

 اندازند     گی را راه میبا هم ماشینِ بغرنجِ زنده

 یابدآغاز و پایانِ شب     مقصدی برایِ خود نمیماشینی که در تنِ هیوالیِ بی

 گییِ جاودانهدهیِ یگانه اما جِرخوریِ خون     بر جامهزاگِ ناگزیرِ حجلهزیگ

 هایِ من     و هجومِ سبزرنگِ نفتِ عشق در رگ

 کندکه وجودِ تو  را سراپا چراغ می
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 گویدندارد دارد سخن می
 رقصروشنِ یِ ترانه     و چراغِ یِ واژه و تیراژهباطری

 کند     و بنزینِ زیبایِ موسیقیداشتن میوستیِ دماشین را سرشار از انرژی

      ها را مجبور به ترمز     به توقفیِ جنایتگاهی جاده

 گوید     یِ من است که دارد سخن میاین کُشته

 بوید در زمین و فضاموید     میکه دارد در غمِ قربانیانِ سرعتِ خیانت می

   رشان را   یِ پا و پَمانده آثارِ به جایِ

 گردندگان همه بر مدارِ تاریکِ تفسیرِ هستی میستاره

 جنگندکنند و میدر راهِ این عقیده و آن عقیده تبلیغ می

 شان پیروزی     شان شکست و شکستپیروزی

 شوند به گَردی     و خودشان عاقبت تبدیل می

 جوید     گرگ چراغی را در چشمِ خشکِ بیابان می

 ای یِ دایرهسماعی که شعاعی از خورشید را به خانه اند ازها خستهو سنگ

 کنددعوت نمی

 کند     وقتی که زین با بنزینی خودکشی می

 شان را زود فراموشهایِ فرورفته در کتفو خودِ قربانیان قمه

 رانند     و ترافیکها میها بر چهارچرخ معنایِ جهان را در جادهوقتی که تابوت

 گویدشویان است     وقتی که ندارد دارد سخن میمردهیِ ترافیکِ تاریکی

 یِ پریان را خورده وطعمِ پایانِ قصهیِ خوشو پلنگان نقطه

 وار رایِ ژالهیِ خدا هستند     باز تو این همه انرژیعاطفههایِ بیگان نطفهستاره

 آوری     شکایت از چه کسی راات درمییِ جانِ گیاهیاز کدام دایره
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 بَرییِ جان مییِ جاودانهناکِ کشیده بر جادهو هول گاهِ آن خطِ تیرهپیشبه 

 هاست؟کَُشیها و ترانهاتومبیلِ طراریترمزِ قرمزِ آن خطی که حاصلِ 

 میردشود و به سرعتِ نور میهر حقیقتی به سرعتِ نور زاده می

 هر خسی     یِ هر خدایی     یا واره و در خانهروست اگر که همهم از این

 شود     ای در بشقابی تقدیم میبه آدمی     قمه

 ور و گریزان     چهارپا و شعله ستایاسب جاده

 پایان     شان بیهایشادی گَردهایِ دیوانه سر از پا نشناس و

 جا در زمین     سامان     اما اینهایِ بیدار و بیدر کهکشان

 ای را خریداری کندای قمریتا از مغازه    رود قلمی راهی دراز را پیاده می
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 مقاماتِ باالتر از پایین
 یِ تو روییده بود     یِ خانهآید آن گیاهی را که در حوالییادت می

 دادِ سبز     آن روی

 اش را در زیرِ دامنِ پهناورِ خاک پنهان کردههایکه زردی و ذاللت

 هایِ جانِ تو ماسیده بود؟و پنجره اش انگار بر درهایو نورِ چشم

 هایِ آسمان     آوری که در آبیو آن آب را به یاد می

 خود برده      هوش و حواسِ مرا با

 ها سرگردان کرده بود؟     در دهات و شهرهایِ کهکشان

 گونه و کجا و کِی     به ناگهان خشکیدند؟آن دریاهایِ یادشان به خیر     چه

 تنگی برایِ خنیاهایِ ناله و رخسارشان خراشیده با ناخنِ دلپُرهایِ آن نهال

 خدایی

 برگ ریختند و سراپا پوسیدند؟     چرا برگ

 یِ در     وگویِ گرمِ دست و حلقهزیباست گفت

 اش به گردنیِ عاشقانهگیبند و خیرهیِ گردنسکوتِ حکیمانه

 و قابلِ تقدیر تقالهایِ یک خورشید 

 یِ زنجیرِ صد مِه از دست و پایِ خویش     یبرایِ بازگشای

      کودکی یِ دورانِهایِ روحیصد مهِ ناشی از صدمه

 آید که من     کنند     یادم میکه تا پایانِ عمر آدمی را بدرقه می

 یِ خودم روییده بودم     یِ خانهدر حوالی

 ها و افکارِ خودم را زیرِ  یگو با دو چشمِ سبزم هر حرکتِ حیاط و در و دیوارِ دیوانه

 نظر داشتم
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 ها را فوری به مقاماتِ باالتر از پایین گویِ مگسو آمد و رفتِ رفتگرها و گفت

 دادمخبر می

 کردمرویِ خدا را بخار میآوردم     آببردم     آتش میمعرکه می

 کردی     ای که تو در آن کار میو بر سردرِ اداره

 درشت نوشته بودند:با حروفِ درخشان و 

 تان را ابتدا زیرِ پا بگذارید     یِ ناچیزِ شرافت و وجدانماندهته»

 دارنداش میزیباست آهنگِ نبضِ او که دوست«     گاه به درون آیید!آن

 هایِ آسمان برده     اش را آبیآن دل و هوش

 اش دل از چراغِ درختان ربوده     هاییِ چشمآن سبزی

 سرشار از سرودِ خورشید است هاش همهایوتِ سایهآن که سک

 سالی     همه صرفِ آناش از کودکی تا کهنو اوقاتِ ورقِ روح

  خشت دریا را دربیاورد گی     خشتپایانِ زندههایِ بیکه از خشکی
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 هایِ کوتاهِ عقلدرختی با شاخه
 ها را متحملدشوارییِ شیرینِ عشق     خودش یِ راهِ سفیدِ حبهراهبه

 کندگی     نشاط و شورانگیزی را هبه میاما به شوربختانِ گریزان از زنده

 فروشداش فخر به دریا میشود     ریزترین ذرهگی شکسته که میلیوانِ دیوانه

 نشیند     هایی میگو با صخرهوو به گفت

 شان خارج از اشکالِ هندسی است     که محتوایِ خیال

 عقل دارد     و نه فقط با دیگران     یِ کمن هزاران کوچهزمی

 که گاهی با خودش هم سرِ جنگ دارد     

 ندرَتان رنج بَوجویِ کسانی هستید که به جایدر به جستو شما دربه

 اندانتظارِ رسیدنِ پاهایِ زاغهایِ سفید چشمتان بمیرند     راهکه به جای

  بلندِ کفشی     که در کالبدِ کهنِ کیهانیِشان از پاشنهو سرافرازی

 دست به دعا برداشته است     بارش بارشِ دیرهایِ زود است     

 بارش بارشِ زودهایِ دیر     بارش بارشِ تیغ و سر است     

 بارش بارشِ سر و تیغ     

 نامند     هایِ سفید و ریزی که خودشان را شَکر میو سنگ

 اندیِ خدا رفتهوار تا خانهست که هرمهاییتاوقاتِ تلخِ تو از خش

 اند     سرایِ او بازگشتهو با دستانِ خالی از حرم

 راهِ پیراهنِ افکارِ راهبانی     نیز از راه

 فرستند     هایِ زندان میکه دریا را به پسِ پشتِ میله

 ای برایِ عبورِ نور ندارد     شان روزنهو زنبیل

 زند یِ اشکالِ هندسی پرمیای در وراپرنده
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 شوند     ها پوسیده و اوراق میجا که تقویمـ آن

 ساید     ها را میو سوهانی سراپایِ سرافرازی

 کند ـ     و مبدل به خاک و خاشاک می

 تواند بود؟هایِ کوتاهِ عقل چه مییِ من به درختی با شاخههدیه

 یش بجنگم     هایِ تاریکِ خوجز آن که شب و روز با ریشه

 اش رنج برموجویِ کسی که به جایدر به جستگی به دست و     دربهتارِ دیوانه

 اش بمیرمکه به جای

 

 

 

 

 

 

 یک جفت کفش دَمِ در
      آورندهایی که تازه سر از تخم درمیعشق

 اند     ها شکستنیدانند که تمامِ پیروزیهنوز نمی

 شدنی     ان     آبیِ معناها رویِ زبانِ زمو بستنی

 واره ناراضی استیِ تو از چه ساخته شده     که این کبوتر همذاتِ ذایقه

 اش دراز و آهنی؟و آن زندان آدمی سنگی     و دست و پاهای

 پیچدهایِ هستی میگر سیاهیپیچکی بر ستونِ ستم

 ایق آیدیِ زمینی فناشناسانههایِ نمکزیهایِ گردون و گربهتا مگر بر گربزی
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 خورد     ها تَرَک که میتخمِ ترانه

 آورد     اندک راهِ شیری از آن سر به بیرون میاندک

 کندها پرواز میها و زندانیِ ذوقِ ایزد ضدی ناشناس     بر فرازِ برجو ذوزنقه

 یِ عشقگیام     من تشنه از مردهیِ عشقگیمن مرده از تشنه

 اندبوده ؤیاها رازی عوضی را در آغوش گرفتهدانم که تا به حال رمن می

 انددادهزدن به کلمات نجات میها خودشان را با نوکو مریضی

 ناکِ خاطرات     دانم که دیگر رختِ رخوتمن می

 ها باز نخواهند گشت     یِ واقعیتلباسیبه چوب

 ترین نبضیِ عصب     بر میزِ تحریرِ ظریفو تو هر بار که در زیرِ روشنایی

 گیردنگاری     روزگار معنایِ دیگری را به خود میشعری زیبا را می

 آیا هنگامی که عمرهایِ متناقض     مانندِ زلوبیا     

 شوند     هنگامی که آدمیسان بر رویِ زبانِ زمان آب میبه یک

 هایِ گوشتی و دیوارهایِ استخوانی     ست با پنجرهزندانی

 هایِ باطل     شبا دودکشی از کوش

 گیرندمهابا در آغوش مییِ گلوله بدنِ گُل را بیو بازوهایِ فلزی

 یِ عدم     گانِ وادیزنندهگامی که گامنو ه

 ابتدا شرافت و نجابت را چون یک جفت کفش     

 یِ هستی     گذارند و سپس واردِ خانهدَمِ در می

 موقعیتی     یِ قلهبیو      ناکقمهناک و غمآری در چنین غروبِ 

 ترین چاره باشد برایِ شماترین کار    یا بهتواند بهآیا خوابی پُربار نمی

 ها     برایِ شمایِ گرفتارِ الکِ تبعیدها     و نمکِ نامردمی

   اش بوسه زنند؟  ها به پایخوابی که خروس
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 زندانِ چهار عنصر
 گیردسارِ ماضی برمیبرقِ چشمِ عکسِ قاب     نقاب از ظلماتِ رخ

 ناکِ رعد راناک و نمهایِ غمکند ابرهایِ گفتار و     افشا ریشهپاره میو پاره

      گانِ درد راپیدا پرنده

 شوندوقتی که پاها سرگرمِ پیمودنِ راهِ شیرینِ عشق می

 مانند     و نورهایِ کورهایِ عقل و عدالت نادیده باقی میسنگ

 آورند     باروهایِ بلند را برمیاز دلِ خویش برج و 

 یِ هستی     زاده شدن در قابی از چهار عنصرِ اصلی

 یِ اسرار چیزی را در بر ندارد     جز تکرارِ تاریکی

 سَر ندارد          گار بسازدههر آدمی را که آفرید

 یِ داروغه     عقربه از عدد وروزیهایِ شبانهو از دستِ مراقبه

 هایِ ساعت وحشت دارد     و مهرهعدد از پیچ 

 آید     برقِ چشمِ تو از شرقِ عشق می

 ای شریف در روح استو حاکی از حکایتِ حرکتِ ماده

 چرخاندگان را به گِردِ خویش جاودانه میای که چنین ماه و ستارهماده

 هایی که نه آغاز کرده و نه به پایان برده بودیدشما را برایِ جنایت

 آن هزارپایان     کُشتند     مجازات کردند      محاکمه و

  زارانهایِ رنگارنگِ کشتای دانه

 تابیدید     ها میشما را برایِ آن که از شرقِ درفش

 تان به جایِ سایه     هایو به دنبالِ عنصرِ پنجمین بودید     و بال

 ها بردند     خانهبه مسلخ     خورشید را داشت
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 را این همه نقاب دارد؟     آخر یک ملخ چ

 راند؟     چرا این همه از ترازو و سنگِ عقل سخن می

 یِ آسمان    یِ آبیگان بر چهرهمکِ ستارهمگر دیروزِ کک

 ست؟هایِ ما جاریامروزِ همین قرمزی نیست که در رگ

 و مگر نه که تبارِ تاریکی و انبوهِ اندوهِ اندوهیان را سبب     

 ست که در استکانِ حقیقت افتاده     یخیاز قطعه

 کشانیِ آزادی را گرفته و کشانشان یقهاز آنان که دست

 اش در قابِ رویِ میز یا بر دیوارهایبرند که عکسِ انسانای میبه کلبه

 شوند     از هیچ نسیمی زنده نمی

 گذارند؟و پا به بیرون از زندانِ چهار عنصر نمی
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 لانگشترِ کما
 ها تا دسته فرو رفته در رفتارِ تو خنجرِ سختِ خاطره

 در ستیز است اش با ظلماتِ شبو برقِ تیغه

 سایدهایِ عصب را میکنارهیِ مناسباتِ انسانی گوشهسردی

 ها را گریزان از گرمایِ رنگِ خویش     و رگ

 کند     یِ مرگ میپیلهشیلهو متمایل به شمایلِ بی

 هایِ خاموش کمک بگیردن باید به تناسخ تن دهد     از اجاقتا کِی روحِ م

 چیند؟     بو از تاکِ تاریکِ هستی مستی را بر

 هایِ خونیچرخد     و درختان قطرهست که در جانِ جهان میزمین خنجری

      ثمر داردشان دعاهایِ بیانکه دست

 هایِ انسانی در حالِ گندیدن و     سبدی از پرسش

 هایِ فکری شکارِ نادانی      جهشگنجشکِ

 رود     ای که دارد االن خسته در خیابان راه میاین واژه

 روزی روزگاری برایِ خودش آدمی بوده است     

 با خدا و خلق مناسباتی داشته است     

 داشته     هایِ رنگارنگِ احترام را از زمین برمیبرگ

     گذاشته است در جیب و جوالِ خویش می

 من سنگ را دیدم که از اهانتِ دیگران نسبت به خودش     

 اششد     و آرامشِ شبانهآورد و آشفته میخَم بر ابرو می

 هایِ دیرینِ دنیاگذاشت     سنگی که از سقوطِ ارزشدیگر چشم بر هم نمی

 گذاشت     دیوانه شده و سر به صحرا می
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 چکدره دارد از نوکِ خنجر میقطات قطرهاما تو با آن که صدایِ قلب

 ات کاغذی     یا تصویرِ کاغذ هستند     و انجیرهای

 خوانیات جاسوسِ زمستان     باز خودت را خالقِ خدا میهایو اجاق

 ترین یاوری     کنی که بهو باور نمی

 کِشد     و ساختارِ بسیار حساسِ خاطراتها میاز سویِ مستان سر به درونِ رگ

 گیرد     دارد که نورش در شب     دستِ درختان را میعصبی 

 گوید:نمایاند     و به ما مییِ راه را از چاه     به آنان بازمیو شناسایی

 یِ عشق چیزی کم دارد     عقیقِ عقل بدونِ حلقه

 یِ عقل چیزی کم دارد     عقیقِ عشق بدونِ حلقه

 ازیانه است     رازهایِ ر یِگیافتادنِ میوه آغازِ زنده

 / یِ شمعگوییآغازِ زردِ قصه

  شود!و با مرگِ خاک     آب از خواب بیدار می
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 هنگامیگُلی به رنگِ نابه
 هنگامی است     ات گُلی به رنگِ نابهدهان

 ات دو گیاهِ باال رونده به سویِ خدا     دستان

 اش از خأل است     هایخدایی که یاخته

 پیچد     یِ یک هیچ میاش در کبودیو خون

 شود     موجِ آگاهی در دریایِ درد پدیدار می

 و نیلوفرِ حقیقت پس از قتلِ هزاران ماهی آشکار     

 زنی     ای سیاه کنار که میات را مثلِ پردهتو گیسوی

 نمایی     و شمعِ روشنِ رخسارت را که به ما می

 رودیِ ابرها میکارِ پیچیدهیِ گیرد و پیماه سرِ خود می

 پردازدها مییِ برقاش از سکهبه پُربار کردنِ جیب و گنجه

 شوی     ای هستی که به سویِ شادی شکفته میتو غنچه

 اتها سبزی را از دلهایِ تو قرض گرفته است     و باغدریا تری را از چشم

 روید     گُلِ آگاهی در خاکِ درد می

 شوددرتویِ استبدادها     زاده میز اصطکاکِ طبیعی و تویو نورِ حقیقت ا

 بویدجوید     نگاهِ من نگاهِ تو را میپاهایِ من پاهایِ تو را می

 بوسددارد     صدایِ تو را میصدایِ من صدایِ تو را دوست می

 هایِ جهان است     یِ پدیدهآگاهی گُلِ سرسبدِ تمامی

 واری     طربِ برگارزد به لرزشِ مضولی آیا می

 گیرد     که سراپایِ درختِ وجودِ آدمی را جاودانه فرامی

 لرزشی ناشی از عذابِ مذابِ آهن     از تبخیرِ خیلِ منجمدِ درد؟ 
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 کنند     تا راهِ خود را بیابندها نگاه به دهانِ تو میهنگامینابه

 تا تخمی از خدا را   روند   یِ مهربانِ تو باال میکودکانِ سبزِ بهار از تنه

 ات بردارند     هایهایِ شادِ شاخهاز آشیانه

 و من موجی هستم که تصویرِ ماه را در آب بوییده     

 به خانه پوییده      هایِ مقتول را خانهپیامِ خزه

 هایِ سرگردان فراهم آورده     شمعی از آوازِ مرغابی

 خوانم     را می انتهایِ هستییاخته به یاخته متنِ تنِ بی

 بارمداد میچون ابری بیدار بر بی     روم ودر ژرفایِ خویش پیش می

 و با هر بار کنار زدنِ پرده از رخسارِ آدمی     

 با بیلِ خیال          یِ خودشان رارسم که خألِ درونیبه مناظری می

 کنند  گان پُر میو با خاکِ واژه
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 یِ خوابآینه
 هایِ خورشیدِ دوزخِ تو خانه گرفتمای شدم و در نزدیکیاگر ذرهمن 

 به خاطرِ درست از آب درآمدنِ خوابِ خدا بود     

 خدایی که تصویرِ عشق را از دلِ آینه ربود     

 گان کرد     و بود و نبودِ رود را تابان در بطنِ واژه

 اش     ست که برقِ هر برگگی زنبقیزنده

 خواندخواند و هم نمیهایِ دیگرش هم میبا برقِ برگ

 سوزاندکند و     هم مثلِ خار و خاشاک میو انسان را هم مثلِ خاک پُربار می

 ای شدم و پرواز در ظلمات را انتخاب کردممن اگر نیزه

 به خاطرِ نزدیکی به بازویِ تو بود     به آن دو رازِ گرم و کشیده

 ساختند     که ستونِ سه سعادتِ ابدی را می

 لقی شبیهِ آن خلق است:     خدایِ هر خَ

 کندرساند     یا آواره مییا به مقصد میکه بادها را  بادبادکی سَر و دُمِ

 هایِ گرمایِ تابستانیسازد برایِ زخمها یا مرهمِ بادبزنی میاز آن

 هیِ هر چه آبادانی     آیا گشودن و بستنِ یک پنجریا کلنگی سیال به خرابی

 دیگر     یِ دو مگس با یکجاییبرایِ جابه

 اما ثابت ماندنِ وِزوِزهایِ وزیرِ شَترنج بود     

 ها؟روِ آرمانهایِ پاکِ پیادهگانِ پیمانیِ کُشته شدنِ پیادهو ادامه

 کنندها پُر میاش را کابوسهایست که کاسهایآخر این چه خانه

   اش را تصاویرِ مرده؟   هایو آینه

 اش همه     هایپوشست که تنایآخر این چه کارخانه
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 اش را در سربافته با تارهایِ تاریکِ جاسوسی است     و پودهای

 گان؟     هوایِ گره انداختن به گردنِ پاکِ ستاره

 بیند     گویا دوزخ است که دارد مرا خواب می

 گانمرا نشسته در مهتابی و سرگرمِ بازی     بازی با واژه

 گان     یِ واژهبا توپِ گرامی

 سوراخ که بسیار دور رفته     ریز شدهست سوراخو دروازه دنیایی

 ای عزیز     و تبدیل به ذره

 پروا     ای بیپرپرزنان به پیرامونِ خورشید چون پروانه

 پاک و شاکی از دستِ نادوستان     

       زیبایییِگانِ فنِ فناسازیمصمم به مبارزه با بافنده

 ات در بطنِ خاک     و عاشق به تو که بازوانِ امروزی

 سازندهایِ فردا را مییِ آبمندیدارند ستونِ سعادت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 خدایِ اخراجی
 ای باشی     من تنها یکی از آجرهایِ آن خواهم بوداگر تو خانه

 اشهایاگر تو درختی باشی     من تنها یکی از شاخه

 ترین بنده     اگر که بیابانی     دایی باشی     من کوچکاگر تو خ

 من ناچیزترین غبارش     

 یِ تاریکِ روح     و بدترین موقعدهنده بر زمینهگانی هستند رخکردارها ستاره

 شویها که از قطارِ رؤیا پیاده میموقعِ بازگشت از سفر است     یعنی صبح

 کنیافظی میدلِ شب خداحبا مخملِ سیاه و نرم

 دیگر را نبینند     دو آجر شاید که دیگر یک

 دیگردیگر شاد نشوند     دو ماشین از آمیزش با یکدو شاخه از سخنانِ یک

 شومخیابانی را به دنیا نیاورند    اما من برگِ کتابی جاودانه می

 وگوست     که با انگشتانِ تو در حالِ گفت

 گذاردیِ میدانِ تو مییدِ سفیدِ شانهای که سر بر امیِ فوارهقطره

یِ مساجد     هایِ پالستیکییِ شَترنج و شیخاش با شاهانِ چوبیو در رزم

 شود     تر میمصمم

 یِ منفعتِ آسمان باشدتواند موافق یا منافیکردارِ ستاره می

 دهد تواند با همان دستی که ابری را از خطر نجات میمی

 ی درآورد     اما او     آن سلطانِ صبح را هر کس که یک بارابری دیگر را از پا

 دارِ شبتنها یک بار ببیند در حالِ پیاده شدن از قطارِ تب

 گیهایِ سرشار از روزمرهدیگر برایِ ابد رأی خواهد داد به بطالنِ بطری

 هایِ دوپایِ دِه به دِه و شهر به شهر دویدنِ سگگیهودهبه بی
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      پول وانی ازبه دنبالِ استخ

 کُشندگیرند و میها به زیرِ چرخ میهایِ نایابِ دوستی را ماشینمخمل

 گِلِ بلندِ بامِ توام از کاهنام شدهگِلی گممن اما به حاشیه رفته و تکه

 خوابدمندِ بادبادکِ زیبایِ خدا مییِ سیاه و سعادتبامی که با سایه

 اشخانهشغل آورِخدایی که در ساعاتِ روزِ خستگی

      قدر سرش در شوق و هیجانِ کتاب آن

 اش را در رؤیاها به جا گذاشته     قدر پایو  آن

      ه بوداش کردکه سرانجام صاحبِ کار از کار اخراج

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ خویشاز جسمِ خاکی شاد
 پشتِ آینه هم شفاف     گذارندشان را رویِ هم میدو واژه که عقل

 شویتر مییِ خدا نزدیکبه شکلِ هندسی و تو یک پله

 کننددیگر آشنا میشان را که با یکسه ستاره پیامِ تارهای
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 اشام با دستِ زاللدهد در درخت     و چشمتر گُل مییِ من بهگوشِ هستی

 اش که عوض شدزداید     زمین طرزِ نگاهی ِ چشمه میگَرد از چهره

 رشید رفتن     یِ خوصدقهسر باز زد از قربان 

 یِ اشیا و موجوداتِ زمینیاش را از جانِ خود جدا کرد     و همهنیرویِ جاذبه

 شانخواههایِ دلآزادانه پرواز کردند به جانبِ سکونت در سیاره

 آوردیِ خودش سر بر نمیای که از هیچ گوشهخورد آینهبه چه درد می

 نیست     روحی که معبدِ تن؟به انتقاد از خویش؟     و تنی که معبدِ روح 

 هایِ آویخته در معرضِ آفتابیِ جامهچه فایده اگر که باد با خود نبَرَد از سینه

 افکارِ کهنه و اعتقاداتِ قبیح را؟     

 شودمی یِ هماضافهشان به هایدو واژه که نبضِ زمزمه

 شوندتر میآید     اعداد عادلجدولِ ضربِ ترس از تنهایی درمی

 دانم که همین زمینگاه من میتر     آنها صمیمیدوستیو 

 نباید به بایدها تن در دهد     

 یِ عشق بسپارندتر باشد که دل به نیرویِ جاذبهو زمینیان شاید به

 یِ خدا را بکارند     خدایی که توییدانی شکلِ هندسیو در هر گُل

 ات هستند     هایِ بازیتو که سیارات توپ

      یِ متنوع در مشورت با همگاه که چند میوهو هر 

 کنندات بدرقه میهایِ دانشِ انسانی را تا خانهترین پیامپاکتی از تازه

 آید و یِ ابر به در میشادان از آینه یات مثلِ بدرخانه

 شودیِ خویش     شیرین میزمانه از بودن در روح و جسمِ خاکی
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 هاگیریشهجنگلِ بی
 هایِ رنگارنگبینم     در اندیشهها میرا در رنگ من خدا

 دانمها میها و سنگمن خدا را در جرنگاجرنگِ جنگِ ریشه

 ها به جانبِ جانِ واالیِ آفتاب     در برآمدنِ جوانه

 ای در بوستان رخ داده است     چه حادثه

 گذاردها را ارج نمیدانمها و میبینمکه دیگر کسی می

 خرد و     ا را به جان نمیهفداکاری

      فروشد؟چشمان نمیها را به دشمنان و به تنگننگ

 خواهد طوری از خودش بگذرد     چرا داالن می

 اش به جانِ آدمیان آلوده نگردد؟     که جامه

 گیرد     پروانه پرمیلحظه و پروانهگی لحظهزنده

      کندهایِ دلِ ما را جاودانه ترک میو برگ

 ای قورتنوبت وجودِ شما را مانندِ لقمهنوبت     و زمین دهان باز و

 هابینم     در صدایِ گوناگونِ گرایشِ دلمن خدا را در صدا می

 یِ ذرات     بینم     در رقصِ کهکشانیدر رقص می

 زند     هایِ ذرتی که آزادی را فریاد میو در دانه

 کند؟یِ خورشید سخن ساز نمیگیگرسنه یِ رخِچرا دیگر دندانی از زردی

 کند؟هایِ به ناحق کُشته شده را     آواز نمیای آن همه سعادتچرا دیگر سایه

 کننده است     عرقِ بدنِ دانایی هم ناراحت

 هایِ کاهلی و کدورتگیرِ آسایشِ تمیزِ آزادی     و مولدِ میکروبو دست و پا

 مه در معرضِ باد نهاد     گاه مانندِ جاعواطف را باید گاه
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 ها را در زیرِ آفتاب پهن     و اندیشه

 ایچشمه گم کردههایِ بیتو خدایی هستی که خودت را در بیشه

 دیکتاتوری را دستوری و بیهایِ بیای که زبانی تازه و گُلات پروانهو دهان

 جویدمی

 گذرمودم میها     من طوری به احتیاط از خگیریشهدر این جنگلِ بی

              هایِ ناطق و متفکر آلوده نگردد    یِ سرد و تاریکِ داالنام به جامهجانکه 

  

  

 

 
 

 

 

 

 فشانِ صدایِ خروسدرفشِ خون
 ه کردزبانِ بیگانیِ یک ز به یادگیریاگاه آغدرگاه آن

 اش را زده     که خروس سومین بانگ

 اشتی     و در پسِ پشتِ سرتتر با گور فاصله ندو تو دو گام بیش

 اثری از ردِ پایِ معصومیت و مهربانی بر جای نگذاشتی

 ام لرزیدام به خویش عوض شد     زمین در زیرِپایمن وقتی که طرزِ نگاه
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 اش کرد     و زبانِ عشق دیگر شدای آغاز به ریختنِ پرهایو زمانه مثلِ پرنده

 ا گم کرده استماند که مجنونِ خودش ردنیا به بیدی می

 ای از نهاریِ پُرستاره نشسته باشند     از میانه برخاستهها بی که سرِ سفرهو لیل

 اند     رفته و به خاک پیوسته

 اش را دارند     یِ ظاهریبندیاز انسان و انسانیت تنها اسکلت

 هایِ عاشق و     شان را با شنآنان که آشنایی

 کنند     قالبی انکار میهایِ انشان را با باغدوستی

 آنان که از چهارفصلِ متنوعِ یک صلیب     

 چکانِ چکاوکِ چک و سفته را     تنها تنِ خون

ست هایِ آتش یکیکنند     زبانِ زبانهیِ آسمان دعوت میهایِ آبیبه سوراخ

 اما هر هیزم را هزاران دُم و     سگِ پستِ هستی را صدها سودایِ سیاه در سر

     /یِ انقالبی را     چهل نقابِ پنهان در بر اه چهار چهرهو گ

 تر از بالهایِ طبیعی     بسیار بیش

      ها ضربه خورده استزار از طرزِ نگاهِ نادرستِ اللهالله

      / هایِ میانِ قبورشان به لوال و به اهلل     به سکوتِ فاصلهاز طرزِ نگاه

 هایِ زمینی را دارا خواهد بود     رنگی از رنگ به ناگزیر     عبورِ هر پَر

 هایی ختم خواهد شد     اش به یکی از همین آشیانهو رزم

 هایِ زمان است     که آشنا با شاخه

 آید زبانِ رمزهایِ روزگار را بیاموزددریغا که یادگیری تا می

 و      گذشتهنیز مویِ سرِ آموزگار از مرزِ سفیدی 

 نِ صدایِ خروس را     خدا با دستانِ خودش سر بریده است فشادرفشِ خون

 گان به سود و سودا است؟پازنندهکدام درگاه خسته     کدام بالش سرگاهِ پشتِ
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 یِ چترگریهایِ ستمسیم
 زارِ پهناوری که بر رویِ سرِ آدمی چتر گشوده استکشت

 ن داردیِ بسیاری را در زیرِ اسرارِ خویش پنهاگریهایِ ستمسیم

 یابد رود و     ردِ پاهایِ پریروزِ خویش را نمیناک میو نسیم مأیوس و بیم

 ام؟     رفتهآیا من در خواب راه می

 هایِ خداام؟     شانهداشتهآیا من در اعماقِ آب خاک را دوست می

 دارد     و نورِ خورشیدآسمان را دوست می یِ تابوتِ سنگینِاندوهِ آبی

 داردانگیزِ مگسان را     از بخششِ خویش محروم نمیایِ چندشهحتا چشم

 شوندهایی هستند     که از یک دهان تلفظ میها همه واژهنسانا

 راهی را که برایِ خود برگزینندو به هر راهی که بروند     و هر هم

 ای ظلمانی خواهد درخشید     خواهد محو شدشان در نقطهسرانجام سرنوشت

 ایگاه در این بستر نخوابیده بودههیچآیا تو 

 ای از خاطراتِ با تو بودن را به یاد ندارندکه آن پرها بیضه

 گذارند؟ و دست در دستِ آسمانی که محلِ عبورِ تو بوده است     نمی

 بندد!چترِ آبی و پهناورِ رویِ سرِ آدمی     چه زود عمرِ خودش را می

 خندد!مندان میاندیشسان به ریشِ نادانان و چه به یک

 زارانزد که از آن کشتهایِ دراز و نازکِ باران     حدس نمیو حتا یکی از سیم

 شان     خوشه طالپرستانی خواهند رویید     که رؤیایخوشه

 چکد یِ انسان     از معنایِ بلندِ خدا دارد خون میخنجری خسته است در شانه

 کنم     خویش حمل مییِ هایِ تو را در چهرهدارم چشم

 آیندهایِ شیرین جمع میروم از مگسانی که به گِردِ اندیشهو دور می
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 گان جاودانه     تا گم شود ردِ پایِ شمعِ دستِ فرشته

 ها را در آغازیِ شانهکارِ دریا     و فراموش که همههایِ جنایتدر جهلِ جاده

 دهانِ یک تابوت تلفظ کرده بوده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ حقیقتپیراهنِ قیمتی
 بدنِ تو متعلق به تو است     اما کی است این تو است؟

 هایی     یِ صفِ طویلِ تاکناکیچی است باعثِ اسف

 دانستم که دستانِ او در خاکاند؟     من نمیکه مستانِ خودشان را گم کرده

 هایِ هشیار را به بار خواهد آورد     این همه شاخه

 سبزِ یاران را بر آبِ روان خواهد نوشت     و سرنوشتِ 

 سالیمهم نیست که در خردسالی صورت بگیرد     یا در کهن

 ماندهایِ آسمانی     زیرا عمرِ زمین به گَردی مینامهگام برداشتن به جانبِ گاه
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 آید     یِ خدایان به حساب نمیکه در برابرِ گردونه

 دارد      کتابِ تنِ تو تعلق به قلمی ناشناس

 ها سعی در به دست آوردنِ فانوسی روشن     و تمامِ نام

 زایِ زیبایی     دارد     زیپِ حیرتگی را ارمغان میها جاودانهکه به بام

 دوزدیِ حقیقت را میو پیراهنِ قیمتید     رَبَدست فرامی

 سوزد؟     چه کسی در فراقِ باغِ پیکرِ تو می

 هایِ کیهانگوشه کنارهایِ جانِ دانهست نهان در چه چیزی

 یِ منقارها به قیام و     کنندهترغیب

 گُل و پروانه از انتحار؟     یِ بهارانِ بیبازدارنده

 هایِ خودش مست است     یِ سنگِ کوههنر از سرشاری

 و هنرمند بر تختِ خدایانِ مرده نشسته است     

 بلعد     ها میدانزباله را دهانِ پیشههایِ قاتلاعدادِ تقویم

 اش     پیری و جوانی     اما بلم حتا اگر الل باشد

 گویِ انسانیتِ دریا نخواهد انداختیِ سخنچینی بر چهره

 من تعلق به من هم ندارم     

 طور برایِ خودشان وجود دارندادعایی همانام بیهایو عالقه

  بارند     وجودِ تو مینِاددر فقدانِ گُل

 خوانندها را در این شبِ ظلمانی میو سرودِ بازگشتِ فانوس

 دهدآورد و خودش را نشان میزیبایی سر از پنجره که بیرون می

      هایِ پُرسوز و گدازهایِ پریشان و پُرسهحتا پرده

 پوشِ مرگ همهایِ در تنبهار هم دیدنی     و پرسشو پرستوهایِ بی

 شوندبسیار شنیدنی می
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 یِ تصویرهخان
 سبب     یِ خورشید در دریایِ دنیا بییِ طالییآیا کشتی

 کند؟     هر بامداد جلوه می

 گان برایِ با ستارهیِ جالدان ـ این جنینانِ لجاجتِ لجن ـ و جنگِ جاودانه

 ست؟چی

 

 ست پنهان در جانِ انسان     کی

 ر     یِ ظلمت و زمهریروایییِ مدادها بر فرمانبرشوراننده

 قدر که از خودش بگریزدآدم هر چه     یِ سریرِ سیاهی و سعایت؟براندازنده

 پیچندیِ شعر میآید     و گاه تصاویر به پر و پایِ پرندهباز به خودش بازمی

 هایِ توشوند     و باعثِ سقوطِ بالها میو مانعِ پروازِ آسمانِ هماهنگی

 وجویِ نورگ با کوران و به جستام در جنای بودهواره جوانهن همم

 یِ نخِ خدا از دست و پایِ ظریفِ نبضِ آدمیو بازکننده

 هاالیِ برگها و از البهیِ آنان که پنهانی     از پشتِ پردهو رسواکننده

 کشند     ها و صداها سرمیبه درونِ رنگ

 کنندناپذیرِ مرگ میو جاسوسی برایِ نهنگِ سیری

 لیهایِ سااعتنا به سیارهت از طالیِ خویش     و بیخورشید مس یِکشتی

 یِ شعرش تنها از سرِ یک نیازِ درونیپراکنیو اشعه

 یِ موجوداتِ جهان نیستو آگاه به این که هیچ خدایی قادر به تغییرِ غریزه

 یِ نیرویی کورست نوشتهایهایِ تو     ترانهیِ بالو صعود و سقوطِ ابدی

 آیدوجویِ حقیقتِ عالم     گرسنه باز میهایِ جستهاش از بوفکه بوف
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 من زغالِ مغزِ مدادی هستم     

 ام     از مبارزه با زمستانِ جانِ گرگان و گربزان مست

 داند که در درونِ هر انسان     ام میو دست

 گان     ها و فرشتهاند     و تمامِ شیطانهایِ کیهانی پنهانیِ در و پنجرههمه

 کارست که به مبارزه با ظالمانِ ظلمتخوانند     کیدهانِ او خنیایِ خود را می با

 پلکانی زیرِ پایِ خود گذاشته     از هر چه معناهایِ تا به حال گذشته و

 یِ یک دیوار است رفتهیِ نقاشیای که نقشِ پردهبه درونِ خانه

  آزادییِیِ پرندهنشسته و به حوصله دارد از پر و پایِ آزرده

 ؟یکیکند یکیهایِ خرافه و خیانت را بازمینخ

 

 

 

 

 

 

 دبستانِ دُبِ اکبر
 کند از پشتِ اودیدارِ دیوِ دیوار     حواسِ آدمی را پرت می

 هر گامِ من بر زمین     ست در دلِ تویِ پنهانیکه پَری

 کشد بر خواب و خیالِ خاک     خطی قرمز می

 بستانِ آب     اتاقِ یک لغت گنجایش نداردکند در دو زمان را مردود می

 هایِ پهناورِ عشق رایِ دریا     و نه توانِ پیمایشِ بالزدهبرایِ جانِ توفان
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 دیدار      بلندِ دیوارِ

 یِ پشتِ اوکند حواسِ آدمی را از خورشیدهایِ مردهپرت می

 شب  ناکِ چندین توطئه     برایِ تولدِ یک زیبایی در یِ تباز تبانی

 اندکارِ روزگار انباشتهدبستانِ دُبِ اکبر را     آموزگارانِ بزه

 اندها را     واژگون کاشتهاش انسانو در خاکِ حیاط

 هایِ سر بریده     کند     آبهایِ من کار میتا جایی که چشم

 ها را صفحه به صفحهنامهاز بندِ هر چه تعلق رهیده     دارند لغت

 اش را گفتار و کردار     یکی باشدگردند     که محصلی میبه دنبالِ صبح

 اش     صدها صدایِ خدایی را از خواب بیداربه دنبالِ ساحلی که دو صدف

 دنیِ هزاران آتشِ بیخته را     به آنان بازگردانرویِ ریختهو آب

 زندیِ دود و دروغ را     مرورِ کتابِ زمان     ورق میمردودی

 برداری کرده نمونه اش را از رویِ شمایلِ کبریت تومایِ آرزویو سیمرغ سی

 است

 کشدشان شعله مینگاری با آدمیانی     که عشق از اعماقِ قلبو نامه

 کند     یِ دیوارها را خراب میگیآیا کلنگی که زنده

 ناپذیر استو طبعِ طبیعت شکستام     داند که من جزیی از طبیعتمگر نمی

 اگر جزایِ مرگ بر سرِ گنجشک آوار شود     و حتا 

 و هزاران تابوت بر یک شانه بار شود     باز به ناگزیر

 یِ هر درخت جوانه زده     جیکِ عشق از شاخهجیک

 یِ هر اقیانوس     در اعماقِ ظلمانی و دوباره موجکِ عقل

 یِ فانوس و سیمرغ را     قصه

    ر میان خواهد نهادها دفشانبا قاصدانِ زلزله و آتش
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 شعری گرسنه
 حس و عاطفه داشتنِ سنگ بد نیست     اما در فقدانِ عقل

 شکندیِ هستی را میهایِ زیباییبا دستِ خودش تمامِ شیشه

 چرخدست که جاودانه به دورِ چترِ خورشید میزمین بارانی

 د رتواند از بین ب هیچ توفانی نمیو نردبانِ نبردِ آدمی را     تبرِ

 ها امتناعها و زاریگیکند     اما از خوردنِ روزمرهشعری گرسنه دهان باز می

 یِ خِرَد بزندرود تا سری به خانهو دست در دستِ احساس     می

     با خدایِ تفحص به تبادلِ تجربه بپردازد 

 آیدسرد می هایی     که از آنان بادیاخ سنبهسپس بازگردد به بستنِ سور

 هایِ یادها     زرد و پژمرده     و دامنِ برگجا شاخهام من که اینرفتهبه کجا 

 یِ چکامه خیس وام من که چهرهپُر از چین است؟     به کجا رفته

 گیر از هر چه آیین و از هر چه دین است؟     آینه دل

 شکند؟     چرا همیشه سیمی از چترِ معناها می

 هایِ نیرومندِ خویش     بال یِیِ خیال به یاوریفاخته

 آوردآورِ زمینی درمیهایِ ماللتو را از چنگِ واقعیت

 بردبا خود می     کندکن میها ریشهها و ذاللتگیاز آزرده

 زارِ هستی     سپارد که در خرابهگانی میو به دستِ ستاره

 یندسایِ کسی بر خاک نمیو سر در آستانه     به هیچ چیزی باور ندارند

 بخشد     و تولدِ سنگهایِ آدمی به جهان معصومیت میآبِ چشم

 گوید     ها سخن میاز شکستِ پیمان و پیاله

 یِ اکتشاف     یِ اشراق و قهوهشیرینی



134 

 ه استیِ جان را رنگین کردیِ آن مسافرِ جاودانهگینِ صبحانهیِ غمسفره

      گرچه با وجودِ این همه تجارتِ جورواجورِ تجارب

 باز آدمی بسیار فقیر و شکستنی     و عالم گرفتارِ بادِ سردِ وعده

 برفِ پوکِ حرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجدانهایِ بیدوربین
 اشیِ دست و پاییِ آهنیزندانِ وجودِ آدمی وقتی که بمیرد     چهار میله

 واره موردِ تعقیبِ بادها بودکه هم     آورندیک پرنده را به یاد می

 منطقِ وحشیان نبودیِ بیاش را ربوده     اما اهلِ منطقهبه شقایقی دلو عشق 

 یِ آغازِ حرکتِ خویشدریغا که دیگر میسر نیست     بازگشتِ رود به نقطه

 تنگی     نَه آدمی از خطا بَریو با وجودِ خیلِ خطوطِ دل

 شوند     یِ هیچ بند و زندانی نمیها بندیپری

 جا گرفتارِ ظلماتِ چاه شده     نجا و آبه ناچار این
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 شونددستان     با مار و عقرب نمیبهداستان با داساما هم

 کنند     یِ جغرافیا را تعیین میچهار میله جوانبِ اصلی

 ای ره به نور بَرَد     تنها در جان است     چه عصری!و در این میان اگر رخنه

 وحِ تو را     بی که تو بدانیآزارِ رکه حتا صدایِ تنفسِ آرام و بی

 وی     وجدان و مخفی و قَهایِ بیدوربین

وی در ارتکابِ جنایت     هایِ قَدوربین     شنونددارند می یاز فواصلِ بسیار دور

 چه عصری!          هایِ عضالنی در راهِ بالهتدوربین

 نهان     نهان شمه وشمه     هایِ شمایلِ شقایقِ عشق راگیپیلهشیلهکه بی

 هایِ کودنکنند میکرفوندست گزارش میبهبه مقاماتِ قمه

 یِ نبضِ خویش خانه داردای هستی که در بیضهتو آن پرنده

 اش     یِ در دستو خامه

 پروراندخیالِ خامِ رهایی از هزاران غل و زنجیر را در سر می

 خشکی افتاده ام     بهمن آن رودِ دل داده به تنفسِ پاکِ ماهیان

 یِ مگسانی پُرخطابهها اسیرِ هستینور از چشمِ ماه گرفته     در ظلمت

 شان از خطایی به خطایی دیگر     گیکه زنده

 از خیانتی به خیانتی دیگر رفتن است     وقتی که مرگ بمیرد

 ماه و چه در دیبهشتباز آن مِیِ دل داده به نی     آوازخوانان     چه در اردی

 یِ جغرافیا را داردزدههایِ زنگوایِ بیرون زدن از جدارهه

 هایِ معطرِ مادرش     آن مریم     آن جاودانهوایِ بازگشت به شکمِ اندیشه

 اش     بی آن که خودش هم بداندهایِ نورناکِ دلکه رخنه

 گانِ در پیله استیِ پروانهنمایِ خواب و بیداریراه
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 نماهی کاشتن و دریا دروید
 اینان مثلِ مگسانی که از کس و کارِ خودشان در نور     

 شوندسالنه دور     و به ظلمت و زمستان گرفتار مییک دفعه یا سالنه

 شانو چاهِ بازگشت به راهِ درستِ آغاز فراموش

 زنندمرزِ نادانی میهایِ بیاسرارشان را بر شیشهوار سرِ بیدیوانه

 فروشند یک عنکبوت فخر مییِبه چند ذره از خونِ ریخته

 کوبند     فطرتی میهایِ پستشان را بر بلندیو بیرق

 بینندها     از باید و نبایدها را نمییِ گیاهانِ خسته از امر و نهیاینان خمیازه

 گذارند     اینان مثلِ پولیِ روشنِ حیوانات میو تیر در ترانه

 شان چراغی خاموش استو گوش   دهند  شان دنیا را قورت میهایبا چشم

 نشینِ دروغ     و دودشان هم

 درودکارد     دریا را میدانند که هر آن کس که ماهی را میاینان نمی

 من درودِ نورِ کوچکِ پَرپَرزنی هستم     از چاهی به چاهی رونده

 گیردهایِ مغروق را میفریادی خروشنده که دستِ فانوس

 دهدشان میپناهی نجاتیِ بیهاو از قعرِ اقیانوس

 یابنداش نمیکوبند     راهی به درونها به آن سر میای که هر چه مگسآینه

 نشیند     تیری که ابتدا بر قلبِ خودش می

 صحبتِ خونِ دیگران شود     رود تا همسپس می

 یِ چراغای     چون فتیلهتو بیرقی هستی که خودت را پایین کشیده

 ایات گذاشتههاییِ تمامِ خوبان را بوسیده و بر رویِ چشمگیو خسته

 سارِ بلندِ سکوتنم شنیدنِ شاختو آبی هستی که پس از نم
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 زمان فرزانه و دیوانه شده     ات همپروانه

 و دانسته که برایِ دور رفتن از ظلمت و زمستانِ جان     

 ترین راهران     بهزاو گشوده شدنِ دو بالِ پهناورِ حقیقت در این سنگ

 کُشتنِ هزاران باید است به دستِ یک شاید     یک شایدِ بزرگ

 هایِ چه کسی بودند که آن روز به دو عنکبوتِ عجیب تبدیل شدهراستی چشم

 راهِ خویش گرفته و رفته و گم     

      در جوارِ جانِ گندم     کُشداند که این مگسست آیا که هنوز نمیو کی

      رکت و قوسی که تا به حال برداشتهبا هر ح

      به ناگزیر تنها خودش را کُشته است؟
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 فسخ
 گذاردبَرَد     پا در سخنِ آفتاب میاو که از فقدانِ گرمایِ رفاقت رنج می

 سپارد     یِ مهتاب میدل به رفتارِ شبانه

 اشهایزبانیربکند با روغنی که چو قطعِ رابطه می

 تابه است     برایِ مالکیت بر کلِ محتوایِ ماهی

 سنجند     اینان حتا خدا را با سکه می

 گانچکد     این باورشکستهشان خون میو از سطرسطرِ کتابِ آسمانی

 روندفانوس     به دیدار نارفیقان و نامردمان میهایِ بیبا دست

 دانند که شباینان نمی   زنند  و بوسه بر رخسارِ باد می

 ایروِ راهِ دشوارِ حقیقت خندهگان است     و هر شبمادرِ شادمانِ ستاره

 سوزدشاید دلی که می     چیندکاران را برمیکه نورش بساطِ جنایت

      "نبودن"هوایِ رفتن به سویِ سعادتِ پاکِ 

 و پیوستن به پرستوهایِ معصوم را دارد     

 هایِ آغازینفشانتشبه تقدسِ آن آ

 گاه که هیچ موجودی ادعایِ خدایی بر دیگران را نداشت)آن

 گذاشت(     فقدانِ گرمایِ رفاقتو کسی بارِ درد و خیانت را بر پشتِ دیگری نمی

 اش را پُربارترکند     و اوقاتتر میو نبودِ نرمایِ دلِ آب     ماهی را باهوش

 ایستدکه ظلمت رویِ پایِ خویش می     و از فانوسِ باورهایِ شکسته است

 کشداش     هزاران یار و یاور را بیرون میکند     و از هر یاختهپشت راست می

 گییِ زندهکنندهزدن از تکرارِ تصاویرِ خستهبرخی برایِ تن

 هستی رویِحقیقتِ قلمهایِ بیاز حقارت و گریز
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 یِ تنبرابرِ متنِ آینهدر گذارند یِ پایانی را میبه ناگزیر نقطه

 زندو برخی دیگر را کتابِ وطن     دستِ باد و انگشتِ فرصت ورق می

 ای ندارد     یِ جگرِ تو اما با محتوایِ تابه میانهگیسوخته

 آید     زارِ کلمات میات از سبزهیِ دهانپروانه

 خواند     هایِ خفته در زیرِ خاک را میو سرودِ دوستی

 هاست     ترین اندیشهگذارِ کندویِ تازهمغزت بنیان و زنبورِ

 هایِ دلِ پدیدهگیهمین نورِ پخش در پراکنده     ات همین نورو خدای

 کنم     من حقِ مالکیت بر پیکرِ خودم را هم فسخ می

 یِ منیِ هستیاند     و امضایِ پایِ صفحهمعناهایِ من همه معلق

 رد     تعلق به دستی اسرارآمیز دا

 هاشده در دلِ پهناورِ کهکشاننام و گمدستی بی
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 نجابتِ ستاره افقی است
 مرد نیز از رویِ سرِ ما بگذرد     این امواجِ ناجوان

  زارانِ عدم بپیونددیِ زالوان     به نیگیذاتِ طرزِ زندهو ذراتِ بی

 پروازاندن مرغِ روح را دانه و آب دادن     پروراندن و در آسمان

 کنیکند     وقتی تو خودت را از خودت منها میجسم را ضعیف می

 ماندنخورده باقی میطور دستجهان و هر چه در اوست     همان

 سویسوی و آنها برایِ چه مثلِ ماهی به اینپس تالش

 گیر؟     حرمتی دلو غرور برایِ چه از بی

 نیز بگذرد     مرد سرِ ما از رویِ این امواجِ ناجوان

 اعتنا بماندچنان به صدایِ خروس بییِ خلق همگیو خفته

 نجابتِ ستاره افقی است و آبی     که در این پایین و به میانِ امواج

 گشاید     ترکد     شرافت در دریا بادبان نمیحبابِ آگاهی نمی

 آخر خدا با آن جسمِ زارش          جهدغوکِ وجدان برنمیو 

 وجود آورده است؟     مرزِ هستی را به یِ بینه خانهگوچه

 اند     ها که خودشان عینِ جهنمو این در و پنجره

 دهند؟     یِ جهنمی دیگر را به آدمی میچرا وعده

 رواییها فرمانقیمت بر خیابانهایِ گرانزالوان با ماشین

 اخراجو هر کس را که بخواهند استخدام و هر کس را که بخواهند 

 سایند     و سرِ خودشان را بر فلک می

 گیرم     هایی از رگ و عصب را در دست میمن رشته

 روم     و با آنان از کوهِ دریافتِ جهان فرامی
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 داران را یک رنگ استبینم که بافتِ جانِ تمامِ جانو می

 شوندتنها دو جوجه بر خویش پیروز میاما از میانِ هزاران تخم     

 کندگذرند     جهان خودش را از تو که منها میاز مرزِ محدودِ خدا و خلق میو 

 اش راضییِ جانورانهگیجدولِ اعداد باز به جا باقی     و به زنده

 ایگرِ غرور و تقدسِ آن جوانهچنان سرکوبها همو انسان

  سرمایههایِکه در حاشیه با نوکِ سبز و حساسِ خویش     بر اعتبارِ سیاهِ سایه

 کِشدو بر اقتدارِ دار و شکنجه و گلوله     خطی قرمز را می

                                        نشینِ آسمانی     گرفته است مایهمندانِ ازرقخطی که از رگِ نجیبِ اندیش

          

 

     

            

            

 

 

 

 ترس نامِ دیگرِ خداست
 ریزد     و بنایِ وجودِ آدمیخندد     دنیا فرومیمی چند قطره اسپرم که

 نگرد     هایِ دیگری به گیتی میبا چشم

 ای با دهانِ مرگ     گی در سفرهسفرِ سختِ زنده
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 کِشد     صدایِ معصومِ آب راآخر سرمییِ و گوشی که تا قطره

 طا پنهانهایِ خترس نامِ دیگرِ خداست     و گاهی راهِ راست     در راه

 ریزد     خندد     چند قطره اسپرم فرومیدنیا که می

 آوری     تو قناری را به آواز     دهی و برگ میتو گُل می

 بَریروی میهایِ خرفت آبکشی     و از خرخاکیو خودت قامت می

 ای کوچک در اوگی     تنها خانهای دراز است و زندهمرگ کوچه

 رد     بدن دارد     از دستِ اوست که برداشتن معناو روح هم دست و پا دا

 گیرد     از پاهایِ اوست که چاهستاره روشنا     و آتش طهارت می

 افتد     و به راه مییِ دشمن آگاه     به چَم و خَمِ توطئه

 هاام     در شیرِ پخشِ کهکشانچند میلیون سال است که من با چمدان

 ام چون بارانهایِ هستیایِ پلیدی افکنده     و از دندههیِ پلنگپنجه در پنجه

 زاران؟بارد بر کشتخون می

 آورد     ها سر برنمیچرا آن قطارِ ازلی از اعماقِ اقیانوس

 داردچه کفشی به سرنشینانِ خودش ارمغان کرده است را     بیان نمی

 یِ تنِ آب را؟      هایِ تهدیدکنندهو نه افشا تازیانه

 ای به نامِ ترس را از بنیاد برانداخت؟توان میوهگونه میهچ

 ای کوچک در اوای دراز است و مرگ     تنها خانهگی کوچهزنده

 یِ بالِ عناصرِ هستی را دریافتهیِ استحالهو کسی که رازِ ابدی

 هایِ آسمان داردچشم به آبیداند که کبوترِ جَلدِ عشق     می

 و پایِ ناپاکِ اقتدار     اما برایِ بستنِ دست 

 گذراند     می ای بازرا از پیامِ قلبِ پنجره ریسمان

 هایِ درخشانِ خاک استاش     همه با فروتنیگناهِ تنهایِ بیگیخوابهکه هم
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 ترین مسافرمعصوم
 ساله 9ی برای سمیرا

 

 ها به فغان!قراریدر پشتِ دیوارهایِ استوارِ آرامش     چه بی

 یِ سکوت     یرِ سطوحِ سنگیو در ز

 انبار!شکسته     تلهایِ دلوارِ شیشههایِ فرشتهگیچه درخشنده

 شومهایِ تو غرق میگذارم     و در شفافیتِ اشکمن شک را کنار می

 کَنَمگناهِ خدا     من زمینِ نبضِ تو را میهایِ بیبرایِ نجاتِ شکوفه

 / رایِ دریافتنِ معنایِ خودمبرایِ یافتنِ قلبِ ملکِ مقرب     ب

 هایِ ظریفِ کودکانِ کوهیِ این جهان     برایِ شانهبارِ ظلمانی

 هایِ مقدس(     بسیار سنگین است     )این سنگ

 ننگین است     در کوچه صفتان از ریختنِ خونِ آفتابو دامنِ سگ

 با از دست دادنِ دریا     تنها دریغا که مرغابی 

 اش در ساحلو برایِ ردِپایِ بر جا مانده      داندحبتی با او را میصقدرِ قندِ هم

 خواند     در پشتِ دیوارِ دلِ من می را سوزانهسرودهایِ گرم و دل

 مندِ جانِ تو خوابیده است     موجِ ارج

 گان     یِ بند از پر و پایِ پرندهموجی بازکننده

گان     در چاه افتادهیِ االکشندهب     گانیِ در دره خوابیدهبیدارکننده

 گان     یِ شکستهگیرندهدست     گاننیرودهنده به خسته

 اش     گانجادویِ واژه     یِ زیبایی وموجی که جاذبه

 کشدخیلِ خرافه و انبوهِ خدایان را از اوج     به زیر می
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 افکندپرده برمی شان    هایبازیها و دودوزهرازیبَرَد     و از بیزار می

 کندهایِ روزگار را حاال یک قناری دارد آواز میقراریبی

 یِ خویش نشسته     خسته     معناییو شاخه بر بی

  جهانترین مسافرِاش را معصوماش را به راهی دوخته     که مساحتهایچشم

  نوشتبیان     درمییعنی آن کودکِ شیرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر میز ای ناخواندهنامه
      ها تو را هرگز فراموش نخواهند کردآن اشک

 گانهایِ عاشقانه بر سرِ میزِ ستارهدست فراخواهند برد به گذاشتنِ نامه

 شدهیِ آن ماهِ گمآغوش خواهند گشود به رویِ یگانه

 شان     هایِ برآمده از دلِ تنهاییو ترانه

 جاودانه جاری در جوانبِ جورواجورِ جهان     
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 هایِ گندیده آشیانی نخواهد گذاشت هیچ نوری بر شاخه

 هیچ راهی از پاهایِ پلیدی ثمری برنخواهد داشت     

 امهمین االن از آب گرفته     اییِ تازهو من این شعر را مثلِ ماهی

 جا     جا و آنیِ رنگارنگِ باغ را     اینقالی

 دانم که فراموشیمن می  ام   کاران رُفتههایِ جنایتِ جنایتاز لکه

 ها را     از یاد نخواهد بُرد     و همیشه     شمعِ آن اشک

 مرگ شده خواهد بودهایِ جوانناکِ شیشه     برایِ سنگهایِ هراستنگیدل

 تو کِی به گوش خواهی رسید     ای صدایِ ثمرهایِ نرسیده در درخت

 ت؟     ای آفتابِ عزلت گرفته از انبوهِ خیسِ دردِ رخ

 هایِ بازِ مرگ بسته     چشمدر پشتِ دیوارهایِ خسته و درهایِ

 رَشکآلودِ جوامع     یک گنجشکِ کریم و بیو در جنگلِ جنگ

 ای که تو را تقدیرِ جویبازِ ننگ و نیرنگ     ای جملهیِ هزار شاهآماجِ حمله

 گی     بَرَد     و نیشِ ناگزیرِ زنبورِ زندهبا خویش می

 شده     بَرَد     ای ماهِ گمات پیش میژرفایِ جان در

 آشیانه     شمع     بیهایِ بیای جاودانه شاهدِ کشتارِ پروانه

 ؟     او را که همین االن این شعرهایِ مرگِ او را چه کسی خواهد بستچشم

 اش گرفته است     از آب اییِ تازهچون ماهی

 اش     وشهایِ مهیبِ گتنگیاو را که دل

 اشیِ نبضلحظهخداست     و لحظهصدایِ مثلِ  از سربریدنِ صداهایِِ پاکی

 خواستن     این پیداست که      /در ندا  مثلِ میزی متروک و شکسته

 ست که تا ابدایبرایِ توانستنِ شعر گفتن     زنده است     گرچه دنیا نامه

 ناخوانده باقی خواهد ماند  
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 زیرهایِِ ناگستون
 یِ ددها     ریزیها و خونیِ دامگناهیبی     هاها و بدیسقفِ خوبی

 هایِ درونِ دلِ تو استوار شده     و با مرگِ منسقفِ نور و ظلمت     بر ستون

 ریزند     تمامِ آنان به اعماقِ عدم فرومی

 نشیندکشد و بر درختان میواره مثلِ پرنده پرمیست که همنگاهِ کی

 زند؟      وجویِ چیزی     بر روحِ خویش نوک میه جستو ب

 هایِ بلندِ باران     که چون هزاران قلمخواهند این چنگچه می

 شان را وقفِ نوشتنِ شعر     بر بیشه و بیابان     بر کوه و دریاعمرِ پُربهای

 کنند؟     بدنِ روح کجاست؟     بر کاکلِ کبوتر و     بر پایِ مور می

 اندگانشدهخود نخستین گمکران     گان در جهانِ بیارهست

 یِ آنان است     گیگشتهو این نورِگم

 کند     نمایی میخویش راه ها را به مقصدِکه کاروان

 ریزد؟ست     که خونِ آرزوهایِ آدمی     بر خاک مییعنی آیا در خوابِ آدمی

 ر توفان و تبر     هزار تبرِ توفانیعنی آیا در پندارِ پرنده است     که هزا

 وزند؟     یِ عمرش میبر کوتاهی

 یِ زمین و بر طالیِ زمان چسبیدهمندِ نگاهِ تو بر ترانهذراتِ ذات

 یِ انسان استیِ آسمان     مرگِ زیباییو گسستنِ خورشید از معناهایِ آبی

 جبر بجنگم     یِ جنگلی لم و با عَلَمِپس من مجبورم که تا ابد     با عِ

 هایِ ظریف و ضعیفِ هنر دفاع کنم     از جنین

 م     ون کشریبدلِ توهُم از و واقعی     هایی استوار و در دنیا ستون

 گناهِ مژگانِ آدمیان     تا بر سقفِ کوچک و بی
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 ناک نکشدآهی آتش     پناهِ اشک بیش از این ننشیندیِ بیپرنده

 ستارهیِ سازهایِ بیهایِ شکسته     و تارِ گسستهنیِ چنگ و ارغنوو درباره

 نخواند یآواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدرتِ جنین
 دارم     گان تو را دوست میجا تا ستارهاز این

 بارمات مثلِ باران میاز این روست که از غمِ دوری

 خوانم     هایِ خردسالی را میسرودِ نورِ سال
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 شوممی ترها نزدیکنساننم به خدایِ درونِ دلِ او نم

 آیا معصومیت اگر صاحبِ دو بال از اقتدار شود     

 باز هم تخمِ نازنینِ ایثار و مهربانی را خواهد گذاشت؟     

 اش آفتاب را از آسمان برداشته     باز هم نردبان

 کشِ زمینی خواهد برد؟یِ مورهایِ زحمتبه میهمانی

 خواهند چراغِ تو رارا     و می گان از من پیوسته سراغِ توستاره

 دانند که ورزش و هنرکسانی می وزد     و اندکها باد میاما در این نزدیکی

 اندهایِ حوصله     بسیار به هم شبیهلهظِ نظم و تکرارهایِ زیبا     و عضبه لحا

 شوندها خراب مییِ آرمانواره خانهآیا ستونی ندارد این جهان     که هم

 ها پادشاه؟     و آیا مگر اجاقِ عاطفهکشورهایِ مختلف     حلزون و در

  به امیدِ یافتنِ یاقوت کند     و تیشهها را آب نمیخدلِ ی

 هایِ اندوه     سر به بیابان گذاشتن     شود؟ها پیروز نمیبر سنگ

 هایِ فاخته     گیهایِ فاصله     از پابستهگیاز جاودانه

   هاستیِ درونِ رگجاریو از ظلمتِ 

 شود     تر میها نزدیکانسانخونِ لخته به و خدا لخته

 یِ کودنِ کوهگی را از آنان بیاموزد     کَلهزنده داری ویِ میهمانتا شیوه

 هایِ خردسالی     اعتنا     و از سرودِ نورِ سالبه ساقطانِ دره بی

 رودست که در حاشیه میدوستی موریتنها چند تکه استخوانِ شکسته به جا     

  آزارِ اوستو قدرتِ جنین در وجودِ بی
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 تنها یک درجه
  انی به نجواشفاش آتشیِ او مثلِ خاکستری سرد بود     اما در درونچهره

 سکهبیرق و مرز     بییِ دیارانِ بیاش پُرسرود و ستاره     راهیچمدان

 رد     آوقراری میهر قراری مرا به بی

 دارد     ام ارمغان میخوابی را به چشمانو خارِ بی

 یِ نیکی به هر رنگ و در هر کجا و هر زمانی     دانه

 دهد     ثمر می     آورددواند و برگ میدر خاک ریشه می

 ایاش زلزلهیِ او مثلِ سطحِ زمین صاف بود     اما در درونچهره

 هایِ قساوتیِ سنگحال     شکننده یِ معناهایِ تا بهدرهم ریزنده

 رو     هایِ روبهاصالتپازننده به بیپشتِ

 توان در هیچ چارچوبی زندانیهایِ هنری را نمیدریایِ فرم

 ای خریداریگی را به زیرِ هیچ بیرقی     با سکهو آزادی و آزاده

 رندبَهایِ انسان را با خود میها بالونی هستند که چشمسرودها و قصه

 ای به نامِ خدا در گهواره نیست     جا که جا تر و بچهبه آن

 یاری     یِ حقیقت را آببارانی که باغچه و نه

 هایِ زیبایِ کفش     در راهی ناشنوا؟آید وجودِ این همه سخنبه چه کار می

 یِ ما؟تر از خر     در زمانهچه باری انداخته است انسان را پایین

 نظر از سَبک و زبان در هر زمین     صرفِیِ هنر دانه

 خوابیکند به برچیده شدنِ دام و دروغ     به درویدنِ عصبیت و بیکمک می

 گیهایِ پلیدی     پول و پتیارهبه پایین کشیدنِ پرچم

 گی     مالِ مرگ و روزمرهای کالهِ از کهکشان بر خاک افتاده     ای پای
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 آید انتظار؟     ر نمیکه چرا به س    به ما بگو 

 هایِ فواصل و فراقیِ رازها     بردارندهیِ برمالکنندهانتظارِ دیدارِ آن زلزله

 هایِ نوین     یِ انسانگذارِ عمارتِ هستییِ بنیانآن زلزله

 یِ هر چه آیین و دین     نه!     افشاگرِ حیله

 ما را به دست گرفته   ما چمدانی نیستیم که هر کس و از هر راهی که رسید  

 بَرده کرده     یا به دیگران بفروشد     با خود برده     

 ای ندارید     و ابر     دانیم که شما چهرهما می

 دانیم که بالونِ دنیایِ سیگارهایِ زمینی است     ما میصعودِ سخنِ افسرده

 جانب روان     جانب و آنهوا به اینطور بیهمین

 تر است ا یک درجه از خر نادانو خدا تنه

 

 

 

 

 

 

 

 اگر نباشم هم
 قدر پیچ و تاب خورده بود     که آب خاک را از یاد برده بوداش آنسن

 دسته رُسته بود     باد مثلِ گیاه دسته

 نشده است "من"دیوانه اگر      و آتش در کنج و کنارِ دلِ خویش خفته بود
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      سر به صحرا گذاشته است "تو"پس چرا 

 یِ سرهایِ افتاده بر خاک و     سرودِ چه کسی

 آورِ الهام در خیابانهایِ جهالت را خوانده است؟     سرعتِ سرسامجنگلِ تاج

 گونه به خداگونه به خانه چهیِ چراغ     پس ما چهنشدنییِ رامو قرمزی

 مان خواهیم رسید؟هایگونه به آرمانگونه به معشوق چهچه

 مان چه خواهیم گفت؟     هایبه نگفته

 مان پذیرایی خواهیم کرد؟     با چه تجاربی از میهمانان

 بوسد     سال را سارِ اندوه میپیچکِ کهن

 یِ راز نشسته     اش ذراتِ ناگشودهو بر برگ

 هایِ اشکقرمزِ چنگِ پلنگ     و انبوهِ ماشینو خودش خسته از چراغِ 

 هایِ توخودم نباشم هم     باز باشم است نباشم من اگر آدمی با خصوصیاتِ

 یِ دستِ انسانای ساختهیِ مَدهایِ تو     و معناها خانهعینِ جزر است همه

 و کلی سئوالیِ حیوان     یک دانه مولکول گیهایِ زندهیِ ضرورتپرداخته

 رونهایِ بیروهایِ دل و     در کوچهگی در حالِ راه رفتن در راهیک سرگشته

 اش به سخن درآیدبا حلقه یو دری که وجود ندارد     تا دست

 گذردروزن نیز میبدیل که از دیوارهایِ بیشعر: نوری بی

 خیزدبینند     خدایی که به کُشتنِ خویش برمیاش نیز میرنگی که نابینایان

 زیرا که سه فک دارند اینان          تا نجات بر چهار چرخ روان شود

 شان دو شاخ روییدهانگیزان     و بر شتابِ شقیقهنهاین فت

 یِ قرمزِ ترمز مهمان     چه کسی را بر سرِ سفره

      چه داری زیرِ لب برایِ باالیِ زمزمه

 ات را به هزارپا ارمغان کرده؟ای صد صدفِ سیاهِ تجربه
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 هایِ انسانی در دهان ِمورعشق
 هایِ خودم بودموقتی که تنها نبودنرفتم     وقتی که با خودم داشتم راه می

 تو دریایی بودی ایستاده     

 اش نهنگی سنگی بودهایی که هر خانهنگران به کوچه

 یِ کاغذ     و درد     یِ سینهخیزد از سفیدیدود برمی

 ها در کجا دارند با خودشان راهنویسد     پس شادیهایِ خواننده را میچشم

 قطره صرفِ عشقترین وقت قطرهگواه؟     فرهیختهشان به چه چیزی و کفش

 ها را گسترشها را در خویش دارد     مرزِ بازجوییمالی که رازِ چشماما دست

 بَرَد     کران میها را به بیمرزِ بازجویی

 هایِ بدنِ آدمیان را حاالبیرقی خودش را از فروتنی پایین کشیده     و عشق

 بَرَند مورها     آنان که آتش را کاشتندمیذره به دهان دارند ذره

 شودفشان را درویدند     و ندیدند هر دری که گشوده میآتش

 خورد     مانندِ نهنگی میهمان را می

 ابرهایِ متحرک ارواحی هستند در حالِ ورزش     

 شود     یِ قداست به اقیانوسِ جنایت ختم میو قطره

 ت     جوانی معدنِ جواهرِ دنائت اس

 کند     تصحیح نمیدیگر جریانِ جوی را  پشیمانی و

 گرفتنداش با آدمی اشتباه میدریا در کنارِ من نشسته بود و دیگران

  ای     گاه صدفِ سکوتی    اش موجِ جملهگاه بر زبان

 اییِ اندیشهزدهگاه تصویرِ شتاب     خندیاش برقِ لببر چهره

 ست     و زمین لنگه کفشی هر سلولِ تو دود دارد    
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 اند  گی خوردهیِ دیگرش را خدایان از گرسنهکه لنگه

 

 

 

 هایِ خودت بودیتو نوشتن
 دویگی که میهایِ دیوانهروی     در بیابانمدارمدار از خویش باال که می

 خیزی     نشینی     با بخار که برمیها که میبا سنگ

      رسیتازه به این نتیجه میتازه

 هنگام هستم     هایِ نابهنوایِ کهکشانیِ بیکه من نوه

 دستانِ سردِ یک هیچ     اممخدر مستشراب و بیو بی

 گان زند     و ستارهگی را ورق میداستانِ تاریکِ زنده

 اند؟یِ خود را گم کردهیِ خود را گم کرده ـ برایِ چه چهرههایِ چهرهـ این چشم

 روی     ونِ خویش پایین که میمدارمدار در در

 بینی     نشینِ هم که میظلمت و روشنایی را هم

 و خدا و شیطان را مشغولِ تعارفِ پیاله به هم     

 سونگر     هایِ یکعلیهِ الله خیزدسنگ به قیام برمی

 نای به نواهایِ تا به حال نواخته مشکوک     

 هایِ خودت بودیتو نوشتن     درخت یِهایِ پوسیدهگردان از سنتو ثمر روی

 اشکسی که پیش از شناختنشبنمی بر گُل     تنی واژه را بر خود پوشیده     

 ام     من به جایِ اشک داشتهام     من او را دوست میپیش از زادن

   امریختهاش چشم میبرای
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 تاجی که پادشاهِ خویش را گم کرده است
 وطنهایِ بیحی سرگردان     و انبوهِ سلولتن     روکوچکِ در معبدِ 

 شکلِ هندسی     و وجدان     یِ آزادی     عشق بیفریادکشنده

 تاجی که پادشاهِ خودش را گم کرده است     گویا منِ شیدا     

 ام و خدا نخواهم شدتا به ابد پیدا نخواهم شد     من از جنسِ خاک

 تن دهد به بوسیده شدن     تر است که او در این فرصتِ کوتاهبه

 ذره ریزترین حشرات     اش را     ذرههایزیرا گونه و لب

 به دهان گرفته و با خود حمل خواهند کرد به ناکجا     هنگامی که تو مرده باشی

 هایِ فراموشی     برایِ همیشه خفته باشیهنگامی که در زیرِ پشته

 یِ عشقناپذیریشکل     اش پاره کرده استست که خروسبیداری نخی

 چاره کرده است     ای زمین     هندسه را بی

 ای     فروافتاده "هیچ"ای تاجی که از سرِ 

 یابی     هایِ تاریکِ زمان راهی به بیرون نمیو از پیچ

 اش خواهد شد این زندانی     ای آیا نصیبچه آزادی

   در بدن؟     سردیِ میلیاردها سلولِاین دارنده

 دارد     و آیا مگر کسی که چیزی را دوست می

 دارد؟     ناکسان و کرکسان را خوار نمی

 زنم     هایِ کهنه نمییِ اندیشهمن بوسه بر الشه

 زنم     ای را نمیوجویِ خدا در هیچ خانهمن به جست

      گیدانم که وطنِ ذراتِ تنانهمن می

 هایِ بیداری ویِ نخگیو پاره خورشید است     یِگینامهدر انفجارِ گازهایِ گاه
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 هایِ خیسیِ فرصتیِ موهایِ عاشقان     از این بید است     در فاصلهپریشانی

 شانپادشاهگان از معبدهایِ گوناگون اما بیمرده

 شان     پشیمان از نبوسیدن و بوسیده نشدن

      شاندر آغوشِ آتش آب نشدن

 اش در ندارد!انسان اگر صد تا خانه هم بسازد     یکی زنند که:می فریاد

     اش ثمر ندارد!انسان اگر هزار درخت هم بکارد     یکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ دوزخسکه
 بان گریخته     مرغی شرقی از اذیت و آزارِ مرغ

 گان ریختههایِ آن همه ستارهدر غرب هم سرِ آسمان بریده و     خون

 یِ نارسیدهام     به این میوهجا رسیدهمن از کجا به این
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 شان از دیگری گریزان     به این پرهایِ هر کدام

 پناهی استشان ریزان؟     اشک فریادِ بیهایی که سرهایبه این گُل

 ای بودی از جنسِ اذیت و آزارتو نطفهتناهی است     امکاناتِ کانِ تن     

 گی نخلی     و ریشه زنی به نامِ شیرینانی     و زندهو در بیضه تیر و کم

 دیگر را پیدا     گونه یکچه     اعضایِ بدنِ آدمی در آغاز

 گونه نامی خاص را بر خود گذاشتند؟دیگر پیوسته     و چهگونه به یکچه

 ها برایِ تصاحبِ خرماها     سرِ خدا برایِ ابد افتاده است     هستهدر شرقِ مرغ

 گی با زیباییخوابهگذاری     و تیشه برایِ هماحزابِ گوناگون را بنیان

 جهان است یِگیخودش را یک بال معرفی     دو چشمِ تو جواهرترین جاودانه

 ها     سه نامِ عام است     وجدانی حاال در کبوترخانهبی

 خروسدست و پایِ هر آدمی در هر کجا     چهار دام است     جنابِ آقایِ 

 اجازه گرفتن از جوانبِ جغرافی     پا به سرزمینِ سرود و رقصبی

 اما سرش در همان محلِ تولدش بر خاک فروافتاده     

  هایِ خاموش را     فراموش نکردهفرازهایِ فریادِ اشک

 اش حادداند که فرهاد از خواندن و نوشتنِ زیاد     ضعفِ جسمیو می

 یِ خاکیِ گستردهفته و پاک     در صفحهرُست شستهایو درخت واژه

 اش هم رسیدن هم نرسیدن به مقصد رادرختی که ثمرهای

 دانند     پس ما حاال چه کنیم؟     چه رَویمیِ یک دوزخ میدو رویِ سکه

 پَر؟خدا و بیهایِ چهار جانبِ یک تبر     بیگیگونهبه چه
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 شیپوری در دهانِ سگ
      آیدن که به هم میدو پلکِ زمین و آسما

 آید؟     ها به سر نمییِ انسانیِ قبیلهقراریچرا باز بی

 هایِ تو ایستاده بودم یِ عزیزیمن در نزدیکی     رود؟این ایل به کجا دارد می

 اما قدرِ گرمایِ نبضِ تو را ندانسته     

 هایِ تو را نشناخته بودم     آرمِ آرامشِ آرمان

 رو برده بودآبهایِ بیهوایی به سویِ سرهایِ بی از پا     و سطلام را حواس

 گیخدا هم خسته بود     یا نبود     که دو پلکِ مرگ و زنده

 شانای     و برنده و بازنده نامهایِ مثلِ موش و گربهدر بازی

 یک!     ای یکِ اتحاد!     ای     نقشِ دو رویِ سکه

 یِ خویش افکنده است     پنجه واره پنجه درجهادِ ما هم

 هایِ تو     شرمنده استاش از نزدیکیو انگشت به خاطرِ دوری

 مالی سفید دست در جیب     مداد به قصدِ دست

 رود ای حبیب!؟     این ایل به کجا دارد می

 اند     چرا آرمان و آرزوها تا نقشِ آرم و نگارِ کاغذند     قشنگ

 هایِ قداست بازیهایِ قداست     قبیلهیِ بازیای نجیب!؟     قبیله

 یِ فردا و فراستو چیزهایی از قبیلِ قتلِ امروز     برایِ سرسبزی

 یِ نقدِ سیالب به صورتِ ساحلگان را از سیلییِ هستندهحواسِ همه

 پرت کرده است     

 یِ خردسالهایِ ماهییِ فرتوت را ناشنوایِ حلوایِ حرفماهیو گوش

 کنم     که فاقدِ قندِ دوستی است این قحط سالول میقب
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 یِ رویِ تو     اما هنوز به خاطرِ یوسفایی

 زندزند     کسی تندتند بر در تَق میگُل به اشتباه انگشتِ خویش را قط می

 یِ دنیا     انگیزِ قبیلهو فلفلِ ریز و میز     به نبرد با فیلِ فتنه

 زندها از شبیخونِ دشمن دَم مینامهو بر شب     خویشیِ بر پالکاردها از پاکی

 سانبلوایِ لواها همه     به هوایِ حلوا     و نقشِ دوست و نگارِ دشمن به یک

 کندچنان چسبیده به سکه     که حکاک حکایتِ چسب را فراموش می

 ای نوش     دردی با فیلِ مأیوس پیالهبه هم

      آغوش گشایدو به رویِ سگی گریان می

 اش نیستمالوجویِ دستیِ به جستجیبی که دست در

 یِ اسرافیلهایِ سفید اما پوسیدهاستخوانی از استخوانمگر از دیدارِ تکه

   یِ یک بیل مقصدانههایِ بیگوشیدر بازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 ای آویخته از چنگکزلزله
 دهدان مییِ ما را به ما نشیِ شما     کساییترس از چه چیزایی

 گییِ زندهدهد     و به خاطرِ قشنگیدار میشبحِ تفنگ و دار     به درخت هش

  یِ گورها     سرِ بازگشت دارندکنندهگان از ژرفایِ گفتارِ گرم و کالفهمرده

 یِ اول؟     باز هم دو تَقه بر در؟     باز هم آغاز از نقطه

  د     گیرمرغابی خواب را از چشمانِ آب قرض می

 برندخوار به غارهایِ سرد و ظلمانی پناه میهایِ نزولآرامشو 

 یِ صبح از زیرِ خاک پیدا و     هایِ درخشندهدست

 اند     اش را شیر و پلنگ خوردههایدیگر اندام

 یِ ما دنباله و     اند     کساییگی مردهها گویا همهامیدها و عزم

 روِ گرگی از قرمز     از غارِ رگبارفضا قلمترس سرِ بادبادک است     و 

 خواهید برقصیدگونه میاز سازهایِ سرد و تار     حاال شما چه

 سرِ سربازانِ غبار     یِ بیدر محاصره

 هایِ به جا مانده از تفنگ     ای قشنگگونه جان بدهید به نقطهو چه

  خودت را از خاک بردار وات     سرِگاهییِ صبحهایِ درخشندهتو بیا و با دست

 یِ نزول بیاویزلباسیرا چون کالهی بر چنگکِ چوببتکان و     زلزله 

 آویز شود     ها دلات تمامِ رفتنبیا تا از آمدن

 کرکس و کفتار از این حوالی فراری     

 یِ گور سر درآرد     درست و حسابی     عالیکنندهحوله از گفتارِ گرم و کالفه

 یِ خورشید بدرخشد     او مثلِ از آسمان چهرهو از 

 ست     اما نوزادِ پس     نوزادِ پیش نیستیِ شیر در کهکشان یکیگرچه بطری
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 کس با پستانِ خدا خویش نیست     هیچ

 و از رفتن و به سواحلِ سردِ سود و سودا پیوستنِ ناخداست

 ماندجواب میا      جاودانه بیکرانِ درییِ بیهایِ مرغابی بر در و دروازهکه تَقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دردِ تو را دریا یابم
 یابمکنم     قضاوتِ او را نسبت به من درمیاز تو نگاه به تو که می

 کنم     و زیر و بمِ رازهایِ روزگار را لمس می

 اش را مثلِ کفش به پا کند     و از خودش جلو بزندآدم باید قلب
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 توان به خاطرِ ترس از ترسو آیا مگر می    کالهِ واالیی کجاست؟ 

 گونِ عشق؟کِشِ ستارهدست کشید از به دست کردنِ دست

 رودبینم که کاکلِ کیهان دارد پیش میگیرم     میام را که برمیاز تو نگاه

 خنددها مییِ قضاوتگندد     رندی به همهیواش میاش یواشاما ریشه

 که خودش از هوش رفته است     سرِ بازِ بطری و     بطری 

 باشد در کار شتکرار     و بی که مقصدیهایِ بیدست در دستِ خاطره

 هایِ دیگر؟ای خاص است     در میانِ دریایِ اندامآیا قلب جزیره

 ست؟     گذار کیهایِ دنیا را     دامو موجِ دام

 ست؟پس برایِ چی     دمیان نیستآیِ مرگ اگر برایِ چشم باز کردنِ دانه

 زیرهایِ دیروز     باالیِ امروز     باالیِ دیروز     زیرهایِ امروزند

 گی     و ترس مانع از درست شناختنِ مترسکِ زنده

 آمیزند     گان در زیرِ خاک با هم میذراتِ بدنِ مرده

 گییِ جاودانهتا آب باز میزبانِ نوزادانِ آدمی باشد     و میز به شکلِ هندسی

 خودش را بنگارد     بگذار نمازِ قضاوت و محاکمه     نمازِ مجازات     قضا شود

 دوم     ام میکنم     من به دنبالِ قلبام فکر میمن با قلب

 کند تا قلبِ تو را دریابم     تا دردِ تو را دریا یابمقلبِ من کمک می

 ها بر آب     تمامِ مقصدها سراب     یِ ترسالشه

  بطری افتاده در سود و سودا     و واالیی دوان به دنبالِ کالهیسرِ

 تر از بیداری     آری     و آن مست در خوابی به

 شوندهایِ آسمان میهایِ شادمانِ درخت از باال عاشقِ آبیشاخه

 افسرندهایِ پریشان و پُرعمرش در خاک میاما ریشه
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 تر از بیداریخوابی به
 گی     تر از زندهیداری     مرگی شریفتر از بخوابی به

 یارانروند     آنان     آن گذشتهدست در دستِ هم در کوچه     دارند راه می

 اندشان     چون سنگی خفتههایاند     در زیرِ از یاد بردنتو را از یاد برده

 حتمن هایی از باران     دیارِ رؤیازاران     و این بیمارِ عشق که هر صبحبام

 هایِ خویش وصل کند     را به رگ رمِ شعرسُباید 

 هایِ سردِ سنگ     خانهفصل فصلِ سر بریدنِ خروس     در زیرِ حجله

 هایِ مأیوس یِ گذارِ نسیمها     عرصهنامهروس     و سرزمینِ گاهخفته است ع

 خوبانیِ اندکِ تعدادِ گی     و گرچهخوابی در بیداری     مرگی در زنده

 بَرَدکند     یأس را میکه امایِ ستبر و مغرورشان     بَدانِ عالم را خوار می

 ست آدمی     رنگیرنگِ رنگآورد     سُامید می

 دهدی ِابلیس را پرواز میکند     سیرهدَمی که به بازدَمِ خودش هم خیانت می

 کندحبس می     آوازیی برازِ خدا را در قفسو جان را برایِ تن     و سارِ خوش

 انتها و تنها     من سنگ از پا     ای بیمن دست در دستِ کوچه

 ام سرِ خروس افتادهام را از مُرکبِ بیمارِ ابر پُر     و از گردنو خودنویس

 نویسدمقصد میطور خودش را برایِ خودش بیباران همان

 ا سرودن استزار ناگزیر از گُل دادن     از پروانه رجانِ سبزه

 گیتر از زندهتر از بیداری     و تو مرگی شریفو تو خوابی به

 ات از جنسِ همیشه به یاد آوردنخودت عروسِ خودت     و آستین

 ها را زایاندن     اینان گرچه تعدادشان کم     تقوایِ تقویم

 سارشان خاکتر از رنگِ پرهایِ پروانه     و کفهشان سبُکو صدای
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 بَرَند     ویِ اما از ترازویِ آن دیگرتران میرآب

 آورندجا میهایِ اکتشاف را به اینرگ
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 میهنِ من تعجب است
 تو     دو ارِگی از کردزدهبود     نامِ شگفت گی به گفتارِ تو     یکنامِ شیفته

 یِ من از دنیا و دین     گردانیو سه     روی

 و ا کبوتر بامِ تضادها را بداند     با اندوهِ خویش مَحرم بماندست تهمین کافی

      اش را برایِ سنگِ تنهایی بخواندهایترانه

 هایی که زرد و پوسیده     دیگر استوار نماند     در پشتِ هر رویو بر سرِ اندیشه

 یِ هر فرصت     شغلِ وزیری     زیری     در زاویه

 یِ خاکوفاییخواندن خوش است     و سرها را برای بی دهانها را بیو ترانه

 نویسندهایِ مرا پاهایِ من مینسپردن به دستانِ باد     ریشه

 وار فرو ریختههایِ یوسفام به رویِ افسانههایو میهنِ من تعجب است     و برج

 یِ عریض و طویلِ تاریخ رسیده     و جغدم به خشکی

 اش     گرچه نزدیک یا چسبیده به هماز شش حرفی که هر یک "واقعیت"به 

 اند     شان در جانِ خود تنهایاما هر کدام

 یِ هفت روزِ هفته بیگانه     لغزنده هایِ هر دَمو با حرف

 هایی که سیاه یا سفیدرسد     به خانهیِ شَترنج نمیآیا خاکِ ادیان به نمناکی

 چاه هستند      اما شاه و وزیرشان هر دو     برادرانِ

 کِشد؟شان از وفا و پیمانی جاودان     که در سنگ نفس میگیو شیفته

 دیگر در تضادند     دین و دنیا به ظاهر با یک

 خیره نگاه کنندهاند به یک کتف رسنده     شما را خیرهآنان دو دست

 ایار ترانهارزد چهوزد؟     به چه میخنده بدرقه     تهمت به ما از کجا میخنده

       اند؟هایِ بدنِ سه گرگکه استخوان
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 تکانیخانه
 یِ کوچکی هستی عشقِ من!     تو ماهی

 یِ خشکی از عقل افتاده     تا انتهایِ خیابانِ خدا رفتهگناه به کوچهبی

 ناکِ ابلیس بازگشته     از میدانِ هوس

 هستی و نیستیو به این نتیجه رسیده که در میانِ ادبیاتِ دو ساحلِ 

 یِ مساوی است     و دوستی و دشمنی     عالمتِ ریاضی

 هایِ صیاد را     دوباره به دریا انداختنِ تو     حاوی استیِ ما به حیلهو حمله

 یک انسان که مرتکبِ جنایتی     

 توانند بکنند با هم رقابتیها میبه این معناست که تمامِ انسان

 شودها از ارتعاشِ عشقِ تو حاصل میردارِ کوچهدر مقاربت با قتل     ک

 ات سرگردانای کوچولویِ ماهی     ای بهرنگی     که به و سیب از صدای

 گرددیِ مساوی     به دنبالِ دو طرفِ دعوا میو عالمتِ ریاضی

 افتدای در بنیادِ دریا میلزلهکنند     زتکانی میاش خانههایزبان وقتی موج

 نِ به ناحق جا خوش کرده در آسمان     اعتبارشان خراش برداشتهگاو ستاره

 ست این کیاستِ افتاده در دهانِ نهنگشود     کیشان تاریک میچهره

 یِ سنگ؟     اعتناییروی بُرده از بیاین آب

 یِ عاشق به مقامِ خدایی؟     ست برکِشندهچی

 نادانی      دیگرند     و برنایی وقلب و مغز زن و شوهرِ یک

 یِ باوردیگر     و حاال پس از ریختنِ باروهایِ دیرینهیِ یکبرادرانی از دنده

 خوار است     هر ماهی برایِ خودش یک مرغِ ماهی

      روی از ما بُردگناهی نَه گناهی چنان خُرد     که نتواند آبو بی
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 مدادِ ابرو
 آورَدرَد     قلبِ من به خاطر میآوخونِ سفیدِ کاغذ     قلبِ مرا به خاطر می

 شودهایِ سکوت شکسته میو قانونِ سده    خونِ سفیدِ کاغذ را 

 گی تفریقتوان به کسی تزریق کرد     و نه روحِ کسی را از زندهعشق را نمی

 و تماشا با عصایِ مژه     عاجز است از به راهِ دور رفتن     

 گی    هایِ ربودهالتاز نزدیکی با خدا را کشف کردن     ح

 گی     بیرقِ اشراق     زند از بندهسری که تن می 

 یِ مواجِ دریایِ پا     و وسعتِ صفحهچهیِ ماهیگیگرفتهحالتِ شرق

 ست     این تابشی که در ظلمت     هایِ کیانعکاسِ چشم

 بَرَدخواند     دارو برایِ مریضانِ عشق میدارد ظلمت را می

 آیا مگر حاصلِ ضربِ گُه در گُهآورَد؟     یِ باور را میهایِ شکستهستونپیامِ 

 یعنی استراق و سمع     یعنی کُشتنِ شمع     

 رسانَد     یِ کِرم نمینامهگیاه را به گاه

 دهد؟     یِ پروانه را به صفر تقلیل نمیو کارنامه

 اندسانِ عسل یاد گرفتهیِ مگگیبازی را از طرزِ زندهآدمیان مَلک و ملکه

 یِ متن     گیو اخمِ تلخِ خواننده از پیچیده

 یِ مدادِ ابرو نیست     خونِ سرخِ بیرقارزشییِ بیدهندهنشان

 یِ تفتیش     در گذر از مرزهایِ درازِ راز     جاییعصایِ همه

 و حضورِ صدایی خفیف و مرموز     صدایی به اشتباه اندازنده     

 کردنِ قرصِ ویتامینی در استکان است     دا نیست از کفکه پی

 ربایدسرِ باد     که آرامشِ رنگارنگِ برگِ درختان را مییا از داسِ سبُک
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 یِ پایِ تبرنشانهات هایِ عمودیار     بر راهتو زردی و زار و نز

 رمیِ کندو     بر فرارِ کِفقر و فراق را گرفته در بر     تو آگاهی بر وحی

 بر فرازِ پیامِ روشنایی در آمپول     

 ای باکره را     داری کَرههم از این روست که دوست می

 اش     اش عسل دارد     اما خرمایِ دو چشمانهایکه لب

 خواهیدبه زمین و زمان نظر ندارد     شما بروید به هر کجا که می

 طلبهایِ فرصتیِ ماهیهایِ سکوت     به دستهبگروید یا نگروید به گره

 خواهید به باال یا پایین     بدوزید یا بدرید هر آیینبکِشید هر پرچمی را که می

 خوانمام میهایام و با سنگمانم     من گورستانجا میمن این

 به دامنِ من     یِ بازگشتِ شما را به دامنِ خویشسرودِ سرانجامانه

 هایِ گرامی را روشن خواهم کرد مانندِ شمعاطرههایِ به خواب رفته     خو خاطره

   تنبرایِ این گلشنِ بی

 

 

 

 

 

 ای در قرآنخانهسالخ
 گیر و بازجویی     شکنجه و تیرباران کردندها را دستسایه

 در کردندها بیرون کشیده     خوار و دربهتصویرها را از خانه

 شید روی آوردندو اشباح در دیارانِ غریب     به زبانِ غروبِ خور
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 هایِ سحابها کردارهایِ دیگری     و در پسِ پردهدر پشتِ حرف

 خشونت رنگِ پوست نداردنام و نشان اخگری     در حالِ بافتنِ پنداری     بی

 صداستاصلن پوست را دوست ندارد     و زبانِ اقتدار بی

 ها دست از سرِ شما     و من نیستم جز بخاری     سایه

 آورد     دهد     پنجره میحبسِ قفس تن درنمی که به

 بَرَد     خورشید صورتِ تو است     اما پروانه را نیز با خود نمی

 درخت نامِ تو را دارد     

 خورَدزاران ورق میست که در میانِ سبزهات نسیمیو پای

 شود گوید     تا شعری شعرجوید     خاک مجیزِ تو را میآب حضورِ تو را می

 شتارِ لشکرِ حشو     و تیغ گذاشتن در گُردانِ تفصیل الزم     کُ

 هایِ ابر     و از در درآمدنِ حقیقتای ستاره شود     کنار رفتنِ پردهتا ستاره

 اقتدار ملیت و میهنی ندارد     کهکشان هر کس که از راه رسید

 دهد     و شیر می گذارد    اش را به دهانِ او میپستان

 شودکند     تنِ روح تنومند مییواش که رشد میشعر یواش

 من نیستم جز تشعشعی که در چشمانِ تو زاده شد     

 یا از دست رفتنی          جز آتشی به دست نیامدنی

 قدر دوست دارم     و آن پنداربافان را آن

 جا بیایندکنم     اگر به اینگاهِ دود دعا میشان در پیشکه برای

 کنم     شان فدا میای را در سرِ راهپشه

 کند؟خصوصیتِ کدام ذات با یک بار تپیدنِ نبض     هزاربار تغییر نمی

 خورَد     پس از خوردن     ای که در قرآن ورق میخانهخسال

 نوشد؟چه چیزی را می
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 قدر به من نزَد تلفنچه
 اشیگر زنگی به من نزَد تلفندانستم اگر که او     ددانستم که او     میاگر می

 اندقدر سنگینهایِ مرگ آناش     یعنی سنگای گَرد و غبارِ رویِ تلفن

 ای از ما شنیدن؟کلمه     ای به ما گفتنشود از کلمهکه دستانِ خدا ننگین می

 یِ چشمی به ما انداختناز گوشه  دارد   یعنی سقفِ آسمان تَرَک برمی

 از خاک برداشتن؟     از شعاعِ چشمِ ما را 

 قدر به من نزَد تلفنقدر کباب     چهات دلِ آب چهدانستی که از دوریاگر می

 دانستی که صداقدر مژه از عصبیت به هم زدن     آن وقت میچه

 یِ خدا را طلب کرده بوده استخود شخصیتِ خودش را خُرد     و آدرسِ خانهبی

 قف و کف را     یِ سدانستی ابدی بودنِ فاصلهمی

 و دف را      نبضِ تار و ضروری بودنِ شنیدنِ

 داشتی با     سیمی که هم دوستِ تلفن     مییِ چشمی گاه گوشهو گاه

 ای عمرِ رونده بر آب          هم دشمنِ کباب

 ها     آن همه اشک و آهخانههایِ در سالخمگر آن گاو و گوساله

 ها انسان نیستند؟؟     مگر آن گاو و گوسالهکنندوجودِ خدا را انکار نمی

 هایِ تو ویِ سکوت را     بادامِ چشمدانست بهتراییگو اگر میاین غبارِ سخن

 وجودِ سنگ     یعنی که شکستنِ شخصیت را     

 زدند از زاده شدن     هایِ تلفن شاید تن میدفترچه

 یِ خالییِ نقطهبا شیرینی  شد   یِ دایره و دهل هرگز آشنا نمیو شورانگیزی

 گذارد   یِ من قرار     و دوم چاه را قال میکه اول با چهره
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 وگو با مرحومِ توگفت
 ای     خدا بیامرزدت     گوش کن ای که در مقابلِ من نشسته

 تو  آن موقع که زنده بودی     انسانِ خوبی بودی     

 را     مثلِ حاال زیرِ پا نگذاشته بودی یعنی هر چیزِ خوب و پاک     هر چیزِ زیبا

 دست در آینه نکرده     کردارهایِ زالل را از او حذف نکرده بودی

 داشتی     حاال به نجاتِ دنیاوار داشتی     کوششی را از خاک برمیهدفی دف

 وجوموری در دریایِ نور بادبان گشوده     شب و روزش غرقِ جست

 ن بر گلویِ کشتی را دارند     و تَقه بر درِ گورها سرِ بوسه زداما ریسمان

 و بیرون آوردنِ تو را مَدِ نظر      دارو بی

 ات را     طلبیرنگِ فرصتو برافراشتنِ بیرقِ بی

 ات پنهان در زیرِ هر نقابای که تصویرت در قابی به مقابلِ من     و چهره

 خاک شده استهایِ هایِ آب     برایِ آن همه جوانیتنگیآری دل

 پناه     که خیلی خوبهایِ بیگناه     آن بیضههایِ بیبرایِ آن بال

 که ذاتِ خوبی بودند     و هیچ شبی     

 رفتند     یِ روزهایِ زشت و رذل نمیگیبه دریوزه

 یِ فضا؟در روشنایی     یِ چشمچه پیامی پخش است در روشنایی

 خدایِ چه کسی شعر است؟     کِشد؟خدایِ چه کسی در شعر نفس می

 یِ بغرنجِ تن     شود آدمی در نقشهگم می

 دهد در این گم شدنگی(     تغییری نمیو حذف یا افزودنِ خدا)از ـ به ـ زنده

 در خاطراتِ به جا مانده از تو     تو که یکی از توهایِ تو      

 ربودیتو که مهربان و خوب بودی     گاهی دل از این و آن هم می
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 دیگر     حاال اما ما هستیم این مورهایِ در رقابت با یک

 مستاین مورهایِ رقصان به شنیدنِ آوایِ دف     و دنیا صدفی با گوشی سیاه

 کِشند     بر دوش میدارند  "هیچ"پیچان     دو اش ریسمانکه

 شوندگویان     از شما دور میگوکنان و خدارحمتو گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ مهربانیکِ الکتریکیشُ
 اندقرض گرفته "مدوزا"چترشان را از      هااینان در باران

 اندشان را از خارزاران آوردهو در قرار بر سرِ پیمان با یاران     کفش

 نویسددر ژرفایِ دریا     دارد چیز می ایدانند که پَرِ پرندهاینان نمی
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 ریزدهایِ من میدر کفِ دست و ماهی خاکسترِ سیگارش را

 ام را از ریشه عوض کردخند     آن سخنِ مروارید     دنیایمن که آن لب

 یِ دریا را داشتهایِ ریزی از مهربانیخندی که در خویش     موجآن لب

 گذاشت و در تبدیلِ جانور به آدمی     با خدا رقابت و سر به سرِ او می

 خواری     زولچتری و وجودِ انبوهِ بازارهایِ ندر بی

 هایِ خیس و خستهکند و آفتابی     تا رختریسمانی افکارِ خودش را افقی می

 شکسته     به او پناه بُرده     هایِ دلرخت

      بگیرندشان از او نیرو برایِ گُل دادن آرزوهای

 هنگام نمیرندترین فرزندانِ آن آب و خاک     بیش از این به ناروا و نابهتا به

 هایِ پُر از هیچهایِ هیچ نباشد     با شاخهو دیگر قرارِ قناری با شاخه

 بازآیا باال و پایین رفتنِ جنایت مانندِ آب     آیا جزرِ جالد و مَدِ جان

 در این خارزاران جاودانه خواهد بود؟     آیا چهار دیوارِ نادانی     

 دیوانه را در ظلمتِ گور دریایِ     ییِ ساحلچهار دیوارِ سر به فلک کشیده

 بارد     تواند کرد؟    باران دارد میمحبوس می

 و بازویِ اختاپوس گشوده است برایِ به آغوش کشیدنِ آرزوهایِ اصیل

 آیا این تگرگِ مرگ است     یا مرگِ تگرگ     

 دهد با خواندنِ صفحاتِ شعر؟     که دارد رخ نمی

 خندِ ملیحیِ مهربانی     آن لبیِ آن شُکِ الکتریکیهنگامینابه

 نایافتنی بودنِ جوهرِ عشقو دست المپ را عاشق     و دشواری

 یِ سیگارها در هر جایِ دودِ همهتنگیمرا دیوانه کرد     حاال دل

                                      هایِ تو است    ست     که مادرِ لببرایِ آتشی
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 ر خانه داردیِ من در ابخانواده
 آید     ای به دنیا میآدم وقتی در خانواده

 مجبور نیست تا ابداآلباد تن زند از آزادی     

      یِ افکارِ آن خانواده درآیدگیو به قید و بندِ بنده

 آخر من گناهی ندارم اگر که خاک     اول خودش را زاده     و نامِ توِ سرمست

 کارد     دود را     آتش میدوم شده است     هر آن کس که 

 درود     کارد     کوه را میهر آن کس که سنگ می

 هر جوانه آیا مجبور است به دور نرفتن از معنایِ جنگل؟     

 هایِ پدرش     یِ اندیشهگیبه سرسپرده

 یِ یک انگل؟     لنگرِ دنیاحتا اگر باشد در حول و حواشی

 رده است     تر بیینننگِ ما را از حدِ نصاب بسی پا

 مان را از دست به در     سَرِ من کجاست؟هایِ مدفونو حسابِ کتاب

 اند؟یِ ناخواسته زاده شده را      در غل و زنجیر کردهچرا پاهایِ سرگردانی

 آیدو حسرتِ کسی که به دنیا نمیکوهانِ کوه مضاعف در مضاعف است     

 یِ من در ابر خانه داردرانه     خانوادهکبرایِ به دنیا آمدن     دریایی بی

 زاران     هایِ سبزهبارد     و گُلخندد گَهی میگَهی می

 ها نیستندیِ کهکشاناند     زمین لنگرِ کشتیکودکانِ خُرد و کالنِ من

 ستزمین از شرافت و از نجابت     از صدفِ هرگونه هدفی عاری

      ای رودخانهیِی جاری در زندانِ سنگیدو آزادی رو

ای     تو پیش از رسیدن به مقصد     در راه بوده     تو پیش از ساخته شدنِ راه

 بر     تو پیش از حدوثِ پیام و پیام     یادر مقصد مرده بوده
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 ای     یِ پیام بودهگیرنده

 آدمیان از الغر و چاق     از فقیر و غنی»:یِ این ابالغ کهپیامی حاوی

 شان     ا و دنی     عالرغمِ نقش و نگار و معنایِ کلماتاز دان

 یِ این سؤالپیامی حاوی«     اندگی اوراقِ رنگارنگِ یک کتابهمه

 «     گونه باید ادایِ تعهد کند طفلِ قطره     به مادرِ باران؟چه»که:

 سالِ عشق     در این زمستانای یارانی که نور و گرمایِ آتش هستید در قحط

 این سنگ روزی روزگاری     آرزوهایِ دور و درازِ یک شتر بوده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خونِ ما گرگ را در خودش دارد
 زنند     میامروز ات را خانه هایی که درِتَقاین تَق     ها همه موقتیمیهن

 رونداند که میهایی در سطحها با هم     آبفردا همه مردنی     و ارتباطِ آدم
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 ماننده در اعماق     آن تنهایِ تنها     تن استامِ آن چیزِ به جا باقیو ن

 رودشان     کمالِ دریا از دست میو دو دنیا پاهایِ مرغابی     که بی هر کدام

 بینم که رازها رفتهها باز     اما میتَقآیم تا در را به رویِ تَقبه خانه می

 کرِ گرگ رسیده     هایِ فشان در زمستان به برفو جاپای

 خورَدمدادی در پشتِ میز نشسته و دارد گوشتِ کلمات را می

 شوی     تر میاما تو روز به روز به شعر گرسنه

 تر     در آب حریص و به شناختِ شنایِ درختانِ آشنا

 همه چیز با همه چیز در ارتباط     همه چیز در حالِ غرق کردن

 دیگرند     و برقِ چشمانِ جانورگیری و نجاتِ یکدر حالِ دست

 کندگاهی راهِ آدمی را روشن     گاهی خدا را خاکستر می

 ها برسد     رازها آب شدهتا کسی بخواهد به برف

 اش را پوشیدهاش را از پا درآورده و     شب کفشِ سیاهروز کفشِ روشن

 گان در پشتِ سرش به دُو     و باز روزی از نو و     ستاره

      ما گرگ را در خودش دارد خون

 ای که باید بداند خودش را در کجا باز     در کجا بستهو هر شعر گره

 معنایی     معنا     و در معناگان خسته نشوند     و در بیدسته خوانندهتا دسته

 ناک     اندوه معنایی را کشف کنند     این ابرِبی

 درودکمالِ ماه را دیر یا زود     داس می    انبوهِ کدورت را کنار بزند یا نزند 

 ست آن که در اعماقِ دریا     دارد با ذراتِ سرگردانِ اعماقِ دریاتنِ کی

 آورد؟     هم میهن هم قبرِ مرامراسمِ آشنایی را به جای می

 تکه و تنها در تصاویر     گان بجویید!     جسدِ مرا تکهواژهزیر و زبرِ اصواتِ در 

       هایِ شکسته جشن بگیرید!یِ پیامِ مرا در قابروزیو پی
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 هاهواییبی
 گی دارداش به هوا بستهیِ هر لحظهگیانسانی که زنده

 بینی وجهاناش بیاش مثلِ هوا هرجایی و     جاندل

 وطن است     اش مثلِ هوا بیتن

 کند     یِ کالم گاهی پیکرِ فراست را نیرومندتر میروزه

 من گُلِ تو نبودم     تریِ جدل جنگلِ جان را سرسبز و پُردرختروزهو 

 یِ من بودی     من موجِ تو نبودم     اما تو دریایِ من بودیاما تو پروانه

 من ابرِ تو نبودم     اما تو آسمانِ من بودی     

 پَرد     انسانی که عمرش از کاکلِ خودش می

 داشت      اش در آشیانی قراری نخواهدپای

 شان است     ای هوایِ هرجایی     هایها از ذاتو فرار سرنوشتِ سایه

 ما آن واپسین کالم را نیافته     ایمها برنگرفتهدانمان را از زبالههایما ریه

 ماند     ای از تپیدن بازمیایم     نه قلب لحظههنوز نگفته

 با جنایاتِ درون و بیرونِ جنگل و نه مبارزه     نه مبارزه برایِ کشفِ راز

 شناسد     من منِ تو نبودم     اما تو خرمنِ ماهِ من بودیای را بازمیروزه

 یِ عودِ تو بودم     اما تو گوشِ هوش با من نداشتیمن زخمه

 گذاشتی     یِ احساسِ من نمیمحلی به کوچه

 انداختی     ام نمینگاهی به پالکِ اندیشه

 گشایدگی     شبانه درِ رؤیا را میهایِ روزمرهریز از زبالهچه کسی به گ

      رود؟تری میو به دیدارِ چشمِ خوشگلِ چه کس

 اندتا ماهی به مکانِ قرار با موج برسد     موج را امواجِ دیگر بُرده
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 اند     و عقل از سرِ ساحل پریده     اش خوردههاینهنگ

 اش عشق نیست اینفته     نه!     ناماش گررفته و در ابرها باریدن

 کشان کشیدنِ سایه     به دستِ ذات     این کشان

 ست که با اوبینی کفشیپاره شدنِ آزادی و لذات     جهاناین در گریبان پاره

 توان رسیدنه به جان و نه به جانان     نه به معنایِ جهان می

 زند     اش را مینههوا     الهام درِ خاو او که گُروگُر و بی

 رودها نمیگییِ درگاهِ شاعری گرفتارِ روزمرهگیدیگر به دریوزه

 ها     صدایِ پروازگرِ تو را در ابرهایِ پروانهگیسایههایِ تو را در همرنگِ چشم

  کند هرگز فراموش نمی

 

 

 

 

 

 قابیل با لباسِ سفیدِ پزشکی در مطب
 با کدام باد در این بادیه وزیده است؟  شناسی نخستین بار   حسِ زیبایی

 زشتی و جنایت چرا خودش را پنهان کرده     در خاک خزیده است؟

 یِ آدمی؟     گونه خونِ خدا زدوده خواهد شد از خاطرهچه

 من آن دَمی که تو را دیدم     سریع فهمیدم     

 میرندزه میکه اگر عشق و دوستی از پلکانِ خالقیت فرانروند     هواهایِ تا

 گیرند     ها از باد رنگ میفانوس
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 ها را شیرینزند     واژهپا میطلبی پشتِای که در طالبی به فرصتتخمه

 رساندتری میرنگگُلهایِ یِ دیگری     به فهمیدنشناسیها را به زیباییو لب

 اصالت تهیست؟     چه کسی گردویِ زمین را از ها برایِ چییِ کالغندبه و زاری

 جا با سربِ سفاهت     ها را اینو دندان

 کند؟     جا با سمنتِ سرگردانی دارد پُر میآن

 تواند داخل شود     قابیل خودش به سوراخ نمی

      جارویی هم به دُمِ خویش بسته است

 گرامی     دوست و مردمجو     به گَردهایِ ات به گَردهایِ حقیقتتو با حساسیت

 ره و سرگردان     تا مرا دیدی فهمیدی     که برایِ کُشتنِ خداآوا

 کُشندنامند     سپس گیاهان را مینخست انسان را حیوان می

 اندهایِ یک اقیانوسو دانستی که خوبی و بدی     ماهی

 شناسی آیا جهان را نجات خواهد داد؟اند     شنایِ زیباییآنان خودِ اقیانوس

 گَرد     ت آیا قتل را مجبور به عقبیِ خالقیخیزابه

 ها خواهد کاشت؟     و پلکانِ عشق و دوستی را در بوستان

 گذرد که در آن     هایِ باد از فرازِ مطبی میبال

 هایِ زاغیارش که گریهقابیل با لباسِ سفیدِ پزشکی بر تن     در کنارِ دست

 دهد     آمد و با او دست میبه طبیعت خوش

 یِ جنایت را به دقت برایِ او شرح     شناسیباییو زی

 هایی با قلوبِ سربی     سِحرِ سرکشِ دریا تو را از ساحل

 شان سرنیزه و تفنگ دور     هایهایی که دکلو از کشتی

 و مرا به مروارید و رؤیا     به مرواریدِ رؤیا     

 کندتر میو به چه کسی گردویِ زمین را از اصالت تهی؟     نزدیک
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 یِ رؤیاکشتی
 هایی سبزند     زندخوانان و اَوستااندیشاندرختان خنده

 ایشان     و نیامدنِ نه گَردی     نه نامهنگرانِ بر باد رفتنِ رنجِ گران

 رودام فرامییِ چوبیپیچد و از تنهنه نشانی از وجودِ یک منجی     درد می

      گذاردمغزم می ردتخمِ مار را و 

 اند     زرتشت یِیِ اندیشهسایههایِ آتشی همگُل یِریشه

 نویسند     ای به دار     یا گیوتین نمیو برایِ سرِ کسی نامه

 کند     اش در ابر     با ابر پرواز میانسانی که جان

 کند     ای بر خاک او را راضی نمیهیچ خانه

 داندتر از یک بازی نمیبیشها را     روایی و ربوبیتِ عقربو فرمان

 هایِ ساحل     ای صخره

 دهیپرورانی و شیر میات میها را در دامنای ساحلی که صخره

 شدیم؟     بودیم؟     ما چه مییِ رؤیاها ما چه میکشتیبی

 نامیدیم؟     گونه خود را انسان میما چه

  راندیم؟    هوده با بادبانِ جهالت میما تا کجا بی

 مرگبرگ     از ما دور شده     و مرگهایی که برگها و خرمیای خنده

 راه نادم شدههایِ در نیمهها تنها گذاشتید     ای باراننوریما را در بی

 اشهایِ کوکوخوانِ فضیلتآیا رنجِ بودا و فاختهو به مغزِ ابرها بازگشته     

 هوده بوده است؟     بی

 اشهم شبیه هم متفاوت هایِشد رازِ این پاکتی که نامه آیا هرگز باز نخواهد

 یِ درختان قرابتی داردیِ زنگِ فلز     با سبزیها هستند؟     نه سبزیانسان
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 ترین شباهتی گی     با اعدادِ عابد کوچکهایِ آزادهساعتینه بی

 خواهند شما را توابِ خواب دیدن     توابِ عشق ورزیدناینان می

 خواهند روشنایی سَری باشدپرستشِ پرسش کنند     اینان میتوابِ 

 یِ جهان از جهل و جنایت     دهندهغلتان در ظلمت     و نجات

 ستعقربی که هر بندش بشرییِ خدا از شَر     یِ بشرهدهندهو نجات

 گی     ماندهرونده در عقبخزان پیشعقربی خزان

 آری      برگ و بهاری    اش در بیو بهای

 هایِ دردبازیبان است این توپدروازهدروازه و بیبی

 اند     و شاعرانِ خسته     هایِ فضیلت بستهگاهفروش

 گانشکستهآورند     دلهایِ شعرشان را فراهم میدانه مورچهدانه

 شوند     نشینِ زرتشت و بودا میذره همذره

 

 

 

 

 

 هایِ ارتجالیکفش
 دهدهایِ خویش پرورش میرا شیر     دریایی را در زیرِ بالپرنده دریایی 

 یِ خود را گرفته در بر     و هر پَر پنهانی شکارچی

 یِ ایجادِ زبانی     با چنگی قوی     و پلنگ در اندیشه

 پیماهایی آسمانبا قانونی فراتر از فرمان و نهی     و با چرخ
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 رودچرا راه هر چه جلوتر میرود به کجا؟     ماشینِ من به کجا می

 شود     و مقصدها دوتادوتا فراموش؟ یکی خاموش میها یکیچراغِ اصالت

 دهد     و به او سه مو از موهایِ خود راای پرنده را پرورش میشیری اسطوره

 تا به هنگامِ تصادفِ گِل     یا تنگنایِ دل     

  چنگ و قانونیِهایِ نوشته شدهمن آتش بگیرم و روشن کنم نت

 یِ ارغوانِ خونِ شهیدان را     و واضح آید که هر پَرهایِ عمودیو راه

 یِ خود را گرفته است در براگر چشم بگشاید خواهد دید     که منجی

 ای تراشیدهاش     و ریشه را تیشهگان ثمرهایآسمان درخت است و ستاره

 شده     که خانه در خورشیدِ سخن دارد     ای ظلمتِ گم

 مسافران چه مسافرانی خواهند بود     

 نامه     سرِ سفر به سویی دیگر را دارد؟هنگامی که هر یک از چهار چرخِ این گاه

 کنارِ هر کنام     نهرِ نهی و     از وسطِ هر نامهنگامی که از گوشه

 ها مثلِ مورچهست و انسانیبارد؟     دنیا ارهقلبِ شهیدی می

 هایِ شباهتِ اعصار     در حالِ فراز و نشیب     از دندانه

 در حالِ نشیب و فرازی جاودانه     و دسته     از اسطوره و افسانه

 نه!     سرِ این پرنده را مبُر!     این پرنده از ماشینی پیاده شده است

 اش خستهیِ رانندهشکسته بوده است     و چشمانِ ظلمانیاش     دلکه دنده

 جا آورده است     رنده پیغامی را به ایناین پ

 یِ زمین است     یِ میوهکه: آسمان هسته

 هایِ شعر را کندنیِ الکتریکی نشاندن     و ناخنو شیر و پلنگ را بر صندلی

 دانند     که مقصدهایِ ممتاز و مقدس راها نمیهوده     و تنها خسبسی بی

  نویسندهایِ ارتجالی درمیکفش



182 

 یِ ذاتشکسته سازِ
 هاست یا نه     پیدا نیست که دادن در ذاتِ دست

 گاه زیباست     که مرا مثلِ عسل     اما گرفتنِ الهام و اندیشه آن

 کنداش را دره که میپنجره دهان     زبانِ تو آب کند برِ

 هایِ پاکِ خویش نشستهپشه سرِ ورود به آن را دارد     اما کوه استوار بر پیمان

 ها     سراید     ای بومِ شومی که بر بامشعرهایِ سنگی را می

 مویِ موعودخدایان را دوتادوتا     به آن قلمنشینی     و خانهیکی مییکی

 دانی که این قلبخوانی     آیا مگر تو نمییِ سیاه فرامیدر آن قلعه

 دردی     این معدنِ الهام و هم

 قدر عقاب مرده است!؟دماسنج رسیده است     چه یِ رشدِ خویش درتا به درجه

 ستایقدر جواهرِ زنده را باد بُرده است!؟     پیدایی پردهچه

 هایِ بسیاری را در پشتِ خویش پنهان داردگیگشتهکه گم

 و هر سنگ نسبت به سنگِ پس و پیشِ خویش     گاه حاکم است     

      ل     آیا با وزشِ نورِ آن بوم       گاه محکوم     گاه قاتل است     گاه مقتو

 من از دستِ من راحت خواهم شد؟     شعرِ من از شَرِ وجودِ من رها؟

 تاریخِ سالِ تولدِ تو مثلِ سنگی بر خاک فروافتاده     

 اعتنایی و نادانی     تیپاخورِ پاهایِ بی

 گذارندیِ جلوتر نمیها در سبقت از یک دیگر به دنبالِ رباخواری     ابرهاو خانه

 گاهِ تظاهر استکه ابرهایِ جلوتر دیده شوند     و جهان جلوه

 شکنی و دادوگیرِ هیچ دستی     ای دلیلی که می

 تواند ساخت     دیگر از تو دری را نمی
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 هایِ منبه من بگو که با وجودِ سفت و سخت بسته بودنِ پنجره

 دلپریشان و نرم این پَرِ     گونه و از کجا این پَرِچه

 فتهیِ بر باد ریِ یادهایِ گرامییِ الموت     و نگارندهآورِ دریادالنِ قلعهاین یاد

 شوداین کرده در جانِ خدا رخنه     به اتاق و به رؤیایِ من وارد می

 خواند؟هایِ راز فرامیبر بالوجویِ پرواز     و مرا به سفر از خویش     به جست

 ها همه نسبی هستند     زده     جنایتنهایِ جدر جنگل

   و آینه بیزار و خسته     از شعرهایِ سنگی     ذات زهی که سازش شکسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گییِ رنجیدهصخره
 اش را با خندههایست که شاید بتوان رخنهایصخره گیرنجیده

 ایِ توهایی حاصل شده از سایشِ دنده     پُر کرد     اما خطِ خطیا با گچ
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 ماند     اش باقی میو خألِ خدا در اعماق

 کند دارد     یِ عدالت را خفه میبندِ ترازو کفه

 تکرارمن ندارم آیا نیازی به هوا و واژه؟     و نیست آیا هر هستنده سرودی بی

 یِ مادرِ هستی؟     ای سرزمینِ مار     سروده

 ا اندازه گرفت     هایِ تو ربا دماسنجِ دوزخ باید دمایِ زاری

 ات را به شاهینی سپرد     هاییِ دروازهبانیو دروازه

 خواندها میهن ندارد     و کودکان را خدایِ خود نمیگیکه در رنجیده

 یِ شعر بسیار مهم استدر خانه هر خشتوضعیتِ 

 ها متکیتَکِ آنشناسی به تَکو استحکامِ زیبایی

 گیرد!بریده نمیعدالت را از ترازوهایِ ریسمان تر که دیگر کسی سراغِچه خوب

 شان پُر از نقاب نمی زند!یهایِ متقیانی که پستوو تَقه بر درِ خانه

 زار را شود     و ااِل نامِ این خرابهاش خالصه نمیآدم فقط در شورت

 ستیِ ما لباسیخندهگذاشتند     فروشی میی شورتمغازه

 کشد     شان پایین میگاهدجایمندان را از بلنکه قدرت

 بَرَدآورَد     رسوا میگذارد     عریان میشان را در دستِ مار میدست

 کُشندها را میحاال با تلفن بدتر از تفنگ     یعنی با استراقِ سمع     آدم

 کنندگان را     تیرباران میبرقِ چشمِ معترضان و     ابرِ جانِ آزاده

 آیدپله پایین می شاهین در رَشک است     آسمان پلههنگامی که پروازِ

 خواهد یک و یگانه باشدهایِ دوقلویِ ترازو     میهر یک از کفه

 هایِ بهشت     ها و حجرهو هر انسانی حاکمِ حفره

 یِ شعر هم در ابر استگویم     که خانهرنجد هنگامی که من میچه کسی می

 کان و گرفته شده به دهانِ ببر؟چجا در زمین     خونهم این
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 گذارددرد بیضه می
 یِ اندوهها از انبوهیو ریسمان     بَرَندیِ ترازو را پایین مییادها کفه

 ریزان برخاستهغلتند     رؤیا اشکای دیگر میای به دندهدر بستر از دنده

 آیدنمی یِ بادها     بازپساش از خانهپشتِ میزِ تحریر نشسته     اما حواس

 ام؟     با کدام فتنه درآمیخته     بوده من به کجا رفته

 مارِ خاطرهام؟     که حاال کفچهریخته بوده ونِ کدام خدا را بر خاکخ

 ربایدجا تخمِ کبوترها را میساز است و     اینیگانه ترانه

 افزاید     ای میرا     به هر جمله "باید"یِ جا واژهو آن

 کند     درونِ ریسمان به دنیا نگاه می چشمی از

 کند     اما هیچ ساحلی را برایِ لنگر انداختن پیدا نمی

 ام؟با کدام مار آمیخته بوده     ام؟و نه جوابی را برایِ من به کجا رفته بوده

 اش رب استکالمیِ تو شبیهِ عقرب است     چنین که تکیهبچه

  گذارددرد بیضه می     / سریسبُک یِ ترازو ازیِ کفهو باالبرنده

 رودها بر باد میگذارد     ارزشِ تمامِ آشیانهو وقتی که می

      یِ موجود در وجودِ آدمیهایِ کهکشانیاز جرقه

 معنا     افتد     ای شکستههایِ آسمانی میهر دَم آتشی تازه در کتاب

 اندبیدار شده     (این کودکانِ چشمها)ایِ شکستِ هر معنا     اشک

 ته استو گویا از آبی به آبی دیگر رف   خوابیده است   هنوز خدااما 

 ات از آههایات از عذاب     ای دکمهیِ کوتاه شده     ای جنسای جامه

 تو خطِ بطالن بکش بر ترازویی که آرزویِ برابریِ انسان و حشرات را دارد

 امال!     من کالمی شکستهحتا اگر آن ترازو را اسباب و آالت از ط
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 گذارد: شعری که به هر جا گام میام از بند رَستهو تنها در خواب و خیاالت

 کندجهان را با خودش حمل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مگر تصاویر آدم نیستند
      ها عاری از ارزش نیستنداستعاره

 ستند؟     گی کیهایِ زندهگویان به زیباییآری
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 یِ در خواب؟     هایِ گُرگرفتهستند این گریهیِ چیدر پی

 زنند؟     ها پاهایِ چه کسی را صدا میو خیابان

 داردیِ تو به اقیانوسِ تاریک     فانوسی را ارمغان میگرچه سینه

 ورزد     هایِ تو حسادت میاقیانوس اما به سخن

 ن نشسته باشندها اگر مثلِ نهال     درست سرِ جایِ خودشاوزیدنِ استعاره

 دارندتر وامیهایِ بیداری را زیباتر     و تبر را به تفکری بیشبال

 حاال دیگر هر اشکی برایِ خودش مادری شده است     مادرِ چشمی

 هایِ خاکخندند از     یا به     شوخیاما هنوز پاهایِ درخت دارند می

 یِ عاریتی     گیچه باک از این زنده

 شود     گان خالصه میها در یتیم کردنِ پرندهاش تنکه وظیفه

 گزا     من با هزار زخمِ جانو در کشیدنِ کمان؟     

 یابم     بامی را برایِ فرود آمدن نمی

      ای را درست نشسته بر سرِ جایِ خویشو نه هیچ شاخه

 تنها برایِ زهی بوده است     گیهایِ من به زندهو آری گفتن

 سرود و رستاخیز     زن بر بوسه

 گی     هایی رهیده از بندِ روزمرهیِ انسانو ستاینده

 کشند: هایی که فریاد مییِ استعارهزهی دادرسنده

 ها را خاموش     خواهند چراغی از چراغچرا می

 و ما را به سببِ حسادت یا هر چیزِ دیگری     از چارچوبِ شعر بیرون بیندازند؟

 یستند؟ مگر تصاویر آدم ن
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 خدا نامِ دیگری برایِ فداکارانِ فانی است
 شود     اما وجود داردشود      اما وجود دارد     وجدان دیده نمیباد دیده نمی

      شود     اما وجود داردخدا دیده نمی

 هایِ میوه برایِ خورده شدن نیست     اشک

 ود را از او پرسیدن استبرایِ بوسیدن و او را رویِ چشم گذاشتن     و راهِ خ

 نسیمِ اندیشه     جنگلِ آدمیان را به نجوا     به اعتراض     و به برخاستن از جا

 دارد     به تغییرِ معنایِ تقوا وامی

 گیری     دانه آدمی را از خاک برمیای وجدانی که دانه

 بری     آهسته به جانبِ خدا میو آهسته

 یِ جانور     گییِ ما از زندهگییِ زندهای متمایزکننده

 چشمی     گی بر این موجودِ چهلبگو که کدام است راهِ چیره

 شت و استخوانِ کلمات تیز کرده که چنگ و دندان برایِ دریدنِ گو

 و به کمین نشسته است     این موجودی که فرهنگِ قتل را 

      یِ خویش آموخته است؟     عشق وجود داردبه فرزندانِ زمانه

 شود     شود     نجابت وجود دارد     اما دیده نمیاما دیده نمی

 شود     تو هر کس را که دوست داشته باشیخیانت وجود دارد     اما دیده نمی

 یِ روشن     و اگر جالدی را     ای     اگر ماه را     نیمهمرا دوست داشته

 شک است که مرغِ باد     تقوا غباری خ     مراوجودِ یِ تاریکِ نیمه

 بَرَد     و خدا نامِ دیگری برایِ فداکارانِ فانی     آن را به منقار می

 یِ آفتاب     گانِ خرمییِ جنگل     خواهندهکنندهگیاهانِ قیام

 نوک بزنند جا به همدیگر را دوست بدارند     آنجا یکبگذارید کلمات این
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 به تصحیحِ اشتباهاتِ خویش بنشیننددیگر بار بگیرند     و از یک

 زننداند که دارند حرف میاین ما نیستیم     بلکه کلمات

 حرف از بودنِ عودی در برف     از عشقی شگرف     حرف از عهدی سیاه

 کند تباهها را میکه سرنوشتِ انسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ نقابگریه
 طلبدامداد می  گیرد و در امتدادِ خویش   فریاد وقتی که بال می

 دارگانِ دنبالهستاره یِو نه به دنبالِ نهی     دیگر امری شخصی نیست

      خوانندکه حتا ظلمت را به ایفایِ تعهد فرامی
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 ست؟نابینایِ خدا نیست     پس برایِ کی انِیِ این اشک اگر برایِ چشمنامه

    یِ هوایِ استمداد؟  ست این چاقوهایِ پَرپَرکنندهاز چی

 ام     روان مردهام     من راهمن ایستاده خوابیده

 جایِ خویشام     و اینک این جنگل در جایام را به عمود بردهمن رؤیاهای

 اش در هوا     یا بر هواهایهایِ مرا دارد     و سرشاخهنقش و نشانِ اندیشه

 گیریاد آسمان را دلپروازِ فر     /نگاردگی را میخواهشِ توانشِ زیبایی و زنده

 رباید     پرنده را گریان     و تمرکزِ حواسِ زمین را می

 ها نابینا نیستندکارد؟     فاضالبجا مرگ را دارد میجا و آنچه کسی این

 ها هم چشم دارند     فاضالب

 گیرد     منتها چشمی که نامِ خودش را از مقعد قرض می

 گذاردمالتِ ملکی را بنیاد میو بنگاهی مثلن مثلِ بنگاهِ معا

 انفجارندها فرامیکوه ایمانیِ ما کجاست     که از دلِ این خراب     کوهخانه

 بارند؟     برخیز!     دل فرومیو رؤیاها خونین و شکسته

 ات     یِ سینهیِ نهالِ سرگردانی که در گوشهیاریتو به آب

     در سخن است برخیز!  اتیِ سینهبا گوشه

 بپوش!     تعهد را بنوش!     به پا گی و زیبایی را کفشی از زنده

 ست که دیر یا زودایهر جنبش و جوششی از وجودِ تو     نامه و بدان که

 اش برایِ جهان و جهانیان قرائت خواهند کرد! بروبرگرد     ابرهایاما بی

 رِ آدمی واردیِ پیکخشم و رَشک و حقارت مثلِ موادِ خام به کارخانه

 کننداما به اَشکالِ کاملن متفاوت و ناشناسی از او خارج     یا بازتاب پیدا می

 دریغا که حاال حاکمیت با مِه است و     گریه هم گاه نقابی بر چهره دارد

  ایست برایِ چهرها یا نقابی
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 آمد نیامد دارد
 شاید نشستنِ پروانه بر برگ و بیدار کردنِ او از خواب

 هایِ او را به هم زدنرفتنِ آدمی بر خاک و خاطرهد راهشای

 یا حواسِ او را از تمرکز پرت کردن     

 دار کردنیِ خورشید و فرش را خدشهشاید پرده را کشیدن و نجوا یا معاشقه

 یِ تو به من     جنایتی باشد     شاید که نگاهِ بیش از حد آهنی

 کوبیدن و دلِ چوب را به درد آوردن که میخهایِ او برایِ او     شاید و نمردن

 گونه باید زیست     جنایتی باشد     به کجا باید رفت     چه

 ای از عرشِ چیزی فروکشیده؟مال شود     نه ستارهکه نه فرشِ حقِ کسی پای

 شود     با باز شدنِ دهانِ شعر     جهان جا به جا می

 هایی برایِ دیدن     نابینایان چشم

 گیرند     هایی برایِ شنیدن میناشنوایان گوش

 هایِ تازهرفتن به راهگانِ استعدادِ استعاره     پاهایی برایِ گیرندهکمو دستِ

      ؟ست این اوکی

  هایِ پس و پیشِ مرگ؟اش به نمردنهایدادنست نمرهو برایِ چی

 شدنِ دومباید اصلن به دنیا نیامد     زیرا که زاده شاید که می

 آمد نیامد دارد     و تمرکزِ حواسِ آدمی بر مرکز     

 آید     هایِ دایره به حساب میی در حقوقِ قوستبعیض

 ست در جانِ آشنا و بیگانهکه از او انقالبی     ست نامِ آن یک و یگانهچی

 بر ظرافتِ برگ     حُکمِ جنایتی را دارد؟ و از منظرش فشارِ وزنِ پروانه

  باران و تابشِ آفتاب     بارشِ
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 "کارنامه"که نامِ روزگارش  فرساید نقش و نگارِ اوراقی راآهسته میآهسته

 یِ آموزگاران     اش امضایِ درونییِ بامهو پرند

 یا امضایِ آموزگارانِ درونی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامِ تو کمک است
 آنان مثلِ قصابانِ صاحبِ ساطور و کُنده     

 بویندهایِ جنایت را میو گُل     گویندنِ معصوم وقیحانه سخن میبا کودکا

 رویند     روند    یا نمیآنان به سمتِ راستی و آفتاب نمی

      م استشان در خرافه و توهُهایو خانه

 یِ پُست     ش دارد در ادارهرُوِزوِزشان طعمی تُ
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  یِ مواظبت از درختِ تمبرِ هندی    زنبورانی مدعی

 شان بدونِ ملیت استشان به ایرانی بزند     اما ماتحتکسانی که شاید قلب

 شان     هایدریزنند در دربهکودکان تو را فریاد می

 شانهایخوانند در خلوتاست     شاعران تو را می "کمک"ات تو را که نام

 است      "الهام"ات تو را که نام

 ای     جانِ درخت سرکشیده قرارترین جایِای که از بیشاخه

 اند     ات را بر خاک ریختهای که خونروشنایی

 دارمها را دوست مییِ روشنِ وجودِ انسانمن آن نیمه

 هاروم     و یک روز دور از قصابییِ خودم راه مییِ هستیمن در حاشیه

 دماش التماس     دیهایخودم را که سگی گرسنه بودم     سگی که در چشم

 ام خوراکی درآورده     به او خورانیدم     از پاکتِ در دست

 پله با افق و آفتاب و راستی در سخنو به سویِ درختی رفتم که پله

 بانانگان نیز     مردهاش در ژرفایِ اندیشه بود     آیا در عالمِ مردهو ریشه

 ها را مخفیانه گوش     تلفن

 خوانند؟     د و مزورانه میکننها را پاره میو هوشِ نامه

 رانند؟یِ مقعد و مقتل میرو به قبله شان راهایبانان قایقجا هم قایقآیا آن

 ای از تفنگ و تیر     با قلبی که دور از صراحت و اثیراینان با جوخه

 گویند     گانِ دست بسته و اسیر سخن میحتا با جوجه

 اندخودشان در آن خرافه و توهُم غرق   دانند که پدران و مادران  اینان نمی

 اندبرایِ خاکستر کردنِ هر چه خدا و هر چه زیبایی     خود سراپا برق

 به شهادتِ خاک     روزی سگی استخوانی را در جلویِ پایِ تو انداخت

 ها از آب درآمدیترینِ انسانماندهعقبفرداشب     و تو 
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 قلبمردی بی
 اثرش مثلِ سوزشِ اسید     دتنگی سفید بورنگِ آن دل

 کردیگی منها نمیو غسل به تعمید مشکوک     و تو عمدن منهیات را از زنده

 تا من شخصن به نحوِ احسنی     حُسنیاتِ میالد و مرگ را کشف

 تنگی     هر روز هنرهایِ رنگارنگی را دربیاورمو از کفشِ سختِ دل

 رم     هایِ آن بالشی بگذاهر شب سر بر سرگردانی

 آرا     آن قویِ تنها و دل     اش هوایِ آن قویِ سفیدکه پَرهای

اند     ها نیز تا جوانطور که عمرِ آدمی     آرمانآن قویِ زیبا را دارند     همان

 اند     اند     جواناند     تا زیبایزیبای

 رایِ نداردهانویسد     دارد بقلب پشتِ میزِ تحریر نشسته و چیز میمردی بی

 هاشو به خاک دادنوشُستها     برایِ بیبرایِ سرِ قرار حاضر نشدن

 اندیشد     نویسد     به صدها سد و هزاران موانع میچیز می

 کندرنگ میها را بیاستفاده از فرهنگِ نیرنگ     اختالفِ تمامِ رنگ

 نون و چنگ هایِ قاگیانسان را ابتدا به رقص و شوق و شنیدنِ شوریده

 دآورَمی

 بَرَد     تنگ میسپس تلخ و دل

 کند     اعتمادی میهایِ تنهایی و بیاو را سرگردانِ گردونه

 ایم     ما تا به حال در تاالبِ اسید شنا کرده بوده

 پیشه هایِ قاتلگاهِ قوانینِ قرننوش در پیشما دست به سینه و اطاعت

 ایمبوده

 ایم     هما از خودمان نپرسید
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      ها؟قلب چه دارد برایِ به کسی گفتنکه یک مردِ بی

 ها؟     شنفتن شکوفه ای برایِ ازچه پروانه

 یِ منهیات بیرون نهادن     نقطه را داناتر     گاه پای از دایره

 ترکند     و سمفونی را به نتِ آزادی و زیبایی نزدیکنقطه را تواناتر می

 شان به عادت باقی     چنان سرِ جایمگان هاما ستاره

 کند که قربانی را باجا یاغی     چه فرق میجا و آنو سیاراتی این

 مراسمی خاص به جانبِ قرمز بَرَند؟     ادایِ  یا بی

 یِ قو     هااندیشه آورَد هنوزدریا را به جنبش می

 ونگارها از رنگ     یِ تمامِ نقشاما دریغا که استفاده

        کند!رنگ میشان را بیاختالف
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 رجعتِ ارتجاعی

 ریسمنویسم     یعنی که من اندیشه به تو را میمن شعر می

 بوسم     که ریشه در جانِ جهان دارد     نسرینی را می

 آرد     جنایت سر به آسمان ساییدهو شاخه از جوانبِ وجدان برمی

 کننداب     دارند بازی با خرافه و آب میاما انجمنِ خدایان در خو

 بَرَندروی از عصمتِ هستی میآورند     آبیِ فریب و نادانی میماهی

 هایی چوبی     زایمانِ زنی سنگی     و سر و صدایِ بچه

      یِ نسترن از اشک و آهو آهنی تنها که برایِ رهایی

  کشد    ها بیرون میهایی تازه را از کتابراه

 غلتد     انسان از درونِ خوابی به درونِ خوابی دیگر می

 دهد     تر از دست میاش را بیشغلتان هر روز حافظهو بام

 اندیشدتو میهایِ بینویسد     یعنی که به دشتو نوشتن مرا که می

 هایِ گریان     و به این مارِ پیچانِ خورشید بر خاکبه این شقایق

 یِ نجابت     سالم ای اللهگان را دارد     سرمازده که سرِ آشنایی با

 اش ماههایِ آسمان بخشیده     دستی را که نامای دستِ خودت را به تاریکی

 هایِ اوضاع     یِ آشوباش تماشا و تجزیهو نان

 ای یخ است که سرِ آب شدن ندارد     شب قطعه

 زنند غیبتِ وجودِ چیزی واجب راو پاهایِ پریشان و گریانِ هر راه     فریاد می

 چیزی چون آتش گرمابخش     چیزی که شور و شوقِ بلندش همه جا پخش

 یِ هستی     ناشدنیسالم ای استکانِ استدراک

      هایِ ارزش هم پُر و هم خالیای از ذره
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 ات از به یاد آوردن و از یاد بردن     همیشه حسرت خوردنای جنس

 هایِ این گُل؟     برگیِ گُلچرا چوبی است همه

 چرا آهنی این جوشنده این شورزا این مُل؟     

      یِ این کتابو چرا آنان که مستی

 خوانندمعنایی را میمعنا و بی این کتابِ در تابِ میانِ دو درختِ

 ناک؟ست دهان گشوده و سیاه و هراسشان غاریچهره

 مگر آیا این رجعتِ ارتجاعی     

 هایِ خزنده در اعماقِ خاکاهد از آن همه خذالن و خرافهخومی

 هایِ چوب و چماق به دستزبان     کِرمهایِ کریمِ چربو از آن همه کِرم

 تر بود؟ باز هم عقب
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 نامِ تو آبِ زیرِ کشتی است
 کشند     یِ شعرها شراعِ تو را برمیهمه

 ها را حملو باری از ناخن     دکننها میبا نامِ تو شروع به شناختِ شط

 یِ کتابهاست     جهانی به شکلِ هندسییِ چشمنامهکه شارحِ شناس

 بیند در خواب؟که در تب است و که در تاب؟     چه کسی خدا را می

 نامِ تو آبِ زیرِ کشتی است     و در خشکی     

 اشهایِ سنگیچشم کند     و راه باای پشتِ سرِ خویش را تندتند نگاه میسایه

 شنود     پس کجا هستی تو ای من     ای بر باد رفته خرمن؟رنگِ صداها را می

ای از ضربانِ نبضِ او بوده برایِ او سروده     ای ضربه ات رایِ شعرهایای همه

 ای که خدا تو را در خواب     با خودِ خواب اشتباه     

 بیند     و کشتی را در راهِ تباه می

 گاه گرفته نشده     ست که هیچیِ تلفنیقیقت شمارهح

 یِ اوچنان این بط تشنهگذارش صحبتی رد و بدل     اما همو نه با بنیان

 هایِ دیگرتر     تجربه کردنِ تعجبهایِ تازهیِ شروعِ شناختِ درختو کُشته

 شود؟می هایِ عنکبوت     تار و کبودقرارِ دریا     از ضرباما مگر جانِ بی

 اش     با نوشیدنِ شرابِ مستی مگر عود     بویِ دل و صدایِ عقل

 خدا و شیطان     و دنیا و آخرت          شود؟خاموش می

 گیر هستند     و کتاب به شکلِ مستطیلی     یِ یک ناخندو تیغه

 یِ عروسی     هم به تابوتِ عزا     اش ره به خُنچهکه هم

 داشت     دست از سرِ من برنمی یِ منروزی سایه

 گریخت و     می     گشتمتا به تهدید به سویِ او بازمی
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 داشتیِ من گام برمیگرفتم     در پیام را پیش میتا راه

 پیچ و پُرطراوت و رنگانهو من و او هر دو تو را دیدیم یک و یگانه     پیچ

 فریاد کشیده     ای فرا رفتهوارِ کوچهات از دیهایظریفانه و اُفقانه     با پروانه

 کجاست میهنِ تو ای آفتاب؟     »که:

 جا کرده است پرتاب؟ چه کسی مِیِ پُرتب و تابِ عشق را به این

 قراریِ بیعریانی     آن عریانی«     هنِ خدا بدنِ کدام دانا را پوشانده؟اپیر

 شورانگیز و شورشی      یِعریانی پُربار     آن

 ها را که برایِ آینده در سر نداشت!     ها و برنامهنقشهچه 

 اش آمده بودگذاشت!     اما گویا اجلقدر سر به سرِ گذشته و حال که نمیچه

 اش تنگ آمده بود     یِ صبر به تنجلیقه

 خداحافظی و ناگهانکه این شعر همین که از خانه پا به خیابان گذاشت     بی

 اتومبیلی بیگانه با سرو و سیمرغ     یلی فاقدِ چراغِ وصیتدر تصادف با اتومب

                         به طرزی فجیعانه کُشته شد

 

 

 

 

 

 قحطِ وجودِ آدمی
 ها نگاه کنالیِ پردهای مرغِ آب و نانِ من     ای تو بالیِ جانِ من     به البه

 آن همه گوشِ آهنی!کن     بها گذر آن همه چشمِ پنهان!     از کنارِ نرده
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 گذریها میای در گذری     از عذر و از عزتی و مالِ منی     تو النهتو ماه

 کُندم بسانِ آهبَرَد و مییِ دانشی مرا     میکبابِ روح و کبکِ جان     حجله

 با ماهِ عشق آشنا     پایِ صدایِ او را     دیدم و از مرغِ دروغ     دور شدم

 یِ دو داستان     معاشرِ معاشقه و عاشقانرینینور شدم     شی

 ها     با صدا و با نگاهها و سایهبرایِ دستانِ خدا عصا شدم     عصاره

 آورند به جنبش و به جوششی     به کوششیگهواره و تقویمِ تو را     می

 رویرو     به هر جهت که مییِ هر آبای مرغِ نان و آبِ روح     ای چهره

 ست     موهایِ کی سیخ شده؟ست     عمرِ زمانه یک دَمیوجودِ آدمیقحطِ 

 آتشِ کی خاموش شده؟     در پس و پیشِ هر چشم     وسط و گوشِ پرده را

 ستای به جوششیکدورتی در کتری     ستو کوششی یکشاکش

 هایِ روح وهایِ هر جهات     جهیدنهایِ ارتباط     ای جاسوسای نرده

 هایِ زندانتوان کشید به زمهریرِ میلههایِ اشتیاق را     نمیجهدِ بال

 گان و به رندان     خورد هیچ تهمت و هیچ بهتان     به آزادهنمی

 زاران     چه زلزله چه زلزله زاری را کرد ارمغان به نی

 قرنفلی مقوایی را به جایِ اصل جا زد     عروسِ دانش را بیرون بُرد از حجله

 یِ یک داستان     سود و ثمر سه استکانا کرد قبله؟     شیرینیمقعد ر

 بَریدهی دل مییِ سرگردان     قاشقِ عاشقان تویی     دل میدو هستی

 رویی خوش بَری     ای پریدروی     خوشکاری عصا میسالمت می

 هایِ سرگردان دارندشان النههایای بری از بالیِ بادهایی     که ثانیه
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 یِ بادهامصباحی در محاصره
 اش خستهاش شکسته     سوم دو بالای اول یک پایپرنده

 اش مرا خاک و خاکستر کرده بودهایسپس مرده بود     برقِ چشم

 ها گناهانِ او را پاکناک     که چرا رؤیایِ ماشینو بسترِ سردِ خیابان حسرت

 کند در راهِ مقصدشانتر نمیاکنعابران را شتابشان     و عطوفتِ سرشارِ باک

 چاککه شکستنِ سد و روبیدنِ صداهایِ ناپاک؟     ای پیراهنِ چاک

 من برایِ پیکرِ زیبایِ آن پرنده پیغام و پسغام فرستاده 

 ای کنام و کیاستِ او را بوسیده     پروازهایِ او را بوییدهدر نامه

 ز فراخوانده بودمیِ مصباحی شورانگیو خودش را به صبوری به برگیری

 اش فروکشیده     گاهمن خدای را از بلندجای

 یِ دارو و درمان فرستاده بودم     در پی

 پس چرا آن رؤیا بازنیامد و خودش را به تساوی تقسیم نکرد میانِ پاهایِ 

 پرنده و پاهایِ عابرِ پیاده؟

 عاربیآخر یک قاب بدونِ تصاویرِ زنده به چه کار     و بارِ دو درختِ 

 به چه رنگ و طعم خواهد بود؟     

 یِ آدمی را سخت فراگرفته     صدها سد و بندِ رنگارنگ اِراده

 هوده سوخته     عایقِ جسم و قایقِ روح ای سیاه بیهزاران پند در پنبه

 دیگر در جدالی جاودانه     و دریا سر گذاشته است بر بالشِ افسانهبا یک

 ات شکسته     زی و پیمانباتو اول یک پایِ پاک

 ات بستهپروریآفرینی و بوستانخواهی     و داستانسوم دو دستِ دوست

 ات در آن کوچه     هایِ باز و مردهسپس برقِ چشم
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 القلب را خاک و خاکستر کرده بود     اما هنوز هم مثلِ همیشهیِ رقیقپرنده

 نشخوار     و باکِ کاهلِ بامداد یِ آسمان به کار و     زمین در حالِماشینِ آبی

 یِ آفتابپُر از بنزینِ اشعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 گُلِ ذات
 یِ دریایی سخن گفت     آیا باید برایِ توصیفِ قطره     به اندازه

      ای؟یِ قطرهیا برایِ توصیفِ دریا     به اندازه

 دهد یا سکوت؟     تر نشان میآیا ترانه تو را به

 یِ قلبِ من نشانید؟یِ عشق را در باغچهلمهچه کسی بود که ق

 سازند برایِ ذات     یِ لحظات حساس و سرنوشتهمه

 یِ او بودهمر و اندیشه     و انقالب عاقبت حتا به قالبی که قابلهیِ عو سوزاننده

 اش را از قابلمه درآورده     خیانت کرده     گوشت

 از ما چه باقی مانده است          کشدتا ریشه و استخوان به دندان می

 اش نیزترین خاکافتادهجز جاپاهایی آواره     که حتا پایین و عقب
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 دیگر پذیرا نیست؟     

 ست؟هایی که در آن خونِ خدا بجوشد خالیچرا این خانه از خُم

 یِ راهیانِ راهِ شک کافینمایینورِ درونِ یک قطره اشک     برایِ راه

 / ون کردنِ مشتِ محکمِ ایمان     در زیرِ فکِ صبورِ تفکریِ ستو نَه نافی

 کندگی را یک ابهام     شعر را نیز دو ایهام زیبا میگونه که زندههمان

 کند     به مرزِ عشق و عرفان نزدیک     از مرزِ خیانت دور می

 اش     هایِ سکوتسنگست که هم کوه با تختهچه رمزی

 اش     وگویهایِ گفت خیزابههم دریا با خشتِ خوشگلِ

 ناشدنی باقی     سان درکهر دو به یک

 گذارند؟     چرا درخششِ این همه درفشوجوگرِ چراغ میو داغی را به دلِ جست

 کند؟یِ تجارب     قندِ دانایی را غنی نمیبَرَد؟     تلخیره به میهنی نمی

 نِ قنداقِ امروز     قیام هر لحظه دامی تازه را در سرِ راهِ کودکا

 ذات!     ای کند     هایِ فردا پنهان مییِ قندیلو در خانه

 ریزیای گُلی که در لحظه به سویِ آسمان شکوفا و در لحظه بر خاک فرومی

 نوشیمید مییِ استکانِ امبه یاریما خدا را هر روز با دهانِ تردید     

 اما قاطعانه معتقدیم که یک شعر     

 شک آن شعر شعر نیستعشق تهی باشد     بی ز دو موضوعِ مهمِ مرگ واگر ا

 بیش از سه مزمورِ پُرمار و مور نیست     

 دیگر خیانت     و به نامِ دیانتکاش به یتَکِ درختانست که تَکایبیشه

 یِ دیروز را     هایِ بلندپرواز و انقالبیها بالبام

 تِ امروز     هایِ مزاحمیِ هیزمبه رویِ شعله

 سپارندِ فردا مییا به فرهنگِ فشنگ و دَمِ تفنگ
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 بازی با دُمِ گرگ
 شوم     ات شیشه میخواهی مرا بشکنی     برایاگر می

 شومات دیوار میخواهی مرا از پای درآورده     فرو بریزی     برایاگر می

 خواهی مرا جاری کنی به قصدِ مرجان و مرواریدی     اگر می

      شومات آب میبرای

 دست به دشنه بَری و قدرتی نشان دهی انهغرورخواهی ماگر می

 ست محکم و ابدی     شوم     تقدیر دَیریات مرغ مییبرا

 زیند     ازدواجِ تنهایی با تنهاییمی شانیِ خیالو راهبان اختیاری که در خانه

 یِ درهازننده بر همها     دستهیِ جهتو ایجادِ خدایی     پاروکشنده در همه

 خواهی مرا شیشه کنی ها     اگر میها و قساوتیِ تقدسدراکِ همه

 خواهی مرا دیواریشوم     اگر میات ذاتِ شکستن میبرای

 بیزمشوم     اما خیانت را برایِ کسی نمیذره در خویش فروریختن میذره

 ای را     زبانِ بندهکِشم زیرِ ریزم     نمیخونِ مرغی را نمی

 یِ خداخوانِ چرب و خونیاش را آن باال     بر پیشگذارم محتوایو نمی

 مرجانی در دریایِ جان شنا     و من با تو هم غریبه و هم آشنا

 هایِ گرگ ویِ اندیشه و خیال     در قُرقِ گردونهروشناییو روستاهایِ بی

 هایِ آهایِ خون     همه از چوبههایِ رویِ خاک     همه از چرخنشانه

 تربختی نزدیکخواستن اگر چیزی را نخواهد     چند گام به خوش

 پوشد     و کسی که رختِ خیانت را به تن نمی

 کوشد     یِ تخت و تاجِ جنایت میو به واژگونی

 اش جنینی     ای مادرو دنیا برای     ستا اش با صراحت و عریانیازدواج
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 ها در به در     ای دانسته که شخصیت و شیشه     ردابای در گ

 ریشهیِ بیکه شخصیتِ شیشه     شکستن را در ذاتِ خویش     و هر بیشه

 یِ دیگران و به دست آوردنِ گوهریاش بیش     ای به قصدِ شناساییتُرهات

 با تیشه دیوارِ وجودِ خویش را فروریخته     در ذره زورق راندنِ من 

 در خورشید راندن است     به هر جا رفتنِ من     باز همین جا ماندن است همان

 دادیِ بیتغییر     که در آن اعداد قربانیو تقدیر تقویمی بی

 خوان     هایِ پُرخاطره رقصان و ترانهو انسان

 یابی به رازی از رازهایِ روزگار     مستانی که به قصدِ دست

 کنندمار     و با دُمِ گرگ بازی میآورند ددیگر درمیاز یک
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 گُلِ آتشی
 به خاطرِ آن است که خودش را کُشته استبَرد     رنجی که قاتل پس از قتل می

 یِ پایانی بر انسانیتِ خویش هشته است     مقتول دایره استکه نقطه

 هایِ گرسنهیِ گندمگیرندههایِ بایر     دستیِ زمیندهندهنجات

 یِ خویشیِ شناسایییِ سعایت و سنان و دشنه     ای تشنهدایندهز

 تر از آن که برایِ سرنوشتِ خودت     برایِ سرنوشتِ دیگران نگرانیتو بیش

 دانی     چراغی بیاورید!شده میگاه اینِ جهان را     گمگرانی

 چراها و آیاها را زنده به گور نکنید!     تا ما از یک شعاع     

 گانِ معصوم را گرفتهصد انسانِ خورشیدشخصیت رسیده     دستِ ستاره به

 هایی برویم     بیگانه با فکرِ قتل و فتنه     به سویِ گندم و گیالس

 هایِ گِل     به پشتِ سر نگاه کردن     و ماندن مانندِ خر در خرافه

    آورَد  کند     بنگ و ننگ میدل میآدمی را منگ و خدا را سنگ

 بَرد     رنجی که تو پس از قتلِ من بردیچنگِ گرگ و پلنگ می

 لحظه اُفتان از قوسِ دایرهشدنِ اوست     او که کمال را لحظهبه خاطر کُشته

 دانست     و شکستن را در فطرتِ پیمان و اعتماد می

  باری از آردها را بر دوشکشید     و کولهاو که درد از دردِ دیگران می

 ترین افکارِ آسیا و اروپا را گرفته و با هم آمیختهها بهسنگتا 

 روحِ خودشان را به قصدِ جواهری بیخته     

 گی کنند     یِ بازگشت به زندهگانِ در گور را دوباره شیفتهو مرده

 اید     شما همه از شما     یعنی که از گورها بازگشته

      هااش گرگاز سرزمینی که حاکمان
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 ها     اش پلنگگذارِ سعایت و سنان و دشنهبنیان و

 ای از محتوایِ آن     جایی که من در دورترین نقطه

 "گندم و گیالس"نهِ کتابِ کنم     از کُتعظیم می ایدر برابرِ خطِ خُرمِ خاطره

 آورم     گاهِ گیتی ـ     برمیگُلی مینوی را گُلی که گرانی

      "منوچهرِ آتشی"اش ن و جاودانو به یادِ باغبانِ مهربا

 سپارمهایِ جهان میترین آبترین و روانآن را به شفاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلیلیِ بیلیالی
 یِ کسیدوست داشتن یا نداشتنِ چیزی     دلیلِ درستی یا نادرستی

 دارندکسان که کرکسان را دوست مینایِ او نیست     چه بسا و خوبی یا بدی

 گذارند!     رگِ شاهینِ عشق میهو تیغ بر شا

 ها تمامی ندارنددارند     که خوابچه دارند در کوچه از خاک برمی
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 ها جز بارهایی از تباهی نَه     و تاک

 هایی برایِ دست و پایِ رهایی؟     صدایِ خدا در من سخنو جز ریسمان

 در بیرون با تو سر به صحرا     

 سایدگذارد     یا مییِ اندیشه میشهدر خانه با او پیشانی بر شی

 اندازد     کند و دور میهایِ خودش را مچاله میکاغذ نوشته

 یِ مغرور و رفیع     کسی که تو را دوستاندازد بر یأس     بر این قلهنور می

و گرمی و محبت را به گنجشکانِ زمستانی ارمغان          داردها را گرامی میریشه

 ین نتیجه که لیلو مرا به ا

 جویدگانِ خویش ندارد     یا نمییِ ستارهدلیلی برایِ تابش یا خاموشی

 پازده به ننگ و نامی     هایِ کشافِ پشتِچه بسا کفش

 میرند     نامی میزیند و در گمنامی میکه در گم

 آن که راهی با آنان دست داده      بی

     داده باشد!  ایوسهب نبه آنا یا ای ربودهاز آنان بوسه

 کنند در مِه     اما هیمه     همه همهمه می

 ترداند     و نه برتر یا پستای را خوب نمیای را بد و شعلهشعله

 رگ     از خونِ سَر     خونِ کفِ پا را از خونِ شاه

 دهند و برگ و بار هایِ اسرار در هیچ باغی ریشه نمیپیداست که قلمه

 آورندنمی

 اند     ها پُر از خوابها و گنجهتا هنگامی که جیب

 فهمدخواند     نمیها را نمیصفتِ قلمتا هنگامی که کسی عقیقِ تاک

 تابشِ گفتارِ خدا     مستی و داند که و نمی

   یِ کفتار و کرکس است  مادرِ میالدِ ظلمانی



209 

 آموزِ پا بر قبرگانِ دستپرنده
 دارد از سرِ سنگِ مادست برنمی خواهد کهتنگی چه میدل

 ما؟     شهایِ از هر رنگِ گذارد بر آرامشو پا می

 گی؟ماندههایِ عقبچه ارزشی دارد اشکی فروچکنده از چشم

 و محبت اش اهلِ نیکیاش دنیا و آخرت     و آن یکیای که دو چرخچرخهسه

 تها نگذشها گذشت و گذشتهجا گذشت     گذشتهاالن از این

 برایِ دهانِ باد     ها خوراکِ خوبی شد و خاطره

 واره در جیب دارد فشنگی خواهد که همتنگی چه نمیدل

 یِ من؟برایِ تو که شوخی و شنگی     و نشسته در ترکِ دوچرخه

 ریزان     زنان و عرقسراباالیی خسته و نفس

 از خوردن از باروتیِ چاقی چون بشکهدهد به پایین     خدا را قاچاقی غِل می

 افتم در من چون توپی که در تورِ بسکتبال     و من می

 اهلی      حیوانی وحشی و حیوانی یِ میانِدر فاصله

 تو گیاهی هستی نه این و نه آن     هم این و هم آن     

 تویِ کتابِ هستی     و نیکی و بدی داستانی نَه تازه     در نُه

 یِ دروغ است؟به هزار شکلِ هندسی   جا حتا قبرها  چرا این

 اشگان     بر صدها سنگیِ شخصیتِ مردهگذاریقبرستانی که برایِ ارزش

 قیمت     هایِ گرانونگارهایی از ماشینحتا نقش

 کنند!بندهایِ طال را حکاکی میاز ساعت و انگشتر و گردن

 یِ دوچرخه     شکستههایِ دلسیم

      هایِ چاپلوسیهایِ پفیوزی و چربیوشوگرِ پیهاشکی شست



210 

 یِ ماهی     در پایِ خار و خاراسنگای     فداکنندهگرِ دروازهو تورِ بازی

 آیا دنیا و آخرت دوقلوهایِ یک مادر نیستند؟     / یِ گُلبه بهانه

 نمایانیِ فلکپرستان     این ستارهستند این قُلکو آیا کی

 یِ تواَند     تا با آتشِ دوزخ  پدرسوختهدر به دنبالِ پدرِکه دربه

 رقص     ترانه و بیهایِ بیاش را دود دهند؟     خاطرهسبیل

 شوند     پرورش     در آخورها خوراکِ خر میتربیت و بیبی

  کندخدا     و قاچاقِ دروغ     شکمِ میهمان و ناخدا را چاق میچاخانِ خان و خانه

 این بشکه از بغضِ گلویِ تو نیست      اما نه!     ترکیدنِ

 گوید بر قبرِ من دانه بپاشید همیشه     ست که میکی

 گان را ببوسد خاکِ من؟یِ پایِ پرندهتا پاشنه
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 خدایانِ هنوز شکل نگرفته 
 دیگرندهایی در باتالق و برایِ فروکشیدنِ یکهایِ انسانی     دستآیا ارتباط

 گی؟هایِ درماندهیِ ظلمت از درهی در آسمان و     فراکشندهگانیا ستاره

 جویند؟هایِ گریان و پریشان     پاهایِ چه کسی را میآیا خیابان

 واریِ هفت و هشتی ِما از فراز و فرود     از شکست و پیروزیکجاست راهِ رهایی

 امن است وتار؟     دنیا دامنی ناهایِ شکستهاز دورِ باطلِ روز و     شب

 هایی پوسیدهزاگی زارنده     او قضا و شما اختیاری با نخشما زیگ

 خورد     لت مییِ باد بر باتالق غَو بوسه

 اش را بستن     ارتباطِ انسانی را به تن پوشیدن و دگمه

 و شالِ تمدن را بر گردن انداختن     

 ی روزگاری اندکییِ زمین برچیند بساطِ ستم و ماتم را روزشاید از پهنه

 اش در دست گرفته     دنیا از اوست که گُرگرفتهاما آن تاری که تارتنک

 یِ دی و فروردین سایه انداختهو ضرورتی دور و دراز مانندِ راز     بر سرِ آزادی

 ها راو آنان را مقیدِ فصولِ قساوت کرده     من ساعتِ نداشتن

 هاییکنم از گذرگاهمی و حذربندم     هایِ خویش میمچیبر بی

 همان و     درگذشتن همان      که گذشتن از آن

 که نگاه و صدایی را با او رد و بدل کردن همان و     

 ای گرانیِ پرداختنِ کفارهگی مردود شدن     و شایستهدر امتحانِ بزرگِ زنده

 ارتباط حتا با تن و روحِ خویش روی و بریدههمان     تو عریان می

 یِ سیاهگیرنده از آن انرژیو هر روز بیش از پیش     کناره

 گونه گشته است تباه     ای که دنیا از او اینآن انرژی
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 یِ باد     ای در فراز و فرود     بر گونهاش چون مورچهو بوسه

 اش آواز خواندن و رقصیدندادنِ آب و تار را به دست گرفتن     برایغلغلک

 کندبَرد     پرت میک را از خیلِ خون و دامنِ اندوه     دور میدَمی حواسِ خا

 هایِ هنوز نیامده است     با خدایانِ هنوز شکل نگرفتهاش با جهاناو که ارتباط

 وارِ خویش     یِ ریگبختیاز خوش

      یِ دیگرانیِ ناکامیهایِ تهیدر مقایسه با دیگ

 کندا     شرم میهو سرنوشتِ ساقطِ مُغان مقیمِ دره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ فاضالبگریه
 پرد     گی میاز وجودِ یک پفیوز     هزار فیوزِ فراست و فرزانه

 جهد جاودانه ملخِ جهل و جنایتدرد     میصد صدایِ خداوار و خُرمِ خلق می

 اندها همه چوبیبینیم که شاه و شیخهایِ شَترنج     و ما میدر خانه

 یِ فاضالب بوداند     نه!     آن گریه گریهزنگِ فلزهایِ نی ها ازو بیداری
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 دروغین و به اشتباه اندازنده     

 هایِ دود بر سر و رویِ ساکنانِ این خانه     چنین که گَرده

 یِ پایِ یک پفیوزو بویِ ابلهیت در فضا پراکنده است     نشانه

 کند     هزار راه را از وجودِ خویش بیزار می

 همه چوبیزار     هایِ این کشتیِ انساننمایان که چهره و

 زندیِ غریزه و تغذیه را میاند     دستی که درِ خانهاش همه کاغذیهایو میوه

 یابدپیداست که خانه را خالی از عواطفِ عالی     از عطرِ خدا و از رویِ پری می

 یِ فضالبدر گلو     لوله ل کندلغُباید     سخنانی زیبا را غُگاه شاید که می

 تا تو بتوانی خودت را انسانی انقالبی و پُرتب و تاب     علیهِ زجر و عذاب

 کرانِ مردمان بنمایانیو موجی بسته و پیوسته به دریایِ بی

 یِ سرد و ساکتِ شَترنجیِ خودت را چون چراغی بر صفحهبتابانی چهره

 اش ـ این دو اصلِ ناگزیر ـگی و مرگهایِ سفید و سیاهِ زندهتا خانه

 هایِ رنگارنگ و تازه ببندندچنان جاودانه     در را به رویِ اندیشههم

 هایِ کَپکدر پایِ سبزیپشته کُشته     بخندند به ریشِ سربازانی که پشته

 شوند!     ها مییِ جلبکبیخیدر راهِ بی

 ناش چیدن     چشیدست که ثمری را از هر جایاین باغی

 اش را بوییدن     فیوزِ زمانه را سوزانده     زبان را تاریک هایای از ریشهو ریشه

 هایِ باریکو فیروزی و شکست را دست در دستِ هم در کوچه

 اش بیگانه با روز و روزگاربَرد     که خاتمیِ انگشتری مییِ یگانهبه جانبِ خانه

 با رقص و آواز و تار     

 راهِ مارست     که به همیِ ملخییِ دستانِ خوشگل و مامانیاش ساختهو حلقه

 روندزار میها در کشتیِ مترسکبه سرکشی
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 حقیقتی همان حقیقتِ دنیاستبی
 تر و دَم به دَم     صدایِ پایِ خدا را     آدم در تنهایی به

 یِ دنیا را     من دو بال بودم     یک پیامحقیقتیشنود بیو می

 هایِ ژاژخا     آدم در تاریکی بیناتردَم کرده بود از ازدحامِ دهانو بام 

 پروازتر     و آوازِ سکوت رساتر است     پرنده خوش

 شودهایِ تو شیرین میاستکانِ تاریکِ هستی از بوسیدنِ لب

 هایی     لعلتو که بسیار دوری از شِبه

 چَهیا برایِ شهرت چَه     زنندله میکه تمامِ عمرشان برایِ ثروت و مقام له

 زند؟     چه دستی خودش را بر این درِ سرشته از اشک می

 زند؟     اش خدا سر میچه کسی به خألیی که نام

 و چشمانِ آزادی شاید که کور     حقیقتی همان حقیقتِ دنیاستبی

 داردنمیما را از نیشِ آزارِ خویش در امان      مقدار نیزگونه که هر کاهِ بیاین

 رساند     مان را نمیکند     پیاممان را قیچی میهایبال

 که بلندپروازترین گُل و          منتظران را بگوی که نمویید!

 که از خواب بیدار شوید و رؤیا ببینید!     ترین زنبورها را ببویید!سخنشیرین

 ایِ دیگریهها آیا برایِ بار کردنِ جفنگیات ِ خود بر شانهجوییجفت

 و برایِ پخش کردنِ گیسویِ پریشانی بر گردنِ پشیمانی نیست؟ 

      مختلفِ فُرم هایِیِ تخیل     و فشنگماشهتفنگِ تنهایی     

 تاریخِ آدمی را اعدام     تاریکِ  محتواهایِ تا به حال

      هایِ باال و پایینِ بام را افشادام

 مِ طبیعتِ پَر     و عطرِ آزادی     رسوااش طعای را که هنوز در دهانقیچی



215 

 هایِ جسمِ کاه و کوهد که خدا همان خأل است     و سلولنکنو اعالم می

 ندر عنصرِ هستی     تاجِ سرِ جهان نیستاهمه از یک جنس     و هیچ یک از چه

      (توانند کردزنده نمیاجِ جدا را به هم نرسانده     یا دو تاجِ مرده را دو ت)

 زند؟     در را به رویِ او باز کنید!درِ منزلِ چشم را میباز چه اشکی دارد امشب 

 ها بگویید!     از زوالِ زیبایی و هنر در بازارِ آزمندِ روزگارو از نگفتنی

 شدهاز سه سقوطِ سعادتِ آدم     از من دو پیام بودم     از هنوزهایِ یک بالِ گم

 

 

 

 

 

 

 

 

 است روح هم دست و پا گیر
 نوشدقطره میاز فرطِ اندوه روح دارد فریادهایِ خودش را قطره

 یِ درخت وکوشد علتِ تنهاییپوشد     میرختِ شناسایی را بر تنِ خویش می

 گینِ انگشترِ مرغابی     یِ سنگ را دریابد     جایِ غمتنگیدل

 بر انگشتِ خیسِ دریا باقی     

 عدم پیوسته است     روح خسته و از فرطِ اندوه اما خودش رفته و به دنیایِ سردِ

 اش دو قطرهبر شاخه نشسته     آوازش از جنسِ سکوت     چشمان
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 کوچک برایِ درافتادن با عظمتِ مناظرِ روزگار     

خوانند   ات میهایِ آسمانیدارند     و به اسمها تو را گرم و گرامی میآبی

 اند     هات سرپا ایستاددرختان به احترام

 دارند     تو که مالکِ کالمیات کاله از سر برمیگان برایو پرنده

 نگریست     شکافی ظلمانی مرا تمامِ عمر میپس دیگر چه غمی داری؟     

 مرا که تنها دو چشم بودم     جویایِ یک حقیقت     گریستتمامِ عمر مرا می

 ی مأیوس     به خشکی فروافتادمااما عاقبت سه دروغ را یافتم     و چون ماهی

 کلمات بر دو بالِ راز     در قعرِ آسمان پرواز     

 و حقیقتِ دنیا را به ما نمایاندن     و برایِ عریان شدن و عریان کردن

 بَرند     آورند     حیران میکنند     شما را شیفته میناز می

 شوندکودنان     مثلِ میخ کج مییِ لجوجِ اما در کَله     کلمات حتا در سنگ رخنه

 حاال داس و چکش علتِ شکستِ سوسیالیزم و     

 اندازنددیگر مییِ سنگ را     به گردنِ یکتنگییِ درخت و دلتنهایی

 شان را به پایِ مرغی یک پاگی شده     هستیهر دو هوادارِ دار و خفه

ریزند     ای میمثلِ فواره    داری یِ سرمایهیِ پُردروغ و فضلهدانیدر مرغ

 پرسد     حاال دیگر کسی از خودش نمی     بازندمیگی را زنده

 هایِ جهان     یا خدا ما را؟     و آیا آب     بینیمکه ما داریم خدا را در خواب می

      شان چشم؟همه فرزندانی نیستند برایِ مادرانی که نام

 روح هم دست و پا گیر است      دانم که نه فقط ماده     کهمن می

 به درازا کشانیدنِ این شعر     هوا تاریک است و بسی دیر است برای

 دفعهو در این ملکوتِ لکنت     مالکِ کالم بودن     مترادفِ دفی که یک

 شودیِ انگشتانِ باد دیوانه میهدفیاز بی
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 یِ آهوبلیطِ عاطفه
     داشت اگر آهو نیرویِ بدنِ شیر را می

 داددرید و گوزن را آزار نمیمندانه پلنگ را نمیآیا ناشرافت

 و تو را وادار به راه انداختنِ دستگاهِ عریض و طویلِ جاسوسی

 قرار باشم     خواب و بیواره بیتا من هم

 یِ دشتی به دشتی     گین و گریزان از تنهاییغم

 ؟     سرشتیاش در نیکای که ریشهوجویِ ستارهبه جست

 آمد ویِ قحطی     از قحطی روزی به در میاگر دستِ استخوانی

 رفته خاک و خدا را     دوید     آیا رفتهاش آب میدر زیرِ پوست

 کرد؟     هایِ گدا را فراموش نمیو هسته و باغ

 گردان را نام و نشان نه پیدا     یِ زمین سرگین است و سرگینسیاره

 یِ ببر شدن     همیشه حاضر و آماده     هایی در ابرو دست

 رختیدارد از چوباش را برمیو نامزدِ نامردی و نامردمی     شیری پیر کاله

 یِ تفاسیر وست ریشهناک     که چیزنان و اندیشرود قدمو از خانه بیرون می

 اش چنان بزرگ     ست جانکدام شاخه حاملِ پاکی؟     کی

 گاهی مطمئناش منزلهایداشتن و     غزلدوستکه شاملِ شهامتِ 

 هایِ گریزان و در زیبایی کامل؟     برایِ غزال

 ها زاده ها و پلیدیالیِ پردهاز البه نهایی هستند که فقط برایِ نگریستچشم

 شوندمی

 هایی کردن     و برایِ آزادی را دو دستی تقدیمِ تقویم

     /اند ایی که دو صلیبهاند     گوشکه اعدادشان جاسوس
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 ای دیگر     در زیرِ هر پوسته و هسته     پوسته و هسته

 ست بین آیا و مگر؟     ایچه بازی

 یِ کودکی؟     کی وفادار مانده است به رؤیاهایِ وفادارانه

 زند از زیاد غذا خوردن     به آن مسیحِ تنهایی که عمدن تن می

 را بر دوش بردن؟      هاها یا چربیاز بارِ عضله

 یابد     تر از خودش را برایِ خودش نمیعریانی نامزدی به

 گرداند     ها روی برمیگرداناز سرابِ سرگین

 گویدزند     به ستاره و سرافرازی آری میاماها و آیاها را چون پرده کنار می

 یِ آهو را خریداری     بلیطِ عاطفه

 ها یِ دشتیِ شقایقِ شیفتهیِ اندیشهعطرِ بکر و وحشیرود تا حتا در و چنان می

 نیز

     پیاده نشود!
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 تازه اولِ کار استتازه
 ای     تو طاهرترین و طایرترینی که به ظاهر مرده

 ایئستان بردهات را به مردههایکه به ظاهر جنازه و اسباب و اثاثیه

 ای     تو مانندِ نور در فضاهها و ارواح و اشباح کردو وصلت با سایه

 مانندِ هوا در عروسی و در عزا پخشی     تو بر فرش و بر عرش نگاری و نقشی

 ترین آموزگارِ روزگار     و آموزنده به مردمان     و به

 ترین انتقام و درآوردنِ دمار از نامردان و نامردمان  که شایسته

 رتباط با اینان است     جاپاهایی بر آبیِ چراغِ ایِ آنان     و خاموشیفراموشی

 شده در سراب     هایی گمکفش

 ها ساخته     ای برایِ خودش در خرابهو خدایی که خانه

 و به جارو کردنِ خرافات و تپاله پرداخته     تو مادر و میهنِ منی

 فِ زیباات را بار و بر     همه از عواطهنرِ تو از عشق و عشقِ تو به هنر     و درخت

 وجو کردنهایِ تازه و تر     شب و روز جستهمه از اندیشه

 یِ دریا رسیدنیِ شعر نشستن     و سرانجام به ریشهها در کشتیصبح

 یِ تو پدیدار استای در زیرِ مردهتازه اولِ کار است     زندهتازه

 ناکسانیِ زرق و برق و تظاهرِ یِ بازیو دومین تولدِ هر کس     کسادکننده

 یِ کرکسانگرِ چراغِ چرب و چیلِ چاپلوسیدر بازارِ روزگار     و خاموش

      مندِ شیر و ببرگاهِ قدرتدر پیش

 گانِ دریا جاودانهشدهکند     تا گماش را سریع پاک میآب جاپاهایِ بر جان

 نجهایِ انسانی     در رترین پیمانیِ بهاز هجر یا هجرتِ پاروهایِ ناشکستنی

 لحظه ریزنده از چشمِ ناخدا باشند     و تا که ما ندانیمها لحظهو گنج
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 گان رسیدن     یِ خطایِ خدا در آفرینشِ آفریدهکه به ریشه

 تازه اولِ کار استاش را کشف کردن     تازهو غلطِ قوانینِ قرمز و غالب

 نه          ار است!ها     بر افرایِ فردِ فردا بو چه نفرین و نفرت و آفرین گفتن

 ها و اشیا     ارواح و اشباح     جانور و گیاه     ای     تمامِ پدیدهتو نمرده

 بارند     ات میدارند و در یادِ پاکانسان و پری     تو را دوست می

 شمارندیک میگویند و     روزها را به امیدِ دیدارِ تو یکبا تصویرِ تو سخن می

 خوانند     تو را به نام می

 پری     تو را که معتقدی:در ذاتِ نور و در فطرتِ هوا می ایتو را که مثلِ پرنده

 هایِ بلندِ غرور     جا بر قلهترین انتقام از آنان که نابهبه

 دروغ مُقام دارند     بارانی شدن و دست در دستِ نور الیِ ابرهایِو به جا در البه

 زاران نشستنبویِ کشتیِ خوشست     در کشتیهر چه از آنان دور رفتن ا

 بادبانِ خیانت را نگشودن     به پارویِ پروانه عشق ورزیدن     

 موهایِ خالقیت را شانه کردن     خلق را دوست داشتن     

   اما به آنان دل نبستن است
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 آن استخوانِ پنهان
 اش     یِ گاو پس از سر بریدنچشمانِ بازمانده

 یِ گرهِ کارِ گیتی     گیبه بستهدارد هنوز 

 نگرد گانِ هستی مییِ هستندهیِ سرنوشتِ همهگیو به پیوسته

 یِ روحی یگانه     یِ حاویاندیشد که آن شیشهو می

 گونه شکسته و به هزار تکه تبدیل شد؟     چرا این

 خدا وشان کُشتنِ ها ریشه را فراموش کرده     و پیشهچرا شاخه

 یِ منها عاشقِ خون ریختن شدند؟     چشمانِ بازماندهتیشه

 از روحِ گرگ در بدنِ تو سخن     

 وطن     گانِ شیفته و مطرود و بیگوید از ستارهو می

 کاری با دشمندهند     به همگی را ترجیح میکه طرد و آواره

 گوشتِ عشق و ایثار به رویِ آتش و     

 ل که آدمی تاجِ سرِ حیوانات     زغالِ قال و مقا

 اییِ منتخبِ خدایان     تو خودت را کُشتهو زمین سیاره

 ها راه     یِ توست که دارد در خیابانو اینک این کُشته

 هایِ مصنوعییِ انسانرود مغازه به مغازه به خریداریو می

 ه و متمدناژدهایی نقاب بر چهر     یِ دهانو به تعویضِ غارها با تاریکی

 هایِ خودطلبییِ شکمِ توسعهاهلِ بحث و فحص     و سیرکننده

 یِ کسبِ نقش و نگارهایِ گلستان و هایی که به انگارهبا انواعِ تفاسیر     انگل

 تملکِ بهشت

 به دیگران انگِ سنگ بودن و شیشه را شکستن     
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 یکی و سراسرا یکیها رزنند درِ خانهو می     پلنگ بودن و گوسفند را کُشتن

 هایِ آسمانی     گانِ زمینی و نسترنوجویِ ستارهبه جست

 اندیِ هستیکه شب و روز در صددِ گشودنِ صد گرهِ فروبسته

 آیا خورشید دیگر از پشتِ کوهِ کالمی تازه طلوع نخواهد کرد؟

 و آیا یک کارد چه دارد برایِ در میان گذاردن با گلویِ آدمی؟     نه!

 ای خُرمیِ قرار و     به خانهون را گرفتن و رفتن     به قناریردِ خ

 شود     و به وطنی تهی از توطئه و گوشتِ قربانی     ختم نمی

 بَرد     چَم و خَمِ خباثتِ خائنان را از بین نمی

 یِ گاو    آورد     چشمانِ بازماندهگی را به ارمغان نمیپرچمِ یگانه

 اش     و بویِ نادانین با هزاران رازِ مگویو گویِ عزادارِ زمی

 ـ این دشمنِ اصلی ـ      

 یِ آدمیست پنهان در بدنِ شکست و ناکامیکه استخوانی
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 خونِ شاعر
 اش گریان استبریان     و چشمانآینه از دستِ او اخمو و دل

 دادز این بیابانِ بیپایان     اابتدا و بیبه امیدِ نجات یافتن از این داستانِ بی

 اش با شمایان است     شمایان که در جیب و دلحرف و روی

 کاریدگی میهایِ فرزانههاتان گُلگرمی و روشنی دارید     و در باغچه

 شوددانید که از نقشِ نان بر کاغذ     شکمِ کسی سیر نمیو می

 شود     اش اشک نمیاش در پیاز     نامو آبی که ریشه

 ایستد     ای که هر صبح جلویِ آینه مینادانی از

 و تلنگرِ انگشتِ کدام آب را        توان حدس زدگاهِ صندلی را مینشستن

 ست     یِ عریانی حقیقتیدر جیبِ جامه     / بر لنگر

 هاهایِ کدرِ معاصی را از تَکِ درهکنند     و ریگاش درک نمیکه معاصران

      کننداش پرتاب میبه سوی

 اش مرتب و عمدن     هایی هست که مرتکبا نفراموشی

 دهند     میدرو برایِ منفعت به آن تن 

 جا زمین معرفی     و از حاصلِ جمعِ این دوجا سیب و آنشکمِ خودشان را این

 دادکنند     آسمانِ بییِ آسمان دعوت میزمینی را بر سرِ سفرهیک سیب

 خدایانِ خاکی بیرون آمده     فراافتاده است   که از جیبِ پُرپولِ

 توان عوض کرد     شاعر بودن     خونِ یک شاعر را نمی

 ها کاشتنیعنی اعتیاد به یادآوری داشتن     دریا را در باغچه

 پیراهنیِ پارچهو     از نگارِ آفتاب بر از نقشِ نانِ بر کاغذ تغذیه کردن 

 آیدبیرون می هابه کردن     دستی از درونِ آینهتجر  خودطلوعِ صبح را در بدنِ
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 یابد     ای نمیاما در هیچ کدام از آنان منجی

 سپارد     ای میبه این جهت دل به کرجی

 اش گُل و پروانه استیِ هر خانه است     و ناخدایاناش در باغچهکه پاروی

 گی باد استزنده تا آتش خاک بر سرِ آبِ تو نریخته بود     من ندانستم که

 و حقیقت بادبادکی که پروازش از فرازِ منفعتِ یک کوه     بر کوهی دیگر

 اش اشکیناش اخمو     چشمانیِ کاغذیاش پوسیده و پاره     رخسارهنخ

 یِ دیگران رشکین      اش از سعادت و سرخوشیدل

      شوندهایِ زمانه میاش     جدا از چسبهایِ رنگینِ دنبالهو حلقه

      هایی که جاودانه آواره           و نامزدِ انگشت
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 هایِ ابریدر کوچهنعشِ خورشید 
 ، دخترِ کوچکِ انگلیسی که در پرتغال ربوده شدبرای مادلن

 

 آن به ظاهر برادرانِ آب     آن ناطاهران     

 شان جامانده در خوابو سراب     آن پاهایگان به سربریدن دادهآن دل

 لیلیانِ مجنونعاشقانِ خنجر     قاشقانِ خوردنِ خون     آن بی

 چه دارند برایِ گفتن به تنِ آفتاب؟     

 یِ ماهتاب؟پریدهگیرند از دستانِ سرد و رنگچه می

 ها اطفالی هستند نشسته در وسط و در اطرافِ دامنِ کاغذواژه

 یِ خودکار     ست در میلهیو مادر جوهر

 گذرد     پیچ میهایِ دور و دراز و پیچو نامه از راه

 ایتا روزی روزگاری خودش را برساند به دستانِ دخترکِ رسیده

      یدر زیرِ ظاهرِ هر شهامتجا ایناش عاشق است     که پاهای

 یگر را دیِ یکهزار داسِ هراس خوابیده     و برادرانِ آب درِ خانه

 گان     دادهدردِ دلِ دلجا اینزنند     ای نمیبدونِ انتظارِ بهره

 مانَد     و از هر طرفِ دامن که بنگریها نافهمیدنی باقی میبرایِ دادگاه

      بینیرا میجنونی سر به صحرا گذاشته و گریان 

 خواندکه دارد آواز میرا  ایعدالتیو بی

 یِ خوشگلِ آهوآن بچهیِ او     طِ مردهشده توسیِ نوشتهنامه

 اما به دستانِ هیچ کس          ها رسیدها و سایهپس از سال

 ین بارمچند و چندبرایِ و آن را خواندند از سر تا ته و 



226 

 اما چشمان و ذهنِ هیچ کس     

 هایِ ابری     برند در کوچهنعشِ خورشید را دارند بر دوش می

 دستِ قداستزنان در بغلقلم     قدمببری صاحبرقد     بغرد و میببری می

 دستِ قساوت     در بغل

 اش سقوط کرده و نامِ زمین را به خود گرفته     ای بیدِ بیدزدهببری که نقاب

     بر لب سیگار    ات را پریشان کرده ای به ظاهر عاشق و به ژست     موهای

      کَندهگانِ معصوم برایِ ستارهرا ای گوری 

 هایِ جوهر و     اش نشانههایمن آن دخترکی هستم که دست

 اش معبدِ اوست     بویِ کاغذ را دارد     آن دختری که خانه

 بُعدی و آدمیانِ ناعاشق بسته     و درش به رویِ تفکرهایِ تَک

 هایِ دریاوار خسته     از گریستن

 گوننبض هایِظریف و زیبایی هایِطیِ ارتباآن مبارزِ راهِ آزادی و آغوشنده

 دانا به ترکیدنِ اختیار در حباب     و به آن که در این بیدادستان

 هراس دارد     یِ خویش دسته از تیغهداس از دسته و 

 خوری را شیرین نخواهد کرد؟آیا زبانِ تو دیگر کالمِ قاشقِ چای

 ستاره نخواهد رفت؟ هایِ بیها در لیلیِ اللهیاریات به آبپاهای آیا

 ست نامِ آن رقاصانِ مرگ؟     چی

  گان به گویِ زیبایِ زمینِگویندهگانِ ترانه و نَهآن شکننده

 یِ شمشاد     گیزنانِ شیفتهآن ره     امانت و اعتمادگانِ کُشنده

      آورانیِ نامنامه گانِآن از یاد بَرنده

 گلِ خدا را     در خواب و خاموشی     یِ خفته و خوشرانانی که بچهارابه

 ربایند     اش میاش     از معبدِ کوچکاز خانه
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 کشند     میرا ای از ابر اش ملحفهبه روی

  سپارندمی ی به اسمِ بالتکلیفیدادگرِ ابلیسو ددمنشانه به دستانِ بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیدادن به افسردهفرم
 خواهمِ من     صدفِ اوستکه می     تو مرواریدی     مرواریدی زنده

 ایصد صدایِ رنگینِ اوست     تو ستاره دل با     هزاران ساکنِ ساحل را

 توانمِ مرا     ای یگانه که میستاره

 هایِ دیگر تَک     در میانِ دست و کند آبیدستی می
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 زمینی      یِ ذلیلِگیای ورایِ این زندهگیزنده     شکزنگ و بیها را بیآینه

 شان را عصایی از استخوانشان قصابانه و سگو دور از اینان که رقص

 خوانَد آن در     هر سری در هر صدفیبه گذر از خویش می

 از اسرارِ دریایِ تو سخن     

 یِ جویِ تاریخی در اعماقگوید از جریانِ جاری و نادیدنیو می

 نایی و توانایی را گرفتهروشنایِ تهِ آینه     دستِ داکه از تاریک

 بندی از گردنِ گیتی     چون گردنآورد خدا را و بیرون می

 گانِ ربابِ ربانیتآن رباینده     که رابطِ تن و سرِ گربه است

 اندازند؟گانِ بیعت با عطرِ عطوفت     در کدام رباط بار میآن شکننده

 قلبِ تو راهی دارد دارند؟     قلبِ من بهاز کدام گِل رنگ و گالب برمی

 هر دردی برایِ خودش کالهی از آهی دارد     

 پوشدبه تن می آورد یااش را از تن درمیکه کت و آن عنکبوت

 داند     یِ عالم مییِ خودش را زیباترین آینهآینه

 شعری که به نحوی از انحا به انهدامِ دام     

 هاصفتیبه محو شدنِ قصاب اشهایو کمک نکند نحوشکنی

 یِ گرگ به سگ و     سگ به گربه نباشداش نهیِ حملهو وحی

 بوت وکاش را تار از عنگاه باشد     دستگاهاش شاشتر است که نامجا بهاین

 رقص از باد     آیا کُشتنِ دیگری برایِ کُشته نشدنِ خود     

 ند؟     نه!کدارد     و تاریخ را تبرئه میبارِ گناه را از گردنِ خدا برمی

 جاپایِ گریزگی است     تو آن راهِ بیفراستِ تو فرم دادن به افسرده

 گیگی و بندهگی هستی     مست و پرهیزنده از بردههایِ زندهاز ناگزیری

 شود  ای که از او هنر و آتش زاده میهیمه
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 ههایِ مرداننوکِ تیزِ کفش
      هایِ مردانهکفش نوکِ تیزِ

 هایِ زن ساخته نشده بود     گذاری بر دندهبرایِ نشانه

 هایِ بویِ زنبق     این زنبیل برایِ به دست گرفتنو نه برایِ صحبت با کبودی

 ذره ذاتِ او را شناختناش را خرید و فروش نکردن     برایِ ذرهبازارِ تن

 گان نشاندن     شاید که بافته شده بوداو را برآوردن و در میانِ ستاره

 میرد      هر کس به تنهایی میتنِ

 توان با دیگران تقسیم کردیِ مرگ را نمیو افسوس که تجربه

 هاو بطالنِ سیم و زر را اثبات     وگرنه من از نوکِ کبوتر و نوکِ کفش

 توانستم گفت!     ها که میچه سخن

 هایِ در حقِ آن خانمِ خوشگلِ امانت راها و اهانتو چه زاری

 نستم رُفت!     فریادی گلویِ خودش را گم کرده     تواکه می

 عقاب      کسی رفته است بر فرازی باالتر از

 اش     و با ده چشمِ شکفته بر ده انگشتان

 یِ زمین     شدهتکهتکه کند به استکانِدارد نگاه می

 گان که ریزریز     به لبانِ مورچه

 کنند؟به کجا می     ویش حملیِ آدمیان را با خذراتِ رازناکِ جنازه

 گذارند؟هایِ ربانی را به کجا برده     با کدام آسمان در میان میتجربه

 هایِ مُشت در جدولِ ضرب جا اثری از ضربهآیا آن

 هایِ بویِ زنبقو نشانی از ضربانِ قلبِ قساوت نیست؟     رویِ صحبتِ کبودی

 زندو ذاتِ آدمی     پشه پَر نمی ست؟     در بازارِ شناختِ ذاتِ جهانبا کی
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 شان زدههایهایِ روحانی را مردان     مانندِ نعل به زیرِ کفشامانت

 ستیِ آب امروز کبوتریکنند     و تریگان میرسوایِ باالیِ ستاره

 بَرَد     اش منقارِ عقابِ بخار با خویش میکه فردای

 ست؟ک و تهیات تاریهاییِ چشمدر کجایی تو و چرا حفره

 چیانِ دوزخو تا کِی تسلسل خواهد داشت کارِ پُرمشقتِ نظافت

  چینان و     از افکارِ کثیفِ ریخته بر خاک؟از آمدرفتِ انبوهِ سخن

 اش نادانی استاش هرگز خاموش نخواهد شد     نامهایآن مشعلی که شعله

 ساخته نشده بوداش     برایِ من یِ دیوارهاییِ شکستهو این بام با دنده

 اش را     برایِ آن زنی که ذات و رموزِ زیبایِ جان

 در زنبیل گذاشتند برایِ حراج     و فریادش را نشنیدند     نه خدا و نه خلق

 یِ تاراجکه هر دو بودند در پی
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 یِ شعربخشِ نقاشی
 طه نماندنها را خواندن     در یک نقبیل جا به جا کردن     سنگ شعرها را با

 آور را تصحیح     هایِ تباهیخطِ خطاها را پاک و     اشتباه

 یِ گورستان     تا سرانجام دانسته آید که این قطعه

 آسمان را در خود خفه یاز قلمِ چه کسی بیرون آمده است     چرا چتر

 زاران را مُردانده است     و کشت

 ع کند     تواند از خودش دفاآدم در برابرِ رؤیا نمی

 یِ زندانبند زد و     آنان را راهیتوان به دستِ خواب و خیال دستو نمی

 ! که دیگر نخند     !گذاشت و     گفت که دیگر نخوان ایو پشتِ درها صخره

 کران غرقه و دست و پازنان     ای که در دریایِ بیبه مورچه

 اماش در جیبست     و قبالهاما با این حال فریادزننده     که دریا مالِ من ا

 ام     در یک شعر هزار بیل پنهان است     من دنیا را حبیب

 هادفاع     و در هم کوبیدنِ وزارتِ تزویر و تجاوزِ کِرمگانِ بیبرایِ کمک به مرده

 هایِ قیام و قلم در زیرِ پا شکستهگانِ تاج بر سر و     خردهای خزنده

 ن بر چتر     سیم و زرهایِ فراوان کاسبیِ باراای از هر دانه

 رسم بر این نیست که آدم خطا و نقصِ دیگران را مثلِ خط و نشانی بر بیرق

 بیفرازد

 هایِ بط را کور کندرسد     چشمگاه که نوبت به خودش میاما آن

 کاه از جیبِ دیگران بیرون بیاورد و     از کیفِ خود     کوه بَرَد

 ست     اری در این دیار     وِردِ دست و دلیماندنِ یاد و یادگ

 یِ دیر یا زودِ این چتر باور دارد     سری در خاورِ عشق وگیکه به درهم شکسته
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 یِ شعرداند که بدونِ تصویر     بخشِ نقاشیپایی در باخترِ عقل دارد     و می

 شودمی شود     زینت و مزیتی از ظرافتِ زمینِ او رُفتهاز شعر گرفته می

 اش از آنِ زبان استخوابدهد     که رختگذرِ زمان در خوابی رخ می

 گاه در کار نبوده     نخستین قلم هیچ

 اش که سرد شدنِ خورشید است و انجمادِ مطلقِ اواما گویا واپسین

 زارِ پهناور مرده وهاست که باردار شده     زاده     چنین که این کشتمدت

 آدمی هم از هیچ جایِ جانخلقت بُرده و     دیگر نیمه روی از خدا وآب

  روید    در هیچ کنج و کنارِ جهان نمی
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 ققنوسِ نقشِ قبر
 سوزیهایِ آدمگناهِ کورهدردی با قربانیانِ بیبرایِ هم

 اش را پس از مرگ آتش زدهآن نازنینِ سرگردان وصیت کرد که جنازه

 حک کنند      نقشِ ققنوسی را بر قبرش

 هایی رنگارنگ را در اطرافِ آن بکارند     تا کودکانِ فردا بر فرازِ ابرهاو حکایت

 از کفِ زمین دیگر هیچ جنگ و جنایتی را برندارند     و نگذارند که ناکسی

 بسازد      یاش صابونیِ بدنکسی را بکُشد     و از چربی

 ش همه شاکی     اگانای که هستندهچه کثیف است این هستی

 اش پروازگر در شقاوت!اش پُر از شَر و شکایت     و پرهایهایو کیف

 جا که عُجب     ست آنزاریچه تعجب

 وجب زمین را در اختیارِ خویش گرفته     آزادی گُرگرفتهوجب

 اش     تو را نگاه     و غم با چشمانِ بزرگ و پُرپرسش

 کند!     شده میگمو مرا سرگردان به دنبالِ وصیتی 

 یِ مقصودِ آفرینش کجاست؟     دهانِ کدام مِه     خانه

 طبقه را بلعیده است؟     تاک تا کِی دست دراز خواهد کرد وآن ارواحِ طبقه

      یِ چه کسی     ما را تا ته خواهد نوشید؟به سالمتی

 ن همه قربانیگیتی     که از دیدار یا شنیدارِ آ ستیایِ ناپالودهپیاله

 اش شکسته     ای کودکانِ فردااش تَرَکی     نه وجداننه بر جان

 تان باغبانتان گُل و روحای هم گُل و هم باغبانِ گُل     ای جسم

 ه     گُرگرفت هایِوصیت دارانِ کاغذهایِای داغ

 هجا به جا مانده از شما را نوازش     بوییده     بوسیدهایِ در اینما جامه
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 آوریم     مان را از نقشِ آتش درمیهایو دست

 سازیم     برایِ مبارزه با ظلمت و زمهریرمی را ایشِ آتش اِرادهاز نع

 بافیم     هایی را میمان پردههایاز حریرِ اشک

 هایِ پلیدی و توطئه     و از ابرها نازبالشی را قرضیِ پنهانیبرایِ نابودی

 گان     سرِ آن نازنینان     آن مرده برایِ گذاشتن در زیرِ

 حاال دیگر تو آسوده بخواب ای خورشید     زیرا ققنوس     آن نقشِ بر سنگ

 از سنگ درآمده و پرواز کرده است     و مردم دیگر دانسته     

 یِ قتل و غارت     و نسبیتِ سبعیت و جنایت راگیطبقهیا باید بدانند طبقه

 اند:که با قلمِ درد در آن نوشته     ای بادآورد راهنامتبخوانند وصیو 

 یِ هستی کاشتند     و این همه محصولای که در باغِ ظلمانینامِ آن قلمه

   این همه قاتل و مقتول را از آن برداشتند     کلمه بود!
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 این معدنِ دنائت
 ا از دست دادهات     راحتی و خواب رای و من آشیانی چشم به راهتو پرنده

 جا مانده     از وطنِ خویش رانده و از این

 گی در خالقیت ادامهگی را با غرقهو به این نتیجه رسیده که باید زنده

 ست که جهان در آن جاریگاه از خلق گرفت کناره     کلمه جوییو گاه

 اش با هم برابرند     و ماه و ماهی     و رنج و شادی برای

 یِ تو دارد     یِ محو شدهشاره به چهرهای اهر خنده

 باردیِ تو میکند و     در اندوهِ دوریهر وطنی وطن بودنِ خویش را انکار می

 دو سه دانه امید      با و من با مبلغی ترس در جیب     و

 یِ میانِ ماه و ماهی به تحقیق     در فاصله

 اش در توهُمود     که ریشهتوان غرقه در برقِ خالقیتی بکه آیا تا کِی می

 روندهایی که در جوی     با جوی میگرِ چشماش چراغی     نظارههایو بر شاخه

 رسم؟     نمی نجیب پس چرا من به جایی

 وجود ندارد؟  سیبِ شرافتپس چرا جایی برایِ رسیدنِ

 هایِ ساطوریِ آشپزخانه و در زیرِ ضربهاینان که کلمات را بر تخته

 خواهند بپزند؟     کنند     برایِ کی و چه میونه ریزریز میاین گ

 ظروف را خواندن و زیر و زبرِ نبض را به اندیشه بردن     

 یِ گنجشکِ حیاتاین دو بالِ جاودانه     و تجزیه و تحلیلِ رنج و شادی

 رسانَد     آدمی را به آسمانِ معنایی یک و یگانه نمی

 جسم     جسم: این معدنِ دنائت     بی ای اثیری وو نه به سایه

 هایِ گوسفندوارِ اطاعت     گریبعاین منبعِ بع
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 از خویش طرد      این وطنی که ارواحِ واال را مانندِ کبوتری

 کنددیر یا زود     ولی سرانجام پاره می     جاجا یا آنها را اینو نورِ در جیب

 یِ تو دارد   یِ محو شدهه چهرهخندِ دایره بر آب     اشاره بهر لب

 گذارد     خاک را خوابی پهناور و     باد در آشیان تخم می

 نامیِ زمینیِ این نقطهگیگرچه پیدا نیست از کدام قلم فروچکیده

 اما پیداست ارزشِ حقیرِ رازی که آن را یک خمیرِ دوپا     

   چسبانَد     تا ماهی و معنایی   بر نوکِ قالبی می

           اش گرفتار آیدیِ معنایی به دامتا ماهی
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 انسان / این تصویرِ در چشمه
      قوانین و معیارها را از درونِ دلِ خویش درآوردن

 یِ گرگِ سرما     برایِ حفاظتِ دیگران از پنجه

 گی     درِ زندهو در امان نگاه داشتنِ رازهایِ نا

 ای را ساختن     هایِ تازههر روز در و پنجره

 پله برافراختن     یِ جهان را پلهو پرچمِ شناسایی

 لولیدند مثلِ کِرم     چهار انساندر زیرِ ساعتِ سه بر خاک می

 و منتظرِ به انجام رساندنِ سرنوشتِ دو جام بودند     دو جامِ زنده

 امگی را ترک کردهگان     من زندهاز آن مرده  ام   من یکی از آنان

 نویسد     ای دویِ من است که دارد سخن     که دارد چیز میو این مرده

 ای قوانین و معیارهایِ هنری را از دلِ خویش درآورنده     ای تو خودت قانون

  ات همه اهلِ تجارت و تاراج شدهخودت معیار     ای یار     ای یاران

 ها را و     بینیودت رانده از دیار     ای شکسته جهانخو 

 هایِ زنده     گاهِ جامپیشانی بر خاک گذارنده در پیش

 ها     دلیهایِ کاشف و تپنده     انبوهِ آهنگِ سنگبا قلب

 ها     چهار جهاتِ جغرافی را     بیزار از جغرافیایپنجهها و پلنگصفتیگرگ

 کند     می یِ بیش از پیشِ خویشبیزار از شناسایی

 گرداندتر از تصویر بازمیبَرَد     و تشنهسرِ قرار با چشمه می ما را چون تصویر بر

 یِ عقربه فرود     بر سر و گردنِ اسرار     یِ لبهما را چون تیزی

 شان ادامهگیسر و گردن     به زندهگونه دارند بیحاال این همه انسان چه

 در زیرِ ساعتِ سه          فکر کردن وجود دارند؟ ونه بیگو چه
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 به قصدِ تجارت و تاراجِ بیشه     مردن و مرداندن را کرده بودند پیشه چهار کِرم

 داند     که سرنوشتِ یک سخنِ راستیندانست و نمیو هیچ کس هرگز نمی

 خواهد بیانجامد     خواست و به کجا میبه کجا می

 خواهد که آب برود این شعر از ایجاز     ر میتهر دَم بیش

 اند     و دو جامِ دنیا و آخرت     در حقیقت یک جام

 تازه آن هم به سیمایِ تصویری افتاده در چشمه     رازها به زبانی نامکشوف

 شوندگویند     رازها از آب خیس نمیو بیرون از هر قانون و معیاری سخن می

 اثری از ساعتی نیست     ویِ میز و دیوارشانو بر مچِ دست یا بر ر

 در خویش فرورفتی      قدر به قصدِ شناساییتو هر چه

 چراغ و کورتر شد     داستان داستانِ شن و باد     و چاه بی

 اُمین بار مردهتر     و من برایِ میلیونخانه سردتر و تار و بی در و پنجره

 دوباره     از سه پرنده و یک درخت ای که حاال دارد در زیرِ خاکمرده

 مقصد و برایِ گذرانِ وقت     طور بیهمان

 گونِ وجودِ یِ تنها و پریها را تنها آن نیمهنویسد که شاید آنچیزهایی می

 انسان

 یِ هنر     دارندهیِ پریشان و نورانی     و دوستآن نیمه

 و تر     یِ هر چیز از خشک آن انقالبی و واژگون خواهنده

  کندبه خوبی درک می
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 ای سنگی استهر قبر قباله
 نشینِ دامنِ کوتاه باشدتر آن که همعمرِ کوتاه را زیبنده

 هایِ خواب و غفلت نباشد     که خوراکِ خورهآن و پایِ زیبا 

 ها گذاشتنالیِ پردهها را مثلِ عنکبوت در البهحیف است چشم

 تن     ها کاشها را در باغچهگوش

 ها ارمغان داشتن     و شغلِ شریفِ جاسوسی را به سوسک

 تر آن که پرواز     پهلو به پهلویِ عقاب     عمرِ کوتاه را به

 در امتدادِ رانِ دریا باشد          ها وبر باالیِ پستانِ کوه

 در به در روان و پرسان          ای سنگی استهر قبر قباله

 خویش     و نیشِ خورشید نوبت به نوبت نِوجویِ صاحبابه جست

 ها و سروها     در انتظارِ بوسیدنِ سایه

 یآغاز و پایانِ اقیانوستو کاهی بیش نیستی افتاده در کشاکشِ بی

 باقی مانده     چنان در اسارت نیز مبارز اسیر اما هم

 ها خوانده     شرافت را در گوشِ کوه یِروریسرودِ سَ

 ها تن دردادهجا به برخی حقارتجا و آنای نان     اینبرایِ لقمه اما دریغا که

 ها فراهم آمده     تَکِ آدمست که از نخِ وجودِ تَکدنیا دامنی

 و فرارِ عقابانِ نقشِ او از دیارِ خویش     

 ریشه در کردارِ دارسازان و جاسوسان دارد     

 شود؟مگر آیا سایه از آب خیس میهایِ سنگی     اما ریشه در ترس از آن قباله

 شود؟     مگر آیا تصویرِ کوزه در چشمه     با سنگ شکسته می

 ای بر تن بوده استنخستین موجودِ عالم را نه نقابی بر چهره     نه جامه
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 اندازش از صاحبانِ سریرِ قبور     نه نشانی در چشم

 راتِ پول     نه عالمتی از عبورِ اندامِ خورشید     در بازارِ ذ

 آغاز و پایانیای؟     تو که اقیانوسی بیپس تو تا به حال چه کرده

 ات     وقفههایِ بیدر تو و اسیرِ انقالبو دنیا چون کاهی ناچیز 

 گاه فرارونده به سویِ دامنِ سفید و بلندِ ماه     

 و ربا     نشینِ ریا هم    یِ ارز و قباله خوابههم گاه در حضیض

 هایِ در باغچه کاشته شده     ا وجودِ آن همه گوشب

 پس چرا این برگ و برهایِ در هر گوشه درویده     ناشنوا     

 دارداند؟     عمرِ عنکبوت در پرده شکاف برمیو در نتیجه ناشَرَفای

 یِ ماگزد     اما گویا هر بیدارییِ شما را مینیشِ خورشید تجربه

            دهدرخ می واره در خوابی دیگرهم
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 جنابِ آقایِ غروب
 کندپوشد     و خورشید را به دست میکسی که دریا را به تنِ خویش می

 آورَد! می یانکند!     و چه بالها که بر سرِ هزارپاچه غوغاها که به پا می

 گان است     اش از فروتنی و از ستارههایاین لباس دکمه

 ای واالهایِ اندیشهمکشگاهی خوش و نرم     برایِ کشکش خوابو دست

 جا آمده است     غروبِ انسانیتجنابِ آقایِ غروب به این

 و گویا دیگر هوسِ هیچ گونه سفری را     به هیچ وجه از این جا رفتنی را

 ی ِ هزارپایان     واره موردِ حملهدر سر ندارد     چه داری تو که هم

 نما شدنِ هستی؟ستی؟     کجاست آغازِ افولِ فطانت و     نخپایان هیا شکم

جا آمد و     از وجهِ اشتراکِ غروب و قرمز     کِی بود که خانمِ خیانت به این

 هیچ سخنی نراند؟     و از کفتار و کرکس یعنی رنگ     

 کندکسی که دریا را با اندیشه جا به جا می

 ند     ککسی که رختِ شهامت را بر تن می

 داند     هایِ بسته میباز را بر پنجرهیِ شاهبرتری

 یِ این قطار وقوف دارد و     گیرانندهبه بی

 خواندمیرو به چهار جانب     هایِ غوغاگر را یِ غنچهقداستیغزلِ بی

  گانِ من آمده است؟یِ مرگ     به دیدارِ دو دیدهچه کسی با سه بوسه

 کجا باید سر بگذارد     این بادِ گریان به 

 کش؟     ای زمستانِ جانیِ آن دستشدهیِ گموجویِ لنگهبه جست

 ات همه از جنسِ یخ     گانای ستاره

 شان جمع آمده در زنخات همه پیر شده و نیرویای ساکنان
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 نما شدنِ هستی     دهد وگرنه این شعر     برایِ نخایجاز اجازه نمی

 باز مواجِ دریا     و برایِ شبیخونِ نامهربانِ شاه یِگیحوصلهو بی

 اندیشید     ای را مییِ شَترنج     چارهتجربههایِ بیبه مهره

 گذاشت و     ادا و اطوارهایِ مسیحانه را کنار می

 پایان     یِ چرب و چیلِ شکمگیبه زنده

 سرحاال بادِ بی امابخشید     یِ چاقو را مییِ برقِ تیغهکم روشناییکم

 یِ وهمزدههایِ غروبدر گریز از پایِ خویش     و سرگردانِ واحه)

      (و واقف به وجهِ اشتراکِ خویش با سه عنصرِ دیگر

      زند از نشستن در دین یا آیینیتن می

                     هایِ یک قطار هستندشان واگنگیکه همه

       

         

             

 

 

 

 

 

 

 



243 

 عقل خانه نیست
 خواهد از بدن آزاد     ست که میایدر هر بدن انرژی

 یِ واژه     چه در سیمایِ کردارو زاد و ولدِ خویش را ببیند     چه در چهره

 زند     من دست بر در     تو خاک بر سرپرنده نوک بر اسرار می

 آن مادرِ درد و ناکامی یِ جان و جگر    یِ جاودانه سوزانندهآیا آن جدایی

 ستجدایی از آتش است یا از خاکستر؟     هر انرژی را بدنی

 یِ نیکی و روشنایی باشدکه شاید از بدی و ظلمت زاده شده     اما در پی

 یِ به دست آوردنِ دف و نایی     تا دنیا را به رقص و نغمه تبدیل کندو در پی

 یِ ناکسان و نظر از طعنهصرفِ     ایمگونه و هر آن کس که بودهما هر آن

 شمارِ باران     هایِ بیتسخرِ باد و     مته

 یِ ققنوس رامانیم     سرودِ نامیراییایِ پابرجا در هر جا باقی میمثلِ صخره

هایِ جانِ شما(     که نوک بر اسرار و     میهن در آتش دارد)در آتشِ سرکشی

      ایِ ریز و مرموزهانرژی در سلول     خوانیممی

 هایِ ریز و مرموز آزاد شود     تا از اسارتِ سلول

 از اطرافِ خویش برچیند      یِ ممانعت راها میلهو میلیون

 زند     چنگ بر هر چه پیش آمد خوش آمد می

 زند     امروز درد و     سان مییِ خورشید و ابر را به یکدرِ خانه

 کند     ه دار و درخت ارمغان میفردا شاید که دارو را ب

 یابی به نورای که به قصدِ دستآیا متهکجاست جایِ مرجانِ عقل؟     

 ابتدا جانِ خودش را سوراخ نکند     از خار به گُل     

   یِ زاد و ولد اسیرهایِ تنگ و ظلمانیو از خاکستر به آتش سفر نکند     در کوچه
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 زننده بر اسرارپیر     و منِ نوکهایِ خور و خواب و در کوچیدن

 وجویِ سیمرغی     که اهلِ رقص و آواز و موسیقیشوم از جستسیر نمی

 ریزدگانِ عالم میو دانا به آن که سرانجام مرگ     خاک بر سرِ تمامِ زنده

 شود     و هیچ آبی برایِ کسی میهنی نمی

  اش    یِ تو با کرورها کردار و کالمنیرو و انرژی

 آید؟     که به شنیدنِ صدایِ تقه بر دراش از کجا میبا صدها هزار ماسک

 گوید که عقل خانه نیست     و میکند     ای در را باز میصخره

 یِ کشاکشِ اقیانوسکرانهست     افتاده در دلِ بیعقل حاال دیگر کاهی

 اش ظلمانی     یِ خود و     درونمسخره کننده

 اش پیاپی نامِ فانوس  اما بر لبان
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 یِ تاریکِ درون ِهر چیزترانه
 کرداندام     مانندِ نهالی از پشتِ پنجره نگاه مییِ باریکیک تنهایی

 یِ دلِ باد نیز نیرو دارداندیشید     که تهی و تاریکیو با خود می

 یِ هیچ هم     گییِ این زندهو پوچی

 گین را از جا بردارد     مهایِ سهاند صخرهتومی

 سوی خَمسوی و آنبه این     هایِ پارهگیاهان با گیسوانِ ژولیده و لباس

 ست     که مردان مثلِ تبر قاطع و شَق و رَقزنیو گویا مراسمِ سینه

 اند     طرفه را در پیش گرفتهای یکراهِ عقیده

      اندو خویش را معیار و اُس و اساسِ هر چیز دانسته

 یِ خودت     باریک مانندِ تنهایی

 یِ سعی به ادراکِ مسایلِ هستی     ات بارندهو چشمان

 دارد!     قدر خنجر پا     چهو پشتِقدر پشت اندیشی که هر رو     چهتو می

 دیگر! قدر استعدادِ تبدیل به یکچه     یِ گیسوو هر خَم و راستی

 شناسم     نمیمن دیگر خودم را از خودم باز

 شانهایِ زردِ ایمانشان     و برگیِ پیمانهایِ شکستهو این درختان با شاخه

 آن نیستند که من برایِ اولین بار دیده     شناخته    

      ام فشرده بودمشان را در دستو به دوستی دست

 عاری از خون و خیانت      هایِام را برایِ حملِ خنچهشانه

 وقتی نهال از جنسِ باد است و          ن کرده بودمشاکشپیش

 هایی خواهند بودپیداست که ثمرها صخره     پاش سرشار از آتشآب

 خارج از اشکالِ هندسی     شکاک به هر چیز     
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      "سیزیف"هایِ یِ شانهدارندهو دوست

 ک استناناک     ولی در هر دو حال غمای گاه خشک و گاه نمخاک افسانه

 نوشته شده با نوکِ تبر     

 اشچوب و سنگ و پارچهای که یِ هراسهبوسه و متبرک شده با

 یِ گرگِ بادگویند     در این زوزهپارچه از اوهام سخن مییک

 چارهها گوسفندهایی هستند که پراکنده و بیدر این روزگارِ ناشاد     گوش

 آن دو برگ     چسبیده به شیشه    شوند     و آن دو چشم پاره میکه پاره

 پناهی دریده     از وحشت گشاده     از بی

 ستی و داستانیوگناهی و پیمانی     دیِ بیدارندهو هیچ میخی نه نگاه

 ترین نیرو را     ترین و بزرگبر چوب یا دیواری     آری     عضالنی

 رد     یِ تاریکِ درونِ هر چیز داهمان تهیایی و     ترانه

 کَند قلبِ آقایِ قرار رابارد؟     و از جای میست این که دارد میکی

 یِ هستی را     حواسِ هر هستنده رباید تمرکزِمی

 تواند با خیالِ راحت بمرگد     نه!چنان که حتا مرگ هم دیگر نمی

 گی بر خاک ریخته     از ترس و دیوانهایِهنجوایِ این رنگارنگرقص و 

 یِ استدراک     از آن جارویی که هر بارجاری عالجی است     از آن جارویِنااز 

 اش را به هستی و مسایلِ آن     جوانبِ نگاه

 کنیم     مان را عوض مییِ تابوتشانهکه و ما هر بار 

 یِ بادها که به دستانِ هرجایییِ شما هم مثلِ برگمیهنِ موقتی

 شود          یجا     سپس روبیده منخست جابه
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 ای بر خاک افتادهنامه
 جوید     معلوم نیست که باد چه چیزی را می

 شکند دست و پایِ اشیا راکشد     میگین به هر گوشه سرمیگونه خشمکه این

 اش را     روبد هر چیزِ سرِ راهو با جارویِ درازش می

  ای شکسته نشسته    اش بر شاخهوحشت با دو چشمِ درشت

 اند     و مردمانِ حتا دور از بدی     نامِ بیدی را به خود گرفته

 لرزندیِ هر باد     به خود میکه از ترس و از عصبیت     با پیام یا نامه

 جا؟     کند آیا جابهجا     و میشاعر با اندیشه دنیا را جابه

    شما خسته بودید و دیر رسیدید     و قطارِ دانایی رفته بود  

 شکسته بود     هایِ این جهان     دلاز رخوت و دنائت

 هایِ بیابان گذاشته     من با سنگ سخن     ریلیو تنها سر به بی

 گویم     از خشم و از خون     از جان و از جنون می

 اشنامه باد است     و مطبِ هرجاییاش در شناسپزشکی که ناماز روان

 کرانهبی تِ آدمی کاهی حقیر است در دریاییمعلوما  خوراکِ دهانِ اندرز   

 بیند     و شاعر تماشاگری که در بیداری خواب می

 چیندهایِ هشیارتر را برمیهایِ نسبتن هشیار را     گُلو از خواب گُل

 ای االهی داشته باشد     وجو نه این که ریشه در چشمهجنابِ جست

 شوداش پیدا نمینه!     او آب برای یا از آسمان فروافتاده باشد    

 بندد!ماهی را از پشت میست     و دستِ صدهزار کوسهو  ااِل شناگرِ ماهری

 ام کنید تا بروم و دو چشمِ خودم را پیدا کنم     رهای

 ام مرهمی بگذارم     هاییِ شاخهتا بر بازویِ شکسته
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 ای بنگارم     ا     نسخههتا برایِ آن پزشک و برایِ پستیام کنید رهای

 هایِ ساعت حرکت کردن     برعکسِ عقربه

 هایِ گذشته راگناهِ زمانکند فیلمِ شادمان و بیظاهر نمی

 آورد قطارِ دانایی رابخشد یارانِ درگذشته را     بازپس نمیگی نمیزنده

 کند واش دست دراز میگییِ زبان است: بادی که دیوانهاین عقربه بندآورنده

 کند     دنیا:هایِ دنیا میگیوارهنشینِ همبَرَد و همگیرد     میتو را از تو برمی

 گانگان و جندهگاهِ رجالهآسا و ناجنبان     این تکیهیِ سخت و غولاین صخره

 افتی     می تن هایِ آواره و زخم بردر میانِ برگ ای بادی که

 یِ هستی پاک     صفحه شان را نیز ازهایِ موقتیو وطن

 جویی؟     کنی     تو چه میسان میو با خاک یک

 گویی؟یِ کدام خدا میبا که و داستان از خشمِ کدام آتش     از بیماری

 ستایاین خلق نامههنگام و     دانی     که آن خودکار نابهتو چرا نمی

     اش پیدا نیست؟که فرستنده و گیرنده
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 ع در معبدِ چشمدو شم
 جهنم جایی خاص نیست     

 در میانِ عام زیستن و زنجیرِ عوام را بر دست و پایِ خویش داشتن است

 هایِ فراغت تو را ندیدن و عطرت را نبوییدن     و از چیدنِ قرنفل

 ست آن سومینِ غایب     که در کنارِ من و تو راهکی     غفلت ورزیدن است

 تر در جانِ اعماق     ویش     و هر چه بیشرود به راهِ خاما می

 ای در کار نیست     بیند که ریشهیا در اعماقِ جان فرو     می

 گار     گرفتار نیست     اش آفریدهکه نام     ای به دامِ هیچ مرغیدانه

      "میمی"و  "الم"گی     ای مریضِ مالیخولیایی     هر ای زنده

 یِ عصا و     رَد     یا سخن از خَمی و راستیبَکه ره به المپ نمی

 ای     پرهگوید     هر چراغیِ تنگِ دهانی نمیدایره

 بوید     هایِ شبانه را که نمیاعماقِ اندیشه

 هایِ او بوده است     آن بهشتِ دوپایِ زندهموییدنِ شمعِ من در چشم

 هناره گیرندصفتان     کو شنیعکاران آن دل با شما داشته     اما از جمعِ جنایت

 چکد     نم از کردارهایِ خودِ ماست که فرومیجهنم نم

 و پاکی و پیمان و مبارزه      بر آسمانی که زیرِ پایِ هیچ خدایی نیست

 ست     یِ مالیخولیایییِ دستِ دو سایههر سه ساخته

 اند     شرافتی بودهوجویِ یک آفتاب     و نیمهواره به جستکه هم

 زند     زیستن با دایره     سرانجام سرِ نقطه را می

 هایِ در خاکدیدن کجاست؟     چشم     کندو او را بیزار از بویِ گندیدن می

 پرهداند که چراغاند؟     چرا کسی نمییِ کدام جنگل را آفریدهسرسبزی



250 

 ا در زمان تواند بود؟     با هر گام برداشتنِ مگرفتارِ آزادی نیز می

 نشانِ دوزخ بر زمین باقی     و شما شاکی از عصایِ واژگونِ آسمان و

 گارِ من اوستشوید     آفریدهگان مییِ ستارهدرخششِ چوبی

 رونده     نشسته     یا راهو تو واره در کنارِ من آن غایبِ هم

 اش     دو شمع جاودانه روشن استیِ چشمانآن که در معبدِ خالی

 داند که سبزترین فراغت     میو 

 رود     هایِ خالقیت است که باال و پایین میتنها از ساقه

      اشجاست که ساکنانگوید جهنم آنو می

  گردنددر به دنبالِ قاتالنِ معنا میدربه
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 هایِ چوبی یا فلزیحقیقت
 پیچندانسان می ها مانندِ زنجیر به دست و پایِها و آشناییبرخی دوستی

 جا و دیر یا زودجا و آنهایِ هنرمند و درخت     اینو پُرباری

 هیچند     پوسند و میزردند و میولی سرانجام می

 گانِ روزگار گان و تمامِ مطرودان     تمامِ از دست رفتهتمامِ مرده

 از زن تا مرد     از پیر تا جوان     از فقیر تا غنی     

 گی در من وجود دارند     هدر من زند

 گذارند  یا بر آن می     دارندام نجوا و سَر و سِری برمیاز زمینِ دل

 ها مانندِ پیچک از دیوار     ها و آشناییبرخی دوستی

 هایِ آسمانی را از کمندِ دیو و     کمانِ نامرد     روند تا اللهباال می

 بوییدنِ جانِ تونگُل از غفلتِ خویش در و از دندانِ ددان آگاه کنند     گاهی 

 شود     گاهی حتا دهانِ تنگِ تفنگ     زده میخجلت

 شود     هایِ خویش خسته میاز دُرفشانی

 آورند نام بیرون مییِ ما را از گورهایِ گماین برایِ اولین بار نیست که جنازه

 و

 کنند     کاران را افشا مینورِ سیاهِ آسمانِ جنایت

 یِ ابرهایِ سترون     شان در دستِ دوستیگانی را که دستستاره

 کنند     غایبِ مجلسِ حقیقت     رسوا می

 یا حقیقتی که از مجلسِ خویش غایب است     

 کند     یِ هنر را درک نمیزیباییلذتِ ناشی از تماشایِ 

 به بیرون هایِ جهنم سرجز از پنجره     اشجوانی اش هم مانندِدر پیری
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 کند     و جز با آمران و مجریانِ جنایت نجوا نمی

 گانِ روزگارگان و تمامِ مطرودان     تمامِ از دست رفتهمن در تمامِ مرده

 از زن تا مرد     از پیر تا جوان     از معلم تا محصل     

 ها زنده خواهم بود     از زبانِ اطفال عسل خواهم ربودیِ زمانو در همه

 هایِ آسمانی دور برده     خشم و خشونت و خشاب را     از الله و

 هدیه خواهم کرد به دشمنانِ هنر     به دوستانِ دود     

 یِ درونِ خویشبرگ و باریها از پوچی و بیبرخی انسان

 اندازند     هی چنگ بر آهنگِ تنفسِ ما می

 ا     و اسمِ این رفتارشان راثمرِ سَروشان را     بر سرِ شمیِ سرد و بیو سایه

 دهندگار نسبت میمندِ فردا     و به رسمِ واالیِ آفریدهبه فرهنگِ فره

 یِ کوتاهِ میانِ ابرهاهایِ محوشونده در فاصلهولی نه!     آن جرقه

 یِ آسمان     ها بر آبیآن جایِ زهرآگینِ دندان

 نام دارد     یِ حیوانی بیحکایت از پوزه

 هایِ چوبی یا فلزی     انتظارِ روییدنِ گُل و گیاهی را ندارد کس از حقیقتو هیچ
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 یِ حقیقت بر مزارِ شمعهکنندای روشن
 ای داردای دارد     هر دهانی آری و نهکرانه هم کرانهحتا دریایِ بی

 اردی را بردوجو     تا مگر از خاک آببه جست جا و شب و روزجا و آنو چشم این

 یِ روشن     آن مدفون شده در شن     وقتی که آن نیمه

 گوید     همه چیزی و همه کسی     نشینِ شهاب سخن میآن هم

 شورند گی میگی و بردهشوند     و بر بندهگی میعاشقِ زنده

 یِ شکرِ ماه در استکانِ آسمان نیست     اما وقتی اثری از شیرینی

 شوند     شانی و گیسویِ تو بیگانه میهایِ تو حتا با پیچشم

 شوم     با خدا و خلق یگانه نمی     یِ جانِ خودم همو من در خانه

 ستاییِ نان گردونهای دارد     و گِردییِ آدمی کرانهتوانایی

 گرداندصفتان را جاودانه     بر گِردِ مدارِ تاریکِ شکم میکه دونان و حیوان

 شیاری     یِ هشیارهایِ چهره

 زمانی پیوستن را دارندجایی و نه اینای نه اینسرِ رفتن و به چشمه

 یِ خفت و خواری راسرِ خفتن بر بالشِ سبزِ نیلوفر و     فراموشی

 دیگر مرا بیدار نکنید!     بر مزارِ من شمعی روشن نکنید!

 کنندآمدهایی تعیین میها را پیشیِ پیشانیکه تابش یا تاریکی

 آیدیِ خمیر برمیو کمالی که از گِردیج از مدارِ اختیارِ آدمی     خار

 را      یِ آسیابطلبانهعاقبت رؤیاهایِ برابری و برادری

 کند     سان میبا خاک و خاکستر یک

 ای     ای تبدیل شدهکُنیتو به ماشینِ آسفالت

  آدمییِیِ رفتارهایِ طبیعیاش همه در روبیدنِ اللهکه تب و تاب
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 شود     یِ اندیشه و گیسویِ پَری خالصه میو پریشانی

 گذراندها را از دَمِ تیغِ قساوتِ خویش میگان و سوسنماشینی که ستاره

 ها را دارد     در غارِ تاریکِ دهاناش عمرِ کهکشانماشینی که راننده

آموزند گی میطلبی را به طالبانِ زندهآمیزند     فرصتدیگر میآری و نه با یک

 یِ اِراده و امکاناتِ تغییرِ خویش و فراموشی را به ما     نخست فراموشی

 و دوم و بیش از آن     

 اند     هایِ زمینها همه چشمیِ این حقیقت را که چاهفراموشی

 یِ دریا را تکمیل     که اگر دست به دستِ هم دهند     چهره

 آفرینند     معبودِ مهر و ماهی و ماه     میکه      را ایو آن دُرِ آرمانی

 یِ روشن     که هنوز دارد دیگر آن نیمه     ست؟اما حاال چه ساعتی

 گوید     نشینِ شهاب سخن نمیآن هم     آن مدفون شده در شن

 یِ تو را ای پروانهطلبانهبوید رؤیاهایِ برادرانه و برابریکسی نمی

      خویشای خواهرِخوش خط و خالِ 

 یِ هزارپایانیِ زورگویانهیِ پایان گذاشته در برابرِ جملهای نقطه

 ات خالییِ حقیقت بر مزارِ شمع     ای جایِ جسمِ گرم و گرامیکنندهای روشن

          در بسترِ سرد و تنها و منتظرِ نیلوفر     
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 هایِ خودش را داردبدی هم خوبی
      یِ بادصفتگییِ این زندهارهرویِ صحبتِ تو درب

 ست؟     عفت     با کیذات و گانِ بیاین زنده

 گردانان و سوداگران     یِ تو از سرگینگردانیروی

 ست؟     به چه سبب و از چه باکی

 که در سالنی پشتِ میکرفون ایستاده ستایترسِ من از این آدمِ نادیدنی

 خدایی     معنایی و بییِ بیو درباره

 کند     و از تو یاد     رانی میهایِ خالی سخنبرایِ  صندلی

 قراری را دارد     میهنی و بیواره محنتِ بیات همتو که ذهناز 

 بازد     هایِ محال عشق میقناری و به آوازِ

 یِ خویش راشدههایِ گمرود تا نوشتهغلتد و میکاغذی سفید بر زمین می

 ها     درخت را یاریگاهی به ذاتِ آن نیرویی که در تهاجمِ توفانو بیابد آ

 هایِ امیدِ ما نشکند     کند تا شاخهیاری میآب

 یِ ما به خاکِ اطاعت ساییده     و نه زانوهایِ چوبی

 رویِ صحبتِ من با من است که تویی     و تویی که اویی     

 مین یک چشمِ سنگی نیستو اویی که آن آدمِ نادیدنی     آیا این ز

 ثمر و جاودانه بیوجویی نام     و محکوم به جستیِ خدایی گممطرود از چهره

 آیا آدمی برایِ فرارفتن به جانبِ آفتاب          حرکتی مدام؟و 

 گاهی مجبور به جنایت     یعنی به خودخواهی     

 شود؟     ها نمیسایه و سنگمعصومِ و پا گذاشتن بر سرِ 

 هایِ خودش را دارد     و اخالقِ تلخِ خالقیت     بدی هم خوبی
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 دهد /دوست را فراری میطلب و شیرینیهایِ فرصتمگس

 تا مفری برایِ خویش داشته باشند     در پشتِ نقابِ رفعت و عفت

 اند!     زارها که کمین کردهها و عفنچه عفریت

 اند!دشان را به دهانِ ددان فروختهصفت     که خوهایِ سفیه و بیچه میکرفون

 تان گاه پُر و گاه خالی از امیدهایای ابرها     ای کاغذهای سفید     ای باران

 جا     زار را اینهایِ این کشتآگاهی

 کُشی     ها تنها برایِ پرورشِ سوداگری و پَریگویا انگل

 بَرَنده کار میچشمانِ پادشاه در شهرِ کوران     بو برایِ پروازِ یک

 آورند این مگسانِ مداد به دست؟چه پیامی دارند می

 ست؟     شان در رادیو و تلویزیون با کیو رویِ صحبت

 یِ تمامِ اعضایِ خود را از دست داده؟ ست ترسِ این چهرهاز چی

 یِ آن کاغذ ِابر     مگر آیا باالتر از سیاهی     سفیدی

 یِ نای و     یخوانَد خنیایِ خالدارد نمی

 ای را     گییِ این زندهصفتینگریم توفانداریم نمی

  شناسد؟ اش شب و روز نمیگیکه دیوانه
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 کشوری در کشوِ میزِ تحریر
 ها سفر کردن     کاله بر سرِ پا گذاشتن و با دست

 ها حس کردن     ها و گوشمردمان را با چشم

      ن که قرمز است نشستنیِ آسمابه تماشایِ رنگِ آبی

 بر مزارِ سرد و سفیدِ ماه در آب رفتن     

 افتاده است گذری را که به سنگ تبدیل شده و بر خاکخندِ رهو لب

      توان سر و ته نیز خواندها را میها و آدماز خاک برداشتن     کتاب

 ست     معنایی و مرضییِ هر بیو زاینده     زیرا دنیا عوضی

      چه رگی خونِ مِه را ریخته است؟

      هایِ سیاهِ برفچه کسی از رفتن بر مزارِ این همه دانه

 خسته است؟          و آن همه معنایِ مانعِ پروازِ آدمی

 زیرا با از دستِ دادنِ ما     خدا باید خیلی مواظبِ رفتارِ خودش باشد

      دهددست می خانه و احترامِ خودش را     معنایِ خودش را از

 و گاهی کنارِ سکوت کنمام را جفت میهایمن کفش     شودو آواره می

 گذارم     گاهی کنارِ سخن می

 سازم و آن را در کشوِ میزِ تحریر من هر روز کشوری تازه برایِ خودم می

 گذارممی

 دانم که گور از همان آغازمن می

 کوبیبال     هوایِ ساز و آواز و پایخندد     اما با این حال در گهواره می

 و پرواز در دورترین جایی از کوری و کری را دارد     

 کاری؟واره در تردیدی میها را همتو چرا نداری خانه جز در کالم     و الله
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 آیا تو تنها یک تن هستی؟     آیا تو تنها یک لباس؟     

 ت بوده باشد اوبایسرحمی بوده است او     میهایِ بیچه لب

 آهنگ تبدیل شده     دفعه به سنگی بیهایی که یکلب

 گذران افتاده است!     اما با این حال و با هزار زحمتو بر سرِ راهِ ره

 آب راهِ خودش را پیدا خواهد کرد     آب خواهد دانست روزی سرانجام

 تاده استماه کالهی بوده است     که شبی از سری آسمانی بر خاک فرواف که

 ماندای سرد و سفید و متروک میهمین ماهِ پاکی که امروز از دور     به جنازه

 آفریندتردید دیدِ نیرومندی دارد     و مِهی که از خون است     جنون می

 توانی درختان را سر و ته هم بخوانی     عریان شوی از بدن چون از جامهتو می

 هم     قاتل و مقتول را قابلِ تبدیل به 

 خدا و خلق را یک دهانِ یگانه و در حالِ همهمه     

 ها و سروها را هم کج     یِ داستانراستی

 یِ ماه و گچ را هم سیاه ببینی      سیاه بدانی    و سفیدی
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 رؤیاشکاف خنجری
 و تنهایِ رخسارِ شمع     یِ تاریک آیا دود     این نیمه

 خود به گور خواهد برد؟      ست که رؤیایِ روشنایی را باسمندی

 آیا به میهنی رسیدن     پوسیدنِ اکتشاف و     

 ست که پیش از هر چیزکمانی ؟     کمالوجو در مرداب نیستگندیدنِ جست

 ناشناس  آید     و این جهانِ پیریتیرش به قلبِ خویش باز می

 کندیِ انسان میتولدش     هنوز شنا در ناخودآگاهی ثلِ اولین روزِم

 رسد     یِ جانِ من کجاست     که جانان به ساحلی نمیکرانه

 جهد؟     مرگ     ای به بیرون نمیکه سمندی مثلِ بخار     از دلِ سبزه

 یِ رخسارِ هستی     چرا با خوردنِ آن همه بوسه و نوازشاین نیمه

 اش از غصه باریکِ باریک شده است؟     ماه     تاریک و تنها     و تن باز

 شکافد     این خنجرِ خدایان     رؤیا و رؤیابینان را می

 پرستان و آوازِ تیرها رایابی به حقیقت بازدارد     و پروازِ میهنتا ما را از دست

 راهه بکشاند     در زمستانِ انسانیت     به بی

 ستر از دود هست و از آتش نیست     و جایِ دوستی و ایثار خالیوقتی خب

 اندترین نقاشان را به خود گرفتهو مارهایِ هفت خط و خال عنوانِ به

 جایی ـهمه چینانِها ـ این سخناند     برفوقتی جاپایِ خدا و خوبی را رُفته

 دهند     و برایِ خاک آش     آب میبه سر و گوش 

 یِ رؤیاها     تو غنی در رؤیا هستی     غنی     پزند!رروغنی میچه آشِ پُ

 ات در دریایِ ناخودآگاهیو شنای

 ات چنان بزرگات متغیر از اکتشافی به اکتشافی     و جانو میهن
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 اش تنگ     پاره شده است قرارِ من     برای یِ جهانکه جامه

 ستیِ دودین نیمهیِ آام بر چهره و تنِ آوارهو بوسه و نوازش

 یِ خویش     شدهیِ روشن و گموجویِ نیمهکه به جست

 در جنبشی جاودانه است     نه!     این آمران و عامالنِ جنایت

 آن کامالنِ آماجِ کمانِ خویش نیستند     و این خونِ ریخته بر خاک

 تر از خر     ست خیلی خرفتاز خنجرِ خدایانی

 گان حداقل یک عرعر     خفتهیِ زیرا خر به بیداری

 اندگی نگفتهولی آن خدایان در هیچ کجا و هیچ وقت     حتا لَختی آری به زنده

 زاران     گینِ خلنگسوارِ یک سمند یا خنگ نشده     در غربتِ غم

 اندیِ جمع نرفتهگییِ زندهکنندهبر مزارِ دو شمعِ شجاع و روشن
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 با خویش یِ تلفنصحبتِ گوشی
 ای شفاف و دور از دست در تهِ اشک     سرِ برآمدن از خویش ودره

 هایِ تو را دارد     و رفتن به جایی جانانه و پیوستنوجویِ چشمجست

 بالند     به یک پرنده و دو درخت     که دارند در آن می

 شودتر می!     و تاریکی دارد تاریکچه تاریک است این تاریکی

 هایِ باریک     روان و دست در دستِ همه چهار کِرمِ دیگر در کوچهعشق و س

 گیزنند     تا از پیچ و خَمِ راهِ دشوارِ زندهای را میدرِ هیچ خانه

 یِ زمین     سخن بگویندبر چهره ییِ شفافِ ماری که شبیهِ اشکو از درازی

 هایِ مردم     چشمیگوشِ من با دیدنِ چشم و هم

 زنددفعه زیرِ خنده مییِ آن باال     آن ماه     یکشان به اشارهاییاعتنو بی

      یا برعکس     بدیلِ شاهنشاهِ زیبایِ شعر     عشق استوزیرِ بی

 ه     بلکه اصلن خودِخودِ پروانه استاما این بار عشقی که دیوانه     و شبیه نَ

 اش ظلمانیجهانیِ شمعی     که هم جان و هم بخشِ اندیشهو روشنی

 زدن یا پروازِ پرندهبالیدن در این شعر به دو معنی به کار     یعنی یکی بال

 یِ درختآتش     اما سبز و عمودیبی و دومی نمو یا اَلُو گرفتنِ

 ها     ای تنها شبیهِ خویشسوخته و بازآمده از سیر و سیاحتِ آسمانای دل

 ای نه ساکن     چ خانهای خانه دارنده و در هیای در هر کوچه

 اش در تغییرِ ذاتِ خویش یِ مرگ     از ناتوانیای دانسته که گریه

 یعنی از خوردنِ شعر و روشنایی است

 گی دارد( بستهدردی و هماش احساسِ هم)مرگی که با قربانیان

 یِ از خویش برآمدن و در خویش فروافتادنست محکومِ ابدیایانسان دره
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 ها دوختنمالامروز نقشِ اشک و فردا نقشِ خنده را بر دست    دوست داشتن 

 یکی روفتن  تری یکیمعناهایِ کهنه را به امیدِ معناهایِ تازه

 هایِ شَترنج     گردابگروهِ از یاد بردن و به یادآوردنِ 

 کشانیِ سربازان و زحمتطلبان     و کُشندهیِ صلح و دوستیکه فروبلعنده

 هایِ خودم را یافتم     ایِ تو اشکهمن در اشک

 آن شاه و سربازِ خویش          هایِ اوو شادم که تو شادی به شادی

 اش گاه سکوت و گاه کلمه     آن سالح

 طلبی بستهرا به رویِ ریاکاری و فرصت آن هر چه در و پنجره

  یِ باالتر از عقال    آن دو معنایِ اَلُو را دانسته     آن دیوانه

 هم پروانه را  و بیند او که دیگر در عشق حاال     هم کِرم را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 

 سلولیان بردنگاهِ تَکشکایت به پیش
 خیزند وهایِ زمین از جا برمییِ خورشید     سبزهای از زردیبه احترامِ ذره

 دارند     از سرِ خویش برمی ها راگُلرنگارنگِ  کالهِ

 رانندنشدنِ رخشِ رازهایِ گیتی سخن میرامیِ عشق و و از گرمی

 پایانِ دریایِ ابر     ست خاکسترِ بییِ کوچکیبزرگی

 گاه به خاطرِ او رؤیا را ترک     چنان که چتر هیچ

 گی     هایِ زندهکنم و از ترسِ دشواریگی نمیو من دیوانه

      نشینم به نامِ مرگبر ترکِ اسبِ سیاه و سریعی نمی

 گذارد     ی هوا سرد است و حتا سر     احترام به گردن نمیوقت

 گذارد     تو پناه به کلمهگان را زیرِ پا مییِ خورشید حقوقِ ستارهو گردونه

 بَریاش میدلمند و نرمهایِ اندیشاین پتویِ پهناور و گرم     با نقش

 ای چوبی     و پی به پیامدِ آمد و رفت داشتن با نی

 اشتواند زد به جانِ نیوشایتواند گرفت     هم آتش میآتش می که هم

 جا چه بر جایهایِ قارقارکننده اکنون     در اینزار و ریشهجز سیاه

 هایِ به اصطالح واالو آیا مانده است هنوز سیمی از چتری که به دنبالِ طال و مَقام

 وان نباشد؟     د     (مثلِ سری جدا افتاده از تن)الاما در اصل البه

 پیچِ رازهایِ تاریک     انتهایی ندارد     دراز و پیچاراهِ 

 هایِ خُردسال     ها که ستم به رُستنیو چه بسیار رُستم

 مال!نفس و خِردمندِ خورشید را پایکنند حقوقِ رخشِ شکستهو می

 ای     من دوباره سر خواهم زد از زمین مثلِ سبزه

  کشورهایِ  هایِدر خیابانهایی که م داد علیهِ کمونیستمن دوباره رأی خواه
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 نزدیکدور یا 

 خائنانه و مخفیانه     چترشان یِبا نوکِ به زهر آلوده

      !اندخیلی از مخالفانِ خودشان را از پای درآورده

 آورد عقیق و یشم و طالای به ارمغان مییِ کوچکانه و کِرمانهبزرگی

 ها     همیشه و همه جا     ها و در کوچهالیِ پردهو از البه

     چینی و به تماشا آهنی به سخن هاییآدم

 ها     فاشیست یِسوزیهایِ آدمخاکسترِ کوره

 آورد؟میانِ ابرها     و ادایِ عقاب را درمی چرا رفته است آن باالباالها و

 دارد اگی رمِ دیوانهزاغِ کسی را با چوب     آن هم با چوبِ عزیزِ نی زدن     حک

 احترام کجا و     وجودِ شعاعی عمامه بر سر کجا!     

 روزی ناگهان صدایِ بسته شدن دری به رویِ زیبایِ رؤیا     مرا به خویش آورد

 ات در نامردمی و نامردی: ات مرگ     و رسممرا به تو که اسم

 گان رازندهگیری که دیر یا زود     اما سرانجام تمامِ گردنهآن سرِ

 ها از گذرگاهِ او عبور خواهند نمود با او سر و کار خواهد بود     و کاروان

 واره تازه و در کار     گار؟     ای عبیرت همکجایی ای کالمِ مانده

 جامه     ای شمعِ تمامِ مجامع     چتر و بیای بی

 شیهایِ فرزند و پدرکُکه از دستِ هزارهای تنها شاهدِ هُدهُدی 

 یِ سعایت و صالبه بر آدمی     هایِ صدارتِ سایهو سده

  بَرَدهایِ آغازین میهایِ تهِ اقیانوسسلولیگاهِ تَکشکایت به پیش
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 ها از اخالقسخنِ سوراخ
 هایِ خویش     گانِ در ابر     بر بالگانِ ابر     پرندهپرنده

 کنند     دسته سالیانِ سیاه را حمل میدسته

 جا اشعاری مانندِ تُف بر خاک فروافتاده     این

 زندیکی درها را میرود و یکیها دستی از ساعد بریده     راه میو در کوچه

 شوم     با خودم سالم و روبوسیچرخم و به رویِ خودم باز میمن بر پاشنه می

 زنم به قصدِ دیدنِ جاپایِ ارواحی     و موهایِ تو را کنار می

 ابر ابرِ اسرار و     کنند     شوند و پرواز میدسته دور میتهکه دس

 ستون   سقف و بیو سالیان همه بی     بارش بارشِ خنده از چشم

      "نون"وجویِ حرفِ رود به جستدر میو سردار کسی که دربه

 تا پرچمی از خِرد بسازد اما خودش بنشیند در جنون     

 یکی را مثلِ آبِ روان      ست آن چیزی که شخصیتِچی

 کند     تابان می محلِ امنِ مرواریدهایِ

 گانگان و خزندهدستِ خزهگردان     همو شخصیتِ یکی دیگر را مثلِ سرگین

 خورد؟طلبانه به هر دری پیوند میای فلزی     که فرصتهگیریا مثلِ دست

 گویی     یِ خویش سخن میتو از پدر و مادرِ جسمانی

 هاست که در میانِ ابر و مِه     در میانِ سکوت یا همهمهمن اما هزاره

      گردمیِ خویش میبه دنبالِ رازِ مفقود شدنِ پدر و مادرِ روحانی

 خواهم که از گَرد     دریا را دربیاورم     و می

 هایِ بدنِ آدمی     پرسم که سوراخمن می

 بگویند؟     گونه یاد گرفتند که از اخالق سخن چه
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 گونه هویجِ رایجِ وسطِ پاهایِ مرد     خودش را به آسمان بُرد وو چه

 ها قالب کرد؟به جایِ برجِ خدایان     به کهکشان

 هایِ دیروز     این فرمِ شعر است که جنگل و جنون

 کند     یِ پریروز را     امروز باز تازه میهایِ خیالیو پری

 شان جاری     طوری که انگار این سگِ هار و تازیپایهایِ روان را در و آب

 را دریده      "نون"همین االن حرفِ 

 اند     هایِ ابری رمیدهاش به آشیانگان از دستو پرنده

 روید     و هر درآهسته شعر و روشنی میها آهستهاز تُف و توهین

 شود     به هزار دستِ فلزی یا چوبی تبدیل می

 اش از خِردرین عنصرِ هستی باد است     جویایِ پرچمی که پارچهدارتستون

 اش از جنون     و دسته

 هویج و خرگوش دو عاشق و معشوقِ نیرومند در بینایی     

 خوان و عینکیگی     اما موشی کتابو به دنبالِ زاد و ولد و روزمره

 گذاردها به جا میمان را در صدفما و سنگرهایِ گُرگرفته

 رود تا با چراغی سوراخ به سوراخ     به دنبالِ خدا بگردد و می
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 خدا یک آدمِ دو شخصیتی بود
 ها و     گیرههایِ نابینا سرودِ دستدست

 بینند     یِ اشیاءِ پراکنده بر زمین را نمیشادی

 گان تیراندازیست     که به سویِ ستارهپرسند که کیاز خودشان نمی

 ؟     سپاردیِ خورشید را به خاک میو جنازه

 هایِ نابینا در را به رویِ زیبایِ ماه و     دست

 بندند     به رویِ دردِ دل کردنِ دیگران می

 خندند     یِ ضدِ نهنگ و تمساح میبه ریشِ هر چه ماهی

 یِ زنجیری بود     خدا یک آدمِ دوشخصیتی     یک دیوانه

 ای از صلح و دوستی و آفتابو برق و     لحظهای از توفان و رعد لحظه

 به دستِ خود ورا کشِ غوغایی یِ آفتاب     دستدوستیاز صلح

 شورتِ تعجبی را به پایِ دیگران کرده بود     

  روماصلن از خودم بیرون نمیروم      وجویِ مرگ به راهِ دور نمیمن به جست

   مرگ در درونِ من     مرگ خودِ من است   

       ولی حاال من او را مست و دست به سر

 و حواسِ خودم را از خون و تیراندازی     از ریش و قیچی پرت     

 ام     و متمرکز بر دود دادنِ سبیلِ ابلیس کرده

 یِ ماهی و نهنگ در حملِ تابوت     من از تغییرِ شانه

 ام     تنوعِ معنایِ دریا خستهاما تکرارِ بی

 بینی     این است که عیبِ خودت را نمی عیبِ تو

 آییاز خودت بیرون نمی      شویکه از خوابِ دیرینِ در گورت بیدار نمی
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 نیکنمیکاری صافهایِ شخصیتِ خودت را گیو کج و کوله

 هایی جانانه را داشته باشد صورتِ این سوهانی تا جایِ بوسه

 ت     اش نه راهِ خدا و نه راهِ شیطان اسکه راه

      اش هم این و هم آن استنمایاما راه

 یِ این دو عاشق و معشوق     هیهات اگر که جدایی

 شانهاییِ دستبه پایان     و در نتیجه نابینایی      این دو انسانِ ماشینی

 گان اصابتمضاعف شود!     هیهات اگر که تیر به قلبِ ستاره

 ی و نجابت     و بر خاک بریزد خونِ هر چه روشنای

 ها برایِ ابد در گور بخوابد!     یِ انسانو خورشیدِ درونی

 تر است که گریخت و پناه بُرد به دشت و به دمنهایِ هفتاد من      بهاز مثنوی

 دانی     ای مرگ     ای من     عیبِ تو این است که نمی

 تر نوشتنتر شدن و بهتر دانستن     و در نتیجه مدرنکه برایِ بیش

 ای را گاه از خویش بیرون رفت و دید دیوانهباید گاه

 اش از آنِ گُل است     اش از آنِ پروانه و     عمامهکه شورت

 داد     و خودش گریان و گویان که: ای داد     ای بی

 ها گم     خدا راهِ خودش را روزی در دشت

 ویِ گنبدهایِ قمو عقلِ خودش را مثلِ کفتری جا گذاشته بود بر ر

 یِ شیران شد     اش طعمهدر نتیجه جسم

   اش نصیبِ کفتاران و کرکسان!یِ باغِ جانماندهو باقی
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 هایی از حقیقت دارد رؤیاچشم
 کند و یواشکیاندازد و در را باز میمی "شب"کلید در قفلِ  "روز"

 شود که تویی     واردِ اتاقِ روشنی می

 کندهایِ دیگر را در خود حل میندیشهات اتو که اندیشه

      زندها بیرون میات از تمامِ چارچوبو پنجره

 ها را     ها را دارد و شنواترین گوشرؤیا زیباترین چشم

 گان و ترین ستارهکند فروافتادهگیری میای دارد که دستگیرهرؤیا دست

 ها راانسان

      است قدِ درخت اندکی بلندتر از قدِ روز

 گرِ دوردستی که ردِ پایِ دورانِ کودکی     در آن محو شدهو هنوز که هنوز نظاره

 من آیا هرگز پیدا نخواهم شد؟     

 هیچ دستی آیا مرا که پیچی هستم افتاده بر خاک     از خاک برنخواهد داشت؟

      تر است از وزنِ کلیدبویِ گُلِ میخک خیلی سبک

 توان از زندانیدنِ او     ها ناو دیوارها و میله

 به در بردنِ او      ایمثلِ فوارهاز از میدانِ مبارزه 

 جاکوبِ آناش میخهایی از حقیقت دارد رؤیا     و هوش و حواسچشم

 اش بازکه با شنیدنِ صدایِ پایِ زیبایی     درها همه خودشان را به روی

    کنند  گان خودشان را به آواز تبدیل میو پرنده

 توان خواند ذاتِ تو راتر میبه     یِ رازهاریزیجان و برگ در پاییزِ

 سایدها میها و پردهکِشد     و گاه پنجه بر پنجرهکه گاه زوزه می

 ها برایِ از خویش باالها     پس این تالشها و خداصفتیپس این خوبی
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 نور شدن ترین اثیر واز خویش فرارفتن     به افق پیوستن و موفق

 گیرد واش را از رؤیا میهاییِ اندیشهست که مایهآید؟     کیاز کجا می

 شورد و     زندان مییِ میلهبر گزلیک و زهِ کمان و 

  گیردرا از پروانه سراغ می خندهایِ کودکییِ لبشدهیِ گمشیرینی

 کند هوش و حواسِ خویش را حل شده در استکان؟و نظاره می

 اش توییبرق یِ اتاقِ روشنی که کلیدِاگر آب ببَرد با خود به میهمانیدنیا را 

 اش راه     پاورچین بر فرشو هر دو پاورچین

 اش از خواب بیدار     هایمبادا که نقش

 یِ خودشان را بگیرندو زوزه بکشند و پاچه

 وبید تا توان به زمین کچه میخی می را بااش و فواره از ترس پا به فرار و سایه

 پشتِ سرش ندود؟

 و فریاد نزند     که مرگ اتاقی روشن است     و دو فردِ حقیقت و زیبایی

  شان     از یک شن است     روحِ من اندکی از روحِ من بلندترگی و مرگزنده

 هم به این علت سرنوشتِ سار و سرو     گاه خشک و گاه تر

 مِ جنگل     ای یک و یگانه ای رؤیاسه جن و سه جنگ حاک     اما در هر دو حال

 ات بال     و در زمین و در راهِ خانه     ها نامای در آسمان و آبی

 دور از هر چه دام و دانه     هر چه پست و پلیدانه     

 دندانهات دندانهات فلزی     نیمها فروتنانه پنهان و     جنسدر جیبِ نجیبی

    هایِ رازِ در و دروازهگشاینده ات نرم وات صاف     و دلنیم
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 کتابِ تقدیمی
 انسانی هستی که با عشق ورزیدن به او     تو آن تَک

 گی و شَر دورهودهاز هر چه بی شود وآدمی عاشقِ بشریت می

 تر     و مُدرِکِ خوبی و بدی از خشک و از تریِ خودش نزدیکشدهو به شقِ گم

 یهن باز نخواهم گشت     جوجه دیگر به تخم و من به م

 و او با نقاشی کردنِ دریا و کوه و صحرا     

 واره صورتِ خودش را نقاشی کرده است     هم

 واره به خودش نگریسته است     هم

 اجازه در جانِ قفل چرخاندن     رحمانه و بیکلید را بی

 کند     جگر میگین و خونینقفل را غم

 شان آهنی هایهایی که رگد از دستِ دسترواش به آسمان میو آه

 ترین درختِ جنگل     تو آن سبزترین و اصیل

 یِ آسمان هستیترین ستارهترین و شادمانتو آن روشن

 اشآنان هر دویِ اینان     مأیوس از آدمی و دنیایِ پالستیکیکه بی

 آورند     شان ایمان میهایِ فلزیبه خدایانِ چوبی و وعده

 گذارد چه باری!هایِ من از اشک میخطِ یادگاری     بر دوشِ چشمستآن د

 و با باز کردنِ آن کتابِ تقدیمی     چه قدیمی غمی مرا تسخیر     

 کوبی!گانِ اهلِ آواز و پایبندد به رویِ پرندهرا می یِ آسمانو درِ آبی

 شان با هم     هایکلمات سایه هستند و در پشتِ بازی

 شان از کنارِ همهایدر کنارِ هم و برخاستن شانهاینشستن در پشتِ

 گردد     لب به دنبالِ آن رازسازِ ابدی میرازی تشنه
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 اندازِ واپسین آوازِ آسایش باشدبه دنبالِ موطنی که طنین

 چکندهایِ زردِ درخت بر خاک میات     اشکتو که هستی که حاال در فقدان

 ناک است     مآدمی از آدمیتِ خویش آزر

      گشاید؟هایِ مرا نمیترین خواستو هیچ کلیدی درِ درونی

 گذارندگان میجا بمب در آشیانِ پرندهاین     اتتو چه هستی که از ترس

 ماهباال     بیگانِ بیآن مرده     گانِ متحرکجا آن مردهو آن

 فتار     در پشتِ یک ر     خزند؟گان بر خاک میدر هیئتِ خزنده

 ئکِ دیگر پنهان استهزار رفتارکِ دیگر     و در زیرِ دو چهره     چهل چهره

 گذاردکِشد     پا در نقاشی میها سر میهایِ بشر     از ریشهشَر نیز مانندِ خوبی

 و فریاد که: ای ادراکات     اگر شما مصنوعی نیستید     

 خزید     در سطح نمی یاگر شما مثلِ کِرم

 کنید و     تان را دراز نمیهایگیریپس چرا دستِ دست

 م؟کاتِ توهُرَدَ از تَکِگی     از دوزخِ این زنده دهیدما را نجات نمی

      ای هستیمخطِ یادگاریآخر ما مخلوقات     ما آن دست

        را از دیرباز     از دست داده است! شکه خالقِ خود
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 غاز و پایان استآای بیدریا صخره
 کندخوابِ خود را مرتب میخیزد و رختِگاه که مرگ از خواب برمیصبح

 گونه سر کند؟گاه     چهگی را تا شباناش همه این است که زندهتب و تاب

 جا تنها باقی بماند؟     گونه سر رَوَد     و تن اینچه

 یهن راند که آزاده بودیسربریدنِ آزادی و دارکشیدنِ دموکراسی     تو را از م

 ام را ها کردم     دَه با دیگران     یا در غمِ دیگران مرده بودی     من عینکدَه

 قو از دورهایِ دور آمد     صدایِ قوقولی     آمد هو

 روشن و بزرگ در زد و     از در تو آمد     صحبت راجع به جهل بود "هیچِ"یک 

 ردن     سپس راجع به جنازه را به خاک سپ

 یعنی در خاک و در کنارِ خاکیانِ دوست داشته شده باقی ماندن

 خورشید     جاودانه خواندن هایِ زمین را به دورِ خود و به دورِسرودِ سرگردانی

 نگری باقی نماندن     یعنی نمردن     بینی و دوقطبیبر سرِ یک جهان

 پس آیا ما را زنده به گور     

 وم از تنفس و از نور کرده است؟     و چه کسی ما را محر

 چه کسی عینک را از رویِ چشمِ خروس برداشته و     

      اش را از وطن رانده است؟صدایِ سرخ

 اند     گاهِ خویش لنگر انداختهها در صبحیِ ساعتهمه

 آغاز و پایان بدل شده است     ای بیو دریا به صخره

 باز خواهند آمد؟     پس سه پا در نیم بوسه گونه به شماپس دو سویِ شما چه

 گونه دیدار با یک راه را تازه خواهند کرد؟     چه

 اش     گانِ ستارهیِ آسمان با نقشپتویِ آبی
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 د     و بویِ عزا را   اندیشیِ نعشِ خدا میبه چرایی و کجایی

 یِ آبد     ای جامه ای تنگ     آن تنگهپوشبر حسِ استنشاقِ خود می

 خاکِ تنِ مرا به کجا خواهد بُرد؟     از فانوس و از معصومیتِ تصویرهایِ تو

 کندرد؟     میهن در آینه نگاه که میکدام ظالم و کدام ظلمت خواهد مُ

 یابد     جز مشتی تصاویرِ متوهم چیزی را نمی

 زهیِ جناسپاریپچِ پیچک و دیوار را راجع به     به آتششنود جز پچو نمی

 شان به ریشهیعنی رفتنِ دودِ تن و بخارِ اندیشه     و پیوستن

 اش     به کهکشانی که از کش و قوسِ مهیبِ صدا و رنگ

 روندتر در خوابِ فراموشی فرومیها هر چه بیشها و چشمگوش

 را!      "هیچ"بیدار نکنید این 

 ایی ندارداش جآسایی را که با آن که جهان برایاین هیچِ بزرگ و غول

 اش جایی دارد     اما گویا که هنوز برای

     این هیچی را که در رؤیا با شاخه گُلی در دست 

 در میانِ دو سنگِ قبرِ مفرد و مرموز     یکی در فضا و یکی در زمین

  گین و سرگردان مانده استجاودانه غم
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 اندتو را با قلمِ نور نوشته
 کندمعنا را پاره و جامه را آواره می هایِ بیماری    زاگزیگ

 گان را نادیدنی     و صدایِ زیبایِ یار را در هر دیار ناشنیدنیهایِ ستارهدگمه

 پرنده بر دوچرخه سوار و     انسان در هوا پروازهایی!     گیچه واژگونه

      ترین رازمقدس گان مَحرمِیِ خدا و     مردهخزنده بر صندلی

 یِ زیباترین آوازیِ قناعت و     تارِ تارتنک مدعیته بر شاخهقناری نشس

 گی     ها     پارچه را دچارِ خستهزاگپایانِ زیگشباهتِ بی

 گی     اندازد به فکرِ از بند رَستهو زندانیان را می

 هایِ درونی     ها و چشمصداها و نماهایی هست که تنها با گوش

 شوند     دیده می یعنی توسطِ شاعر شنیده و

 شوندشان     توسطِ شاعر به زیر کشیده میگاهگان و خدایان از بلند جایخزنده

 کندداند که پایِ دانستن     دلِ راه را رام میتا سرِ سنگ نشکند     انسان نمی

 کندو رنگِ خون و بویِ جنون     سمندِ سرکشِ توانستن را     آرام می

      آید؟از کجا میها قراریپس این بی

 دارد؟ها را     از خاک برمییِ خوارییِ بر خاک افتادهچه کسی دگمه

 دیگرند     یِ یکواژگونه 8و  7

 یِ هم آینده تا ابد     پیروزی و شکستی مکرر و در پی

 کند     ای ماه     ای قرصِ ضدِ سیاه و سعایتکه جدولِ اعداد را بیمار می

 دانی که انسان     ها     شاید تنها تو میای شاهدِ هزاره

 هایِ خویش     بیش از هر چیز     یِ ندانستناین زندانی

 گیرد     یِ پیشین خو میبه معناهایِ زرد و پوسیده
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 یابد خودش را درنمییِ زودرسِ مرگِو در نتیجه میوه

 دانی     ای ماه شاید که تنها تو می

 شودنشیند     به قفسی تبدیل مییِ دیگر میبر شاخهای که آزادی تا از شاخه

 یِ دو جهانی راچرخهست این سهاش     پس چاره چیهایو آوازِ قناری به سیم

 گاه سواری نداشته است؟     و آیا مگر با هر بار سرشکستنِ سنگکه هیچ

 ان باشد؟پایِ من نباید پرهیزگارانه به فکرِ کارِ دیگران     و برگ و بارِ درخت

 شاعر را از توسنِ سرایش به زیر کشیدن     

 دهد ها نشان میالیِ ریشهاش را در البهگانیِ به زیر کشندهگیوارهکِرم

 دهد که خدا یاری زمینی است     و نشان می

 اندجهان حکاکی کردهیِ فوالدییِ اش را با قلمِ نور بر جامهکه نقش

 اندها دوختهعطرِ گُل اش را در زمانه باو اندیشه
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 گویدست که سخن میها دهانیدر چشم
 کنیرا طورِ دیگری معنا می "تاری"تو طیفی از نوری که هر بار و از هر طرف     

 گزینی     برمی تو یاری دیگر را برایِ خود

 گیرد     کند و جهان را در آغوش میکلمه دست فرا می

 ها مانندِ دو دانهزند     چشمد بوسه میها از خوب و بو بر جان

 هایِ دورکنند از راههایِ پیاده یا سواره را ظریفانه جلب میپرنده

 بَرند در قانونِ چهار فصول     دستِ تو نَهنمایی دست میهایِ راهو چراغ

 یِ باوفایان شفایِ دستِ تو بر سرِ کسی بیفتد     همهحتا اگر سایه

 کلمه هسته است          یابندفات نجات میو متوفایان از و

 ها را در خود دارنده     تمامِ باغ

 شانهایداغگذارنده بر مرهمگان و خوردهخوارِ شکستغم

 گریدهایِ ناتوان به سریرِ آسمان     گُلی بر گورِ پروانه مییِ ساقهبرکشنده

 و فرهنگِ شیرینِ زنبور     از جانِ شورانگیزِ تو     

 گوید     ات سخن مینیز از درنگِ تیزپایِ عشق

 تو که ذراتِ وجودت در هر نوری از هر رنگی جاری است     

 ات از امواجِ دروغ و سودجویی     عاری استو دریایِ وجدان

 بیندست که میها چشمیگوید     در دهانست که سخن میها دهانیدر چشم

 پرداز تشکِ تمیز و شَترنجی می   ام  پایِ خوابو من تا اسبِ سبُک

 شود که تمامِ معلومات و معشوقانِ ما     معلوم می

 گاناند     و آن مجالسِ گرم و این مردهدو رخِ صورتِ یک بازی بوده

 اند     ای سایه ای دست     گویا که اصلن زنده و در این دنیا نبوده
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 ها     و سعادتها یِ سایبانآیا سازنده     یِ دستای سایه

 یِ هزاران مجلسِ سور و سُرور     آیا برگذارکننده

      صدفِ چشم و مرواریدِ اشک یِ صدهاندهدهمانو سا

 آیا آزرم و معنا ریشه در هیچ و          تنها یک حربا بوده است؟

   پیچ   هایِ دراز و پیچتنها برایِ نترسیدن از کوچه     یِ نیآوازِ آدمی و نغمه

 و تاریک و خالی از خدا بوده است؟     ای نامِ خود را قادرِ متعال گذاشته

 گی را از خاک و خاکستر برداشته     و به باد دادهای شرافت و شیفته

 هایِ ما را به جایِ دانه     با منقار از ریشه درنیار!     یارانِ مهربان و مهاجرچشم

 شَترنج راویرانِ  یِ دیارانِخونییارانِ کُشته     و سربازانِ خسته و 

 دانیم     که مانندِ در ابتدااز یاد مبَر!     حاال دیگر من و مخاطبِ من به خوبی می

 در انتها نیز کلمه خواهد بود     هوش و حواسِ مرا مثلِ استکان و

               غنیمتِ وقتِ او را مثلِ قند خواهد ربود  
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 ذاتِ آزرم
 آیندها تا از روزنه درمیها و رزمست؟     و چرا عزمم از چیذاتِ آزر

 شوند؟موردِ تعقیبِ نور قرار گرفته و     به دستانِ او کُشته می

 شودطالبِ مالکیتِ آفتاب و باد میطلبی     و فرصتصفتی یکی با بوقلمون

 مردمان     با قلم و قدم     دردِ دردی با و یکی از ژرفایِ هم

 یِ طبیعت و     یام علیهِ قوانینِ ناعادالنهبه ق

 یِ شرم کجاست؟ریشه     خیزدآورانِ اجتماع برمیرنگِ مرگسیرتِ سعایت

 نجاستِ جاسوسی و شکنجه     

 برایِ نخستین بار از کدام جانبِ جهان وزیده است؟     

 ست و توانی     ا تا فرصتی باقی

      زهت و نزاکت هدایت کن!ها را به طرفِ نتو برخیز و خیزابه

 یِ فلق     از آن همه خون     و سرِ بریده هاترین صبحو یادی از صادق

 واره در خوابی دیگر     از آن جنونِ سرخِ خروس!     ما هم

 دیگریکیِ ایم که با تعقیب و دشمنیما هرگز ندانسته     ایماز خواب بیدار شده

 ایم     جودِ خویش بودهیِ ویِ انهدامِ نیمهدر پی

 اش پیدا نیست     آذر از آزرمی که ریشه

 دهد که دست و دلِ خویش را بسوزاند     ترجیح می

 اما دودش به چشمِ دیگران نرود     

 هایِ دروغین و حرباهایِ رباخوار     نروم اگر به جنگِ چراغ

 و نسازم اگر هر روز میهنی تازه را در زبان     

      و اش چه را از زمین برداردهایِ خستهدست زمانه با
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 یچ؟     هوده بسوزد به پایِ هآدمی چرا چون پروانه بی

 بردیِ هیچ ترازویی را پایین نمینور با آن که وزنی ندارد و کفه

 بردقصد نمیداری ره به ماش     هیچ جاناما بی وجودِ شخصیتِ وزین

 خواندهایِ خدا را نمیوشتهمعنایِ نای خطوطِ بیهیچ خواننده

 با ریختنِ خونِ یک شپش     یعنی یک رباخوار»گوید که:داستایفسکی می

 ای ریاضی استاین مسئله مسئله     1«شودچهل تا گناهِ آدمی پاک می

 گویم     یِ من در ادبیات     که میاما خانه

 آدمی      یِ آگاه و روشنِ وجودِیِ ممتدِ نیمهمبارزهبی

 خورد و را می یِ عزیزهاذره ذاتیِ او     ذرهیِ رذل و غریزیآن نیمه

 سازد خدا و خلق میخزشِ برایِ تاریک     ای ش را خانهِ خودشکم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ایات و مکافات، فئودور داستایفسکی جن  1
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 گیردیِ آدمی در ورق آتش میخانه
 اش خواهند خندیدهمه به آب ایراد خواهند گرفت و به ادعاهایِ شفاف

 طلبی را در خودش نکُشددوستی و شهرتثروت   اگر که اول از همه  

 اش به سویِ خورشید نباشدیِ خودش را نشوید     و آواز و رقصنقص و نادانی

 هایِ مسیح را در بر داردست     که مغزش معنایِ گفتهجانِ کودکان گردکانی

 گویدهایِ ناسودنگر سخن میریا     از بوستانهایِ بیاش از دوستیو پوست

      کشی از خرافات و اورادهمه به تو ایراد     که چرا دست نمی

 گی؟     گذاری در آوارهاد نمیای بنیو خانه

 شمارند     ام بیام و کودکانمن با شعر ازدواج کرده

 بَرَد     بَرَد     با آب میها را آب میشان چشمو خواندن

 شود     و آتش تنگ و کوتاه می

 یِ خویش     کند جهان در جامهراحتی میاحساسِ نا

 اند     و شستنِ خون با خون     هایِ صلیبها مانندِ میخو دکمه

 کندبی     پاره میای را که در دستِ بیآوازِ خورشید را قرمزتر     و پرچمِ آبی

 کندخاطر     عاقبت پراکنده میهایِ بازی     بادِ پراکندهدوستان را مثلِ ورق

 تنگِ شعرخوانی     هایِ دلنم بر برگ     و شبو جز جایِ پایِ شب

 ایرادِ روانِ آب به من رواست          ماندچیزی در این خانه باقی نمی

 هایِ مسیح یِ بیاش     ترجیحِ کیفیتِ کلمه بر کمیتِ او     و آینهو آوایِ زالل

 یِ کودکانگاهی برایِ دیدار با های و هویِ معصومانهعرصه

 هاییشان     و شنیدارِ شنهایریایِ بازیغرق شدن در دریایِ بی

 اند     ای عاشق ای کوشاها را به کمین نشستهها و عشقکه شیشه
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 خرابی را خانهیِهایِ پروانهخوانیهایِ گشنیز     نیز رنگارنگویسیمیزِ سبزن

 دریاب!     که اعتقادات و خدایِ خود را از دست داده است     

 هایِ دریایی را که در پشتِ ازدواجِ آشکارش با بهشت دریاب حیله

      اشهاییِ آواز و کنجِ کجِ رقصیِ ظلمانیو در زاویه)

      (اشیِ سازهایدر پسِ پرده

 انددوزی برایِ خویشاندوزی و شهرترازها در کارِ ثروت

 شان دعا     شان بر ریش و در دهاندست

 هایِ درخشانِ کمال     شان عاشقِ نشانهانِ پشتو کم

 ایمتیرشان نشیننده بر دلِ ستاره و ماه     آیا ما ما را از دست داده

 شاهی بر سرپادباد است و     شما با تاجِ  در هر سو پرچم پرچمِکه 

 خیابان     در شهر و در بیابان     در در کوچه و 

 گی     بر صلیب ودر تابوتبچههایِ کوچک را از همان آغازِ بچه

 یِ معشوقخالِ چهرهدهید؟     تَکخوابانید و تاب میبسته میچشم

 رود     یِ معشوق را گم کرده و آواره میچهره

 ستگیرد     و هر خدا و هر اعتقاد خشتییِ آدمی در ورق آتش میخانه

 شود  ب میاش سرارؤیاهایکه عاقبت در آب     
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 شکلای هَرَمهدایر
      لف هیتلر گفته بود که او با آلمان ازدواج کرده استآد

 اما نگفته بود کدام یک از آنان زن و کدام مرد است

 و چرا این جهان پُر از نامردمان و نامرد است     

 گان دیگر سن ندارندزنند     مردهیِ عمر بیرون میگان از دایرهمرده

 شان     زار و پریشانوجویبه جست ایروند و نقطهآنان می

 ماند     جا سرگردان باقی میاین

 خواندگرایان را     دوباره از سر میسرودهایِ ضدِ فاشیستی و ضدِ نیست

 درختان پاهایی هستند بیرون زده از خاک     و ازدواج کرده با هوا

 گذارندق میسر به سرِ خدا و خل     گذارندوس میههوا و  گان تخمِو پرنده

 هایِ سر به فلک کشیده     در پسِ اوجِ شهرتِ این برج

 اند      رشوه و باجاهلِ هکسانی خانه دارند ک

 اند     قفلِ دانایی بسته و     ریزی و خودخواهی را آماجو خون

 زلفِ شور و شوق پریشان و     جهان سرشار از جنده و جانیان است

 گاییده     یا آلمان او راآلمان را می لف هیتلرو پیدا نیست که آد

 ها از آن استنامهیِ این گاهگیاما پیداست که جوانی و جاودانه

 هایی راها و پارتیزاندارند مِی و نی و رقصِ کمونیستکه گرامی می

 ِ شرافت     و شالقِ معرفت به دستکه بر اسبِ تیزپای

 شکل را بنیاد گذاشتند     ای هَرَمدایره

 ریشه برداشتند     هایِ بیبرایِ همیشه کاله از سرِ اندیشه

 یِ نژادپرستی     پروایی نداشتند و از کندنِ کفش از پاهایِ کهنه
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 یِ درونِ نقاشیتوفانِ خشک شده
 یِ کوچکخند     یک اشاره     یک کلمهگاهی یک لب

 بازی یِ آدمیگییِ زندهیِ نقاشینقشِ بزرگی را در پرده

 کنندانبارِ نابینایی و ناشنوایی بیرون کشیده     افشا میرازهایی را از زیرِ تل و

 گان     مرا بتکان تا پتوها دیگر خیانت به خوابیده

 و گَردها جاسوسی و غدر با دریا نکنند!     مرا نجات بده از نوکِ قالب

 رحم نشوند!     ها دیگر دچارِ قلوبِ فلزی و بیتا ماهی

 گان     تهِ رفتارِ مورچه ا تجزیه و تحلیلِگاهی ب

 توان پی بُرد قدرتِ دینوسورها میبه سطحی و عاریتی بودنِ

 آوُردعاری به درا از منجالبِ جنایت و بیو پایِ شعر و شرافت ر

 من نه سرِ پیازم نه تهِ پیاز     و با غنیمت شمردنِ روغنِ دَم

 روم     راهِ خویش میزبانان و چاپلوسان     به و دور از چرب

 یِ اعتنا به بزرگی و کوچکیرگی هستی که بییِ بیزمینیاما تو آن سیب

 گیها در زندهنقش

 یِ کارگر     و باز شدنِ فرقِ سر از طرفِ چپ و طبقه

 دار     یِ سرمایهیا از طرفِ راست و طبقه

 ها را در آغوش گرفتهها و میوهها درختها و میداناعتنا به این که کوچهو بی

 باشند

 یِ کوران و کران شدهبیارِ معرکهیا دارها و سرهایِ بر باد رفته را     آتش

 بر سطحِ هستی و در تظاهر و تزویر خزیده     دست در دستِ نهنگان و پلنگان

 و باری از ناامیدی و بیدهایِ به تیر تبدیل شونده را     
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 دریغا که با موهایِ مرتب و لباسِ عطر   ای  یِ خدا و خلق گذاشتهبر شانه

 یِ خونزده     شاداب و خندان شما را به عروسیو کفشِ واکس

 یِ جنون بردند     گاهی بر خاک افتادنِ ما     به بستن بر چوبه

 یِ دینوسورها را در پی داردیِ چهرههایِ افشا و     روشنیفشفشه

 بارانداز آسمان می     "ات سیاه راگوید رویدیگ به دیگ می"

 کَنددهد و از جا نمیهایِ پیاز و اشکِ تمساح     تکان نمیولی آیا چرا چشم

 را؟ گانِ خورندهگانِ زنده     این مردهرونده     این مردهگانِ راهقلبِ این مرده

 شان بر نوکِ قالبِ جرثقیلبیند شعر و شرافت را که گلویچرا کسی نمی

 ست؟گییِ مرگ و زندهجرثقیل     در مبارزه با نوکِ قالبِ

 دانند که از درونِ دریایِ خلق     حاال دیگر همه می

  جا و به هزاران سختیجا و آندر هر سده این

 رسند     تنها سی چهل صدف به مقامِ خدایی می

 پرسند     که چرا به جایِ وجود نداشتنوقفه از خودشان میو شب و روز بی

 گی وجود دارد؟     یِ زندهنقاشی

 یِ درونِ او را توان توفانِ خشک یا به بند کشیده شدهگونه میو چه

 از خشکی یا از بند نجات داد؟
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 مرغِ ماه
 گان کجاست؟     که من گرفتارِ هزاران دام وهایِ ستارهمرغِ ماه و دانه

 دوممی ها دیوانهروم     در ویرانهوجویِ تو آواره میبه جست

 گذاردام در هر گوشه و کنار     هزار بیضه میو آوای

 درخشدیِ تبر میهنگامی که خبری خوش بر تیغه

 تر و راحتی از غمِ ناننشیند     و آسایشِ بیشبرائتِ درخت به شکوفه می

 کند     پروانه را در پردازش به هنر     پُربارتر می

 آیند و     ها بیرون نمیاز پشتِ ماه چرا مرغ

 شده     هایِ گمیِ کاروانآوازی درباره

 خوانند؟یِ آدمی در برهوتِ هستی نمیگناهییِ بیو درباره

 آموزدگی را به ما میای هستند که جزر و مَدشان     زندهکودکان مدرسه

 شان     هایگیو پاکی و ساده

  کند    ها پاک میسیاهگی و یأس را از تختهسرخورده

 یِ نام استگذار در پیجا آواز آوازِ دام است     و هر داماین

 شکند     و مرغِ ماه الغر و باریکها میکه پیروزی در بیضه

 شود     این جهان پیش از زاده شدنِ تواش تاریکِ تاریک میو آسمان در غم

 مرا در پرداختن به پر و بالِ هنر وچیزی را کم داشت     

 گذاشت  هایِ زیبایی     آزاد نمینامهای در گاههایجادِ هنگام

 گریآیا آزار دادنِ خویش یا دیگری     و تزویر و تقلب و حساب

 ها چنین شورانگیزآیا این ویرانه     در کتابِ وجودِ هر کسی نهفته است؟

 یِ یک هیچ     به کجا و تا کِی خواهند دوید؟گیبه سرکرده
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 یِ تو     پیش از چشیدنِ طعمِ عشق     عِ هستیاین تاکستان پیش از طلو

 نمچیزی را کم داشت     پا در جاپایِ جهنمی از ابرهایِ بی

 خبرترین چراغگذاشت     خوشتن     پَرهایِ پُرغم میو پَرهایِ پراکنده و بی

 گیرد     گرهِ رازهایِ روزگار را باز وهایِ کوچک نور میاز چشمِ بچه

 آوازِ گزلیک و تیر و تبر را     در پایِ پاکِ سکوتِ طبیعت گروهِ ناروایِ

 بُردپذیرِ ماه     سَر میو به خاطرِ پروازِ بلندِ مرغِ دل
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 موزِ موزونِ شعر
 دارندها او را دوست میزن     موزِ شعر اگر موزون باشد یا نباشد

 آورند     دارها شهوت را از خودشان پایین می

 برند     عصر عصرِ عریانی و     ت را به جایِ پرچم فرامیو شور

 فراوانی از آنِ نقاب     و سیب خندان به مفهومِ گناه     

 وجویِ سوراخ     آیا با مرگها خزنده بر خاک به جستو عقده

 هایِ گوناگونیِ رنگیِ پرنده بسته خواهد شد؟     آیا همهگییِ زندهپرونده

 اشانی یک و یگانه     و هر آدمی در تهِ دلدریشه در رنگ

 حتا با خودش هم بیگانه نیست؟     اندامِ موزونِ زن     

 کندداشتنی     و موزها را خوراکی خوردنی مییِ شعرها را دوستهمه

 مَرد برای شهرت و جلو زدن از رقیبان     

 کند!     ها که قایم نمیخودش را در پشتِ چه نقاب

 هایِ پالستیکیها از خورشید     ذوب کردنِ نقابسبزترین سایهخواهشِ 

 و درهم کوبیدنِ قلوبِ فلزی است     و پیش از درگرفتنِ گردبادِ حادثه

 ها به تکانترین شاخهو حرکتِ زیبایِ شالقِ عشق     نازک

 یِ منآیند     ای صدایِ گم شدهها به سخن درمیترین برگو مضطرب

 وجویِ معیاری درخشانیِ خدا و از جستوجوکه از جست

 آیی هایِ جهان     با دستانِ خالی به خانه بازمیبرایِ قضاوت

 دانی     که شرمِ سرخِ سیب     آیا تو هنوز مگر نمی

 هایِ ریا را در خویش دارد     و زیباترین شعر     دانه

 هِ رؤیا یا وصال نیزفرار     و بر فرازِ فر و شکو هایِ رایجاز آری و نه گفتن
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 ماندیِ آسمان به جا میقرار ندارد     با مرگِ پرنده     رنگِ آبی

 خواندگان را مینایافتنی بودنِ اسرارِ ستارهسرودِ دست

 دهدو تنگ بودنِ شورت را برایِ مفهومِ گناه نشان می

 گی در گیتی باقی خواهد ماند     تا هنگامی که اندامِ بلندِ مردبیگانه

 اش ریسمان     یِ دار است     و کراواتچون چوبه

 یِ آوردنِ آوازهایِ بهاریای     که به بهانهو کیرش موشی موذی و عقده

 رازها و زواالندنِ هزاران دشواری      یِباز کردنِ گرهو 

 رود و     کاری به کارِ کِرمِ خندانِ درونِ سیب ندارداز سوراخی به سوراخی می

 آید     خدا در هیئتِ باد     دارد می

 آیدمردانه و پُرحیله پیش میناجوان     اشبا جسمِ نادیدنی

 دهان     برایِ خنجر زدن از پشت     به این شعرغران و چنگ و دندان نشان

 هایِ ادراک     خیزم     و تمامِ در و دریچهزود و مضطرب برمی

        ندمبهایِ طرب و طراوت را محکم میو پنجره
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 ای را در بر داردهر عریانی جامه
 ای را در بر دارد     و باد در شرایطِ اختناق     و فضایِ بستههر عریانی جامه

 خند اخمی پنهان و     مرغِ باراندر پشتِ هر لب      زندشالق به خویش می

 چیند     ها را از زمین برنمیگیزردی و پوسیده

 پرسی کرده     دست داده     ار با مرگ سالم و احوالمن هزاران ب

 ای سبز را بر تن پوشیدهجامه     زده ام     اما باز از زمین سرروبوسی کرده

 اموجویِ خدا و حقیقتی گشتهام     به جستاز خانه بیرون رفته

 اندترین موجوداتِ جهانها ـ ساده و صادقکودکانِ دریا ـ این موج

 یِ مرگ رازنند     و نه نیز هرگز درِ خانهپشت و رویِ کسی نمیشالق به 

 تر دانستن     یک اعتیاد است؟آیا حرص زدن برایِ بیش

 اش رایادِ یارانِ گرفتار یا مرده     ست که نامِ خودش را آدمی بگذارد وو کی

 وناگونها در مرزهایِ گبه بادها بسپارد؟     اختالفی با هم ندارند البه و زاری

 نشاندو سکه و پرچم     مُشت و دستی را باالتر از مُشت و دستی دیگر نمی

 خواندها را     در هیچ افقی نمیگیگونهیِ غرور و پاکی و خداینغمه

 کنیها را ممنوع میها را تبعید و     ترانه و مِیای اختناقی که نی

 یِ تومن در محاصره  گرِ خدا   و کودکانِ دریا را ناکام     ای شکنجه

 وجویِ جوهرِ بشریتجز شکافتنِ روحِ خویش     به جست

 ایتوانم گفت که هر عریانیتوانم کرد؟     به که میو انهدامِ اندامِ شَر     چه می

 پوشی نامریی را به تن دارد     و روز و شب شرابِ دانایی را نوشیدنتن

 خندهایِ مرده و    خیلِ لب  یِ اخم   اعتیادی زیباست؟     در خیمه

 زارانکشترنگارنگِ هایِ مرغِ باران ناتوان از برچیدنِ اختالف
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 ِ خدا بودنِ خلقدر بارهقراران     یِ اتحادی در بینِ عاشقان و بیو برقراری

 گویی باید گذاشت     الف چرا؟     گزلیک در گزافه

 ستا ارانِ مرده یا مفقودِ ماای     همانِ یو باید دانست که هر آدمِ زنده

 همان یارانِ مرده یا مفقودِ ما نیست 

 

 

 

 

 

 

 

 انارِ دانایی
 گانهایِ سَحَرخیز دور از خزندهو نی     هایِ سرخست با اشکدانایی اناری

 یِ گشایشِ رازهایِ روزگار /هایِ دریا     در پیبسته به خیزابهو دل

 گناههایِ بیو رقصیدن دست در دستِ سیب     هابه تکرارِ طراوتِ خواندنِ ترانه

 آورندها     دارها خودشان را از خودشان پایین میو کام گرفتن از ناکامی

 گذارند     و با نَفَسی مصنوعیدهانِ خودشان را بر دهانِ خودشان می

 ام؟آیند     چند بار تا به حال من مردهگی دوباره بازمیبه طبیعتِ زنده

 ای به جا مانده ووارهام؟     چرا از انارم تنها پوسترا دوست داشته چه کسانی

 داند:تر میآورند؟     انارِ دانایی حاال دیگر بهدوستان دیگر او را به جا نمی

 درخشد     در ریشه نیز همان     هر آن چیزی که بر شاخه می
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 کند     گان را تعریف میخزنده

 چکانند     ات آبِ چشم میر غمو این حریفان که امروز د

 اندازندات میومانچینند و     حریق در خانات توطئه میفردا برای

 گان     نشینِ ستارهیِ جانِ تو به اوج رفته و همخیزابه

 یِ زبانِ پلنگان     در راهِ شیری شده استکنندهو شیرین

 این جانیان     جاییانتو را دریغ است از تُف انداختن بر صورتِ این

 شودشان     تُفِ تو کثیف میگانِ چرندگو     زیرا از صورتاین چرنده

 شان پروازاندنیِ گوشای را در آسمانِ گرفتهتو را دریغ است از کلمه

 شودیِ تو قیچی میشان     بالِ کلمهزیرا از فلزِ قلب

 در و آشیان را ترک کردهچند بار تا به حال بر بدنِ من پَر روییده و     پدر و ما

 اندهایی که امروز آتش و     فردا استحاله شده به آببا آتش

 دوستی کرده     ننگ بُرده     نام آورده     

 تنام؟     ای سَرِ بیگی کردهولی سرانجام سقوط در یأس و افسرده

      !ای سَرِ در دره     از خودت     از دَرد باال بیا

ست     و ظاهر و باطن     ـ درخشان ـ     یکی چه بر سطحِ استکاننآ گرچه دُرد با

      !کوبی بیاای من     به بامِ ساز و آواز و پای     اش تنای که نامدو رویِ سکه

 تواند بودبخت نمیبخت نیست     خوشزیرا در آن پایین آدمی خوش

 یِ حقیقت پرت کندلخیگان را از تست که تا حواسِ همهجا اناریچرا که آن

 ش     ِ خویهایِ خونینبه رنگِ اندیشه

 افزاید     بهشت و خنیایِ شورانگیزِ خدا را نیز مییِ قصهیِ شیرینی

 یِ مرگِ خویش آگاه است!اش     به وقوعِ قاطعانهاناری که هر دانه
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 خیزندگان برمیمرده
 اش سرشار از نور بود     او چنان روح

 سرودمیرا اش هم شعرهایِ شگرف و آسمانی مردهکه جسمِ 

 انگیزِ افکارش     هایِ شگفتو از شکوفه

 مردمِ روزگار کار و بارِ خویش را تعطیل کرده     

 از هر گوشه و کنارِ مستطیلِ تابوت     

 بوسمبویم و میآوردند     تو را میهزار کُندُر و عودِ ماوراطبیعی را درمی

 تکرار     ات بیگیرویِ چشم     ای چراغِ زندهات به ای قدم

 بختیای دیدار با تو تنها یک بار     من آن ظلمتِ شکاک به خوش

 من آن ظلمتی هستم که رختِ لحظه را به تن کرده     

 ایمانی را بر سر گذاشته     با کفشِ هر چه باداباد     کالهِ بی

 ام     یار به دیار روانوجویِ یارانِ از دست رفته     دبه جست

 هایِ پاکِ کودکی     گی     و پروانههایِ نازنینِ رازیانهبه یادِ بازی

 هایِ خنده     چکهها بیبارم     چترِ گُلروز میشبانه

      گی را به سر بَرَند؟گونه زندهآیا چه

 یِ اسرار را بگشایند؟     گونه چند در و دریچهآیا چه

 اش سرشار از شادابی و صمیمیتِ رودها بودان روحآن نور چن

 بَرَند     شان لذت میکه ماهیان گرچه از جسم

 آورندطبیعه را به ارمغان میگانِ ماورااما هنوز با خود ماه و ستاره

 بَرَد به جایی؟هایِ اهورایی     دیگر آیا راه نمیمِیِ مغان و نغمه

 بختی خالیو در نتیجه از خوش  یِ از درخت و از خدا   و این خانه
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 هایِ هستی را؟     نه!تا کِی نخواهد خواست از خنیا و اشعار     ره بردن به ریشه

 زندجا     شبیخون میرود و آنجا مجنون میاینبا آن که بادِ بدکار 

 گذارد     و در دل و دستِ رنگارنگِ بادیانه و بالنگ     النه می

 دارد     باز این جهان     برمی و از آن تخمِ هیچ را

 یِ تابوت نیست     و کسی را نه توانِ انکارِ این تنها به شکلِ هندسی

 یِ کار و بارِ رباخوارانیِ بازارِ زرق و برق و تزویر     و کسادیگیکه بسته

 گان است     یِ چشمِ مردهگیاز گشوده

 راغی در دستگانی ملبس به لباسِ نازکِ لحظه     با چمرده

 یِ کودکی     که در زمین و آسمانو در یادِ دریایِ شادکامی

 دنگرددر به دنبالِ ما میدربه
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 زیباترین اتفاق
 در بزمِ بزرگِ مرواریدهایِ زنده نشستن     در اعماقِ دریایِ اتفاقات غرقیدن

 هایِ نیزهاز دست   هایِ نیرنگ  وار رفتن     دوری از دهانبه رزمِ رازهایِ نهنگ

 هایِ زاریهایی که هستند در بیضه     در گَردِ عطسهزدن به خیانت پاپشتِ

 هزاران بار مردن     و از صدها صدف دوباره زادن     

 شسته و رُفته     و تجاربِ واال را چیدنهایِ گُلی از اندیشهدسته

 دارمزار را دوست میو سرانجام از خویش برآمدن     من همین زمینِ زار و ن

 زیرا زمینِ دیگری را ندیده و زراعتِ دیگری را سراغ ندارم     

 تر از تو     من عودِ بودنِ تو را بیش

 دارمتر از خودشان گرامی مییِ اشیا را بیشگیو عطرِ زنده

 ها تَرَک     ساز و آواز و مستی     هستی در بیضهزیرا بی

 شوندکند     اتفاقات در ما غرق که میک میو معنایِ آدمی آدمی را تر

 مان پروازمان     از زبانباز کلمات بر زبان

 هایِ سرماخورده     روند به ساختنِ داروهایی برایِ متنو می

 هایِ انتظار     انبارِ سدهاز تل     هایِ سردرد گرفتهبرایِ نوشته

 شوندهایِ جنایت میشهها سرشار از خومرجان     هایِ صدف سفید وچشم

 ها تبدیل به حلقه و نشسته بر درو دست     واره پَرپَرو تجارب چون گُل هم

 درهایِ فراموشی     

 وجودِ خویش  آورِیِ سرد و تاریک و تباهیتواند نصفهافسوس که فانوس نمی

 را

      !از خویش جدا کرده     به جا گذاشته     به راهِ خویش رَوَد
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 واالیی     هایِ بیام که محاطِ محلهکجا آمدهمن از 

 ام؟     هایِ سر بر خاک افتادهو معاشرِ الله

 شود     ام که آدمی در آن زاده نمیمن از کجا آمده

 مگر برایِ استحاله شدن به اشیا     

 چرا این مردمان     ؟فرمافرمانیِ هایِ فرسودهو گردن گذاشتن به فرمان

 شادان و درخشانِ هنر      شارِباشک را به آ

 کنند؟هایِ زیبا     تبدیل نمیه گفتنیِ نَو آه را به آهیانه

 گی کجاست؟     بزمی که در آن رشدِ امروزِ شاخهبزمِ بزرگِ زنده

     خویش  هایِ دیروزِخیانت به اندیشه

 شودتعبیر نمی     هایِ پریروزِ ساکنِ درختیِ پَریو به پاکی

از درهایِ به شدت رنگ و رو رفته درپی     هایِ پیهیچ دستی گرفتارِ عطسه و نَه

 هایِ تجربهگُلیِ فراموشی     تو هرچه با دستهاز درهایِ گَرد گرفته

      آییاز جنگ با جانورانِ درونِ خویش برمیپیروز 

 نگاردمیهایِ دیگری آسمان را بینی که باالهایِ دیگری وجود دارد     بالباز می

 اما با این حال همین زمینِ زرد و زار را     

 داریست میودتو رنگِ سبزش از رقص و ساز و آواز سرشار     که سُ

 یِ شَر و نیکی     ظلمت و روشنیاش متشکل از دو نیمهو انسان را که هستی

 گی     گی و پرندهسردی و گرمی     و خزنده

 خوانی  می زارزیباترینِ اتفاقِ این نیست
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 گان در کوزهواژه
 پذیرترین هواها و زیرترین درجاتِ هوس را     زیبا بیان کردننادل

 کند     ها را شنیدنی میترین نانحتا بیات

 ها را بر صورت دیدنی     و نقشِ کشیده

 دردان بودن!     نشینِ بیچه دردی دارد هم

     مست نبودن و عشق ننوشیدن و شعر نسرودن! 

 یِ دوستی!     ای دارد آسمانِ شبانهمندانهیِ شکوهچه زیبایی

 هایِ وجدان را نگاه دار!یِ درونِ رگای هندوانه ای زمین     حرمتِ قرمزِ جاری

 هایی که زادگاهِ شرافت و عزت     ات با دهانیِ پیمانِ بستهبه پاکی

 ای را پوشیدنیوفادار بمان!     زیبایی آبی زالل است که هر جامه

 گان در کوزهبا وجودِ این همه واژهکند     و هر تصویری را نوشیدنی می

 ای؟     چرا تو هنوز تشنهپس 

 یِ ریختنِ خونِ خائنانگیهودهبا وجودِ آگاهی به بی

 ای؟و جاودانه بودنِ جهل و جنایت در جهان     چرا تو هنوز عاشقِ دشنه

 شودست که از بازویِ ذاتِ آدمی پرتاب مییهایانتقام نیز یکی از نیزه

 یِ لحظهزادند در آشیانههایِ دوستی و دشمنی همو بیضه

 شود وها بیات میواره در نهایت سقوط     و نانِ آرمانچرا آسمانِ پروازِ ما هم

 مانندهایِ فلکی ساکت میتونه صورگسوزد؟     چهکند و     میدود می

 نند    توانند ساکت بمامی

 کند     ار میهایی که زمین را زبون و خواز سیلی و لگد و توهین

 انسانیت را پاره؟     وعِ لبرد     و تورِ طشاعر را به تولک می
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 چندین روز شعر ننوشیدن و عشق نسرودن      ستچه دردی

 مستِ اکتشاف نبودن     

 آسمان ـ     یِ هایِ هندوانهگان ـ این دانهو ندانستن که ستاره

      گیاز آری و نه گفتنِ ما به زنده

 هایِ پاک توسطِ شما     و از نگاه داشتن یا شکستنِ پیمان

 شوند و از وجداننه جاودانه می     میرندکنند و مینه سقوط می

 گیرند!     دور از ناکسان و کرکسانمیبربرایِ درخشیدنِ خویش شعله 

 هایِ روان استشان     مادرِ آب درونهایِبسا کسان که هوا و هوس

 جا یک آدمِ روانی دوان است     و گویان که:این

    دانِ زیبایی روییده باشد!حقیقت شقایقی نیست که فقط در گُل
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 زندیِ داد و ستد بیرون میعشق از شکلِ هندسی
 گیردرا از تو برمیکند     تو هایِ نیرومندش گِردبادی بر پای میاندیشه با بال

 کند     گی شیرین میبَرَد     و فرودگاهِ مرا مثلِ زندهمی

 اندیِ آسمان مستهایِ شبانههایِ شَکر هستند     از زیباییگان دانهستاره

 اند نامِ آدمییِ خیلِ خرانی که بر خود گذاشتهو مسخره کننده

 ن     اند بازرگاناخونِ دیگران را به عقیق تبدیل کرده

 و به خود نازان      ینشانده بر انگشتر

 یِ آنانشان     و فروشندهگاهگان از بلندجایها و ستارهیِ گُلفروکشنده

 ها     ریشه در اندیشه دارندیِ بالگِردبادهایِ درهم پیچنده

 بارند     درپی میهایی که شاید برایِ هیچ     پیاندیشه

 گذارندگی را     بنیاد میهایِ زندهنه شیرینیهایی که شورانگیزااندیشه

 خنددشان میگان و آرزوهایبندد     به آزادهتضاد آزادی را دست و پا می

 تضاد خانه در تهِ هستی     در ذاتِ روزگار دارد     فرودگاهِ فریادِ من کجاست؟

 داند     که با هر بار بسته شدنِ درِ تابوت     چرا کسی نمی

 گذارد؟شود و     جاودانه جانِ ما     چشم بر هم میتاریک میجهان 

 شوندگسسته میبندی هستند     که از تلنگرِ کوچکِ یک تغییر     ها گردننام

 ها     ات     چنان استحاله در اشیا و پدیدهو تو با هر بار مرگ

 تو     پریشان محوِ تماشایِ جمالِ خویش     و جمعِ عزیزانِ هاکه اشیا و پدیده

 دارند؟ها هنوز داغحال و احوالِ تو را از آنان پرسان     پس دیگر چرا الله

 بارند؟     نه!     شان شکوفه میمادران از چشمان

 زند     یِ داد و ستد بیرون میعشق از شکلِ هندسی
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 چرا ویِ سرد و تاریکِ عقیق فریاد     که فراکشیدنِ گُل و ستاره و خون از خانه

 شان چرا؟     فرودآوردنِ دوباره

 گی را با شَکرِ مرگت کند خدایی که سرِ استکانِ زندهباثاخواهد چه را می

 ؟     کندگی گرم میو سرِ استکانِ مرگ را با شَکرِ زنده

 اعتنا به درِ تابوت و ریشه     همین خدایی که بی

 کند     و پا به فراری خریداری میاقرار در بیشهو بی ناکبلیطِ هواپیما را شتاب

  او رایِ آگاهی     خطا و خطوطِ خیانتِ انگشتِیِ ادارهنگاریزیرا بخشِ انگشت

 هایِ متعدد     کشف کرده استیِ او را در عکسهایِ چهرهشدهو استحاله

 ها     خدایی که در پسِ پشتِ رَشک و جنایت و قتل

  ایمدیگر آفریدهیش     به شکلِ همما او را و او ما را به دستِ خو
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 هاتنگیزنِ دل
 زند     خنیایی مخفی و سبز سرمی یخنداز لب

 گیهایی در قیام علیهِ بندهگی     پروانههایی رنگارنگ و سرشار از زندهبا برگ

 زند     آورد و در میارضایی دست از جیب درمی

 نوشدصحبت     چیزی     مثلن چای می نشیند و ضمنِو پایی پشتِ میز می

 چکد     رؤیایی جاودانه از جامی به جامی فرومی

 رانداز جهنمی که بر رویِ زمین ارابه می     انتظارِ نجاتو ساکنانِ خانه چشم

 تو در کجا پیاده خواهی شد؟     

 گان را یاری خواهی کرد؟گونه پیادهها چهریختهلبخند و بیلبتو بی

 نبور     که تابوت و دار بسازد؟تخواهد از میز     نه طبل و ه کسی میچ

 ستست     که انتظار کیداند     که درد چیها میتنگیتنها شاید آن زنِ دل

 گانِ زیبا را به نام     مردهخواند و هم اوست که می

 ها     ها و پروانهگانی را که در جانِ گُلمرده

 گان خانه دارند     مِ ستارهو در درخششِ معصو

 شود؟     مرگِ مدادهایِ متفکر     این درِ زنگاربسته چرا باز نمی

 شود؟     هایِ بکر نمیای با زنبقگیچرا سرآغازِ زنده

 ام تیشه     اما با ریشهای فریادِ شیرینِ در استکان     من آن فرهادِ بی

 دان     نینان در زهخندِ جَکه از لب

 ام     ها فراهم آوردههایی برایِ مادرانِ زنداندسته گُلدسته

 ام     تابوت و دار را شکستهها ارابه راندهیِ آدمگناهیبارها تا بارگاهِ بی

 ام     ها خنچه و طبل و تنبور ساختهو از آن
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      گانِ شَترنجام که چرا پیادهاما ندانسته

 خندندبرند و میلذت می شییِ خوستیکییِ چوبی یا پالاز سوختنِ هستی

 جاسترقصند     اگر جهنم آدرسی داشته باشد     آن آدرس اینو چوپی می

 جا که مردان با نوشیدنِ شکنجه و خوردنِ آزارِ دیگران     این

 هایِ هستیشوند     و در مستراحسیر و ارضا و مست می

 ها     ای مردهتنگیای زنِ دل کنند    خدایی خنیاخوان و رقصان را دفع می

 هاها و پروانهات در جانِ گُلچنان منجی را     یعنی خودت را که خانهتو هم

 زنی     در بطنِ کوه و دریا و جنگل و صحرا     به نام صدا می

 گذرداش در رؤیا دارد میهایدانی که گناه     با بالو شاید تنها تو می

 

 

 

 

 

 

 

 ادرارِ دادار
      شریف را گین وشرم یِ شعریهدفیطور که هدف یا بیمانه

 یِ مرا نیزگیکنند     زنبورِ زندههنگامِ کلمات تعیین مییِ نابهگردونه

 دهندها لب میدهند     به ناگفتهانقطاعِ انقالبِ دقایق     عسل میزنجیرِ بی

 یِ تو     تلخیگیرند     اوقاتها لب میشورانگیزانه از پروانه
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 کندها را پُر از جان و وجدان نمیتر     و چمدانتر و راه را صافها را سریعچرخ

 داردزنگار و جدایی را     زنگارِ جدایی را     از میانِ آدمیان برنمی

 ست مانعِ خود را دیدنایگی پردهزنده     آوردشقایقِ اقبال را به ارمغان نمی

 شنیدن     و شهادت دادن به این که شعری شریفصدایِ خدایِ درونی را 

 سپارد     ناکِ کلمات میطرف و طربافسارِ خود را به دستِ بی

 داشتِ تعریف و پاداشی را نداردو از هیچ چراغ و از هیچ کسی     چشم

 ها را نیز گَردهاگردد     آینههدف مییِ گیتی بیطور که گردونههمان

 نگارنددلِ زیرشان میهایِ سنگرا     قلوهها یِ آسفالتو صافی

 شونده به دستانی ناشناس     و راه پُرقیام و پُرشقایقما چمدانی هستیم حمل

 پُرشکست و پُرپیروزی     اما مقصد درونِ مِهی ناپیداست     

 ربودداران میسخن بود     دل از دلهایِ تو زنبوری شیرینکودکی

 هایِ بازی نبودیِ ماشین چرخِ پالستیکییِ چرخشِو دربندِ چرایی

 گی!یِ پاره شدنِ زنجیر     زنجیرِ زندهخوشا عاشق بودن و نپرسیدن از دقیقه

 خوشا بِنایی در زبان برآوردن به طعمِ انجیر     انجیرِ دوستی و ایثار!

 و دانستن که هر انقالبی     

 لولِ زندان و     یِ انباشته در سیِ انرژییِ ناگزیرِ رهایینتیجه

 ها     یِ ارواح و آرمانگاهِ همههایِ بدن است     فرودگاه و خاستدر سلول

 گی را دیدن     ای هستم مانعِ زندهدر تن است     من پرده

 و فهمیدنِ این که زنگار و زاللی     که قاتل و مقتولی     

     چه دنی  ها چه دانا ودو برگِ یک ساقه هستند     و کُلِ کلیه

 هایِ ادرارِ یک خدا     چه چپ و چه راست     همه از چکه    چه فقیر و چه غنی

      اندهدفی خاص بر خاک چکیدهگاه     بیاز بلندجای
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