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 مقصرِ اصلی حافظه است
 زد     ها زنگ مییِ پنجرهوقتی پریشانی

 داشت     یِ مرا برمیپرید و گوشیتلفن فوری از جایِ خویش می

 کاشتیِ تو میتنهایی پرسی را در برهوتِو گرمایِ سالم و احوال

 ترین جا     بهایِ اوقات را در درستیِ گرانبره

 داشت     دش وامییعنی در مزارعِ دوستی به گر

 قدر ثروتها را قصاب در مقابلِ چهها؟     آن قالچرا دیگر بازنیامدند آن شور و حال

 اش گاهیجنینی مقدس اما ناتوان است     که ناتوانی "سوزیدل"سر برید؟     

 توانِ نجاتِ جهان را دارد     و یک انسانِ کوچک اگر مثلِ صفر     

 حسابِ خود را بداند      گی جایِدر کتابِ زنده

 تر از صدهزار انسانِ متحد و متصل شود     اش بیششاید که ارزش

 چشمِ ما به چراغِ حضورِ تو     ای رفته          روشن شود آخرچرا نمی

 آیی؟     نمیبازای همه چیز را گذاشته ناگفته     چرا تو 

 یِ آدمیرحمیکه نادانی و بی     گوییآوری و نمیچرا سر از پنجره بیرون نمی

 یِ خونِ تاریخناپذیر     و در استراقِ سمعِ تلفن و     ریختنِ تکراریست شکستشیری

 ترها بیشگناهِ وقت از اینیِ بیمقصرِ اصلی است     کاش بره "حافظه"

 یِ مذهب یا سیاست بریده نشود     هودهسرش در راهِ بی

 یِ خویشان نبَرد     کاش در برهوتِ تنهاییبه دند یسوزی را شیرکاش دل

 کُشته است     قصاب بداند که تا به حال و به تکرار     خودش را می

 ها روشن و     یِ این انسانچراغی در دوستیشک بیگاه آن

 زمانی     هیچکجایی و بیهیچیِ خودش را خواهد دانست     از بیخدا جایِ اصلی

 اش را گشوده     یِ تلفنه     دفترچهبیرون آمد از صفر

 دهانِ بدخواهان و بدگویان را خواهد بست        جهانبا یادی از خوبان و قربانیانِ
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 یِ دردشناسیزیبایی
 ترانه بوداش چنان بییِ چلچلهکرانه     حنجرهدردِ دوم چندان توفانی و بی

   شدم   که من به حسرت برایِ دردِ اول     دریا می

 اش شیدااش به اختیار زندانی     از هر خیزابدر اتاقِ تنگ و سردِ صدف

  شدم     اش خنیا مییِ مرغابیانو در حنجره

 سپاردمگذاشتم     و به دستِ باد میرا در پاکتِ نامه می شکلسالمی مثلث

 تا آن را ببَرد و با احترام     پیشِ پایِ زن و شوهر و فرزندی بگذارد

 واره در ساختمانی بمانیشکل است     تو اگر همزارشان مربعلکه گُ

 ات هم زیر استباالیِ آسمان     ش تغییرناپذیر استایاهکه مصالحِ اندیشه

     /گان رو عزیز فقط برایِ خزندهات در حضیض     از اینگانو ستاره

      اش سَر استای که نامدر این سیاره

 علتِ عدمِ درکِ روحِ زمانه     در به در است!      ها که بهچه سرزمین

 اند از مذاهب!شان     گندیدههایشان     یا با ریشههایریشه ها که تاو چه ذهن

 کندهایِ سردش     گرچه جهان را خالی از محتوا مییِ درد     با فرمشناسیزیبایی

 کند زمِ آتشی را برپا میمحتوایی برایِ جانِ لرزانِ دانش     هیاما این بی

 لحاظِ بافت      ایجاد     که اشکِ یک جانی     بهو سؤالی را 

 چه تفاوتی دارد با اشکِ یک آدمِ مقدس     یا یک آدمِ منجی؟     

 در پاکتِ یک نامه     گذاشته شده ها همه لغاتی هستند انسان

 ا     و فرستاده شده به ناکج     نوشته شده به دستانِ تصادف

بَرَد     به دردِ اول     یعنی مرگ پناه می     گیو تو موجودی که از دردِ دوم     یعنی زنده

دانِ هنر بیرون آمده     که به ناچار از زه     ام آن سه     آن زن و مرد و بچهو من

 و اما شما          گان و خائنان برپا کردهزاری دور از خزندهگُل

 تر خسته واید     شما سریعهایی که روحِ زمانه را درنیافتهشما ای هسته
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 که عبیرِ این شعر        دانید  شوید     شما نمیتر شکسته میهنگامنابه

 شناسی هر چه باشد     یا نباشدشود:     دردِ زیباییعبارتِ زرینِ زیرین کامل نمیبی

 آید    مضر و مزور از آب درمی پیداست که حقیقتِ متصور و نیکِ امروز     فردا
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 هایِ عمودیشخصیت
 شودباز زنده می "تو"کُشی     اما هایِ خودت را می"من"کُشی     یکی از او را که می

 جویی کردن در عمرشود     صرف ندارد صرفهیِ خودش مییِ همان ذاتِ ازلیبنده

 یابد     ها را نمیرود     علتوقتی که عمر به عمق نمی

 شود     شود     صدف دریا نمینمی وقتی که شخصیتِ آدمی عمود

 یِ تباهی     تیغیست متوجهِ شاهرگِ شرافت     و جوجهطمع تیغی

 کاو و شاعرای کنجکُشی     و کاوهیِ ضحاکغالب بر مارِ آبادانی عاقبت     مضحکه

 خواهد به معنایِ جهان دست یابدکه با کوبش و گدازشِ آهنِ جان     می

 ؟انندهند به آها چه چیزی میگان     کتابیِ خوانندهدر عوضِ خوردنِ سالمتی

 و رویِ تو     که هستند     اگر که من نیستم؟ هایِ ریزانِ پاییزی بر دستاین برگ

 سراید؟ای غروبِ جهان را نمیزدنِ برف از گیسو     نغمهو مگر در جوانه

 شناسد     ذره فضا را میاش     ذرهسال عمر و دنباله 50ادکی با بادب

 یِ مغزِ دو آدمِ جوان استاما ناتوان از تغییرِ ذاتِ آن     و ناتوان از نجاتِ روزانه

 ها خودش را دوست دارد     که مرا بکُشد     تر از اینمار بیش

 بخشدگی میبه دریا زنده    داند که محتوایِ رگِ ما     به دریا خوراک مار می

 شمارند     هایِ عمودی در این گیتی انگشتشخصیت

 تیغی     و در اوجِ آسمان و در ژرفایِ زمینتراشی و تیغِ جوجهآنان در تیغِ ریش

 دانند که تو آن اولین آدمِ جهانییابند     و میجوهری یگانه را می

 سنِ زمین است      بیرون آمده از صدفی به تصادفی     سنِ تو

 زمینی که برادرِ خودش آسمان را     کُشته است    
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 زنی دو طبقه
 آورد     ای را درمیآید و از او     بچهای میدنیا پیشِ نطفه

 گیزند     و من تو را خواهر     ای زندهبچه مشکالتِ سرِ راهِ خویش را     مادر صدا می

 ات     ای کرده گنجشکانِ معصوم را ه رویِ رازهایای کشیده چادری رنگارنگ را ب

 کند خونِ شعر را     ات     قتلِ استعاره فقیر مییِ منقارِ بازهایقربانی

 قرار     و تأخیر یا اصلن نیامدن بر سرِ قرار     قرار با یک عاشقِ بی

 و واقعیت لنگری  در دو است    رویِ تو را به رنگِ قیر     زنی حامله     انسانی ضرب

 کند     چرا ما را از نطفه درآوردند؟یِ هنر را متوقف میکه حرکتِ نیرومندِ کشتی

 یِ حوادثِ تاریک انداختند؟     چراغِ ما کجاست؟واره حاملهچرا ما را در این دنیایِ هم

    هایِ ناگزیر  افتاد     اگر مردم از استعارهها میاگر توفانی در چادرها و نقاب

 بردندهایِ بشریت ـ میعاران     به شناختِ جاسوسان ـ این مدفوعره به ماهیتِ بی

 یافت     ترین مادرِ خود را بازمیشاید که این بچه اصلی

 دانست که خدا     ترین چراغ را در خلوصِ نوازشِ او /     و از پیش میو روشن

 اهد داد هیچ آدمی را     بر سرِ هیچ قراری حاضر نخواهد شد     نجات نخو

 از عدمِ درکِ داستانِ تاریکِ آفرینش     هیچ گنجشکی را     

 یِ چاقو     ساختمانی حامله     زنی دو طبقه است     مردانهاز هجومِ ناجوان

 یِ تو بر رویِ کتاب     ای آفتابهایِ همیشههایِ مزمنِ درد     حدیثِ خَم شدنو شانه

 لیسان و بیزار از جاسوسان     جا دور از کاسهاینگی     ای زنده

 یِ آبِ گرم است     کیسه    هایِ مهربانِ من رفیقِ معتمدِ تنهایی

 کننده به ماهی و مرغابیآورنده در خویش اصلِ حرفِ دریا را     و توصیهخالصه

 گی     چهارمی را برگزینند     که از سه عنصرِ تولد و مرگ و زنده

 خواهند برانندیِ پُرتخیلِ هنر بنشینند     به هر سویی که میدر کشتی یعنی

 خواهند     تنگی که میخواهند فراز     هر آوازی را در دلهر بادبانی را با هر رنگی که می
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 ای سوءِ استفاده نکرده     از صمیمیتِ خیزابه     گاهبخوانند     اما هرگز و هیچ

   یا حتا ناکسی نزنند         فقراتِ هیچ کسی  از پشت خنجر به ستونِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنسیتِ مرگ
 هایِ او پَرپَرزنان رفت و     نورِ چشم

 هایِ ناپیدایِ دوردستی پاک پیوست     هایِ تاریکِ برفبه حرف

 ای تنهاتر از خودِ ما     و ما را تنها گذاشت با پرنده

 است در جانِ شما!      زمستانِ قلوب چه کوالکی بر پا کرده
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 یِ مرگ     و چراغ را بدرقه تا درِ خانه

   اش شدهاش حرفیِ نادان و نابابسایهنشینی که با همخدایِ اجاره

 اش رااش را ندارد     امروز تا فردایخواهد نَقلِ مکان به آفتاب کند     اما پولمی

 ست     هایینی را گامگذراند     غرورِ انسامیزِ تحریر میبا شعری بی

 گذرنده از مرزهایِ مرگ نیز     غرورِ انسانی را قامتی     

 بینماند     من بدونِ سمعک خوب نمیگان بافتهکه کالهِ سرش را ستاره

 دانم     من در شرایطی مشخص     دزدی را مجاز می

 ست؟     یِ جنسیت و مرگ چیپرسم که رابطهو می

 ست؟     چشمانِ تو را گُلی بود     چراغ کیهایِ بیرفصاحبِ این همه ح

 آغاز و پایانِ عاشقان     سیر و سفرِ بییِ تفسیرکننده

 شان     در گلو بلبلی داشت     که شور و شیدایی هاییامیددهنده به انسان

 اش     افسوس که کوالکِ قلوب آمد     پاکی رفت و پول آمدگُلی که با رفتن

 ات نشکسته     یِ پشتِ میزِ تحریر نشسته     ای خسته     اما اِرادهدهای پرن

 به ما بگو که آیا از زمین ـ از این کفشِ پاره و پایین افتاده ـ     

 ها     یِ پیمانگیپایِ پایدار در خجسته جفتیک     پایِ پاک و تنها جفتیک

 ر مرگ زن است؟     و آیا مگ     تواند رختِ سفر بربندد؟به کجا می

   که قدمِ او را بر چشم گذاشته     گویدقرار و با اشتیاق میکه این مردِ بی

 هایِ لباسِ او را به شوخی و به زودی     باز خواهد کرد     دگمه

 اش تنیده     را به تن هایِ سفت و سفیدِ او را بوسیده و مکیده     تنپستان

        آغاز خواهد کردبا او     ا درازی ردور و یِ بازیعشق
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 هایِ پنبه را با سوراخ بستنگوش
 زده     از وجودِ شماسار است     و خودِ شگفتی هم شگفتشرم از شما شرم

 ای رحم     شما که خورشیدِ جهنم بودیدذرهشما که قحطی و زلزله بودید     بی

 گیقمارِ مرگ و زندهاندکی مراعاتِ حالِ اقماری غریب     که در بی

 باختندفرو وارشان را     به خاکی ذلیل داشتی     جانِ زاللِ آبترین چشمکوچکبی

 شکنند در بطنِ زمینسنگِ زمان     دقایق میدارند در تختهفریادها تَرَک برمی

 سالیکِشم     که گلویِ خشکتاب     چنان انتظارِ اِس.اِم.اِسی از تو را میو من بی

 هایِ آتش را با اشک خاموش کردن     ای باران را     شعلهنتظارِ قطرها

 ها را مردم نشنوندهایِ ژرفا و ریشههایِ پنبه را با سوراخ بستن     تا جز حرفگوش

 داوری     و نگاهی پروا کننده از پیش

 هایِ درونِ خویش     پروازگر با دو بالِ پهناور در دشت

 وایِ محزونِ یک نی     سرگشته و مسحورِ آ

 روند     شرم و شگفتی دست در دستِ هم در کوچه راه می

 زنند     شما که در آسمان اخالص داشتیدیِ شما را نمیاما هرگز درِ خانه

 تان بودندهایشما که اِس.اِم.اِسکاشتید     اما در زمین اختالس را می

 که یک نامِ مشترک داشته باشند هایِ آلمان     دو چیز شایدزادِ اِس.اِسهم

 اما دو وامِ مختلف را بپردازند     

 گان استنمایِ کاروانِ ستارهمری که در آسمان روشن و راهمثلِ آن قَ

 اش     با این قمرخانمی که در زمین     از عقربِ تلخِ اوقات

 داند     شوهرش غالبن سخت ترسان و لرزان است     شوهری که می

 گانِ هزاران نازنینان     ان     آن کُشندهایریِ ایعبا و عمامههایِ "یناز"که 

 هیچ دستِ کمی از نازیانِ کشورهایِ دیگر ندارند     

  آورند   ها     برایِ مجازات کردن درمینوایِ سِحرانگیزِ نی را از بیخِ خاک و از بُنِ گوش



9 

 یِ زیباییشیطانی ساکنِ خانه
 یِ اخالقهانه ماتِ شَه و عزلِ شیخ     نه تازاندنِ اسب در خانه     کارِ کلمات در شعر

 ست از آباینه مذهب را کاشتن در بطنِ خاک     که برداشتنِ معناهایِ تازه

 گذارد بر دوشِ آدمیپر و بال دادن به آتش     و از میان برداشتنِ هر چیزی که می

 شود    به سویِ ترس باز می هایِ ادراکباری از عذاب     یکی از پنجره

 شود     سازِش با سوزشِ دردها و     و وقتی که می

 ست که از اوهاییشود     بازویِ زیبایی را عضلهها آغاز میدادن به رکود و خواریتن

 رو     و ما سرگردان در میانِ کلماتآید ترازویی که عاشقِ معصومیت و آبشکسته می

 یِ شاه و شیخ     برآورنده     خاکسترکنندهاز دلِ کلمات مشعلی 

 هایِ زنگاری به روزگار     ای یار     کو چراغی که مرگ را روشن کند؟یِ نگاهبر باد دهنده

 هایِ اخالق بیرون بگذارد؟     خانهوری     پا از خرابهکو راهرویی که به دال

 هایِ دانشی نوین سرکشییِگار     و از پنجرهآفریدهرد و کارِ جهانی بیاز کِ

 سر درآرَد؟     من آتشی را در خویش دارم     

 اما گویا کسی محتاجِ گرمی و روشنی نیست     

 داند که آن شیطانِ خانه داشته در زیبایی     گویا کسی نمی

 در دلِ هر کسی      یبا انداختنِ وسواس

    کند  گی مییِ شَترنجِ زندهگرِ بازیآن کس را بازی

   شود  گذارد     که به سویِ ادراک باز میکار می اشای را در ترسو پنجراه
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 یِ آهوپناهیتر از بیتأثیربخش
 است     ولی بدی کردن در شرایطی مشخص "زمزم"یِ آبِ بدسرشت نبودن     زاللی

 به شخصی ناشایست و خاص     بسیار الزم است     و ببرِ دالوری     

 ترین ساعاتِ خویش     دور از چشمِ اغیار و به تنهایی     وتدر خل

 یِ بزدلی     کو مرگی که چراغ را روشن کند؟     مشغولِ شیردادن به بره

 ای که بیش از چند ثانیه دوام بیاورد و     کجاست بوسه

 ت که در آغاز دانه     ساش انجمادِ انتظار را آب کند؟     پیدا نیاز گرمای

 قدر پیداست که جنون و نبوغ     منقار وجود داشته است     همین یا

 دیگرند: روز و شبی که بی هر کدام از آنان یِ یکخواهرانِ دوگانه

 یِ ساعاتِ سیاهِ انتظار     قراریآید     بدی و بیچرخِ گردون به گردش درنمی

 کندود     برایِ خطر فرق نمیرواره با پاهایی شتابان راه میآید     خطر همبه سر نمی

 درِ کدام خانه را زدن     سنگ یا گُلی را به سرِ خدا زدن     

 گوید که سوگ و سُرور     یک بدن دارندخطر می

 دست در دستِ هم و به ناچاردیگر     شان به یکو دانه و منقار در نیازِ متقابل

 یِ قلم     شکرزاران     یک نیییِ نآخر اما در شادی     کارنددام را در خاک می

 آید؟     گونه بدسرشت از آب درمیچرا و چه

 شودهایِ معصوم و متقابلِ چشم و واژه بر هم     فراموش میتا کِی آن بوسه

 ها خاموش؟     ای استکانِ در فریادتَکِ چراغهایِ انتظار     تَکلحظهیِ لحظهو در تلخی

 هیچ اضطرابی شیرین نیست          ات به شکلِ فرهادای جان

 یِ بیابان را از هم نخواهد درید     هیچ ساعتی زبانِ شعرِ مراخوابیو هیچ شیری بی

 یِ پنهان     آن عزیزتر از جانِ جهانیِ چشمانِ آن پَریبه تماشایِ قهوه

   یِ آهو     دعوت نخواهد کرد پناهیتر از بیاش     تأثیربخشآن زیبایی
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 ختِ پادشاهی در رؤیات
 آید و     یِ زمین برمییِ آدمی در خواب سوگند     به آهی که از سینهپناهیبه بی

 گیعشق     این زندهبخشد     که بیبه آسمان     شکلِ زیبایِ آهویی را فرامی

 ایی     تو     من آن رؤیآب و علف بیش نیست     و بیبیابانی بی

 بندند     آخرین مرگ چه شکلی دارد؟     ر میمکاش ها به قتلکه گلوله

 ست این آبادی     ایخانهآرد؟     وحشتاش     سر برمیچه صدایی از رنگ

 یوارهایی از اهانت ودچینی     با هایی از خیانت و     سقفی از دسیسهپایهبا سنگ

 رنگِ آسمان     بی ارها     از سانسورهایِسحیایی     و افسوس که حیاطی از بی

 یِ آنان در زمین نیستاند     اما تختِ شاهیبَرند!     شاعران شاهجانِ سالم به در نمی

 زادِ تاجِ خروسانِ آسمانی     با آوازی آبی     شان همدر رؤیاست     و تاج

      هایِ نهنگ یِ رمهرمانندهغرقه در خواب      یِ آدمیانیپناهینگرانِ بی

      اندهایِ خروشانِ مهربانیخیزابهعران شا

 و تو آنی که سوگندها          سوزومانیِ خانهایِ خشمِ شعلهکنندهخاموش

 ها در برابرش ایستادهاش سَر فرا     و سوگلیبه سوی

 یِ آسمان     این شیرکُشان     بَرَند به دعا     ای آهویِ فراریدست می

 نه خواهند گرفت     تا خونِ رؤیا را بر خاک بریزند؟تا کِی قلبِ مرا نشا

 یِ صد بادکنکِ باشخصیتتا کِی در صدد برخواهند آمد     به خالی کردنِ سینه

 از شرافتِ یک آه؟     آیا مگر مرگ آخرین مهاجرت است     

    یِ عشق را فراموش کرده  که آجرها نیرویِ درهم شکننده

 شوداند؟     نه     مهربانی دریا که میای چنین بلند بستهکمر به ساختنِ سانسورخانه

 اندازد     هایِ خودش را هم به وحشت میکرانه

 شدیدننه     شما خبر بَرَد     یِ شاعران میترین اندیشهو چنگ در دلِ صدفِ ژرف
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 آشنا شوید  آشنا نبودید     تا با آن جانِ آشنا   شما جان     1تا خبرتان دیگر باز نیاید

 ها را برایِ همیشه فروبگذارید و     گیروزمره

 اشقان     عاران     یارِ صدیقِ عارنگی دور از بییِ خالق و رنگپرهشب

   هایِ بخشنده و پُرترانه شویدیابِ مهتابیاورِ کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ عشقخانهوزارت
 ایِ نفرت     نفرت داشتبرایِ ساختنِ ساختمانِ وزارتِ عشق     باید به وَرز

 دلی     عمارتِ بلندِ مهربانی را برافراشت     رنگی از سنگبی

    پیوست  هستیبرایِ رسیدن به خدایِ بزرگ     باید به رازِ ذاتِ ذراتِ کوچکِ

                                                 
 سعدی: او را که خبر شد خبرش بازنیامد.  1
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 باید دل به توفان سپرد و فرارَوان     بر کاکلِ فروزانِ آفتاب نشست

 تابدعمر     ماهِ خاطرات شدیدتر میهایِ با افزوده شدن بر شمارِ سال

 شود     خواهد     زیستن یک وظیفه مین دیگر معنی نمیتزیس

 هایِ کودکانه     که هدف در او گم بود یادش به خیر آن دفاع و گریزِ بازی

 کشید     قامت می     یِ ماهایِ مصنوعیشدنو ترسی زیبا در کُشته

 نما؟ترین راهکه کجاست معلم کجاست اصلی     هایادش به خیر آن نپرسیدن

 ها؟     درگلستانهایِ مشقی یِ گلولهو چه پیامی دارند     گَله

 یِ آینه را     بالِ ما را قیچی ویِ بایدها     شیشهاند بیشهحاال اما خراب کرده

 ها     آخر بی دنبال کردنِ جاپاهایِ نفرتاند به دستِ پرندهعصایی داده

 یِ دوردستِ عشق رسید؟     توان به خانهگونه میچه

   ها و اشیا پراکنده است  توان به خدایی که در ذراتِ بدنِ انسانگونه میچه

 کند گیسویِ آسمان را     خاطراتِ خوب و رنگینِ ماه     سفید می     سالم گفت؟

 ی     زند خرمنِ دلِ مرا     کجایی تو ای کودک     ای کودکو آتش می

 شان بود عَلَمی از نادانی؟     هایی     که در دستای ترس از معلم     از معلم

 رسانند یادها     به یک یادآورنده؟     جز این که هر دو دقیقه     چه خیری می

 یِ چهارم     او باز زنده شود     او را سه بار بکُشند     تا در دقیقه

 ترسِ مبادا که دیر کُنَد     سر به صحرا بگذارد     شتابان و زیبا با دو پا از 

 مندِ وزارتِ عشق     برایِ ساختنِ سریعِ ساختمانِ شکوه

 برایِ سپردنِ افسارِ اسبِ سرکشِ سرنوشت     به دستِ شاهی وفادار و موظف

 اش مصنوعیگی     نه میالد و نه مرگیِ چوپان و رمهضدِ ضابطه

      از همان آغازِ خُردسالی     با خونِ خروشانِ خودش اشخانهکه در شاهشاهی 

 نوشت همیشه شعر می
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 عوض کردنِ دنیا
 وقتی که فرودِ نَفَس     برایِ فراز آمدنِ اوست     و رودِ خواب     

 داشتنِ توستبرایِ پیوستن به دریایِ بیداری     وقتی که وجودِ من برایِ دوست

 ر چه بیماری     پس چرا باز کردنِ درِ این قفسو دستِ تو برایِ مداوایِ ه

 هایِ پرواز شد     سببی برایِ بستنِ بال

 یِ کلماتی که رنگی آتشین دارند     برایِ فراموشی

 اگر برایِ هر شعرِ خوب     کارند؟وَش را در خاک میکلماتی که بویی فرح

 اشثروتِ زیرِ پای یِِدادند     حاال آن بدبده از سرشاریمزدی به زمرد می

 مندِ مزدایِ بزرگ و شکوهپله به سرایِ آسمان دست یافته     در مزرعهپله

 یِ لباسِ خویش زده     بزمی زرین را آراسته     رُزی را به سینه

 اما دریغا که حاال     هاسرایِ دانهترین شاعران را دعوت کرده بود به حرمو شایسته

 هالیظِ این شبِ یلدا     با ادامه دادن به غلطیِ غمبتالیان به سیاهی

 !خواهند خدا را کنند مداوایعنی فروختنِ شخصیتِ خودشان به شخصِ طال     می

 معناییروزن است درد     حایل میانِ امید و ناامیدی     میانِ معنا و بیای بینرده

 ی که با آن اکنون     میانِ قیام و سکون     و این خاک

 سازند     خوری را مییِ نزولخانه خشتِ

 کاشتهشاید تعلق به بدنی داشته که انقالب و عصیان را در هر جا می

 دهندوار     به کارِ خودشان ادامه میطور ماشینیِ تو هماننَفَس و خواب و بیداری

 پرد     ات شتابان به سیمِ قفس میاندیشه     "زَر" یِ تو با شنیدنِ واژه

 اقبت نه دنیا را عوض کردی     نه خودت عوض شدی از او     تو ع

 نوشد این آهو     شیرِ خودش را می

 هایِ مرا چه در زمین و چه در آسمان     کند بالو تیرِ ازل دنبال می

 یِ پیرم یا جوان     گُلی از خون را بنشاند     ای آرامِ جان     ای پروانهتا بر سینه
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 ای در حنجره     و در جمجمه     خانهای از تای خانه

  اش پاداش دهندگییِ شایستهبه اندازهاگر بخواهند به شقایقِ هر کسی 

      شودشود     حرمتِ نامِ تمامِ طاهران     تباه میها داغِ ننگ ظاهر میشقیقه بر تمامِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست ای مخاطبِ من!؟سَم چی
 شبنمی     که روزی پرید و         و بر ا  نشستهبود و عقابِ یکوه گُل

 خالی شد این قفس از وجودِ زیبایِ یک پری      

 اند با نخی به راحتی بریدنی     دو دنیا را بافته

 هایِ مهجور و مهاجری داردیِ خویش     حکایت از چینو دست گذاشتنِ دریا بر پیشانی

 گین خواهد خواندمغ هایِهایِ غربت     تا ابد غزلکه قبرشان در غروب

 بَرَد     و برایِ پرهیز از پرهایِ اشتباهیِ حیات     ره به قلبِ عشق میرگِ اصلی

 ها فاصله بودخرد     بینِ ما انسانهایِ آبی را از آسمان میاین پرنده خون

 رقصندو از شادی می زنندمعلوم نبود که برگِ درختان دارند کف می

 ارزد دیگر     لرزد     دنیا به چه میشان میهایهشانیا از شیون و گریه 

 اصل در دریا بوده      حاال که معلوم شده آن کوه     تصویری بی
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 مثلِ شبنمی در سَحَر محو شده؟که هایِ زیبا دریغا     و آن همه بودن

 حاال که سنگِ قبرِ سگان     با نقش و نگارهایی مزین به شمع و گُل     

 شان گرگ است؟     کنند نقاشانی را که نامتبرئه می

 ات به ظرافتِ ابریشم ـ     مبادا که تو از ابریشم     ای که قلبای پروانه

 سو بَری!سو و آنابر و مِه را دربیاوری     سوگ و یأس را با خود به این

 ودِ خونِ آبی     یِ کافی     دچارِ کمبن به اندازهطوری هم جهاآخر همین

 طوری هم از صورتِ آسمان     وجدانی است     آخر همینضعفِ بی و

 لحظه جاری است     به شکلِ سنگِ قبر      لحظههایی چشم

 ست بینِ دو انسانِ دیگر     ایهر انسان فاصله

 یِ مرغابیان     هایِ مهجور و مهاجرِ پیشانیو چین

 نب پران     جاجانب و آنقرار و دقیقه به دقیقه به اینبی

 تر از دُر یابنددریا را بیابند     غزلی با ارزشی افزونمادرشان     تا شاید نخستین دامنِ 

 دهدکوه و عقاب هر چه بودند یا نبودند     تغییری در این مسئله نمی

 رسداشتباهات سر می ها     از پسِیِ مشعلوریکه پیدایی و شعله

 کندحیاهایِ کوچک و ظریف تعیین می    یِ حیاتِ آدمی را و رگِ اصلی

 تپدیِ عزیزانِ رفته میکه در ذراتِ خاک     رازِ زیبایی     !پا به حرمت بگذار بر این خاک

 گان را     یِ ستارهریده از راه و رسمِ درخشندهیِ تبعیدیانِ نبُیادِ گرامی

 ست ای مخاطبِ من؟     بوسد     سَم چیباد صمیمانه می

 خطایِ زیرین     که:ست اگر که نیست مخالف بودن     با خطِ بیچی سَم

 یِ کیهان     ست بر پردهانسان تصویری»

 «  گیردسوی     در چارچوبِ پرده صورت میاش به این سوی و آنرفتنتصویری که 

 یِ خرید و فروشِ عشقعصرِ ابری در این»اگر که بگویم: خواهند داد به من و چه

 یِ اصیلی را     با چیزهایی بارانی از قبیلِ پول     تانه هیچ فاصلهبخخوش

   «توان درنوشت!نمی



17 

 دوربینِ عکاسی و رؤیا
 ات باز کند؟که در را به رویاما ست ام بیایی     بیا!     کیهر وقت که خواستی به خانه

 هایِ آزمون پس داده را     دوباره آغاز کند؟     ست که دوستیکی

 ات تعیین شونده     هایات در رودهای شخصیت

 اتهایِ زبانای که در زیرِ نرمی     گَند و گُربزی روینده هایِای سوگندت بر ساقه

 هاستسخت منتظرِ خاکستر کردنِ نبض     آتش زسوزی امانهایِ خانزبانه

 اش     هایِ کوچکمثلِ زنی که به خاطرِ بچه

 اش را     هایِ شوهرِ از دست رفتهامِ نشانهکند عکس و تمپنهان می

 یِ تمامِ چیزهایِ از دست رفته     خاطره     کنم از خودممن نیز پنهان می

 پیچد     ام را     غمی غریب در قلبِ خدا میشدهیا کسانِ گم

 شود     اش عکاسِ فجایع میو گلویخروشد     اش میای در بغضغنچه

 در پشتِ هر چیزِ پنهان     چیزِ پنهانِ دیگری      بیند کهوقتی می

 اش را پوشیده استهایاش را درست و حسابی شانه زده     زیباترین لباسگیسوی

 روندهست در کوچه راههیچ آزمونی اثباتِ آزمونی دیگر نیست     این شخصیتِ کی

     ؟ آلودِ زبان پرسندهیِ مِهراز و ریشه یِاز این و آن درباره

 آید از روده     مگر تا کدام کنگره پرواز خواهد کرد     و سوگندی که برمی

 عهدی مؤنث باشد یا نباشد     تا سقفِ کدام ستاره؟     سست

 پرورانداین مهدی     که دروغ و خیانت را در خویش می کند به حالِفرق نمی

      / بُردو به حالِ مهدبانی     که حقیقت را سر می

 تا مدرکی معتبر را در دست داشته باشی     

 زاران     یِ این فراموشتر است که در هوایِ بارانیتو به

ای سوگ و سُرور     عمرِ رؤیا پا بگذاری     و شما به سرزمینِ کم عکاسی با یک دوربینِ

 ای     ای خواهرانِ دوگانه     ای شیون و شادی
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   حاال دیگر اگر خواب     دیخروش میاهرتان را از یک جواهرفرکه جو

 یِ مرا بزند     هایِ دوردست و پُرآب     بیاید و درِ خانهاز کوچه

 اش باز خواهم کرد     در را به روی حالیبا خوش

       ها را برایِ همیشه جواب خواهم کرد          تمامِ خروس

                       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 راموشیحقِ ف
 شود حقِ فراموشی؟گونه تعریف میدر یک حکومتِ دموکراسی     چه

 مداردار و سیاستهایِ سرمایهدهم     موشها هم رأی نمیمن حتا به اعدامِ موش

 کنم     ها هم برپا نمیو داری را برایِ گربه

 موکراسیسپارم     در حکومتِ دآیندِ دستکشِ بادها میام را به هوسِ خوشمن دست

 دانم که از آموزشآورم     من میاز سرزمینِ سفرهایِ دور برایِ کالهِ تو     سَری می

 اما از وزشِ نسیمی خُرد     شوندهایِ کور و کر     به آدمی تبدیل نمیکِرم

 هایِ آن همه غم   یِ بردنشوند     یادآوریها     بر خاک پَرپَر میعطرِ خدا و جانِ گُل

      خوردهجنگلی سال یِدردناک است برایِ این نم      نیز یادآوری  دَم   در یک 

      بر خاک یِ خونِ عصایِ اعصاب     ریزندهخُردکنندهواره جنگی که در آن هم

     ویِ ابلیس دهنده به درشکهمیدان     یِ عشقیِ امید     فرسایندههسایند

 هایی پریدنی هستند     ها رنگیفتعر/      هایِ پلیدتازشِ سایه

 بلکه آن را از طبیعت به ارمغان گرفته          و مرغِ حق آوازش را از آموزگار نیاموخته 

      پرسدو حاال در حکومتِ دموکراسی از خود می

 هارفتنِ فرهنگ و سیاه شدنِ جامهسارها     آبیِ آن همه سنگکه آیا فراموشی

 ها     جنایت است     با هم بر باد رفتن و انبوهِ سر و کاله

 یا برایِ دَمی به خوابِ آسوده رفتن و     سور و سُرور را الاقل در خواب چشیدن

 هایِ ختم شونده به هیچحقِ مسلمِ اوست!؟     سفرت به خیر ای مسافرِ راه

 یِ تاریخ     شونده بر خاکِ تاریکِ حوادثِ تکراریات خَمیِ گُلای ساقه

 اما اگر روزی تو از سفر بازآمدی     برایِ ما مَدی را به ارمغان بیاور     

 ای را برایِ اتومبیلی     ای جاودانه به دریا     و دندهیِ جوانیبخشنده

 که نه به تصادف و نه به عمد     حتا خونِ سیاهِ سیاست     

 ریزد!     این سوسکِ حقیر را نیز بر خاک نمی
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 نام و پنهانینیروهایِ ب
 ات     خواهانماگر نخواهی که او را دوست داشته باشی     می

 ات     توانانماگر نتوانی که تهِ دلِ او را ببینی     می

 گان استدهنده به پروازِ پر و پایِ پرندهترین دانه و قدرتاگر ندانی که او اصلی

 در پی ندارد     ای را ست که بیداریات     جهنم خوابیدانمانممی

 که در آن بسیار کسان     روح و رگ و پی ندارند ایگیمثلِ همین زنده

 دانندتر از ثمرهایِ بوستان میگی را کسب و کارِ خود و     بهوارهجاسوسی و جُعل

 یِ چیستند این همه پیازِ ایستاده به نماز؟دیگران کیستند اگر که نه ما؟     و در پی

 ست به نامِ ترقی     اییِ معرکهمحرکه زیبایی نیرویِ

 هاخانهاما آن شُکِ الکتریکی دادن به حیوانات     و سالخی کردنِ آنان در سالخ

 به دینِ کُشتن          "دینازاوریا" گرداند به اعصارِ سرد و سیاهِانسان را بازمی

 برایِ کُشته نشدن     سُرور و غرورِ دیگران را سوزاندن     

 ا خود خوراکِ هیزمِ جهنم نشدن     من اگر نخواهم تو را دوست داشته باشمام

 سرایانندم     من اگر نتوانم تو را بسرایم     می     خواهانندممی

 خوار     بر انبوهِ پیازهایِ نمازگزارمن اگر نتوفم و نشورم بر خیلِ جاسوسانِ خون

 ست     دور از زبانی آخر شیرینی     شورانندمتوفانندم     میمی

 که در دهانِ قدرت خانه دارد     و مرگ برایِ شما سعادتی     

 سان زیرِ پا گذارنده     گی را     به یکای حقِ حیوان و انسان به زنده

 رگ سَبَق برده     هایِ بیزمینیای از سیب

 ان ـ     ترینیِ جَنینان و ضعیفان ـ این بهراهِ همهبه این جهت من به هم

 کنم   آرزو می انه رادتان عمری جاوبرای
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 مرگِ مرگ
 یِ پیر کوچه به کوچه رونده     چهره به چهره نگرنده     مرگ    این فاحشه

 جا ساکن و     ات اینیِ جدیدی جوینده     تو که جسمو برایِ خود مشتری

 آسیایک یِ تنها ماندهو ماه     آن سنگِ      ات سر ساینده به سقفِ افالکروح

 ست به من     که خدایی کردن بر این خرمن     همه هشداری

 ست که افسارش هست در دستِ شَر     از آنِ آتشی

 ای آب دیدن     یا کُلِ دنیا را سرابیِ بشر را در قطرهیِ آیندهبختیو خوش

 ست؟یِ جسمی از جنسِ خاک     آن اسبِ آرمانی و موعود کجاهست ذاتی

 ها و     اش هوش از سرِ کهکشانآن عودی که بوی

 ربود؟     من با تو مشکلی ندارم     وجودِ تواش کاله از سرِ مالیک میدست

 یِ هزاران سؤالِ جدیدست برایِ جهان     و ایجادکنندهخودش مشکلی

 هایِ دیگران     بدن را به حرف     / یِ پیربرایِ آن فاحشه

 متفکر و تنها راه رفتن     ه افکارِ رنگینِ آسمان سپردن     اما روح را ب

 یِ یک قطره آب را زدن     به امیدِ خدا را با خود بازآوردن     درِ خانه

 یِ دریا درآمدن     و سنگِ دومِ آسیا را     از ماهیان تحویل گرفتنبه مهمانی

      ها نخواهند بود؟خانهآیا در آینده مالیک مالکِ فاحشه

 دانمخواهد سرود؟     نمینآیا جسم و جانِ موجوداتِ جهان را     چیزی از جنسِ آتش 

 هایی قالبی     هایی بر چهره و     با نامها با نقابدانم که کوچهفقط می

 و گشت در به دنبالِ مرگ خواهندشان     دربهو با هزاران جاسوسِ پیر و جوان

 تنگی     برایِ اسبِ سفیدِ ماهفت     در تنهایی و به دلنخواهند یارا خبری از او 

       زین و زینتِ دیگری     خواهند ساخت و خواهند بافت                
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 یِ یک نهنگدو آرواره
 شوی     ها وقتی که از ماشینِ خواب پیاده میصبح 

 ات غریب     ها برایها و آدمیِ خیابانهمه

 نمایند     ات صدفی پُرفریب میها برایآرمان ها ویِ هدفهمه

 یِ یک نهنگ     و وطن و تبعید هر دو آرواه

 نهنگی که هست در دریا هم سرهنگ و هم پیشاهنگ     

 یِ آهوکنندهآوازی آوارهیِ مو     ست سفیدکنندهایها را موسیقیصبح

 و سرکشنده از یقه به بیرون     غمی غیرِ بشری     

 بری؟     ترمز ما را به کجا داری میماشینِ بی های

 هایِ جهان؟     هایِ کیهان     آن نمکِ نمکیِ محرکهکجاست آن محرکه

 وقتی که آشپز نهنگ باشد     

 کشند     پیداست که مهمانان از کدام پنجره سر به بیرون می

 شوند     و ماهیان از کدام در واردِ اتاق می

 هنگ     یک صدفِ کوچکفتخار کننده به مستراح و نماز و لولهای سربازانِ ا

 دوزد وجاودانه جامه می یهایِ هنگِ شما را ندارد     غمگنجایشِ جنایت

 راندگی را از صحنه بیرون میگرانِ زندهیکی و به نوبت     بازیداور یکی

 زنمقدر جلو میآنکنم     من از من گاهی گی میهایِ دنیا من زندهدر تمامِ خانه

 دانم که آرمانفهمم     فقط میرسم     که دیگر من را نمیکه دیگر به من نمی

 شودآن دامانِ سرنشینانِ کشتی     مثلِ فلفل تند مینمکِ حیات است     و بی

 سوزاند     اما به راستی چرا مرا تو آن شببینی را میو چشمانِ جهان

 و خودت از آن بیرون رفتی؟         در وسطِ رؤیا تنها گذاشتی 

 اندیِ یک نهنگگی و مرگ دو آروارهچرا به من و به دیگران نگفتی؟     که زنده

 دریا برایِ آدمی      وجبِاند     وجبیِ یک نهنگو وقتی که دو آرواره
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 شود       کرانه میبه اجبار تبعیدگاهی بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدا کلنگی به دست دارد
 یِ اصلی بودن یا نبودنِ خداست     از هر طرف پروازِ یک صداستسئلهم

 ها     ها و زردهوجودِ یک داس     چه کسی خواهد داد به سبزهکه آیا بی

 وقتی افسار به دستِ ناخودآگاهی است     ها پاداش؟منشیها یا بزرگبه بزه

 اش را نکشیدهنقشه ای از پیشاسب با حرکتی از پیش نیندیشیده     یا شیهه

 دهد     و تو به من شعری را     اسرارِ دلِ خویش را به روشنی نشان می
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 هایِ داس و چکشی نوشته شده بود     روزی در رابطه با آرمان که

 خشکی مانده است به جا هایِها تنها شاخههایِ زیبا را     که حاال از آنآن بهارِ پیمان

     /شان     پرید و رفت و دیگر باز نیامد هایبال ها را که رنگِآن پروانه

 اش را پاک کنند     هر چه صورت ست کهایاین چه مسئله

 تنگِ چادر دچار کنند      اش را به فضایِیا اندام

ن     و همین واژگونی      ست با درختانی واژگواش باغیماندهباز باقی

 که خود قصدِ شکستِ مهتابی زیرزمینی را دارندآسمانی      یهاییِ کِرمدهندهشکست

 یِ معنایِ جهان     ترین وصله     بر جامهمهتابی پرسنده از اصلی

 اندکی از اصالتِ آن کارِ خوب کاسته          پاداش دادن به یک کارِ خوب

 بَرَد     این کاسه را به عمقِ عالمِ مادیت فرومی

 اش      نشاند     که شعرگفتنی میو روحِ مرا پشت و رو بر زینِ اسب

 هاییشده در ساحلیِ گمهاست     تو آن شیههزدنِ حضارِ سالنبه خاطرِ کف

 یِ افسار و زنجیر     هایی گسلندهات گرمادهنده به دستشعله

 شود دانی که سیبِ کال تبرئه میتو می     یِ کالبد به تجردِ معانیبخشنده

 دهد انسانی     و از خجالت است که خدا رویِ خودش را نشان نمییِدر آن گناهِ اولیه

 از خجالتِ جنایتی که مرتکب شده است در حقِ آدمی     و از ترسِ افتادن به زندان و

 هایِ آسمانی     اش     آن کِرمجدا شدن از دوستانِ صمیمی

 د     انهایی که این موجودِ دوپا را     به شکلِ خودشان آفریدهکِرم

 عدالتییِ مرزِ عدالت و بیکنندهآری صداها کلنگی به دست دارند     تعیین

 گرا و پرسانکاشفِ مهتابی زیرزمینی و مخفی در جسدِ شاعران     مهتابی آرمان

 که: آیا خودآگاه یا ناخودآگاه خونِ اعتماد را ریختن     

 شخصی را بیختن وجویِ یک سنگ و یک خطا     هزار گوهرِ شخصیتِبه جست

  نباید مگر مکافاتی مختلف را در پی داشته باشند؟    
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 رنه دکارت
 هایییِ گروهِ گرمِ گالیولآینه در خویش که نگریست    گریست به خاطرِ جایِ خالی

 ای     ترین گِلهکوچککه بی

 یِ دیگران کردند     تو گفتی:گیشان را فدایِ بهبودِ زندهبهایجانِ گران

 ات جواب داد:مخاطب«     کِشم     پس هستمن درد میم»

 گی است     یِ زندهاگر درد و تحملِ وجودِ نامردان     الزمه»

 نباشد     الدن غرقه به خون نباشد      "بودن"خواهم صد سالِ سیاه می

 یپچه بینِ دو آدمست که یک پچایزمانه«     صحبتی از خیانت و خنجر در میانه نباشد

 پچه     کند     چاهی تاریک در پچسه پیچک را ترسان می

 ای نداردای که واژه هم دیگر نیزهبَرَد     زمانهها را از خود باال و پایین میتوطئه

 نگرد     یِ دوم که مییِ اول در آینهآینهتا دلِ سنگ را بشکافد     

 داند      دیگری میشناسد     هر آدمی را المثنایِخود را از او بازنمی

 پوشاند     یِ جهان را نمیبافتن     تنِ برهنهو معتقد که فلسفه

 توان یافت     غیر از خوردنِ دنیاها مگر چه چیزی را مییِ انگلنامهدر وصیت

 گی     هایِ زیرِ خاک؟     و قلمی از تشنهیِ حتا جنازهو غارتِ هستی

 د     غیر از سردی و سراب؟     گذارمگر چه چیزی را بنیاد می

 کرانه     بیمواج و گرفتنی است     و دریا ماری یِ کاغذها آتششخصیتِ همه

 صد چاه     با دلوهایِ سیاه          پچهاش هزار پچدر یک پیچ

 پس از سالم و علیک از او شنیدی          تو آن روز معنا را در خیابان دیدی

 دروغ بوده است     اش نظراتگذاشته است     به سرِ مردم میتا به حال سر  که او

 :     اش به تو آن کهاصلن وجود نداشته است     و توصیهاو 

 ات را خندان و رقصان ها را دوست بدار!     و افسارِ سرنوشتای گالیولگالیهبی

  به دستِ هر چه خوش آید بیاید بسپار!     و بدان که مخاطبِ شاعر    
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 هایِ مهربانِ من!کتابای ست در درونِ او     صدایِ خدا هم صدایِ او     فردی

 نامه چه کنم؟ با شما در وصیت     یِ منهایِ یگانهدوستانِ نابِ من!     ای ثروت

 کجا!؟ "الدنبِن"پرسم: الدن کجا و دهم     من که میمن که درد را با درد تسکین می

 یِ غایبهان را که: غیبت بد است     و مهدیدشنوم صدایی بیمیو 

 از غایتِ باالکشیدنِ مالِ دیگران     

 گانِ پایین     جیم شده استستارهوجودِ هایِ سرشار از نجابتِ و سرکشیدنِ استکان

 یِ فلزِ عتیقِ یک مذهب     ریم شده استبر رویِ تیزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شورتی زنانه استشکلِجهان به 
 ترین وزشِ بادیه پوششی را بر تن داشت؟     که با کوچککوششِ تو چ

 اش همه سرما خوردند     سرِ ما را خوردند     یادهای

 هایِ دیرینِ دوستی     و خودشان رفتند و به کوچه

 شکل با هر رنگِ پوستی     خیانت کردند     هایِ سیبو به پنجره

 معرفت     معرفت به نیک و بد اگر همه چیز دروغ نیست     پس چرا آن درختِ
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 ما را نه به رأفت و نه به رفعتی نرسانید     و نه به این حقیقت     

 که جهان به شکلِ شورتی زنانه است     گاهی سیاه و گاهی سفید     

 اش برایِ صیدِ مردانهایاما در هر دو حال توری     تب و تابِ هوس

      تر از آن بودما ویرانه روحِ غُلغُلِ آبِ جوش در قوری    مانندِ 

 ای را برآوریم     کوششِ تازه که ساختمانِ

 جدیدِ ادبی را دنبال کرده      یِهامو به مو نظریه

 به دیدِ دیگری در شعر و در شانه رسیده     

 هایِ پروانه راست و ریس کنیم     ای بادِ سرماخورده     ها را با بالحسابِ آن

 ها ماندنشوند از زیادی در درونِ سیبها     خفه میونِ سیبیِ درپنجره

 طلبند     آنان عبورِ مارِ وسطِ پاهایِ مردان را از خویش می

 هایِ توری     هایِ امنیتی     از پشتِ پردهمردانی که مأمورانِ سازمان

 پایند     روز آنان را میو از هزار طریقِ دیگر     شبانه

 جا با هم     زمان و یکسفیدی را همماه سیاهی و 

 دانیم که در جهانی فاقدِ فردیتو ما خوبی و بدی را در درونِ خودمان داریم     و می

    کندیِ شَکرهایی سیاه یا تلخ را از آنِ خود میجفتِ چشمِ باباقوری     پادشاهییک

 ای که بالی از تو رفعت و بالی رأفت بود     ای پروانه

 کننددیگر و به خودشان هم خیانت میای که صیدِ صیادانی شدی     که به یکوانهای پر

     ها هم     مثلِ معرفتِ کوه معرفتِ استوارترین انسان

      شود آخرسنگی میتَرَک و تَرَک

      زنند پَرپَرامروز     فردا در خاک مییِ یِ ادبیترین نظریهگرفته شدهو تازه از آب 

داند     که واالترین دانایی و ید تنها آن دریایی که شورتِ زنانه به پا دارد     میو شا

       شود حاصلتنفسِ نیستی مییِ ساحل     در آسمانِ بیباالترین ستاره
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 اسمِ شب
 داردر میانِ موجوداتِ شاخ و دُم    د یتابیِ مردم سریر سیاهی و سبُکماه د

 خواب با تو خوابید     د     در رختتخمِ انسانیت را پاشی

 نوزادی را     زیباتر از خورشید     اش درخت زایید فرشتهو فردای

 گانی پاره بر تن     با ستاره گذرانلرزد و     رهزمستان دارد می

 شان از دیگری نه برتر     کدامهیچ

 شان مدعی که تاجی دارند نادیدنی بر سر     اما هر کدام

 یِ فردی افریقایی     اسمِ شب استترین گوهر     چهرهدر پاک شان تا زانو فروپایو 

 خواباعتنا به ماهیتِ رختای معاشرت     و بیی که با هر پنجرهسگ است آن ماه

 پردازد به عشرت     خوابی میبا هر رخت

     ما را نداشت  گاهِ نفرتِیِ ایستادن در ایستگیماشینِ شما شایسته

 تان به ما     حمله به تصاویرِ آهوان بودشما شیرانی زنده بودید     اما حمله

 سر بیرون آوردندهایِ در ترس     مالیکِ مقرب به این جهت از تخم

 گان رفو کردند     هایی از ستارهگان را     با نخو لباسِ پیاده

 !اندروافتاده بودهنخستین درختِ دنیا     بر خاک ف هایِفرداها از شاخه

 یِ فرشته شدناش همه از ناتواناییای     که غمو گوهرِ نیک و بد دو بالِ پرنده

 رود؟     ست که در خاک     با خواب میآیا نفرت کِرمی

 آید و     می سوارِ اسب ست که داردپس این عشق چی

 با هر رنگی      نگرد و     در برابرِ هیچ تاجیهایِ مختلف را مییک پنجرهیک

 یِ مذاهبشکوفهشکوه و بییِ راهیانِ راهِ بیشاید سلِ روحی     ؟کنددرنگی نمی

 که از شخصیتِ استوارششود     ی درمان میبدیلِ ماهبا قرصِ بی

 بوسند     و ما دانا     که الحق که شما     ها لبِ آهوان را میاستکان

 تان بنشیند     که مسیح بر پشت یِ آن    همان خری هستید شایسته
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 ببَرد      یتان را     مثلِ آشغالیِ گذشتهو تمامِ اعتقاداتِ پاره پوره

 یِ شب استجا     چهرهو به واپسین صلیبِ عالم بسپارد     آخر وقتی که هر چهره این

 چه در واقع    توانند چه بر درخت     چه زیرِ درخت     چه در تصویر ها مییِ افریقاییهمه

 یک نام داشته باشند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادهایِ گیاهی
 امشراب مستها     بیگیمن خودِ خودِ الهام هستم     که از این همه شعرها و شوریده

      شودگیسوانِ آدمی سفید می از دانم که بهار در گذرمن می

 کند     رود     در هیچ مقصدی توقف نمیدست در دستِ بُهت راه می
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 واره اوست که از صفر زاده     و به هر سویی که بنگری     هم

 دانم که در طبیعتآید     من میدوباره پیش می     و با دهانی پُر از آوازِ زاللِ آزادی

 دهد     یِ تو بویِ انقالب مینیست     و بوسه چیزی اضافی هیچ

 یِ تناور و شادی     هات پُر از راه است     ای تنها شاخو پاهای

 ای که نگاهِ جاودانه سبزت     ای شاخه     ای از آن درختِ ازلیکه باقی مانده

 یِ ریاضت     مادرِ حرکت است     در شعر و در ریاضیات     کاهنده

 یِ برکت است     آیا این عقلِ عصا به دست     امیدش در کجا خواهد شکست؟افزاینده

 یِ آوازِ خون است؟نجر با وجودِ سیرابی     چرا باز تشنهیِ آن خو حنجره

 هایِ عالی     امروز یا فردا بمیرد     آن مادرِ الهام و آیین     "تنهایی"اگر 

 کدام گُل خواهد آمد و     عطرِ شریفِ یادی انسانی را بر گورش خواهد گذاشت؟

 داشت؟امانت خواهد بربی و کتابی را به اش     قلهایِ کتابچه کسی از قفسه

 ها رااش نه فقط موشجهان گرچه به شکلِ صفر است     اما در سوراخ

 گوش را نیز دارد     شاعرانِ بازیکه عقاب

 شکوفاندگیسویِ بهاران را می     هاشان بر شانهیِ انقالبیشاعرانی که بوسهعقاب

 کندمست می آورند     حتا ریاضیات راگان برمیو شرابی که از واژه

 خواهدشان را     بیرون افتاده از طبیعت نمیها و خنجرهایحتا کِرم

 یِ بُهت     یِ الهام     در قرمزیدر سبزی فرو اتیِ بلندِ ریشهای شاخه

 ای دور رفته از خورد و خفت     ای سکوت و سکونِ امروزت     

 ترین یادها هستندگیاهی     شریفِ فرداهایِ آزاد و مادرزاد     یادهایِ مادرِ حرکت

 اند     اند     نه به حیوانی خیانت کردهگیاهانی که نه انسانی را کُشته

 آیینِ دیروزهایِ من     راه و همو تو ای هم

 گرفتی و یِ روحِ ویرانِ مرا قرضخانهتو اگر تابشی از تابشِ آفتاب و کتابی از کتاب

 د     اِشکال ندار    دیگر پس ندادی 

     توان محاکمه یا مجازات کردو اِشکال نداردها را که نمی
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 باوریباور به بی
 انداند     و عاشقان نشسته در ابرها و خاموشها مشوشدر شبی مشبک که شهاب

 و در هر قطبِ این جهان     قانونِ قلدری و قدرت     

 باوری دارممن باور به بی هایِ آشکار و نهان    گیهرچاکشد بر سرِ بیچادر می

 دانم     ای ندارم     من میو چشمِ یاوری از هیچ چهره

 کشد     کشد     درد و زاری فریاد میجا که کسی آدمی را انتظار نمیآن

      کاریکاری کند     و سیم پنهانقدر گِلکارگر هر چه

 دهند     ها را لو میسرانجام ساختمان و چراغ آن

 قدر خاک بر سرِ خود بپاشد     سرانجام صدایِ آوازِ آب     هر چه سکوت

 کند از خواب     ها را بیدار میرنگ

 یِ عبورِ عبثِ شب از خویش نیست     ابرهایِ عاشق هایِ روز را توانِ بازداریسوراخ

     یِ باورهاباوری     آزادگذارندهگزار و     بیاند     قدرت قانونبرق مادرانِ

 ها     یِ کتابشیرازه یِآورندهای فراهم     هاای شهاب

 مثال     آن نگار     آن یارِ بی یِ رسوا کردنِدانید که نقشهشما خوب می

 نقشِ بر آب است     و چیزی از قبیلِ عشق     

 شان     یِ غارنشینان     غارنشینانی که هیچ کدامیِ آدمی از قبیلهدور برَنده

 یِ فردیت ندارند     در این شبی که دیگر مشبک از انتظار نیست     هرهچ

 ست     گیها را همه با هم یگانهدر این شبی که کِرم

 یِ تو هستند به عالمِ خیالهایِ دیوار     بَرندهاَشکالِ موهوم در کفِ اتاق یا بر بدنه

  / شیدوارِ خالقیت     باریات خودکاری     خودکاری سر در آخورِ خوردهنده به دست

 کاری     تا برآورم از لغات ساختمانی     آسمانیهایِ سال در حالِ گِلو من سال

 گانی     گانی     ستارهها بگذارم کار پنجرهو در آن

 و      کلفتهایِ گردنیِ اقتدار از موشکنندهسلب
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 خوانی  هایِ کتاباز کرگدنی که بیگانه است با چشمِ ابر و     با چراغ

 

 

 

 

 

 

 هابزرگیِ عروسک به آدمبدبینی
 صفتان را نشنوی     هذیانِ قارقارانه و کپکِ فکرِ قارچ

 سیاهِ کالغان را ندانی      سرنوشتِ یِ انسان وگیریشهبی

 اعتنا باشی به خُروپُفِ دریل     به رؤیاهایِ تاریکِ ویل     بی

 بازی در دست بگیریباشی     مرگ را مثلِ اسبابو خودت بیدارترین چاهِ جهان 

 اش     اش کنی     مثلِ عروسک خفهتکهبشکنی     تکه

 گی و سرخوشینوازی از زندهحاال اما مرا چرا به جُرمِ شرکت در یک بازی     و مهمان

 بینند این خونی را که پالستیکی     اند و محکوم؟     چرا نمیمتهم کرده

 خوردشمار در ناخودآگاهی ورق میکه چوبی؟     وقتی گاه آن رگی را

 هادارترین انسانریشهگیرند     را در پیش میو راستی خورند و مستی اعداد عرق می

 هایِ دیروز     میرند     وقتی کمونیستبرایِ اثباتِ حقیقتِ رؤیا می

 کنند     هایِ تجارتی باز میخودشان امروز شرکت

 و با آن که تو نیستی     کنندها را آغاز میبزرگبدبینی به آدمها عروسک

 خورم     ایستم     و سوگند میباز با این حال     من در برابرِ تو می
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 یبختی در هیچ باغست     بالِ خوشکه تا در زمین زر و سیم و ستم باقی

    ای  جاده یِای نیست     حاال کالغی در حاشیهمهمانِ پروانه

 ایداشتی     با نوک زدن به واژهچشمهایِ ماشینی     و بیاعتنا به آدمبی

 گوید:سریشد     دارد به کنایه میخواهِ خویش میدارد جهان را به دل

 از پالستیک و چوب و کامپیوتر     تا صدهزار سالِ دیگر نیز     

 آید     هرگز انسانی دارایِ خون و گوشت     بیرون نمی

 گریزاندها را میکند     از این طرف آنبازی می     بازیها مثلِ اسبابو مرگ با انسان

   شودمی رههایِ تجارتی     گُر و گُر در برابرشان ظااز آن طرف مثلِ شرکت
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 شرافتییِ ناشی از بیگیدریده
 د است     یِ خدایی مفقوشدهقویِ شاعر     جانشینِ صدایِ گمقوقولی

 ها     یِ ماشینها     گریهیِ خیاباننشین اما در جریانِ خندهخدایی خانه

 تبارهایِ ستارهسوزِ انسانبسته و دلیِ اقتدار     خدایی همهایِ قربانیگُرگرفتنِ گربه

 هایِ تظاهر آشنا نیستند     از ریشه تا کاکلها با رشوه و با شالق     با ریشگُل

 دانند که خارسازان و جالدان     ها میسوزند     گُلیِ حقیقت میبرمالیی برایِ

 میرند     عرفان به جایِ خودش     تا مرگ را نمیرانند     خودشان نمی

 باور کن!          گویماما به جانِ تو دروغ نمی

      باید به جنگِ نادانی رفتها ترین سالحکه با مدرن

 ها سپرد     ها و شعرگوییصفتیبه دستِ کودکو صالحِ کار را 

 و اشک از رخِ آینه سترد     شده را با خود بُردیِ خدایِ گمجایِ خالی

 !یِ آن گربه یاد آوریدها     از گریهرونده در خیابانهایِ راهشما ای خنده

      !شکل باد بیاوریدیِ آتشبرایِ این دایره

 روید     ده در رشوه و قساوت     حقیقت نمیهایِ اتراق کرآخر از ریشه

 قوداند که قوقولیبارد     که میشعری ناب نمی     هایِ بداهتآبیاز آسمانی بی

 در خودش نخی قرمز را دارد؟     من جایی برایِ خودم نوشته بودم تا تو آن را بخوانی

 ست     نام و پنهانیکه تمامِ تقصیرها از آن نیرویِ بی

 زند     کردارش هزار وارو     هایِ وارونه میاش نغمهنی که

 یِ کشتارها خوابیدهزند     آن نیرویِ پشتِ همهها صد نارو میگفتارش به نارون

 آن نیرویِ رویِ آینه را بزک کرده     

 زاگ زدهها زیگشرافتیبییِ ناشی از گیو به دریده
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 قفسی ابدی
 تان ملحفه و     گانهایی که از واژهای کتاب

      گانتان متکایی درآوردم برایِ آسایشِ پرندهاز دل

 اند؟     هایِ آسمانی و زمینی کیانگانِ بازیبرنده

 اند؟     یِ چیانشان     در پیهایصفتیها و ریگدلیها با سنگاین انسان

 رسد؟     ه نمیچرا آتشی زنده و رقصان اما سرد     به دادِ دردهایِ گُرگرفت

 بشر          / ست از قفس پریدهایحرفی زده شده     پرنده

 موجودی دارایِ خصایلِ نیک و شر     دارایِ اصواتی سرد     الوانی گرم 

 گی خسته     غافل که مرگ     ها پیر شده و پینه بسته     از زندهو عقده

 درنگ     دهد بیدامه مییِ خویش اگیرنگ     به زندهابه اَشکالِ رنگ

 یِ تو دارد؟آیا لرزشِ سمتِ چپِ بدنِ من     نسبتی با مواضعِ راستِ سیاسی

 و آیا این مِه تبخیرِ یک خواب است     یا تخدیرِ سیگارِ خدایانِ در آب است؟

 هاستخوابِ خروسانِ هزارهتان     یادآورِ رختمژگانسیاهِ یِ هایی که واژهای چشم

 هایی که جلدتان     هاست!     و ای کتابیِ خونِ چه اللهارندهدگرامی

 گی     یِ استوارِ زندههاست     بازی نه تنها پایهدو بالِ پرنده

 دلی و صوتِ سردشیِ تمامِ هنرهایِ دیگر است     انسانی که با سنگپایهکه سنگ

 داندعنصر می 4میانِ  یِیِ بازیبا سرخ نشان دادنِ رویِ زردش     خود را برنده

 یک خر است     و او که خود را فارغ از قفسی ابدی به نامِ عقده     خدایی گَر است

 اشیِ دستِ همیشهحاال اما آن برگ     آن مرگ     با لرزشِ عصبی

 اش     با سیگاری که هست بوسه بر تلفظِ تفکرات پیشه

 ها سال قبلبعد     مانندِ میلیونها سال اندیشد به دو لبی که میلیوندارد می

 ها دارایِ خصایلِ قبیح     و آن یکی دارایِ خصایلِ شریف یکی از آن
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 سه حالت
پیچِ جهان از خود به جا گذارنده     هایِ پیچاشکی سوزان است خورشید     در خاطره

 خطی خونین     بویی مجنون     

 هایِ تو     دار و شنیدارِ درد و نالهیِ تحملِ دیو سنگ دیوانه از عدمِ توانایی

 بَران به پیشِ پاسبانان     گی     شکایتچارهپَران از جا و رقصان در بی

 اند از او     هم آب و هم نان     ای     که بُریدهگزارِ داستانِ بچهحکایت

 اید؟     چند بار تا به حال مرده»دکتر نبضِ مرا گرفت و پرسید:

 نامِ دیگرِ آنان مار و عقرب است»من گفتم که:«     اید؟گورها برخاسته گونه ازچه

 شان هم نفاق     دشان در همیانِ خدایان     در میانِ خوپول و پیام

 «به عاشقان     هم از جلو و هم از عقب است     هایِ شریفشان به انساناما حمله

 بیمارستان بستری     هایِ جهان ـ     در یِ اشکخورشید ـ این مجموعه

 اش هنوز آثارِ تری     ناتوان از پرداختِ دستمزدِ دکتر و بهایِ داروبر صورت

 اش با خطی خونینخوش که اگر مرگ از در درآید     مجموعه اشعارِ نوشته شدهاما دل

 کندبه بیماران تزریق می را ماند     سُرمیبا بویی مجنون     در این خانه به جا می

 شان فراهم بیاورد     ای کودکان    رود تا نان و آبی برایمیس سپ

      یِ پزشککنندهتان دیوانهحضرتِ مسیح     ای پیام بلندِ ای پاسبانانِ عزتِ

 نِ ستارهگاکنندهگانِ سگ     آن متهمیِ سنگ     آن آزاردهندهدهندهنجات

 از سه: یا سر ندارند     یا اگر دارندشان نه بیرون ست شکسته     و حالشان قابیقال

  مغز در آن نیست     و اگر مغز دارند     فکرِ نغز در آن نیست!    
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 حقیقت مرغانِ بسیاری دارد
 شود در مِه و آفتابشان عوض میزننده     جایخورنده و تهمتوقتی تهمت

 کند امداد     کمانی نمیدیگر هیچ رگبار یا رنگین

 گیرد مداد     تاره را با هم اشتباه میو آب و س

      یِ درخت را رشید و سبز و گرم بگردانیخواهی بازیتو می

 گردند     سفیدها سیاه و قرمزها زردها علیهِ خودت برمییِ برگاما ناگهان همه

 هایِ عشقِ گذشته     گذشتهخواهی از پیچگردند     تو میها درد میسالمتی

 ماند میخی کج وات میشراب باال روی     که ناگهان رویِ دست هایِاز پله

      ای شکستهلباسیفشارنده بر لج و     چوبفکری متحجر و پای

 نماید تر است     تا به راهی که به ظاهر بهشت میبه راهِ سراب رفتن باز هم به

 ت نهان استیِ دروغ و خیاناش     دست در دستیهایاما در پس و پیچ و گوشه

 اش آن که نسبتِ این تُف را     و دهانی به فرمِ تهمت     همه کوشش

 گی و سفیدی و سیاهی     به تبرکِ خدایان برساند     جایِ مرگ و زنده

 با هم مدام عوض     و شعر و شراب هر دو دامی     برایِ در آغوش گرفتنِ مرغِ حقیقت

 توان گشود!را     دیگر با هیچ کلیدی نمیهایِ گذشته اما دریغا که قفلِ غفلت

 توان به زیرِ آن درختی رفت     دیگر نمی

 ای زمین  هایِ خویش داشت!     هایِ رنگین و تر و تازه را بر شاخهکه انبوهِ بازی

 ای میخِ کجِ افتاده بر خاک     

 ای؟     یِ کدام دریا و ساحل بودهلباسییِ چوبها میانجیتو قبلن

 ای؟کردهشان به جوهرِ هستی میها کدام ماهیان را بیمار     برایِ رساندنو قبلنت

 گویی     دانی که حقیقت مرغانِ بسیاری دارد     اما چرا به ما نمیتو می

 زننده     چهره     این خائنانِ تهمتکه این امدادگرانِ نقاب

 شان راسنگ و سیاهی اند؟    یِ کدام یک از آنان سنگر گرفتهدر حنجره
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 اند؟ یِ کدام شاعر     نثارِ شعرِ کدام خدا کردهنثارِ شیشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میرندنیکان در کودکی می
 گی و وفاداریخدایی     کوشش و درخشندهگی و بیریشهدر عالمِ بی

 اند انگاریریزند     طوری که اصلن وجود نداشتهبرگ بر خاک میبرگ

 نمایندیِ یک ترازو میه و سنگ برادر و     کمونیزم و فاشیزم دو کفهرو آیناز این

 ای و تا اندازهماند     به شکلی میرند     و او که زنده مینیکان در کودکی می

 ها سر گذاشتنانگیزِ افسانهیِ عبرتآید     بر شانهبا محتوایِ بدی کنار می
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 ها را تافتنیابِ دوستییِ کمها را از آفتاب بازشناختن     کورهسایه

 ای دیگر نباشدیِ قلبِ یک قمه در کفهای و     سختیتا صد سخنِ مقتول در کفه

 خداییگی و بیریشهتا نَفَسِ ناپاکِ ابلیس     مادرِ دو مِه نباشد     در عالمِ بی

 نامای گمیِ آن گُلِ خاموش و فراموشِ نشسته در گوشهگیزنده

  شهرت و نام     برایِ من باالتر از خورشید است     یِآن نه در پی

 خداییگی و بیریشهدر عالمِ بییِ کبوترانِ بام     واالتر از ثروت و جواهرِ همه

 تواند آفتابی باشد     هوایِ فکرِ تو می

 گی     اما در عینِ حال سردِ سرد و ناممکن برایِ زنده

 تواند کرد     شکار و نابود نمیو هیچ شاهینی بدی را برایِ همیشه 

 ها به ارمغان آورد     آمیزش با روزگارِ پاکِ کودکیتواند برایِ فوارهوفاداری را نمی

 افتندبه چاه میآیند و که از چاله درمی     آموزش از کردارِ مکررِ گورهایی

 ها     هایِ عبیرآلودِ شانهو نشکستنِ عبرتِ افسانه

 کمونیزم و گرهِ فاشیزم را     میهمانِ یک بند نکند     تا این گیسو گرهِ 

 گی به خودش     تا سنگ با دیدنِ خودش در آینه     از شیفته

 و برایِ به دست آوردنِ خودش     آینه را نشکند     اما حاال در این مِهی

 اش همه بر باد رفتنیو وفاهای     ستنشدنیاش آبهایکه چاقوها و قمه

 شود     مالِ خاک میمِهی که هر شهرتی عاقبت     پای در این

 روید     ها میخداییها و بیگیریشهاش بیو از هر گوشه

 یِ تو آب و رنگی ببخشد     گیاگر مرگِ من بتواند به زنده

 درنگ در آغوش خواهم گرفت     اگر جنگی بینِ سایه و آفتابمن او را بی

 ها در بگیرد     من پارتیزان خواهم شد و     تها و فاشیسبینِ افسانه

  ها فال خواهم گرفتشان     با عطرِ فشنگها و نجوایِ نجیببه نفعِ فواره
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 ترین اسیدسوزان
 آذین(یادبود محمود اعتمادزاده)به به

 

 دارآن اسب را با یک اسم کُشتند     آن اسب از یک اسم کُشته شد     اسمی سُم

 تر از پستی     با زینی از تهمت     افساری پست     اسمی مسموم

 تر از سنگ     دستی سنگ

 یِ این ننگ؟آمدی به قعرِ قهقراییگونه از اوجِ نجیبِ آسمان فرو چهتو 

 چرا از محتوایِ محتومِ  خیانت پُر شد این سرنگ؟     

 ماند رانمیماند     اما این درست است که خورشید برایِ همیشه زیرِ ابر نمی

 نشان رانام     و گورهایِ بیگانِ بیداند     آوازِ آوارههر چشمی نمی

 خواند     قلم کاشتن و متن درویدن     ای نمیهر حنجره

 را دیدن      هایِ امید و آرزوگیدریده

 جانِ خویش داشتن ترین امواج را     دریِ توفانیگیگی و گسستهدردی مثلِ پیوسته

 یِ آسمان کاشتنای در پیشانییِ آن اسبِ معصوم را     چون ستارهیرییِ اثرهخاط

 یِ دو چشمِ سواران     یاران!هایی از معنایی     گشایندهو برگرفتنِ میوه

 ترین اسید     اسیدِ نادانی است     تنِ تهمت را تشریح نکردنباور کنید که سوزان

 پره      دیروزِ شما به پیشِ آن شبو نیاموختن     که راجع به مراجعتِ

 باید در چارچوبِ همان دیروز قضاوت کرد     نه امروز که فردفردِ اشیا و اسبابِ فردا

 شان رفته است باال     شان آمده است پایین و پایینباالی

 ؟     نویسمکشم     دارم شعر میمن در کجایِ جهان دارم شیهه می

 کند     تا مرگ زنده شود     ی را تزریق نمیمرگی دانای که سرنگی به

 جایِ متنِ هر آواز     و از جای     زن بازنده شودتا تهمت

 سوارِ دنیایِ ترجمهاش     یادآورِ آن تَکزینی دمیده شود که آذینِ سوزان
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 خواب     یِ بیپرهباشد     آن شب "محمود اعتمادزاده"

 اشیِ جاناز جزر و مدِ توفانی     اشمتابی که از کش و قوسِ قلآن شب

    شدنددستانِ هر خواننده دو آینه می

 

 

 

 

 

 صورتِ او گلدان است
      وقتی رنجِ او رنجِ من     اشکِ او اشکِ من است

 ساعتشک گنجی رنگین در پشتِ بستنِ این در است     چهار چشمِ بیبی

 ورتِ تو گلدانی     منجی اندر است     و صبه سیالبی خونین و بی

 ای رنگینخواند     و تنِ تو محرابی     که پروانه در ارابهکه گُلی در او آواز می

 تَکِ فرزندانِ خودش     راند     ابر نامِ تَکبه جانبِ جلیلِ او می

 داند     و پاگذاشتن رویِ تصویرِ معصومِ مور     را نمی انرهایِ باقطره

 آزارد     آن خدایِ تنها آیا چه دارد بگوید بهو روحِ او را سخت می    شکند احترام را می

 ترین حیوان است؟     خواهد بشنود از     انسانی که خطرناکیا چه می

 گونه وصلت کنند و اتحاد     بر سرِ آوازی یک و یگانه؟چه     یِ چهارگانهو جوانبِ اصلی

 یِ جهان را از دلِ خویش رویاندیه نخستین ارابهای گلدانِ مادر     ای اولین گلدانی ک

 یِ این بوستان را به رویِ ما بگشا!     درهایِ بسته

 ترین وظیفه را     برایِ ما کن افشا!     ترین محراب و عمدهجایِ جلیلِ عمده

 داندهایِ باران را نمیآخر وقتی ابر     مشخصاتِ شعرهایِ خودش     قطره

 ها     نامِ چه کتابی را بر زبان بیاورند؟فروشیسته با رفتن به کتابهایِ شکاحترام
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 یِ آفتاب     کدام کلید را بپردازند؟     برایِ خریداری

 ات اشک است     ای مشکوک به تمامِ تصویر و تصوراتای ساعتی که عقربه

 خاک بدونِ آب     شب بدونِ روز     کسوف بدونِ خورشید     

           ترین انسان است؟گونه سر کنم     بدونِ آن حیوانی که خطرناکاو چهو من بدونِ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زند تقصیربر در می هقتَ
      "گالیله"بینِ تلسکوپِ یِ واقعدانست که لولهنیک می "کپرنیک"

 ز نخواهد کردهایِ انسانی را به رویِ حقیقت بایِ گَلهزدهبعدها چشمِ عادت

 ویکمدانست که در قرنِ بیستیِ مذاهب را هرگز نخواهد بست     اما نمیدرِ عهدِ عتیقی

 یِ هزاران دوربینِ پنهان و پیدا     مثلِ مورچه انسان را زیرِ نظرِ خواهند گرفتلوله
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 اش     اش     از هر نگاهِ چپِ چشماز هر غُلغُلِ لب

 هاهایِ اسالمی و فاشیستراستی     ند گرفتهایِ خود بُل خواهبرایِ هدف

 ها راه رونده     فیالن و نهنگانی هستند از رویِ پیامِ گُل

 پایان     یِ من در سیر و سفرهایِ بیاسیری     خانه برندهه به سالخگَلو مردمان را گَله

   و   ت هایی از تُف به صورتِتحفه     هایِ صفرگیام به همیشهو بازگشت

 اش به ریشه     ای که عطفِ توجهو نطفه     هایِ منفی به دستِ تواز دیدگاه

 سالِ والدین است     یِ کهنبر درِ خانه     یِ بلندِ تقصیرتَقِ تجلییعنی به تَق

 کنند     یعنی با دو چشمِ مدرنوالدینی که دَینِ خویش را به حقیقت ادا نمی

 کنند     و نه خود را سرزنشیِ جهان نگاه نمیگیبه جاودانه    یِ تلسکوپِ گالیله از لوله

 اند     یِ مذهب دادهیِ تفنگ را     به دستِ قدیمیکه لوله

 یِ اتکاصدایی ناکام در یافتنِ نقطه     "ارشمیدس" جویانِ ستهایِ کیاین صدایِ قدم

 جدید      هایِبرایِ تکان دادنِ زمین از جا     برایِ ریختنِ میوه

 دهد؟جا     جِر نمیجا و آنها را مگر باد اینو پیکرِ پیامها؟     یِ انسانگیاز درختِ زنده

 تر از ددانِ بیابانی     راهِ انسانی     ای گاه خطرناکهایِ گمای گَله

 ارمغانِ فیل و نهنگ به شما     جز خشکی و آب     جز اشکِ نمک و سراب     

 بندی شده به شما نیست     فیل و نهنگی که هر دو فاشیستستی بستهجز چپ و را

 فاشیستانی که سیب را     

      "نیوتون"یِ جانِ یِ جذبهاش در شعلهبه جُرمِ افتادنِ عشقِ سرخ

 گر را     هایِ مکاشفهکنند     قلبِ سفید و پاکِ انسانتندتند محکوم می

      را انشیگلو ابتدا آلوده به فلفل     سپس

 کنند!  هایِ تفنگ میآماجِ دینِ خونینِ گلوله
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 یِ المپسیمِ لُخت و عشوه
 زنی     وقتی که سرِ صبح پرده را کنار می

 گویی:بینی     به خودت مییِ بالکن میدر را رویِ نردهای دربهو پرنده

 نیامدهام اش     این همان شعرِ دیشب است     که هنوز به ذهنیافتم»

 «     ام را بر خاک ریخته بودام گریخته بود     شادی و رضایتاز ذهن

 اششورت 365آید سیمی لُخت     و برق با امروز برایِ المپ عشوه می

 بیندبیند     زمین را بر مدارِ خواب میها را بر باد میتقواها و تقویم تمامِ

 شود     تر میتو نزدیک ام بهرومروم     میمن هر چه از تو دور می

 شودکه بود پُر از فراق     از فراق خالی می شود     باکِ ماشینیبا ذاتِ تو یکی می

 سازد     اسبی از جنسِ آتش     کسی زینی از بنزینی می

 تازد     آخرین شورت کجاست؟     سرکش در دشت به سویِ عاشقان می

 راهِ تنِ مندر گورِ من به هم»:در خودش نوشتهنامه     با خطی برشته چرا این وصیت

     «کش مثلِ آتش را بگذارید!دفتری سفید مثلِ برف     و مدادی زبانه

 او     آن گریزنده از زمین و زمان     خورشیدی شبانه بود     

 ای که گاهِ پگاه     و من مورچه     اش ریزنده شعر و اندیشهاز جیب و جان

 رفترفت     به دیدارِ خدا     تا کجا میاهایِ عریانِ تو باال مییِ پاز روشنی

 گی     هودههایِ بیاز ناف گذشته     با رسیدن به الیاف

 گرفتگان را در پیش مییِ فرشتهدوباره راهِ معکوسِ افکارِ وسطِ پایی

 ست     زد     ذهن چیسراب و درخششِ اوهام را پس می

 ست؟ یِ کییاد آوردن و     فراموش کردنِ دوباره اگر که نه برایِ به

 را آشکار  یِ خودها کمی از بدیمنتها برخی از آن   یِ ابرها برق و بدی دارند  همه

 کنندپنهان می     انهعاراش را حتا از غارترین یاران     سرخوش و بیو بسیاری همه

 زند     نار میدانند وقتی که سرِ صبح     پرنده پرده را کو نمی
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      ایبیند که نرده را از جا کنده و دیوانه بر پشتِ خود گذاشتهتو را می

 ات تلخ     دوان و پرسان از این و آنات آتش     تقویمات اسب و پاینام

 نامه     چند تا ستاره است؟     هایِ شیرینِ وصیتکه در جیب

 چه شورتی را به پا دارد؟ نامه دوباره چه شوری در سر و    که وصیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلهایِ انسانسنگ
 دیوار خسته     میز ایستاده     نشستن رویِ صندلی نشسته است     

 ریزد     قاشق خاک را در دهانِ گور نمیمیزبان قاشق

 ها     کمونیستیِ فداکاریجانب در رابطه با این     کندها را سیر نمییِ فاشیستجنازه

 بری     توانم ببینم که تو این همه رنج میمن نمی»جانب گفته بود:ه آنب
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 جانب جواب داده بود:و آن«     آوریاشک می که تو این همه

 لیز است سطحِ افکار     «     در این صورت تو به عینک احتیاج داری     عزیزم!»

 ان     چیسمعای گشوده     و استراقِیِ ما سفرهو حرفِ محرمانه

 انگالنی بر سرِ سفره نشسته و سیر ناشونده     و سؤالِ اساسی این که:

 شان آیا     جهان را از افول نجات خواهند داد؟هایدلیها با انسانسنگ»

 این فلوت     پاییز را از پالیزها برخواهد چید     فریادِ نیکِ و فطرتِ 

 ها     و در بشقاب    و یک دست بشقاب را بر رویِ میز خواهد گذاشت 

 دیوار     آن سویِ «     هایِ رایج را؟بینیای ورایِ جهانبینیجهان

 هایِ فلزی جورنیایندهای     با ذاتاش پروانهگُلی پشتِ فرمانِ ماشین نشسته     روح

 ای آینده     

 ؟  یِ چرخ و آسفالت خواهد بودرمانهمح هایِهایِ تو هم سارقِ سخنآیا خیابان

 کاری خواهد نمود؟     ها همهایِ تو هم با فاشیستآیا قاشق

 کُشد     در اصل دهانِ خودِ اوست؟دهانی را که میانسان نخواهد دانست و 

 ات     ای که دستیِ خویش     ای تیشهای دستِ تیشه زننده بر ریشه

 زند     یِ خویش میبر ریشهضربه 

 آردهایِ فلوت که سر دراخدام از سورهر گوری و از هر ک

 یِ هر سفری     تواند کرد     و سفرهآن سؤالِ اساسی را مطرح می

 نمکِ حقیقتِ خودش را خواهد داشتو طعمِ پایِ مسافرِ خودش را     

 شود     اما آن میزِ هنوز ایستاده     گویا از ایستادن خسته نمی

 خورد     انگالن و جاسوسان سُر نمی صورتِ     "مونالیزا"از لبخندِ لیز و مرموزِ 

 شود     ند     سرِ خدا باندپیچی نمینشکاسرار نمی

 بیند؟    ها را مییِ چشمخورَد؟     کو قاشقی که همهیِ غذاها را میکجاست عینکی که همه
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 همه چیزی ما بود
 شینینمندِ شعر میپشتِ فرمانِ شکوهبعد گیری     و وقتی سرِ صبح دوش می

 کشند     ها خودشان را کنار مییِ ماشینهمه

 گی تمامِ زندهبان بگذرد     و من بدانم که سخن از خیاتا خدایی زیباجان و شیرین

اش     غباری از خاکی بر جای نماند و     درخششی در یک قطره آب بود     که با چکیدن

 حافظه     یبو مغز اسمی بی     پیدا شد که همه چیزی خواب بود

      ؟تواند کردگونه یک انسان را رسم میدهان     چهبیو چشم اسمی بی

 د؟     ربایندیگر میشرافت را از یک     چرا دو قطره اشک     از پشتِ پدری یگانه

 دارد     اش را سخت دوست میگانِ فیلسوفآسمانی که شاعر است     ستاره

 دارد     اش پنهان میگانشمِ خوانندهو در عینِ حال آنان را از چ

 ای که حرفی از حروفِ نامِ توشاد     هر واژهداند که مغرور است و راضی و دلو می

    خوردنحرصبا جوش با نارضایتی و اش را کرده باشد آباد     و قهوهباغ

 یِ دریا را پُرچین     هنگام سفید     چهرهچی را نابهفقط موهایِ قهوه

 درخت ثمر ندارد     یا اگر داردکند     وقتی سرِ صبح تن ندارد     ها را سیاه میو برف

 رباید     دستی که پرگارش انسان را هر گونه که رسم کندفطرت آن را میدستی پست

 چکدای آب     بر خاک میای آب     با قطرهجا انسان در قطرهجا و آناَخره اینبِل

 گیرد     اشعار را زیر می     نشسته فرمانِ ماشینو خاشاک پشتِ 

 از پشتِ پدری دیگر است انگار      جلوداراین 

 یِ من     که چشمِ این دقیقه     گسلداش میهایگاهلحظه بند از تکیهکه لحظه

 گیرد     شود     شاید خدا دارد دوش مییِ بعدِ من     گم میدر چشمِ دقیقه

داند     آید     که کسی نمیکند     که این باران بند نمیایت را اجابت میدارد غسلِ جن

 از خواب بر خاک چکید و      شبی اَخره رؤیاکه کسی ندانست     که بِل

 عطر و عطوفت و عنبر است      گاهِزی ما بود     گرچه جانِ شما جایپیدا شد که همه چی
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 اش مرده و     میتاما آن دریا     مریم و ماهی و معصو

 یِ قنبر است     خانهو وقتی قهوه     یِ قنبر استخانهقهوه    سوز این دنیایِ دهن

  شودمی بخارو فلسفه  کند     شعرلحظه غُلغُل میحظهشرافت ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زدنِ آتش کتک
 برای فرخنده، آن زن جوانِ افغانی

 

 

 بَرَدت     عقلِ او به راحتی راه به ماتحتی مییِ خر اسدر گریه اشاحساساتِ او ریشه

  "کابُل"هایِ نری که دیروز در مرکزِ هایِ نر است     انسانکه از آنِ انسان

 قدر با مشت و لگد کتک زدندزدنِ قرآن     آنزنی را به جُرمِ آتش
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 ش بر دوشاگانبارِ ستارهزدن جانِ سالم از آب به در نبُرد     آسمان با کولهکه کتک

 به حالِ زارِ او افسوسِ بسیار خورد     

 ای؟عشق بودهجرقه و بیهایِ بیآیا تو تا به حال سگِ پاسبانِ سنگ

    توان رسید؟هقِ گریه به مقصد نمیی از هقای که با باردانستهآیا تو نمی

 سنگین گونهشود از خجالت!     دیوار را که چهگونه سرخ میاین سیب را ببین که چه

 کردن به امانت!گونه شکم داده و در حالِ شکستن     از خیانتکه چه

 سوزِ نگهبانِ یک معبدش را     و چشمانِ دلا کوچکگونه که پدری مهربان پسرِآن

 دارم     من او را دوست میدارد     اش را دوست میِ خوبنگاهِ خدای

 آزرم     هایِ الیافبا سالم کردن به      و الف پا زدن به لِفت و لیسمن با پشتِ

 یِ آزرده     نجاتِ جانِ آن بچه برایِ     پلیس و کمک طلبیدن از

 را در آینه نجات داده      در واقع رویِ زیباترین معنی     یِ در شکمِ مادرآن بچه

 رد     یِ خر ریشه در احساساتِ علف داگریه     امنجابت را در مرکزِ دستِ جهان گذاشته

 بارد     فرومی راه به راه مقعد از آسمان    چه در کابل چه در تهران 

 اش تفتیشها     خانهو آتش است که به جُرمِ گرم کردنِ دست و دلِ انسان

 یِ درشتِ توشود     ای خدایِ نر     ای دنیا و آخرت     دو خایهو خودش کتک زده می

 اش هستی است گونه به درونِ سیبی که نامچه    به ما بگو که آیا این همه کِرم 

 هایی که پنهان     ؟     کِرماست راه یافته

 اما آشکار          بلعندیِ عاشقان را میهایِ عاشقانهیِ جملهجرقه

 کنندشان حمل مییِ دستهایِ آدمیان را در کیسههقِ گریههق

 هایِ مشت و لگد پیچیدهطنینِ ضربهاش     من آن بازاری هستم که در خلوتِ ذهن

      زناننفسو نفس لنگانلنگ یبازاری که از آن قرآنی غُر     سوار بر خر

 آوردجا خبر میرود     کسی ناگهان به اینبه جانبِ پزشکِ متخصصِ امراضِ جنسی می

 یِ آتش است به کونِ ابلیس     اش     امالهداریآن زنی که امانتمرگِ از 

 لیسچاپلوس و کاسه بلیسیا
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 داروینشفابخشِ دارویِ 
 !ورق بیا در این سرما قراینِ خشکِ قرآن را آتش زنیمورق

      !مان را گرم کنیمهایِ زیبایداریپای و پای

      !یِ حشراتِ حشری نرم کنیمیِ وحشیانهای با اندیشهدست و پنجه

      !انِ مهدِ عهدِ عتیق     کمی ولرم کنیمگیِ خوابیدهپُرخوابی     آبی را که از اوست

      اشیِ من نیست که در کتابِ درسیسایهاین تنها کودکِ هم

 برایِ او          گرید     خدا نیز با اودارد می     هایِ مادرشدلیاز سنگ

 قرآنبیا قرآن»گوید:گرید     خدا از خود به شک     و به تو میدر قلبِ او دارد می

      !یِ جهان     و آتش را ورق زنیمقراینِ کهنه

 بر ابرویِ اکتشافاتِ غریب     !ای دنیا را دیدن     قدم زنیمهایِ تازهیِ با چشمدر کوچه

  داری مهم استپای«     !نخست وسمه     سپس بر عطرِ وسمه     بوسه زنیم

 تی از آن به این حوالیدیگر بازگشکه دانی     حتا در پایِ آن داری که تو می

 تر از طراوتِ برگانِ اقاقی ـ در میانه نیستـ آن به اتجانیو به مالقات با حواریونِ جان

 کنداز ماه     و پُرزورتر از پلنگ می و سفیدتر داری سِحری دارد     که مور را زیباترپای

 یِ شاهیت کنندهداند     که پلکان پلکی در خود دارد تماشایی     ماداری میپای

 ها بنیاد بگذاردفشانِ کهکشاناش را     در آتشتاج و تخت خواهد بساطِکه می

 هایِ درسی هستیمتا نامِ خدا را     از خدایی بردارد     ما محتوایِ مختلفِ کتاب

 گیرند     سپس با بزرگ شدن     ها را یاد میکه کودکان ابتدا آن

 کنندها دمیدن     بازشان فراموش مینو هوسِ وزارت و وکالت بر آ

 خوابِ گهواره را     مگرِ آبِ اشکِ چشمِ حشراتِ حشری»که:پرسند و دیگر نمی

 با خود تا کجا خواهد بُرد؟     چه کسی امانت به دستِ حواریونی خواهد سپرد

 گی     و حوایجِ زیادشان     حوصلهکه کم

      «راند؟بله مییِ حواله و قباله و قماشین به حوالی
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 یِ زیبایِ شکستهداریات همه کپک زده     ای شاهدِ هزاران پایهایای پلکی که پلکان

 برایِ این عجوز تجویز کرد          "داروین"که  آن دارویِ شفابخشی

 خوان     یِ قرآناز مرزهایِ تنگ و تاریکِ یک دو سه ذهنِ زنگاری

         تر تجاوز نکرد!      متر هم بیشدریغا که اصلن چهار پنج سانتی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای راه رونده در کوچهدایره
  دنیا را تصادف آفریده     نخستین دفِ

 و حساب و کتاب داشتنِ کار و بارِ روزگار را نفی کرده     

 و شراع را از شراب و شعر چنان مست     که کشتی کج و مج     فراموش کرده لج

      "راری"هایِ آوازِ گیرین اما ناپیدا را     نهفته در دیرینهآن راهِ شی
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      "نیما"سازِ هایِ تازهبان بر گلویِ گلستاندر پیش گرفته است     کشتی

 آید     آید     کسی از نرده باال میبوسه زده است     کنار کشیدن از پرده می

 تمامِ روز ایستاده به جاسوسی     ست     ا آدمی فلزی ایهر پنجره»گوید:و می

 «     را لو دهنده هاپارو     یِ خویشیِ شخصیبرایِ پول و راحتی

 از راهِ دراز یا کوتاهی بیاید          ام که هدفیمن تا به حال ندیده

چیزی که وجود ندارد          بختی برساندیِ کسی را بزند     و او را به خوشدرِ خانه

 نسبت دادنِ هر انگشتی          ؟شِ کسی بیاید     یا از پیشِ کسی برودگونه پیچه

آورد     شراب را از مستی درمی     اندازدبه نخستین دفِ دنیا     آن دف را از اعتبار می

      نشینِ یک قورباغه استزاری را که مغزش همو لجن

 کند     ای نیما     سرمشقِ ساکنانِ دو دنیا می

      سنگینبا اندوهانی     نیده آوازِ آدمیان را در گردشِ شبانی ای ش

 رد که آوازش راادای که گُلِ مینا نی ما و پیش از ما دانسته بودیتو بی

 توان خرید     و بَریدهایِ اصلی ارواحی هستند     با پول نمی

 شاعرانی که گاهی تصادف در شعرشان     نشینِ شاعرانشب و روز هم

 ست هر لحظهن نقشی را دارد که خورشید در جهان     و گیتی را گلوییهما

 انگشتدف و بییِ پیشِ خویش را نفی کننده     حاال اما بینفیرِ لحظه

 ؟     جا که چه کنماین تنهانگران و  امپیاله     من ماندهستاره و بیبی

    اند  هایی فلزی و چارگوشآدم هایی کهبا این همه پنجره

  هایِ پردهیِ سرکشنده از پشتِ ناپاکیدستی با هوایِ گرفتهو در هم

 روندهای در کوچه راهمنتظرِ به دام انداختنِ دایره
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 دوزخِ سردِ اسفند
 بردار نبودبردار نبود     فرمانیِ خواب هم دستخودنمایی در حوالی

 صیل و صمیمی هستی یِ خواب ثابت کند     که تو آدمی اخواست به اهالیمی

 بها و طبیعی     ات گرانهایو اشک

 گانِ ساحلِ بیداری     اند آن نشستهخواست دیگران بدانند که بَدانمی

 گرفتاش گُر میگرفت     تنهایی در قلمخودنمایی قلم که به دست می

 اشستیو من دست به دیوار     و ترسان از دیوار     زیرا دیوار در پشتِ اظهارِ دو

 شد     هایِ پوست کندن روانه میآدمی را به مسلخ

 شد     یِ پروانه     دیوانه میپناهیطوری که هر ترانه برایِ بی

 زد     گرگی چنگ بر زمین میکوچه      هایِ عابرِدر چشم

 بیاموز از آن ارغنونی که با رفیق گرفتنِ این و آن     !یعنی که اسرارِ دل مکن پیدا

 هایِ جوشیده و چکیده     زد!     حاال اشکیِ خویش میشه بر ریشهتی

 گونه و کجا     من پیدا     جمع     یِ تو را     چهخشکیده و پریده

 هایِ اصیلگونه اثبات     که آدمشان باز آورم؟     حاال من چهو دوباره به جایِ نخستین

 اند     هایِ دلِ خویشلرزان از لغزش

ای ناپیدا در فضا     جاودانه جنبان به جانبِ راست     ست آویزان از شاخهمین سطلیو ز

 به جانبِ چپ     هم جالدِ راستیان     هم جالدِ چپیان     

 بعِ گوسفند     یِ گرگ و     هم بعاش هم زوزهسطلی که محتوای

 دوزخِ سردِ اسفندهایِ بهشت و     هم خیانتهایِ سبزِ اردییِ پیمانهم خُرمی

 کران را در خود داردای زیباست     که تمامِ دیگران را     که جهانِ بیتنها آن خودنمایی

 دو ظهرِ دور از هم راخندِ یک خورشید     ها     گاهی لبو در پشتِ اظهارِ دشمنی

 دایهام     من نوزادی بیسایهتواند با هم دوست کند     من دیواری بیمی

 هایِ توام     من روحی خالص     و دانسته که تمنایِ اشکمادهلمی بیمن ق
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 ها     چدن شدندلییِ چکش و نازکدیده شدن است     در میانِ مبارزه

   نشکستن و ماه را لو ندادن     
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 یِ دریا شکستِ غرورِ قو استدستیتنگ
 طوالنی؟     چه چیزی در سایه خزیده خیره به چه شده بود او برایِ زمانی چنین

 دانی؟با سایه آمیخته     و خودش به سایه تبدیل شده بود؟     آیا تو می

 امان در جانِ من گریه کندخواهی     که هواپیمایی بیآیا تو می

 و هیچ مذهبی دستمالی سفید و تمیز نداشته باشد     برایِ تعارف به او؟

 کند     برایِ چرا به دنیا آوردنِ او را می   این پسر پدرش را محاکمه  

 ای که خالِ صورتِ آسمان استهایِ دریا را؟     آن ستارهبختیبرایِ چرا تکرارِ تیره

 اشیِ اسرارِ جهان است: هنرِ هنرمندی یکتا که پیشِ تابشبازی یِخالِ برندهتَک

    هیچ و در باد وزان است       هایِ بدنِ پلنگتمامِ خال

 آید و رویِ صندلی     نشستن را تعریف     گی میاز آن است که خیره

 امکند     من کجایِ هواپیما نشسته بودم     نشستهو به سایه تناسخی زیبا را تعارف می

 یِ خدا     یِ دریا     شکستِ غرورِ قو است     و بیماریدستیکه هنوز تنگ

 زیدنِ ما از خاک     به سویِ خاک     ای خ     کند؟تر میخدا را سالم

 یِ پدرِ خود استای جهانِ پُر خط و خالِ مارناک و رازناک     هر پسری     خالِ چهره

 درپی     خود به خود استپاسخ و پیهایِ بیباز شدنِ این در به رویِ پرسش

 و بسا خداشناسان که کافر و     بسی کافران که خداشناس     

 بود      که هواپیما پُر از پلنگ     گویدای خون می قطرهسقوطِ قرمزِ

 از تهی بودنِ خویش آن پیمانه     آرامش نداشت و پُر از درد بود     

 یِ بشری     یِ قبیلهاما با وجودِ شکستِ غرورِ قدیمی

 زمین در میانِ سیارات یکتا و     سراسرِ حیات با تو که سرت هنوز که هنوز است

 داند     ساید     میگی مییِ جاودانهبشِ تناسخ بر اوجِ آبیاز تا

      یِ من است کرانهکه واژه پسری سفید و دُردانه     در صدفِ دریادلِ دهانِ بی
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 هنوز باید زنده ماند
 ها را خواند     گییِ شاید و شایستههنوز باید زنده ماند     ترانه

 از ستاره و شادی راند      یاش تابشماشین را به سمتی که

 سار منها کرد     از شور و سورِ لغوِ مجازاتِ اعدام     هنوز باید سنگ را از سنگ

 اندهایِ ما بسیار کمغوغایی به پا کرد     هنوز باید دانست که دانستنی

 انددر به دنبالِ خُرده اخگری از نمکران     دربهها در دشتِ بیزیباترین گُل

 اش اش است     که دَمِ دستای که در نزدیککه آدمی     از آدمی و از مِی شگفتا

 گیرد     ن چیزی ایراد مییتربه خاطرِ کوچک

 هایِ دوردست     ها و مِیاما کاری ندارد به بارِ آدم

 حتا اگر این بریزد امیدی را بر خاک و     آن بیاورد برایِ جامی شکست

 من در خواب دیده بودم      شگفتا که آن آتشی را که

       گانی را که من در آب شنیده بودمو فریادِ سوخته

 تو      از چشمانِ اکستر برایِ تو بود     دودش نور راثمرش بستری از خ

 هاشده در جلگهربود     هنوز باید دانست که نامِ آن کودکِ گمها میاز چراغرا و دانش 

 اش تمنایِ بیرون آمدنست     و ستاره و شادی از جیبا یِ تاریکییِ منفیمعنی

 هایِ منسوخِ اعدام را دارند     و رفتن و رقصیدن در میدان

 دانیخواهی به باید و به دستور تبدیل شوی     ای شایدی که میای شایدی که نمی

 و ای به دستدل دایرههایِ شیشهها جدولِ ضرب را در خود دارند     انسانکه سنگ

 اند     نشینهایی که مکعبافسوسی بر لب     برایِ زن

 اشنشین در کشورهایِ اسالمی     تو این ماشین را ببین که در دو حدقهمکعبِ اتاق

 جایِ دو چراغ خالی است    

 گیرد!  یِ گیاهان میاما با این وجود ایراد به رانشِ سبز و دانشِ عمودی

 کمت     حهایِ بیاعدامِ حُکم این ماشینی را که رأی     به
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 داند     دهد     این ماشینی را که نمیعصمت نمیهایِ بیو مجازات

 ضرباش را پاک نکرده است     و شگفت نیست که جدولِکه آن اخگر هنوز نمِ چشم

 گذرند     حسابِ کسانی را که روزانه از درِ مرگ میبا آن که 

 دارد      مثلِ استکانِ سردِ آبی در دست

      گویدیِ خُرد و خردمند مییِ یک ماهیاما در استکان جایِ خالی

      گی کرد!         هنوز باید زنده     خوان آوازِ آبیکه در زیرِ این آسمانِ
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 هایِ تلویزیونیبرنامه
 ان به راست و چپبدن     آویخته از دو شاخه و جنبیِ عریان و بیدو جمجمه

 وطن      به باال و پایین     یکی قرمز یکی سیاه     اما هر دو بی

 یِ خاموشِ تلویزیون     ام افتاده بر صفحهو من تصویرِ ساکت

 اش رفته با تو به ناکجا     یِ خاموشِ تلویزیون     هوشو صفحه

 هایِ پشتهر عزایِ کُشتهخدا     لذا دجا آن دینِ پاکِ بیدیگر باز نیامد به این

 رود     دارد بر پشتِ زمین راه می پریشان  پشتیالک

 شویداش را میو گریه گُر و گُر صورت

 کند     یِ خودش را با زنجیری محکم به زمین وصل میکسی خانه

 اش پا دربیاورد و او را بگذارد و بگریزد     که مبادا خانه

 شنا کند     آشنابی در آتا رود و کسی دیگر میشود     و برود با آن دو جمجمه دوست 

 پالتو است یِشود     مانتو خواهرِ بیگانهاما خودش در آب حل     خودش آب می

 مانتو     و آالمِ قرمزِ الله سراسر      یِبرادرِ بیگانهپالتو 

      ه سویِ درختبَرَد بسرِ سبز را می     دهد بر بادکه سرِ سبز را می ستاز اسالمی

 آن دنیا و آخرت          شاد     از میانِ آن دو جمجمهها را کند دلتا شاخه

      تر؟تر و سیاهشان تهیهایترند؟     کدام یک حفرهکدام یک آیا جمجمه

      یدر دستِ سگاختیارت ای      گردیلحظه به دنبالِ گردن میای زنجیری که لحظه

 کشید     بر دوش می ها راسنگدرد     زحمت و با  شعمر آن کسی که تمامِ

 مبدل شد      یپشترفته به سنگخودش رفته

اش را با تارِ عنکبوت بافته بودند     صورت     بر ابرو داشت یواره گرهو آن کسی که هم

      اَخره معلوم شد که ما مردمِ سراسرِ دنیاو بِل

 اندمان مخفیانه به تماشا نشستهون هستیم     که خدایانهایِ مختلفِ یک تلویزیبرنامه

 خدایانی که در خألاند     خدایانی که خودشان خألاند     
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 و وطن چه سیاه و سفید باشد چه رنگی     

 تلویزیون خاموش خواهد شد    روزی ولی سرانجام دیر یا زود 
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 یِ خورشیدپیش از پنچری
 ست     اما او را بر من منتی     ست این خاکگرچه ناپاک ا

 ها     اش در زمستاناز آن که پذیرا بوده است تقویمِ داغ

 پیامِ پاکِ شتابِ شاشِ عمرِ مرا     و تو را رسانده است به این حقیقت که دیر یا زود

 یِ خورشید     اَخره روزی پنچریاما بِل

 رود واژهپرتاب خواهد کرد     لب به لب که می ایرهیِ جهان را به دماشینِ پُرشیله پیله

 دهدها گلدسته میکند     با راستان دست     به عمارتها را افشا یا راست میکژی

 بر این خاکِ ناپاک     به بیرون از قبور هدایت /   گانِ قبور را  و پایِ غنوده

  هر کس:این است آرزویِ من برایِ     یِ خورشیدو پیش از پنچری

 یِ تنگاتنگِ کُسِ تنگِ حقیقت و     کیرِ بزرگِ زیبایی     کشفِ رابطه»

 زادِ ارسطو     در سودایِ بودا بودن     تماشایِ پروازِ پاکِ پرستویی هم

 «مندِ زرتشت را داشتننبودن     و تشتی درشت از آتشِ اندیش ییِ سوددر پی

 یِ بیرونی     دهدر این زمستان اما گویا مشکالتِ ناگشو

 یِ تو را به جایِ گِلهایِ سینهگیرند     سوراخیِ تو را در پی میراهِ درونی

 ترسند     تر میها کمها از سالحِ دستِ انسانگیرند     و گلولهبا قِی می

 شکل     ابله است آن کسی که از منتی منحنی     شانیِ لبانتا از واژه

  اضالعی را داشته باشد     یِگوییراست انتظارِ

 شان بر بلندترین جایِ جهانو آنتنروند     یِ مربع میخانهیِ مهمانکه به مهمانی

      آوردگانِ خاک مییِ خفتهخبر از پشیمانی و پریشانی

 سنگی      هایِ ماشینی     از قبوریدنِ آدمآیا بیرون آم

 نیست؟      ترایو شیشهتر پا گذاشتن به قبری بزرگ

 اش پیازها     یِ آرزوها سیر شده و     در آشپزخانهست که از همهپس این کی

 از ریشِ آدمیان؟فراری      یِ جهانهمه بیزار از ریشه
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 شعری که آمپول دارد
 یِ خویش بودکه از فطرتِ ناشناخته     کج و مج راه رفتنِ تاریکی نه از مستی

 از چه لباسی را خواهد دوخت مرگ        یِ این همه پستی  از چرایی

 هایِ من     پوشی داشت؟     ای کفشکه وسواسِ خوش برایِ او

 رویدهایِ گاز نمیاش     اردوگاهِ اُسرا و اتاقجا ببَرید که هرگز از زمینمرا به آن

  میرد     حتا یک مورچه به ناحق نمی

 ها در میان نیست! یِ ترانهگیهجا که ترس از تر شدنِ ماه و سرماخوردبه آن

 اند     گان     هنوز بیرونِ باغ ماندهنبودهجا اما حاال درباغاین

 اند     هایِ قناری را خواندهگی با نغمهیِ بیگانهرنگِ ابدی

 و آن سگانِ هاری که افسارشان را سوسیالیسم کشیده و سخت نگاه داشته بود

 دیگر سبقت گرفتهن و سر از پا نشناسان     از یککنابا بریدنِ افسار     پارس

      !کنندداری قربانی میدر پایِ ناپاکِ سرمایه را یروشن گرما و دارند

 شانست که مذهبهاییکج و مج راه رفتنِ گربه از زدنِ سبیلِ او نیست     از ریش

 رویِ رقص و آوازیِ گلستان به گیرد     با بستنِ دروازهیِ دیگران را گاز میپاچه

 تواند دستانی داشته باشد     گیرد     آیا حق میاز گُل حال می

 یِ قناری برایِ درختگیگی را از کسی بگیرد؟     و آیا حالتِ آشناغریبهکه زنده

 کند؟     ای ندارد که با مردنِ ما     شکل عوض میریشه در انرژی

  هایِ رنگارنگِ گیسو    گیآن همه بریده

 هایِ کَنده و انباشته رویِ هم در اردوگاهِ اُسرا     و دندان

 تان ناشناخته راداری دارد     اما شُمایِ گرچه فطرتریشه در درختِ نابکارِ سرمایه

 تان آماجِ گلوله     چه باک؟     و ماه را از تر شدنِ تصویرِ خویش؟از آن که عکس

 هایِ منای کفشگیرد     دش     ایراد میوسواسِ شاعرانه از هر لباسی بر تنِ خو

 داشته باشد      یجا ببَرید که شعرش     آمپولمرا به آن
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 جان ببخشد!امان     بیتنِ فقیری را رازِ دردی را از دردمندی درمان کند     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو نوع آدم
 ر و سفر را تا پایانی ناپیداها را پُر کردند     سیخاطرات هم با من واردِ قطار شده     واگن

 دُر کردند     دو نوع آدم در جهان وجود دارد     یکی شاعر      پُراز عطر و

 گان از تهِ دل است     یِ مردهو دیگری تمامِ بزرگانِ دیگر     و خنده

 یِ ضعیفی داری     خوش به حالِ تو که حافظه

 خواستم به تو بگویمو اِال میست     ا یِ ضعیفِ توات از حافظهحالیو خوش
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 که دهانِ تونل را بهل     تا به زبانی زیباتر از قطار سخن بگوید!     و کاروان را بگو

 تر از چاه بموید!     مثلِ آن اشکی     که ژرف

 رفتداشت در خیابان راه میپوره را بر تنِ خویش پوشیده     ای پارهگیکه دیوانه

 شوند     ریخت     قطارها هم با من پیر میمی اش پیاپی پاو از بدن

 گی خارج     شان     زودتر از موعد از زندهانترینحافظهو ضعیف

 گان یافت     و پرسید که چرا جهان     توان در دهانِ مردهشان را میو زبان

 ستشان با هم یکیگیشاعران را به دو نوع تقسیم: یکی آنان که شعر و زنده

 یِ خودم را دارمشان با هم فرق؟     من انجیلِ درونیگییگری آنان که شعر و زندهو د

 کارم     اما آیا نامِ آن منجی     خودم را می ها چشمانِخاک من در

 مرگ نبود؟مگر گفتند خواهد آمد خواهد آمد روزی     واره میکه همه هم

 هایِ تناسلیها آلتدراز     و ماشینها پاهایی ست روشن     خیابانگی تونلیدیوانه

 هایِ دیرینی هستندها خاطرهند     گویا آدمنکهمان عطر و دُری     که رازها را پنهان می

 شان     یِ قَویآورند     خدایانی که حافظهشان به یاد میکه خدایان

 شودیهرگاه یکی از آنان از قطار پیاده م شاعرانی که   از آنِ شاعران است  

 درنگیگیرد بیرنگی     در مشتِ خویش می دار     او را در خیابانینگاهای پیمانپروانه

 کند     پاک می     پاک اییِ ابریشمینِ پارچهاو را با مهربانی هایِ معتمدِاشک

 ای نداردگوید: نامِ نیکِ تو پس از مردن     دیگر برایِ خودت بهرهمیو به او صمیمانه 

 ای را از دل برآرد!     برایِ نجاتِ دیگران شاید     نعره اما
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 گردداش آسمان بازنمیبرف دیگر به وطن
 خواهند حواسِ مرا از نامردمان     گانی پنهان     مییِ تو مردهدر خنده

 یِ تو برفگان     از بند و زندان     پرت کنند     در خندهاز آن به ظاهر زنده

 ای بر بامی به دوربینی مخفی نوکتنگی برایِ وطن است     و پرندهز دلتر اپاک

 زند     برایِ دانستنِ نفسِ جاسوسی می

 رودها از خانه به مدرسه میای که صبحگی برایِ بچهگین است زندهچه  اندوه

      بوسندنه خانه     و نه مدرسه     هیچ کدام او را نمینه صبحانه     اما نه صبح و 

 اش     یِ نامهربانهیچ کدام مضطربانه منتظرِ آمد و رفتِ او نیستند     و خاله

 ستشود     درونِ هر آدم دریاییتعارفِ صبحانه به عسل     با خرس دوست میبی

 جوید     یِ تو را میصدفی که خندهو دریایِ مرا صدفی به وسعتِ تنهایی     

 دنیا نشستن     در »گوید:صدفی که به تو می

 کند     اش میراهیواره خطرِ سقوط همست که همدر هواپیما نشستنی

 ات کن!     عشقی را بر سرت بگذار!     خندی را به پایپس تو سریع لب

 هایِ مخفیای دوربین«     یِ دریا!یِ مدرسهو بدُو برو به دیدارِ آن کودک     آن دُردانه

 گردد     اش آسمان برنمیبرف دیگر به وطن     زندان ای    بندها ای 

 و اگر روزی در هیئتِ بخار برگردد     دیگر هیچ کس او را بازنخواهد شناخت     

 یِ مسافرانِ هواپیما     دهندهاو مبارزی بود نجات»هیچ کس نخواهد گفت که:

      یِ محرومان با عسل و خُرماگییِ گرسنهزداینده

 «     اش نقش بسته بودخندی بر لبهربانی همیشه لببرفی که از م

 هایِ آشیانِ مرغان     زنم به سقوطِ هویتِ انسان و به ساقهمن نوک می

 اش را پهن کرده     جا سفرهتا بدانم که چرا خطر همیشه همه

 هایِ تبعیدی یا مهاجرِ خودش نیستکدام از خرستنگِ هیچچرا وطن دل

 یِ خودم استفاده کنم     م از تواناییتوانگونه میو چه
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 ام از اندوه     سایهیِ همبرایِ پرت کردنِ حواس بچه

 ها پنهان     یِ در خندهای مرده     توستسرمشقِ اش دنیایِ درونصفایِ ای که بچه

      اش از زندانهایبازیای که به خاطرِ آزاد کردنِ اسبابای هنوز خیرخواهِ دیگران     بچه

    یِ زیباترین کبوترانِ جهان استآموزگارِ تنهایِ مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتحادِ جماهیرِ جان
 تر از هر چه گوهر و سیم بود     دوباره دیدنِ تو نسیم بود     زری سره به

 یِ جداافتاده از بدنِ شمع     ات روشنیو در شنیدن

 فنجان شناور و     پیامِ عمر ناپیدارسید     شب در دوباره با بدنِ شمع به وصلت می

 منتی بر کسی     بر رویِ میزِ تحریر در حالِ تکمیلِ خود     و متن بی

 دوباره دیدنِ تو هدف بود     

 رفت و     ها پیش میباری بر دوش در کوچه پس کوچهگی با کولهاما زنده
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 یِ بلبل رالِ چهچههشنید غُلغُدید     و نمیهر لحظه خودش را در اولِ راه می

 که از او کتری شاد و شیدا و خندان     و رقصان مردانِ میدان     

      "کوری عصاکشِ کوری دیگر"

 ی کورتر از خودش را بر ایِ تودهخواست رهبریست که میحدیثِ آن حزبِ کوری

 عهده بگیرد

 آن حزبی که نخواست یا نتوانست حقیقت را ببیند     

 بینیای شورانگیز و غیرِ قابلِ پیشهان اتحادِ جماهیرِ شوروی     با جرقهتا آن که ناگ

 یِ من استکنندهخاکستر شد     اما هنوز آن نسیمِ وزنده از جانِ تو     زنده

 هر پیامیِ عمرِ کنندهیِ من     کوتاهکنندهزبان     پروانهبدنِ تو شمعی دارد شیرین

 ز نیام     یِ شمشیر اات برکشندهو دست

 هایِ ریخته     گی بخشیدن به خونبرایِ دوباره زنده

 شویی     می  خودت راای شبی که داری در فنجان دست و رویِ

 گان     گی با ستارهخوابهدهی برایِ همداری بدنِ خودت را صفا می

 واره خودشان را     هایی که همبرایِ به رقص درآوردنِ نطفه

 تن بگو     مکنند     تو به آن ه به هدف حس میدر راه و نرسید

 نویس اگر متن ننویسد     ست بر سرِ خواننده!؟     متنکه این همه منت چی

 شوداش خشک میشکند     دلِ قوریاش میشاخه     کنداش دق میبلبل

 ها هستندیِ قطرهآن وقت مهمانان نخواهند دانست     که آنان هم جزیی از توده

  دانند که جرقه و خاکستر    هایی که نمیتوده

      شونددیگر زاده میبرایِ تبدیلی ابدی به یک

   دانند که هر یک از آنان باید حقیقتِ خاصِ خودشان راهایی که نمیتوده

  در اتحادِ جماهیرِ جانِ خودشان بیابند
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 خدا نامِ دیگرِ تصادف است
 شِ خودش     حتا استخوانی را هم به یاد نداردهزار سال پی 3زمین از ساکنانِ 

      هزار سال پس از عمرِ شما! 300چه رسد به از ما     در 

 جا بربست رختپرسشی از اینباشد که مثلِ یک درخت     بیآن تر پس شاید به

 و وقت را به دقت با نبضِ خود رسم کرد     و سرِ کالسِ ابلیسی حاضر شد

 شونده      قطره آبست قطرهمِ دانش     مِهیداند که توهُکه می

 مختصرِ هستی یِهها به دستِ دروغ     دروغی واجب     تا این چند روزو افسارِ افسانه

 دوزد     با خنده به سر آید     واجبی چشم به چشمِ مو که می

 گی از یک تصادف به وجود آمدهشود     که زندهبه کشفی بزرگ نایل می

 هافی که نامِ دیگرش خداست     و سیر و سفرِ ساکنانِ زمین در هزارهتصاد

 سفری به سویِ خویشتن بوده است     و شرافت و اقمارِ شرافت

 شان راگانی که تولدشان     نیز تدفینبخشند از ستارهمدارِ تو را تمایز می

 بودندها در پرسش نایستاده زند     هیچ کدام از گُلسود و سودا رقم می

 کرد     دهانی که فواره داشتها     ما را به سویِ دهان هدایت میو گشودنِ دلِ گُل

 کرد     تو را که نامِ دیگرت درد بود     اش در تابستان تو را صدا میو سایه

 هزار سال پیشِ خودم 30مندی شبگرد بود     حاال من از اندیش اتتو را که ستاره

 جز این که آن زمان نیز     زمین      آورم؟    یچه چیزی را به یاد م

 تفاوت     یِ خدایان بود     افتاده در این پایین     خدایانی بیخِلطِ سینه

 ای از سود و سودا؟ای از دانش و     چه کسی را دفینهکه چه کسی را دفینه

 چربی کردنِ تن؟یِ پُرروغن و پُر چه کسی را سفر به سویِ خویشتن     چه کسی در پی

 طور تصادفی     ات همیناستخوانِ شریف     ای شرافتای تکه

 گویان و دزدان     ناسزایی و تُفی     ات به دروغای تحفه

 دهیمینیرنگی درس تان     به ابلیس بییِ گورسگاهِ سنگیتو در دانش
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 دهی     اش ترس میتو با تهدیدِ او به واجبی     به موی

 توهُم بستتابشِ بیاند که این چند روزِ مختصرِ هستی را     نباید دل به دانشِ تا بد

 یِ خوش بر و روی     فرشته 6ها را گسست     باید با باید افسارِ سستِ افسانه

 جانبِ هستی      4در      یِ مهتابچون پنجه

 نیز مانندِ تولدشانشان که تدفین     ای نشستهایِ تازهشبانه به گفت و گوی با لذت

  پُر از عزت است     و نامِ دیگرشان برگ و بار گرفته از درخت
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 ! ها خاموش شدندخوب شد که حماسه
 ست را     ست را     خوب و بد کیخوبی و بدی چی

 باید با معاصرترین دهان تعریف کرد     

 نه نداردشاااطمینان در هیچ کجا ک  ه ندارد   و باید دانست که هیچ چیز در اطمینان خان

 شان     نظری قطعی راجع به کسی ندارندها فارغ از قطع و شکلو تمامِ خشت

 کند آید     کسی که رشد نمیشخصیتِ ساعت پاره پوره و ثانیه به ثانیه فراهم می

 تی دارندکند     و از نظرِ مقلدان     نامقلدان یک مقدار یا چند مقدار قاتغییر نیز نمی

 هایِ نامعاصر با ما     فراموش شدند!ها خاموش شدند!     آن ماسهخوب شد که حماسه

 تا دیگر کسی انتظارِ آهن شدن از بدنی گوشتین را نداشته باشد     

 ای فوالدین را     از موجودی چوبین نطلبد     و تابِ تحملِ شکنجه

 و زور و قلدری فتنده با زردراُواره نامقلد است     معاصرترین دهان هم

  رسندها وقتی به ساعت میپرهیزنده از قطعیت در هر نظری     و دانا به آن که ثانیه

 شودشان به کلی عوض میشود     شخصیتها میو ساعت از آنِ آن

 کنداش تغییر نیز نمیکند     بختگفت     درختی که رشد نمییِ من میباغچه

 خورده است     ولی حاال از ما مرده استاز دلِ خود خون می هاو آن شاعر قبلن

 ها     آهنراه ها و ریلِو در میانِ انبوهِ برگ از ما رفته است    

 «ست؟بدی و خوبی چی»شود     آوازِ ای قطع نمیدچارِ چاهِ ویلی که در آن لحظه

 ات نپریده است خوابزنی     که رؤیایِ حماسه هنوز از سرِتو داری در کجا پرسه می

 دانی که فرقِ این انسان با آن انسان     و هنوز نمی

 تواند فرقِ میانِ نور و نوره باشد     مقصود از کوره     یکی آدمی عصا به دست ومی

  ! یِ آهنگرخانه باشدیکی کوره
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 خاکریز پیامِ پیامبری به نامِ زرتشتِ
 بردماز به درگاهِ پروردگاری که یک پرنده بود میمردم     نیبا هر دانه اشکِ تو من می

 گندددانستم که از در دو نقطه ماندن     تمامِ شور و احساساتِ دایره میرفته میو رفته

 کندهایِ عاشقانه هوا را تنفس میو دستی که دور از تپشِ قلبِ لرزش

 گان نخواهد بُرد     یِ فرشتهاش راه به خانهتفحص

 هم حیوان است یِ انسان وُوالدین     وظیفه یِگییِ زندهان برایِ ادامهزادنِ فرزند

 هم رَست     فرشی در زیرِ پایِ رنگینِ هنر پهن     اما هر کس از این وَ

 اش     فرارفتن از دایره خواهد بود     و خواهد کردن

 آب نریزنده بر سرِهایِ خدا را خواهد سرود     ای خاکسکوتِ شفافِ اشک

 یِ آتشی رزمنده و پاک     کش کنندهای زرتشت     ای پیش

 اتکایِ پشت     خودش غنیمتی بودآن نیمکتِ بی     باکهایِ سرد و بیبه دست

 اش اش     با قالبِ سیاهِ اسالمانقالب یِو توفانی غنیمتی که دریغا ما با غوغایِ توخالی

 هنر     رنگ و بیاز دست دادیم     حاال این نیمکتِ بی

 گونه مترسکیآید و نه پروردگاری میخی     نه ابدن هیچای چوبی درمیازش نه پرنده

 چرا که این نیمکت نه پشت دارد و نه رو     این نیمکت اصلن تخته ندارد     

 آورم     هایِ خودم را به یاد نمییِ مرگو من حاال دیگر تعدادِ واقعی

 خوانِ سرِ قالب     دریاها را در آغوش گرفته     و کِرمِ قرآننِ توفاچرا که اشکِ تو 

 ها را فریب داده     آن دو نقطه یکی دست بود و یکی تن     ماهی

 خالی و تنهاجا یک دستِ که تن به کلی از بین رفته و مانده است به جا     این

 از وطن      یک دستِ جداشده از کتف و از دامنِ دوست     دور از آشیان و

 قلب     آتش و بیخواهد بیگونه میدستی که پیدا نیست چه

   دربیاورد! را  یهنر     ایاز تخمِ پرنده
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 خوردگوشت است که گوشت را می
 ایم     که پرسشِ گیاهان     ما هنوز به آن حد از دانش و رشد نرسیده

 طرزِ بیانِ عشق را بیاموزیم ربانمه هایِ گیاهی را بشنویم     و از حیواناتِیا پرسش

 دانیم پیش از آن که صبحبینیم     و نمیما هنوز تمنا را در اشکِ اشیا نمی

  دکنرا با ما انکار می یِ خودشرا سه بار صدا زند     خروس آشنایی "پطرس"

 اش     کننده     دریغا که روغنآن چراغِ چشمِ شما را روشن

  بدنِ انسان بود     و رونقِ دروغ     هایِگیچرک و عرقِ خسته

 کردبا میسار از الفبیرقِ غرورِ انسانی را پایین کشیده     لغات را شرم

 یِ گیاهان خروس     رویند و از سرشاخهها گیاهان میاز پرسش

 اش کجا باشداش     و روغنِ چراغو پطرس بسته به آن که سودِ جیب

 شود و     یک لحظه خاکِ رُس     ای دُبِ اکبره میمثلِ خرس     یک لحظه ستار

 ها را     یِ دانایی     چرا تو ندانستی که چشمِ آن انسانستاره 7ای 

 برقی از چرکِ یک جامه روشن کرده بود؟     

 چرا تو ندانستی که چه انسان حیوان را بخورد     چه حیوان انسان را     

 خورد؟     را می در نهایت این گوشت است که گوشت

 فهمند     هایِ انسانی را میپس گیاهان شاید که پرسش

 خواهند گرفتار آیند به چراغِ جهانیچرا که نمی     گذرنداعتنا میاما از کنارشان  بی

 پرسد:می ییگوید     تمناها سخن میدر اشک ییسوزنده با روغنِ دروغ     تمنا

 تمنا عاشق است     «     چهار جانبِ صلیب کجا!؟ چهار پایِ چارپایان کجا و    »

 شودیِ تو گوشت پیدا نمیدر خانه»نویسد:ای شاعرانه خطاب به من میتمنا در نامه

 یعنی که تو قصاب نیستی     اهلِ هرج و مرج در یک متنِ ادبی     

 حد و نصاب نیستی     ت بیانها عامدهایِسریو در سبُک

 اش     عشق     مثلِ خروس و صدای ترین طرزِ بیانِهدانی که بتو می
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 یِ سه بدن است     در سبزی      مؤنث و مذکریکی شدنِ دو پیچکِ

 یِ صورتِ بوسهیِ چلیپا     از سرخیخوردهو ستایشِ چهار جانبِ چاک

           «از لذتِ استکان و عرق است

 

 

 

 

 

 

 

 شاید سیاراتی باشند که...
 کنم     بسیار کوچکجا     تو را کوچک مینی باشد و کورها بینا     و خدا همهتا فضا نورا

      ام پنهان در قلبام به درون بُرده     و از چاکِ سینهکنم     می تبدیل کلمهبه تو را 

 دارند     هایی که چشم یدا کنند     گلولهتوانند پحاال دیگر تو را نمی

 شان     دهانهایی که در گلوله     ندچهره دارهایی که گلوله

 ها     د     شاید سیاراتی باشند که در آننگویباروت سخن میبدی و 

 گی معنایِ دیگری را القا     و آن القا خالی باشد از خوردن و نوشیدنزنده

 ها     از خوابیدن و قدم زدن در پارک

 اشد     گی رنگ و صدایی نداشته بجا اصلن زندهشاید آن

 و شما بدنی داشته باشید یا رنگ و صداهایی داشته باشد خارج از تصورِ ما     

      "جااین"اش بدن     اما حاال اش داشتن نباشد     هم بدنکه هم داشتن

 وجویِ لغاتی برایِ بیانِ خویشجایی بودن     و واقعیت در جستمجبور است به این

 بخشیدن به خود      وجویِ واقعیتو لغات در جست
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 کند     برایِ حقیقت را در رؤیا دیدندر استکان می ییِ چایخودش را قاتی یخواب

 ها درآوردنسایهکند     برایِ سَر از اسرارِ هماز سوراخِ قفلِ در نگاه می یخواب

 رسیدن به کسی      هدفی برایِهیچ اعتقادی به چیزی     بیشعر بی

 نگارد     اما موقعِ بیرون رفتن از صدفرِ خودش را میدر صدفِ تنهایی ضمی

کند     یِ چشم و     دو تفنگِ گوشِ جاسوسان     تو را کوچک میاز ترسِ دو گلوله

 اش پنهان     و در قلبکند     تو را به عطرِ گُلی تبدیل میبسیار کوچک     

 ها معنایی نداشته باشد     ها     وصال و فراقِ بدنشاید سیاراتی باشند که در آن

 جا     اما حاال این     ای به خدا بودنِ خود آگاه باشدو هر ذره

 گین که چرا زمانه     یِ نی نهاده     غمصدایی سر بر سینه

      زهر دارد در آستین و آستانه؟

 دهند     را نمی یِ مفتولی معصوم و مقتولسپارییِ خاکچرا اجازه

 توِ اشک        آری ای دوستاش را به چراغ؟     یِ عزاداری و گریه در مرگاجازهچرا 

 رَشک است     توِ درد     منِ درد است     درونِ تو بی     منِ اشک است

 یِ روشنِ اندیشه افسوسا که پُر از گَرد است     خانه

 پس من باید برایِ گردویِ شیرینِ گردونی که تویی     

 علیهِ گلوله پیکار کنم     کاری شورانگیزانه کنمیِ پُرمغزِ خودم     ستارهیعنی برایِ 

      ها را پُر از نمکِ ترانهگوش

 یِ کاروانِ خسته بردارم     بارهایِ شک و رَشک را از پشتِ شترهایِ تشنه

                    رمیِ شفاف را بگذاگُل     و دو آینهیِ کوه     حداقل یک دستهبر هزاران کوهانِ سنگی
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 تواند تو را بخردفروختن نمی
 گی پُر کنند     هودهیِ خودشان را از بیتا کیف و کیسه

 ها گرم     گیو سرِ خودشان را با روزمره

 بَرندشان را خاموش     یا از راه به در میروند و چراغآنان به سراغِ دیگران می

 گیرد     و از دردِ ایشانها دردشان میذارند     و سایهگها میآنان پا بر رویِ سایه

  واالیِ مقامی     یِبا ارمغانِ قلهنه گیرد     فروختن دلِ من آتش می

 ات     تواند تو را بخرد     تو را که از غرورِ بلندِ انسان بودننمی     و نه به هیچ قیمتی

 کش شاد هایِ ریز و زحمترچهها فروتن و سر به زیرند     و موتمامِ بودن

 اندات دو پرندهکه دوستی صمیمی  چون تو را در کنارِ خویش دارند     تو را که دستان

 میرند     هایی که در عشق زاده      در عشق میو به دنبالِ دانه

 هایِ شعر گفتن؟     گیگونهیا در چه     هایِ زیستنتجربه در چرایی

     ست؟ این     دو تا نیستند     که آن دو تا هم یکیآیا مگر هر سه تایِ

 میرند؟و آیا مگر هوایِ تازه و احترام به ریه     از ریایِ تاریکِ درونِ کیف و کیسه نمی

 گیرد      ها     من دردم میام که از پا گذاشتنِ تو بر رویِ سایهمن هزار بار گفته

 ها در من جان:  خوبِ گذشتهگیرد     و خاطراتِخواب از من پَر می

 توانستم که از زمین و زمانتر میتر و مخفیانهای بودم و سادهآن زمانی که مورچه

 هایِ در مرز     از رؤیاهایِ در مغز     خودم را کنم پنهان     و از مراقبت

 هایِ در هر رمز بگذرم     و از تفتیش

 گی هر دوروشد     در هنر و زندهفیِ خودش را میآن کسی که دوستانِ صمیمی

 هایِ عاشق به دیدارِ منقارش نخواهند آمد     شکست خواهد خورد     دانه

 یِ آواره خواهند بود     دو آوازِ بریده شده از تن اش جاودانه دو پرندهو دستان

 اش را     یِ درونِ کیف و کیسه و بانککه تاریکیپروازکننده در عزایِ فضایی     

  هیچ چراغی روشن نخواهد کرد   
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 امنویسمیک روز که نمی

1 
 سنگِ قبرِ مؤلفِ آن است      یهر کتاب

      طرف سرکشانطرف و آنیِ بندِ رخت به اینو جامه

 کشان     ش نقشهابیِ بدنِ محبوبرایِ پیدایی

 شان     در عقایدِ کمونیستی "انگلس"و  "مارکس"و معتقد که حتا 

 ای که ناشیانهخواهانی متافیزیک بودند     در آغاز نقاشی بود     نقاشیآرمان

 ینمود     هر قبررفته به قلمِ توانایِ طبیعت     رو به کمال میسپس رفته

 اتآخرین کتابِ یک نویسنده است     تو احتیاج به تأیید و تکذیبِ شخصیت

 دانندنمیاز سویِ دیگران نداری     مخصوصن از سویِ آنان که 

 دهدادامه می شیِ خودگییابنده به زندهمیرد     در نجاتدهنده وقتی که میکه نجات

 پذیردیِ هیچ ماه یا امامی را نمیگیو در آن ادامه     اعدام را اعدام کرده     بنده

 کنید     تقویم غریبه شده     تقویم را ترک میصفحاتِ عاقبت با هایی که ای سال

 هایی که معتقدید که در ابتدا و انتها     چروک بوده و خواهد بودلای سا

 امنویسمیِ پیران     من یک روز که نمییِ نوزادان     چروکِ چهرهچروکِ چهره

 گذارد در برابرمام     ماه حُکمی را میسحر تا شبسراپایِ آورد به گی روی میافسرده

 اش     و زن "تزار"ش      خود جوانِبه انتقامِ اعدامِ برادرِ "لنین"»که:

 شان بر بندِ رختم کرد     فرزندانی که هنوز روحِ آنان را اعدافرزندِ ریز و درشت 5و 

 شان     یِ بدنِ محبوب و معشوقکشند برایِ پیداییدارند نقشه می

       «        شانبخت بودنِ متافیزیکبرایِ خوش
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 خوردپایانِ جهان آب میبی و از پایانی     آغازز آغازی بیات اگیتو که دیوانه

 یِ تأیید و تکذیبِ هر شخصیتی     و در پشتِ پرده

 اعتقادی داریبینی     و اعتقاد به بیگانِ دیگری را در حالِ نورافشانی میستاره

 اگر نه روان به سویِ نابودی         یِ بر پرده( را و جهان)این نقاشی

 دانی     نیز نمی کمال به سویِ روان

 خواهی ثابت کنی که نجاتِ یک ورقِ تقویم از مرگ     گونه میچه

     نیستای از ابرها و اعداد یِ او به تکرارِ سیاههدچار کردنِ دوباره

 یِ آسمان     لتِ قرمزِ چهرهبه خج     به تحملِ هزاران چروکِ باران

 قبری نیست آیا مگر هر نویسنده سنگِ ناگزیرِ  ؟   باطلیِ صدها قلمِ و طعنه

 کند؟    یِ تنگ را تأویل میکه یک خاکِ پهناور و     دو خرابه
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 ای با خاکی از عشق و آبی از عقل باغچه
      به من نده چیزی را که خودت نداری

 کاری؟     یِ خودت چرا نمیعقل و عشق را در باغچه

 گُل و گندم      طراوتِ کتابی پُر از دانی که ازچرا نمی

 یابد     و ارزشِ تپشِ قرمزِ یک قلبیِ آن کتاب میالدی دوباره مینویسنده

 هایِ بهشت است؟     بسیار باالتر از لرزشِ خوشِ نسیمِ بوستان

      "!خدا را شُکر که در آن زلزله زنده ماندیم"

 مُردند     چه خوب شد که دیگران "به این معنی نیست که:

 به فکرِ دیگران باشِ دیروزِ شما     "هایِ عمرِ کوتاهِ ما را     با خود بردند!بارِ ناکامی

 به فکرِ خودتان باشیدِ امروزِ شما است     حاال دیگر حقیقت تابیده و دهانی مرموز

 به من نده لرزشِ چاقویی را             روز استدرست در وسطِ آسمانِ نیم

 ای را که در آن رمغان کردن به تپشِ یک قلب     به من نده باغچهبرایِ ا

 رویند     گر مییدعقل و عشق بدونِ یک

 اش برایِ سفرهایِ طوالنی     و دریایی را که در آن امواج

      "ردیم!چه بد شد که در آن زلزله مُ"گیرند     ست نمیدیگر را در ددستِ یک

 هایِ تازه وگیوس که دیگران زنده ماندند      سرودِ زندهافس"به این معنی نیست که:

      "طلوعِ پُرطراوتِ گُل و گندم را خواندند!

 زارپهنهاین بر سطوحِ سردِ اما      یِ رنگارنگِ حیاتدر اعماق دیدنی است هماهنگی

 یِ نبات در سویی و عقایدی بیات در سویی دیگر     گیتر و تازه

 خدا به ناحقگی گرفتنِ خدا به ناکسان در سویی و     زنده گی بخشیدنِزنده

 گنجدهنگام از کسان در سویی دیگر     در درکِ تنگ و کجِ بیابان نمییا نابه

        آیم یِ بزرگِ شکستِ یک انقالب میکند     من از زلزلهبیابان را دیوانه می

 خوانمروز میآسمانِ نیمفشانی     درست در وسطِ من با دهانی مرموز و آتش
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 آمیزِ ماهیان     گینِ عمرهایِ کوتاهِ انسان را     آهِ شِکوههوخنیایِ اند

     کوه انهزاریِ حباب را     من از انفجارِ هایِ توخالیاز وعده

 به این حقیقت رسیدم که یک نویسنده     دو تولد دارد     

 رویدای مشترک با تو نمیشود     در باغچهتو دوست نمیتقویمِ گاه با اش هیچو دومی

 یِ دیروزِ خودت پشت کردی     پیمانانِ انقالبیراهان و همتو که به هم

 نشین راهایِ اعماقگونِ گُل و     رنگِ مرموزِ اعتزالِ بالِ پروانهتو که بدنِ گندم

 هایِ لرزانِ چاقو نوازش کردیبا دست
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 فقدانِ غم استدر لحظاتِ میهن 
 دیگر     شاید بیاید زمانی که در آن زمینیان     هنگامِ رسیدن به یک

 به شما)ساکنانِ سیاراتِ دیگر(     به زبانی یگانه بگویند: شانیِ خودو معرفی

 ما خواهرانِ هم     ما برادرانِ هم هستیم     میهنِ مشترکِ ما زمین است»

      و قائم مثلِ درخت     از همین است مان سبزحالیعشقِ ما قرمز و خوش

 اش را خوانده     هایرویِ میزِ تحریر گذاشته     برگ ما گُل را بر

 یِ خدا     و در چهرهکنیم     رو به خدا تحلیل میآن را تجزیه و 

 زمانی که شاید در آن زمینیان     

     «کنیمنگاه می     گان رارسیده باشند به گَردِ پایِ پاک و معصومِ پروانه

 گاه به سر خواهد رسیدها آنقافرهایِ مکرر و     غمِ یِ معرفیگیخسته

 ها در هم تنیده وها و ملیتها در یک تن خالصه آیند     تمامِ جنسیتکه تمامِ تن

 آوند آیند     یک درونِ  یِشیره

 ن به آزادیها و تقالهایِ بشر برایِ رسیدجا تمامِ تالشاما حاال این

 شوندای بخار و ناپدید میدر لحظههایِ آبی با گوگردی گدازان     مثلِ قطره

 شوندای توقفِ تنفس     خارج از دید میهایِ شما با دقیقهجان

 نشیند     نگشوده مشکلِ خود راای میآید و بر سبزهجا پرسشی میحاال هنوز این

 دانه     نه     یا سه شاهکه چرا بوسه و نوازش و ارضایِ دو پروا

 کند دیوانه     سر را از تعجب مییک شمعِ سبُک

 ای که شبانه خودش مخفیانه استمنا     دیوانه

 کند منها     اش میاما آن استمنا را از تظاهرِ روزانه

      جدولِ ضربِ من ریشه در نبضِ من دارد     نبضِ من میهن ندارد

 خواهد که عشق راقدانِ غم است     نبضِ من نمیاش در لحظاتِ فیا میهن

 ومانِ دیگران     به کار بگیردرویِ میزِ تشریح ببیند     و گوگرد را برایِ سوختنِ خان
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 ها را نشناسیشاید زمانی ساکنانِ سیاراتِ دیگر بیایند و از کنارِ تو رد شوند     و تو آن

    به خاطرِ تصوراتی که از موجودِ زنده داری  

 اکسیژنیداشته باشند     مثلن از بی  هستیعنصرِ 4یِ دیگری با شاید آنان رابطه

 شان نیرومندتر شوند     شاید آنان موجوداتی باشند آتشی     هایژن

 تر شوند     ورتر     یعنی که زندهکه از آتش نسوزند     بلکه شعله

 هایِ دیگر تنیدهدر تن خواهی تنِ خودت را که سختگونه میگاه تو چهآن

 و یک تن را به وجود آورده است     برایِ دو دقیقه از آنان جدا کنی؟      

 یِ آن موجوداتِ آسمانی بگذاری     و بگویی که خدا     سر در پی

 تا گُل را بر رویِ میزِ تحریر بخواند     و عشق را به عِلمِ ساطورِ تشریحِ سالخ بسپارد

                گاهی داردهایِ گَهاییاحتیاج به خودارض

 

 

 

 

 

 

 آقایِ کتاب
 یِ خونی که هنوز پس از هزار ساللکه     چشمانِ بازِ آن سگِ مرده در جاده

 یِ ماه را قرمز کرده     سفیدی

 دهدگان نشان نمیای به گردنِ سوسوزنِ ستارهای که دیگر عالقهو قالده

 آورده     گرید     یاد دُم در ساکنِ تو زارزار میصاحبِ لرزانِ تو دارد بر رویِ سرِ
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 یابددریا پوزه     و پروازِ من بر رویِ مزارِ آسمانِ پهناور     درِ مدورِ خورشید را بسته می

 صفت     یِ نامردمانِ خشکاین باغچه از دستِ سایه و سردی

      گونه بساطِ خود را جمع کرده     به کجا رختِ سفر بربندد؟چه

 زا نیست     سر بودن تعجبست که در آن     بیاین چه سرزمینی

 زا نیست؟     که ساعاتِ تلخِ لذت و     ساعاتِ شیرینِ درد     پرسش

 ات آشنا نبودند     ها با بدنخوشا به حالِ دورانِ کودکی     که بدی

 ات نگسستهرختها از دات رخت بر نبسته بودند     معصومیتها از قلببدبده

 ها نشکسته     و با پریانِ آبی     ات را شیشهریایدلِ بی

 هایِ آسمان بودی     گریحسابیِ بیروانه

      بندداما حاال چشمانِ بازِ مرا بر سنگِ سردِ جاده کسی نمی

 روند     بازگشت میها به سفری بیها در ماشینباغچه

 اش     است     و دریا با پوزه و دُم ای معلمِ مدارسِ کودکانهقالده

 گرددبه دنبالِ اندکی غذا می انزاراش     در زبالهبر بدن یتکبا زخم و آثارِ کبودِ کُ

 گری و سودجوییحسابای خورشیدِ بخشنده     ای که درِ مدورِ خودت را بی

 ایِ خاکسترشدههها و جملهگشایی     ما از جرقهسان بر رویِ قاتل و مقتول میبه یک

 یِ یک ماشین استیِ فرارییم     خدایی که رانندهاهبودنِ قلبِ خدا پی بردبه سنگی 

 گذارِ سرزمینی که در آنیِ مردمان با هم     خدایی بنیانبرنده به دوستیو رَشک

 ها به جایِ سر     شود     و بر گردنِ آدمرفته ریخته میخونِ طبیعت رفته

 درویتاب میآهسته کآهسته
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 شاید تنها فرهنگ
 در دست      ایقوهشتابان و نگران با چراغ یباد

 سرکشان ییوجویِ چیزی به هر سودر جست

 گیآیا قویی تیرخورده و زخمی     قویی که خودش در حالِ غرقه»از کسان پرسان که:

      «تواند نجات داد؟گی میگونه قوهایِ دیگر را از غم و غرقهچه

 که غالبن در آن تبر و ترانه     و خار و پروانه       ا فضایِ تاریکی هستیمم

 گوییمداشتنِ طبیعت میشوند     ما از دوستدیگر اشتباه گرفته میبا یک

 القلب استدانیم که طبیعت در ژرفایِ خودش بسیار قسیاما نمی

 شان همه از درد استایهست که خالمادرِ هزار نابرابری و شیردهنده به صدها پلنگی

 جویدش را     داند چه میباد خودش هم نمی

 یِ تفنگ را     اش از قدرت و قبضهکند از کسی بیزاریباد پنهان نمی

 باد نامِ چیزی نامیرا را در آب گم کرده است     

 وگی هم قو اما به هر حال معتقد است که شاید تنها فرهنگ     نجات دهد از غرقه

 هایِ انسان     دانم که تمنا و ترانهنشینانِ قایق را     من میهم سر

 و از رویِ سرِ خار و خاراسنگ خواهد گذشت          یِ نادانیالعاقبت از البه

 فضایِ تاریکِ قلوب را چراغانی کرده     

 یِ کودکانِ پروانه را تصحیح     هایِ مدرسهاشتباهِ مشق

 که تو     تمامِ عمرت جویان و پرسان از این و آنزد خواهد کرد و به تو گوش

 دانسته است کهای که از نخست میخانهای     بادِ آواره و بیبه دنبالِ باد بوده

 یِ طبیعت     زیبایییِ تازیانهدر زیرِ رگبارهایِ 

          مدفون است مرده و هایِ پاکِ آسمانی باالیِ احساس

 

 



83 

 ت!؟آیا این خودش جنایت نیس
 سالِ دنیا     در ویترینِ دیرینه»:گفت کهنسرین می

 جایِ میثاق و شرافت و عشق خالی بود     

 دانست که زمانی زرد و بزرگ و مدور را     و خورشید نمی

 ها ایم     ما سرنوشتِ سبزِ انسان را     از کنجِ افقاش نسبت دادهما به آسمان

  لِ سنگ و جماد    ایم     ما از دبه زیر فروکشیده

ای ندارد     ای نباش که آینهتو شاعرِ آینده     «ایمساز را بیرون آوردهفرهنگی فرشته

      !شودتو بدان که شکست     با پیروزی آغاز می     !زنداش لحظه به لحظه زنگ میو آیین

 سرنگون          یابی به اوجِ خودفواره با دستطور که همان

 گندد     پس از رسیدن به رنگ و شیرینی     میو میوه 

 قندی است     یِ یک آدم حبهتجربه»:گفتنسرین می

 را بر رویِ زبانِ خودش شود     هر آدمی تلخیکه در چایِ آدمِ دیگر خوب حل نمی

      «یک بار هم که شده باید تجربه کند

 ادم     وشوی دام را با اشک شستهایمن امروز صبح کفِ اتاق

 سال و معتمد گذاشته     دستِ غمی جوان و زیبا را در دستِ غمی کهن

 به او به شوهری دادم     و به هر دویِ آنان گفتم:

      کارزه علیهِ یک جنایترت نیست در مباآیا باله»

 ؟     !کارِ دیگری که دشمنِ اوست     پشتیبانی کردناز جنایت

      «خودش جنایت در جنایت نیست!؟  آیا این خودش بدترین بال   

 مثلِ حاال قاصر نباشد      شاید زبانِ انسانی در آینده

     یِ قرون در بیانِ واضحِ قساوتِ دقیقه به دقیقه

 ها     هایِ خشکِ جنایتِ هزارهدر نشان دادنِ اوجِ فواره

 ها نشکفتهدر باغچهاین هنوز      وارِ کودکانهایِ پرندهپناهیدر هجی کردنِ غمِ بی
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 یِ یک آدمگان     شاید در آینده دو نوادهپَرپَر بر خاک فروریخته

 که نبردشان با هم      یِ چنان فرهنگِ بلندی رسیده باشندبه قله

 یِ چای و شَکر در استکان باشد     چون نوازش و آمیزشِ عاشقانه

     ود تب کند     تبخیر شدر بستر یِ پیروزی و شکست و معنی

 شکل     دانی مکعبات گُلنسرینِ زیبایِ من هستی     و اتاق هنوز هم تو حاالاما 

 شود جایِ میثاق و شرافت و عشقتر میو در ویترینِ دنیا دارد خالی

     باقی  اشساز با رقصِ پشیمانیو هنوز آن سؤالِ سرنوشت

   دارییهِ سرمایهکه سِحرِ چه آوازی ما را بر آن داشت که در مبارزه عل

 هایی دفاع کنیم     از کمونیست

 دادند     خود را در آینه نشانِ جهانیان می که تصویری روشن از

 شان را مثلِ زنگِ پشتِ آینه     هایکُشیها و شاعراما جنایت

      کردند!؟از چشمِ رنگارنگِ جهانیان پنهان می

 

 

 

 

 

 

 

 ابتهاج یعنی شادمانی
 یِ دو دستِ شعرشیِ من است     اما شیوهگرچه به لحاظِ شغلی هم سایه   ه.الف.سایه  

 ناتوان از در آغوش گرفتنِ مسایلِ معاصر است     

 گی     یِ زندهناتوان از بوسیدنِ ظهورِ ذراتِ رازآمیز و تازه
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 اکتشافی      یِبر فرش و چایی نوشیدن با روشنایی و نشستن

      ؟شود آیا که روزی هم بر تَق     در زنندمی     دزننهمه جا بر در تَق می

      مژده!     که دورانِ ددانِ ابرنشین و»:و بگویند

 هایِ خداپرستی به سر آمدهایِ کافهنوشیدنِ چرکابه

 ها به درون آمد     گی     از پنجرهیِ زندهتازه بویِ توانایِ تعبیرهایِ

 «     دهندیِ دیگری را به دست میهایی که از اخالق     معناپنجره

 شدسال زودتر زاده می 600توانست خورشید باشد     اگر ه.الف.سایه می

 زدها تَق میشد     بر پیامِ پیالههایِ دورانِ سعدی یا حافظ میخانهنشینِ مِیخانهمِی

 زد     سفیدِ ساقِ ساقیان میسرد و یِ دستی بر سایه

 ورِ تن     هایِ شعلهو به خواهش     و به خدا به دعاسپس همان دستان را ر

 حاال اما هنوز در بسیاری جاها     برقِ اکتشاف را          پوشانیدیِ جَلَبِ عرفان را میجامه

 دهند     سخت پاداش می مجازاتیبا خاکسترِ سردِ اتهام و 

 نند     کترین دستاوردهایِ عِلم استفاده میددانِ ابرنشین از مدرن

 نوشی     شعرگویی و عشق یِتازه هایِشیوه طالیِ ولی علیهِ

 کنند     قرونِ وسطایی را عَلَم می چرکینِیِ اخالقِ پارچهپاره

 گری باشد     چیسال بعد از این هم     مانندِ حاال شغلِ من قهوه 600شاید 

 ای     هایِ قهوههایی با پوستیِ زنداشتنِ زیبایییعنی دوست

 اشای که عرفانیِ شعلهشدن در زمستان با شیرینیدوست

 زند     یِ دو نفر را به هم میزند     نه میانهنه تَق بر در نه در بر تَق می

 مردمان!     های     زند:آب بپاشید طرف سر     و جار میطرف و آنفقط به این

 آید     ه خدا دارد میمژده!     کجارو زنید دور از ددان!     مژده! 

 یِ شعرگویی     هایِ تازهآن شاعرِ شیوه

  آورد!خورشید و شکالت را برایِ شما به ارمغان می
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 اشیِ بلندِ کفشخانمِ آشیل با پاشنه
 زندیِ خودش چکی میرسد     زمانه به چهرهاش به دشمنان و ددان نمیچون دست

 د     بیناش مرا دو نفر میو با چشمانِ چپ

 یِ زمین برایِ یک شاعرِ بزرگ     بسیار کوچک استکند که پهنهو فکر می

 یِ باد     به قصدِ شکستِ باد افکندن     گورِ خود را کندن استو پنجه در پنجه

 گویا افکارِ در خانه با افکارِ بیرون از خانه     افکارِ در خلوت با افکارِ در جمع فرق دارند

 دارند     مثلن دیروز در خیابانناگون از سرِ ما دست برنمیکه کردارهایِ گو

 اش را باز کرده     به تو بفرما گفت     ای درِ ماشینوقتی زاغچه

 هایِ مقدس سالم گفته     تو به درونِ خودت وارد شده     به نافرمانی

      تی!تا کجاها که نرفهایِ مطلقِ آسمانی نشسته     یِ آزادیپشتِ فرمانِ آبی

 ای دیدی اُردکی نر را مزاحمِ اُردکی ماده شدهها که ندیدی!     در کنارِ دریاچهچه

 زننده     قصدِ تجاوزش را دارنده     و در این میان انسانی ساکنِ آن سیارهبه او نوک

 زننده به پلیس     و این وقایع را گزارش کننده     انسانی شاهد     تلفن

 ردهکشان به زندان بُبند زده     او را کشاندست  نرد آمده و به اُردکِهایی چنو پلیس

 ای بیرون آمد     و در جایی دیگر دیدی قلبی را که از تویِ سینه

 رفت و خودش را در وسطِ صحرایی کاشت     و از آن کاشتن درختی بزرگ

 برایِ شاعرانِ بزرگ     

 شان را فروخته     تند شترهایخواسای که میهایِ خستهو برایِ کاروان

 خریداری کنند     پدید آمد     را هواپیما و جت 

 و در جایی دیگر فریادی را دیدی که سرد شد و ماسید     

 گیبا شالی دراز از شوریدهشکلِ انسانی را به خود گرفت با کالهی گرم از عزم     

 بخشید     می معنایی معاصر را     "آشیل"اش به با کفشی که پاشنه

 رسید     اش به دشمنان و ددان نمیانسانی که دست
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 یِ اسرار    یِ دانندهزد     ای دیوانهیِ خودش چک میو مدام به چهره

 پیکری که گردشِ خونِ پول     او را بیمار و مسموم نکرده باشد؟ تو به من بگو کجاست

 خدا از پشت به آدمی     کجاست سرزمینی که در آن بادِ نادیدنی     مثلِ 

 آید که روزی با تو     خائنانه خنجری نزده باشد؟     ای دیوانه یادم می

 در ماشینی با چهار چرخ از شعر نشسته بودیم     

 ات برگِ زردِ درختی بود     تو به جایِ قلب در سینه

 یِ تو     هایِ جنسیها و متلکو با توجه به مزاحمت

 یِ عقب نشسته بود     هایی به رنگِ آبی که در صندلیلای با بازاغچه

 عصبانی و شوریده پس از اندک تأملی به ما گفت: 

 ای باشند     در سیاراتِ دیگر اگر موجوداتِ زنده

 ها و موجوداتِ زمینی فرق     شاید نه فقط شکلِ ظاهرشان با انسان

 بلکه اصلن مفاهیمی مثلِ حقیقت     

 شان وجود نداشته باشد     یا اگر وجود داشته باشدبایی پیشمثلِ عشق و زی

 خودشان را داشته باشند     پلیسانی که شاعرند      هر کدام از آنان پُلیسانِ

 انگیزشان را     خواهِ اشعارِ شگفتیِ آزادیو سفینه

                                    کنندبه مقاصدشان حمل می فضایی هایِترین سفینهبا مجهزترین و مدرن
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 من در این جهان خارجی هستم
 ات در بیاور ای ماه!     مانتوت را از تن

 ات را بیاموز که بیامیزد رویِ همین میز با رازهایِ زیبا!     زیرپوش

 البته طوری که حامله نشود خورشید     

 گی     رِ گرانِ خرجِ زندهاش گذاشته نشود بارویِ دست

 و کارِ دشوارِ تربیتِ بچه در این جهان     

 شنوندبینند و میهایِ بسیار رشد یافته میست که آن را فقط انسانجمادات را جانی

 دارد     ای از جنسِ سکوت شان جامهغم و شادی

 ماندآن جریانِ اجتماعی جاودانه پنهان باقی میشان از این یا داریجانب

 ها شیرین هستند:گی و هنر را گرم کند ای ماه     زیرا هر دویِ آنبگذار مانتوت زنده

 ها خدا و عنکبوت به شراکتِ هم     دو تار و پودِ شریفی که از آن

 اند     خانه را در نبشِ این خیابان باز کردهیک خیاط

 زشتی و زیبایی      و معنایِکنند     دیگر را حامله میخدا و عنکبوتی که یک

 من در این جهان خارجی هستم     گذارندو بدی و خوبی را بنیاد می

 شودام افزوده میهایِ در خُرجینام     بر شگفتیکنم از جانو هر چه خرج می

 ام     و پایِ تو را در کنارِ میزِ خدایانها یافتهمن زیرپوشِ تو را در باالترین کهکشان

 گان     ی با مورچهبازسرگرمِ عشق

 روند     ات باال مییِ سفیدِ پاهایگانِ عریانی که از وفاداریمورچه

 مقدسِ دو جهان برسند     به آن آرامشِ بهشتِ موعود یِتا به تالقی

  هایِ سیاسی     مگر بسته به سودِ خویشهایِ اجتماعی     آن جامای جریان

 بخشند؟     ر جویی کام نمیسپارند؟     به هتن به هر آبی نمی

 رنگی زرد و شکلی مدور دارد     یِ خورشیدگیو در این جهان که حامله

 ؟محتاجِ تاجِ آموزش نیست    ساالن بیش     و پیش از کودکان بزرگ سرِ مگر
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 هایِ آهنیقناری

 به جایِ نان به ما سنگی الیزال دادند     گفتند که بخورید     

 آیدگفتند که درمان بعد از درد می     زالل شود یایِ فورانِ آبتان دارتا خانه

 جا زن نان بود و مَرد دندان     آید     آنپیروزی بعد از مرگ می

 و صاحبانِ نانوایی نامردان     و مشتریان مانندِ شپش در هر سو آشکار و پنهان

 ها قناری بودند     جا آوازها آهنی     و لولهآن

 ریخت     ها میچکه آیینِ عزا را در حوضکهو مذهب چ

 کشید     سیگاری در بلواری ایستاده و پُک پُک     داشت زنی را می

 سو سر     سو و آنو سخت عصبی به این

 اش به گوش     اما خبری از خودش پیدا نبودصدایِ کفشواره منتظرِ خدایی که هم

 باد نبودن!     اگر نبودن توییپس زنده   اگر آدم بودن     مانندِ تو بودن است  

 شویی     ای بود که با هیچ مایعِ ظرفبودن!     در سینی لکه بادپس زنده

 شد     یِ هیچ آبی پاک نمیدرجه یِو با داغی

 کرد     دریغ به میهمانان تقدیم میننگی در سینی خودش را بی

 کردشان پرس و جو میاز احوال     بوسیدآنان را تنگ در آغوش گرفته و گرم می

 یِ خویشگیآلودهگین از گِلها آواز بودند     و آب شرمها آهنی و لولهجا قناریآن

 گذاشت     ها پا به گریز میسر به زیر و شتابان در دشت

 خورانیدند     سنگ     ما را مییِ ابدیجا به جایِ باران به دهانِ آن

 کند     رنگ میها را مرگ     بیکه تمامِ پیروزیگفتند و به ما می

 ها     نصیبِ شپش    هایِ علمی و ادبی را و انواعِ جایزه

 افتدست که بر خاک فرومیاییِ آب     خانهفواره یِگفتند که در هر قطرهآنان می

 اش خداستو شما درختانِ بلواری هستید     منتظرِ باغبانی که لقب

 آیداش در گوشِ سیگارها پراکنده     اما خودش نمیصدایِ کفشخدایی که 
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 اگر آدم بودن     یعنی تو بودن     

 آزار باشم     پس بگذار که من معنایِ بلندِ حیوانی آزاد و بی

 ها بکوشم     یِ ویرانهبا باران به آبادی     دست در دستِ گیاهانِ مؤدب

  گان را بنوشمزدهمین     نجاتِ زمستانای داغ در کفِ پهناورِ زچون قطره

 و اگر زن نان است و مَرد دندان     بگذار آرزو کنم که در نان     

    سوزان     پنهان باشند! هاییریزهسنان و سنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مردی مکعب شکل
 شان پنهان دهان گشودههمانی دعوت کردند     اما زمینیمعصومیتِ تو را به م

 اش باشم     یِ رسیدهای     که من میوهشیرینِ شاخه برایِ فردایِ

 زمان برایِ شاعران معنایِ دیگری دارد    

 آیداش به سر نمیگاه تهنوشد     هیچزی آب مییِ بُحوضی که از آن مجسمه
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 یِ راه و     ها     دلیلِ درستیگی و چراغِ در عرقخسته

 نیست     معصومیتی که در آغازِ کودکی بودواره خطاکار برهانِ برائتِ پاهایِ هم

 ست؟اش یکیها     آیا معنایبا معصومیتی که تبدیل شد به انگلِ ریشه

 ایمانیشکل     با مصالحی از سیمان و آجر     با سقفی از بیمردی مکعب

 شونداش دو پنجره باز میو کفی عاشقِ دریا     وفادار به زیبایی     مردی که در چشمان

 گینوبت به نوبت رو به فلسفه     رو به شعر     رو به مرگ     رو به زنده

 همانی دعوت کردند؟     یآیا در آن خانه بود که مرا به م

 :گفتمی یآیا در آن خانه بود که صدایی از دهانی پنهان

 اش زن است!     زنی که هر دَم آبستنِ عشقی آبکیی که آسماناعتماد مکن به ماه»

 هر روزی یک دهانِ روشن است     «     خاکستر استیِ آتشی بیورانندهپر

 شود     اش رسیده میهایِ شبانهای که در اندیشهو انسان میوه

 اش کنند     تری دعوتیِ خطاهایِ تازههمانییتا سحرگاه باز به م

 ات خون نداشتند     تو قلبی در تنِ تندیسِ یک بُز بودی     و شعرهای

 شداش برایِ رسیدن به هدف     عرقی بر پیکرش حاصل نمیبُزی که از تقالهای

 گیرد  داران و انگالن نمیچراغی که سراغی از سرمایه     عرقی دارایِ چراغ

 گیری کرده     دیگر جفتدانم که کفر و ایمان در سیمان با یکمن می

 آورند    هایِ جدیدی را به وجود میساختمان

 دانم که معصومیت نه مرد است و نه زن     هم مرد است و هم زنیمن م

 هایِ فردا     یِ شاخهشیرینی یِهوده خواهد بود حرافی دربارهو بی

 کجا     نااش گشوده خواهد شد به ای در شعری که پنجرهمیوه یِدرباره
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 هایِ برشتهآگاهی
  گویند که این بستر    تمامِ خاکسترها می 

 زدآهسته از آن عشقی     که آتش به دلِ عالَم میشود دیگر آهستهدارد خالی می

 آن     کرد که بیخوان میو آدمی را آگاه به خالی کتاب

 یابد     ای به حیوان تعلق میهر چهره

 را دین اشترین بچه آن است که والدینبختگویند که تیرهتمامِ خاکسترها می

 پروری فراهم آید   تنورِ تن ی باشد     و نان ازشخور در نادانآب

 ای بود پرپرزنان و شتابان     در هیچ کجایی پناهی نایابانفریادِ تو پرنده

 اش را بفهمد خیسگانِای که ستارهکرانه     طالبِ ماهیمحبتِ تو دریایی بی

 اش احترام بگذارد     ِ مواجکمانکه به رنگین

 شان فراری از میهنکه سرنشینان هایی غرقِ کشتیو من شاهدِ هر روزِ

 آورند پدران و مادران؟     و من پرسان که چرا آنان را به دنیا می

 زدای     که آتش به دلِ عشق مییِ پرندهگریند برایِ جایِ خالیبسترها می

 ها بود     یِ گُلی     که مجذوبِ بویِ کتاببرایِ تنهایی

 یِ نان و بویِ غم     دست داده به دستِ هم     دانست که بوو می

 پرسندگان را مییِ فرشتهروند و از این و آن     آدرسِ خانهها میدر کوچه

 یِ روزگارگویند سیگار     سیگاری خسته بر لبانِ فرسودهتمامِ خاکسترها به دنیا می

 اشترین بچه آن است که رختِ والدینبختدانند که تیرهاما نمی

 آویخته بر طنابی به نامِ نادانی باشد     

      ای که به درک و احترام نوک زندشان نباشد پرندهو بر بام

 اصل و نسب و مشکالتِ زنگاریکنم     تصویراتِ بیمن به هر رویی که آینه می

 د وروینآیند به دیدارم     حکامِ تیر و کمان به دست مثلِ قارچ از زمین میهزارهزار می

 خوان خالیای که از تو     جهان از کتابریشهگویند که تو را یارم     ای بیبه من می
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 پناهی     و نان غرق در آب     یِ بیخدا فراری     و نشسته در کشتی

 یِ سراب     دوخته در چشمِ خالییِ چشمریشهای بی

 کردیکه روی می ییسو رهبه   هایِ برشته   بود زایایِ آگاهیات تنوری میتو اگر تن

 اند     دیدی که کوچه به کوچه و صف در صف منتظرِ دیدارت ایستادهمی

    فقط فرشته و فرشته 
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 صدایِ قُمری در قاب
 کشیدند     اش را میهایآتش دهانی داشت که هر چه دندان

 روبیدند     اش را میهایو چشمانی که هر چه اشک

 شست از آتش بودنِ خویش     حتا بیش     نمیدست 

 گفت که:آتش مییِ دیگران را از عشق     سوزانید خانهسوخت دلِ خود را و میمی

 برایِ اثباتِ شهادتِ خویش      شهید     احتیاج به شاهد دارد»

 « است! بوده گاه کُشته نشدهگیر و شکنجه     هیچگاه دستوگرنه او هیچ

 یادِ تو کوکو؟ بگویم همیشه بهاش دیدن گیرم     تا باقُمری را قاب میمن صدایِ 

 اند     که با تپشِ رازآمیزِ هر نبضِ آدمیقلبِ مرا انگار با حروفِ نامِ تو نوشته

 دهندیِ عبور مییِ راهِ آزادی اجازههایِ قرمز تسلیم شده     به عابرانِ خستهچراغ

 ش را نقد کرده     آتش وجدانی داشت که ابتدا خود

      گفت که:   گشت     آتش مییِ دیگران به دنبالِ خاکستر میسپس در پستویِ خانه

 اش؟هایِ روییده از جنازهیِ بوستانبرایِ یک شهید     چه حجتی باالتر از سبزی»

 «     یِ یک قُمری؟تر از آوازِ قاب گرفته شدهای زاللچه بیانیه

 راغی در تسلیم     دانست که چآتش می

 کند     می نده را برایِ همیشه خاموششوشخصیتِ تسلیم

 هایی     اش را تهی از عطرِ پیامِ پروانهو آغوش

 کنند     درون و بیرون مبارزه می یِ زندانیان از زندانِکه برایِ آزادی

 ی آتشی پنهاناند     که در هر کاغذنامِ تو را انگار با حروفِ قرمزِ قلبِ من نوشته

 کِشد     و زمین     صبرانه انتظارِ آمدنِ زمستانِ جانِ شاعری را میبی

 ها     و افتاده در این پایین ـ    ـ این دندانِ کَنده شده از دهانِ کهکشان

 کِشد     تا به خدایان فخر فروخته و بگوید     که تنها عشقکشان خود را باال میکشان

 ه انسان     توانِ سوزاندنِ آتش را دارد!  تنها عشقِ انسان ب
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 هایِ آتشجنازه
 یِ آن خلبانِ هواپیما را باید اعدام کرد     آن خلبانی که به قصدِ خودکشیجنازه 

 گناه بودند را     بی سرنشین که شماری از آنان کودکانی 150

 هایِ فرانسه سقوطانید     با خود در کوهستان

 شان را برایِ ابد ویرانید     هایوادهو گرما و نشاطِ خان

 روم     حاال من هر وقت که از خانه بیرون می

 زنم     آوری کرده     آن را آتش میها شعر جمعاز گوشه و کنارِ خیابان

 شان را دوباره گرم گردانمام را تسلی داده     دست و دلگانتا بازمانده

 گان     یِ ستارهها و همه چشمیِدانم که آسمان به همهحاال من می

 گان تعلق دارد     یِ ستارهبه چشمِ همه

 هایِ این همه آتشجنازه     /و کسی حقِ گرفتنِ این تعلق را از هیچ کدامِ آنان ندارد

 گرداندها را به دورِ خورشید میاین همه تابوتِ از آب     که زمین بر دوشِ خود آن

 رساندشده اما ناتمامِ تو را به پایان میشتهدستی ناشناس که سطورِ نو

 نداردرا دارد     اما حقِ دیگرکشی را تو که معتقدی که یک انسان     حقِ خودکشی 

 ترین سؤال این است که:شود     و سادهترین سؤال آغاز میفلسفه از ساده

 هایِ آن آخرین آدمِ دنیا را چه کسی خواهد بست؟     چشم»

 را به خاک خواهد سپرد     و با ادایِ احترام به او      چه کسی جسدش

 وحشتِ تنها ماندن     وحشتِ در تنهایی مردن«     از عذابِ وجدان خواهد رَست؟

 یِ اعدام     یعنی منفورِ خلق بودن کرد   یِ آن خلبانِ خودخواه را شایستهجنازه

 یِ آتش نجات دادن     و شعرها را از رویِ شعله

 دانند که هوا و ستاره هم مثلِ سرزمینِ فرانسه که به شان میتَکهایی که تَکشعر

 یِ فرانسویانهمه

 شان تعلق داردیکِ سرنشینانیِ هواپیماها     و به یکبه همه
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 جدایی جالدی بود
 اش را با دست گرفت او     تا جدایی را که جالدی بود نبیندهایرویِ چشم

 هایِ شیرین     ن     از عشقجدایی از دوستانِ دیری

 داشتندگُل و اعتماد را به آدمی ارمغان میهایی که دستهو از دست

 خورد     ذره مییِ زنی را ذرهای در زیرِ زمین الشهریشه

 شد     اندک در درختی نوزاد دمیده مییِ زن اندکو زیبایی

 صداهایی نرسیده بر شاخه بودند آنان     

 شانکردیمشان     که ما جان فدا میکردیمبسته باور میشان و چشمیدیمشنکه ما می

 دانستیم که به جایِ کفش     دود را به پا کردن     ما نمی

 به سرابِ عطش     به سوزشِ قلوب     رساندمی زارانشتآدمی را به آ

     اما ارزشِ کلمات را باید از لبانِ تو فهمید     از آن نورِ رازآمیز 

 از آن نورِ ندیدنی و نشنیدنی که شبی با تو مجامعت کرد     

 اش گریزان از جمع     و تو فردای

 ها را در پیش گرفتی     ها و دوستی با پروانهسخن گفتن با گُل

  گویی و دوستی     دوباره صمیمیتِ دنیایِ کودکی    و در این سخن

 رنگینِ اعتماد را یافتی     یِ مرداد     و کمانِ گیتشنهتیرِ بی

      خواهم صدایِ کال و ترشی بر شاخه باشممن دیگر نمی

  خواهم کفشی از دود را به پا داشته باشممن دیگر نمی

 ها را ندیدنچشم بستن     به قصدِ جدایی ام از این همهشده من دیگر خسته

             ها فایق آمدننِ ساکنِ ریشهخسته از در رؤیا زیستن     و در رؤیا بر جالدان و انگال

 خوردیِ مردها را مییِ زن درختی را در خود دارد     که هوش و حواسِ سایهزیبایی

 و تا این خوردن ادامه دارد     اعتماد چوبی شکسته خواهد بود      

  توبرایِ در آغوش گرفتنِ     :به آدمی ارمغان نخواهد نمود گُلی دستی راو هیچ دسته
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 یِ آسمان     ست به رنگِ آبیات را ماتیکیکه لبان

 ات را نوری سوایِ نورهایِ دیگر     و شخصیت

 تر از هر کسِ دیگری تر و بیشهایِ در کودکی را بهتو که ارزشِ کلمات و پروانه

 یابیدرمی

 حاال با شرحِ این احوال     باز او به چه خیال     

 قرار     کرده است و بیکفش و کاله به پا و سر 

 اشخواهد از این خانه و از عطرِ آتشِ مطبوع و معتدل سخنِ بخاریمی

 گویم     اش     بیرون برود؟     او را میهایِ شعرسرایشمعدانیاز خلوتِ سبزِ 

      آن دودِ سوداگر را

      

 

 

 

 

 

 

 یِ مرغصیدِ سایه
 ادم     یِ آن مرغ را صید کردم و به تو دمن سایه

 «برو آن را برایِ خودت کباب کن!     بخور و سیر بشو و به جانِ من دعا کن!»گفتم:

 ای از زمین نیز با آن کَندهیِ آن مرغ از زمین     تکهسایه اما موقعِ گرفتنِ

 و در دستانِ من باقی ماند     هوا گرفته بود     و در کردارهایِ راستِ اضالعِ مربع     

 هایِ زمانه پنهان     هایِ دایره و کجیبسا گِردی

 یافتیمیِ گرمِ انگشتِ ما در هیچ انگشتری نبود     ما آتش را در کلمات میاما خانه
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 اش     زدیم     تا با گرمی و روشنیما کلمات را آتش می

 و با ارمغانِ شمعی          مرغان را به دورِ خود جمع کنیم

 اش سر در حقیقت داشته باشدبندی     که رشتهگردن ماهیان را روانه به دنبالِ

 زدرفت و کاالیِ خودش را جار میفروشی     کوچه به کوچه میی عشق و محبتمغازه

 آورد     اما کسی سر از پنجره به پرسش یا تماشا درنمی

 دانست که با قتلِ هر امیدی     مرغی از مرغان کم     کسی نمی

 شود     یِ دیگر افزوده میه قطعاتِ هنریای هنری باما قطعه

 ریزان     هایِ به رویِ آتش اشکشما ای گوشت

 تان به سویِ خدا خیزان     شما ای شهیدانِ راهِ راستیهایِ در دعایو دست

 هایِ قفس     گانِ سیمای بر باد دهنده

 زارحطنبِ این قهایِ زالل از هر جایِ آبکنندهتان جاریهایای نَفَس

 هاستاز دلِ کهکشان اییِ جامدِ کَنده شدهدانید که هر انسان     تکهشما خوب می

 اش رو به ابرهایِ دعا     ها     دستتنگِ کهکشانرو دلهم از این

 ای را که در آنخوانید ترانهشما خوب می     کمانِ هزاران خداستو مخترعِ رنگین

 اش کنند     سوزنی که دعوتست که به سوراخِ هر حقیقت نخی

 شان ناپیداشان پیدا و دامهایی که دانهدهد     نقشهایِ نو و نوتری را نوید مینقش

 تا مرغانِ باشهامت و شیدا برایِ هزار و یکمین بار گول خورند     و شهرزادِ زیبا 

 شیده و عطرزدهنامِ خود را خانمِ زمانه بگذارد     با کالهی کج بر سر     کت و دامن پو

 ای     با بلیطی در دست برایِ رفتن به تماشا یا شنیدارِ قطعاتِ هنری در موزه

 در کنسرتی     آه ای گردونِ دیرکرده     

 ای گردونِ سرِ قرار با آقایِ عشق و امید و محبت نیامده     

 کند     به انگشتی تاریک یا روشن رفتن؟چرا برایِ انگشترِ تو فرق نمی

 اندیشه نشسته     نامطیعِ کند که بر او     مرغِ ات فرق نمیا برایِ کنگرهچر

 ریشه؟    بی برده و یک مرغِیعنی      هر لحظه ندهشکِ یِ قتلیا مرغی نقشه
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 جوابی عِلمی
 هایِ ناخنِ خدایان ـ     گان ـ این تراشهستاره

   اند   یِ چه کسانی بازآمدهیِ چشم و چهرهاز میهمانی

 پذیردکه بارشِ خراش و خون از آسمان بر زمین     دَمی توقف نمی

 یِ عمل نکردن به بدی وجود ندارد     که جوابی علمی برایِ چرایی

 ای عاشق     از نشستن بر قلبِ زیبایی؟     و نه نیز برایِ طفره رفتنِ نیزه

 اند ختهاند     با چه کسانی آمیگان در آن میهمانی چه نوشیدهستاره

 دلی و ریختنِ خونو آدمی در سنگکه این نوزاد پیرتر از پدر و مادرِ خویش است     

 ش از ددانِ بیابانی بیش است؟     آن شاعر را الهام     خطا و گناه

 ترک کرد و رفت و در پاییز نشست و درختی زرد شد     

 لرزیداش مثلِ بید میدست و دل    زیرا آن شاعر برایِ یک ریال 

 ارزید     یِ نازکِ ناخنی نمیتر از تراشهاش بیشو شخصیت

 تواند جا خوش کند     یِ هر کسِ دیگری میچشمِ تو در چهره

 هایِ تو باشد     تواند دستگیری میدستِ هر کمان

 توانند انداخت     زیبایی را از پای نمی ها قلبِاما تیرها و نیزه

 یِ عمل نکردن به بدی     یِ چراییتوانند براها نمیاسب

 یِ انگشتِ تو آفتاب را یافتمقاطعانه به جانبِ جوابی علمی تاخت     من از اشاره

 من از بشارتِ هر نگاهِ تو     

 کرانه بافتم     گانِ این گورستانِ بیشدهای از مهتاب را برایِ گمجامه

 لرزدیِ یک ریال میشان براگورستانی که در آن بیدها     دست و دل

 ترند     هایِ خود بچهو پدر و مادرانی که شاعرند     از بچه

 خوانند     شان را برایِ ددانِ بیابانی میو شعرهای

      را گذار بر زخمِ دیگران و مرهم مندسخاوت یِهاساننتا ا
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                آسمانی بشورانند  خوارِخونعلیهِ خدایانِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوندداشته شدن زاده میها برایِ دوستزن
 زنانکشان     بر رویِ تو بوسهگُلی با دو دست از برگ     از دور تو را در آغوش

 شوندداشته شدن زاده میها برایِ دوستزن»فرستانان     که:و پیام

 هایِ شادی را پرواز دادن     هایِ تماشا شدن     پروانهبرایِ باغ

 یِ درکِ حیات را     با نباتِ عشقِ آنان شیرین کردنیِ دشواریگیدیوانه

 بارِ سنگینِ تعهد به دنیا      زارا آنان 
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 «     گی معاف کردنزنده از کشفِ راز و رمزهایِ تاریکِ

 اش ای بودم که صیاد پس از صید و در ساحل افکندنمن آن ماهی

 دنیا روفتاین اش را از گیوفت     که زندهقدر کای فلزی آنقطعه سرِ او را با سنگ یا

 اش     تنها در قطعاتِ هنری شنیدنی و دیدنی بوداش و سیمایو از آن پس صدای

 هایی زنانه بودندشان     مردانی با جانگارانای که آفریدهقطعاتِ هنری

 اش     اش     یعنی با تمامِ داراییگُلی با دو برگ در دست

 هایِ سیم و طال سر بود     در عشق و شور و سودا     مینیِ سرزاز همه

 اش این که:ربود     و پیامگی میگرانِ زندهگوی از گروهِ بازی

 یِ سنگ یا سربیِ سرِ آدمی     با ذراتِ تشکیل دهندهذراتِ تشکیل دهنده»

 آرد     داشتنی     زنی را به یاد میهیچ تفاوتی ندارد     هر دوست

 ست     و ناخواسته به دنیا آمدن     گیت آبستنِ هزاران نباتِ دیوانهحیا

 ام     من هرگز گروهبان نبوده«     کاهدتعهدها می یِاز توانایی

 از من بگیرندکه اند اند     عفافِ هنر را نتوانستهمرا از خدمتِ سربازی معاف نکرده

 اند     سرباز بوده هایِ داده شده به دستِ من    اما تمامِ نامه

 ها نوشته که تو     از آن یو در یک

 گی     ای به کشفِ راز و رمزهایِ تاریکِ زندهپشتِ پا زده

 طور از سرِ هوس یا بازی     و همین

 ای     ت انتخاب کردهدگری را برایِ خوشغلِ ناشریفِ شکارچی

 به قعرِ دریا      یالبها     یا انداختنِ قو با هر تیراندازی به سرِ شاخه

     کنیقلبِ خودت را شکار می
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 گُلی را به رویِ قبرِ من بگذار!
 تا زنده بودم تو دَمی»اش او     رو به تو کرد و گفت:پس از رُفت و روبِ ذهن

 ای کن     رنجهام قدمبه دیدارِ من نیامدی     حاال که مرده

 بگذار!     من  رویِ قبرِ و حداقل گُلی را به بیا

 فرهادِ منیِ تنها و بیهایی چند شیرین از گفتارت را برایِ این پرندهدانه

      «خاکِ من بریز! تن     براین روحِ بی

 رویید     من با چشمانِ خودم دیدم که هواپیمایی از دلِ خاک می

 زد و     اش خاک را از رویِ خودش کنار میهایِ آهنیبا بال

 گفتارِ هیچ زایری بر این مزارگرمِ بویید     اما از گُلِ وجویِ خدا میتآب را به جس

 جویید     نمیرا برگی و نه شبنمی نه گُل

 عروسی      تاناید شما ای روزهایی که از هر سویکجا رفته

 با آرزوهایی سفید و امیدهایی باکره     

      ؟کردپرواز می  یِ عسل و کره   ای به شیرینیبه قصدِ رسیدن به قصه

 ستونهایِ بیآورد و     نیاز به درگاهِ آرمانعروسی که از رازها دهان درمی

 رو به خودش کرد و گفت:کَله     بُرد     یک ذهنِ بیسنگ میهایِ بیو کوه

 یِ من کجاست؟     این کنجدهایِ بر نان     جویایِ روغنِ کدام خداست؟کَله»

 هایِ سه کوهشان بر قلهدوتا نیستند!     آخر چهار عقابآخر خدایان که یکی 

 پس از سخنِ گُل با خودش          «که با هم به صلح و صفا نیستند!

 ماند     معلوم شد که فرهاد     گنج میها بیمعلوم شد که رنجِ قدم

 سروده استتنها یک پرنده بوده است     که شیرین را تنها یک دانه می

 ا با دستانِ خودش     چشمانِ خودش را از ریشه درآوردهو هواپیم

 ای     آید را     تا نخواند در نامهکسی بر مزارِ من نمیتا نبیند 

 تو است مرواریدی که در صدایِگرید را     حاال بیهیچ قلبِ آهنی نمی
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 خواند؟     معلوم نیست که دریا برایِ که دارد آواز می

 سرزمینِ خرمی که در جانِ تو استرقصند؟     بیاش میهایبرایِ که خیزابه

 پرانند     شان را مانندِ کبوتران میها برایِ که غبارهایپرچم

 یک عروس است هایِ شفافِ خدایی که شبیهِ و دست و رویِ خودشان را در حرف

 ؟شویندمی

 یر و مبارزهایِ روزگار و هنوز باکره     عروسی فقعروسی تسلیم نشده به پلیدی

 اش     سخت هوس کرده که بخورد پیش از خوابِ شیرینِ شبانه

      ای گرم و تازه به طراوتِ طعمِ نان و عسل و کرهقصه
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 کند ی که موها را سیاه میابآسی
 مان را در آسیابِ سیاست سفید کردیمبه عبث ای بسا که ما     موهایِ سر و صورت

 زدند و     ایِ جاهایِ دیگرمان سازی دیگر را میدر آن زمان که موه

 ماندند     ها جا میمکانیدر بی

 ها را     اعضایِ احزاب و سازمانغفلتِ و سپوران آثارِ به جای مانده از سپوختنِ 

 2«یدانیدکنروید     آن کارِ دیگر را میچون به خلوت می»کردند     شما همه جارو می

 آسمانی شادانید تان به موجوداتِ اصیلِرتِ حیوانییِ صوردهندههایِ تغییاز نقاب

 شناسی سردرد دارد     دانید که زیباییاما نمی

 زیبایِ حقیقت است د که شاهدِ رقصِرَواره راهی به سازی بَسرِ آن را دارد که هم

 اهدخومالی بسته به پیشانی میشناسی با دستشاهدِ آواز خواندنِ عدالت     زیبایی

 اش استراحتی به خود دهد     نفسی تازه کنداز اتاقی به اتاقی رود     با حرکتِ اندام

 تر ندارد     بیند که یک اتاق بیشاما می

 تر را ندارد     تر و بزرگای بهیِ خانهکافی برایِ اجاره پولی

      روند مقرر به سراغِ آردها میها به عبث پیش از موعدِآسیاب

      !شودها پخته میمزه از آنهایِ برشته و خوشکه سلمانیایی آرده

      

 

 

 

 

                                                 
 کنندحافظ: واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می  2

 کنندروند آن کاِر دیگر میچون به خلوت می
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 شاهین
 هایِ آسمان     آیین     شاهین:شاهی که او راست پروازی راست در آبی

 جا در زمین     اما عاشقِ آن که از صلح و صفا بسازد مَسکنی را     این

 که با نبضِ آدمی      زمان را اگر نه    (پایدار و معتمد و مُشکین)

 گونه باید ثابت کرد که تاجرانپس با چه چیزِ دیگری باید اندازه گرفت؟     پس چه

 نیلوفردوست      یِ نیکونگاهاهاند     در برابرِ پروازِ پروانهکه خِرِفتان و خرفستران هیچ

 هایِ شاعرسرشت؟     پروانه

 وابِ من آمده بود     گُل بود یا نامه بود که دیشب به خدانم نمی

 ای در گُل     اما هر چه بود  دانم تو گُل بودی یا نامه     یا گُلی در نامه     یا نامهنمی

 دانم مادرِ بالها بود     ای شاهینِ نیکوسرشتدانم بود     نمیاصلِ مسئله در نمی

 هر ستاره      تولدِ کند     اما آیینِ تو باآسمان در تو پرواز می

 کند     یِ خودش را عوض میپاره     عقربهبا هر بار شنیدنِ نبضِ ماه

 شود   هایِ شیرینِ او مینشینِ سخننشیند و همساعتِ تو امروز بر مچی می

 قدر عادل هست شناسد     آیا این زمین آناما فردا دیگر او را بازنمی

 درنگ را؟اهانِ صلح و صفایی بیرنگ را بگذارد     تخمی خوآشیانی تخمی یک در هرکه 

 رودو آیا مگر وفادارترین کس در عالم نیست آن خوابی     که هر شب به سراغِ گُل می

 گرید؟     در فراقِ بلبل می    در رؤیا زانو به زانو با او و 

 را  ام از سویِ نورِ کورِ دور یا نزدیکِ تاجران و دنیامن احتیاج به اثباتِ شخصیت

 جِردهان

 از سویِ آدمیانِ دهان و دندان را با هم خوران ندارم     

 یِ آسمان است     من از وسطِ صفتِ ترازویِ آبی

هایی منجمدند     پزشکانی که تناسخِ نبض     مانبارکه پزشکانی مذاب را بر زمین می

 هاها از آدمیِ ساعتیِ سرگیجهمداوا کننده
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 بخشند     ای شاهینِ بلندپرواز     و میت پزشکانی که مدادی وفادار را به

 پارهات ماهنشینِ آیینِ پاکِ ستاره     ای سر فرود آورده در برابرِ عظمتِ اندیشهای هم

 ای دل سپرده به گشودنِ آن گرهِ اصلی     

 چاه درآوردنِ گویِ پیرسالِ نادانی     تاریکِ یعنی از تهِ 

 خویش     مَسکنی مناسب و مُشکین      اما آیا این مداد با مصالحی از جانِ

 برایِ یارانِ آواره و دیرینِ شاعران     مَسکنی آگاه را در زمین     

 دانند که دیشبآهوانی که امروز     هنوز نمی     یعنی برایِ آهوان خواهد ساخت؟

 شان آمده بود     گُل بود یا نامه بود که به خواب

 یِ بالها: مادرِ اصلیخاطرشان مانده است کهدر شنی روشنِ سخنی اما سایه

 پشکل و پول      ست با بویِ بدرویِدر متر و معیاری

 آورد  شورانگیزانهِ شیرینِ شاعرانه را     سر فرود نمیفهمد رندیمتر و معیاری که نمی

 یِ جنونمند و پُرشکوفهشکوه یِآستانهدر 
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 شاعران و یهودیان
 نان و سیب پس از گذشتن از مری و معده     

 یِ آن دِه     و پا گذاشتن در راهِ تاریک و طوالنی

 بازگشته      را یِ خویش پشیمان شده     تمامِ راهِ رفتهیِ سفرِ توفانیاز ادامه

 س از در بیرون رفتهاز دهانِ تو درآمده و اندک مدتی در اتاق اتراق     سپ

 یِ باغستان شدندزاران و آن دیگری راهییِ گندمیکی از آنان راهی

 پزشکام نگرانِ دیر رسیدن به نوبتِ مقرر پیشِ دندانگیو در مرده اممن مکرر مرده

 چاره     ای من     ولی آخر ای بی

   اش درد داشته باشد   کند که دندانچه فرق می مگر برایِ یک مرده

 یا براق و سفید          و گَرد داشته باشد یو سیاه خال

 اشتر است که در خاکاو بهمتمایل به بوسیدنِ اعضایِ ایلی سرخ از نان و سیب؟     

 اش     مشغولِ کشفِ آتشی بلند و نوشتنِ شعری قشنگ باشدبا آب

 یِ دود و واژه     و نگرانِ سفرِ سیاه و طوالنی

 اندها نیز نمایانترین شباند که شاعران متعهد و در تاریکتر است بداو به

 گی     هایِ آوارههایِ زردِ دوخته شده بر جامهچون یهودیانی با ستاره

 پزشک به زیرِ این درخت آمده و دست به دعا برداشتهیِ دندانمعده و مری

      تر از نورِ آن استبرایِ شفایِ جهانی که در آن     دودِ واژه بیش

 گیرِ دریا و     ها همه برایِ رسیدن به سودِ دندانو صفوف و نوبت

 یِ بط     اگر اوضاع بر این نمط پیش رود     دهندهداشتنِ روباهی فریب

 (از پیگرد و نمدمال کردنِ شاعران و یهودیانرویِ خدا و خلق بیش رود )ی آبیعن

 یِ ماهیِ قو     سفیدیسفیدی     یِ دنداندیگر به چه درد خواهد خورد سفیدی

     ایدر ترانه     یدیگر به چه کار خواهد آمد اتراق در اتاق

 مند     گانِ آسمانی سرنپوشیده؟     ای گذشت     ای سخاوتیا در زیرِ ستاره
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 ای گذشتن از راه     از هر خطا و گناه     

 ات با مسواک     تشرافیِ ای در تمامِ عمرت کوشیده به تمیز نگاهداری

 اممرا چه باک از باتومِ نهنگ     از زندانِ خدا     از خرطومِ ناخدا؟     من زرتشت

 اشپشتیام     که زردی و عزاداری و خمیدهپشتمن آن درختِ زرد و عزادار و خمیده

 بارِ یهودیان دارد     ریشه در سرنوشتِ زار و اندوه

 شهر و ده که در هر ایها یهودیمیلیون

 ای سیب     ای نان و ذرهشد تکهازشان دریغ داشته می

 گُلی زمستانی و قشنگ از آتش و     بلبلی تابستانی و زالل از آب     

      سوزیهایِ آدمهایِ کار و کورهیهودیانی که در اردوگاه

 گویان شدند     یِ دروغوحشی یِیِ مری و معدهقربانی

 اند     شهری دانستند     که شاعران به دنبالِکه نمی یِ خدایانیقربانی

 یِ جغرافی     ترین نشانی     در هیچ نقشهشود کوچککه از او پیدا نمی

 یِ خاصِ خودش را دارد     یک مهندسِ خوب باید بدانددانستند که شعر هندسهنمی

               دارد     آفتاب برمیکارد     که انتقام را از کدام که مهتاب را در کدام دانه می
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 و خدا شاعر بود
 شان به دریاها     برایِ سفتنِ دُرهایی از حقیقت     و تحویل دادندروغ گفتن به نخ

 ش غبار     ایش عطسه و بر شاخهایحساسیتی حجمی     بر شاخه

 هایِ تارخوابیدن در شبش ناییِ عشق و بر شاخهروزانه ش رقصِایبر شاخه

 هایِ فطرتِ دنیا را     کند     درکِ دشواریها را رو به تعهد باز میحساسیتی که دریچه

 شان بریده     کند     دو کفش که پاهایاز شعر گفتن آغاز می

 شان خوابِ مرا فشرده و آشفتهو بر ریسمان آویخته شده بودند     سنگینی

 زدند     کرده     اتهامِ ننگ به تو میام را تنگ فضایِ سینه

 زدنددرنگ او را دار میگیر کرده     بیها به عبث خدا را دستها عسسدر کوچه

 خفت     اش کُندُر و عود نمیهایگفت     در صدفدریا اگر دروغ نمی

 جُستدیگر تار و تنبکی را نمیشد و برایِ رقصِ خودش     ای تنبل میهر ماهی

 و اگر هم هنوز در جایی بدنی از او باقی مانده باشد یِ عرفان نیست    زمانه زمانه این

 باید بر او لباسی از مدرنیت را پوشانید     

 ها در اعماقِ اقیانوس کشانید     یِ جشنِ ماهیاو را به چراغانی

 گویدفطرتان سخن میای دارد که از حساسیت به انگالن و پستعطسه شاخه

 جویند     تا او را واژگون از پا به دار آویزندهایی که حقیقت را مییسماناز ر

 اش را به هر طرف هایبا هم بیامیزند     و تعهد دیگر دریچهرا تا ظلمت و زمهریر 

 مخصوصن به سویِ سرشتِ زیبایِ یاس و سوسن     

 هایِ کوچک نگشاید     ای عشقِ واال     بویِ بچهو سرنوشتِ خوش

 ها     ای سالم برآمده از اعماقِ ننگ و     شادان از جشنِ مذابِ ماهی

 زکامی و دچارِ تب و لرز شده     که این جاپایِ خوابِ بر برف مانده     

 درخورترین پزشک را برایِ خودش در کجا خواهد یافت؟     

  شان در ابریِ دیریناز آرزوهایِ خشکی که خانه     انسان در کجا کام خواهد گرفت
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 از امیدهایی که امروز الغر و دیروز ستبر؟     خوشا که گرفتنِ انتقام     در این باغِ خونی

 هایِ آبی!با مقاماتِ موسیقی باشد!     خوشا چنگ فرا انداختن به خنده

 کند به سودِ صیاد!خوشا درود گفتن به عودی     که دودش فضا را آلوده نمی

 د از یاد     رَبَمیباد آن کسی که نزنده

 کند     که من آن حجمی هستم که به هر سویی که روی می

 داند     بیند     آن حجمی که میدیگر میپرنده و شاخه را تبدیل شونده به یک

       گفت     و خدا شاعر بود!     در آغاز شعر بود     و خدا دروغ می
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 نژادکُشی

1 
 گونهه که نگریست     بسی گریست از دیدنِ این که مردانِ تُرک چهیادآوری در آین

 شان را از شکم بیرون آوردهیِ بلغار یا ارمنی را پاره     جنینشکمِ زنانِ حامله

 گرفتندانداختند و آن را با شمشیر یا خنجر فرومیبه هوا فرامی

 دادند     و با این فراانداختن و فروگرفتن     به مردمِ جهان پیام می

 که خدا نیز مانندِ هر چیزِ دیگری که وجود ندارد     ملیتی ندارد     

 یِ چند صدسال بر سرِ قرار با آینه دیر آمدی     و وقتی هم که آمدیتو به اندازه

 نه ببر آمدی و نه شیر آمدی     بلکه از سن و سالِ خودت هم پیرتر آمدی

 ای را نداشترگیری از نطفهیِ باات تواناییو دیگر یاد و هوش

 گذاشت     من خونی بودم به شکلِ فریادات سر به سرِ تیر و مرداد میکمانِ پشت

 داد     ادپرستی و بیام علیهِ نژوجوگرِ حقیقت و مبارزهجست

 لوحی بیرون رفته     خونی که از غاری به شکلِ ساده

 پاکِ کودکی را در پیش آهسته گوهر را از سنگ تشخیص داده     راهِآهسته

 یِ سرد و تاریکِ خدا وو کمانِ پُرکششِ هنر را در دست گرفته     برایِ همیشه خانه

 یِ ناخدا را ترک کرد     یِ به گِل نشستهکشتی

 کمال      یابی بهدست ای را که برایِآورد آینهیادآوری به یاد می

 کردجنسیت و نژاد پاک می بیرونِ خود را از زنگار و     درونِ خود را از

 آورد و     برایِ شاد کردنِ مردمِ جهان     به شعر روی می

 ها از او پُرکرد     دختری که آرزویِ زاللِ پیالهنگاهی عاشقانه به دخترِ قرمزِ تاک می

 شان     ها از او دلدریاها علیهِ خدا و ناخدا از او شوریده     و صدف

 شتِ سرشته از معصومیتِ آن جنینان     سرشار از اندوهِ سرنو

 یِ دنیا نیزخنجر     که حتا تمامِ اشیاءِ به وجودِ نیامدهشمشیر و بیآن مادرانِ بی
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 گریند     حاال مهم نیست اگر که گردنِ دردمندِ تو     شان میبرای

 خنددمی ات     به کوهانِ شترهاگذارد     و کمانِ پشتهایِ کوه میسر به سرِ گردنه

 پرسدیِ مرا از کسی نمیخانه داند     نشانِحاال مهم نیست که چرا حقیقت نامِ مرا نمی

 هایِ بلغار و ارمنی مهم این است که اگر این بار آن نامردانِ تُرک به غارتِ قبیله

 آمدند

 یِ هدهدهایِ صد کیلویییِ خود     به سر بریدنهایِ هزار مَنیاعتراف کنند به قتل

 اند     شماری را شکستههایِ بیاعتراف کنند که شخصیتِ آینه

     هایِ آنان بیزار استگیاز خسته     یِ نیزاران همگیو حاال دیگر خسته

 

2 
 یِ تو     ای شعرِ قرمزِ در پیاله     رود فریادِ آبیبه کجا دارد فرامی

 یِ گیسوبا وجودِ سفیدی تاهایپناهیواره آواره     ای بیای دردهایِ تو هم

 هایِ خُردساالنه     هنوز دارایِ معصومیت

 !توان یافتبخت نمییِ این درختِ تیرهبر سر شاخه را یِ امنیتو بدان که هیچ النه

      !توان بافتجا نمیای را اینهیچ چراغِ ناشکستنی

 کند     ای فرق نمیتو بدان که برایِ آن کمانِ ازلی ذره

      !دارو یا زهردارو را شاد کردنتان یا زمستان را از دلِ خود پرتاب کردن     نوشتابس

 یِ خودش     به موقع حاضر شودات بگو که بر سرِ قرار با پیریتو به تنها جوجه

 ات بگو که نه پلنگ باشد و نه شیربه جوجه     !یِ خودش را دوست داشته باشدپیری

 همیشه ساده و سر به زیر     ساده      بلکه خودش باشد     مثلِ

 ای که از آن لوحی بسازند گرگان     گیگونه سادهنه اما آن

    !برایِ چیزی را نوشتن بر آن
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 یِ یک عروسکشعرنویسی
 در آوندها حسی سفید و شیرین به طغیان     

 درختی پُرشور به سویِ شخصیتِ سبزِ خویش فراخیزان

 یِ بلندِ خودشانیِ نامیراییگانی رنگارنگ     مدعیهاش مردو در فراخیزی

 هایِ تو     در گوشِ در و دیوارهایی تیز از حافظه در چشمدرخششِ سنگی با رگه

 ای که بر بدنی که نداشتگاه به دنیا نیامد     آن بچهای که هیچصدایِ آن بچه

 زدهدر شهری جنگاش ای به رنگِ غم داشت     و عروسکِ افتاده از دستجامه

 مالِ پایِ دشمن و دوست شده     پای

 کننده از شلیک به انسان     جا سالحی بودم سرپیچیمن این

 گرِ عابرانِ درازِ سالیانعبوری بودم     که نگاهِ پرسشجا در و دیوارهایِ بیو آن

 دانستم که ماه     بر آنان مانده و ماسیده بودند     من می

 یِ خُردسال     ست     و در کنارش ستارهایگرفتهخون یِپارهسنگ

 ست     ایسار     عروسکِ از هوش رفتهاز ترسِ اتهام و سنگ

 کند؟     ها را چه چیزی تعیین میراستی رنگِ شخصیت

 نشینِ ننگ است     اش همکسی که پنهانی دهان

 وندهایِ گوناگونی داردکند؟     طغیان آگونه دندانِ دیگران را تکفیر میچه

 نگارد     هایِ مختلفی را میگاه و هدفو هر یک از آنان خاست

 گذارند     شان بعدها عهدِ پاکِ خود را با رفیقان زیرِ پا میترینهبیش

 هایِ خودشان     تر کردنِ عروسکتر و پُرچربیو زیرکانه برایِ چاق

 ا یک بار هم که شده     دارند     کاش آقایِ ادعسنگ و سالح برمی

 جا رویِ همین صندلی بنشیند و اعتراف کند     بیاید این

 یِ تفنگ بوده استاش به جایِ چشم تا به حال     دو ماشهکه در صورت

 داده     خودش را تا به حال معتمد و اصیل نشان می
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 دیگر در جنگ بوده استاش هزاران هوسِ ابلیسی     با یکاما در دل

 یِ من هستی: گاه من هم سرانجام خواهم دانست که تو حافظهنآ

 اش هزار سرپیچِ چراغ داردآن درختِ پُرشور و سبز و بلندی     که در ذات

 زبانِ خودش استیِ به دنیا نیامده     که عروسکِ شیرینتا این بچه

  رفیقانِ مردهیِاش پشتِ آن میزِ تنها بنشیند و     شب و روز دربارهبا چشمانِ روشن

 هایِ مقواییمیانِ ساکنانِ خانه یِ صلحیِ ما     نیز دربارهشدهزنده یا گم

      هایِ چوبی یا پالستیکی     شعر بنویسدمیانِ سرنشینانِ ماشین
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 ترس از لولو / و ماهی سیاهِ کوچولو
 شود     یِ پیروزی آغاز میوقتی شکست از لحظه

 گویید:آیید و میشود     شما مییِ اضداد باز میه رویِ مبارزهوقتی دری ب

     باشیمجا خواهیم در هیچاند     ما میگانگان زندهاگر در زمین این زنده»

 گی فعال و دور از قال و مقالتر باشیم     و در این مردهگانِ خودمان مردهاز مرده

 «     شیمو جزوِ دودمانِ عاشقان و اهلِ اکتشاف با

 کند مذهب     یِ تلخِ قندی را هدیه میحبه

 اندیِ عِلمهایِ نورانییِ پیشرفتهایی که اهلِ پاکی و سرسپردهبه پیاله

 اند     شان زنده زنده گندیده از شدتِ حِلمهایدور از مردابی که قورباغه

 پیدا نیست که در آغاز     آغازی وجود داشته است یا نه     

 ست؟     ست؟     شکست از آنِ کیه رسد به این که پیروزی چیتا چ

 شود؟     و کدام در به رویِ باز شدن     بسته؟و کدام در به رویِ بستن     باز می

 دانستم دیشب     برایِ این بود که مییِ منِ خسته پریشب     خوابیبی

 تین قربانی در میدانِ یک جنگنخس»و به تو خواهم گفت که:     به خوابِ تو خواهم آمد

 «رو جهان دیروز در تاب و     امروز در تب استدربانی به نامِ حقیقت است     هم از این

 وقتی زمان ایستاده و     زمین پیر و بازنشسته شده است     

 کند     هایِ دیگری به دنیا نگاه میقورباغه با چشم

 ند     ترگان فعالگان از زندهو کشف که مرده

      شانهاییِ فسفرِ عریانِ استخوانو روشنایی

 خواند     پیروزی و شکستِ شاعران را به خود فرامیهایِ بیچشم

 ای فراهم آید     نوشتهخدا تا بر رویِ میزِ تحریرِ 

 ایران را دریایی نبود      1357راستی اگر انقالبِ بهمنِ 

 بود     باز هم حقیقت را ماهی سیاهِ کوچولو     و در آن دریا نهنگی به نامِ مذهب ن
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    بُرد؟    از ترسِ لولو     با خود به سویِ درهایِ بسته می

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پشتیِ الکجلوداری
 یِ چایی را بنوشدیِ سخن را بزند     و بنشیند و با او پیالهتا شیرینی بیاید و درِ خانه

 هاشکر در نبرد با انگلیِ نیها بخروشد     ریشهدالنِ ساحلو چون دریا علیهِ سنگ

 شود!     ها که نمیها و چه خواریمتحملِ چه تلخی

 کنند!بَر     پشت نمیآور و پیغامهایی که به پیغام و پیغامچه حواری

 میرند!یِ آسمانی نمیهایِ آبیچه جلودارانی که به خاطرِ رسیدن به وصال با اسب

 وجودِ سعادتِ ما را در خود چیده     طَبَقی اجزایِ 

 کندرود و تمامِ خصوصیاتِ زیبایِ انسانی را حراج میکوچه به کوچه می
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 پرستیآورد     و به مادهتر میکاغذهایِ ناپاکِ پول هم پایینارزشِ شما را از پاره

 بخشد  هایِ فکرِ گاوی نر را مییِ تپالهپایهاعتباری هم

 یِ آفتاب     وفاداری به آفتاب    وفاداری هایِاطعیکساد است بازارِ س

 اش از نیزه و سرنیزه ای برایِ حفاظتو کسی در خواب     چتری به خوابیده

 هایِ آسمانی را ارمغان نخواهد کرد     کسی نخواهد گفت که زمینو از سوره

 یِ خونیِ گردو در سرما از سیلیمزهگرگی سنگی و گِرد است     و صورتِ خوش

 یِ سخن خودش را از جا بکَند و     تا درِ خانه     / سرخ است

 شان شکستهها که دلبرود لوالیی شیرین را برایِ خودش بخرد     چه پیاله

 شوند!     هنگام بر خاک ریخته نمیها که عمرشان نابهچه چای

 بَر ننشسته     ها که بر پشتِ خرانِ پیغامچه پیغام

 روند!     ورشیدهایِ در سراب پیش نمیبه سویِ خ

 مان در پیشِ عام     از اعتباری خاص برخوردار بودیمهایِ زمینیما به خاطرِ سوره

 گویدچیز میآید     و به هیچسو میکس     از هیچدانستیم که سرانجام هیچما نمی

 ی سوار خواهد بودیِ آسمانی     پولی چاق و پُرچربتا ابد بر پشتِ آن اسبِ آبی»که:

 «ها     شرافتِ آدمی را خواهد ربودپولی که دست دراز خواهد کرد و از طَبَق

 تا آن که ماری ملحد بر رویِ زمین ظاهر شد     

ای شیرین کرد و     گاه اسب شیههآن     اشخطرناکِ خدا بر زباننامِ با تلفظِ نیشِ 

 خواب و از رویِ جویی شورشی پریدیم     پا     و ما ناگهان از چایِ داغِ شما چراغ

 ناکِ الله را پرستیدیم     یِ تببوسه بر دستِ وفادار و چهره     اما باز مثلِ سابق

 با این وجود     حاال تو ای جلودار     

آخرِ هوارِ حواریونِ تو         پشتِ پشتِ میزِ تحریر نشسته را نگاه دار! حرمتِ این الک

 یِ تو     هایِ پُرآوازهو دروازه     دزدندگانِ ما مییِ واژهاست از هوایِ تازه هنوز که هنوز

 اندهایِ ما زندهیِ ظریفِ توپِ ریزِ نقطهاز بازی
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 دارتمساحی خنده
 یِ شما     هاگورخرانی تابستانی بودند نادانی

 یِ گرازانشانه به شانه     رفتندیِ آب میشادمانه یِ جشنِاریکه به برگز

 هایِ آتشی سرد     دار و پنهان شده در لرزهو اینان تمساحانی تب

 ناپذیرِ آبِ بینی     مارِ وسطِ پاهایِ مرد     سیبِ وسطِ پاهایِ زنآتشی با ترشحِ توقف

 یِ طبیعت استیِ معرکه     که کوری و کریگناهِ اولیه     و پیروزمندِ نهایی

 عری خودش را از دلِ سنگی درآورده     ش

 وجویِ پاهایی     طرف رفته به جستطرف و آنبه این

 هایِ آسمانییِ او به فردوسزده     رسانندهیِ آدمی از این جنگلِ جنگدهندهنجات

 هایی دارد که هر چه ببُرندش بازجا دیگر بازنگشته     نادانی شاخشعری به این

 گورخر راهی به رهایی ندارد اما از دورروید     اش میری به جایتهایِ تازهشاخ

 جوید     خدا را میپاکِ بوید     آدرسِ ها را میگهوارهدرخشانِ نشانِ 

 گیرِ زمین شده     غافل که در این آسیبی که گریبان

 هایِ ناشی از کُشت و کشتار شک و مطمئن از اشکیِ بیدر این بیشه

 پره     یِ شبرقصیهایِ تار     و بییِ این شبستارهدر آوازِ بی

 تقصیرِ اصلی نه از حصیرِ منقش به نقشِ مار و سیب     

 اش دراز وتعهدیست که بیکه از گرازی     یِ خورشیدیِ سکهگینه از سره یا ناسره

 اش زَهری     یکی دنیا و یکی آخرت است     هایدو دندان

      بتگیسویِ انگیزِ فِ شگفتبر    رازناک و  شبیدست و پایِ خراشِ یِ دلبا دیدنِ لرزه

 آورد     تا گوش و حلق و بینی     درمی یاز دلِ شعربه سرعتِ برقی سنگی خودش را 

 کند     دور از شمع و شراب و عشق     تبدیل شکل پزشکی مثلثبه تو را 

 شعر     شربتِ شیرین و پُرمِهرِ سینه نیست؟اما مگر      و به شربتِ سینه نزدیک کند

 مگر شاعر برایِ دو چشمِ هراسانِ هر انسان     مثلِ شیرِ گرم و سفیدِ ماه     
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 دیده     ای عاصی     ات آسیبای روحیا     یاری دیرینه نیست؟     ای آسیب 

 هایِ سیبوسط وسط است     چه وسطِ ظهر     چه وسطِ پاهایِ مار     چه وسطِ پا

 جاست که تمساح باشی     کور و کر هم باشییِ اصلی ایناما مشکل     یا مسئله

 دانِ جهانیترین موسیقیترین نقاش و بزرگها بگویی که بهاما در هر کوی     به کوچه

 گان     گهوارهیِ گناهیبیپلنگانِ خفته در اهلِ جان     شیردهنده به بچه

           گی!  ز سرماخوردهیِ قرص ادهندهنجات

 

 

 

 

 

 کسی با من دوستِ صمیمی نبود
 عدالتی است اگر که در شعری     تصویری یا معنایی     بی

 روایی کند     دیگران را در سایه یا قفس بگذاردفرمان یبر تصویر یا معناهایِ دیگر

 و خودش احساسِ رهایی کند     چه مست و چه هشیار     

 توان گذاشت بر کنارا در به سیاهی و به تباهی کشانیدنِ دنیا     نمیرخطایِ آتش 

 تفاوت نگریست     آن دودِ مهربان و معتمدی را توان بینمی     / توان بخشیدنمی

 قرار     خواب و بیکه بی

 بویدکاود     میها و یارانِ دیرینِ خویش میوجویِ گُلها را به جستسبزه

 گرید     و زارزار میآید     خالی به خانه بازمیاما با دستانِ 

 سوداگر باشد      یدر جمعِ جانورانِ جنگل یست اگر که گرازعدالتیبی

 هایِ آبی را بنویسدها هم سورهیِ سرداری را داشته باشد     و در آسمانداعیه

 ان به عذابِ دوزخیِ زمین بباراند     آدمیان را با تهدیدشیِ سنگیها را بر صفحهو آن
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 یِ شخصیتِ شاعران بتاراند     یِ شوریدهاز شعله

 گی عذاب نداده است  مرا کسی در زنده

 دهانی     چرا که کسی با من دوستِ صمیمی نبوده است     هیچ میم

 یِ پُرافتخارِ خویش رابا کسی فروتن و مهربان نبوده است     و پیشه

      دانسته استدیگران می زدن به خان و مانِاز عشق آتش

 یِ جهانی     دریافتِ باالترین جایزه یِتو شایسته

 دالن     یِ تلخِ سنگیِ صبوری در تحملِ طعنهجایزه

 یِ سقوط نکردن و نشدن عضوی از اعضایِ حزبِ انگالن     جایزه

 تلخِ آینهیِ رواییکند     فرمانبا وزشِ هر باد     جهت عوض می اشحزبی که مذهب

 کندس میفهایِ قیِ سیمشکند     زور و زر را دوستانِ صمیمیدلِ تصویرها را می

 شوندهایِ گره کرده     از سرِ جایِ خویش بلند میهایِ دنیا مصمم و با مشتاما کناره

 آیند تا نشان دهندآیند     مییِ رزم میو برایِ دادخواهی     به میانِ میدانِ دودزده

 هایی از بخشش     با عطری از نوازشبرگاست     با گُلیگانه ادخواهی گُلی که د

 آیند تا بگویند     میناشدنی     گُلی فراموش

 یهایِ آسمانی ابرکه سوره     ستکه مستی و هشیاری در مذهبِ آنان یکی

 زی     نِ تاریکِ غرایهایِ گرگ و گرازند     و مَحرمِ رازِ دستاباردار از گَله

 جا بود     زنند     پس با این وجود     جهنم همینزمین را جاودانه ورق می هایِکه سنگ

 یِ جهنم     مادرِ مهربانِ شعری زیبا و پُرمایهخوردهیِ صبور و سالو ریشه

 تر از زر و سیمپُرارزش رااش بسییِ میم     لطافتِ بدناش به تنگیشعری که دهان

 اش     هایگیجایزهیِ بیسوزیو عاطفه و دل

 ای پُرپروانه و پُرنسیمهایِ مدرسهآجر و مصالحی برایِ ساختنِ سرسبزی

 ترس     در سرِ کالسِ درس     آزاده و از احدی بی هاتا کالغ

 د     که عدالت در جامعه و هماهنگی در هنرنیِ سفید بنگاراین نکته را بر تخته

 ک درخت دارند ریشه در فطرتِ یهر دو 
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 سوارگرگی دوچرخه
 اندازدچراغ     به نورِ چشمِ گرگ روی میای بیام را بیابم     دوچرخهتا من راه

 شده توسطِ ظلمت نجات دهدخواهد     که تو را از چاهی نوشتهو از او می

 یِ جلیلِ جاناناش بر جدارهد پیچکپیچیِ غریبِ جان     هنری که میبینیجهان

 هایی که دو چشم از مذهبیِ چهرهروبنده     نامارویی بلند و پهناور در آسمانی بیو ج

 هایی در هیئتِ نور یا غبار از آسمان     یا یک دهان از کفر دارند     پیام

 بارند؟     تا راه مقصدِ خودش را بیابد     برایِ چه کسی پیاپی بر زمین می

 اتومبیل     حوادثِ گانِ کند     سرشار از کُشتهمی آید و به چاهی نگاهاول میراهرو 

 رسد که هر جانی     هایِ هردمبیل     سپس به این نتیجه میدر جاده

 مردانِ ناهنرمند     نجیبِ نایِ خاصِ خودش را دارد     و جارویِ بینیجهان

 وسطِ پاهایِ آنان است     و کفر و مذهب در این گردون     

 یِ ناچیز و محوشدنی یک گندم /هداندو نیم

 یِ نداشتنِ خیلی از چیزهایِ شریف را     عقده

 دستی کردن با گرگانو در هم خواهند با داشتنِ پول بگشایند    ها میبرخی

 یِ گیتی را به نفعِ خودشان بچرخانند     اما تو ای تازه از راه رسیده با دوچرخهگردونه

 ها     بازیخواهی بکن     اما حتا از اسبابای که میهر بازی     تو با هر چیزی

 نساز!     را ها     هرگز زندانی بازیاسباب یا برایِ

 یِ اسیران     هرگز اردوگاهی را برایِ کارِ اجباری

 یِ پیامِ زاللِ آبان     برپا نکن!     سوزیای را برایِ آتشیا کوره

 خوان     دست و قرآنبههایی دارد تسبیحتمساح     مردابِ این مردادزیرا 

 هایی که اگر پشتِ فرمانِ ماشین بنشینندشکسته     تمساح با مُهرِ نمازی از صلیبی

 اند     شان کلنگهایی که سرنشینانشود     به خانهمقصد به بیل ختم می

      اندجا     کورند و لنگترین مردمان اینترین و دوندهحتا تیزبین
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      گیرِ تلفنِ گرگ را که شنیدممن پیامِ رویِ پیام

 ها را در پیش بگیرم     از هیچ چاهی     راهیترجیح دادم که راهِ بی

 اندتجزیه و تحلیلِ آبی را نپذیرم     و بدانم که تنها ابلهان یِیِ قطعینتیجه

 اگر شراب ننوشند  پزند     و عارفان اگر کفر نگویند   که از تصویرِ گندم نان می

 جا با گرگ عشق نبازند     جا با دوچرخه و آناگر این

 شان به هیچ دردی نخواهد خوردوسطِ پاهاینجیبِ دیگر جارویِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامِ عنصرِ پنجم
 کردم     یِ آن روزنه نگاه میگیمن از یگانه

      گی ایجاد شدگونه نخستین بار آن نگاهی به زندهتا ببینم که چه

 خورد     گان ورق میاش تصویرِ عالمِ فرشتهکه در چشمان

 یِ یک پلکان جا ماند     و چرا دو لبانِ تو در آخرین پله

 رفت     یِ هستی پیش میاسرارِ پیچیده پلکانی که به سویِ ادراکِ

 عنصر ساخته شده      4کردم اگر که جهان     از من فکر می



123 

 کل باشد     و نامِ عنصرِ پنجم     آگاهی     شباید مربعپس او می

 هایِ خود را از دست دادهرویِ این تاس     سوسن و یاس 6ای که بی او هر آگاهی

 عنصر فرود خواهند آمدهایِ سستیِ انسانو مسافرانِ خسته     مأیوس به خانه

 ای دودی دارد     و هر نامی نیرویی مثبت یا منفی     هر کلمه

 دهد     یِ زن و مردی رخ مییروانا هنگامِ معاشقهو ن

 تواند دید     که هر کسی بسترشان را از سوراخِ کلیدِ اتاق می

 یِ پلکان     گان را از هر پلهتواند شنید آخ و اوخِ فرشتهمی

 رسدهایی انسانی میخطدست به     گانپلکانی که با ورق زدنِ احساساتِ فرشته

 یِ ثروت     آورییِ جمعیِ خود را به بازیروزِ هفته 7اس     هر رویِ ت 6اگر 

 یِ سوسن و یاس     گیپرداختند     زندهیِ شرافت نمیکُشیو شمع

 شدهایِ زیبا     تهی نمیشد     بسترِ شما چنین از نامچنین به ویرانی کشیده نمی

 گونه از پلکان باال رویم     جا     که چهایم اینحاال ما متفکر و متردد مانده

 هایِ جامانده بر آن پا بگذاریم     و آنان را برنجانیم     بدونِ این که بر لب

 عنصر راه بسپاریم     سست گونه پشتِ سرِ سرداریچه

 هایِ متعددِ خودش     خزد     و برایِ چهرهاش بر سطوحِ اشیا میکه آگاهی

 ات خداست     واالیی که نام غربیلِای      خردچشم از دودها می

  یِ تومند ونورانیسوراخِ ریز     از هزاران سوراخِ سخاوت 2ای که زرتشت و بودا تنها 

   هایِ رنگارنگِ تو ناجداستیِ سازشان     از ترانهو سرنوشتِ تاریخی

 هایِ گیتی را در خود دارنده     یِ نگاهِ نیای مثبت و منفی

 مؤنث و مذکر را از آسمان بارنده     ای معناهایِ 

 آیا مگر مأیوس از درکِ اسرارِ تاریکِ هستی     خورشید با هر طلوعِ خویش     

 یِ ساحل راسالییِ خویش     زردی و خشکظلمت و افولِ جهان را     دریا با هر خیزابه

 اندازد؟میای به تعویق نیِ خودش را خُردهو شاعر با هر شعرِ خویش     خودکشی
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 کدام الجوردی؟
 آیدپدید می از دود یِ زن و مرد     پیامی تازهگیخوابههمورِ شعلهاز هر خواهشِ 

 نامه آخرش خوش استخندد     اما شاهپیامی که ابتدا به زمین و زمان می

 گندد     اش عاقبت میهایراهِ زر و زرق و برقو ضحاک به هم

 یِ شما آمدند     خانه را از شما بیرون کردندنیهمایهمانان که به میآن م

 گان بر دیوارشو خودشان صاحبِ او شدند     و مدعی که از تصویرِ گُل و پرنده

 شایدترین نورها را میاش پیامِ پاکیهاآید     پنجرهبویِ عطر و صدایِ آواز می

 جایِ زمانه رویان است      در ذاتِ زمین و از هرخاک و آب     گی خوابههمخوبِ خواهشِ 

 اش بر شاخه گویان است     ههعندلیب هم همین مطلب را در چهچ

 اش را     یِ آن درختی هستم که شاعرانو من ریشه

 راند     یِ خویش بیرون مییِ فاضلهافالتون از مدینه

ر کار باشد     د یِ دیگرهایا موجوداتِ کهکشانیِ دیگر     هااگر پیامی از جانبِ کهکشان

 هایِ جسمِ مار     کسی که از فلسهیچ   کس است  یِ او هیچیِ اصلیگیرنده

داند     هایِ سیاه مییِ برآمدِ پولنتیجه     آورد     و افولِ ماه رابه جایِ زهر فلسفه درمی

      رنگ نبودالجوردی     یِ پراکندهدر ابرها "اوین"

      گفتیها سخن میبود     و تو به فارسی با الله "الجوردی"اش گاناما قاتلِ ستاره

 خندندگفتی     حاال زمین و زمان دارند میمی "ال"اما به عربی به مرگ 

 دانست که با وجودِ تصویرِ آب و دانه به آن کسی که نمی

 میرند     می گیآب و دانهگُل و پرنده از بی

 اش     هایکند که به خاطرِ فلسیبه این ماری که خیال م خندندمی

 شأنِ افالتون     خوانند     و هممردم او را فیلسوف می

 به درونِ حمام پا نگذاشته      یسالیانِ دراز     وت ای فکرِ چرکِ

     یِ کاوه را آوازِ آهنگرییِ خوشبویِ خوبان و     پارچهای پیراهنِ خوش
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    ابر ببین که آن پاره     انداختهدر لهیبِ پُرنهیبِ اخگرِ تون 

 اش با الجوردهایِ پیر و متفکرِ آسمانیِ دیرینگی همسایهعالرغمِ

 پرواند     را می "اسداهلل"اش دارد     در شکم گونه هنوزچه

 دواند!     گناهِ آهوان مییِ خدا را در بیابانِ بیشیرِ درنده

 کند!و قهوه را کسی از خواب بیدار نمی  شود   گونه هنوز صبح نمیببین که چه

 شود که شاعری جوری نمیآخر این

 ببخشد یهایِ مختلفی شخصیتیِ میوهدر سطوری از شعرش به دانه

 یِ پادشاهی را فراکشد     پرچمِ فروتنِ دادخواهی

     هایِ داسِ درخشانامانِ تیزِ لب ها را فراموش کرده     بهتر آنطرفاما چند سطر آن

 !شان بسپاردخدایسخنِ هایِ بیلب
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 بستنِ خدا بر سرِ خویش
 از ابری که جمعِ مردمان را آغوشیده     بوسیده     

 وگو کرده بود     مختلفِ گیتی گفت مسایلِیِ و با آنان درباره

 ند     جاودانه شدعاقبت گانی برمال شده و درخشیده      و تنها آن ستاره

 گُلی را بوییدند که کارش          هنر روی آوردهیِ آوازِ بلبالنهکه به 

 نجاتِ دیگران از بال و نادانی     و بارَش     

      / یِ اعصارِ تلخِ گذشتهمرگ شدهیِ پُربهایِ تجاربِ بهارانِ جوانعصاره

 کند     و که نمیشود     پشت به ارو میبا گرگی مسلمان که در جایی روبه یآدم

 کند     یده شود     بلکه پیشِ من تقیه میتا توسطِ او در

 یِ کافران     دربارهخوب هایِ این دنیا تُف و     از شنیدنِ حرفی رویِ راحتی

 یِ گوسفندانیکند     و خودش را نزدیک به آن گَلهبه ظاهر قی می

 و      دُری کور شان راشان باز اما نابینا     و اطاعتکه چشم

 آسمانی در خون          / ابر هایِاز کوهه عقیم تصویریشان را یدریا

 گانِ خویش است     ستارهیِ دوبارهخموشانه در کارِ آفرینشِ جا این

 رود     درمان بیرون می وجویِدردی که از خانه به جست

 وگومردم به گفتیِ هو گیتی با خودش دربار     اش از دیگران بیش استناامیدی

 یِ زمینیِ روییده در اندیشهبه نجاتِ نجابتِ آن گُلِ یگانه    شان و نگرانِ عدمِ توانایی

 شان را     هایی که دامیِ دچار آمده در جمعِ آدمچارهجانِ آن گرگِ بی نگرانِ

 فاشیزم      آسفالتی ازشان را که بامای در اسالم     ریشه

 هایِ نادانیِ گوسفندان     از ناودانیِ گَلهنِ گریخته از بالیِ نابیناییحاال تو ای ز

 هایِ بهارانهای زنی که با در دست گرفتنِ آگاهی به کردارِ سرسبزی

 زنی     خموشانه شانه میداری ات را گیسویِ تلخ

 ا بگریزند؟تو به من بگو که از ایستادنِ یک استفراغ در برابرِ دو آینه     سه کوه به کج
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 اند     شان را از دست دادهدهایی که عزیزانِ خوو تقیه

 هنر     سفیدِ شان را باز     جز در بادِ بلندِ صبایِ هایِ زیبایو ناامیدی عزیزان آن

 گیرندصبورانه در کجا بجویند؟     از جمعِ مردمی که ابری عقیم را در آغوش می

 ستاره     ازهایِ بیپیداست که چه مقدارشان در پشتِ نم

 و باز هم پیداست که همان مقدارشان     میرندنام و نشان و خموشانه میبی

 جیمنآب و بیهایِ بیپذیرند     که مأیوس از دشتچرا اقتدا به اقتدارِ چوپانی را می

 یِ گشوده به رهایی     در و دریچههایِ بیو مأیوس از خاک

  بنددبه سرِ دردمندِ خویش می     رکچ ایپارچهخدا را چون پاره

 

 

 

 

 

 

 بیرون راندنِ اندوه از جدولِ ضرب
 سوزد این لیوان     هایِ تو مییِ لبدر حسرتِ تألیفِ کتابی درباره

 هایی را بیابدیِ شخصیتِ قلمداریزند     تا رازِ پایدان میو سر به کنکاشِ سختِ گُل

 رسند     کرانِ دریا مییِ بیبه بوسه شده در بیابان    پرت که از صدفی

 ست     ه شان را آتشیبه قلبِ ماهیانی مست     که مستی

 که اندوه را از جدولِ ضرب بیرون برانند ترمعنایِ دیگری دهنده به شکست     همان به

 او را بر بام و در حیاط تنها با منها آشنا کرده     
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 ذارند     اش را در دستِ تقسیمِ نان بگدست

 جا پهن کرده     گان را اینای از واژهتا من بیایم و سفره

 ها توضیح دهم     و با قرض گرفتنِ لحنِ مالیمِ آب     برایِ آتش

 که نمک و فلفل و زردچوبه بودند          ای راسرنوشتِ آن زن و مرد و بچه

 شان این که:تنها سؤال و     یِ دار بودندنه ریسمان و نه چوبه و نه برپاکننده

 گیرد؟     ها صورت میپس تقسیمِ عقل به تساوی کِی در میانِ انسان»

 کجا دستِ ما ورق خواهد زد اوقاتِ کتابی را     

 «     ها؟ترین علتِ شکستِ ساعتیِ عمدهبرمالکننده

 فشاند     اات بر لیوان و دیگر اشیاءِ اتاق نور میگُلی که تنهاییای شاخه

 ای واقف به آن که ندانستن     گناهی عظیم است     

 ست     ا هاو آن چه بر سطحِ هستی و بر کاکلِ آسمان

 در بُنِ دلِ آدمی و در زیرِ زبانِ زمین نیز همان است     

 زراندوزانِ ساکنِ درونِ جدولِ ضرب     

 زدایند   ن چوبه میذره با افزودن بر طولِ ریسمان و استحکامِ آاندوهِ خودشان را ذره

 اندیِ نقشِ خدایکنندهشان     بازینهنگان پیشِ نگاران

 زند     شخصیتِ ریشه را نه فقط خاک و آب رقم می

 کند     و سرمایِ دلِ آدمی را نه فقط آتشِ نان گرم می

 !حسرتِ بوسه بر لبانِ یک شقایق را دارد     گونه آن بیابانِ در صدفببین که چه

 جا بازگشتهیِ دیروز اعدام شده و     امروز دوباره از عدم به اینگونه این ماهیو چه

 ای را خریداری کردهسته     و قلمِ تازهیِ خود را شگناهِ عظیمِ نادانی

 تا در کنکاش با مست و هشیار     با زمین و آسمان     با گرسنه و سیر

 پیری     یِ پیازهایِ کار را بنگارد در بارهکتابی شاه

               ! تغییریگیرد در بیکه تغییرشان صورت می
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 تو تا دلِ مرگ را نشکنی

 اند     گان نوشتهیِ گرسنهوزنان را اینان     با بخاری از آراین 

 یِ آزادی     ایییابی به روشنبه خاطرِ دست

 یِ تنگِ سنگی در تنورسینهحاال از      اند!ها که در طولِ تاریکِ اعصار نسوختهچه انسان

 قلبی مترددِ زاده شدن یا نشدن است     و تو پارسال دوست و امسال آشنا

 گی با من شنا     در دریایِ بیگانهحتمن سالِ دیگر خواهی کرد 

 هایِ رشدیافته     پیامِ پاها در خاکِ سواحل ناخوانا     دست

 حقیقت     بدنِ گرمِ تنگِ در آغوش گرفتنِ دل

  ای که برایِ اولین بار     وجوگرِ گهوارهها جستو چشم

 آورد     فکرِ تابانِ عدالت را به جنبش در

دوش      بر اش باریکسی نیست که     یِ گناه نیستو اثاثیه ای بری از اسبابهیچ خانه

 اما باز با این حال          هایِ دریا نیستای از خطهاز خطا در حقِ خطه

 ها را جویانترین تنورِ لبوسه خمیری را در خود دارد     بهاین ب

 ها را کاوان     و روان پا به پایِ کاروانی     ترین بدنبرشته

      نویسدیِ خشکِ صحراها مییِ عزیزِ آزادی را در صفحهکه واژه

 هایِ آنان ـ آن صیادانِ اندیشه و     جُرم و جنایت

 گان ـ را     گی به مرواریدهایِ غنوده در گهوارهگانِ گرسنهکنندهارمغان

 شان سر باز زد     اما به هنگامِ اجباردر ترازو که گذاشتند     ترازو نخست از پذیرفتن

 اش پَرپَر زد و بسمل شد     اش متالشی     بندش بریده و شاهینوزنه

 چاقو در پوستِ طبل هایِ تاریک     اعصارِ چرخاندنِگانِ اعصارِ ترانهای سوخته

 شوندهگان مستیِ دریا     حتا مردهتان در راهِ مبارزه برایِ رهاییای از بخارِ استقامت

 یِ گذرایِ این خانهشونده     دریغا که ما در بازیها هستحتا سنگ

 گارمان     هایی هستیم که آفریدهاسباب و اثاثیه
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 است      انگاری و فراموشی ساختهبا مصالحی از سهل

         ی نادمگیاهکارِ گناه هایِپارهدریغا که از لحیم کردنِ شمشِ رحیمِ شرافت     بر حلبی

 یِ نانشود     و نه با سیر کردنِ معدهفرشته می یانسان و     نه انسان ینه حیوان

 دانستم     که آن پارسایانِ پارسالسال پیش هم من می 10     20معدلِ دنیا 

 شان در ارزانی داشتنِ هوا به ماهیانزیرِ کاهی هستند که امسال     امساکآبِ 

 دانستم که دستِ آن پارسایانکند     میماهیانِ شریف و عاشق را هالک می

 شان     ست     و تُنگا هایِ چوبی و شکستنییِ عدالتسازنده

 نشکنی      نانوا     تو تا دلِ مرگ را ای     یِ حقیقتنفس کنندهتنگِ

 گیریمیری     رنگِ دیگری را به خود میپذیری و میخواهشِ او را می

 من اما در قرونِ آینده نیز     در درونِ غروبِ قرمزِ یک سنگ     

 ام متردد خواهد بود     نخست میانِ زاده شدن یا نشدن      آبیهنوز قلبِ

 ودنبودن یا نبآن سؤالِ اصلی     یعنی میانِ  در سپس
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 شودنجابت در منجالب خفه می
 یِ خودت قاصری     هایِ نجیبِ زمینیتو از انجامِ وظیفه

 چرا که با سری از ستاره و ابرویی از ابر     

 کمان     ای از حرفِ رنگینبا دهانی از خورشید و چانه

 یی     آیی     از آن دیدارِ پاکِ اهوراها بازمیداری از میانِ کهکشان

 ام     به وسعتِ دریا گشوده یجا اما من آغوشاین

 یِ کوچکی را نجات دهم     ماهی     انهنهنگ بارِتا در مبارزه با شرایطِ شرارت

 خوردها ورق مییِ انسانبختییِ خوشاش     اندیشهکه در سرِ نیلوفری

 دارد      خواب     هوایِ تبدیل شدن به قلمی رااش تیری بیو در قلب

 تواند صابر را با عابرِ راهِ بهارانی پُرعبرت و عبهر آشنا کندصبر گاهی می

 او را ناوبانِ زیبایِ یگانه ناوی ضدِ گاوهایِ وحشی و     

      کند گیآزِ زندهیِ بیهاترین بازیداوگزارِ به

 ین انداختهاش را به زمرا پیر و سفیدموی کرده     روی یتواند ابرو گاهی نیز می

 یِ زیبایی بنامد     ای را برآورده     و قورباغه را ملکهاز آن قورباغه

 یِ نبض و ناخن با هم قاتی     شود     و وظیفهنجابت در منجالب خفه می

 اش از ابر     و دشوار رفاقت با کسی که سرش از ستاره و ابروی

 گی     دچارِ پُرچانهاش کمانیِ خورشید و     رنگیناش بلعندهدهان

 ای     تو آن گُلی بودی نشسته بر ساحلِ صندلی     در انتظارِ دیرینِ پروانه

 هاگرفته پارسِ خود را از انساناما دریغا که به دیدارت آمد سگی     سگی قرض

 یِ عهد     اهلِ غوغا     کنندهمالیِ قلم     پایسگی شکننده

 صدایِ عنکبوتیپاکِ یک نوزادِ آدمی     که در تارهایِ بیاعتنا به روحِ و مردم بی

 کارانِ وزشِ بادهایِ ساحلی یِ بغرنجِ دریا با ورزشکاوانه به رابطهداشت کنج

 اندیشیدمی
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 / پیچیدها مییِ آبشد پُرعضله     و به پَر و پاچهاش نیلوفری میپردازیداشت خیال

 دور از خدا و خورشید          انگیز است که آن گاوِ در آخورشگفت

 شود؟     اش عبیرِ عبهرِ کلمات پخش میگونه از دهانچه

 دهد نوید؟     دهد الهام و میکدام اهورا به او می

 یِ جهان     ترین ملکهرویاش تا کِی باید منتظرِ زیباترین و کمقلم

 یِ نهانترین میوهیدهها بنشیند     تا صبر     این گندیِ انسانبختییعنی خوش

 نجالب برخیزد؟میِ این از میانه
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 رودچراغ راه میایمانی که بی
 جهان اگر هنوز پابرجاست     از خوردنِ یک جان     جانِ دیگر راست

 رودیِ چاه میرود     با سر به درونِ سردی و تاریکیچراغ راه میو ایمانی که بی

 هایِ جورواجورش     ها     بیشهگ است و اندیشهگی مغزی بزرزنده

 هایِ تورش     گان و     زندانیِ پرندهدر رقابت با هم آزادی

 انواعِ جانورانِ دستِ راستی     جانورانِ دستِ چپی     

 بست رسنده     چرا که این جمجمه     ها سرانجام به بنیِ انسانو همه

 ست از جنسِ خاک     اییِ استخوانی و شکنندهکاسه

 شکافم      یِ هوا و آب     من جسمِ دردِ تو را که میهایِ سطحیاسیرِ سخن

 اشکِ تو چراغی را یِیابم     و در هر قطرههایِ خودم را میها و رگاستخوان

 گیرد     که کسی از او سراغی نمی

 عر     یِ اتو به پریزِ شداند که با وصل کردنِ دوشاخهکسی نمی

 تر خواهند شدبختی نزدیکهایِ مختلف به خوشتر     و رختها بسیار کمشمارِ شرارت

 گان ـ    پروازِ پرنده شکستِ هاست کهاز دام نهادنِ دانه

     جهانِ آدمیان     هنوز وجود داردجهل در دیگر است که هایِ یکاز خوردنِ جان

 نیست در چاه زیستن     آیا ذاللتی مضاعف »و نیز این سؤال که:

 «     گریستن؟حتا به حالِ خویشتن نَ چراغو بی

      اش راهایهایِ خود میلهگی زندانی بزرگ است که ما با دستزنده

 اش را     هایِ خود تورهایدریایی که که با دست     هایِ شمابرایِ الله

 روید     مده و نه به جانبی میبافیم     شما که نه از جانبی آبرایِ ماهیانِ شما می

 تان     یِ ثابتِ اسارتتان زاده     در نقطهیِ ثابتِ اسارتشما که در نقطه

 چپ و دستِ راست است از نبردِ دستِ     ایدوارِ شعر باقی بودهواره دور از پریزِ پریهم

 بَرَدمی ششود     و از سؤالی خسته که ساحل به منقاررفتِ تن حاصل میکه پیش
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 ایستد     یِ خویش مییِ آبیهاآسمان     رویِ پااوجِ دریا در 

      رودیِ تو آنی از جسمِ من بیرون نمیدردِ جسمانی

 کند     میبدیل بدل نای را به شعری بییِ تازهتا اندیشه

 شود     اما جایِ تعجب است که چرا با این حالقرارِ شاعر درمان نمیروحِ بی

        را در خویش دارد؟ ای شکستهیِآید     باز جمجمهاز چاه برمی لوی کههر د
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 کندعصایی که به خودش تکیه می
کند     هایِ مردانه روشن میهایِ تنگ و تاریکِ زنانه را وقتی     نشاطِ چراغِ ماشینخیابان

 بندد خت برمییِ آسمان رعقده از دلِ آسفالت و     ابر از پیشانی

 ای     ای با هر خانهای     و هر کوچهای با هر کوچهو هر خانه

 سال و سفیدمویشارِ کهناما حاال ای آب     شودگذارد و صمیمی میریا را کنار می

      درنادن یشان چشموجوهایی که در چهرهمردمان را بگوی     جستتو 

 های قناری ندارندتفسیرِ درستِ آواز خواندن وار     بهستاره هایِراهی به رهایی

 کندتکه نمیکند     هرگز آرامشِ دیگران را تکهو عصایی که به خودش تکیه می

 شکل بود آن صدا     و جنسِ این مقوا پُر از ریا     خالی از تقوامستطیلمکعبِ

 یا به بویِ اسپرمی پیر          اش به رنگِ شیرمحتوای

 هایِ تنگ و تاریکِ زنانه     یِ خیابانبراکه وقتی 

 یِ شیراز لوله که مردانه     وقتی هایِ ماشینیدهد نشاطِ چراغیح میمرگ را توض

 چکد     قطره پلنگ فرومیقطره

دهان به دهانِ چوپان          خوابدمی یآید و زیرِ پیکرِ خیسِ ابرگوسفند داوطلبانه می

 خواند     ها از حفظ میییِ لوزغزلی زیبا را درباره

 یِ سفیدِ دریا     آغوشِ من است به وسعتِ سینه    گشودن 

 خواهد برگردد از راهمعلوم نیست که می     اش به توهایِ راهِ رسیدناما دریا در وسط

 اش رایِ استوارِ وسطِ پاهایاش را     و برود و استوانهیا ادامه دهد راه

 مقدسی     یا معبدِ      یِ مقعدکِ دایرهبگذارد در مرکزِ تاری

 وجویِ یک چراغ گذشته است     که تمامِ عمرش به جست

 شاریم     یِ یک آبایهایِ عقدهما همه قطره

 باریم     یِ بلندِ کوهی فروپوشیده در ابر میاز قله

 آورند به خودشناسی     هایی از ما که روی میآن قطره
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 سازیهایی که به تقلب و قلکند و سپس خدایی     و آن قطرهشوابتدا عقاب می

 یابند سرانجام     سوزند و در خاکسترش دست میفلک را می

 گردانی     با خلق در دشمنی     با خدا افتاده در جداییبه شغلِ شریفِ سرگین

 نی وهایِ ماشینداشتن بود     لب نگذاشتن بر لباش زنمانندِ آن شاعری که مشکل

 گردانی مالقات کرد وهایِ ماشین لب بر نداشتن بود     اما از وقتی که با سرگیناز لب

 یِ ناقابل فروخت واش را به دو سکهگانشوهرِ یک گَرد شد     گردون و ستاره

 هایی     گاهدیگر هیچ فکر نکرد که عاقبت ویران خواهند شد تمامِ تکیه

 ه نحوی     شان بهایِ مندرسنامهکه گاه

 در ارتباط هستند      انمرد با عصایِ مقدسِ وسطِ پاهای

 یِ اسپرم     در تب و تاب هستند                  عصایی که در او صدها قلمِ سفید و میکروسکپی
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 هاقهر کردن با قهرمانی
 و بر سرِ قرار با تو      که دروغ بگویند    ها نیستند زنیِ سایهشعرهایِ من مثلِ 

 بویِ عشق     دودی دارد خاطراتِ خوش که یا هرگز نیایند     و ندانند     دیر بیابند

 کندتر خفه میرود     حیوان را بیشکه هر چه آدمی از آن دورتر می

 هایِ گذشتهکوشد     تصاویر و تلفظاش میو هر چه به فراموشی

 ها   جوشد     قهر کردن با قهرمانییاش مچشمه در سرِ راهچشمه

 هاهاست     قهر کردن با قهرمانیهایِ پشتِ قهرمانیها و جُبنجوییقهر کردن با نام

 هاست     هایی از روشنایِ دانش     در نشاطِ باغقلمه نشاءِ

 روم     قرار میهر وقت که من بر سرِ قرار با شعری تازه و بی

      اشگُلی در دستاز من آمده است با شاخه بینم که او زودترمی

 کند؟     هدیه می یگُل یبه مرد      و هیچ از خودش نپرسیده است که مگر زن هم

 !؟     مکنند عزیزـ چرا نمی

      کنندست که نه فقط آشکارا به مردها گُل هدیه میایاالن زمانه

 یِ دود     یِ اقرار به لزومِ تودهنهکنند     االن زمامردها را نیز مییِ سایهکه 

 ها     و اعتراف به وجودِ جُبنی پنهان     برایِ بینایی و فردیتِ چشم

 هاست     شهامتجنِ یِ در پسِ پرده

 یِ کورِ مذاهبها     از چشمهیِ جهل و جنایتاالن دیگر افشا شده است جوششِ جاودانه

 ایمرا در خواب دیده بوده هایِ کسیایِ قدمز ای عزیر      صدو این که ما دیرو

 کند     اش صدق میدرباره     "آیدآید نمینمی"که امروز 

     /ای از نور دارد که پیکرش پیراهنی از آسمان و     دکمه کسی

 ها رابا خود قارهست که ایشناسد     دروغ گردونهدروغ زن و مرد را     آب و گَرد را نمی

 شان راها نژادها را     و در نژادها افراد را     و در افراد اجزایِ اجسامهو در قار

 یک از لحظاتِ عمرِ ما     کشاند     و هیچجانب میجانب و آنبه این
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 کنند     با لحظاتِ دیگری از عمرِ ما     مالقات نمی

 اشتهایِ اشتهار است یِجا اضافه نکنم ای عزیز     که از شیرینیچرا این را هم من این

 رنگ     اگر که در زیرِ زبانِ قرمزِ یک زنبورِ شوریده     دو شاعرِ آبی

 گویند     از عسلِ سه آسمان سخن می

 یِ این یگانه گُلی     تعهدیآن که اشاره کنند به تکبر و بیبی

 بویندش     یِ دستِ راستی میهایِ سیاسیجا آدمکه این

                          مویندش       ِ دستِ چپی می سیاسیهایِجا آدمو آن
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 جَویددامی داشت آدامس می
 ناک و روسفیدای چسبباکی از گرگ و کفتار     در درهخیال     بیآسوده و بی

 آموزِ بارانپرید     عطرِ عبرتجوید     زاغی در آسمان میدامی داشت آدامس می

 رهید     یِ ابری میدانِ خاکستریاز عطر

 هایی را بوسه     ها گونههایی را به هم هدیه     لبها گُلدر زمین دست

 هایی تازههایی منتظرِ چهرهها: چشمها خالی مانده به جا     سنگسپس جاده

 مالی را داشتهایی پُرآوازه     با آن که باد در جیبِ خود دستمنتظرِ آدم

 شرافتِ خداهایِ من نداشت     و خودکارِ بیزدودنِ یادهایِ تو و اشک رغبتی به

 گذاشت    هایِ جهان نمیها و جنایتیِ پایانی را در برابرِ نابرابرینقطه

 خیال     در خلوت و در میانِ جماعت     گرگان و کفتاران     آسوده و بی

 یِ تعهد پشت کرده     جاریهایِ به جوی     جوندگان را مثلِ آدامس میواژه

 پرند     یِ وجدان میاز رویِ جرقه

 یِ بادها     یِ سرخوشانهبینند عروسکی را که در بازیو عمدن نمی

 اش     در گریز از آزارِ مدامِ گرازها     با دو دستِ ابری

 اندیشد     عروسکی ناکام که در هر گام     دارد شب و روز به خودکشی می

اش     نامیفِ گمآورد و در شعکند    سپس به سرایشِ شعر روی میی را کشف میدام

 پرد     می یرسد     آسمانی که در دلِ زاغنقطه میهایِ بیبه دایره

 رد؟     چه کسی بر     آیا چه فرقی دا     ایبا آسمانی که در دلِ طوطی

 گذارد     می ایآیا بوسه ساعت     تاکِبا هر تیک     ستاره یِماتیکی لبانِیا از 

 بنگری    اتاشکِ ماتریالیستی که به اطرافبا چشمانِ بی     دارد؟برمی ای رابوسهیا 

با معنا  خیالِ درونِ سنگ را که دنیا از اوبینی     سنگی میشک سرِ هر کسی را تکهبی

 یِ شاعرانکه باد در جیبِ خالی دانیبینی     هرگز نمیکه آدمی از او زیبا     هرگز نمی

 گذارد     و خودکارِ خودسرِ خدا     آشیانی از غبار می
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 اش گریانیِ جهان است     و آبِ جوی به پهنایِ چشمجوهریخودش اسیرِ بی

 از اشتهارِ مضاعفی     ناشی از خودکشی     ؟و پرسان که دیگر حاال چه فایده

 عروسکی     آن  اکتشافِ یِ شعرهایِگیو ناشی از درخشنده

 وار اش از دیرباز     گریخته کولیکه کودکِ آزاده و کوکی

 از آز و آزارِ سگ و گرگ و کفتار     

      افسوس     کودکی که دیگر دستانِ مسئول و کوچکِ عطرآلودش

 را      یآدامسی شیرین از رازِ سفیدِ وجدان

              دکننمی ای تعارفکیفِ مدرسهوارِ دهانِ گُل به
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 کاش بلبل بلیطی بخرد
 گان را در نظر دارد     هایِ خودش     جلبِ توجهِ ستارهابر از ابرازِ زاری

 ها را دندانی از آسمان     اما پاها از این تزویرزاران گذر دارد     دهان

      کاش در تظاهراتِ خیابانی و اعتراضی علیهِ جباران

 قدر بخندید     آور به ما شلیک کنند     تا شما آنپاسبانان گازهایِ خنده

 داد شوندبیبیزار از تزویر و      گانزدهها سفید و شبگان     شبکه از دندانِ ستاره

 کاش بلبل بلیطی بخرد و خریدارانِ دیگر را به باغی دعوت کند     

 اش اهلِ قلدری و خداییی     نه باغبانیِ خودنمایاش در پیکه نه درختان

 ای از او را نقل خواهی دانست که روزی تو پیشِ دیگران جملهاگر می "داستایفسکی"

 کرد

 کرد     گیر شده     آن جمله را از ذهنِ خویش پاک میاز خودش دل

خیابانی را گان و مجروهانِ تظاهراتِ کُشتهیِ رنجِ یادآوریتا دَمی آفاتِ این باغ و     

 کرد     اش را پُر از پیامِ قرمزِ تاک میپیاله     فراموش کند

 اش نه باقی     در دهانآبی     آسمانی پیر و دیگر دندانی 

 خواهد نظرِ دیگران را جلب     و آنان را پیروِ خودش کند؟با چه چیزی می

      (از دوزخِ فردا )بشرِ بخشِنبض و اهلِ مبارزه در راهِ رهاییو دیروزی پاکیزه

 جو با دیگر تاجران تبدیل شده     که به امروزی تاجر و تقابل

 بازار ثابت کند      به مشتریانِ خواهدگونه میچه

 خطرتر است از گازِ سگانِ سودجویِ صحرایی؟که گازش کم

 گیرد     شان میآور هم حتا خندهگازهایِ گریه

 زند     تا ازآوازِ بلبل یِ خویش آتش میگیبه زنده از کار و کردارِ این بلیطی که

 کند     بلیطی که به پاسبانان و گرگان کمک میدربیاورد      دار رای بالخاکستر

 گذارد!     دوستی میانسان     و اسمِ این کمک را



142 

 داستایفسکی غمِ بودن یا نبودنِ خدا را داشت

 گذاشتاش سر به سرِ خودِ او میصرع     در این راه فقرش سر به سرِ صرعو 

 ها را     یِ میوهاو     تظاهراتِ خیابانی خدایی که بی

 هاشند     به رویِ شفافیتِ آینهکِها چنین به خاک و خون میخوکان و میمون

 هایِ ظلمانی     اما تو ای پاسبانِ دندان     کشندمیدرقلمی قرمز را 

 وانِ زندانی     یِ قفلِ آهقافله ای پیشروِ

 هایِ خودت     خودخواهی یِتو برایِ ابرازِ وجودِ بلبل و بلیطِ تماشاخانه

 هزار ابزار     یِ گیهرزهتوسل به      ات بر پیام و پیاله و تاکتو برایِ خدایی کردن

 کنی خنداندانی     و غافل از پاکصد نیزه را در این نیزار     مجاز میقساوتِ و 

 قرار نشسته استیِ تو بیکمینِ پاک کردنِ پیکرِ هستی که در

 رباخوار     چون یک سردار      هایِدر مالقات با خوک و میمون

                 گذاریگانِ بزرگ میچاقو بر گردنِ نقلِ قولِ نویسنده
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 هایِ عادلِ زمینیکبیری تکبیرگویِ ترانه
 داریپشتِ رازهایِ سفید را     تاریک دوست مییِ هایِ گوشتیتو که ترانه

 سیاهِ قو کنی؟     چرا با رقصِکش میرا پیش یهایِ روشنچرا به زنان     هر آن گُل

 کنی؟     ای صحبت نمیاز زنایِ موقتِ حباب با باد     دقیقه

      مانمگر بیدارترینِ ما برایِ دیدار با اختر یا اخگرِ آینده

 رد و کبودِ عنکبوت سر به بیرون نکشیده بودیم؟     از آلونکِ س

 سخنِ چوبِ لنگر      هایِگیمگر ما از پوسیده

 شودبویِ دریا را نگرفته بودیم؟     پس چرا حاال هنوز هم انکار میسراغِ دهانِ خوش

 هایی از شخصیتِ سنگ     یِ گوشهگیفرسوده

      اش با خاک و آب و آفتاب؟نشینیدر اثرِ هم

 یِ درخشانِ آن رگشود     که از فیضِ حافظهپس چرا هنوز هم به مرگ گفته نمی

 یِ این بُز     به شاعری بزرگ تبدیل شد خونِ آبی

 اش هر کتابی را که بر خاک نوشت     و با شاخ

 یِ گوشتیگونه یک ترانهکاری از آب درآمد به بویِ خوشِ قلبِ قرمزِ یک رُز     چهشاه

 کند به زنان؟خواری را توصیه مییِ گوشِ تو     گیاهیِ شدیدش به تاریکیرغمِ عالقهعال

 زایشِ ابر از شکمِ آسمانگیرد زنایِ چشم و ابرو    در این جهان نهان صورت می

      "راری"یِ نیما به نگارییِ دریا     نامهیِ شبانهگریه

 و در هر شخصیتی چیزی چون سنگ

 یِ یک درنگیِ آهنیکند نه به اشارهتنایی نمیترین اعکوچک

 گان را     یِ میانِ دو کلنگ     اما ما را و آن همه کُشتههایِ نازکانهنه به بحث

 تو چه زود از یاد بردی          یِ درخت راهایِ از گلو آویزهآن همه برگ

 ید را چنان باال بردیآیین     تو کالهِ خورشدروغین     ای دنیایِ کج "بردیایِ"ای 

 یِ سرِ خودش نگذاردن را بر سردیکارِ هیچ مردی به آن نرسد     آتکه دستِ درس
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 و به دیدارِ زنی بیدار نرود     و به او عنکبوتی را هدیه نکند     

 ها     برایِ گریز از اشک و آهعنکبوتی که در زیرِ رمزِ تاریکِ حباب

  اشنامهشاعری که در اولین شناس   شغلِ شریفِ شاعری را برگزیده  

      هایِ عادلِ زمینینام داشته     کبیری تکبیرگویِ ترانه "کوروش" شاید
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 شیرینیِ بخشایشِ گناه در استکان
 کرانِ من ناپیدااش در وسعتِ دریایِ بیای بود     سببیِ تلخِ تو قطرهآن طعنه

 سیروس     در سیر و سفری خطرناک و طوالنی دی به نامِبدن و دو بیماری     مریک 

 پنهانی      هایِیروسِ کاروانبا هزاران و

 یِ انتقامی     ای هویدا شدن     یابی به شیرینیشان در سر سودایِ دستکه

 ن پزشکِ پزشکان     دانی که آای نشستن بر تختِ برین     آیا تو هیچ می

 یِ کلمه ش بیمارترین بیماران است     و الغری و چاقیخودگار     هیعنی پرورد

ای از گَردِ ناخنِ انگشتِ کوچکِ پایِ او     حکایت دارد     و ذره ییا ریایِ دهان یاز راست

 بخشد     آن پری     آن نگارِ دور از نگاهِ آدمی     به جماد جان می

 ایآورد؟     آیا تو هیچ شنیدهمیو گردون را مغرورانه به گردش دورِ بامِ حیوانات در

 یِ آن قناری     که ما نشنیده بودیم چیزی درباره

 یِ دیگرانیِ قوانینِ جاری یِ باغ بود     و به صدایِ صد طنز و طعنهترین قاریکه به

 سپرد؟     مردی به نامِ من     بر هر بامی که به هوار بیایدیک بار هم گوش نمی

 برد        گیر با خود میباج روس را     بادیباز تاج و تختِ سی

اند     هایِ ناخنهایِ باران     خُردهقطره سپارد    و به دستانِ بیمارینِ آتشی می

 کننده به انسان     و توصیه     یِ آسمانیِ چهرهبازآمده از میهمانی

 ن حبیب     افسوس که آاما خش!     که اول از همه تو خدایِ خودت را شفا بب

 یِ طبیعت     پروردهنگار     نه دستسیما طبیب     آن یگانهآن خوش

 راهِ کاروان     یک نقاش است     و موشِ هم تابلویِ یِکه نقشِ شکننده

 یِ گرفته شدن از دُم     شایسته فقط     یِ قرآنآن موشِ قاری

 یِ هوشکه چاقی یا الغری   زد کردن  آن هم با یک منقاش است     و به او گوش

     یِ تلخ و یِ بطی دارد     که انتقامِ طعنهنجابتیریشه در نجابت یا بی

 هایِ دریا را     یِ تیرهایِ خیسِ ویروستوطئه
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 گیرد     هایِ دریا میاعتنایی به ویروسبا بی

 چای      هایِاستکانی سرگردان و خسته از چرایی

         گیرد     می در خود     جشنگناهِ دیگران را یِ بخشایشِ شیرینی
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 خندندها میجمجمه
 یِ رنجاندنِ این گُلاش گفت     تا بابایِ تو را دربیاورد به تالفیکنان به بابایاو گالیه

 ات از پنجره سر دربیاورد و ببیند که چه رفته است با آن بلبلو مامای

 گیرد از ریایِ مغناطیسِ کاه     اش پرمیه آوازِ آزادهک

 تا کاکلِ کردارهایِ مقدسِ عالمِ کبریا     

 خندند به بالیِ بالهتِ آدمیها در گورستان میدانست که جمجمهاو می

 و به آن عقلی که به جایِ در بغل گرفتنِ الله     و زایشِ خالقیتی رنگین به شکلِ پروانه

 شود     اندیشنده فقط به تالفی و تقابلصرفِ سر و کله زدن با پایی میاش همه وقت

 یِ در هشتمام را بر حلقهبه انتقام کشیدن از دشمن     من برگشتم     دست

 هایی پُر از سفته و چک بوداما دیدم که ازدواجِ ساکنانِ آن خانه     همه با ساک

 سوسک و سوسمار و مار      نقشِ     بر بدن شان پیدانهااز چاکِ پیرو 

 یِ مقدسِ ملکوت تار و مارهایِ قهوهیِ راهِ شیری و     شورانگیزیها گالیهکه از آن

 ای عقده     اند عدهحل کردنِ خودشان زنده یِیِ وعدهجا به شیرینیاین

 یامتق ن به نماز ایستاده     تا در شبِای     و قائم تمامِ روز مردماای عقدهیا عده

 شمعی پدرِ آنان را درنیاورد     

 ات خاک است یا آب     دانی که مادرِ اصلیای گُلی که نمی

 یِ پیکار     فراموشی است یا یادی در سرابیِ جاودانهو پیروزمندِ این عرصه

 ات پروانه را     یِ خفتنِ معشوقدانی آیاییای گُلی که نمی

 یِ میهن     جمعیگوری از گورهایِ دستهیِ گودیدر 

 یِ بومیانِ یکی از کشورهایِ دوریِ فحاشییِ او را در حاشیهیا تبعیدایی

 هایِ کوراش خوراکِ موشهایاش     نوشتهو در کشوِ میزِ تحریرِ اتاق

 یابد     هستی را درمی دارِآن کسی که فطرتِ عینک

 د     گذارشکایت نمی کند و دیگر پا در راهِ شُکر یامی مست
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 گرددیِ در بازمیو آن دستی که برایِ تازه کردنِ دیدار     به جانبِ حلقه

 بیند که در     نوزادی با قلبی آهنی را زاییده است     مرا به کلی از یاد برده استمی

                          ست         ایست     از آنِ خودنویسی     و دوات جمجمهایو تنها ساکنِ خانه خنده
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