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 یک شعِر بلند
 و چند شعِر کوتاه
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 گفتمبا صبا در چمِن الله سحر می
 اند این همه خونین کفنانکه شهیداِن که

 ایمگفت حافظ من و تو محرِم این راز نه
 از مِی لعل حکایت کن و سیمین ذقنان

 "حافظ"                                    
 
 
 
 

 امه تا در جهان زندهبه یزدان ک
 امبه کیِن سیاوش دل آکنده

 "فردوسی"                   
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 ات: جنگلی از سؤالمژگان
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 ام:در میانه مانده
 عشق به بانوِی ماه
 کشاندهاِی سفیِد مهتاب میمرا به دنباِل دامنه

 اماما، ظلمِت زخِم قلب
 طلوِع عقیِم درختاِن ُکشته را

 .آردبه یاد می                       
 

 چرا زاده شدم؟
 شمارگانی بیبا ستاره

 امِی قلبدر آسماِن آبی
 نوازند!که هر یک سازی دیگرگون را می

 هاِی ضِد هم رامن این نت
 گونه در یک سمفونی جمع آورم؟چه

 ِی منگیهاِی آواِز زندهجداره
 .شوندمدام مجروح می
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 ِی وجوِد منخانه
 چرا ساخته شد؟              

 چه کسی نخستین سنِگ آن را
 بنیاد نهاد؟                          

 هاِی عمرمحتا اگر اتاق
 به زیبایی برآمده باشند

 گانهمسایهِی بختیخوشِی ِی شکستهگونه بر پنجرهچه
 توانم بست؟چشم می

 گونه بر درهاِی قفل شدهچه
 به روِی کودکاِن دروِن ما؟

 اندِی من هدیه کردهدو چشم را به چهره
 تا انداِم رنگیِن جهان را

 ،به تمامی ببینم
 نگاهیتا به نیم

 را ِی شکستهدو صد شاخه
 در باِغ یک دل دریابم

 تا بدانم نهِر زالِل حیاِت تو
 پایان نیستبی                      

 هاِی چند خیاباِن کوتاهو پس از سال
 رودمی در چاهی تاریک فرو

  .اش مرگ استکه نام
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 مرگ چیست؟
 ستآیا مرگ گلویی

 نوشد؟ِی شاِد تمناهاِی مرا میکه آخرین جرعه
 ستآیا مرگ گوشی

 که واپسین فریاِد استمداِد مرا
 هاِی سنگیِن خویشدر پرده

 کند؟محو می
 ِی هر تولد استاگر مرگ میزباِن نهایی

 ها پس طلوِع تماِم آفتاب
 .ن استگیغم

 ِی تنِگ فرصتدر این دره  
 ِی خود راکوِه عظیِم وظیفه

 گونه برآرم؟چه                    
 هاِی نارسیده به مقصد راسنگ

 ِی راهگونه در نیمهچه
 باز بگذارم؟                   

 من این بیاباِن ناشاد را
 ناشاد                     

 .کنمترک می                      
 در کناِر هر ُگِل آزاد
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 صد خاِر آزار

 .روییده است            
 
 

 ِی قرونبرِگ روزهاِی َپرَپر شدهالِی ُگلاز البه
 امِی نیاکانهنوز عطِر ناکامی

 .شودشنیده می                      
 هنوز طلوِع عقیِم درختاِن ُکشته

 .شودتداعی می
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 .دانمزار را نمیرههنوز تفسیِر درسِت این شو 

 دانم:هنوز نمی
 بختیآیا گیاِه مفقوِد خوش

 رویدبر روِی زمین می
 روید؟یا نمی

 ِی این رویشو چرا سبزی
 سهِم نیکان نیست؟

 ِی آفتاب نیز حتامن به زردی
 اممشکوک                          
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 گانِی گرسنهِی گونهچرا که با زردی

 شباهتی دارد                                
 و به میالِد هر سبزی

 گویمبهار نمی                
 چرا که خس نیز
 گاه               

 .ای از سبز به تن داردجامه
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 هاِی رنگارنگ را ِی اندیشهپیراهِن کهنه

 کنمپاره می                                   
 گذرممی ها انسان ِ الِی استخواناز البه

 اتتا به تکلیِف سرِخ خون
 دست یابم:                     

 هاِی خشِک جهانچرا در رگ
 جاری شدی؟                         

 ِی این دریاگیدر آشفته
 هاِی مغروقپارهِی تختهشکلیو بی

 هاِی جاوید کجاست؟ِی ارزشسمِت چِپ سینه
 پد؟تقلِب معیارهاِی پایدار در کجا می
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 هاِی هیچ نبضیگام

 ِی سپیِد سحر نرسیده استهنوز به آستانه
 شب است و

 ِی وجدانهاِی خستهپلک
 .آیندهم نمی َدمی بر

 امزندلمن آن شهاِب دل
 که از عشِق سپیِد بانوِی ماه، مدام

 ُپرجسد ُپرمالل و در باغی 
 افتدفرومی

 مانددر میانه می
 خوانددر میانه آوازش را می
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 اتمژگان
 ست از سؤالجنگلی

 هاِی دامِن ماِه "آرامش" راکه حتا کرانه
 .سیاه کرده است                               

 آتش
 مند افتاده است وگاِن اندیشِی ستارهبه ریشه

 اشِک ابرها
 وِر رنج راخرمِن شعله
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 .کندش نمیو خام
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 پردازدِی کدام تبر را میکفاره
 سوخته؟زاِر نیماین کشت

 امفهمپشت را میمن خطاِی شاخسارهاِی خمیده
 .امفهمها را نمیاما تقصیِر غنچه

 امفهمِی بیمار و شکسته را میمن گناِه هسته
 .امفهماما مجازاِت میوه و نتیجه را نمی

 ِی منگیهاِی آواِز زندهجداره
 هنوز مجروح است

 .گیهاِی ندانستهاز نت
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 تواند صداِی مرا در سایه بگذاردمیرعد 
 تواندبرق می
 ام را ِی قلب شکسته ِ روشنای

 نادیده انگارد                          
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 گاه  اما من، هیچ

 هاِی آسمانبه آییِن ناعادالنه
 .گذارمگردن نمی                        

 هاِی سرداین صاعقه
 علِت آسمانیهاِی بیو این سنگ

 هاِی نادر راباِر شکوفهت
  .عقیم کرده است

 ِگرداگردت
 پروریخاشاِک خشِک تن

 هاِی اطاعِت کورکورانه استو خشت
 .رویدکه می

 ِی آنانی هستممن نگراِن سرنوشِت خونی
 اندکه در میانه مانده

 ُگلبیکه 
 .اندروییده زارهادر میاِن جنوِن شوره
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 درد
 آیدموج در موج می

 عصیان
 َبردها میگاِه گردابو را به گرهت
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 و هزار کالِف روشنایی

 در تو                     
 .شودگشوده می                        

 
 ِی شناگران نیست گریاز ناشی

 که دریاِی مواِج عشق
 کران تا به کران

 .سرشار از غریق است
 ستِی این آب را خصلتیذره ذره

 در آن که حتا ماِه کامل نیز
 شکندمی                          

 هاِی خشک و خیسنت
 .آیددر یک سمفونی جمع نمی
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 غباِر ظاهر
 با باِد سالیان

 .شودشسته می         
 تابش 

 ذاِت زیباِی ستاره است
 تواندترین برکه نیز حتا، نمیو در ظلمانی
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 دامِن خود را

  .تاریک نگاه دارد
 "ذات"

 غبار نیست
 ه با صابوِن نصیحت وک

 هاِی ُپر زوِر ظالمدست
 .شسته شود                   
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 ِی ماِی اندیشهشیوه
 ِی مشکالت است وُپر از لکه

 ِی خود راجهان هنوز تِن برهنه
 پوشاَندها میِی سنتبا پتوِی پوسیده

 ،ِی کشتاربا ملحفه
 ِی قدرت وجهان هنوز اتکا به عضله

 .رطناِب دابه 
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 ستچه ابلهی

 شمایِل خویشدرختی که به روِی درخِت هم
 کشدشمشیر می

 و خود را برتر و
 !آوردِی جنگل به شمار میگذاِر ازلیقانون

 ها نیست!ِی آسمانهیچ درختی برگزیده
 رویندمگر تماِم درختان از زمین نمی

 در میاِن ِگل و الی؟
 هاماِم ُرستنیآیند تها برمیالِی سنگاز البه
 ِی افکارشانو ریشه

 ـ کمابیش ـ                 
 .ها آلوده استِی ِکرمبه بوسه
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 گونه در هم تنیده استهاِی حیات آنشاخه
 ِی دنیا نیزترین پرندهکه حتا منقاِر محجوب

 .شودبه خوِن حشراِت کوچک آغشته می
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 "سشاِر "تقدآب

 سترؤیاِی بعیِد کویرهایی
 گاهکه هیچ                       

 ِی زمیندر هیچ گوشه
 .جاری نگشته است

 پس 
 هاستمن که قرن

 امهاِی زالل دل بستهبه آب
 گونه خود را از این مرداب نجات دهم؟چه
 گونه دیگران را؟چه
 گونه ُگلی آزاد راچه

 صد خاِر موذی؟ پنهانِ  از آزارِ 
 .هاِی ارزشده است سمِت چِپ سینهگم ش
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 امدر آشیاِن سینه
 تخِم آوازی شکسته است

 ِی آنکه سپیدی
 هابا تماِم سپیده            

 ِی آنو زردی
 ِی این خورشید حتابا زردی
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 .فرق دارد

 از نوِک پا 
 تا فرِق سر         

 آیندبرمی ِی جهانصداهایی که از گلوِی حوادِث جاری
 .اندغریب امبرای

 امآشنای
 ست ِی محجوبیآن فرشته

 آید وواره تا درگاِه دیدار میکه هم
 .شوددوباره باز محو می

 تو را در کجا بجویم؟
 ِی باریِک عشق به بانوِی ماهمن که در میانه

 ِی سرِخ درختاِن واژگونو خاطره
 .امگرفتار آمده

 
 

14 
 

 ِی ُپرسنِگ نیازهاِی تناز کوچه
 آیممیباز که 

 امواره بر دِر قلبهم
 .کوبددستی می

 پرسد:می یکس
 ِی حیاتترین فوارهاصلی
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 ِی این حیاطدر سردی و تاریکی

 کدام است؟                            
 ِی جهان شکسته استکدام پنجره

 اتواره بر روحکه هم
 دوز بادهاِی نگرانی می

 بادهاِی درد؟
 اتگیِی زندهچرا روِد سرگشته

 در کناِر زیباترین ُگِل جهان نیز 
 قرار ندارد؟                              

 تنگیِی تیِز دلاین دشنه
 برگکه تو را برگ

 ُبَردِی سبِز زمان میاز ساقه
 در کدام نیام

 آرام خواهد یافت؟
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 من از نیاِم سیاِه مرگ بیزارم!
 جامن "قرار" را این
 گی ـ زندهـ در باِغ زیبایِ 

 خواهممی                       
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 در میاِن سروهاِی سرافراِز زنده

 .ندههاِی تپو کاج
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 هاِی خشِک "خواستن"گونه از خاکچه، اما

 درخِت بزرِگ "توانستن" را 
 بر آورم؟                        

 ِی جهانهاِی هر گوشهای آب
 اکِی این سؤاِل دردنمرا به آبیاری
 کمک کنید!
 امِی معلقمن آن میوه

 در میاِن زمین و آسمان                 
 که سرچشمه و

 داندهاِی خویش را نمینهایِت دانه
 رفتکه راِه برون

 در واز این باِغ بی
  فواره رابی

 .گم کرده است
 سوختهزاِر نیماز این کشت

 تباهیتبر و بیتا آن بوستاِن بی
 قدر راه است؟چه
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 اممن اکنون که از سینه

 رویدهاِی تنفس میشکوفه
 خواهمخورشید را می
 ِی تنِگ مجال ـهدر این در  ـ               
 اما اگر بمیرم
 کندچه فرق می
 که بر قبرم           
 سنگ ببارد
 یا بهار؟          

 که از روِی لحدم
 ای پرواز کندپرنده

 عبور؟، یا گرگی درنده
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 گان بیزارمِی زندهتفاوتیاز بیمن  

 و حساسیت را
 هاِی پروانه ودر نقش و نگاِر بال

 مدار می ستها دو برگِی ُگلُتردی
 یِی هر دیار از معناِی گسترده، اما

 که گذشتم یِی هر ارتباطو نواحی
 قدرت
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 تفاوت بودهاِی سرد و بیاز آِن سنگ

 هاِی حساس و ُپرسرودو برگ
 چون اشک                

 ریختندفرو می                       
  دردناکِی دو پرسشِ واره کسانی در میانهو هم

 ماندندباز میپریشان 
 .داشتنددلی با پرنده و دلی با گرگ می
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 قدرت چیست؟

 هاِی سخِت داربستیـ عضله
 کندبه آن تکیه می یکه تاک

 را به دار بیاویزد یتا چراغ
 .را با خون بیامیزد یتا آِب زالل

 با تاِک قدرت
  .انگورهاِی تاباِن حقیقت نیست

 ِی عشقهاِی نورانیخوشه
 شوندهاِی سیاه له میکه در زیِر چکمه

 خورندشان چاک میهایی که سینهو دانایی
 اند!شکست نخورده
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 هاِی معطرآن دانه

 اندهاِی خاک برآمدهترین الیهکه از خدایی
 .ضعیف نیستند

 ف از معیارهاِی آهنیضع
 ستای اهریمنی ِ و ترازوی

 ِی ُپرغباِر هستی حاکم استکه در مغازه
 ِی دنیا راترین پرندهو حتا محجوب

 خواهدآلوده می
 .کندآلوده می

 
 

19 
   

 معصومیِت یک غنچه
 دِل پیِر باغی را

 کندفتح می             
 .شکوِه یک غنچه
 من این تجربه را

 ِی قرونبرِگ روزهاِی َپرَپر شدهُگلالِی از البه
 امجمع آورده                                          

 .هاِی بهارِی کفندر ریشه
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 ِگرداگردم
 هاِی غمبوِی َگرده

 زندَپر می
 تا از یاد نبرم

 ِی گیاهانی راخوِن تپنده
 هاِی تاریِک اقتدارکه در چهارراه

 هاِی ریابا گلوله
 ،ر خاک ریخته شدب

 تا بدانم 
 هنوز آشیاِن کوچِک ما

 خوردِی موقتی تکان میبر شاخه
 یو هر باد

 .تهدید به ویرانی است
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 هاِی مشبک والِی برگهنوز از البه
 ُگل و ِی گالیه
 زدههاِی شبگندم
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 .امِی تاباِن خورشید بستهدل به مژده
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 کنمگی میسقِف شعر زندهمن که در اتاِق بی
 و با کِف دریا
 رومها میساحلیبه ساحِل بی

 :پرسممی
 گانِی همسایهبختیِی خوشِی شکستهگونه بر پنجرهچه

 توان بست؟چشم می
 ِی قلِب عابران؟گونه بر دِر از جا َکندهچه

 انددو چشم را به من هدیه کرده
 تا برِگ خودم را 

 ،در درخِت دیگران ببینم
 بدانم تا

 که گرگی
 !هاِی پروانه استعاشِق نقش و نگاِر بال
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 .شومها خارج میاز شهِر شرارت

 هاِی قساوت راسنگ
 چینمها برمیپایاِن اندیشهِی بیاز دهکده

 ِی روشِن دل دست یابمتا به آبادی
 واره دستی)گویا ناشناس(اما هم

 از پشِت چپرهاِی نادیدنی
 سنگی اختراع

 به سوِی ما و
 .کندپرتاب می

 بخِش عشق راهی نیست؟ما را چرا به گلستاِن فرح
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 ستراهیآیا جاِن آدمی کوره
 اشهاِی تاریککه از پیچ و خم

 هاِی ُپر چراِغ رهاییراهبه شاه
 توان رسید؟نمی

 
 ستآیا فکِر آدمی پلکانی
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 گیگاِن سوسوزِن زندهکه نه به ستاره

 بلکه
 شود؟ِی مرگ ختم میبه سردابه

 
 کنمهاِی خیِس امکان را درو میاز هر طرف که علف

 رسمِی رازآمیزی میبه چشمه
 که در دروِن توست

 ِی محجوب و به آن فرشته
 نازنینیِی آن فرشته                    

 .پایدمی بیش نمیکه دیدارش دَ 
 آید وکسی سرانجام از سویی بیرون نمی

 .خواندِی خواستن و توانستن را نمیوستهخنیاِی به هم پی
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 ای رواِن محجوب و 
 !مخفی                   

 کالِف معطِر دِل خود را
 نخ  نخ                      

 بشکاف!                        
 اتتا در نهرهای

 هاِی سرِکِش احساس را ببینمماهی
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 .هاِی مبهِم منطق را بشنومو غوک

 توِر تاِر دردی را پاره کنمتا 
 که بر جان و 

 ،ِی دودماِن من افتادجوانی
 و بر نیامد از خاک

 ورشعلهدرخِت بزرگ و 
 .ُکِن "توانستن"خاموشفتنهدرخِت 

 
 نامِی بیای ساری
 ام از جنِس توستهایکه اشک

 و عمرم رونده چون تو!
 ات راهایِی عزیِز زیباییزمزمه

 سیالب ُکن!
 هاِی خاردارتا حرف

 ای رادیگر گوِش لطیِف هیچ الله
 گاههیچ                             

 .نیازارد                                 
  خستهتا این پلکانِ 

 گان دست یابدسرانجام به پیاِم پاِک ستاره
 جا که نیست دیگر )به آن

 هاِی سنتپتوِی پوسیده
 چون ابررا  ِی سیاه و سنگینهاو منت

 کند(باد پراکنده می
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 هاِی خونیمن از آغاِز تالطِم سده

 ام ـای در ذهنـ با نیلوفِر مچاله
 .امباِر کنونی رسیدههاِی مرگبه میانه

 ،نوشمهاِی عذاب را میهنوز جرعه
 ،پوشمتلخی را بر تِن خویش می

 و حتا در خواب
 هنوز نهنِگ خاطرات

  حیات هایِ مرا در کوچه پس کوچه
 .کنددر دنبال میدربه

 
 هاِی بلنِد این دریا را پایانی نیستدانم که شاخهمی

 تا دست فرا برم
 خیزابی راشیریِن ِی و میوه

 را نیعطریجواِب سرکِش 
 .فرو بچینم

 شنا کردن برایِ من 
 گی هاِی سردرگِم زندهدر شعبه

 امآمدهجا به این                         
 ره راه را ذتا ذره

 از چاه
 .بازشناسم 
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 وارتا ماهی

 ِد صدِف مرموزی بگردمبه ِگر 
 اشکه مرواریِد تپنده

 .ستا قراِر توِی بیدر سینه
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 آلودِی خونهاِی پیاپیای پیکان
 ِی صیادرهاییای تورهاِی بی

 هاِی کوچِک من امانی دهیدبه باله
 هاو چاپلوسی هاتا از این چاله

  زارهاها و ننگبازین رنگاز ایتا 
 .آیمبه در سرافراز 

 
 ِی خارزاران ومن به خشکی

 امسار پشت کردههاِی نگونِی ُگلیشرمسار 
 دمی زیباتا سر زنم در سپیده

 هاِی مواجاز اوِج کوهه
  تاکهاِی داربستِ و عضله

 گانهاِی بند و بست براِی پرندهپرونده
 کنند ا ارمغان میشکست ر هایی که به مردم و ماهیچه

 سرانجام در شبی ُپرسرود و ُپرستاره
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 براِی همیشه

 .بر خاک فرو بریزند
 

 هر جا که تباهی و آبی تاریک است
  .ِی من نیز نشانی هستهاِی درخشندهاز فلس
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 ِی هر تولد استاگر مرگ میزباِن نهایی
 هاِی سفر راِی گردابدشواری

 ؟چرا به خواری باید تحمل کرد
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 هاستآن کشتی که قرن
 ِی خشونت را برافراشتهبادباِن فلزی

 گذردگان میِی ُکشتهو بر موِج خونی
 اش کیست؟ناخدای

 چرا از ژرفاِی آییِن خدایی
 که طرِح این دریا را درافکند
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 پی در پی

 کند؟تمساح طلوع می
 

 هاِی دروغیناشک
 .کنندغروب می
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 ِی تلِخ حیاتهادر ستوِن فقراِت آب
 امهزاران بار ُخرد شده

 ناِک ِمهر راِی تاباما همیشه مهره
 .امتندرست بیرون کشیده
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 ام در میانه مانده
 ام:اما از ابتدا پرسیده

 بهاِی عشقبنِد گرانگردن
 آیدمان برمیهایکه از معدِن مشترِک قلب
 چرا این همه منفرد است؟
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 ارنِگ ُگلی چرخانهاِی رنگبرگما که ُگل

  ایمبه ناِم زمین
 شویم؟چرا به تنهایی پرپر می

 وندهاِی نازِک حسرگآ
 هاِی سرِخ عقِل ماو برگ

 خورندِی جهانی واحد آب میاز ریشه
 خواهدمی یفکر اما چرا هر گیاِه کج

 خاک را به تصاحِب خویش درآورد؟
 را مقدس بنامد؟ ششاِر خودآب
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 هاِی پروانه استبال تکه کردنِ از تکه
 که آسماِن پرواِز ما

 .کندهمیشه سقوط می
 

 گذارمگاِن به خون غلتیده میدست بر نبِض ستاره
 ام راقراِر جانو ابِر بی

 ـ تا بغِض آخرین چکه ـ
 .گریممی                       

 
 دارو رانوش
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 در کهکشاِن پاِک کدام دقیقه 

 وییم؟بج                         
 چرخد؟کدام سیاره بر مداِر سیاِه فریب نمی

 تا از میانه
 به سوِی آخرین شهاب

 ـ ُپرشتاب ـ
  .گذر کنیم
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 هاِی شیفتهای دهان

 بگویید
 وِر "درستی" راکه خورشیِد شعله

 توان مخفیانه و براِی همیشهنمی
 در گورستان دفن کرد!

 
 هاِی مشتاقای چشم

 خودِی با درخشیدِن اشراقی
 تأکید کنید
 هاِی بلنِد داناییکه شهاب

 نادانی را ِی حقیرِ خاربوته
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 کنند!عاقبت خاکستر می

 
 ایهاِی آوارهای آتش

 ِی خویش راکه سرهاِی سوزاِن خسته
 گذاریدهاِی مهرباِن هم میبر شانه

 ِی جگرو آرزوهاِی بر باد رفته
 گریید!ِی خود را میو جهاِن زخمی

 با آن که من
 گیِن میاِن دو سنگ ر ظلمِت غمد

 ِی درنگغرقه
 امتابِش دقیِق جوابی ماندهو بی

 اما باز
 ِی آن آِب آرمانیتا پیدایی

 .با شما خواهم بود
 

 !ایدام قامت برافراشتهدرختانی که در سرزمیِن ویراِن ذهن
 هاتانکه هنوز سایه

 ِی خورشید راگیسروِد معصوِم ربوده
 ند!کنبر زمین نقش می
 من حتا اگر بمیرم

 روِح سرگشته و
 امناِک شوریدهشعرهاِی اندوه

 زنندنامی را کنار میآلوِد گمپتوِی خاک
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 هاِی سبِز همیشهو بر روِی علف
 .کنندشما را بدرقه می
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 خواهممی
 در ساعِت سپیِد استقباِل آن ُگِل دیر برآمده

 آن ُگِل خسته
 خجسته          

  ،ریِن قلِب شما باشمِی شیدلهره
 شوِر انقالب

 ،وجوگِر شما باشمهاِی جستدر چشم
 اشِک شوق

 ِی معصوم وبر چهره
 هاِی گرِم شما باشم...بر دست

 
 

 1375تابستاِن 
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 مدارهاِی باد
 

 زدههاِی شخممن که در زمین
 هاِی درخشاِن کهکشان کاشتمدانه

 کنمهایی که درو میچرا سیاره
 چرخند؟تاریِک باد میبر مداِر 

 
 امهایِی ثانیهِی خستهستاره

 هاِی ساعتدر آسماِن شبانه
 مانندبیدار می

 ایتا به ماِه تاباِن نتیجه
 دست یابند.

 
 ِی تنِد غم و شادیدو عقربه
 گیناپذیِر زندههاِی پایاندر بیابان

 کنند،دیگر را تعقیب مییک
 دانمو من هنوز نمی
 ِت فرداکه ساحِل دوردس
 به نفِع کدام یک
 زنگ خواهد زد؟
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 دِل نیلگوِن دریاِی امروز
 ِی خبری قرمزاز انتظاِر طوالنی

 ِی کوچِک درخشانی تبدیل شدهبه قطره
 نشسته است.  و بر مژگاِن سیاِه من
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 آونگ
 

 لولندام سریع میهاِی سبِز قلبدر داالن
 تا مِن تازه آمده را

 همیشه از نبِض زیباِی عشق تهی کنند.براِی 
 

 تپیدمبر روِی زمین نیز که می
 ها با تارهاِی نابیناِی معیاِر شکمآن

 بافتندِی خودشان را در خاک میخانه
 بوِی پاِی بزرِگ افکار حتاو از عبوِر خوش

 شانیِ ِی هستیِی خزندهغریزه
 یافت. ای دگردیسی نمیذره
 

 مشان مدامهرهبدِن بی
 پیچید.ِی عقایدم میبه ِگرِد گوهِر درخشنده

 ِی ازلفقراِت نفیِس وجدان را در نقطه
 به جا گذاشته بودند.

 
 شگفتا!

 در دو سوِی سنِگ سنگیِن لحد
 رهاییگرفتاِر یورِش بی

 اکسیژِن آنان هستم.و بی



37 

 
 

 کف و دریا
 

 ایمن که با کفچه
 امِی ُخرِد خانهاز چاله           

 کشیدمآب می                        
 دانستمنمی

 که آب
 با آب     

 زاد نیست.هم         
 

 دریا کجا و
 کِف کوچِک دستاِن من کجا؟

 
 زانومگر دو هم

 آیند؟سان میای یکاز جاده
 

 زبانمگر دو هم
 دانند؟دیگر را میدنیاِی دروِن یک

 
 شدای باز میام به کوچهپنجره

 اِی رنگیِن توپ ُپر بود.اش از صدکه گوش
 دانستمو من نمی
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 گِر امروز راکه کودکاِن بازی

 فردا
 توپی خواهد ُکشت!

 
 بر مزاِر هالِل عمر

 ای روشن قطره
 بر گیسوِی سیاِه من افتاد.

 پس دانستم که در این کشتزار
 دو تن

 لباسی واحد را به تن دارند:
 آدم 
 کارد،هاِی عشق را میدانه

 اما آدمک
 ترساند. ت را میحشرا
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 ِی ُپرُگلپله
 

 ِی انسانِی ُپرگِل تجلیپله
 ، رمِز ایثارآن مرِز اعتماد

 کمانِی رنگینآن خانه
 شکسته است

 گانو ستاره
 ـ دمادم ـ           

 غلتند.بر خاک فرو می
 

 شومِی سؤال میهزار پروانه
 رها در فضا.

 ایشکوفهکجایی تو ای 
 ها؟نشاندی در چشممِت عشق را میکه روزی عظ

 گونه فروافتادی از بلندجاچه
 تو ای اعتماد

 اتبی آن که از صداِی بزرِگ شکستن
 اینه مردمی نه مورچه

 ِی خود بیرون کشد به تماشا؟ِی خانهسر از پنجره
 

 گاِن در َتِک خاک خفته از دِل ستاره
 رویددسته پروانه میدسته
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 اما پنهان.

 ها بدانند تا مرزها و پرچمروید می
 ایمکه بی من و تو که سقف و کِف یک خانه

  هیچ پلکانی به پاسخی ُپرگل فرا نخواهد رسید.
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 کالِه آتشین
 

 ُگرِز گراِن شب
 بر ستوِن فقراِت روز کوبیده است

 هاِی نجیِب خاکمهرهو سنگ
 اند.جداجدا افتاده

 
 با طناِب بلنِد نخاع

 از قفاِی کوِه ناهمواِر روزگار
 رومباال می
 امهاِی ریِز تنفسو ریگ

 هادر کفِش تنِگ دره
 افتد.فرو می

 
 اماز ابِر پوست

 هابر دیواِر استخوان
 باردگی میهاِی تابناِک خستهقطره

 شکند.ام میهایداوریو ناخِن خشِک پیش
 نشینم، ِی رضایت نمیِی خطرناِک صخرهبر سینه

 ِی تیِز رکودشاید دنده
 ام کند.به ذلِت خیِس مرداب پرتاب
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 امِی قلبِی تپندهقمقمه

 هاِی خیِس نبض است.هنوز ُپر از چکه
 

 از راهرگی بکر
 کنمِی دوردسِت حیات صعود میبه سوِی جمجمه

 تا: 
 با تاِر برق و 

 پوِد رعد
 کالِه آتشینی

 ِی دنیا بدوزم.براِی سِر برهنه
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 هبوط
 

 روید.درخِت من واژگون می
 امشهاِی کوچِک هوشاخک

 بر سطِح وسیِع حماقِت زمین
 اندازند.َتَرک می

 هاِی پنهانچشِم سنگ
 ِی سبزم راچهره

 نگرند.غریبانه می
 هاِی حسرگه
 از دیگران  ام راِی درکشیره

 متمایز کرده است.
 

 شوم:در آوندهاِی سفر دقیق می
 رگحلزوِن م

 گذارد.ها تخم میدر صدِف ناخِن ریشه
 هاِی کورِکرم

 بلعند.ِی نجابِت خاک را میبزرگی
 موِر تفکر

 کند.ِی ستبِر نادانی را طی میصخره
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 هاِی رقیِق هبوطساقه

 دهند.میوه می
 هاِی مسافردروِن سیب

 اند.هاِی تفسیرناپذیر غنودهدانه
 
 

 


