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 سبب

 
 کننداش     قنداِق نوزادان را عوض میتو آن چیزی هستی که به سبب

 چه ارزشی داریم     آیا برند به ما و پی می
 ست     ایاش سیارهبرای خدایی که هر دندان

 ام     ام را از تنجدا کنید جمجمه     اش اقیانوسی؟اشک یو هر قطره

 زنند نوک امرید فقط عقابان به اندیشهو بگذا
 به این مخزنی که آرامش را در هیچ کجا نیابید     که درد از او     

 هم از او بود     و درمان 
 بچینداز زمین بختی را مثِل ُگلی تواند خوشچه کسی می

 ندابسته را هالغتهای چشم    ها خانههنگامی که در بازجویتا 
 نوردند؟     و پیکرشان را با تازیانه درمی

 آرامش بنشیند    تواند در تابی ازچه کسی می
 ُبرند     درختان را سر می تا هنگامی که

 گریندشان میهاِی عزیزُگلها در فراِق گلستان
           گیرند؟می انعقابسراغ از قلِب  تنها تیرهاو 
 دیدکه خواِب نوشیدِن شراب از جمجمه را می یسته آن کسی تو
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 ها ریشهسفر به کشورِ 
 

     دیروزندمعصوم های آیا این قاتالِن امروز     همان کودکان روییده بر ساقه
 شان به خلق     های آتشینهمان بلبالنی که در خطابه     و این تاجراِن خطا

 را چه گونه جبران کنم؟ گناِه وجودمراندند؟     سرمایه سخن می از جنایتِ 
 گشایند     ها و اماها تا چشم میبه کجا روم که در آن     آیا

 یابند؟     مین شانیک دفعه چاقویی را در کتِف خود
 من     کاش ناکجایی بودم 

 شکنند     بلند نمی پروازهایِ بیشان را با شان پاککه پیمانِ مانند پرندگانی 
 !     میرنددر کجاها میکه نیست  و پیدا

 ندشکنمی ر خویشد دندار  هاهشاخاز دسِت انسان     
  کن!ب یها سفر با من به کشوِر ریشه     بندغداره یِ هابرای نبرد با ِکرم
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 کلنگ
 

 حیف که حافظه کلنگ نیست     
    !بیفتیهای خراب خاطره دیواِر به جانِ تا آن را برداری و 

 ها با پاهای بزرگ در حاِل عبورند     انسان
      ماندزار ناشنیده مییگو فریاِد حلزون در ر 

          ِی گوشِت بدِن ماستگرسنه و قابلمه     اندقفل برنگرفتهرازها از لِب خود 
 کندزلزله را فراموش میآدم از این دنده به آن دنده 

          کند حلزون کشتزاران را آبیاری می ِ اما روح میرد    تِن صدف می
 چشم و گوش و گوشِت خودش باقی مانده استِی بیاز آشپز تنها جمجمه

 ماند     فریاِد بخار ناشنیده می
 گریدو کلنگ در غِم روزگاراِن از دست رفته می
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 بازیتیله
 

 نویسد     دوزخ اگر شعر می
 نِم آتش را تحمل کنمتر بتوانم نمتنها برای آن است که من به

      ی دو شکنجهدر فاصلهگناه آِب بی یک
 پرندهظلمت در ظلمت است و نابینا 

      هدآمِگرد  اش در حنجرهای که تماِم نیرویپرنده
 نشیند و چون خنجری بر قلِب زمین می آید فرودو ُتِف تو خوش می

      های خدایان استسیاره ای که ُگل سرسبدِ بر این سیاره
 درختان نگارنگِ ر های اعتنا به حرفاش     و بیبینِی سیاهغ با جهانکال
     ِی دو پوکییک درخت در فاصله     های کاغذ بنشیندسفیدیرود تا بر می

 شکند ای به سادگی میضربهنیمو شهرت گردویی که با 
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 چشماِن پروانه را ببوس!
 

 شکل بگیرد     کم ی جنینی را بگذراند و کما دورهِکرم ت
 یاد      و تکان و تحرک را

 آیدو از سیب به در      طی کند را در درون سیبو بعدها مسافت و مسیری 
 طلبد     بسیاری می خواهد     زمانِ بسیاری می زمانِ 
      آییدچرخنده به ِگرد خورشید در میاز سیِب  شما

 ی امروزهای گندیدهدیگر این انسانزنید     که و از وحشت سقوط فریاد می
 یستند     روِی پریروز نهای پریانسانآن 

 شان در پِی تکمیِل دایره بودهایی که نقطهانسان
      و دیگران شیاش با خو مدام که جنگِ ی جنیننیستم من جز 

 اش  و سیر و سفرهای روحانی
      ستناپذیریِی تعریفتنها برای رسیدن به حفره

در فرصِت کوتاِه داده شده      بلعدرا می های عالمتمام چراغ یکیکه یکی
 را ببوس! پروانهچشماِن 

            است یتر     خود صعودهر سقوِط باالیی براِی سقوِط پایین
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 کیفی به ناِم قلب
 

 اند     ها دهان کاشتهانگار در آن زمین
 روید هر روز این جا     که این همه سخن می

 ند     فشانی هستهایی که نه مادِر آتشسخن
 کنند خویش یا دیگری می  حقیقتِ نه کسی را ترغیب به کاویدنِ 

 دزنمی های قالبِی این دنیابر سِر سرافرازیپا      آن شخِص به دار آویخته
   ا داردِی مِی همهریه ریشه در    هوای ناپاک این و 

 دیافتهگر به دست و آن را مثل کیِف دستی  دیاگذاشته ان دستهتشما برای قلب
 از آن آویزانرا و شمشیری  دیاکرده آورده و حمایل گردنر را د انتروده
      را در جیب گذاشته و مخفی  انتهایها و گوشچشم

      دایرا به آسمان بخشیده انتمثانهو 
     پس با این حال دیگر پیداست که از زمین چه خواهد رویید!

 
 

 
 
 
 
 
 



7 

 فقط برای شعر گفتن
 

 گی کردنهگی     نه برای زندهدهد این زندرای شعر گفتن جان میفقط ب
 گانی بودن     هنه در میان زند

 گرداند     گی را میگی و بیگانههی بیهودشان فقط دستهکه دست
 گرداندبپرد     از آدم روی برمی ترباال  یخواهد به عالماسبی که می

 د     گشایاز زمینی که با پول هر گرهی را می
      شان زنگ زدههاییا واژه     شان بسته استهایی که لباناز دِر خانه
 اند     آلود را به دست گرفتههای ِمههایی که راهو از کفش

      (گرداند آن اسبمی)روی بر 
 آورند وشان را در نمیست که چشمگی برای آنانیهاین زند

 گذارند     نمی های گورستانمهجمج یِ ی تهیدر حدقه
 ست     گی برای ملخیهاین زند     !بینندو دنیا را از نو نمی

      !کندرانی مییا سخن     بافدترانی فلسفه میکه برای از خودش ملخ
 سبز و خرم را گذاشتهسر  نیز برای آنانی که زمینِ 
      !اندآسمان چسبیده مثل عنکبوت به سقفِ 

      امشماری را از سر گذراندهبی یِ یانسان هایکه زلزله من
           دهمفقط برای شعر جان میام     و عشق را بارها از دام رهانیده

        !جهان روشن شودتا      مکنمیرا به پریز وصل  گانهو آرزوِی مرد
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 فریاد است یِ دنیا به شکِل هندسی
 

 د و     کشیدن  توتِ شراف تیغی تیز را ژرف بر پوستِ 
 ات را درآوردند     های آبیرگ

 «!ر و بفروشب  ها را به بازارهای زرد بِ آن»گفتند:
 ات را عوض کنندسرشته از وجدان یِ خواستند هستیآیا می

 ؟     ات راعشقمغموِم ِی درخِت ریشهبخشکانند و 
   نددار زیِن هنر را از پشِت اسب برمی

      گذارندیپناه مهای بیفریادو شمشیر در 
 ها نباشی دیگر شهسواِر عشق در آسمان تو خواهند کهآیا می

            ؟     بچکد قطره بانکقطره اتو از رگ
      «!بیایید دیگر دیگران را به این دنیا نیاوریم»گوید:می کسی
 برند          ها خودشان را برای فروش به بازار میقلب

           ست     فریاِد دهان ای دنیا به شکل دایرهو 
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 بازگشتسفری بی
 

 :گویندپلکند و میی قطار     میهی پنجر هایی بر شیشهقطره
 ایمداریم     اما او را گم کردهما دریای خودمان را دوست می»

 ؟تو کجایی«     استاما او ما را گم کرده 
 دریا شو! دریا شو!»ند:گویپلکند و میها به دور و بِر من میکه پل

      «!وصال ش را باید بداندخود هایِ قدِر بال
 ابر      ی عظیمی ازرود     پارهپیش میو همین طور که ترن 

 د:گویمی یبه سرنشین     را ستارگانطویِل گم کرده اسطبِل  مانند گاوی
 «     و دهاِن عشق را بجوی!     شو! علف شو! علف»

      اندها سرگیجه گرفته پیونِد زمین و آسمان      ساعتویران شده است پلِ 
      سقوط کرده اعماِق اقیانوس شان بههایو عقربه

 و چوپان را دردهای روزگار لهانده     و به ریِل قطار تبدیل کرده 
 شان   های صورتبا اشک ی مغمومهاشیشه
 هند برای عاشقان     دتکان می دستدارند 
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 چشم تابوتی کروی شکل است
 

      شوند قساوت میآماِج منقاِر که اول از همه    ترند  مهمها چشم
 و کوه از خودش باال رفت     ی عمر در یک نقطه بودپرواز من همه

      اند     ها افتاده و شکستهسرافرازی     اما باالتر نرفت
 بافتند     می را ترین تصاویرزیبا که گریغلغلههای دیریِن و گم شده چشمه

     ؟زدچشمک میای که از دور آیا رؤیا بود آن جزیره
      کشید؟آیا توُهم بود که بر دریا پارو می

 شعر؟     های بادبانیقی و موس هایپارهپس کجا رفتند آن تخته
      ؟کدام چاقو برید فریاد را در ریسمان

        اندساخته سانانهای استخوانرگ و خانه را با 
 د     گشو توانند که گرِه رازها را میچرا ترند     منقارها مهم

 و چشم تابوتی کروی شکل است
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 کارگراِن جهنم
 

 «خواهید آیا پول درآورید یا نه؟می»از من پرسید: ی کارکارمنِد اداره
 خواهم شعر درآورم از این دنیای فانی     می»:گفتم

     «ن دنیا که وجود نداردبرای آ
 ام آتشتنها با خاک خواهد بود     و فرزندانچنان هممن  ازدواجِ  و

 عشق      یِ گیهگرسن
      ِی الفبا حاکم استکه مثِل سرطان بر معده ایو سرگردانی

      ستهافوارهجا صاحِب تماِم تاجر در فردوس هم مثِل این
  ها کلیهیِرُکِل مد    بزرگ با شکمیی ابشکهو 

 جنین ندِ نرا ماچنان دل و جگِر مو شعر خواهد خورد هم
 پهناورتر خواهد شد     تر و ژرفجاِن تو با این وجود     عجبا که  اما

 در دِل ماشین          این پیچ پریشان ستا ی راستیجوینده
  اند!ماش همه کارگراِن جهنرود     که ساکنانو این جاده به آن دنیا می
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 ت م ِ ُمخلص
 

 نباشیادامه بده     اگر تو  اتطور به زندگیای مرگ همین
 خواهدخواران بزرگ را نزولکاران جهانی و دیگر چه کسی جلوی جنایت

 ؟     گرفت
 ت م     لصِ به همین یک دلیل هم که باشد     ای مرگ     من از دل و جان ُمخ

 به دنیا بیاورم ای راپرندهو هرگز نخواستم جوجه
 د     و شقربانِی مار  تا

 کنند     ها را شیفته میهای زیبایی که چشمکم نیستند منظره
          نددر ارتباطابا لجن  به نحوی مخفیانهاما 
 آورد ی را میآید و با منقارش همیشه پوشالمیراه به راه باد 
      جنایت استی بزرِگ سازد     و زمین بیضهی را میآشیانو 

 طور با نزول و دزدی به چاق کردِن خودت ادامه بده     همین گیهای زند
      اگر تو نباشی     مرگ از گرسنگی خواهد ُمرد!
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 تنفِس من از نوشتن است 
 

 کنندها نفوذ میهایی که در ممنوعهمن از نوشتن است     از شاخه تنفسِ 
      دمی پ ستی هستی و خدا آاتو پروانه
       شیطانننویسم     چه کسی ُتف بر ریشِ خویشتن را اگر من 

      ی تاجران خواهد انداختریشه بر
 ؟     نواختو کشیده بیِخ گوِش قاتالن خواهد 

 زنان راشاداِب  یِ هاخانهر دوست دارد سرزدن به واژهخودکا
     ها را جاِن پروانهپاِک  هوایِ  و تنفس کردنِ 

 شناسدبازنشستگی را نمی اما لقت
      کندنماِز تاجران را باطل می     و خواندِن شعر
                ندز نهالی سبز سرمی های ممنوعههمواره از دانه

 ستکه آدمی    به سوِی متِن تِن خدایی     با تنفسی عمودی 
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 ایهاِی هزارصفحهخانه
 

 دارندمیبزرگ را دوست  ها خدایِ زن     ستاش اپاهای هر کس الیِ  خدایِ 
 کنند     اش شمع روشن میدر پایو وقتی 

 خوانندو صمیمانه ورد میلیسه ارمغان     بوسه و و او را نوازش و 
  در جهان کنیم     ابلیسی را که با دستاِن خویشما ابلیس را فراموش می
 ه استگذاشت جرزِ  زنده الیِ صدهاهزار انسان را زنده

      سازدنمیرا  ایصفحهای هزار ای خانهامروز دیگر هیچ نویسنده
     شود     اش نمیای هم ساکنو هیچ خواننده
 بزرگ را رقصد و شعرهای بزرگوار میشوریده و گویدشته شطح می

 کندارمغاِن درخت می
      ِی هیچ باغبانیولی     قیچی کندُارگاسم را هرس نمی
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 وطن
 

 برم     روم با خویش میام را هر کجا که میوطن
 ام استهای زیر پایوطِن من سنگروم آن جاست     ام هر کجا که میوطن

           در فضا شانرنگارنگ هایِ بال ان پرنده باهزار  وطِن من ماهیاِن در آب     و
 اش را      شینما مدلِ      اش راپول مقدارِ پرسند از کسی نمی اجمو ا

      درخشدوطِن من در جواهرات نمی     را اشخانه تعداِد طبقاتِ 
 شانهایدستکوسه است دو که       نادانان ِ در چشمو نه 

 گی وفادار است     ه خانحیواناتِ  وطِن من مثلِ 
 کشد که تو ِکی خواهی آمد     تو که آبی و مثِل گیاهان سرمی

 دنکنثِل پتو در حیاط پهن نمیشان دروغ را مو سایه
 ست که به تماِم کشتزاران     وطِن من ابری

   دکنارمغان می را یانترناسیونالیست سالمی
 تابدمی ِی جهانهاپنجره براش را دلسان ست که یکآفتابی و

       وطِن من است     تپدام می بغل ِ در جیب اشکه قلبدفتری کوچک 
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 زندی که آسمان را شخم میبال
 

 اش راهای آبیآسمانی پهناور هستی که کرانهتو 
 د پاشزند     و نگاِه من در آن تخم میشخم میگان هپرند بلندپروازترین بالِ 

 رقصند کشتزارهامی سبز خوانند ابرها     ومی آواز خاموشانه
 ارد   دگام برمی هدفبی سرش را پایین انداخته و سنگی

 اش شکسته و امیدش را آب برده است    نگی که آرزوهایس
 زند     نیرویی کور ورق میرا  ها انسانسرنوشتِ 

 گذاردالنه می ها ریِش شبالیِ بهدر ال     ی عینکیو شپش
 زمین گریخته     ُپرآِز ِی خانهبازیهزاران از به ناگزیر     ای هستی تو پرنده

 ریخته      صفت شبدوستانِ ِی دوستی ات را به پایِ ثروِت جان
 زنیت شخم میایاهآسمان را با بال یِ های آبیو حاال داری کرانه

 بروید یچراغ    من ِی معصومانهِی یمقصداز بی مگر روزی تا
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 بعد از این
 

 ها ها و گیاِه جنگلبعد از این دیگر سنِگ کوه
      مواِج دریاها ها و ابعد از این دیگر ابِر آسمان

     قدر ابله نخواهم بود من اما آن     خواهد بودو پلیدی پول از جنِس 
 ستهاها درست مانند قبلنبعدن     بگذارم که دوباره پا با این جهان

ها نقش      بر سکه     موجوداِت جنگل تریندرندهو  مندترینی قدرتچهرهو 
 رو امضاِی ابری خشک در پاِی کشتزا

      آهنی هایِ فشرده در دست ترین ُرستنیحساس یِ هستی
 گی     هدیوان یِ بیابان خیزابه و سر گذاشته به

    است هاِی دردانفجاِر حباب صدا از
     هااشِک چشمها و بعد از این دیگر ثمِر ساقهو 

 ها      پرنده ِ ها و بالبعد از این دیگر دستماِل دست
 قدر ابله نخواهد بود     دنیا اما آن     لیدی خواهد بودو پاز جنِس پول 

ِی ها     رشتهها هم مانند قبلنبعدن   !که مرا به عضویِت حزِب خویش بپذیرد
  ِی جنگل را انسان خواهد دوخت جامهرگِ 
 گانهاش آب خواهند نوشید پرندجمجمه یکاسهاز و 

 خودش را نخواهد درید! و     باد به انتقاد از خودش برنخواهد خاست
    نخواهد سوزانید!را و خودش      خودش را مجازات نخواهد کرد  آتش

 
 
 

 



18 

 گیرندها اگر از تو سراغ میکرکس
 

 بوده است      این خاک همیشه جایگاِه ریشه
 گذاِر انقالبها بنیانفشانتشآاش شستِن روح     و پیشه این آب همیشه

 سال پیش انهزار نند ایِر عنکبوتیان درست ماعش
  برای انقالبیون دنکنشان را پهن میداماالن هم 

 گیرند     ها اگر از تو سراغ میکرکس     شان عاشِق خون استچاقویو 
 میرندو کفتارها اگر براِی تو می     ِی توستِی جنازهماندهبرای خوردِن باقی
     جا همیشه ماهیاِن پاک در این     از سخاوِت توست

      اندگر     و به دریدِن دام رفتهاند از نهرهاِی توطئهخودشان را منها کرده
 است     را در خود منجمد کرده  آسمانیسنگ در سِر راِه من     هر تخته

 درخشد     کومه ستاره بر خاک میکومهو 
    گانباختهجاپاِی جان رنِگ عشق را داردو 

 اش سوخته     دلکه این زمین      است ماریانِی سوسهمواره از طایفه
                            با بارهایی از قلم    هایی در سِر راِه بلمکمین کرده     و دریا 
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 آموزدرچه از سنگ تنهایی و سکوت را میو م
 

      در ت ِک گور تنها خواهی بود برای ابد
 ِم دور از تفکر و تنهایی و کتابای اینِک غرقه در ازدحا

 غروب  کند     در سکهوع میطل ای که خورشیدت از سکه
 اتات     در هر نشانه و عالمِت چهرهای که در هر حرف و اشاره
 اتات     در هر طرِح اندام و خِط نگاهدر هر سکون و جنبِش تن

 هایی هم هستنداندانی که انسزند     و نمیتقلب و شیادی موج می دریایی از
 نّیتی     دریا و ستارگان را     بهانه و بیکه بی

 دارند     دریای ستارگان را دوست می
 گان را     نویسند ما را و پروانهو طور دیگری می

      شانخاِک پای دباهت ندار و حتا سرسوزنی هم ش
 شوید     هره میشود و چتا از خواب پا می     آبی که از همان سِر صبحآن  به

اش به فکر این است که چه را به چه بدوزد و     که را از که بدزدد      همه
 آموزدمورچه از سنگ تنهایی و سکوت را می

 روند بر دو پا راه می    قبرها  رچه می داند کهو م
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 ِی ستارهآدرِس خانه
 

      و دغل و داغ دام     و اعدام عدالتیبی
 زنندکه سر به فلک می ندتهس یاعداد

 و تنها گرگ      اندشاید که ریاضیات را در خاک کاشته
 دارد     در جیِب خود ِی الله و نسرین را آدرِس خانه

 زنیپ رپ ر میپیوسته داری     دربسته در سبدی  تو
      کنیی آسمان را تجربه میهاآبی     های سبدو تنها از سوراخ

 خورند      ا را دسته دسته میهها دستدام
      از بلندجایگاِه خویش و فلک
م می  گرید     می و زمینیان  شود و بر احواِل زمینخ 

 صحراتو سر به  و اشتیاقِ  تحیراین گونه که هنگاِم سرایِش شعر     
      را و تفکر و لغت شاید که تنها تخیل     زندمی ثریاو سپس به 

 شاید که داِغ آن کودِک آبی          انداشتهدر خاک کجا این
      ِی نابیآسمان     از درد نشانده است اللهمادرش ِی گستردهبر دِل 

 !ویماو برترحیم مجلِس به پس بیایید با هم 
 ستاره را از گرگ بگیرید! نسرین وِی پس برویید آدرِس خانه
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 مرجاِن ُخردسال
 

       نام  ِ نگین یِ گیهاندارد جاود ایچه فایده
 ؟رودهر روز به انگشتی دیگر می وقتی که این انگشتر
 جااین کندرا پهن می ی خودشآید و سفرهدیر یا زود مرگ می

 کند مهمان چه کسی باشد؟چه فرق می
 ص است؟یک دروِغ خال     رودبر دوپا راه می مخلصانه آن کسی که آیا

 سِر قرار     آیا ساعت برای به موقع رسیدن 
 کند؟هوده هی سریع به خودش نگاه میبی

 معصوم و  یمرجانبازگشِت ن از عزیمِت بیجاِن م د پیراهنِ خور  میچاک 
 ُخردسال

 شور و حالنشیناِن بیِی ساحلاعتناییتماشاِی بیشود دریا     از دیوانه می
 دهاِن ظلمت ناتوان است     نه!      اما

      یاِد تو یِ گرامینگیِن از بلعیدِن درخشِش 
 هاِی تو!ها فداِی یک موِی ُخردسالیِی شانهجاِن همه

 خواهد     باز بپرسد     قدر که میبگذار خاک هر چه
      گردنبنِد آب را اندازد     که آیا دستاِن یک دروغ می

 ؟و دنیاآخرت  دو اردکِ  به گردنِ 
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 تحلزونی که با صدِف خودش در جنگ اس
 

 !بخشممن دیگر من را نمی     !بخشمرا نمی نه! من دیگر هیچ پیچکی
 تارتنک افتاده و تو را که مثل مگسی بودی در تارِ 

 ترین تالشی نکرده     ترک خواهم کردکوچک رهایی خویشاما برای 
 کند     سیاه زنی را پوشِش خویش می چادری

 ا     جاسوسِی یک دیوار ر و خار     و هزاران پیچک 
 بخشم     مرد را نمیدست     و کلنِگ وسِط پاهاِی  کلنگِ  مِن دیگر

 و ماِه کت و شلوارپوش     ِی پاِی عقده هستندها درست به اندازهکفشاین 
 د     نکنسالخی میزنده را زنده مداد هاتیغ     ِی عنکبوتساکِن خانه

 کاغذها سکوت     رنگارنِگ ِی قبیلهو 
      دش در جنگ استصدِف خو  با ی هستید کهنحلزو شما 

 !بخشندنه! دیگر زمین و آسمان ما را نمی
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 هاِی سنگیدهان
 که تو انداختی بر خاک      رو  فکاز یک ُتفِ 

 روییدند و صد علِف هرزه هزاران هذیان 
 گ بر خاکمر سیاِه ی سایهِی و افکننده     ما هایِ ِی خواببرآشوبنده
 گرددمی یدنباِل ساعت د در بادها بهمچی دار 

      جااین خوردمیکه د     یک ُتف ورق ناش از کابوس نباشهایکه عقربه
  ِی آب هاِی چهرهنقاب تعدادِ  ندارد یپایان     دنگیر دو باِل پروانه آتش می

 آوردمی های معلول را به دنیاست که جوجهایمذهب بیضهو 
 سیاه است      یماه در تقویم    از کوِه هذیاند ریزنهاِی سنگی فرومیدهان

 را نشناس گیهقاتالِن بازنشست     با پاداِش نقدی و ترفیِع مقام و ساالنه
 دکننتحسین و تقدیر می
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  برخی اشتباهات از خیانت بدترند
 

 خودت را مکنده خونِ و       خودت نشستهِ  ای بودی بر روِی پوستِ پشهتو 
      تو را ُکشتم ایدست به ضربه با کفِ  ناگهان که من

 انبوهی از پاهای بریده را در خاک کاشته بودند     
 سیم و زر شوند     ِی خوشهها سرشار از تا راه

پشه نیست      ِی پروازِ عرصهآسمان و      برخی اشتباهات از خیانت بدترند
     جاایناز قلب بروید  تا جنگلی     اندرا در زمین کاشته هارگ

      ای بودی که تا دنیا را فتح کنیتو مورچه
 ی     رفتاز عصِب خودت باال میداشتی 

 از پای درآمدی      الغر و مردنی که ناگهان به منقاِر مرغی
 خارد     هنوز دارد میبر پوسِت من ها سخن جای نیشِ 
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 سپیده لباِس بلنِد پزشِک شب است
 
 ماند     انسان خودش بر این خاک باقی نمیکه قتی و 

     اشاز انگشتخواهم صد سال سیاه هیچ اثری می
 اش هیچ سری بر گردِن اسم

 ش باقی نمانداکیف و متابی از هیچ کتابی
 بماند هم     شاِخ غول را شکستن نیست     و نیست سپیده     

     الی اوراقبهغبارهای ال   اش شب است  که اسمپزشکی  بلندِ  لباسِ  مگر
بر       اندپرستاراِن بیماراِن آسمانیو ستارگان     خوانند را می عطسهدارند 

      کند گوزن رؤیا را حمل میپشِت خویش 
 ناطِق جنایت استو  اش سیاهنی که دهاغار  رود ازو دور می
      ندشدها شهید نمیقطرهآن شاید اگر 

 اقیانوساقاقی و دها بر سِر تقسیِم خودشان بع
 دند!     شهادتانمیو ما را دیگر را یک

 دکنتغییر نمی عشق آتشین من به تواما با این وجود 
      و رات که هزاران تاِر گیسویِ چرا که 

     آه خدایا     دآور مقدِس آزادی به صدا درمی یِ زخمه
  د    نو ش ها م سکِن کتابدانزباله اگر

 تهی       رمز و رازهای ریِز غبار از خواندنِ و چشم
      ماند؟دیگر انسان برای چه زنده باید ب
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 مؤدب گرگِ 
 

 مرگ نیز مرد است      خویش داردوسط پاهایِ هر مرد سه دنیا را 
 کندفشان را دیوانه می کوه     آتشزایمانِ  یدرِد ُنه ماهه

 اشتیمار و شیردادن به طفل یِ ینیشیر      پلنگ یِ خوابی بیهایِ شب
       حادثه     مرگ نیز نامرد استسرِد هاِی صخرهداِد بیناگاه  اما

    پول  سرشار از هاییکیسه و از ِمه آبستن است این جهان     و گرگ با
  رود     زار میاش     برای بذرپاشی به کشتدر دست سفته و چکسرشار از 

 جایی از جاِن جماد و حیوان     لندترینبر بروِی سرش  بهو 
 هم ماده و هم نر است ابری نشسته     هنرزیباِی توسِن سوار بر 

 دیار     یار     اما بیبی ابری هزاران ساله     اما
     ِی انسانو از خطا و معاصی    ِی درخت آینهکه از درِد زرِد روِی بیابری 

 گویدسخن می معاصر وزیباِی خدایی زمینی  به زبانِ 
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 شکل استای مستطیلتابوت واژه
 
 آورمیکنم     تو را به یاد مگان نگاه میهتی به ماه و ستار وق

 اند     هایی تابناکات کفنهایتو را که اشک
 ها روان     ات بر آبِی یارانو جنازه

 ند       ِی ربودِن ُگل از باد نبودای در اندیشهیارانی که ذره
 دهند     میاش مشعلی هست که هر چقدر به خاک

           !گرددبازمیگان هباز به میاِن زند
 ِی تو امضا گذاشت به گاِه تولدنامهخورشید در شناس

 در کسوف زیستمم را اما من تماِم عمر 
 کند آب     خیلی زود ماهیاِن خودش را فراموش می

 است  شکلای مستطیلو تابوت واژه
 نگرند     می مراسرگرداِن وجوِد  یِ ذره گانهوقتی ماه و ستار 

 که از بوِی ُگل     ندافتمیای مردهِی مورچه به یاد
 تا پروانه بی درِد سر     آوردپاسپورتی براِی تو تهیه می

      وطنِی مرزهاِی بیگیپایان دهد به آواره
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 ستدر امپراتورِی جهان باد سلطان ا
 

      چیست ناِم آن عنصِر در دل
      گیهترین شرایِط زندحتا در مهیبرا  آدمیکه 

 ؟داردبه راِه راستی استوار می
  ؟  دخوانرا می  عشقکیست که سروِد زیباِی اسرارِ 

  ؟ستا شده آسمانیاین همه شعرهای  یِ دهاِن دره چگونه بانی
 باد سلطان است      جهاندر امپراتورِی 
 رساند     می ش را به ُدِم ماهیخودو دریا نسِب 

  !دناز اعتبار نیفتاش هایکشتیباِر تا 
 ِی مرگ     با دایره تلخواهد قبل از وصای هست که مینقطه

 اش را در زمین به پایان برساند     وظیفه
 کندگی آدم را سنگ     و سنگ را آدم میههای زندسختی

     ستجهانی اش از شهرتیارید به خاطِر لذتهاِی سفیِد مرو خنده
 چیست اگر که زاهد نیست     

 در آب      یاش را گشوده مثِل تمساحهایه آروارهک ناِم این کسی
 ؟ستارگان سقوطِ  رِ انتظا به
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 آبداِن واژگوِن آسمان
 

 چینیم     برمی دانه از خاکفجایعی را که ما داریم دانه
 است      غرنج به ناِم انسانب ثمرهای درختی

 پوییم     پیچی را که میهاِی دراز و پیچو جنایت
 هایی ُپراشتباه بیرون آمدهاز کفِش اندیشه

 تواند بگریزد؟     شاخه از درخت به کجا می
 زمین     ِی سنگیِی خودش را جز در پیاله قرمِز راهِ      شرابو 

      تواند بریزد؟     در کجا می
          های ابریشم ِکرم  ِ چکد از چشمحسرِت پرواز فرومی

 فریبد     تا دِل زر را به دست بیاوردهاِی خودش را مییکی سیمو قفس یکی
  چینند     دانه از خاک برمیفجایعی که دارند ما را دانه

 ِی آبداِن واژگوِن آسمان است     نتیجه
 پویندما را می دلِ اندازی که هاِی ُپردستو جنایت

 اعتبارِی عالمبیبه      هاییبا رگ ستاز پاهایی
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 وزِش موریانه
     
  جغدهایی بیرون آمدند     ی در خاک کاشتههادانهآن از 

     را به منقار گرفته و با خود بردندساکنان این سرزمین  یِ و حافظه
 و حاال باد وزیده است  م   گذاشته بودیالنه ها اوراِق کتابالی بهدر ال ما

 ام هستی     و تو آتشمن سردم است      ام هستیام و تو آبمن تشنه
      و حاال جغد وزیده است     ام هستیم و تو ستارهامن تاریک

 خورد می دو درخت تاب در میانِ  یحیران
 ندکنمیم رکِب روشن را ترک  و مرداِن تاریک

 اش تویی     من خوابی هستم  که رؤیای
           یی تو  اشمن مهتابی هستم که آسمان

 ِی کتاب وزیده استریانه به حافظهاما حاال مو 
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 ِت جبلِی جنینبنجا
 

     در دوردست زنی زیبا و خیزابه دریا در بطری بود
      کرددنیا پرت می یِ ها را از پوچیو مستی حواِس حباب
      ُبرداضطراب و پریشانی دور می و ماهیان را اندکی از

     و دنیا را با چشمانی دیگر نبینندتا مدهوش نشوند مردان 
 ام     من آن ُدرِد دردآشناِی تِه پیاله     درسننمیبه مراِد خویش 

 ام   ِی داِغ دِل اللهمن شب و روز در اندیشه
 امزباِن هالهروِی گانی ملفوظ بر همن واژ 

 رود بطری     با پیامی در دروِن خویشی گمنام دارد میهابه کرانه
 دشمنان او را نشانه گرفتهتیر و تفنِگ و 

 خواهند     تر میتر و ناکامتو را از این هم شکستهآنان 
 گِر نیلوفِر حقیقتآوِر روشنایی و دانش     ای ستایشای پیام

 ی زمانهای پرندهاند که بالهکردفراموش آنان  اما
 سان سایه خواهد انداخت     مست و نامست به یکبر 

 ای     با سالح و سیلی بیگانه است هر ماهی دانند کهآنان نمی
 بندد     که در زهداِن مادر نطفه می
 انسانم سکِن ترین جایی از مادری زیبا که در دوردست

 ِی خودنداش غرِق خیاالِت خداییهایخیزابه
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 ماهی استیک ِی هشک و یقین دو بال
 

 اش را معاینه کردتوان در دست گرفت و بدننمیصدا را 
 به گریه انداختو توان لگدکوب کرد را نمینور 

 وزن کردو  توان در ترازو گذاشتنمیسایه را 
 کندرا زنگاری می آینه که تصویرشان     هاییاز آیه دنگردانرویسهل است 

 است اش در آشیاِن خیانتهبیضو  یخون اشاز شاهینی که نوک
 کند     دریایی که پرسش را غرق میاز 

 ظلمت      یِ روسپی سردِ  دستِ  از کنی با دارو گرفتنمیرا سُبک  تو خودت
 ای که در آب افتاده استبا تور گذاشتن برای سایه

 است  ماهییک  یِ دو باله    شک و یقین 
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 جشِن گنجشکان
 چنان ماهرانه وصله پینه کرد     او شعری کهنه را 

 ِی تازه را     که انگار همین حاال مِن تازه
 اند این جااند و آوردهاز مغازه خریداری کرده

 تواند دلپذیر باشددر دِل درختی خشک هم میها ی گنجشکفقیرانه جشنِ 
      دارد بکوبی وارا به رقص و پای هاو شاخه

 دشو اش معنا بخار میو با برگرفتن    است آب  پوسِت نازک و پهناورِ تری 
      یرا چنان بازسرایی کرد خوردهسال کفشی تو

      پخته بر روِی اجاق را همین االن مزهِی خوشکه انگار این چکامه
  اند و به اتاِق پذیرایی آورده     در آشپزخانه کشیده

 پریده     ای رنگچهرهنشیند     با بید میِی شاخهکشد و بر ترس پرمی
 مرگ استوجوِد از گان همه همورچ یِ گیلرزند     سرماخوردهو دفترها می

      بودمی یارزشتأثیری یا را  اگر گریهاما 
 !بودجهان  ءِ ترین شیبهاگران ناودان
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 سالی با ساعدی بریده
 

 ست که ثمرش همیشه شب استاین جا درختی
 اش متمایل به جانِب ویرانیبا جغد     و ریشه گردواجاش از هایو شاخه

 امجوِی خورشیدی چهارضلعیو من به جست
 گنجی          در هیچ شکلی نمیزنم که را صدا میتو  و

 شود    شکسته می که ِی شکجا هستهاین
 کنندنمی اش درکیگاِن دوپاهستار  آید     کهیرون میب یکودک از آن

 لحافماه و بیشبی بیاست این     عدی بریدهبا سا یسال
 قرض گرفته     زن الفبوفِ یک  را از اشدو بال     ثمر بیساعتِ آن و 
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 هاِی پدرساالرتمساح
 

 ای داغات سوخت از تماس با تابهکه انگشت وقتی
 اش را با تو تغییر داده است آتشفکر کردی که مناسبات

 آتشیشه آتش بوده است دانستی که هماما نمی
 ای از آب رسیدهی تازهبه تجربه     پس از عذاب و این پروانه است که

      پ رپ ر فردا مریض     پسامروز کامل و فردا  ستُگلی زندگی
 خاِک بدِن مردگان ریزان          باغبان  گرمِ الی انگشتانِ بهو از ال
 ست که در آن     روزگاریگرچه 
 دنکننمیاعتماد  دیگربه یک قاشقل و چنگادیگر 

      کندبشقاب را ُپرمیتماِم عشق     معطِر ِی گیمزهخوشبا این حال     اما باز 
      سوزدل داِر عزیزاِن خویش است     و دریا مادریداغهنوز      تابهو ماهی
 دار    یهحتا اگر ُپرچربی و ادو     های پدرساالر سوگنِد تمساح که برایِ 

 قایل نیست یترین اعتبار اصلن کوچک
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 گیاِه تبعیدی
 

 بستههای زبانبارد     و باز رازیانهباز دارد باران می
 خیس خویش توانند گالیه کنند از سرنوشتِ نمی

  و در کنارش     و تاِر عنکبوت اراست و معاشرش تنها زنگ بستهدری 
      و شادی وفهگذرگاِه شک     ی چارتاق باز ودر 

      جهانخورِد سال آوندِ در روان      ست اینعدالتیِی سیاِه بیشیره
     تو  و دریغا که

 ی     ُمرد اتزبانیهاِی خوشگیغنچه در همان اواِن عمِر شیرینِ 
 ه باشنددها تو را به نام صدا ز ه پروانهبی ک

 گذرند     می گذرگاه ینِی اعفتیبیدارند از     صفت پاییزمردمانی 
      شنوندنمی شانصورت یِ گیهرا از باراِن همیش تبعیدی ِی گیاهانِ و گالیه

      در این وادی     تقاضاِی عبوِر شکوفه و شادی را زندپس میواباد 
      ماِی مردهمیهِن  یِ و در و دروازه

 نکبوتهاِی آن عها نه به روِی پیرسالینه به روِی خردسالی
      نبوده استبسته  هرگز
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 باغ وحش
 

 و همواره در گریزای وحشی و من پرنده هایی بودندها قفسچشم
      که پریشان و پ رریز هاِی پروازگرمدر زیِر بالو 

 و پرسان      ُمشت برآورده و شعاردهان    ها رابهها و خدخمههمیشه 
     خورشید برای چه که 

 ان؟ای از آسمدر گوشهزند را دار می خودش هر روز
      ؟از آتش استن دامی معمول     نامردم چشمِ  و چرا در آبِ 

      دکشتیر تواند هنوز می تو پشتِ  گونهو چه
 ؟     نه!هاخاطره سالِ کهنکماِن  یِ  خونییادِ از 

      خواهد بازگشت به قفس راپرنده دیگر نمیاین 
      ردب  می و با خود گرفتهبه منقار  اهشیاری ر  این پرنده

    هددرا خوراک  خود و دیگران  ِ هایبا آن جوجهتا 
 اما باز مثِل همیشه     گردون  یِ فوالدی  ِ گاری

 دکشخون میخاک و گان را به هستار آمیِز صلحتظاهراِت 
      ُکشدشان مییهابیضه ها را در همانو آذرخش

 از خود بیرون نیاید و نپرسد شان فرداتا هیچ کدام
 باغ وحش  هایِ قفسی از قفسچه خدا هر روز خودش را در  ایر بکه 
     ؟دگذار می زننفسکاو و نفس کنجگانِ هتماشاِی بازدیدکنندبه 
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 پل
 

 های من باال رفتندو     دستت از چیِن متفکِر دامنِ ورچین پاپاورچین
 ات     هایچشمسایباِن آهسته تا رفتند آهسته

 ند     کواز میر زیبایی پ انشکه در آسمانهایی چشم
 با دستی به زیِر چانه     ی نشستهشان شاعر و در پشت

 ند     سوز می با ققنوس دوستی در حسرتِ که فقرات     فاقِد ستون جانورانی
 آورند     ِی کتاب درمیبا تازیانه دود از ک له

 زنندقی میهای موسیو دستبند به دست
 اِن تو را صورِت فلکی نقاشی کرده است چشم

 انداز استهای جهان طنینزیباترین ُگل اتو از دهان
      هپهناوِر دریا چین انداخت یِ ی من بر پیشانیاندیشه

 ِی دو دنیاست پیوند دهندهروییابپل 
   بی آن که آب خبر شود    توان دزدید تری را نمیو 
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 آبستِن روشنایی
 

     است درویش یِ ُخرِد درخِت ساده برگِ     سبز  یِ هدیه
 و گرگان صداِی سوداگران روی و شنیدنِ  از دیدنِ  ی کهختدر 

      هاچشِم خفاش یِ م در کوریتقصیر بی گیرد     مناش میاستفراغ
 ترین ارمغاِن تو به دیگران کهکشان استو کوچک

      بندی شدههستی بهایقوطیدر  وت حِ رو 
 کندرا عاشق می اشیهادست    با آن   هر کسیکه تماسِ 

 به چهره دارند ی از گوشتگوسفندهاِی پالستیکی نقاب
 ست اما     درویشی سبز و رشید ادرخت 

      اش     که با دیدِن روی و شنیدِن صدای
 د     شو روشنایی میرما و گکبریت     آبستِن  یِ دسِت هر آدمی ماننِد قوطی
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 برگبی دفترهایِ 
 

 ی به گرمابخش    به سرما نیاز دارد تو ی از فکر بخش
       ؟تقسیم کنم ه دو نیمهب    را  مخود گونه من بدنِ هچ

 آب و آتش افسانه است      یِ دوستی
      کشدمیفرامدام به هر جانب گردن     جوِی زر و و او که به جست

 دهدمقصدی نجات نمیرا نگاهی سرگردان اش زرافه     نام
     ستقدر هم که تالش کند     باز در مربعی زندانیهو آدمی هر چ

  آورند تعظیم فرود میاش سرِ اضالعکه 
           ِی چهار عنصر اصلی حیات در آستانه

 نند؟دیگر معاشرت کگونه پشِت یک میز بنشینند و با یکهآتش و یخ چ
 برگ؟ دفتری بیر دگونه متولد شود هواژه چ
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 رسیدِن خورشیدسر 
 

 پوشانده بودند     با ابر آن مرده را پیکِر  رویِ 
 ناگهان زیِر گریه زد    رسید ِی تو به آستانهخورشید تا 

 مرا اسیِر خویش کرده است          جزر و مِد دریا
           اما چه باک؟     اهی به هر جانب جاریو چون پ ِر ک

 آید     اندک به خود میاندک   به خاک افتاده و پژمرده  یِ سبزه
      شنودبرگشته را میرنگ یِ معانی     نگردمنقلب می یِ به زمیِن زرد و زمانه

    گی ه زنددستِ در دستدوباره    خیزد و میبر مصممانه 
     شود   می انتهاییِی بیهروان
      کندو اندوِه ریخته در ساحل را پاک می خون   ای پارچهسفیداِی ا با دری

 بوسمِی خورشیِد مرده را میو چهره    زنم ِی ابر را کنار میملحفهمن 
 گریدِی سوگواِر کوه گذاشته و میسر بر شانه یعقاب

      بردمیتو را با خود  توفانِ     به هر جانب که بخواهد  پ رانقالِب و 
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 جراحی بر میزِ 
 

 صبح شنودمیکه تو را شود     صبح    زیبا میبیند میکه تو را 
      اندجا افتادههایی ایننعش     آبمن  یِ حجِم عظیم تاریکیو 
 روداز هر طرف که میو کفش کنند     گی را مسخره میهزند هایِ زیبایی که

 ِص معناها     با ساختاِر ناق     رسدبه مقصد نمی
 ای بر صندلی نشستهو شوخی     همیشه یخی خواهد بود در جاِن ما

میرند یکی میگان یکیهد مای سحر ستار د مد    وقتی کر از کمال خواهد  صحبت
      یشو در شرِق آسمان زاده میو تو 

 در بیمارستان حاضر و آماده         پوشیدهبه تن را  من لباِس سفیِد پزشکی
 احی دراز کشیده جر  بر میزِ که     روم به سوِی فریادیمی
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 رژیِم غذایی
 

 خواِر خوراکیحکومِت خونکاِر غذایی     رژیِم جنایت
 یا باالی دار      زیِر شکنجه که در نیو دها

      خوار و زار است شته شدهیا با گلوله کُ 
 ست گشودهبه سوی آسمان ددعاگزار    و هستی ی انگلتو 

  ی را در انبارشان احتکار کردهآزاد    آرزوبی یو محتکران
      کار گریختمهاِی جنایتدندانهمه من از دسِت آن 

 باقی گذاشتم انجالد  ِ برای چشم    مرزها را  ِ و خاِر سیم
      ِی بدِن اقیانوس است بارانرنده شده

 خانه زمینی و وزارتسیبمیاِن  یِ در فاصله وآمدرفت به   دعا در هاِی ِکرمو 
  میموِن قشنگ      ِ ای ُگل

 آید پروانه را بگیری به رگباِر تفنگ؟! ات میگونه دلهتو چ
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 کنندها ترشح میتو را عنکبوت
 

 که تو آن روز که از در درآمدی     اممن خودم شاهد بودم با دو چشم
   ن یکتا کیِر نشسته بر صندلی   آگونه چه

 ای     باالیی که به آن دست یافته مقامِ  به احترامِ 
 ای     کالنی که به جیب زده ثروتِ  و نیز به ارجِ 

      ات بلند شد از صندلیجلوی پای
 آن کیربا خودش اما هر چه سر و ک له زد 

  اش رانتوانست از سر بردارد کاله یا کالهک
      یپشِت اسب سوار بر یاگویا بدجوری چسبیده بود میخ به میز     

 گیِی میاِن مرگ و زندهپیاده رفت و آمدن در فاصله
   مرا سوراخ کرد براِی گذِر نوری     تا برسم به این دانایی ِ فشکِف ک

 نی     ِی سرنوشِت مگسابافنده و شکافندهتو  که
 !کننداش ترشح میهایکه عنکبوت   ِی لزجی یعنی آن ماده
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 آسمان بدوز! یِ از آبی ات راهایکفش
 

 آسمان بدوز و یِ آبی کفشی از
     سرت بگذار  خورشید را چون کالهی بر

 هر دم زیباتر به سوِی مقصدهایی و راه بیفت
 گان چیزی بگوهج و پرندامو ادریا و جواِر جنگل قدم بزن     به  د می در کنارِ 

  ر معاصانسانِ بدان که روِح از آنان چیزی بشنو     
      ان نشستنشدر میان     است مثِل سنگ سفت و سخت

      ماندمی پرنده در میاِن قفس نشستنِ به 
 رودو همیشه ترِس شکستِن آینه می

 است درخت     چون کالهی بر سِر درخت جزایِر سبزِ 
 تصاحِب آب     تالش برایِ  از دناهدست شستو مرغابیان 

 ندیگر گذاشتاز دام برای یک     پاشیدندیگر از نمک در چشِم یک
      ماندها میبه گذشتن از میاِن چوبگذشتن از میاِن آدمیان     بدان که 

      رودمی افزایِش سوزش و دود و همیشه ترسِ 
      اِی از قفس گریختنر ام بکوشیده ستمن دیری

 سایند های قفس میزه بر سیمهایی که پو تهدیِد نهنگ و بر
  است     ِی دِل من شکستهآینه    را ریختن امامقی

     زارظلمتاین  یِ پهنه بر     و بیا کفشی به پا کن تو ماه را مانندِ 
 از من چیزی بشنوقدم بگذار    با من چیزی بگو    

 هاک و توک بر شاخهت  هایی امید هنوزکه     تا شاهدان بدانند
 خواننددارند آواز می
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 شدهاخهاِی سور اندیشه
 

 را      ای سیاهو دکمه ای زردجامه با و چرا صداییخیانت چه رنگی دارد؟     
      هاِی مبارز خاکلو دادنِ  یِ نامند؟     سبب اصلییهودا می

 مطلق      یِ در تاریکیاش پیدا نیست     و ست که چشمهآبی
 آورد    هم به جا نمی را شتاِر یک لباس     خود

      هشدها از رشک بافته برخی جامه
 !شودمی پارههمیشه ِی آدمی که اندیشه

      ندااز جنس سنگ برخی درختانو 
      !ُبرندسر میهم که حتا ثمِر خودشان را 
 کنیها را هم بو نمییگر ُگلدچین     تو از ترِس زنبوِر سخن

 ای را در برو به خاطِر ریاِی دکمه     دیگر جامه
 ِی ماست     سِر کوچهمعتمِد ناِم کفاِش     هنوز عیسااما 

 من دوخته است     ِی پاهاِی لوداده شدهبرای    که کفشی از اکتشاف را 
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 بخت زنی طناز است
 

 هایی بسته     بخت زنی طناز است با چشم
 کند خویش را انتخاب میی مردانِ کبختطور اهللکه همین
 هستند یانتر از آدمختبجانوران خوششاید که 

 بندندرا نمی خودشان دست و پایِ که با قوانیِن نابینا 
  سیبی چشِم بسته نشسته رو به رویِ    خانه در بازپرسچاقویی 

 و روِی او فروریخته سر را بر و کتک ناسزاو بارانی از 
  ایبا چشمانی قهوهی آسیایی    اتیره و قیافه یبا پوستهستی  یگیاه تو
      گریختهاز تو  ایاقبال چون پرنده    در سرزمیِن تبعید که
  بنددکه هرگز چشمان رؤیا را به هر رنگی    نمی   ی اپارچهآن من و 
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 کابوس
 

 تو یِ و رو  چشمبر  ُمهِر عطِر خودش را   آورد یبوسه به یاد نمآیا این 
 زند؟یا عمدن خودش را به فراموشی می

 نشست و برخاست با عزیزان راها    آن  هم گذاشتنت در دستِ آن دسآیا 
 کوچه و خانه دیگر تجربه نخواهند کرد؟ 

 مدهشمشاد را به شدت تکان میحیراِن  هایِ من شانه
 مگذار اش مینبضروِی بر  ام راترسیده و انگشتِ 

 گیبینم    نه اثری از زندهاما نه اثری از مرگ می
 تواند باشد؟چه می پس حالِت سوم حاکی از

      ای هم او را نشناختهذر حلقه تمام عمر با در بود     اما  یِ گیهخوابهم
 اش     و ندانست که ساکِن تنهاِی خانهای از دنیاِی درونذرهو سر درنیاورد 

     پشت میز تحریر نشستهصبح تا شب از 
 شمشاد است یِ دهندهتکان یِ گیهزند نوشتن از کارش

 باد      رب رفتهامروز      دیروز شاد ویِ هاها و روشنیشناز 
     مان دجای میبر  سرانجام از خاطرات و از گ ردی که

 متعلق به دهاِن کابوس است؟    ِی مدامآیا صداِی این بوسه
 کندداند    اما افشا نمیدهانی که ناِم حالِت سوم را می

 ها بر ماشین سوار     در خیابان شبانه کهدیگر اعضاِی بدن    دهانی تنها و بی
 شودمی یا از ماشین پیاده

 
 
 



49 

 ذات استذراِت بی انسان تجمعی از
 

 دور رفته بود از خورشید     روزی ی دیرباوری که آن ذره
      کنداش حال میهایخاطرهبا هاِی خودش    در نزدیکیحاال 

       مرِگ خرمِن سفیِد آرزوهاچون ماه    به خاطرِ شود گرفته میاش یا چهره
    ها دیگرگاِن کتابهخوانند چنان که    !دریاستجیِب تاریِک  چه عجایبی در تهِ 

      خواران چنین که برخی گیاه    اند!تنها اشباح و ارواح
 مکند!شان میدهان یِ در تاریکی ای شکل راچیزی گوشتی و استوانه

     است یذاتبی انسان تجمِع ذراتی از
 از ابتدا اشدر شخصیت نداشته استرا  خورشیدی ثابتو 

 ؟چکی بر یاسمینقطره داری میا قطرهر ای مرثیه چ
 ؟کند در گوِش اشیاات چه چیزی را دارد افشا مینسیم

      تر نهست و عمرش دو روز بیشایدانم که انسان ذرهمن می
 ها کهکشاِن ِی میلیونهو زمین تنها یک جیب از صدها جیِب هزاران جام

 جهان است
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 اتفاق
 

      ماندروِی دستاِن این جهان می ایمثِل جنازهاتفاقی هر 
      آفریندگی نمیا که پاهاِی ما    معیارهاِی جدیدی را برای زندهبولی باز عج

 رویدو هم خار می هاِی تِن آدمی     هم ُگلاز تراشه
 خواندو هم شیطان آواز می هم خدا    اشو در قلب

 نسیم    را  شخود بساِط معیارهایِ 
 کندای دیگر بر خاک پهن میهر روز به گونه

 گیرد    اما در بگیر و ببندها را در آغوش میدرخت امروز این و فردا آن 
 فروشدهیچ گاه هیچ کسی را به زر و به سیم نمی

     ندکمی رسف دریاکراِن کتاِب بیدر    حساب ماهی بی
 نویسدو مدادش هر چه پیش آمد خوش آمد را می

 :ست که روی دستاِن انسان ماندهجهان اتفاقی
    اش هایاش    از طوطی و طاووسهایای که کرکس و کالغجنازه
 ای آدامِس سیاه        گین شرمشبِ ای     تر استبیشبسا 

     ؟هاِی آن دهانفطرتیخواهند از ما بیچه می
 خواهد کسی بداند    که راِز شریِف از خویش برآمدِن انسانچرا کفتار نمی

          ِی وجدانداند    به ناِم نامیو خدا شدِن او را تنها ریسمانی می
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 ای سرگردانشیره
 

 خواستاش میدانم اشک چه احتیاحی داشت که آن قدر دلنمی
 از دِل نوری وحشی اش    دناش     شنیده شود چکیدیده شود درخشیدن

      اتهایدانمی به نوشتِن نمیروزی     و شروع کرد یدرآمد تو
 ای وفادار هستندگیاهان رنجور از فقداِن شیرهات     هایبه شرِح تاریکی

 ید از بازنیامدِن ایمانی رفته های آبشار سفو چشم
 هاِی یک دفتر     حقوِق ورق یِ ایمان به تساوی

 دو باِل پرندهسبِز ه صداقِت و ب
 برای عاشقان      یدام یِ ِی نهانیت بافندهسدنیا عنکبوتی

      و با آهی بر لب آلودبا چشمانی اشک عنکبوتی
      جنون      از از شور و ورقندبادها میجوشند و ها میسنگ

      ای سرگردان در گیاهی هستممن شیره و
      دهممی هستی را شرحاندرپیِچ پیچرازهاِی تر که هر چه بیش

 تر جاِن تو غلیظ یِ تاریکی
 شودتر میات عمیقحوِض حیرانیو 
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 پایان یِ دو راهی
 

      گیه زنداز همِ و دور  هزاران راِه متناقضاز 
      گیپیشهبا مرگ و مرگ  تیشهصدها نبردِ  از

 گریز    استقامت و خارهایِ  هایِ از ُگل
  رسیمیتو ای هدو راهبه سِر  نجامسرا
      ؟ییا به آتش    را به خاک بسپاری خودت جسدِ  آیا که

  بود هاریشهاسراِر  اکتشافِ  ی عمرش عاشقِ که همه     من آن "یا" هستم
 بود     او را پیشه ها و شوقها داشتِن شکو دوست

      خونِی خار و دهندهپرورشِن باغبادریغا که اما 
       گذاشتمی ههای آزادقاطعیت را در میاِن ساقه ای به نامِ قیچی
 ی از اطاعت را از اعماِق چاه برمی داشت های خشکو آب

 پل     این ماری سنگی است 
      یشهد به دنبالِ هوده دریغا که بیدو راهی  آن و

     پرسدگاری که نمیپرورده    گارش باشدکه یک پروانه پرورده
 یا به آتش؟     سپرد باید به خاک آیا واژه را که 
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 ی اسبسوارِ ِمهی 
 

 ها ها و زلزلهزراعتها    گیدوگانه دادنددر یک نقطه بود که رخ می
 هاو دیگرآزاری هایها     دیگردوستها و تیربارانباران

 گرفتندیهر چه که م گانفرزانهمبارزان و     گیهواِر زنددر بازِی ش ترنج و
 از دستاِن دراِز کیش بود

 ندبود دیگرگاِن یکسایههم با آن کهپشت      یِ هاِی تیرهمهره
     ندورزیددیگر ر شک مینسبت به خورشیِد یک

 ِی کهکشان    باالتر از دیگری بنشیندخواست در رشتهو هر یک می
 هم مات    که من    دروِن یک نقطه بود در آری 

      ی سرکش اسبسوارِ تو که ِمهی بودی ِه تو شده بودم     نگا محوِ  هم
      ههم غبار و نابینایی    هم معنا و چشم به هوا برخاستات از تازش و

 ها عاشِق یک نقطه بودند    گیدوگانهآری 
 کاشتمیرا  خواستنکوچِک ِی قطره و هر یک از آنان

      دو  بدر  توانستن را  کرانِ اقیانوِس بی تا
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 خانهتاریک
 

 چکانیدآورد     یا میها او از کیرش شعر و اسطوره درمیقبلن
 آلودش     ی خوابو بر در و دیواِر خانه

 را نصب کرده بود "صادق هدایت"هایی کوچک و درشت از عکس
 گلوی متفکِر یک جغد بود    آلودش و بستِر ِمه

 اج او را کرد     ازدواج کرد     یا ازدو  او ولی وقتی که
      اش به تمامی فراموش شدهایگذشتهخریداری     های رنگارنگ را و روحیه

      آمدهبیرون   تخمیِ ای هستم از رؤیامن جوجه
 را ترک کرده تازه به دوران رسیده یِ دوربیِن عکاسیو آن 

 اندیش قهر کرده     های سطحیو با این جامه
 ودکاِمه را میغلیِظ که هر چه باِغ ای جوجه

      یابدروشِن خورشید را نمیاثری از ُگِل 
 ابرهادروِن از را جان  "صادق"ناِک تابِی ستارهبینند    اش نمیچشمانو 

 اسطوره بودیکی شعر و یکی    اش پس چه شد آن شلواری که دو لنگه
 اثیری بافته؟ و کمربندش را زنی
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 جنبِش جلیِل گهواره
 

 ترین بودیام     تو کاوندهکه من دیده ِن گوناگوناآدمی یاِن این همهاز م
     چنیناین  اتِی دلخانهاز مخفی کهترین    تو عاشق
 !ات برافشاندیصدها عالم را از آستین    آوردیرا در  هزاران آدم

 ات      پهنایکه با باز کردنِ بودی پنجره برانگیزترین تو غوغا
     آوردندبه دروِن اتاق هجوم میگیاهان     ی سبزِ هاآن همه دست

 ندگرفتاز قلِب ساکناِن خانه به بیرون پرمی   های عشق و پروانه
 بودی ِی زاللیترین تکانهها     تو ظریفاز میاِن آن همه آب

 دادی     ها معنا میکه به زورق
 کردیمی هاِی ُخرمسرزمیِن مخفِی دل یِ شان را راهیو سرنشینان

 گاِه پلنگان استخیزشهای تفکرت سنگتخته
       گاِه آهوانپناه اتهایو کناِم چشم

      و خاکستِر نقاب را باید بکاوم ِی دروغهزاران خرابهمن 
 ای دست یابم پنجره به روزی روزگاری شاید تا

 شدای بدرخِی مبارِک بچهای    چهرهکه در جوارش از جنبِش جلیِل گهواره
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 تو سفید بودی و خندان
 

 تو سفید بودی و خندان     آن گاه که مرا از میاِن قنددان
 گذاشتیآسمان میِی آبیو در دهاِن گرفتی     ات برمیبا اشتیاِق دو انگشت

 رفت     باال می لختهلخته   درختان خشِک پاِی نوِک بهار از 
               ندبودهاِی قرمزی دندانوجوِی گان    به جستشیریِن غنچهگاِن هو واژ 

تا     اش را درآورده بودهایزبانی کفشکه ترمزی براِی شتاِب غروب باشد    
 و خشک و تر هر دو را        سخن بگوید ترعریان

 گان    ای ستاره    به صراحِت یک دریا برساند
 هاِی انگشتاِن کهکشان    چرا ما زمینیانای ناخن

     شددر دهاِن آسمان آب می ی کهماِه شیرینیگر از آن د
 شنویم؟    چیزی اکنون نمی
 ی باد گوید از سرنوشِت خونیِن آنختی سخن نمیچرا کسی با ما ل  

      هکرداز گلیم خویش درازتر ن که هرگز پای
           ؟ایِی پرندهآشیاِن بلنِد بوسهخت به و دست نیندا

     دل و پاک پهناورتو برف بودی و 
 ام     و من شرمگین از آن که جاپاِی نگاه

 د      نازنیِن تو را خراش دهجانِ مبادا که 
     من غمگین که چرا فرصت این همه تنگ استو 

      غنچه عمِر آن کمدر دهاِن 
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 کاش من آب بودم
 

 نوشیدی     کاش من آن آبی بودم که تو می
 ات     بندند کلمات در گلوینه شکل میگو هتا بدانم چ

 ات انداخترا در دل  عشقنخستین بار     آتشِ  برای چه کسی و
      نگرممی ییاخیزم و با هزاران چشم به درییبرم

 پرسم    میاش از فراِق یار است     و که زاری
      است  انتظاراش از اندوهِ ی که سنگینیبه کوه

 ؟     دبر  را به منقار می شادی آیا کدام پرنده
 سازد؟می هآشیانآیا بختی بر کدام شاخه خوش

 را که از اعتماد ساخته  ایادت هست آن فیروزهی
 یمه بودنشاندمان انگشتر دلِ  رو د

 پرداخته   دوستی  بندی را که ازآن گردن یادت هست
 یم؟ه بودگسستو هرگز ن

 های عاشق گذاشتندُقمری یِ گیشنهقمه در تاهریمنان     افسوس که
 گان را بر خاک ریختند! هو خوِن زیباترین واژ 

 هاِی عشق  را    ای با پنجرهافسوس که فرصِت ساختِن خانه
 باد به منقار ُبرد!

 روید م که از مزاِر تو میکاش من آن ُگلی باش
 ِی هزاران باغچهگونه جسِد تو براِی بنیادگذاریهتا بدانم چ

 گردد!گی بازمیمختلف باز به زنده از صدها راهِ 
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 بنفشه
 

 ؟وحشت داشت یا تعجبآیا      دیشهناولین بشر از برآمدِن شکِم ا
 آیا ُشکه شد و گریزان      شعرواِر نخستین نوزادِ دیوانه یِ و از گریه

     گورستان راسیاِه خطوِط توان خواند یبا برآمدِن ماه م     یا مجذوب و اهلی؟
 اندبوده ِی کهکشانجمله شان     شهروندانِ ی درونکه روزی رازهاو دانست 

 دبان برکشیده بودی     شاعری شوریده اب بنفش و تو جیغی
     افکارت یِ شیرینی از درکِ ناتوان اندیش هاِی سطحیو حباب

 هاِی تارتبر سیم کشیده شدنِی راب    رغبتبی های کوتولهو انگشت
        بود   "هوشنگ ایرانی" وت  نامیرایِ نامِ 

 در کشوری انیرانی از روِح تو پرسان     منو حاال 
       خود را بُبرد یک انسان ِ  ابلیِس درونسرِ  گونه بایدکه چه

 ؟  انند گیاهانم که دیگر هرگز نروید
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 آسمانی در زیِر پا
 

       ها و حشرات ِکرمی در نقشِ گانهو ستار      ن استمِی اهآسمانی در زیِر پای
     هیچ آدمی پایِ  در خوِن خودت را تو دیگر   گی هزند گرانِ بازی

 های آسمانی     آیهدانی که و می    کنیقربانی نمی یا آرمانی
    کنندهای خودشان را پنهان میرودهواره هم

      های آدمی اند ناخِن دستده شبتاب
 خدایان      یِ بران و راهنمایی پیامیامِ ِی زمین از پنیازکنندهبی

 ان    های گرگچشمچراِغ ی کنندهو مغلوب
 دهندزمین سخن سرمی یِ ییزیبا زالوها از

     روندآسمان فرا میبلنِد از پاهای خودشان  اما
 نویسند    آیه میکنند    کمان شرکت میِی رنگیندر بازی

      بارانند سترن فرومیبه روِی سِر نسرین و نرا  اهو آن
       شده تبدیل کنند  تا دِل انسان را به برهوتی با آهوانی خشک و سنگ
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 بوسانمِی تو میاین لب را به چهره
 

 سرد استهوا 
      پوشانمآن واژه میبدِن این جامه را به 

 بوسانمی تو میاین لب را به چهره
 پوسانم     ها میینتر از اهای پوسیده را بیشاندیشه

      دارمیمی زانار  دانزباله را به عواطِف زنگاری
 گرم استهوا 

 چکدفرو می نوازش قطرهی تو قطرهاز جامه
 ندکصعود میفلک  رنگین رو به بخاری اتعشقاز و 

 گذر داشت گاهی پرتمن روحی بودم که تماِم عمر بر لبه
 افتاداق آسمان فرو میاش هزار سنگ به اعماز یک نگاهو 

      گاِن صادق مرده یا هجرت کردههستار حاال 
 اندیشانند ظلمتو ماسِک ماه را بر چهره دار 

 نیست ُپرثمِر بهاران فصلِ اراِن بُگلخبری از حاال دیگر 
 د از شکِل واپسین را بستنزننهای شکسته تن میواژهو 

 واهد شد    گرما یا سرما؟  از گفتِن این که آیا کدام یک سرانجام پیروز خ
 سخِن روز خواهد شد     هستن یا نیستن؟ و کدام خبر به روِی زباِن زمانه

         
 
 

 
 



61 

 دنیا و آخرت دو دنداِن گراز است
 

 گریزی ها میپاِی رجالهصداِی از ای هستی که جادهتو 
      آسماِن در جام     همه جا به یک رنگ است دانی کهدر عیِن حال می

 پخشانیچاپی و مینگاری و میات را میگریزهایتو 
      ها ِی دقیِق لبای گذشِت دوراِن مطالعهگرچه دریافته

 آری ای برادر    استکان راِی دروِن  پیچیدههایِ نوشته
 گراز است     دراِز دنیا و آخرت دو دنداِن 

 گریزی نیست شانِی روزگار را از هیچ کدامهاکه زراعت
     گیرد ماه     در خواب شکل میکمالِ وصال با  و

  خیزدگان برمیها    صداِی پاِی ستارهِی جادهسینهدر خواب است که از 
      ی نیستو نیِش حشرات تیِغ گیاهو دیگر خبری از 

      ندنکمیدیده را مجرب و آبو مشاورت مواظبت که 
 خوردریشه آب می ال و ملحد را از یکمصدای    آری ای برادر 

      از کف زدِن دریاها دو دنداِن دراِز گرازند    گرچه هنوز و جفِت آن
 شودآب می ِی دِل هنرمندپیالهقند در 
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 عطاِر بوگندو
  

 ند     ادر آب یِ های ما ماننِد روشنایی و تاریکیتهها و ندانسدانسته
 متغیر و نامعتمد      یبا مرزهای

 د     کنرا داد و ستد می آب سطرها ی که بر سطحِ و آن عطار 
     گندویی بیش نیستبو  ش در ژرفاخود

 نویسدِی هستی میانسان را بر صفحهسرانه سُبک    باد مداِد نوِک 
 در هر جا     ریشه  و یک

    گویدجا را میهای جهان در همهی ریشهحدیِث همه
  بود ِم توُهم جاریی به ناانهعمِر ما مثِل آب در رودخا

      یی هستیترازو ِی دانستم که تو هم مثِل من    یک کفه از دو کفهو من نمی
 کنندِی خود را وزن میبختیها با آن    خواب و خوش انسان ِ که دست
 کنندهاِی خود را فراموش میها و ندانستهو دانسته
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 هاسخن
 

 است      پرواِز حشرات هایی هستند که پروازشان مثلِ سخن
 عقاب       پروازِ مثلِ پروازشان که  هاییو سخن

 در آغوِش خود گرفته است سنگ راو سکوت اما همیشه سکون 
 انددعالم می پرواترین شئِ ش را بیخود سنگی که
 خواندتر از آدم میشخصیتو سنگین

 واند بنگارد؟تکدام قلم می   دادهای جهان را فِر خروج از تضادها و بیسِ 
           رود؟آید و از دنیا نمیبه دنیا نمیبا دستانی سرشار از صفر      کیست که

 رفتن    دیگر از دستی به دستیبا     ی که در هستی استساز 
 سازی که هزار عقاب را در دِل خویش دارد    ودشتر میدرب و داغان

 رویاندی از زمین نمیاما این درب و داغانی    هیچ تعجبی را مثِل سنگ
 سکوت باشد هایِ ُگل سرشار از  شماِی دهانِ باغچه شاید

 ِی عقاب را نوشتنداند که ِسفِر خروِج صفر از بیضهاما پروانه می
 اش از بنیاد    ه خانهآید    کبرمیُپرتضاد تنها از قلمی 

  کندداد میداد علیِه بی
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 یک قیچی یِ دو تیغه
 

 ترین پرسِش هستی هستیترین و بغرنجیاصلتو خودت 
 های دیگر ِی پرسشپارچه برایچون سوزن جوابی    خواهی ولی می

 بویندش     می ام    که ماهیان دریایاعماقِ ای در من گره!    بدوزییا دیگران 
 دِل دو انسان        توانندشاما گشودن نمی

 مانند درون و بروِن یک حباب است     
 انکنان    به ظواهر اکتفازنیگر حدسدی یکیی را دربارهچیزها

    آب  پیکِر مالیمِ نوازِش     اما بر یک نقطه نانشینان
  چنان پرسش و عقدهکند    ولی همرا پاره میِی آتش جامه

 مانند مانند یک قیچی و دو تیغهباقی می
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



65 

 رفتگراِن روح
 

  قدرش را ندانستند آنانکرد    اما را به آنان هدیه  شگی خودهزند
      نشدنداز گذشته تر تر و شریفای بهذرهو 

      کند ش را به شما ارمغانحاال اگر مرگ خود
 !ی وجوِد شما چه ُگلی را بر سِر خورشید خواهد زدپیداست که ذره

      ندنامان میرا ابلهان     کفتار و خوک حو رفتگرهای ر
 ز برکِت وجوِد آنان است    که ا نددانو نمی

 ِی آسمان کرانهِی بیگیو درخشنده یپاک
 دارد      ش را به فردی خاص ارمغان نمیخود یهشعخورشید ا
 دبار ناو خدا و خنیا را برای خودش نمیو خوبی 

 ند:     هست شعر و رؤیا رفتگراِن روح
 شوندهایی که با هیچ نخ و سوزنی درز گرفته نمیشکاف

طئه بچیند:    ی خودش تو برای دسته    خواهدهر چقدر که میحاال گذار تبر ب
 ِی یک دیگر هستندگی و مرگ    درخت و سایهزنده
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 دزنآینه خودش را ورق می
 

 به کناری نهاد     خواندن مرا خواند و بست و 
کند   ها را صحافی میچشمتو غباری هستی که عبورش از هر گذر     

 یافت و مورد استفاده قرار داداستن مرا خواست و خو 
 دور انداخت      به یسیگار ام را مثل تهماندهباقیو 

 بیرون  اشآواِز مرغابیان الیِ و از البه آب هستی که از چاکِ  یتو آتش
      کشندمی

  دیگردست در دسِت یک زند     و سراب و واقعیتآینه خودش را ورق می
 د     دهگونه آدمی تشخیص هحاال چ     درخشندسان میبه یک

     مو؟رویاِن غالیهرا از آن م هغبارها این 
 بشوید      یگونه آدم با آتش دست و رو هحاال چ

 خشک کند؟خودش را و با آب 
 کنندند و بر ریسمان پهن مینچال جا مرغابی و ققنوس را مثل حوله میاین
 ِی خواندن هیچ کتابی نیستگر حوصلهدیرا     ِی چشمدو دگمه جااین
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 شعله
 

 ندکنتزریق نمیرا به خودشان پول که هرگز  شریف هاییرگهستند 
       گی هند     معنادهنده به زنداگانیهعمر به دنبال ستار  و تمام

 ینکمیشعله را به روی دیگران قفل  اما تو
 حقیقت ننشیند یِ و بر صندلی   روشنی نشود  گرما و ِی تا کسی ساکِن خانه

      افزایییا می    زنیکور می ها گرهیتو بر نخ
      نبیندهرگز  پایان را سیاه و بزرگِ  آن صفرِ تا سوزن 

      هاِی تالشی به سوِی کمالت ر ک    میک سنگ بود یِ میناتما ممن تمام عمر 
 رنگ بودمیک آینه از جان و دل با من

 ظلمت از خانهِی یدی برای بیرون راندِن ابدیکل یِ و در پی
    هایی سرگردان انسانهنوز هستند آری 

 این گردونهحرکِت   تاریکِ هایِ جوی ریشهوبه جست
 پونهآن در صدِد دور راندِن مار از حوالِی روِح 

      اشکه دسته تازه ایساختِن صندلی یِ و در پی
  اما راستی تو چه خواهی گفت    نباشدان کار تیانهای جدستتحریِک عاشِق 
 اتمرگ سوگِ   جشِن میالد یادر مراسمِ اگر که 

 ؟دگروهی روده شرکت کننُمشتی معده و تنها 
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 برادراندو 
 

 ترولی بدی برادِر بزرگدیگر هستند    یک یِ نینیکی و بدی دو برادر ت
 خوریکه تو همیشه شکست میبرادِر نیرومندتر است    

 آوریمیرا در ی آتش زبانه    اتهایگوگرِد شکستو از 
 هاپشت کرده به سراب    هاآبمن روحی هستم ژرفانشیِن 

تو     توا ت و دیر یا زود زنند    از یک ریشه سرمی    "من"دو  و دانسته که
      کنیو تا نگاه می    یکنمیها گم را در توفان

 ب رنددارند به منقار می    ِی وحشیپرندهرا نیز دو  اتانچشمدو بینی که می
      ؟نودگونه خودش را بشهچسکوت و   ظلمت آیا چه حقیقتی دارد؟  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 سرصداِی بی
 

    داشتن دارند دوستمیدوست بودها    نچه چه بود و آنآن
در هنگامی که سکوت     یعنی اندیشیدن به تو را        راشدن داشتهیا دوست

 ِی هشیارتاریکی یک    باشدلنگر انداخته  ساحِل لب
 باشد     خالقیِت خودش طویِل  هایِ مدت و ساعت    نشسته باشد بیداری کنارِ 

 آن صداِی تنها را         سردیدم آن صداِی بی نام جاییمن ناگهان در بی
 ها    و هرج و مرجها ی هنگامهاز همه به جا مانده

     نکشیدبدیِل عشق را بیرون ِی بیجامه    شستنفاِی ژر از  و سرگرمِ 
  ِی نگاهای بلندترین آشیانه     ها را بر بنِد رخت آویختنزیباترین اندیشه

 ها و تبرهاافتاده است به دسِت تیغماننِد همیشه    ُدور دانی که اینک تو می
 چه نبودها     چه بود و آنچنان آنهماما باز 
 راداشته شدن نیز دوست   داشتن دارند دوستمیدوست 
     ِی گفتار و کرداردانی که هر پوستهتو می
     و ابر و باد و باران    ای دیگر را در زیِر خود دارد پوسته

 روم    که راه میدریا  من پا به پایِ و     شانغضی غلیظ را در دستبُ 
  کشم    عشق پارو که می ِ هایمن بر کرانه و

 سر بیست صحبِت من صداییهمیشه مصاحِب خوش
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 سرنگ
 

 این ِکرم جلب کرده استنظِر مرا این قدر را پس بگو چ
 !کنمی هم جلب نمیگ کمن ذرهکه نظرش را 

 اشتنرا به هم دوخچپ و راست اش و و پس و پیش رفتن
 کند     مینهشیارتر ای هم ِی دکمهبه اندازهخورشید را ِی جامه

 فهمدیمن مان ما رازندگیی تا آخرین لحظه    خاک ایم اماا در خاکم
      کشانات پنجهکه پلنگ به سویمانی تو    تاب میِی مهبه پنجه

 کند    نظِر غزاالن را به خود جلب می
 است      گانواژهاز  اما من یِ جاودانهسایباِن 

     ش را خویرِ کریمانه پیککه ِکرمی  ترین جایی ازردستو در د
      شود!لنگِر دریا جا زده است    و بدین جهت از جواِر ساحل دور نمی

 ِی عقل    کنندهای مغناطیِس جلب   عشق  ای
       ای آمده گاهی مثِل آب تا سینه باال    ای رفته و گاهی پنهان شده در زیِر پا

      ار از نیرنگی راسرشسرنگی ی را    سرنگاستادانه تو بگو چرا و چه کسی 
 گیتی گیاهاِن این رنگارنگِ هاِی رِگ برگ ه درتزریق کرد

 ِی زرد    ِی سبز    چه در جامهاش چه در جامهراه با گیاهانکه گیتی هم
  کند    ِی سِر سوزنی هم هشیارتر نمیباد را به اندازه

 کندنمیِی دشواِر لنگر بودن رها ِی رشتهِکرم را از پنداِر پوسیده
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 سرنوشت
 

 شدتواند سر کی میبه صد سو  اشدر سِر راهسرنوشت یک آدم 
      تواند خوراِک دو تبر شود درخت می    یک سیب قبل از رسیدنِ 

      تو هایِ آزاِر رگ برد ازرنج می انخوِن جانور 
 رو به آسمان است از دسِت توی گیاهان و دسِت همه

 ما یِ کند به رومی پشتدل آزرده یِ آینهاین 
 آن جامه    که رویه و آستر  اما به زودی درخواهد یافت

      آسمان های سهگان همه دگمههو ستار     ندااز یک جنسهر دو 
مداشته باشد تواند چه تأثیری می به راستی   راه    ِی هاِی آموزهپیچ و خ 

 ؟    راهروخراِب بر سرنوشِت 
 تواند خودش را تغییر دهد    به جانِب کدام باد می و درخت تا کدام ارتفاع

 ؟اندِی بر خاک افتادههسته و گوشِت یک میوه    هر دو وقتی که خدا و آدمی
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 رستاخیز
 

 نباشد      ِی شمای نریاگر گرما و نرما و نطفه
 ؟دزایهنر    چگونه خواهد توانست باِر دیگر ما را ب بیاین زهدانِ 
 ست دراز تواند کرد     آن قنددان چگونه د    نباشد  ِی س حریاگر سپید

 ورد؟     را دربیا درپی دهانتا از استکان     پی
 نکوشم ِی خودمکوریمن به زدایِش شباگر 

      دوباره نوشتن؟ را ست خفاشمکعب چگونه خواهد توان
      ُخرُخر و خوردنتنها     اکنون های زندهمعنای این بشکه

 بشریت     دراِز ِی در جادهپس غلتیدن تنها پس
 نورمتواضِع ی زاویه   بین ظلِع ظالم و است و فرقی نگذاشتن 

  باران لقاح نکندزالِل های با قطره   اگر زهداِن آسمان اما آیا 
     ؟در کشتزاران خواهند یافتان چگونه تولد گهستار دیگر 

      ما نمیرد و مبارزِ  آزادهاگر چاِی     مرگطعِم ِی و با وجوِد تلخی
      شما چگونه دوباره از خاک برآید؟ ِ فنجان
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 تلویزیونی هایِ مصاحبه
 
      خویش است  یِ به دنباِل پیداییُدردانه در دانه    پیکری  

 خالی از معنا نباشد به دنبال دستی که یبیرقو 
 خودش  جانِ کجایِ که از  و پیدا نیستخلئی بر دو پا ایستاده 

 د!آور درمیرا این همه ستاره و سبزه و فانوس 
 گران     شکنجهکشانند می های تلویزیونیبه پای مصاحبه را یباغ

 د     نشو رسوا می   قیچی و داس سنگ و  نادان به این که عاقبت
     است گانی دقیق را پیدا نکردههواژ    هنوز گویا  زباِن بشری

 های خاکیِکرماین ِت  سرشبرای وصِف درستِ 
 دگردان  از آنان روی برمیهم  هایی که حتا آفتابهِکرم

      خواباندِی مرگ میها را نبیند    به رغبت سر بر شانهو آفتاب تا آن
  ای پیکرت در دانه منتظِر ُپرشتاِب پیداییدوست    ای  وت گالب به رویِ 

 الله و پروانه    ات مصاحب ای
 تلویزیونیتبلیغاِت بیگانه با  یگالیولات خوابههم
    در ژرفا ات دو فانوسچشمان    هاِی تازهمعناعطِر دسته ات دستهدر دستو 

 بپرس که چرا شنیدهدشنامدیده و ی شکنجهسیارهاز آن     زمینتو از 
 ها    دور از قیچی و سنگ و داس    دور از ِکرم

 دهدزباِن بشری را گسترش نمی    افرازدبیرقی کریم و یگانه را برنمی
  سازد؟گاِن دیگری را براِی خودش نمیچرا آفتاب و ستاره
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 شورخانهسنِگ مرده
 
 

 قدر مرا دوست دارد     که اگر بمیرم     او آن
 ام     شود برایشورخانه میسنِگ مرده

 پرداش از سر میقدر از دیدارم هوش و حواسو آن
 ام باشدخواهد سر به تنام را ببیند     نمیخواهد روییکه اصلن نم

 یعنی تیغ و تبر       ی قاتالِن خودش درخت در باره
 گوید:میکند و میخدا رو به 

1«کننددانند چه میها را بیامرز زیرا که نمیاینای پدر    »   
 ها خفته     زیر سنگ در    سار شدهرویی سنگجا این

     داردها را دوست مینهاما هنوز آی
 شان بزداید زاللخواهد زنِگ غم را از دلِ و می
     یخواستتو آن حنظلی بودی که نمیولی 

 هاِی شریف باشد    و انسان ی معصومهاسر به تِن پروانه
          شورخانه شدیهخودت    سنِگ مردِی تو حتا برای دوستاِن مرده

 های مقدسی رانباشم     هرگز نخواهم بخشود انگل یا   اما هر چه باشم من 
  ِی تیشه استدستهتفنگ و  یعاشِق ماشهشان که انگشت

 
 

 

                                                 
 از عیسا مسیح است  1
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 یادگارها
 

 بگذارند را به جاهایی یادگارها باید از خود انسان
 ند     رو رهم زدن     دو چشِم یک چهره از یاد میزیرا با سه پلک ب

 گانهچهر بی ست     کشتی راا هردمبیلی کاِر دریا من تا آمدم و دریافتم که
      خواِه خویش برده بودندبه راِه دل     دارانهزارسیماچهیا 

 ها باید از خود تصویرهایی را به جا بگذارند     قاب
        زیرا روز به روز چهار قلِب فلزی

 کنندتر میتنگ حصار خویش را به ِگرِد نبض
      خواهی آمدها بیرون و فراموشی ِی غبارهاکوههتو از زیِر 

  کردخواهی  ات را خالصه در یک ُتفنفرت و خشمو در هیئِت یک دهان    
 کننداز دریا حذف می امواِج دگراندیش را    گانی کههچهر و ارمغان به بی

 ندر دامیگی وابه زندهمصنوعی  هایِ ِی مرده را    با اندامماهیو 
 امفهمگان میهرا برای پرند ی کوچِک نانهاگلولهتنها    من از سالح  

  ی گرسنهکمان را برای گردشتنها رنگینو از تیر    
  خواهمهای یادگاری میعکس گرفتنِ  برای یا
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 آن روز
 

 ه بودمرده بودم    آن روز که شعری نسرودم من آن روز
 نسوخته بودم تودِل  از آتشِ تو را ورق نزده    

     اندیشهبی یهایپنجرهشمع بود    ی بیهایمومدر اتاق 
     نوشتها را میها و میدانیابانخ    و نگاهی تهی از پشِت شیشه

       دینیا بی دارو دودهای دین    دنیا مرده بودآن روز 
 را در همه جا به دار آویختهها ُگل

 ی اغذیهماندهکند     نه باقیها را کثیف مینحاال آن چیزی که دوِر دها
  هایی نهابد دستمعدروِن و      ستارهست بیکه کلماتی

 شماِر شمع را ورق زند که ارواِح بی
خشکیده و ِی خودکار    خمیازه کشیده یده بودم در میلهکشآن روز من ته 

 ِی مرده بودم در رگسپس یک سرخی
 م     دآور ها ُگل فرانمیاز تابوت    آمدمها چون شیره برنمیآوند از ُبنِ آن روز 

     ترین اثری نبود    فواره در میدان کوچک سفیدِ  از فریادِ  و
 کردکسی در خیابان ریسماِن دار را خفه نمی
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 یک ُپرس پرواز در بشقاب
 

 اش خیلی کوچک استاین لباس به تنست    ا او هنرمند بسیار بزرگی
 های ترازوگسلند ریسماناز هم می از سنگینِی جسِم او   و 

    و  توان جمع کردگونه میهچهای وجوِد مرا تکه
      امصدفی بسیار کوچکمرا که     دوخت را ِی زیباگیزنده یک از آنباز 

      ؟اندوهمروارید و این همه اندوختِن این همه برای 
 ندگز به دندان می را مار و مور و ملخ ان سورههزار 
     غار ینعی    اده از کوهجدا افتو  تاریک یدهانو 
     برد ها را به دروِن خویش میآن

      ستهمانییُپرس پرواز در بشقاب بر روی میز    منتظِر دهاِن میک 
 قیچی شده      آن هنرمنِد بزرگ یِ گیگرسنه هایِ که بالاما دریغا 

 دارد         ریشه  اشهایغبدر غبهنرمندی که باد 
 کشند خمیازه می آینه در ما متکبرشا خالی هایِ جامهو 
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 ک نه
 

      دریابد تواندمی گونههچیک ک نه    کیهان را ِی تاریِک کهنهُکنِه 
 تواِن جداشدن    مان را کدامک نه و تو و من    هیچقتی که و 

 ؟ خودمان نیستذاتِ  از
      ک ک نه تجربه کند    پرواِز عقاب را در ت ِک آسمانیگونه هچ

 ک نه و ریسمان و ما    وقتی که 
 ؟چارپایان یِ گیهمان وابسته است به زندگیزنده
 ها    گاِه پیمانای پناه    جوشندمی اتها از دله آبسنگی ک ای

 ای رفته        و بادها هاای در نبرد با بدی
 آیی؟     تو چرا بازنمی    خفته و خرمِن خاک یِ شیای در زیِر فرامو 

 کاری    ات دوباره دو بال نمیپشتبر تو چرا 
   ِی تو بر فراِز سِر انسان؟    تا از سایهکنی بر فراِز سِر انسانپرواز نمی

 و پایان یابد آزاِر آنانی که چون ک نه     پاِی ما به پریان تعلق بگیرد
  مکندرا می اِن پاک و آزاده خدایخوِن شرافتِ 
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 درون شمعِ 
 
      کنیگی میهو در بیرون از خویش زندت    روحیتو بی 

 بازو و زِر ترازو تصاحب و همه چیز را با زورِ 
       شیرهاِی معصوم    ِی از شیشه   پیچ های ُقنداقهدوری از جانتو 

 جان     رنِگ رنگهای گفارغ از بر     یک درختی ِی تنهایِ تو تنه
      عشق یِ خوشه خوشهثمرهایِ فارق از 

      ی آسمانشبانهی درخشاِن ها نطفهاز میلیون
 استچشم تنگقدر ات آنو زنبیل     افتدیکی در زهداِن شخصیِت تو نمی

      هددمین گذررا هم از خویش ها ن خاکیتر دلکه حتا نرم
 چهره ندارم خدا را به من نقابی از
 شودمی با ُپِف کودکان روشن    خاموشکودکان ن با نگاِه م شمِع درونِ 
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 ات را عریان به من بگونام
 

      به سوی لحدست لولنده ِکرمی وت نگاهِ 
 دهندآسمانی میگذِر فقط رضایت به     آرزوِی تو ی زمینِ و مرزها و حد

 ِی دروغ و توطئهبافنده اتهایمیله    از سود و سکه پهناور
 جا    اینها جنبِش دهان

 و تجربیات  تجرداتآدامِس به  کوشش برای شکل دادناز نه 
 خورشید است      گوِی سحنکه از خوردِن جسِد 

      باشم ظلمت سنگی ازکه پارهم داد من ترجیح
     گرفتن است یِ شان به شکِل هندسیدست اما دور از آدمیانی که

 ای بزرگ و بلند از سود و سکهِی دیگران(    و ساختِن خانه)گرفتِن آزادی
 ترین شقایقان( شان از سوختن مقدر است)سوختِن دِل محرومبرای

 آدامسی در دهاِن زمین است هر لحد    
 کش و قوس دهنده به این پرسش که آیا داِغ دِل الله    

 گاو      یِ ِی پیشانیدیرا به جوش خواهد آورد آخر؟    و سفی آب
     ؟شب را برای همیشه برخواهد چید

 نامنام یا بیای ِکرِم گم    ایبافته گیی بافندهشبی که توا ش با دو میله
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 گرگی مدور و سفید است ماه
 

 آیدماه چنان پایین می کشد     ارزشِ ی ما هر روز زوزه که میمعده
     شوندمی خویش حقیرِ  وجودِ  از گینرمهای شبانه شکه شمع

     یتو در بستر     روندبازگشت میها با باد به سفری بیو پرده
 کشی     می ِی خودترا به روی چهره یابر 

  که ما را آفرید    گاریآفریده نآ یِ سریتا افشا نشود بی
 اانسان ر شخصیِت معدِل  قدرها همتا پایین نیاورد خفاش    آنو 

 گرداندشان باز نمییگر به مبدِأ حرکتدها را که کشتیست ییدریا معده
                   به گرما و پناِه زهدانشان    نه مادربوِی خوشنه به دامِن 

     گرگی مدور و سفید است ماه
 گان  ِی چنگ و دندان براِی خوردِن ستارهمخفیانه تیزکننده

 برجسته گی ناپذیر و خستهستادی گاه ااما آشکارا در دانش
 ِی روده و فلسفهدرباره یهاِی شورانگیز متخصِص بحث
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 بدمع
 

 اش کنیقایم اتدر جیب تو اشد     تاکوچک ب قدرآن خانه چیزی نیست که
 نی     ز  شادوباره بست     زی نیست که بعد از شکستنخایه چی

 هاِی حیاتِن ریشهوردبه چنگ آد     و و بدی که خواستاِر شناخِت دنیا بمع
      داش را به احدی ندا عابدان ِ و آدرس    برددر گریباِن خویش فرو میسر 

 پس من تو را در کجا و ِکی خواهم یافت
 اند     ات سر زدهتخم ِی درونِ ها از سیاهیای که سپیده

      ؟اندود جای دادهات را در خهاِی رنگیناندیشه    های مؤنثتابهو ماهی
      خودخواهینمکِ بیو   اغراقفلفلِ  بی
      ِی ُپرکاری   چربیِی دروغ و بیچوبهدزر بی

 شود   اش راضی یا سیر نمیِی بزرگی روحهیچ نویسنده
      هم درست مثِل یک خانهرا بزرگ  یِ و یک نویسنده

 ن کردپنها اشگذاشت و از دیِد دیگران یجیبتوان در نمی
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 چون دو شمشیر
 

       او ِ هایچشمچون دو شمشیر بودند 
 دپاره شو پاره  هیچ کسی ِ خواستم حرفو من که نمی

 داردمیگی را دوست هکه زند م سکن گرفتم    م سکنیسکوت  در
  و گفتارت چنان مهرباندرخشد    می  تورفتارِ  در یبا طراوت طالیِ چه 

 دیگرانپوشاندِن بدِن اِه سرما برای شود به گمی ییکه پتو 
      هاِی او دو شمشیر بودنددر چشم

      هدسرز  از انجماد اینگی چون سبزهگُ و 
      دآواز خوابانیمخملیِن را در بستِر عشق     پرنده ِی توفانیاما شوِر 

 ها و شمشیرها  از فراز سِر توطئه   گر پرواز حاال  من ابری هستم
    ام با خنده آشنا    نه خدایا!گریه و چشمانام با دهان
 ام با گریه آشناام با خنده و چشماندهان

  ِی گوشگیهو شوِر زند
 کشاندمیفراماِه تو ِی ِی ترانهشیرینیمرا همواره به جانِب 
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  ظلمانیزبانِ 
 

 دریا را دریابم   پتویِ  زیرِ  یِ ظلمانیهاِی تا زباِن زمزمه
 م     کنمیهای جان تو حلول رین الیهتبه درونی

 که شوِر حیات را مشو میهایی و معاشر با مرجان
 ند  رقصآسا میآوازند و دیوانهوار میلولی

      اندآبروِی  یِ یحسطهاِی سخناسیِر که     ی راسر کهاِی سبُ حباببینم می
     شان خرابحو رو     پای در بنِد زنجیِر خزهکه گرچه  یی راهاو آزادی

 اندِی سراببستهدلباز ولی هنوز 
 دتفسیر ش را میخودکه وقتی  چراغ

 اصل و نسب     بی خورد به آدمیانِ بسیار برمی
 خارند     ِی سایههمبه آدمیانی که معاشِر خرخاکی و 

      خوارندیعنی که خیلی خون
 دریا های مرا دریابدزمزمهترین درونی یِ ظلمانیتا زباِن 

     کند های تو مینِه استخوانحلول به کُ 
ِِ  معاشر با  شودمی ان و اشِک دیوارهان آ ِ هایکآهآِه

  یک آدِم تیز را ِی دستهباز     اما افسوس که این داس
     گرفتهخودش تراِش خوشبه دسِت 

  رود!مرجان و مروارید پیش میِی زیباِی جملهو دارد به جانِب 
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 سفید غمِ 
 

  گانهخوردستشکغِم سفید است و      آیدبرمیآوازهاِی فتح از فطرِت فواره 
 دیگر سکه شده است      تو کارِ 

 کند    میِی خویش و طعمهسرافراز را تعقیب  همیشه و همه جا خطوطِ و شیر 
     پارهپارهشان آیم که نامهایی برمیمن از کنام

 امضا کرده است      شان را خونهاینامهو شناس
         اندگرفته واین عکِس فوری که از شخصیِت آه

 بستگی با مظلومان قدم در ظلمت گذاشت وکه به همست یادگاِر فالشی
     بازنیامد دیگر هرگز به پیِش انسان

 ستکاران شبیه نیبه شمایِل جنایت این عکسنه    
 گرفته      را به دندانبیابان شخصیِت مخالفاِن خویش و 

 و شاد هاِی زنده ور از فوارهتا دبرد     ای دنج میبا خود به نقطه
 هاِی سفید و آباد    دور از اندیشه

     با قلمی قرمزخورده هاِی خطنامهشناس در کنارِ 
 دلی از عزا دربیاوردحسابی 
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 پِر سیاوشان بر گیسوِی سودابه 
 

      تواند داشتینگین چه معنایی م یِ یگهجاودان
 شوندهایی تبدیل میها سرانجام به دانهی هنگامههنگامی که همه

 شان را دارند؟دار     سِر چیده شدنتب که گنجشکانِ 
 چینندمیرا دیر یا زود بر  ماط ساز و آوازِ حاال که بس

 آورم     چینند" در میمعنا را از همین "برمی
      گذارم    تکرار کار میبیایی انگشترهسِر ر چون نگین بو آن را 

1یُپرسه  وقتی تب و تباهی          تو برای پ ِر سیاوشان از چیست 
      ؟یکسان است کاملنبرای این جهان و آبادی      یا خنکا

 پرهای بستِر این بیمارستان     
 دانندنمی یآسمانگان و پریاِن پرنده شان را با خودگرم و دیرینِ   ِ ارتباط

     جوییاز شوِر جفت    بط یک ِی پیوستهدانیم که آوازهای نمیو ما هم 
 ست     ِی او ابِت تنهاییمهِی تلخیاز و 

  اشدتواند داشته بمیناِم ماهی چه معنایی  یِ گیهجاوان
      شودِی دهاِن نهنگ میطعمه   هنگامی که بدِن امواج 

 ؟کندعوض می روز شیون گی    روز بهِی زندههبادباِن شیو و 
      یی نامعلومبا عشقی معصوم در مرکِز دریا   سودابه ناِم نیلوفری بود 

 !دش پدرساالر قلِب پرگاریتیِز فلِز  یِ قربانیکه 
 
 
 

                                                 
 پُرسه: مراسم عزاداری  1
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 شبنمی بر برگی

 
 خفته بر برگیبنمی زالل معنای تو مانند ش

      خورشید ز دهانِ ا ایواژهنیم تلفظِ  با یا      بادکه با یک پلک بر هم زدنِ 
      روندمی دورو عزیزان      شوممن ویران می
 اندگی جاریههای روزمر خون     در رگ نهایی که چواز این انسان
      هاست که شما دارید ای موجاین چه اوجی

 توانید؟ میجاودانه گی چه گونه زنده     ِی بودنی جانورانههالجندر 
 اش خدا از آسمان که با شنیدن    دزنیچه سازی میزخمه بر 

      ؟دساینمی پلک بر خاک پاک پاهای عاشقان    آیدپایین نمیپله و مشتاقانه پله
 چنان به ورزِش خودتان سحرگاهی    شما همِی ای شعر و اندیشه

 هاِی آن شبنم ادامه بدهید!    شما بخوانید و برقصیدبراِی قوی کردِن عضله
 تند    می رادیگرگون  یلگُ  شبهر که  رتنکیتاتا این 

      گیرد    عاقبت شکست بخورداز من میهر روز و معشوِق مرا 
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 ناودان
 

 آدم     سرنوشِت بر ما دانیم باید بگرییم یا بخندیم نمی
 این موجودی که وجودش در جهان

   اش   های نادانو چشم    جاودانرده است جهان را بُ  رویِ آب
 را بارور کرده است      ناودان

      به سرشِت شوِم تو  تو  سرنوشِت داند بخندد یا بگرید بر دوزخ نمی
   نمبا  آشنایی که در گوِش نخستین روزهایِ 

 آوردی      را مثال از داستایفسکی ینقل قول
 «ارزدجهان به قطره اشک کودکی نمی»:که

    هاِی تولستوی که رفتیشِت کتابتر    یعنی در پسویاما دو گام آن
    تاجر شدی خودت مخفیانه 

      و مادراِن درمانده انِی پدر ِی هستیمانده تهو با تاراجِ 
           !کودکان کردی اشکِ معصومیِت سرشار از    را  ناودانبه سهِم خودت 
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 یمیموِن شعرگو 
 

 گیردشیواترین شعر تنها در زبانی شکل می
 جاری باشد      وت چون خون در رگانِ  که

 جنینی را     صلح و صفاِی  تصویری تابان از   و جوی به جوی ببرد با خود 
    ها اش بعدها دور از کتابکه سرنوشت

 خوردورق می طبیعتِ ناِک طراوِت تابو در 
 است اش همان شکلمحتوایو     اهمان محتو  این جهان شکلِ 

 گفتن کرد شعر  شروع به واپسین میمون  شدن  انسان و برای 
 نشینی    گان نشست و با خدا همه ستار تارمِ  سپس بر

     آسمان  چشمی کرد    امایا چشم و هم
 آلود بود ای خونبازی پایانِ ی بیدروازهدریغا که 

 نمودی به گیاهان روی میبندی غدارههاقیافه هر د م
      باریدسنگ فرومیپیاپی     دلاک پو در این میان بر سِر پریانِ 

 باالرونده از درختاِن سبز      ستهاییهنوز از آِن میوهاما شیواترین دهان 
      است های شهالِی توچشمکه در     ی داردشهابتعلق به  هاترین قلمو قوی

      خویش کرده را حمایلِ شمشیری  دوباره کیست که این صدایاما 
   گیهزندزیباِی تصویِر خدایا مردمان نباید به     ؟عر را به پاو کفشی ضِد ش

 گذارند!در قاِب مرگ احترام ب فقط
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 تنوِر دل
 
 دمرا به آِب تو نزدیک کر  کِ الی یگانه به نام عشق بود    که خگُ 

      رودِی باد    در خویش فرومیقصِد آشنایی با ریشهبه که هر کس اما 
  شوداش نمیشیننجز آتش    کسی هم

      اینامهشناس از داشتنِ     زندمیتن ترین نواِی جان ازنینن
     است ی    تنوِر دل را آتشی دیگردفتر هیچ در آید عشق نمی زیرا خالصه

 در پایان     هاِی انقالبی و غیرِانقالبی اما دریغا که نان
 گان را باد     هر گیِن ستاو جمعیِت خشم   گویند به یک دود سالم می

 د     دهمی سوق یدیگر  فردا به سویِ امروز به سویی و 
 ِی من ارمغان داشتخاکی یگانه بود که بوِی دسِت تو را    به ُگِل انقالبی
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 فتیله
 

 اند     تیِز زمین هایِ دندان هااین صخره
      جهان فاتحانِ  خویش به خیالِ     انپر و پلنگاِن از آنان 

 است      واقعیت شار ازسر  من ِ استکاناما 
      استفراغ هستی گرفتارِ  واقعیتی که تو از آن

     مبارزه     تحمِل دشواِر گردان از ش کِر و روی
 زنند     سرمیگیاهان جا جا و آناینها تبر  یِ از تیزی

     نوشندمی انتقام رایی به ناِم هقهو     ی داغگانهو پرند
    با آسمان ِل صحبتومشغ   بلند است پیچاپیچ و  ایشاخه گیهزند

      دوستیاش ُپر از آرزو و دستان   پیام پیک و اش ُپر از چشمان
    های راستیاش پ رگیرنده پروانهو از گوش

       سخت و ناهمواِر زمین هایِ دندانای    مبارزه ای 
 کاوی یا بازیاز سِر کنج    رازناِک توپویا و این کودِک    انسان  شاید که

 و شبی دکن دست دراز شایدپا روزی     آورداز دهاِن آسمان در 
  شانهایکودتا هایی کهو قیچی بگذارد در فتیله ش کر در استکاِن آهو بریزد   

 اِن گرگ استچشم  ِ چراغبراِی تغییِر واقعیت به نفِع 
 فراغی باز نخواهم کردگاه دیگر من در را به روِی هیچ استآن
 به میهمانان تعارف نخواهم کرد ایگاه دیگر انتقام را در هیچ سفرهآن
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 سوراخفندِق سخِت بی
 

 که هر بار     تنها در یک اوول یمثل هر اسپرماتوزویید
 آمیزد     خورد و با او میوول می

      آمیزندمن می یِ هاِی هستیی از شکلها با یکها هر بار تنواژه
 آینه استاز این درخت فراواِن باِر 

 ِی خویش      جوِی ریشهو به جستسرگردان  سرابِ آن و 
     هابادام  تلخِ تکرارِ و تا ِکی    از  پرسان که چرا

    دو واژه  یِ گیریحاصِل جفت    خواهند شد؟منفرد  هاچشم
زند     ک دانه رقم میتنها یگاهی و فرِم باغ را     ِی لحظه استمتأثر از روحیه

 ایدهیات پوشتو شورتی با معنایی مبهم را در پاهای
 ای     آویخته تنخویش و پریشانی را بر و زیورهایی از ظلمت

 بخار     ات مثلِ تالش و آرزوهای با این حساب پیداست    که
 آری        دنو شآب میهمیشه 

      ایی است و در هر سنگی آینهسنگدر هر کتاب 
 که نه دسِت ما ورق شد    ما دریغا ا

      !دیدیمهای شما را ها و اوولاسپرمو نه در آینه 
 تقدس دراِز را به ریِش  ای عاشقِی پستهخندهقاِه قاه   نشنیدیم ما  دریغا که

 ست سوراخیفندِق سخِت بیمثِل سبیلو     ی با رازیو ندانستیم که مرگ
                    اندازد ای ابدی میفاصله    ناِی جهانمغِز آدمی و معکه میاِن 
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 اگر شعر
 

 چون چشمه از زمینات جوشیده باشد از ژرفاِی جاناگر شعر ن
 را در کتری های خودچشمِی سایهکسی خواهد یافت گونه هچ

 ؟ ِی کسی مرا به سالمتیفنجانی از جانِ ید نوشد یا خواه
 برند لذت می  هشیارتنها باباقوریانِ     مستسیاه یمرگ یِ نظرهاز دیدِن م

   همسرش به خاطِر ترکِ  یکی    به خاطِر قهر از مادرشکه یکی باباقوریانی 
 است شاعر شده    اشدر تجارت به خاطِر شکست و یکی

ست سهل و ممتنع چون بخاری ِی هنر    اوجوییجفتشناسد نمیرا نر و ماده 
   صعودکنندهو رنگارنگ  گردنبندی شریف

      هدنآویز و به گردِن زیباِی آسمان 
 هدنکنِی خدا روشن صفتیبه درویش خود وبه حقیقِت چشِم زمینیان را 

   نوشدِی الهام میاش را به سالمتیخدایی که مشروب
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 چپق
 

 خیلیخیلی خواستاش میدلسنگی     زمین ِن ک لهآدمیا و از دستِ 
 !یا حتا اگر شده بمیرد خودش به طور کلی خارج شود    دارِ که از م

 دری ایستاده در فضا دیدم گی بازگشتم   ههر بار که من به سوی زند
 خیلیخواست خیلیاش میدل   میخی های ک لهکه از دست آدم

  ایقرار گرفتن فقط در کوچهو و نور را    اثیر فقط به روِی  ز شدنبا
       فلز و سنگ با  اش غریبهن عابرا ِ که قلب

 را  مرهمو  بیابی مریمخویش  تو تنها مگر در درونِ 
 شان    سریکه با وجوِد بی سری راو مدارهاِی بی

  اندگانترین سیارهو پاک ترینعاشقگذرگاِه  هنوز
 است     آویخته شکسته  صلیبیحتا  جانوران جا بر گردنِ این
      هاِی شتابان را بیخته استو چپاول اهچاپلوسیزمین جا این
 کند    باز می گودروغ را فشاِر دودی درهاو 
 سنگی بر لب دارندآدمیاِن ک له اش راچپق که
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 های تازهآسفالت
 

 هاِی تازهآن آسفالت سیاهی بودند چادرهایِ 
 را پوشانده   ی قرار و بی هندز های روی اندیشه

      خفته بودند جمعیدر گورهای دست که
     دکر جسم سفر میبی ن گرچه در حجمی از فضایِ م  ِ و دست

 آور دمیرا با خود باز  نسرین و نسترندسته دسته    اما باز با این وجود
 ندبود گینی تنهاغم به شکلِ که     گوسخنزیبا و  هایینسرین و نسترن

 عتیق تا به حال هایی که از عهدِ هستند سیمان
 اندآدمیان زنده بودهبدِن و سیم و زر درآوردن از فقط به خاطر عقیق 

      ه استدکر سفر  چهرههای بیحجمی از آرزو  شان درو دست
      این قطار از باد استوجوِد قطعاِت 

 مختلف جا گذاشته است هایِ ذره در ساقهذرهخودش را گِی هزند و پروانه
 شان را به ی عروسی دزدیدند و گنِج تنبرخی از عاشقان را از سِرسفره

 ی خاک سپردندگنجینه
 اش کشیدند!به رویرا و چادری سیاه 
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 این جهان شبیِه خودش نیست
 

 ابر اش آسمانی صاف و بیصدای و    مانند خورشیدطالیی بود  موهای او
      هایی رنگارنگ فروچکاننگاه   اش دستاننرِم  و از سخاوتِ 

 مانند     اویی کرده بود بی     ن را گوش تا گوشکه زمی
 وچهار ساعت گردند هر بیستمی ها و خارهایی که به دور تون خرزهرهای

 باریک
 نیستم      ای یار؟    من هم گویا شبیه خودم    اندچه یافته در تو

 روم    فرا می    پرممیفراچون بخار ی دیگر اای به شعلهو از شعله
 اش طالیی بود     دانم که آن پروانه گیسویمیمن     شومحو میو م

     معنیگان بیهو بی او ماه و ستار 
      خواهندن خرها و گاوها چه میایاما به راستی 

      دارند؟     این جهان شبیِه خودش نیستگاِن دنبالههدر به دنباِل ستار که دربه
 شوندبه سنگ و فسیل تبدیل میته    ُشرُشر فروریخانسان  که آرزوهایِ 

     دگذارنمی و دینوسور سر ماموت تاج را بر و
 ماموت و دینوسورهایی غریبه با او    

 رسیدکندوها می اش به دهان ِ او که ن س ب
 ند کرداش میِی جهان طوافهاعقربهتماِم  و
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 پ ری هست
 

 رود در فضاراست میو به چپ و     باال و پایینتنها هست که پری 
 خوابقرار و بیخوان    بیپری کتاب

 ست     از جدایی با کبوتری    ِی آسمانهااش در کرانهگریه پری که
   سامان بیتان دلبرهم و درهمافکارتان     مجنون ا نیزمش    و از آن جدایی

 !تنهاستر قدچه    داراِن گوناگونسِر جاناش از ری سرشابا وجودِ این جهان 
 گونه فاشیزم    کمونیزم و اسالمیزم    چه

 شکنند؟کنند؟    آن گردن را نمیسنگینی نمی گربهبه روِی گردِن یک 
 سانگِی انهزندفرصِت زند به سان آتش مییکمثلثی که به 

      بسیار زیباتر است از دو زاهد    و در کنارش یک حلزون
    ن چیزی پنهان استهما     حلزون ِ دروِن صدف زیرا در

 اش شکستهات دلای پر    ای پری که عینک    ستا جاری  او ِ که بر زبان
 هنوز نر سته     تهاِی خودسامانیای از بی

  ست که جدا افتاده آن کبوتر خودش دیری ِ از آشیاِن مقدِس هدف
 بود و     باِل دیگرش زمین تنهایی که بالی از او آسمانآن کبوتِر 

 دچار تفرقه شد ی که در بدِن خودش همن کبوتر آ
       اش در ابدُدم و اش در ازلنوک
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 توپ و دروازه
 

 ارددبه عهده بازی ُرل بسیار بزرگی را در هنرها 
 شوندمی گر در مبارزه با کوهی عظیم فاتحهای بازیچنان که مورچه

 یمیابترمزها را نمیو ما چنان مست که حتا در ماشیِن مرگ 
 تو بیدی بودی نیمی از بیم و نیمی از امید     

 ات گذشتاز مقابِل خانه    ارچرخ داشتچه که ایتا آن که روزی حادثه
       دِل آدمیبر توِپ و     ات را گشود بر مجنونیِت جهانو دو چشم

     گیرد ای آرام نمیکه در آغوِش هیچ دروازه
 است     های من تابوتی تاریک پنهان در شانه

 واست از زهد  سطِح دریا    ی باد نیستام مأمنی برای بیضهو کاله
 بزه      انهزار زِه کمان و  اش انباشته از صدته

      دکنرخ عوض می    یک پاروِی بازیِسحِر دریایی که با 
  دشو می ِی جهانی ادبیی بهترین جایزهبرنده   اش کشتی در که کتابی و
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 شمع یِ عمودیشعِر 
 

    که خورشیدش بیِن آن زادنی  چه تفاوت
 نسبت به هر چیز  تابدتأثیر و تأثر میبی
      ؟میخی عقیم دارد اشتخته ای کهاین تاریکیبا 

      سمان در دهاِن آجز خورده شدن     ای ندارندچاره گانهستار 
       کسیزاده شدنِ  و ِکی کجارق ندارد ای فبرای سنگ ذرهو 
      ِی چیزیمادری زبانِ کدام بودِن و 

 خواهد    زرد میرا رخ یینه خدا    شاعمودیشعِر این تنها شمع است که با 
  را افقی خفته در بطِن خاک  ینه انسان

    ش  خود ِ به گنجایِش جان شمعی که هر پروانه
 ردگیِی او بهره برمیخطابهاز 

 شود گاه زاده نمیهیچکه بیِن آن خورشیدی  چه تفاوت
 میرند؟آغشته شدن به عشق میهایی که بیبا این سایه

 اش    تخته نه وابسته    عشقی که با کوبیدِن میخ
 شودر سته می یبندهر که از 
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 منشأ
 

 تِب تو باال رفت         فطرتاناز دیدِن پستاگر 
 تو دست داد      یِ کشتی بهاستفراغ     شان ِشر ُو ِوِر شراع  ِ از شنیدن اگر و

 ام و    بر سِر این دنیای وحشی گذاشته پا     مستبدان که منِ 
      امبه هر چه که در آن هست    پشت کرده

 ذاِت آزرده شده   ی آزاده     با چشمی دیگر به هادست در دسِت کوه
 ام     کاینات نگریستهیا آزارگِر 

 دیگر باز شناختنی نیستنداز یکت ِک هاون      عالم در هایِ پدیده جانِ  ذراتِ 
      جانیان گریزان است یِ پوزه ی تو ازاگر کوزهو نه نابود شدنی     

 حرافانپوشاندِن بدِن گردان از ات رویو مالفه
  ها    برِف کوهتِب پیوستن به بدان که من 

      دارم راسردشان  یِ و بستِن دستمالی به پیشانی
 و پ رهای رنگیِن عشق را قیچی    کنند    ها را ُپر از سانسور میه کاسهاینان ک

 زنند    و به خدایی چالق اقتدا کرده    د م از اخالق می 
     ِی در اوهابینیجهانِی همهدانند که منشِأ جهان و چرا نمی

  ح؟هاِی رو رسد    در پشِت تماِم کوهانسان می هونِگ وسِط پاهایِ دستهبه 
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 رؤیا
 

 بردم     من داشتم رؤیایی را به منقار می
 گریستممی کودکیدوراِن در یاد تو را  هایو چشم

 ریختندداشتند فرو می یکییکی   ب ش یِ شیری هایِ دندان
 کردِی ماه را هجی میو دهاِن خدایی مرده    شیرینی

 یا     رد رؤ ب  می با خود گرفته ووقتی مرا به منقار خویش 
 دنیا     گیردرنِگ دیگری به خود می چرا
 راه به راه؟ شوندها زیباتر میآدم گونهچه

    گردیکنان به ِگرِد خورشید میُغرش کهی زمینپلنگ!    ای 
 خونی است از خوردِن خیِل آرزوهای انسانی اتو پنجه و پوزه

 ستکان رااخانه و بیاین قنِد یتیم و تنها را    این بی    ماه 
 ها نگاه کن!بگذار!    و به آن دوردست شبه حاِل خود

 گذرد     می گناِه کودکیهاِی بیکه دارد از گذرگاه او
 تخِم هر کبوتری    از که     استگوژپشت  رؤیایی

 آوردبیرون می گانهمزاِر مرد سنگی برایِ 
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 انتقام
 

 مجبور به چرخش بر محورهایی بودیم     ما 
 ند     شو انسان نمی یِ تماشاِی راِه رهاییه محِو ک

      از غنچه دادِن دردناِک دانش    های عدالتبرند از روییدِن شکوفهو لذت نمی
 ما مجبور به سنگ شدن    به سنگ بودن    

      دل گذاشتنپا بر سِر گرایِش رنگارنِگ 
 بودم اسیر گی ن بر م    سپاردنال را به دسِت قیچی سؤ  هایِ و سبزه

  هاسیالِب اندیشهکاهی در     ویراهایی روییده از دِل تصنسیم در
  مختلف باشدسیمِ  برآینِد صدکه     و این قفس مجبور

  شان     سرکوب شده توسِط صیاد عصیاِن هر کدام و
      گریدستاره می    گیرددِل ماه میمدام     ستانسنگاین در 

 داردرا با سیلی سرخ نگاه می شصورِت خود   ز پیا تابهدر این ماهی
 ای برِگ افتاده در مرگخواهی ای برگ    حاال تو می

 او را تا کجا بکشانی؟    و تو ای کاه        ِی نسیم به انتقامبا گرفتِن یقه
     زلِف سیالب را با کدام قیچیخواهی به مجازات    تو می

 و تا کجا کوتاه کنی؟     
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 ها و مرزهاچمپر 
 

 هایی از قرآنشان ورقزباِن آنان زباِن گزلیک و ساطور بود     و بیرق
 داشت      یشان هزاران رو هایو سکه

 آسمان را       پهناورِ  ِ گیهمرغی مفرغی فریفته بود ساد
 ای نبود که از عشق     و زمین دیگر آن دانه

 دها ستاره برود     صمنقاِر ی قربان صدقه
      آمده بودندباز  توبدِن بدیِل بی تازه از سفرِ  های منستد
 ام     که ناگهان در پیِش پای   م رفتجانِب خودم می داشتم به من و

 ساطور و داس سرزدند     صدها از زمین 
     قلوب شدندهزاران غالب بر  شانیو فلزها

 کند    میجا سکه در خاک بخوابد    یا نخوابد    فرقی نحاال این
       گان نهفته استهستار سرِد سخِن    آب پهناوِر در سکوِت 

      دهدحقیقت نظم میدرخشاِن ِی شانهپریشاِن آتش     یِ گیسو و به 
 چیند     یکی برمیها را یکیشبنمهر پگاه    خورشید  یِ پرندهجا حاال این

 مرا      یِ اندیشه کراِن کشورِ بی و مرزهایِ 
 دو مرِغ آوازخوان در نسیم    تو عاشِق  یِ سینهبلنِد دو پرچِم ه شبان

 د     ندار مشخص می
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 پشتسنگ
 

 گرفتها دست میکه مرا در ظلمت  تو بود   ای در صدایِ ستاره
 داد     ها عبور میکه مرا از سردی و از سنگ

  با فصولی شریفهایی رد به سالبُ و می
 چوب     ی بیدرختاست     چهار ضلعی ایدایره یِ کسی در پی

 آسمان     ای بیستارهزمین     ی بیسنگ یِ کسی در پی    پرندهدانی بیچینه
 هاغاِر گوش یِ کدهی ظلمتآبادکننده  تو درخشان مثل ستاره بود   صدایِ 

 هاه    به جانِب چشمهشدهای تاریِک گمگِر قافلهو هدایت
     فصلی بیست     سالدریابیساحلی  یِ کسی در پی
 بدن    ی بیدر پِی جان    شکلایدایره مربعیِی کسی در پی

 کندسار میسنِگ خودش سنگ   پشت را این سنگ
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 مارنوشته
 

 ای داده بودند به ماوعده    ای آمده بودند این جا وو عده
 آن کسی ی آمدنِ و در باره    ی داد و عدلدر باره

 را    آزادی شور و موِج  اش به این جا   ه آمدنک
 در سراسر زمین خواهد درافکند

      ِگرِد دریا بروار چون نسیم بگذارید من بگردم دیوانه
     هادست در دسِت اللهمثل پروانه  وارو برقصم لولی

 که ناگزیر     نظیرهایی بیالله
 اند     های حزیِن خویشبرگدر ُگل مردناز زادن و 

  دروِن یک نبض راسازِ توان گونه میآیا چه
    توان رها شد کجا میآیا     ؟زمانِی گستردهچارچوِب از  بیرون انداخت

   برخاستههر قدمِ     وعید؟ هایِ از خسک   وعده  هایِ از خار 
     برای برخاستن است    برای فرود آمدن    و هر قدِم فرود آمده

    کفش  یا
 نداشته باشی؟های مارنوشته قرابتی با جاده خواهیگونه میتو چه

 باشی    م سکن داشته خواهی در دریایی گونه میتو چهای ماهی    
 نداشته باشد؟در دسِت موجی دیگر    دست  اشهر موجکه 
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 گوجه
 

 چرخدگی میخستهچون و چرا و بیگیج است که بی ایزمین گوجه
      کندش گوِش آدمی را کر میهل من مبارز  و بانگِ 

 ی دنیاایم     ی معدهرخانهمانند موادی خام در کاما 
 اش     روزیکاِر شبانهای که کارخانه

      دزدایو آرامش را از چشِم شما می خواب
 کندمی را درماِن مالِل دیگران اما
 برد اش را به منقار میهایپرد و سؤالمی دود

      سپاردپاسخ میبی هایو به کرانه
 شوده میلِ ناپاکان ست که روزانه در زیر پاهای ناپاک ایزمین گوجه

 کندرؤیایی ما را شبانه استفراغ می
              دارد وجدانبی ایتعلق به چهره   این دو چشم و 
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 دف
 

 جا را به درختی تبدیل کرداین     جا بادی سبز از اینعبورِ 
 اندگاِن رنگارنگهکه شاهداِن پرند     و زیبا ظریف از هزاران دخترِ سرشار 

 من کی هستم     من چی هستم     
 تمام عابران     روی که خندان است به  یاجز آن هسته

 و تنها برای ترانه خواندن آمده است این جا     برای ترانه شنیدن
 شه داردات ریتو را اما ای عاشق     تو را که مرگ در تن

 ؟     نامردمان    خواهند از مرگ بترسانندگونه میهچ
      توانند روِح تو را که در نسیم پراکنده استگونه میهچ

 ؟     پرستاننفرت    از وصلِت با آن درخت بازبدارند
 ست که ماِر زمان او را خورده است ایبیضهدر خدا 

 به دفی تبدیل کرده زمین را      آسمان یِ و آبی محکمو پوسِت 
     برای مجالِس رقص و آواِز انسان
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 سلسله
 

 اندمن هایِ بال یِ دنبالهمن     هایِ نسرودن مدیدِ  هایِ مدت
 ـ شمارِی بیهاساعت روی صندلی ـ برایِ  و نشستِن تاریکی بر

 جنبد به هر کنار میست که ایهمان نوِر زنده
 نجمدش؟مُ جوشدش با میمی    پس آیا مساوی نیست این کتری

 اتگیهزندات با میمیریمی وقفه دارندهر لحظه جماعی بی
 اندیهاوار بودِن آدمبیزار از اتوماتیک    تمام اعداد ساعتِ  و
 اش غباری نشستهو بر کاکل    واژه درو قرار از آسمانی به آسمانی مییب

           سرایدکه شعِر دریا را میغباری 
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 علت
 

 یک عنکبوت بود     غروِب خورشیِد    تمام سرماها سوزِش  علتِ 
ها     کیپا جویِ وپرواز داده بودیم به جست    و ما سرمان را مانند دو مگس

 ست     پرهایی یِ تنها ساخته و پرداخته    و رمزها دانستیم که رازو نمی
 سرد هایِ  سایهشان به لب رسیده از کثافتِ که جان

 یخچال بود     یک    عنکبوت دو در قلِب 
  آمد به سوِی فتوا فتنه میدرپی که هی پی
      ای چسبیده به سقفسوی عمامهرفت به و فتوا می

      ِی مورچهلرزید شانهو هی ُگر و ُگر از گریستن می
     ِی در صدفای راز و رمزهاِی قالبی    هدفِی بیهاها و گوشتای استخوان

      روانپیوسته از ابری به ابری جا ملتی جا دریایی بودیم منجمد    و آناینما 
 جویان هاعلِت تارهاِی عنکبوِت در یخچال را در آسمان

  به دنیا نیامدید که هرگز نیشمشاداشماست    ای شیرینی و شادی از آِن اما 
 خوابیدید!ستاره نستون و بیو حتا شبی را در زیِر این سقِف بی
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 آسیا
 

 ساقه خود اسیِر نسیم بود     دو برگ اسیِر یک ساقه بودند و
 کردندها     دمادم سقوط میها و پارساییو سبزه

 متالشی شده را دستی      یِ هاو آرمان هاآیا این همه استخوان
 در ظلمت وار ما؟     و آیا رقِص دیوانهدوباره هستی خواهد بخشید

ب ِر ضربی مطرود و بیبا زیر        حرمتو ز 
 سوم را سرانجام پدیدار خواهد کرد؟      آن برگِ 

 کنندسجده می ها هر روز در برابِر امیدی گندیدهو مردهها سایه
 رود     تنها و تنها آن سروِد سرکشی که با باد می اما

 دریاییِی بلندترین خیزابهتو را که     بیندتو را میروِی تاباِن به وضوح 
 گیهی سرسپردهای کهنههای سکون و کرانهصخرهتوفنده بر 

 نیلوفر گینِ اندوهگوِش گِر نوازشانی    تو را که سخِن سفیِد ماهی
     خدایا آیااما     ات به طعِم ش کرو یأس

 مگس؟ یِ این ُمهِر نماز است و آن پیشانی
  یآسیابی پروانه  ِ ی دیوانههایِ از پرهانداز طنین یِ موسیقیدگر    ن آآیا و 

  کندخمیر میُخرد و ش امعدهدر دارد    را  کتابآرمان و و  ُگلکه 
      ؟خسدهد و به مردم تحویل می
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 کوه
 

 رفترفت     و هر چه باالتر میکم باال میکوهی از من کم
 با خلقرا  شی عبورناپذیِر خودتوانست بخواند     فاصلهتر میدره به

 ترین دستی به نوازش بر سِر مأیوس سنگو بداند که کشیدِن کوچک
 به روِی او از ُگل و پیامیی ایا گشوده شدِن دریچه

 شاید که سنگ را برای همیشه از رفتن به راه انتحار باز دارد
 باز آی ای عقاب و ببین 

      اندآوردهسر به بیرون  ی که از اخِم تخِم امروزتاننوزادکه 
 ِی توا ند    که به امیِد پیروزیهمان نوزاداِن دیروزی

 بود     کوبانافشان و پایدستشان اشک
 رود     کم از خودش باال میکم کوه    سرودشان شراره و شادی را میچشم

 گیهبه زند اشرسد که شدِت عشقای میو به ستاره
 اش از ابرهانوشتنو به مدادی که     اش به مرگ است همان شدِت عشق

 ستا اش از ابرهاهمان ننوشتن
 دروِن خویشِی خستهخواهد رسید آن عابِر  سرانجام به کجا پس
      ست؟آسمان جاری یِ عطِر آبی اشزیِر پایدر که 
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 سنگ یِ تنگیدل
 

 کنم     دوست سفر می یِ  ستارهبه سویِ 
      باشد انآسم یِ جا در منجمدترینیا    افق  ترینحتا اگر در خرابه

 زند میخودش را بر دِل خاک آتش و     مکنبا دو بال از آب پرواز می
       شان    باد با خود ُبردی کهیاِد هزاران یاِر مهربان از

 ست؟برخاسته از دِل کی    جاِی جهانستر در جایخاکِی این ذراِت پراکنده
     کنیمن سفر می  سنگِ ای که به سویِ 

     خودت را با خاطری جمع بنگر ا راهِ فر 
 یرو ای     در عیِن حال که میاه ساکن ایستادهببین که مانند مو خود را 

  خودش دخالت نداشته ِ در زاده شدن ایو بدان که این نوزاد    که ذره
 رود     عام هم که می ِ به جانِب منجمدترین یا بخارترین شئ

 جنگل     أگرفته از چشِم کوه و کویر و منش    دشو می مواجهبا مایعی 
 هاِی دیگرِی ششکه هر پنِج آن    به اضافه    دشت و شقایقاز چشِم 

  او هستند مادرِ هفت گوناگوِن  هایِ نامگی همه
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 اورسم
 

 گینای اندوهطرِف من     تربت بود و ترانه در دو
 بروم کجا؟ و دودی که پیوسته سِر گریز داشت از این جا    به

 ؟هگویند چمان سری نیست که به آن میمگر ه    کجا بروم به
 تپدی سیرسیرکی نمیات در سینهمگر قلب و تو به هر سمتی که بروی   

 در هر طرف هر چه باشد یا نباشد ِر پوسِت استری؟   ات در زیو رگ
 اندهای درهِم درختکه رگ ها   ندارد به حال این همه شاخهتوفیری 

 ها سر کشید     و به حال او که به سراسِر داروخانه
 عشق را نیافت     درِد اما داروی 

 ها درخت پنهان شد     ما سیبی بودیم که در میلیون
 شان خرانی بگذرندالیبهتا از ال    ها درخت روییداز او میلیونیا 

 اندازند    ِت سِر هم بچه پس میتفکر هی پشکه بی
 خورید شمامی یبه چه درد

 کند     بدل میکه جاودانه به دود گر که نه به درِد این سماوری ا
 را؟  سرگردانعاشقانِ  پرسشِ 
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 آه و آتش

 
 نگریستمی و به برف ها به سنگآن سگ که ساعت در ذهنِ 

 گذشت که گذرچه میبه سنگی که تو بودی    به برفی که من    
  ی نقاشی از آه استپرده    ؟کشیدنمی گاه هیچ    شیدکگاه سر می

 دارد      نرمی سنگ چه دستِ     عاریتیها ی رنگهمهو 
جاِن جهان را!      دکاو چه ژرف می ما را    کندش میز نوا انهو چه مهربان

      اشهای گوشو دکل چاِه چشمهزاران زمین با 
     داند هنوز از کجا آمدن و به کجا رقتِن خودش را نمی

 کند     دست و دِل کسی را گرم نمی   نقاشی ِی پردهو آتِش 
 شود     آب میدِل دنیا     برف ما کشد از فراقِ آه که می

       چون سرخاب به رخ خودش راخواهد درخِت ان همواره میو انس
 دیا چون سرمه به چشِم بهاِر دیگران بکش
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 بازی با گربه
 

 ای لرزان از توبا سایهام    ر داشتهاز تو سر و کاای من فقط با سایه
     ه استنوشترا دم به دم از نو می امِی اتاقهاکه پرده
     کاشته استام میهایی را در خاِک باغچهو چشم

     اما آن آفتاِب موعود تاکنون
 ِی من نیامده است    ِی خانههرگز د می به میهمانی

 باِر خود     ای از کار وبا من شمه
 گان سخن نگفته استو از تب و لرِز ستاره

 کااستوار در خ هنوز ایستادههستند درختان    هایی بزرگ قلم
     سیرایی نیست افسانه و اسطورهانبوِه از زمین را  ولی
 پرسدکسی نمی    کندگاِن مرا هیچ آتشی از خواب بیدار نمیسایههم

 ؟کردروبوسی میکتک آثاِر کبوِد  با    بایدواره هم ُگل یِ چهره چراکه 
 ؟دکشخویش بر  زیبایِ از رویِ را پرده     عاقبت نبایدمرهم ا چر 
 ای(    )شاید از نیامیی  سر و کار داشتهسوراِخ سرگرداِن سرودسرابا  فقطن م

 یک موش پنهان کند     تِن در را  شخودبوده است مجبور که 
 باقی بماند     ایشدهو چشم به راِه خورشیِد گم

 ای        در ظلمِت زیِر شیروانی    ستایاش پرِت بازی با گربهکه حواس
 
 

 
 



116 

 تلفِن خورشید  ِ یشماره
 

 یبادبادک ساختنِ  مشغولِ دید     رؤیادر ش را ی خودکس
 ها پرواز کنی     ها و بدیتمام خوبی تا تو بر فرازِ 

 شانهگانی که اشتغال هر روزهگان و چرندهخزند  سرِ بر فرازِ 
 و ها بر آسمانپا بگذاری و     ست اسیر دست بادکاهیمثِل 

   آواز دهی به بیداری از خواب را اش ناپیدای ِ ساکنان
 مرا صداکنان شب ناگهانکه    م زدداشتم در خودم قدم میمن 
 بادک را به من نشان دهانباداحواِل من جویان    و از 

           جهانقِ اعمهای اها و جنایتشرارتشود بر دو چشِم مرا گ
 کندها را زهرآلود میتماِم قرقرهدر هر جا     که یک نِخ فرومایه گفتو 

 ی    تلفن یِ شمارههوا ابری است و زنِگ هیچ 
 کندخورشید را مجبور به جواب نمی
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 آسیابی آبی
 

 !دست آورد خود راتا به     نان یِ کشد لقمهها میچه حقارت
 زیباروی هایِ کند به گندمخاک تحمیل میرا ها و چه خواری

      تا آسیابی آبی بنیاد شود در آسمان!
 آبجویی را که هزاران بار در خویش آوردهای گذارد دستکسی ارج نمی

 میردمی
     بیست باشد یک مستی معدلِ تا 

 ؟توان گفتابر سخن میی بیاز کدام آینهپس 
 رد؟     توان بُ کدام داس پناه میخورشیِد و به 

 بارد     مین یو از آسمان چتر هاِی آتشی    ُگل اندشرمگیِن تولِد خویش
 خاک ریزدقدر خودش را بر سِر خودش میهچ

       !چکدنمی اشدر پیاله امید ی ازِی ناچیز قطره اما باز
 دهاِن تو باید     ستارهای از لقمهو برای یک بار وصلت با 

 !باشدمرگ  بر لبانِ  ایطوالنی هایِ شاهد چه بوسه
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 هاندانستم
 

 اند     هشتروِی سنِگ تو نو بر       قلب رانامِ ندانستم که 
 رداگذمیگام هر راهی  گی     درهست که به سادبادیتو باطِن در و 

 اش     عالرغِم رنگای پرنده ندانستم که هر
 معشوِق تیِر تو است    ِی آوازش    از شیوهصرِف نظر 

 به احترام سراپا ایستاده     که در ختِم عزیزی و هر درختی 
      دیی بو حربا این هستی نهادِ در     گیر از تبِر توپیام

      در بُ دست به قلم میو آفتاب به تسکین خویش    
      جااین دهندخود به خود نسبِت تقدس میها بیقدماما 

 ند     گویسخن از خدایان میهوده بی     ی بیرون زده از دِل سنگهاو سبزه
 هددرا می بشارِت سپیدهِی سراپا ایستاده    رسواترین رنگ به صداها

   آدمی    ِ و سعی در خاموش کردِن آذرخِش دل
     دداننداند که دیگر همه مینمی لیو     داردرا و پایین کشیدِن پرواِز پرنده 

 شودمیسر میانسان چشِم   ِ پاشآباز    گیاهان سبِز که رشِد 
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 شودگناه زاده میخانه بی
 
 بودخفته در خاک مخفیانه    از ازل اِت خف ت و خیانت ذر 
 نهاد     خورشید را بر دار دید وبر آب تا پا به این دنیا  و

 ای برادران    رسدکار و باِر ما را در دود     درد را منشأ به کجا می
 ؟     را شن بافته است معنای خودرسشما     که در آن  هایِ دستنه به  که اگر

 گناه زاده شده بود در آغاز     بی خانه
 اش    از دلدری باز شد تا آن که بعدها 

  و دیوار با کوچه    از آتش  در امان ماندن برایاش گانهکه گذرند
      غ پرداختندِی دود و درو مبادلهبه 
 کردند خریداریبراِی خودشان  را ابر ُپر از یهایکفشو 

 ؟شودچه می اشقعهای سبزهسرنوشت این همه  حاال
 ؟در خاک های هنوز بیدار ماندهآن همه چشمرود با چه میحاال 

           نداشت      را ییتصوری از معنا آب از ازل تصویر یا
      اد   افتفرو من دلِ  در یاتا این که کالمی از شاخه

 کرد  هاِی توذره آغاز به بافتِن دستمانی ذرهو ریس
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 یوسف ُحسنِ 
 

 زبان بودیم      تویِ ر دهاِی تاریک و تو زندان یِ استثنا    زندانی ما بییِ و همه
 گذاشتیمو از مرزهای زبان پا که به بیرون می

 کشیدمیانتظار ی شما را ههمدیداِر     قراربی بنِد رهاییدست
     با همحروِف الفبا  گیریِ زند    و از جفتدر گلدان جوانه می یعقوب یأسِ 
      سر به فلک     عقایدکِش کمان کودکانِ  تعدادِ 

      ستآدمیدِل  هایِ زمین مجبور به گام زدن در خیابان
  آزادیناِم  با میدانی به ناِم امید    خیابانی بهبه ارتباط مجبور 

      رفتن از زندانی به زندانی دیگر مجبور به
 دیگرند مالقات کردندار    یا خائِن یکبا برادرانی که دوست

 چه از آِن خودکار چه از آِن زندان    ها میلهدانستن که و 
  دارنددیگر را دوست میصادقانه یک

 ک نند     دیگر را از ریشه برمیو صادقانه یک
 ر دورترین جایی از این زمان    د اما

 زبان    یا بیمنزوی و مسکوت  ُحسِن یوسفی
 ی در گیسو    پریشانصدها با هزاران آرزو در دل و 

 ی یک گلدان    در رویِش استثنایی
 کننده به کسیِی کسی نه خیانتدارندهنه دوست

 برکه مثل اپایانی بی دستبندهایِ  غمگین    بهاست دوخته  چشمفقط 
 گذرندآسمان میوسیِع ی از پهنه
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 کاه
 

 لولدبر هر آبی می    رود وشخصیت که با هر بادی میمثل کاهی بی
 و هیچ فکر نکردی به لولیانی که دست در دسِت هم    تو رفتی و لولیدی

     رقصندمی به ِگرِد آتِش بلنِد عشق های پای کوه   در پاکی
     نوردانکوه هوسِ  صدها کوهی که حتا هزاران زور و

خویش      هایِ من به ریشه یِ شعله یِ بندیپای    نتوانستند او را بسقوطانند
 ام     هایفرق گذاشتِن کفش و نه تبعیض       تعصب نام ندارد

 های به کلی مختلف راخاک
      یدرآورد را لولهنگ تو آن آبی بودی که تا انتها از دل خویش تنها

 الپوشانی کردِن دروغ ستِن خون و برای ش
 قعدهایی ممعاشرت با برای و 

 نداخواِن آزادیآوازهِی پرندهکه مسئول بر باد رفتن سِر هزاران 
      ِی آدمیگیهکن شدِن صدها آشیاِن گرِم زندو ریشه

 دود کشدرا در فضا می طرِح شخصیِت چه کسی
 معصوم  هایسؤال وهی ازانب   شود در آینه ُخرد میگونه این که

 و پشِت دیواِر دِل ما    امکاناِت برآمدِن دریا از خویش    محدود؟
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 دو رایتو  سی
 

 ندارد مرگ را آینه باز آرزویِ      تصویرهای این شیءِ دوروییبا وجوِد 
   تنها یک بار آوازش ست زالل و غیر قابل تکرار    که زیرا در دِل تو چیزی

 دهدوجودی نشان میرخ به هر م
     ُخرجینسرشار از خاطراتی تلخ و شیرین است 

 خورد     ت ر ک میدارد سراپای این اسِب سنگی  اما افسوس که
     درخشیدمی اشعزیزان یِ دوری با گوهری    که در سینهاز درِد 

     کندمینخبری دهان باز شده    یا مرده    نه!    عزیزانی اینک گم
 را  خورشید یِ تی از بشردوستیو بشار 

 !آوردنمی های خوب و بِد ش ترنجنهخا ایِ بر 
 شب آوردبه شمار می  خودمیهنِ تاریکی را 

 ب ر د    به هیچ جایی نمیرا  آرزوِی مرِگ ماهو 
      شکندای نمیگان را در هیچ آینهستاره

      در دروِن تونام بیچیزی  یِ تکراریزاللی و بی
      ربایداشیا میدل از    آدمی و سِر هوش از 

       فضا ِ در دهانافرازد برمی   را و سی و دو رایِت سفید 
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 خواستن
 

 بینمتو را ببینم     ببینم تو را دریا را می که هر وقت بخواهم
 تو را بشنوم     که هر وقت بخواهم 

 شنومها را میبرف یِ بشنوم تو را رقِص شادمانه
 گویمها را میهوارهکه تو را بگویم     بگویم تو را گت بخواهم هر وق

 خودشان زیبای برف نیز     در میانِ  اما شاید ذراتِ 
 از خودشان گالیه دارند     که تو هر وقت بخواهی مرا ببینی

 بینی     ببینی مرا خورشید را در خون مغروق می
 که تو هر وقت بخواهی مرا بشنوی     

 شنویشیاری دهشتناک را میان خویشان و یاران می بشنوی مرا
 که تو هر وقت بخواهی مرا بگویی     

 گوییی کودکانه تنها اسکلتی را میبگویی مرا در کالسکه
 تواندتوانست     میاما شاید     شاید اما     می

 شمار طور دیگری از ابتدا     شود متوفا     این گاه
 دطور دیگری     شود متول
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 دوربین
 

 ندبیندر خود نمی لیاشکاِ هایی که شکل     جانبی هایِ جان
 گیرندمی شانبه خود یهای مختلفهایی که شکلجان
 گیرند     دیگر را میهایی که جاِن یکجان
 و در این میانهدهند    دیگر جان میی که به یکهایجان

 ب ر دمی مرا به جانِب بید کند   نه را مجنون میمیا    خوِد میانه شدن
 تو یِ عکاسی اگر که دوربینِ     ؟به چه شکلی خواهد بود محتوای ماه

      گرفتن بودکه عاشق پاکی و پ ر  او    عکِس جاِن ما را بگیرد
     هماما تارک دنیا شدن از الفبا بیرون زد        دروغو بیزار از 

 تغییری در نظم      یِ یاما توانای    یا داد    به او چراغی نداد
 بیدار است و متفکر قهوه    را نداد شیری  ِ ی راههای منظومهنظمییا بی

 روزگار مسکن گرفته  یِ بازی یِ واشیو در ح
 زنگ زده نازکانه    اش  دراز و موازیحروفِ  هاهد که دور از قفسی

 گرددهای آزاده میدر به دنباِل جانو دربه
 یابما هیچ دهانی زباِن مشترکی نمیکه ب    ه هستمتسوخدل نانی من
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 عتاس
 

 اش را از دست داده هایایمان ای که تمامخواهی چون عقربهی میتا کِ تو 
 است

 گریزدخویش میحقیقِت از     زند وای که خود را گول میعقربهآن 
 فقط بگردی به ِگرِد صفر؟     

 اصابِت سنگ را در هر قدم    خواهی نادیده بگیری تا کی میتو 
 دل؟ی پاکآن پرندهِن آشیابیپرواِز به 

    مثِل لباسید گریمیی که استقدقفس     مسینِ   ِ تاز انبوِه قداسای بیزار پرنده
   خویش بسته  چِپ  ا کسی بر مِچ دستِ یلدا ر  شبِ     ؟کوتوله یاداعد بر قامتِ 

 د    که تا ابد ببندبول کرده ق
 سر تعظیم فرود نیاورد  و در هیچ مکانیاما هرگز 
 گان است     هتن برای پرندپاپوش ساخ    شانکه پیشه ی آناندر آستانه

  است بریدِن سِر انسان به خاطرِ شان    مزد و ترفیِع مقامدستو 
 سی و دو حقیقِت سفیدیکی از حتا     شودیافت نمی شانآنان که در دو دهان
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 نزدیکی
 

 مثل دو سایه    وان بسیار نزدیک بود به همتمی
 اشخورشیدی را که یک حتا نشنید   ی حیات اما تا آخرین ثانیه

 توانم باشم مندیگری هم می هر کسِ  !   تواند باشدهر عدد دیگری هم می
 ی جهان در این اشتباه باقیو تا آخرین سایه  توانستم بود  می

 اند     نزدیککه سینه و قلب چون به هم خیلی 
 کنندشناسند و خیلی خوب درک میدیگر را خیلی خوب میپس حتمن یک

 که مانند دو گاو      بودی    ِی همسایهتو آن دو برِگ هم
 زدند     دیگر شاخ میهمواره به یک

 تواند بودنابینا می که خورشید هم با آن همه نورش    دانستو کسی نمی
 گیتی      سراسرِ  صداهایِ  که اصِل تمامِ درست است    نابیناست 

 از یک ماده ساخته شده     نونصداهای از آغاز تاک
 ر استها ن  آدم یِ اما گوش همه
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 «خانه سیاه است»
 

 قراِر تو خفته باشنددر اعماِق بی   خاک مرده باشند و  هایِ پشته
 در پشِت زمان      زمین    رویِ  جا برو من این

 اشباد را با آن همه اندوِه سیاه  !؟  خوانا و نویسا باشم خندان و
 ها را راهنمایی کرده باشد به جانِب آتشُگل  هاِی تو  ُبرده باشد چشم

 ای باشم آسوده خیالجا شیرازهو من این رنِگ تو   دهاِن رنگ
 اگر این ذره       ؟  !مقدارابیده در تِه دقایِق بیخو 

 زندخویش قلم میناِک غمدِل به     جوید وخود را میِت ذاه در پدهر هر روز پ
با     امبرای آن است که من    در تو مردهدود    اگر که به سوِی خورشید می

     زایراِن گورستان است  ِ و صدای قدم    امتو مرده
     خواهد بیدار کندیا می    کندمیها را بیدار کوچهاین که 
 کرده بودندکه خانه را سیاه    ِم مردانه بودند آن مژگان رحبی هایِ تازیانه

    مداد    ای سرزمیِن در ِمه  و ابر را باردارِ 
 در ُسرمه اتیپادو سرزمیِن  ای

     به خواب رفته؟کوچِک آتشی  هایِ میان ُگل که در   ست نیسیاوش  آیا این
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 بهار
 

 آغاز     بنیاد نهادند از خاکی چه  تو را در
 اندازدچنگ می که هر چه این نهال به زمین و آسمان

 باز دستاِن من تاریک؟    ماندمی باز دستاِن من خالی
 داس در کمین نشسته است     چرا 

      اندآن گیاهانی را که کمربندی از بهار بر کمِر خویش بسته
 نور را هنوز  یِ مردهفریادهاِی     ؟نداو کفشی از شادابی را به پا کرده

 گاِن امید راهستار  یِ ماندهو باقی   توان شنید با چشِم سوم می
 توان دیدمیبا دهان هنوز    داِس ماه  یِ روزیِد فعالیِت شبانهبا وجو 

 ات سرشار از آبشاِر اندیشه استهای درونتو که قله
 خورددار آب میات از تصاویِر جانقلمو 

 درختی    برد به سویِ می قراربی منقاری   باز  رام  دلِ هایِ چرا دانهپس 
 ؟ وجوِد مرغیاز  ستمانده ا تهی اشدستان که کفِ 
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 میهن
 

 ستااش هرگز خبر نداشت     که چه چیزی در انتظارش نشسته باتالق روح
 فروتر رفتو با هر گام  گذاشت    واِن که روزی پا به درو یباتالق

 هاِی منروزی روان شد بر دست    آفتاب  جناِب آقایِ یِ ازهجن تا این که
 وجوِی تو برخاست هر شب    هر شمنو در به در به جست

 نشیندکه فردی مجنون بر آن می    ستایگویند در شعر صندلیمی
 باتالق باج و قالتاق و با  و مبارز    جوانجاودانه  فردی با امیدی

      و پاک بلندپروازگاِن هتار سکه  ستاین چه آسمانیاما 
      ؟ندشو در زیرش آواره می

     د؟پر نمی اشکه اعتماد از روی ستاین چه زمینی
      ؟نشاندپنجره می کنارِ در    مطلق را  تجردیست که ایاین چه خانه
 فریادش با که ام    ِی مرغی غمگینمن زخِم گلو

  رسدمیو به این نتیجه     گیرداندازه می مساحِت مرداب را
 اش هایپایهجا بگذاری    باز ای را که این هر چارهصندلیِ تو که 

 گی هو آوار     دارد  هستییِ ریشه در چهار عنصِر اصلی
 ُبرد!نمیرا    چاقوِی هیچ میهنی بی سر و ته طویل و  طنابِ این 
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 تماشاخانه
 

 اش دادندمیدانکه وقتی  ولی     او خودش را با وقار نمایانده بود
 فواره شد         تماشاِی دیگران پیِش چشمِ اش در دلقِک درون

 صدا زدندرا انتر تو و 
      ا که تاِج سِر موجوداِت جهانیر تو 

 نمایانی ترین آدِم عالم میو خودت را باشخصیت
 د     گیر ژست می اشدر خانهاول برای آینه آبشار 

 کندمی و تکرار تمرینبارها ا پیِش خودش اش ر هایحرکات و حرف
 دهد     می و به خودش نمره

 نشیندرود و بر باالی کوه میمی    دگذار آن گاه پا به کوچه می
      آورند؟نمیاز دار پایین را  گانِی ستارهسرهاخدایا چرا 

  کنند؟ها تعیین میترین خزفچرا سرنوشِت جواهِر را خرفت
 حقیقت بنیاد نهاده بودند هایِ پایهسنگابتدا بر  خانه را از اگر

 در مجبور نبود خودش را از جا بک ن د     خودش را بر دوش بگیرد
 و برود در کوچه و خیابان خودش را به تماشا بگذارد
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 پرسش
 

 کرد     مرا نگاه میِی صورِت سفیدیِبر و ِبر     تمسخری سرخ
 مم     فهفهمید که چرا من نمیو نمی

 است     جهان موجودِ  ترینکه انسان مسخره
      ؟رودبه خواب می چرا خروس خودش هم    از آواِز خودش و

      برای چه چشم بگشاید پرسش
 سگانه باقی خواهد ماندوقتی که قلِب سگانه تا آخر 
      و یخی که شبیِه دست است

 رانید؟     را خواهد گذ شروزگاِر خود پیِش تابستان با گدایی
      ستا غلیظ جاری یُحزن    های تمسخردر رگ

 دشو های خودش زنده میلهشع و از    دمیر های خودش میو آتش از شعله
 خواِن قلِب تو     عقیِق غزل

 ِی چه کسی بنشیند   کند که بر انگشتِر سینهاش فرق نمیبرای
      جاییهمهاست  یگیتی گرگچرا که 

 مشنو می گیاهیآن  ها را تنها از دهانِ ترین پرسشنهمن بهاراو 
     ِی تمسخِر خویشانه در حواشیغریبکه 

 است نشستهسگانه  هاییقلب یِ ما به ناگزیر در نزدیکیا
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 تقویم
 

 اینِب هیچ دیو یا فرشتهدر ج  که  که بُجنب   ام بر ذهن زندمی ی تلنگرتقویم
      شدز لنگری که دریا ابتدا به خود نخواننی    نیستاقامِت دایم جایی برای 

 ِی جان    از بزرگیاین جوال ش    نراندخود و سپس از 
 و اسب حسرِت بال درآوردن را دارد     گنجد    میهم ن در جواِر خودش

 بافته      یابلیس و پودش را    ایتاِر بادبان را فرشته
 که بجنب زندام میخانه ت ق بر درِ دستی ت قکه 

      هستند ریختنیهمه فرو     گی هزند هایِ سقف و ستون و دیوار 
 و صدها فلس برای به دست آوردِن دِل یک ماهی

   کنند دیگر مبارزه میبا یکورزند و    دیگر ر شک میبه یک
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 حادثه
 

 ای و در کجا رخ داده است     چه حادثه
 اده است     ای ددر کجا به حادثه را شدرخ خو 

 اشای درخشان با دروِن خشککه چشمه
 خواهدبه ارمغان میعشق را ای به این جا آمده است و از من قطره

 و آسمان با آن همه چشِم کورش به این جا و     
 چه کسی با خود عهد بسته است     ؟را ی عقلیی شکستهاز من الاقل ستاره

  را     اشهای پنهان در پنجهلیکه سی
 نوشم     من شرابی آبی را می    ؟ها بسپاردتابه یِ سرخیگی از د م به همه

 بوسمو وقایِع زیبا را می
 است اش از عشقیبیمار خوابم که با دریایی میتنها و 

    چه برجی در دِل آدمی فروریخته است     
 گویدتابه را مینرِم تو     مجیِز ماهیو  چرب زبانِ که 

      کنند؟گی را بسیار بد بازی میهن     ش ترنِج زندو دو رِخ م
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 قفس
 

      گیرد به هیچ قفسیای وحشی که خو نمیمانند پرنده
 پرماز خوابی به خوابی دیگر می    گیرمخو نمی سیف  به هیچ ن  

 کنم ام را مدام عوض میهایخورشیِد اندیشه
 ست     ا از آزادیقفِس تو     سوزدآتشی میبیجاِن تو از 

 ِی آرامش     به بهای یک بوسه    ات از خألسف  و ن  
 شودارمغان می قراری به توبیدو آغوِش 

      کنیپرواز می ای وحشیچون پرنده   از جنون  سارانیو بر روی جاده
  سپری از تظاهر        ارچرخ از دروغ دارندهچ جاها اینماشین

 بنددمی دیگرانش را به روی خود "در" جااین ای از منفعت   آینه
 نشیندِی دنائت میبر سِر سفره   پشِت خودش با خودش  و پسِ 

 خوابیگیرد با هیچ رختمانند رؤیایی که الفت نمیآری    
      ای          گیرم با قفِس هیچ عقیدهمن الفت نمی
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 ستاره ای ازشکفتن بر ساقه
 

 مثل پیاز مرا که کنار زدند    پوستهوستهالیه و پالیه    اهفها و الحرافی
 ها بودها و صداقتی تاریِک تو را یافتند     که مادِر درهِم دروغهسته

 و دستمال خود را پنهان کردند   ها پیوسته عصیان میاشکو از او بود که 
 گی     ریشهبیو  یرگکه از بی    تا نبیند و نشنود آنانی را

 اندازد     شان ُلنگ میزمینی در مقابلسیب
 اشهای هر حاشیهکه حرف    ایروم به دروِن آینهدارم و میخودم را برمی

 ای یگانه دارداما زردچوبه    متفاوت است شهای دیگر گرچه با حاشیه
 گردد     نمی شهنگامی که زمین به اختیار خود

   تابد   نمی شو کهکشان به اختیار خود
 چرا سر به شورش برندارند؟ دارند؟   سر به شورش برمی چرا این قرمزها

 دروغ و  یِ اش درهمیپشتی که دهانزد با الکو اگر آن دالک عشق نبا
 صداقت است

 ی دشمن چیزیو نیاموزد از صابوِن خود و کیسه
      بردارد و شرا از خود شدیگر چه کسی خود
     و صعید یابدتبا آب       دست در دسِت آب 

      ؟کند ادعاِی خداییو     ایهستار  بلندِ  یِ از ساقهسر زند 
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 شب برادِر جنایت است
 

      مانده بودندرا تمام شب  کش در زیِر برف   دو دست
 شده را     دو دسِت گرِم گم    کش در زیِر برفدو دست
 اشآتشصدا و بوِی که  ی راام هیزممن نه یافته  خوانده بودند   تمام شب

 امیافته شده منه خود    های دیگر تفاوت داشته باشدآتشصدا و بوِی با 
 کنندها را انتخاب میشب هاینیمه دانم که گرازان   اما می

      داریو تو سالِح مذهب و خرافه را برمی   مزارِع جان   ِ برای تاراج
 هاها که در موجمثل موج ان   دیگر  یِ ِی هستیبرای به آتش کشیدِن خانه

      دنشو استحاله میها ها در اندیشهاندیشه
 آمیزندها درهم میها و دشمنیو ذراِت نسیِم دوستی

 گذرد     از روِی سرم می هیجان مثِل پ ری
 شودام پهن میدر زیِر پای یعشق مثِل فرش

 ؟ل را دیده استامکه خواِب دو دستکِش ک    هستم خاکآیا من تنها یک تکه
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 پاسپورت
 

 ست     ا ذراِت هواپاسپورِت من 
 ران     تو به دیگ یِ حقیقتییا بی و من خسته از اثباِت حقیقت

 انسان یِ درپیکه تنها برای تحقیر کردِن پی    ستا بهاای بیپارهورقزمین 
 شودسِر ساعت معینی از خواب بیدار میدر هر صبح 

 زنی هستی که مغرورانه به این سوی و آن سوی قدم می خاکیو تو ذره
 کنمثبت می ام در هواُتف من با خفیفان و خائنان را

 ها مزاحِم شنیدنگوش اند   حِم دیدنمزاها چشمدانم که و می
     نباید امعا و احشا داشته باشنداصلن    هستی پاِک دفتِر ِی واقعی  ِ مرزبانان

 د     نور نه باید با باج و رشوه  کسی را به دنیا بیا و   ای و نه جیب و جامه
     زندقدم می هاخوابی دارد در خیابان    دیا کسی را از دنیا بمیرانن

  گی و گلوله و صلیببا گرسنه یابدمیبیگانه  و خودش را خیلی
 اند     شان بستهو با آنان که ُتفی را بر مِچ دسِت چپ

 تا از مالقات با شخِص چپاول کنند   ه میتند به آن نگادنو ت
  ِی واقعیهاسبزه    و با فرِد بطالت محروم نشوند

      اِن اهلیپایِی چهار آزاریبیگذارند به بیشتر احترام می
     ِی ذهِن آدمییقت" که ساختهحق"پنج حرِف تا به 

     ورتی از ذراِت هوا نداردپاسپحقیقتی که 
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 زمستان
 

 اش را          دماغسوراِخ ده از به جاسوسی سر بیرون آور  موهایِ 
 !     کنب تدر نظر بگیر و فکری به حاِل خود

 زندکه اگر شاش هم حتا در هوا یخ می
 !اندبر پا کرده آن را گران و خبرچینانست که توطئهاز زمستاِن سختی

 کشد     م سرمیم به د  د  اش ِی سنگیبا دماغهکوه 
 رود     باال می دارد ِی زیباکدام دره د دامنِ تا ببین

      از شاعراِن دیگر سر استاش    کند که خیالل میخیا آن شاعر
 زرد است   زند در فضا یخ میهم داند رنِگ آن چیزی که از او اما نمی

 همان نیازهای جسم یک مگس     ماننِد و نیازهای جسم او هم درست 
      اندها کوتولهو کوه سرد هاجا آتشاین ست   ا ی دیگریا هر حشره

 اندو ِله ندزیر پای گوزن و گراز چون میوه ل ورد ان درجا آبروِی آدمیاین
    هستی  ییُپررو  یِ مو آن و تو 

 کشدمی به بیرون ها سرچینی از سوراِخ دماغبه سخنکه 
 ساخته از خودش را ای درازتازیانهکه یا آن شاشی 

 در دامِن خشِک کوه     یا     دریا امِن خیسِ من در د
  گرچه کاهی بیش نیستم    در دِل تاریِک غاریا    من در دامِن مهرباِن یار 

 کنم برای دیدِن جهان    با مگسِک هیچ سالحیرا میزان نمی امچشماناما 
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 عروسان
 

 اند     هایی عظیم ایستادهشمع درختان مانند
 شان را پایانی نیستچشم از هاو چکیدِن برگ

 دنیا     سفیدپوِش  انِ چرا که واپسین عروس
 پوسند     در زیِر خاک می ذرهذره هایی هستند کهاستخوان
 مأیوس و مثِل ماهی    کرانه هستمدلتنگ و بی    مهست من شب

      محبوس در تُنِگ اندیشه هستم
      های اوچشم گانِ هستار  انددیگر به نیستی پیوسته اما

 اشداشتنِی مویامواِج دوست    اشِن کوچِک ابرویکمارنگین
      دانستاش را به روشنی کسی نمیاو که نام
      ِی خویشبر لبهفطرتان را صدای پستکه صورت و هستی شوریده تو رودی 

      خواهدشنیدن نمیدیدن و 
 را  بانیو داس ساهیچ د که  هستی یاِی روشِن دروِن ساقهشیره تو

 نامه    نه به دعوت    نه به نام و نه به نامه
   دخوان  جا فرانمیبه این    نه به خواهِش عامهو فردی  به طریقِ  نه

 نشیندهاِی آزاده نمیها و جانلبرای گُ توطئه  ِد میزِ ر با آنان گِ 
      خیزاندبرنمی شانیجاآفتاب و آب را از سِر خانم و آقاِی 

      ستهاِی آسمان اآبیدِل داماِد     بلندپرواز یعقاب    گریزاندنمیجا این از
      اش را پایانی نیستو چکیدِن پرهای اندوه

      ای نیستاش را کرانهعشق و جنونآتشیِن دریای 
 دنپوسد مینذره دار ذره   در زیر خاک و ت هایِ زیرا استخوان

 کشندرمز را میخطی قات و حشرات بر شناسنامه
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     جهانی ظلمانی و گستردهدر شِب  و کهت
     استوار بودیعظیم و درختی  مانندِ 

     خواندات شمعی روشن آواز میو در کِف هر برگ
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