
 5 های شورشیشمع

 

 صدا

 

 تو آغاز شد یِ چشمانِاز دو حلقه

 زنجیرِ پاهایِ من.

 ستزندانی مرواریدِ من در

 گانِ توست.ش مژاهایکه میله

 یِ فرارم در تقالاهایاشک

 افتند.یِ تو فرو میدوباره بر گونه

 ست صعب و سرد ا درونِ رازِ تو دیواری

 انیِ زیبایِ پریگیرویِ زندهبر  اشگیفرو ریزندهکه 

 بسی پُردرد است.

  اشدیواری که در مقایسه با بلندی و درازی

 است. یک هزارمِ ثانیهفقط عمرِ من 

  زمینکنونِا از آغازِ تاریخ تا

 ایمیِ ما حلقه بر درها زدهیک همهیک

 ایماما عجبا که باز دیده

 یجرینگ و هر صدایِ دیگرجرینگکه 

 ست.ا هایِ تویِ چشمتنها از دو حلقه
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 هاشنهد

 

 گی را خریدهمرگ که میلیاردها زنده

 اش نیست پرداختتوان

 ! یِ آشنایی با شمایان راکفاره

 شما که بسی نور و ستاره را

 ها غریب گردانیدیدبا چشم

 یِ پلک وسُرمه را به هم زدید.و قرارِ عاشقانه

 آشوب شما بودید در دریا،

 مانیهای آسو در سَرِ راهِ رجعتِ ما به منزل

 صخره و خار، شما.

 گیردکاغذ حتا در آب آتش می

 تان بر آن نوشته شود.اگر ترحیم

  تا پیشِ دیگران  و مرگ،

 ی شریفهاگاهِ انساندر پیشو 

 ببخشد شاعتباری به خود احترام و

 ی شما راهای پُر دشنه و پُر ریاچشم

 هرگز فرو نخواهد بست!  آخرین بدرود،  به هنگامِ
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 نامفهوم
 

 ی تو دریایی داردحنجره

 کند غبارهایی راکه صید نمی

 که اشاره به اعداد دارند.

 شانه کردنِ خون

 کند صیاد را.زیبا نمی

 تو در سفری هستی ختم شونده به حنجره 

 هانامردمیاز  ها،گیو من گرچه بیزارم از آلوده

 دانمزیبایی را میوجودِ نه رازِ 

 م.توانمی را نه رهایی از دریا

 ترندروم که عاشقهایی میاما به جانب

 گنجند در بیست و چهار.و نمی

 بگویدساعت  اسرارِ ازهر چه گیسو سخن 

 .مانَدباز رنگی در آینه نامفهوم می
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*** 
 

 شود پروازِ جنایتقطع نمی

 دریایی که غبار آفریده است او را. بر

 گیرمپَری برمی از جنایت،

 شوند.میها آبستنِ قطعی نواژه

 دریا در تهِ

 یِ من و تو خفته است.چهره

 سنگِ قبر است. ماه،
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 شکستِ تثلیث
 

 تقدسی در گُل تزریق شده بود

 که بُردم، تا به او ارمغان کنم.

 دردِ گرانِ با دیگران بودن بود بیماری،

 یعنی از ناعاشقان سرودن.

 و هراسان پنج انگشتِ من.

 او به من گفت

 یِ پدر و مادرشگیت زندهآسان نیسکه 

 سه خواهر و برادرش. بیمارند

 عطرِ گفتارش

 شکستِ تثلیث بود 

 و بر پشتِ من یادهایی از سخنِ تازیانه

 کنم.نمی ای از آن را برایِ کسی آرزوکه حتا دانه

 خانهدر آن فاحشه

 یِ خدا را یافتم.خانهمن 

 اماز آن پس هر آه

 ست.ا چهار ضلعی
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 انتخاب
 

 خواب دید که دانشمند شده است درخواب، پرنده

 یا شادِ نادان باشی  دهی نادانِ شاد،تو به او گفتی ترجیح می

 تا این که دانا اما شب و روز مشغولِ درآوردنِ تیر از پیکرِ خویش. 

 

 

 

 

 

 

 گیکرانهبی
 

 ای باز گردمخواهم به آن کرانهمی

 ای نداشتاش کرانهکه زیبایی

 بوددر سینه ن یو سنگ
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 از آن بشکند. یآدمآرزویِ تا 

 بهشتی که از انجماد

 چکاندندمیرا بر خاک حیوانات نه اشکی 

 آمد.شان بر مینه آهی از سینهو 

 امهای نازنینِ یخمن در حسرتِ کوه

 آن جا که جانِ واالیِ تو بیگانه بود با گندیدن.

 آیند وام میها آشنا به چشمآدم جا اما،این

 تند.افغریبه می

 آیند وام میها خام به ریهاندیشه

 گردند.سوخته باز می

 هایِ ساکت و سردِ ازلهدر هیچ کجایِ کو

 ای تَرَک و طمع ذره

 خیانت نبود. و تنهاییای ذره

 جا اما که این مردمچیست این

 اند بی شاخ و دُمهایی شدهغول

 ظلمتایِ غار شان که با دهان

 مثلِ آهی زرد انتها،ه بیشان کهایو با دست

 دَم مشغولِ غارتِ مردمکِ آشنا   دَم به

 ؟ضربه زدن به اعتمادِ یار
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 نشانبی
 

 ساحل دیوانه شد

 کشی دست زد.اش به خودو دریا در اندوه

 اش شتافتممن که به نجات هایِدریا در دست

 ای مبدل شد.به جوجه

 هار در ساحل منتظر بودند. هایِو سگ

 ظریفِ جوجه ندانستم هایِزمهسپس از زم

 .را گیدارد، یا زندهرا مردن  که قطعن هوایِ

 پس او را رهانیدم در عظیم و تنها منزلی

 همه از استخوان. آمده بود،که همه از گوشت بر

 اما ما تا آخر ندانستیم

 نه آشکار و نه نهان

 جانِ شما کجاست!جذابِ گاهِ که جای
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 ختم
 

 گذردمی اشک ها،از زیر پل

 اند عابران.و بی سؤال

 م یک بار برای همیشهاهایشد پرسشاگر شُسته می

 شدند عابرانشفاف می

 دادند.و تو را باالبلندانه بازتاب می

 شوند دو سویِ پلحاال که به یک نقطه ختم می

 پس برای چیست عبور؟

 ستی شما در ژرفاییچهره

 که خود چهره ندارد

 ما درآن های چشم ژرفایی که

 زدن به یک مژه

 ند.دهیِ مناظر را از دست میرژه
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 پاندول
 

 خرامانعقربی 

 ند.خوارا میتاک تیکیِ ترانه

 گذارد.اعداد را در بانک می دار،یِ ریشماهی

 گیرندآنان که از تاک بهره می

 دیگر گرفتارِ زنجیرِ ساعت نخواهند بود.

 ش ربوده شده استای که اعدادصفحه

 بدونِ شور و شعر و شعفا آی

 ؟گی را به سر بَرَدزندهیِ سکوت و سفیدیگونه چه

 داردمیکوسه نیز بانک را دوست  ماهیِ

 افزاید.میرا به تازیانه  عتو سنگِ سا

 ای مانند پاندولتو سرگردان مانده

 میان دو دنیای دهشتناک.در 

 ذره تأثیر کردنِ زهرِ عقربذرهو من زمان را با 

 گیرم.اندازه می یِ مردمانیداریدر ب
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 اضطراب
 

 دُمِ مار 

 نگارد.میدر دفتر سَمّ را 

 به این سبب

 حتا در همان ورقِ اول شاید 

 برود بر دار.  توهوشِ

 پیش از پا گذاشتن بر راه پس،

 بر دار!را پاک کُنی تو 

 بتراش امید را چنان به نازکی

 و بیدار. تا من همیشه در اضطراب باشم،

 «ست.چوبهزارِ ماراین کشت» آن شب گفتی:

 و   خورشیدو من به خیالِ طعمِ خوشِ

 خفتم. گانی در میانِ ستارهزرد هایِگُل

 گاه دیدماما صبح

 مارهای رنگارنگی را

 آمدندکه راه به راه از چوب در می

 جانِ عطری.، جسدِ بیهوشییِ شدهخفههر طناب آویخته بود، سرِ و از 
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 تپاسپور
 

 پاسپورت ضبط و 

 تواند گشت.های خویش باز نمیپروانه دیگر به سبزه

 زنم.می پَرحنظل پَر فقط در کابوس و

 داشتمچرا سَر از شهد بر

 و بر بالشی گذاشتم

 سایه و شبح؟ سرشار از

 در این سویِ مرز آه،

 ضبطِ تو

 زیر و بمِ نبض وگر چه از 

 من پُر استسرد و گرمِ گلویِ اصواتِ از 

 شناسدای باز نمیرا ذره یِ پریروزهاپروانهکسی دیگر ا ام

 چه کسانی بودند که داندنمیدیگر  کسی

  به میهن بهاران  به ارمغان آوردنِآن یارانی که برایِ

 یِ پاسدارانپاسپورت و در واهمه از گرفتار آمدن به حنظلِ شکنجهبی

 گذشته از جان، از مرزها عبور کردند

 و زندانی برایِ عبیرهایِ فردا ناشناخته باقی بماند. یِ زندانکلمهتا 
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 نور
 

 گاناین همه مژه

 شانهای سیاهبا تالش

 در برابرِ نورِ یک قطره. سدی نشدند

 اییِ کوچکِ لرزندهکره

 افتدخاک می که امروز بر

 تا فردا به هنگامِ درو

 دل بخندند. از ته صمیمی و هاسیاره

 اما نه!

 شوید در هیچ آبی.تن نمی رزامنطقِ این کشت

 ایدایر کرده است بر شاخهرا ای خانهاو که فاحشه

 چون گُلی را بزرگ ایخانهیا ضراب

 زده است بر گیسویِ کشوری

 در این جهان و باالتر تر استگویا بسی محترم

 و  یِ باغاز سبزی

 وارِ آدمی.یِ قناریچهچهه یِهامستیسراز 
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 گونهچه
 

 جوشد.انسانی شفاف نمی مه،از چش

 تپد.منجمد می نبضِ تو،

 کند.ای را رسم نمیدیگر سینه حتا بخار،

 پژمرند در بیابانها مینقش

 پایِ وحوشو از جا

 شوند.کدر زاده می یهایانسان

 هاام سالگوش سپرده ها جانبه صدای انجمادِ

 غُرشِ نوزادان. م،اهایو در کابوس

 ای یاران به من بگوییدشما 

 پااز این جا

 ماه؟یِ شنیدنِ نبضِ زاللیتوانیم رسید به میما گونه چه
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 بی آن که
 

 کند مصاحبهنمی یِ توحبه

 آن که زمین متوجه شودزیرا بی 

 آید درخت.میبر

 کند نابینا.می ش دوشِ خودها را بارِفونمیکر

 درختِ عرعر. دهدهای خالی را بار میحدقه

  و زمینیِ زردِ هاتناییاعبیو ما 

 رازمان کردارِ قرمزِ  مغزِبیتکبرِ 

  یِ خویشهادر نادانیبوسیم سراپا می

 گزاریم بارهاو شُکر می

 کر و شَیِ بیگیاین زنده

 !شادی راهایِ بیاستکان

 

 

 

 



 20 های شورشیشمع

 

 ریشه
 

 تو سال را خوردی ها،نیاز میان خورد

 ت.اهایاند دندانکه مصاحبِ تجربه

 اما دَرد را  ا هتجربه

 های منکنند از دستدور نکردند و نمی

 آمد نهو تو را سَر

 ی گوناگون وها میوهدر میانِ میلیون

 سار.شرم یِهزاران شاخه

 دهند   هایی که دقایق را از دست میخوراک

 گیرندو راهِ نامردمی و مرگ را در پیش می

 ستند؟آیا با ما از یک ریشه نی
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 جیرجیرک
 

 در جِرزها ها،مرده

 با دست و پاهایی به  زنجیر.

 شده پیچیای بانداِراده 

 تواند غالب آید برآهن؟گونه میچه

 دهند به آنان؟بچه  گان،های تو چه بگیرند از مردهدست

 پاهای مبهمِ من چه دارند برای گفتن به زنجیر؟

 های روشنِ جیرحیرکافسوس که اندیشه

 شب فانوسی نشدند در

 گان راهِ رسیدن به اراده را بدانندا ستارهت

 تا مردمان سرودِ بلندِ سروِ آزادی را 

 یِ آسمان بخوانند! به پهنایِ دهانِ آبی
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 معاش
 

 آالیدمعاش،آسمان را به خاکی می

 های رازقیرویند گُلکه یا در آن نمی

 رویند.یا بیمار می

 ات برای رسیدن به خانه

 بگذری سراسر کودن تو باید از پلکانی

 برایِ ارتباط با زمین اشیِ پلکانکه هر پلهو به آسمانی برسی 

 خط و خال را دارد. خوش یِ پیوستن به ماریغصه

 هایِ فقیریرازقیرفاقت با ام از لذت نبرده من البته کم

 ند.ابوده گانِ شریفِ شعرکه اهلِ دانایی و سراینده
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 پدران
 

 باران فرا بارید ، 1از بارانی

 هایِ ما خشک شدند.بازی و

 ها کُشته شدند؟چرا توپ

 گرگاین ها مجرب نشد از بارانچرا 

 هاست.یِ بازیکه آفریننده نه شُسته،آن عشقِ سرخوشی و

 گناه.هایِ بیتوپ آن رفتندیِ لذت میبه شناسایی

 

 نشسته گرگیِ جاپااز  ترین جاییدستدوردر معطر  دخترکیحاال 

 رِ حال و نه خستهس

  اشبا دو چشمِ درخشنده

 د طراوت را.زنشانه میدارد 

 اما افسوس که هنوز نیز باز

 مثلِ گذشته

 آورندمی کِشند و گُلمیامت ق پسرانی که

 د!خرنبارانی میکفش و کاله و  برایِ گرگ

                                                 
 ای که هنگام باران پوشند.جامه بارانی:  1
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 انعکاس
 

 کند دنیا در زیرِ دندانخوراکی را خُرد می

 شود نیرویی  نادان. هایِ ما جاریتا در رگ

 حماقتی شفاف است درلیوان.

 رمند از ظلمتیِ شما میهابه این جهت لب

 زندای میبوسه بر سفره و دست ،

 که نشان از خونِ آهو دارد.

 ها نابینایی پیچیده است.در عضله

 یِ غروبگیجاودانه

 ها.انعکاسِ خون است از این سفره

 چه بیابانی برخاسته است  آه،

 ها!دِ بوسهگَر از

 دانستممن اصلن نمیکه افسوس 

 هادندانناگزیرِ آن صدایِ از که 

 د!ای زاده خواهد شزلزلهعاقبت 
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 فقرات
 

 بر شاخه

 جز دو تکه آوازِ پرنده

 چیزی نصیبِ من نشد در تمامِ طولِ عمر.

 اما تو در ریشه

 دارِ کِرماز تنِ تب

 یِ آسمان را بیرون کشیدی.آبی

 ایی که فقرات ندارددر دنی

 تواند گردن بیفرازد.کسی نمی

 یِ دیگرای از مهرههیچ مهره

 افتد در گورستان.تر نمیپایین
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 خبر
 

 خبر را بر بخار نوشته بودند!

 اما پیش از رسیدنِ من

 باد به میهمانی آمده بود.

 از بارانها پس از سال

 رویید.و خاراسنگ خار 

 گشتم  انو من هر چه به گِردش

 ـ چون قربانی ـ                          

 را ندانستم.و آینه جایِ گُل 

 هاکه راهِ رسیدن به آن اماما مطمئن

  .رنگی از خونِ تو را دارد

 

 آنجا که ساطور به جا مانده بود

 بع بع را گوسفندان

 آمیختند!با بَه بَه می

 چوپانان خبر را بر بخار نوشته بودند.
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 تصحیح
 

 ایستد پی که میتو

 مدارها را اشتباه فهمیده است.

 شوند.ها از خورشید مردود میپالستیک

 گی.ها توقعی ندارند از درهم مچالهمزرعه

 حجابِ در راه

 ست.از چاپلوسی چینی واز سخن

 پیامی از آذرخش دان،و در چینه

 های من.برای اشتباه

 شناسد.نمیرا بست یِ تو بُنپرنده

 و از کلنگ

 درنگ.کنند بیمی پروازها قفس
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 بوسه
 

 شوند.که سَرها پدیدار می از دارهاست،

 کند.مرگ را خوار می سِرّی در سَر،

 میرد.مجازات می

 ست که سرش پدیدار شده .مُجاز کسی

 فهمد از رازچه می ریسمان

 ست؟و از جاللتی که در پدیداری

 آیندمیدارند ها از هر سو اجازهاینک 

 هوایِ متبرکیاین بوسیدنِ ستایش و  رایِب

 عاشق را یِ سرگردان و آن سَرها یِکه یادِ گرامی

 نوشته است.بر برگی فناناپذیر 
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 های سفالیچشم
 

  بود در خواب یِ دیگریبندیخوانتاس

 ند.که پَرهایِ تو از وحشت فریاد کشید

 گشتمی یبه دنبالِ کبوتر یآشیان

 بیرون آمده بود. یِ آدمیرهاز حنج یو آسمان

 دوستیو بی گیستارهبی

 که هرگز پتویی ندهایی بُردتو را به شکافته

 نبافتند.را هرگز عشقی 

 .سفالی بود یهایچشمشک بی هانسانایِ در چهره

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 های شورشیشمع

 

 عروسی
  

 عشقِ شدید به قطره

 به ازدواجِ تو با دریا انجامید.

 شدندیهایی به سوی شنا پرتاب منارنجک

 یِ ساحلبه سویِ هر زاویه اما از وسطِ دریا

  آمد.میبازشقایق و شیرینی 

 سامانی بیدود

 کرد.پایی را رسم میبند

 شوند؟هنوز می شدند،میامواج به پایِ چه ارزشی قربانی 

 دبینچرا کسی نمی

 گویدچرا کسی نمی

 و تاجی را بر سر دارد آن که بر تخت نشسته استکه 

  ش اامانِ بیهایخواریبا آدماش، ِ فراوانپای دست وبا 

 ست؟ا 1عروسِ دریاییتنها یک 

 

 

                                                 
 جانوری شبیه خرچنگ  1



 31 های شورشیشمع

 

 چمدان
       

 ها هیچ کدام وزن ندارند.سایه

 سفر کنم؟  از آنان درونِ کدام یک

 در کفه نباشد یاگر خورشید

 نه فرود! شخصیتی، در ترازو آیدنه فراز می

 و قطار چه از آسمان بیاید 

 اچه از دری

 یک ایستگاه خواهد بود توقف در

 آن هم در برهوت. سرد، ایستگاهی

 تحویل دادندرا دانم چرا به من چمدانی نمی

 ست؟هاییفقط جمجمه که در آن فقط جمجمه،

 

 

 

 

 

 



 32 های شورشیشمع

 

 جاپا
 

 در به در به دنبالِ چترِ طاووس است باران،

 و ابرها به هیچ وجه معترض نیستند.

 کنی توباران را راهنمایی می

 طاووس طلسمِ زیبایِاندیشم که بیمیو من 

 عبور خواهد کرد؟چه کسی از درها 

 در هیچ گوشه و هیچ میانه و هیچ جا

 نه چراغکی ای نیست،ستاره

 . 1صدایی از قُوَکیخُرده نه

  خاکدانم که من میو 

 آب را تنها گذاشته و غمناک 

  زند و خودش بوسه بر جاپایِ چاقو می

 د.  آورهای نابینا درمیچشم ازدواجِه و مناظرش را ب

 

 

 

                                                 
 قوِی کوچک  1



 33 های شورشیشمع

 

 خالتَک
 

 گرسنه است شنانی که خود

 اندیشد.گان میگرسنهیِ سرنوشتِ سوختهبه 

 یِ توست در اندیشها شفاف آبی

 ضدِ خودیّت. زن به آجریبوسه

 اندتاریکهمه ها نرخ

 و من عاشقِ نانی که بر چهره خالی دارد.

 تاو جنای هاسنگ میانِ در در ظلمت، است ظریف راهی

 شناسدکه نمک را نمی

 شناسدرا نمی نمک اوکه 

 کند.مندتر میثروت و تنها ابهام را

 این همه قرض 

 کننددر مقابلِ یک خال تعظیم می

 اندیشند.گان مییِ گرسنهو به سرنوشتِ سوخته

 

 

 



 34 های شورشیشمع

 

 نساجی
 

 شکافد.را می هاگیزنده دار،

 آستین است.ی که در شود ماهغارت می

 شوند از گورهای شما.ها بر میپارهماه

 رویددار می پایِ غارت،از جا

 تا هزاران سالِ دیگر هم که باشد و ما

 م آمدیها بر خواهاز شکافته

 یِ آسمانیجایییِ ظلمتِ همهبه ویرانی

 گذارد.ای ارج نمیرا ذره که آدمی

 اند حتا بر لحدهادرج نکردهچرا 

 ها را؟ زیزِ شهابنام و نشانِ ع

 

 

 

 

 

 



 35 های شورشیشمع

 

 خیانت
 

 هاییکنم به اندیشهخیانت می

 ،که این درخت را آبیاری نکردند

 به خورشیدهایی

 ، که سایه از آب در آمدند

 هاییبه کِرم

 که خود را کریم نمایانده بودند.

 .حریمِ خیانت را حفاظت خواهم کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 های شورشیشمع

 

 شبِ ابدی
 

 هد!دها تصادف روی میقدر در تشکچه

 اگر چراغی سبز بود متکا را

 شد خواببه گروگان گرفته نمی

 گناه.هایِ بیگرفتند گُلو نه گُر می

 شود لحافباران میتیر

 کند بوقی قرمز را.بندی نمیته و صحاف،

 قارقاری طنین انداخته از قیر،

 .که ترمز ندارد

  بند همچشمهای ما را بیو چشم

 وزمره و نازیِ رهابا نازل کردنِ خواب

  یِ اتومبیل و بسیار طنازیی که هست رانندهاهورامزدا

 اش خُرناسه و آبجو و کبابِ غازو خوراک

 بندد.تا ابد می

 

 

 



 37 های شورشیشمع

 

 هر دقیقه
 

 فهمیدمای تو را میقطرهیِ به اندازهاگر 

 آمد آسمانی                                   ام میبه دست

 دارایِ آینه.

 نداهام انداختدر اندیشه را یغریقان آذرخش

 است.  تصاویرمَدِ نظرِ که همیشه دست،

 قطره هر دقیقه،

 کند چهرهعوض می

 و سگانِ دریایی به جستجویِ انگشتانی عاشق هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 های شورشیشمع

 

 دوباره
 

 اندها آویختهکوه هایی که از آنان،شاخه

 کند.نوردان را مثمر نمیکه کوه یاو آبیاری

 هراس است بشخور،آویخته را آ

 به کالمی بند. و پشتِ کوه،

 گردد سقادر خطوطِ شکسته می

 توها.به  دهد به تو،و پیامی از آینه می

 به انتظارِ ثمر. در مَشک، شکی

 را دوباره مو من که در آینه خود

 یعنی هر لحظه

 خوانم.تازه می خواهم،تازه می

 

 

 

 

 

 



 39 های شورشیشمع

 

 سازیدندان
 

 جا با رویشِ دندانِ عقلاین

 شود نادانی.افزوده می

 خوشا زمانی

 شیر بود. اتهایکه مصاحبِ دندان

 جَویالفبا را می

 های سفید.شود بر مصاحبتدندان تیز می

 کند کرسی را.پا واژگون می

 من به جای دندانِ عقل

 ام.را گذاشته آتشاسمِ اعظمِ ای از شعلهخُرده

 

 

 

 

 

 

 



 40 های شورشیشمع

 

 معده
 

 آمدگرگی از مشرق بر

 خون ریخت. و در مغرب

 گونه آسمانی به این پهناوری را حراست کند؟چوپان چه

 خیزندی شما برمیابرهایی که از گریه

 سبب هایِ بیبه علتِ باد

 خورند.در چهار جانب شکست می

 ها عطری پراکنده درافق

 آورهایِ خوابو مجنون شده است از دستِ زنگوله

 گُلِ ما.

 ین گرگی ازند معدهرا پس می یهر چیز

 گان را.   مگر ستاره

 

 

 

 

 



 41 های شورشیشمع

 

 دکمه
 

 یِ دریا نیستبنده دریابنده،

 اشتباه نکن!

 بند بنده، بندر،

 ساحلی در بند.

 استخوان اسکله،

 خوان. ناخدا را در هایِ خونی،سخن

 گی رازنده بزرگِبخوان سرودِ 

 جا.این ست در تالطمکه گورستانی

 وقتی مرگ بیاید

 رِ دریا.داچه دین چه کافر،

 چون غوکانگان خفته

 .اند این جایِ خزه خزیدهبه خزینه

 و دو چشمِ شریر در آینه

 کنند.مرواریدها را مسخ میتصویرِ 

   تو خونینِبختِ 

 در سفر! ه استپوشیدبه تنِ خویش  را یهایِ رنگارنگرختچه 



 42 های شورشیشمع

 

 با آن که ندارد وطن و تنِ من،

  که طی کرده است را ییهاتاالب چه

 ه است!تَر نشد اام

  ن ولیبا وجود ای

 ه استپیدا شد یوتر

 که کارشبرای سازی 

 ستگیزیبایِ  زنده برداشتنِ باری از دوشِ

 ست.گیاش، اندیشیدن به رهیدن از بندهمشغلهو 

 

 گفتم؟چه می ،آه

 قصه رفت از یاد...

 یافتم! ها،

 به غریقی تعلق داشت.   یِ بر آب،این دکمه

 

 

 

 

 

 



 43 های شورشیشمع

 

 درز
 

 ای بودخانهر آستینِ تو سالخد

 یافتم را  من فریادی که

 هایِ نخستیناز الیاف

 افشان از زادنِ خویشای آمد آستینو نطفه

 با رنگی زرین

 گرِ سیماش نوازشدست

 کنند.یِ تو را افشا میهایِ مخفیخانهسیمِ سازهایی که سالخ

 شناسدسَر از پا نمیمرگِ من 

 نویسد میچیز  خورشیدییِ آن شوریده دربارهو 

 هاست.اش در بدنکه خاستگاه

 در این آستان

 گیرندهایی غره و سلخ را درز میدست

 بخشیگانه و رهایی تا آن ماهِ

 .از آستینِ انسان بیرون نیاید

 

 



 44 های شورشیشمع

 

 دروازه
 

 اند.دنیا را به بازی گرفته ات،دو توپِ وسطِ پاهای

 رسانَد.می میهای تختو را به توپ دنیایِ تخمی،

 اند.ها بُردهآرامش را از دست دو راکتِ زن،

 ند.نکشوت میرا اخالق  ،انریشتوپ

 ها و تشرهاتوپ اما

 گیرندهمواره گریبانِ مور را می

 نه گریبانِ گاو و فیل را

 گذرندهایی میاز دروازه زیرا اینان

 شان از پَله و پول استکه کلون

 یِ هر چاهه کلیدشان برایِ گشودنِ تاریکیهایی کمثلِ انسان

 از دول است.

 

 

 

 

 



 45 های شورشیشمع

 

 آسیا
 

 توپوستِ جسمِ یِ گونیگندم

 خواب کرده است.آسیا را بی

 نمااند روزهایی که در خویشگندم

 چشمِ تودور از 

 خورشید را کُشته

 اند.خویشاوندانِ ما پُشته ساختهجسدِ و از 

 انی خورشید و خویشاوند

 آسیااند یِپره یِزندهسر که محرکانِ

 پیشهجنایت یهاجُوگانِ یِ کارندهیِ سنگیو بر چهره

 اند.گانِ رنگی سیاهنشاننده

 

 

 

 

 

 



 46 های شورشیشمع

 

*** 
 

 ام از ساعت بیرون افتاده بود.دست

 گاز گرفت. ام راسگی رؤیای

 گان خواب مانده و ستاره

 رویید.گی میاز دارو دَم به دَم سرگشته

 ها باقی مانده.نام جای دندادر بهشت

 ست که تا ابد زنگ نخواهد زد.خدا در ساعتی

 

 

 

*** 
 

 زاید.میرا مرگ  مادر،

 از نور ست،گیگریه از زنده

 پیچد.و از هوای عجیبی که در ادراک می

 گیای از زندهچاقویی با دسته

 تر در زهدان باز داشت.مرا از خوردنِ خونِ بیش



 47 های شورشیشمع

 

*** 
 

 کُشند جانیانجان را می

 آیدان باز میج

 و در جسم 

 کارد.ها را میگونهچه

 دارد.بر می را چراغی از چِرا،

 

*** 
 

 سنگی از جوهر پدید آمد.

 جهان را خواهد شکست؟ آیا قلم،

 روندها به درونِ آینه میواژه

 و مرورِ رفتارِ ما و با تکرارِ سنگ،

 ی کوه.رسند مسخ کنندهبه موشی می

 نوردان.روند کوهمیشاید که دارند فرا از دُمِ موش 

 چنین که ریسمانی زمینی 

 یِ آسمانی.است در آبی ویده شدهجَ



 48 های شورشیشمع

 

*** 
 

 گرگ است. یِ مرگ،توبه

 کند درخت را.خونِ ما بیست و چهار ساعته تعقیب می

 کند.بع میگُل بع

 عطری شگرف دارد گرگ

 کشانَدرا به دنبال خویش می هایِ آدمگیکه زنده

 کندمی و شما را برای همیشه عاشق

 کند.گسل میبند، هم توبههم توبه

 

 

 

*** 
   

 به دریا رسیدم. ی زانو،از کاسه

 ها.از من بود آغازِ کوسه

 را آورد مجروحیّتی ، خویشتِمتروکیّ

 که نور داشت.



 49 های شورشیشمع

 

 تثنیه
 

 صدایِ من بود صدایی در

 نگاهی در نگاهِ من

 یِ من.ای در نیوشهنیوشه

 یِ تو را نبود رهایییِ بس گرامیهسته

 ای به طعمِ بدی.از پوسته

 شد.ها همیشه سنگ پیدا مییِ تصنیفدر همه

 یِ یک دَمبه کوتاهیای گیدر زنده

 تثنیه شده بودم؟ چرا گرفتارِ

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 های شورشیشمع

 

*** 
 

 سازدریگی که عمارتِ خود را می

 احتیاج به کوه ندارد.

 ستدر دلِ ریگ سخنی

 سازد ورنگِ خویش را میشکه استخرِ خو

 احتیاج به دریا ندارد.

 عقاب در بلندایِ عمارتِ تو

 کورکن چشمِ حسود هایِای گذاشته است از رخشهآشیانه

 هایِ استخرِ من.  اند سراسرِ کاشیو از اکتشاف

 

 

*** 
 

 ها را خواهند بوسید.صبحگردنِ سفیدِ  ،هاتنها طناب

 افزاید.آشوب از تخم می

 اند.تر معرفی کردهها خود را از ساعت دقیقماین ناظ

 جاست.یِ خروس اینسَرِ بریده



 51 های شورشیشمع

 

*** 
 

 تری ازمنتو آسمان

 آید.ت از فراز میاکه همیشه صدای

 من چترترم از تو

 ام.ست در دلخشک ا ایکه همیشه قطره

 "هاهمیشه از فراز"

 .اندکرده زایِ ما را سرگردان و درسایه

 است محدود نسانامکاناتِ بدنِ ا

 ستفراز و فرودِ هر صدا سرانجام در گوشی

 دود است. که غرقه در

 

 

 

 

 

 

 



 52 های شورشیشمع

 

*** 
 

 از شکست

 ای بر انگشترِ من نشست.پیروزه

 اینک اما  هر انگشتِ تو

 به انگلی تبدیل شده است.

 رود با روده اشتباه گرفته شده بود در ابتدا.

 ه کسی.دهد بامان نمیحتا،  انگشتِ امان ال دیگراح

 ا؟هیچ کجد در رویمیاز عقل ن یناخنذرهچرا  آه،

 

*** 
 

 چکدمیفروثروتی که از چشم 

 بَرد.ها دور میتو را از فقیر

 در گلو ترکیدنِ شناخت

 د.کنمینشین گذارانِ دریا همتو را با بنیان

 بدیل بییِ این تصویرِگذاریاز نام

 شکنند.ها در هم فرو مییِ قابهمه



 53 های شورشیشمع

 

*** 
 

 ستا ثانه از نجات خالیم

 رود.و هوشیاری به ویرانه می

 گشوده است. را ایخار در آسمان میکده

 ترسمها نمییِ ستارهمن از عربده

 شناسی.و تو کف را از ماه خیلی خوب باز می

 از یک بطری

 گیردبرمیرا ای جهنم پیاله

 .را ای دیگر بهشتو پیاله

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 های شورشیشمع

 

*** 
 

 روند.قلم می ها از کاغذ بهواژه

 اند.پوشگان سیاهخواننده

 زهدانی در مطالعه.

 اند.شیرازهها بیجنین

 افتدمیفرواشکی از انار 

 برایِ خودش بر لباسی که عروس

 است. هایِ کاغذ دوختهاز سفیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 های شورشیشمع

 

*** 
 

 خوانَد پرندهرباعی می

 در مثلث.

 چکد اشکاز دو بیضی می

 در هوایِ دایره.

 یست در مرکزاما مگر چ

 و جستجوگرانِ بهشت   گیکه آوازِ مشتاقانِ زنده

 اشبه خاطرِ سرنوشت

 شود؟یک لحظه قطع نمی

    یجا دیگر در آشیانآیا آن

 خواری برایِ خوردنِ خونِ اشکالِ هندسی هرگز ربا

 د؟وشزاده نمی

 

 

 

 

 



 56 های شورشیشمع

 

*** 
 

 در غرقاب اندهایِ جگرت غریقگوشه

 راب، اند در سات مردهآرزوهای

 قرارو بی ای مبهمبه گونه اما

 هم این و هم آن

  مرغابیانِ عاشقدر آوازِ

 زیند.می مرغابیانِ گرفتاردر جنب و جوشِ 

 بر سطوحِ آب تشکیلِ دایره

 گذارَد.در دستِ کودک میرا سنگی 

 آیدطوطی از دردِ زخم به فغان می

 جگرگی در غرقهاز  ینمک

 رسانَدرا به دریا می تو

 تشنه است. که خودشنمکی 

 امیِ یک مرغابیخوردهیِ کشیدهمن گونه

 هایِ آوازمو گوشه

 گنجند.الِ هندسی نمیشکدر اَ

 



 57 های شورشیشمع

 

 زبان
 

 گان بر بلنداناپرنده

 به خودشان بودند آگاه

 از قنداق و

 فهمیدند!تنها تفنگ را می

 طفل اما در پایین

 هایش.نیّتیبا بی هایش،گیشد با ندانستهحفاظت می

 اندروندر و این تخم را 

 شاد بود. زبانی شیرین و

 گانی بر دوشهایی که ستارهیا آن ها،باالیی شکن،با قند

 ،خواستندیا می ،هایشان داشتندخانهبابا را در گنجیا گنجِ علی

 شکستند.روز پروازهای شورانگیزِ شما را میشبانه

 آسمانِ ما که در پایین بودولی 

 و فروتن بود

 اش نه سنگی و نه سالحی بودگاندستِ هیچ کدام از ستاره و در

 .گرفتتنها از زبان نور می
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 سپندینه
 

 امچنان از صدایِ تو انباشته

 هایِ دیگر را.دهان که طاقت ندارم نگاه کردن،

 به من نشان دِه، یک دِه تارا!

 بدرخشد در آنو حقیقت که هوش 

 سجده کنم تو را. تا دَه بار،

 داردرا رفتن به اثیر هوایِ   امتوپ

   دِهبه من یگانه راکتی نیرومند را 

 رکوع  کنم تو را. تا صد بار،

 زایدها رکود میخناین جا از س

 رعد گارِآفریده ای آشنا کن،مرا با نطفه

 گیرد از رحم.رَحِمی که بار نمی و بیگانه با

 جانتویی آتش در میانِ این آبستنان،

 را 1بگذار آبستنِ فریاد نمِ در دست را!تا

 هایِ ژرفا.از سیم آید ساینده  سَر به ملکوت،تا جنینی بر

  زردی از این همه این جا،ها طاق شده است که طاقت

                                                 
 سازِ موسیقی آبستنِ فریاد:  1
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 وِزوِز.از آن همه 

 ات بربطات آتش و در دستدر جان

 اخگرم را به سویِ آسمان بجهان ای اختر،

 رد در برابرِ یک بط  وسَرِ تعظیم فرود آ تا جهان،

 از اسپند. ها بگیرند پند،و دهان

 یِ اشیاء عالمهمه سپندینه شبی که با من،

 زنینِ آدمبویِ نا حسرتِ شنیدنِ به

  اند.آکنده گانرویِ زیبایِ فرشتهدیدارِ یاقِ  به اشت
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 شریک
 

 امغمِ رغبتعالر

 بُردچرخی مرا به عمود می

 روییدند.واژگون می  هاآنجا که دانه

 ام از چه بودهراس

 با وجودِ لبخندی در اعماق؟

 کردندمی دو خُردسال را نوازش ها،روییدنی

 خوردند.مرا می هاو ریشه

 با وجودِ یک عمرعمودا

 نیافتای را در قلبِ خودش قبله

 .سوارآن چرخ ساختنیا 

 من سومین روح بودم

 و تو در دانه شریک شدی

 گی و قتل را. واژگونه
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 ای شخصیشعله
 

 هاش در سبزهاهایباران با زمزمه

 و رفتن به دیدارِ سنگ 

 کرداش را به من منتقل میردهاید

 گذاشت.و بر تو همیشه منت می

 ها رُسته بودممن که در میان سبزه

 هایِ خیس در کُتبچاپ کردنِ اندیشه که کردمفکر می

 هاستاز عشق به پروانه

 پُر از دَرد. به ما که پُر از تَرَک هستیم، و

 جاای اینقرائت نشده بوسهکه هاست اما اینک قرن

 ماهیو در این گوش

 ای از یک صدا نیست.رهحتا نیم قط

 من و تو هزار بار مُردیم

 تا به یک حقیقتِ قرمز رسیدیم:

 ای شخصی است با شعلهرنجور از شمعی 

 شود! یِ ابرها آب میکه همیشه سیاهی
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 عصاره
 

 با افتادنِ میوه در جنایت

 ها محکوم کردند او راتمامِ برگ

 که میوه. ،کنندای تغذیه میغافل که خود نیز از همان ریشه

 ستییهادانهاما درونِ میوه هنوز 

 برویانندرا یِ آن که مِهر شایسته

 بشکوفانند.را هشیاری که 

 اند:های این سقوط فراوانعلت

 های خوشبو در خودِ میوه.و هوس یِ شاخه،سستی باد،

 ایماما ما نیز مجرم

 نیاوردیمرا برنوری  زیرا از درونِ خودمان

 ی گم شده در ظلمت!  هابرای آن میوه
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 فواصل
 

 ایمما هیچ بسیار راست است که  در پیچِ گرداب،

 باز فرقی هست. اما از هیچ تا هیچ،

 شود تا ثروت دریا را ببلعدیکی کِرم می

 و آن دیگری پروانه 

 هایِ امواج را.تا بنوشد شهدِ اندیشه

 پرد ملخ نیز می

 او کجا و پَرشِ اما 

 دردمند کجا؟ یهاپَرشِ خیزاب

 مانَد تا آخرِ عمرای تاریک میکُرهحبابی، نیم

 ی.شود از صدایِ ترکیدنِ نادانیدار نمیو ب

 اما حبابی دیگر

 بویِ خوشِ پیراهنِ عاشقان را دارد.

 زنییِ کوه میای خیزابی که بوسه بر پیشانی

 ساییبال بر ابرهایِ عابرِ آسمان میای خیزابی که 

 هایِ عقابجِ اندیشهکِش تا اومرا بر

 انگیزشهایِ سراسر شوراحساس تا
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  چون زنبور مرا بنشان

 شانگانی که ثروتفرشتهکندویِ در میانِ 

 سخن و نور است

 شان پاک و پُرچراغو کهکشان

 .چونِ شرافتِ یک آدمِ رنجور است

 جااینکه 

 را  زارانیِ سبزِ مزرعهحافظه

  اند.ها پوک کردهملخ
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 جاودانه

 

 ام.هنوز من متولد نشده

 یافتنِ حقیقت است. تولد،

 نه ناف 

 که قلم نیازمندِ قط است

 برای نگاشتن

 زهدانی را سرشار از نور.

 اما اینک که از طناب

 محنت دراز شده است

 به دیگران عرضِ ارادت نکنتو 

 تهنیت نگو! جا،و به من هرگز و هیچ

  گاه مسکوت ستدر این تاب مترسکی

 گاه گویا.

 و دو درخت، دو دنیا.

 و من حتمن جاودانه خواهم بود

 میرد!نمی زیرا کسی که تولد نیافته،
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 شغلِ شریفِ این جانب
 

 نرفتم به رویِ دار

 شدم سرایدار. بلکه،

 هادر میانِ دار و درخت

 اوقاتِ زرد را 

 کنم جارو می           

 کینه و حسادت را

 کنمپارو می           

 تا دارو بروید

 برایِ دار و درخت.                 

 ام  زرتشتِ سرایدارمن

 دیگر نیستم  بی کار و بار

 عار. و تهی هستم از

 های  شاگرد!

 انداز را بیارجارو و خاک

 اندازم تا  بر

 دَرد و
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 زرد و 

 زاری را.         

 ام سرایدارمن

 های و هوی را بگذار و

 آی.به صداقت در

 نادوست! های! م،با تواَ

 هاحرمتیاین بی

 در حیاط               

 از چه روست؟                   

 

 ا سالیی چند صباحی، آری،

 یِ  سوسیال زیستمبه حقوقِ اداره

 تا در اوقاتِ سبز

 یا ناخدا را بیابم؛ گُل و خدا را،

 اما تو از همان آغاز

 شدی تاجر

 تا دهی جِر

 را، جمال و جانِ جهان
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 و دست در دست بگذاری

 گانِ دار را.بر پا کننده

 با  داشتنِ شغلی شریف

 پرسد این جانبدیگر نمی

 باید رفت به کدام جانب!

 جارو خود

 دهد سمت را.نشان می

 اما تو ای دوست 

 ای؟کار نشستهاز بهرِ چه بی

 خیز از هر چه اشتراک با نادوست،بر

 بیاور آب و 

 صابون و         

 کهنه                  

 تا باز شود طناب

 خداهم نا از گردنِ گُل و خدا،

 و تازه  شود دنیا

 دو باره!                    
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 عاشقانه
 

 به خاک افتادم ،از عشق

 در پای تو افتادم.

 ام!فتان

 فتح کردی مراعاقبت 

 بیش نیستم. ایکه کسره

 فتحه تویی

  اتکه فتراک

 رابَرد مبا خویش می

 تا بوسه بر فطرتی زنم

 فترت  دور از                    

 آیمدر ایو به خیمه

 خالی از نفرت.               

 اتخالِ چهره

 از اعتبار انداخته 

 را. هاتمامِ نقطه
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 الف بی تو

 شود از الفبا،طرد می

 علف با تو 

 شاهِ سبزه زارها.

 اعمال وآمالِ زیبایی یِتو فتحه

 خورشیدچونان که 

 بر زمین!

 اتنوازشِ دستان با، و بی،

 نان و سنگ

 شوند.    دیگر تبدیل میبه یک
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 عقیم
 

 تابیدراستی نمی در یمین،

 تا بید. و سراسر ابری عقیم بود،

 در یسار 

 کرد نثار.ای خود را نمیهیچ میوه

 ای فصل شدنه نقطه

 پرگار تا رسم کند خورشید را،

 امیِ چشمکهو نه در سی ت

 ابری آبستن.

 در بیست و چهار دریا

 راستی غرق شد

 ایو توقف نکرد هیچ عقربه

 در مقابلِ لعلی.

 و وصل نکرد هیچ لبی

 به خاکستری. سرخ را،
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*** 
 

 زمینها را که از زنبقچه 

 م برآوردم!اهایناخنبا 

 چون نگین که  را هاچه ستاره

 !ات نشاندیبر انگشتان

 شد.د در برگی که چیده میخونِ من بو

 فشان هایِ تو بودند در آتشقدم

 شدند.که مذاب می

 گردد.هایِ من باز میراه به ناخن

 ستا مِه گیسویِ تو

 شوند.که دیگران در آن گم می
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 کند.ها را خیس نمیست که اندیشهآبی

 خاکی که عشق را پُر

 ست.ایبر نقطه و بادی ساکن،

 ایکه مرا خشک نگاه داشتهتویی 

 ییدر خأل

 جنبانَد باد را.که هیچ فشاری از جا نمی
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 دگردیسی

 

 ست مرا ا هزار جنگل شگفتی

 فَرجامانه گونه دُری معصوم،که چه

 به ددی مبدل شد!

 از شیرِ مادر

 هایِ شیرتا پنجه

 ست پنج صد هزار بیابانه.راهی

 گنجیددر فکرم نمی

 ی که نطفه بست در زهدانِ کان گنج

 روزی ویرانی ارمغان کند  

 گان!به آهو بچه
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 کنایه
 

 کنمیِ گوش کنکاش میدر پرده

 ها را بر صدا بدوزم.تا بهترین نقش

 شود.ام از ویرانی زاده میمصاحب

 هاست.گوشه از آنِ سوزن

 

 

 با یوحنا
 

 خدا را از کفش تکاندم 

 از نیامدن ن،تا تکان نخورند منتظرا

 و رنگ نپرد از راه.

 گی.چسبنده از راه به در بُرده بود ما را،

 گی.بند نگشوده و تکیده کرده بود شما را،

 در ابتدا سنگ بود

 و سنگ نزدِ رهرو بود

 و سنگ رهرو بود!
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 وحدانیت
 

 تلخیک بادامِ 

 کند.ها را تباه میتمامِ چشم

 عالرغمِ همتِ مغز

 شوند در زمین.تکرار میگی خستهبی هابیضی

 یِ من.ای در شقیقهزند ستارهجوانه می

 خوانَد.هایِ تو را میآذرخشی لوزه

 افتد به اتحاد:ذایقه از دو نیم کُره می

 کنارِ مِهی بیدار  مغزی از عشق،

 متالشی شده است در چشم انداز.
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 هندسه
 

 شما ـ مانندِ من ـ 

 دور بودید از شعاع

 ا اما ظلمت ر

 یِ خفاش نامیدیدمعشوقه

 و هرگز فاش نکردید

 هایِ قربانی رانامِ دایره

 یِ پرگار بدانیدتا خود را برگزیده

 هایِ شکسته را به بیگاری بکشانید.و شعاع

 یِ ظلمانی بودیِ میانِ دو اندیشهمرا که گاری در فاصله

 هایِ پُر آذرخش؟چرا سخن نگفتم از ارابه

 و تو را که روح

 ترین انحناناکقوطدر س

 چرا کمکی نطلبیدی از رخش؟

 از منِ بی پَر 

 آید پَریپدید نمی

 و در جانِ شما خواهد بود
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 همیشه جِنی

 چاره را رسوا بنامیدتا خفاشِ بی

 و خود در زیرِ خورشید

 ها را بریزید. خونِ دایره

 

 

 

 گِردیدندان

 

 روید در زمینچرا دندانِ عقل نمی

 ی نان؟جنگ براتا نباشد دیگر 

 هایی سیاهخنده نی سفید،خو

 شوند.و کودکانی که در تنور زاده می

 نان به گلوله تبدیل شده

 هایِ در مهربانی.ریشه عشق، هایِ دراش ریشهآماج

 های مردم از زمیندندان

 اش را گرفتهفقط گِردی

 اند.گی با خورشید را فراموش کردهسایههم
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 گیبیگانه

 

 گذارَد اندیش نمیرانجهانِ با

 ام خورشید را بیاموزد.سبزه

 تکههایِ تکهروند آموزشهر چه فرا 

 داری از تصمیمِ تاریکِ خویشتو دست برنمی

 آشامیهایِ خونماشین تعداد، یا از سرعتِ کاهم ازو من نمی

 کنند.که هردَم  با سبزه و سوسن تصادف می

 اندیشیدر زیر و باالهایِ باران

 زاد بودندیا هم خواهر، گانی هستند که روزی برادر،هکُشت

 شناسند.دیگر را اصلن باز نمیاما حاال یک
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 عدمِ درک
 

 فهمد کوچهکتاب را نمی

 از دَر شده است. که پُر

 فهمد کتابکوچه را نمی

 که پُر است از کلمه.

 اگر نبودندها و دَرها کلمه

 کردند رفیعها در ما پروازی میها و کوچهکتاب

 نشست در جاهای خالی.و آسمان می

 کرد از شما عبور می زمین با دستی پُرعبیر،

 شما از زمین.

 شد.جالدی دیگر در جلدی پنهان نمی

 دَری دیگر نبود تا ددی از آن بگذرد.
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 هایِ شورشیشمع

 

 ود بودندهایی که به دنبالِ ستخته

 هایِ قاتالن.هایی شدند در خانهپنجره

 شود دریازهرآلود می

 ها.ترین تماس با این دستگیرهاز کوچک

 اممن که مقتول

 درختبی پویم،هایی میدر باغ

 شمعِ شورشی در دست. انبا هزار

 مست و بلند  ای هستیو تو خیزابه

 گنجدای نمیکه در هیچ خانه

 خدایی و بی نیاز از هر گونه

  ،ستنیز ناخدایی

 خرد. ها میخ میفقط از میخک که ایخیزابه
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 لنگه
 

 لنگه کفشی در وطن گم شده

 ارزد به گریه؟اما مگر می

 بی صدایِ پا. ای در کتاب،پنجره

 گی را  ورق زد زنده خواهرِ که،

 اندازد متن در چشم؟که لنگر نمی

 اعداد را بیرون بُرد از راه برادرِ که،

 کِشی به کتابی دیگرکه اسباب

 ورد؟آیمبه ارمغان نرا  تازه پایی

 لوال؟هایِ عتیقِ کپکزنگ از ساعت بود، یا از آیا 
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 انمادر
 

 افتد از منبام می

 شکند بامداد.و می

 مُبلغِ اوج بود مداد

 که بام از من باال رفت.

 ودسخن از مَبلغ ب در پایین،

 و همیشه نیاز به پزشک.

 گان تنها در تبلیغ وجود داشتند.ستاره

 هیچ نیاموختند داروها گی،از شکسته

 ولی با وجودِ این

 اندیشندمی گانی دیگرگونهایِ تو هنوز به ستارهجیب

 گانی که مادرانِ توفان و آذرخش باشند.ستاره
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 گیبرهنه

 

 نَه سوزن از سوزنده،

 .که دود حاصل شد

 گی خود غنیمتی بودپاره

 ست.گیاما اینک به تمامی برهنه

 زمستان.این شود در می منجمد یروحِ هر چیز

 شود جان.سنگ می

 شوم به داناییتر میمن گرسنه ها،گیخوردهاز چاک

 و به دوستی با پرنده و کوه.

 گیریزارهایی میتو سراغ از کشت

 ای معناکه حداقل در آن ذره

 را زنی شعلهیا سَرِسو

 د. نباش کاشته
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 ابهام
 

 هواپیما از مطب پرواز کرد.

 صلیبی رسم شد. یِ پزشکی،در گواهی

 شد رنگِ لباس.پس از دو ساعت مشخص می

 سرنشینان ثبت نبود در تورات. سرنوشتِ

 رنگ بینسج و بیگان با لباسی جامانده

 در اتاقِ انتظار

 دند.داشان را به کشیش نشان میپاسپورت

 هاهزاره ها،قرن ها،سال ها گذشت،ساعت

 گان ندانستند که عاقبتاما پیشوازکننده

 !اند یا به عزاعروسی آمدهبه 
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 جویِ یونس به جست و
 

 آبِ حیاتجوید تو را می

 بخشی.چرا که ظلمات را پایان می

 هاییشوند شاخهسار میسنگ

 دارند.میهایِ رسیده را دوست که دخترک

 آبِ حیات

 از سیاه. چاقوها، چادرها وازدحامِ ندید درخت را از 

 اند.میله شدهها میلهنوشحاال 

 کارانشوند گِلاز لباسِ زنی مرده تحریک میحاال 

 کاوند.می یکها را یکو شکمِ ماهی
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 محمد مختاری

 

 از خوابِ خاک

 به خوابِ من آمدی.

 «ای نیست.گالیه»:گفتی

 و من خجل

 گِل دیدم آیه وه میک

 نه گُلی نجیب را 

 که در خوابِ تو 

 ای جاودانه دارد.شعله

 

 هایِ ظلمانی در گِلشوند آیهلگدکوب می

 ای.ها ستارهشود در جانفزون می

 از آسمانی که به خواب آمد مرا

 آبی شدم

 امو تعبیر کرد گونه

  هایی راگُل                      

 آیند؛می  تونامِ نامیرایِ که از
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 آیندو این جا که می

 گذاردخودش را در خودش می یک جان،

 ی بیدارانچشمبا و  بلند،  یِتا آتشی با پیشانی

 کمان؛این واال از کمان،پرتاب شود از این یگانه

 جهانشکایتِ بیدر واپسین خاکِ  یِ معصومبر دو ساقه و

  د.بروی یِ زیباهارؤیا یِشریف به شفافی یآب
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 هزارتوها

 

 ت سرگشته شدنداهایچشم

 .از عشقی که در سُرمه بود

 دان ویِ تمامِ آرزوها در سُرمهعصاره

 .میله از صدایِ گراز بود

 ندهایی زاده شدپروانه از پلکِ تو

 شان رایِ بالهایِ شوریدهبافان رنگکه قالی

 .یِ کارِ خود کردندزیباییسرمشقِ  

 یک شمن  نیِ مرگشتگیس شبِ در

 در دست شمعیبا 

 دمندر در دشت و 

 گرازان هنوز گریزنده از

 غزالیبرایِ شفایِ تب و لرز بچه

 سوی روان استسوی به آنعاشقانه از این

 غزالی که روزی تصویرِ او را شمنبچه

 تو دیده بوده است. هایِاشکی از چشمدر چکه
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 در ابتدا

 

 .ی که فرو افتاداز اشک ای رویید،چهره

 .جُستی تودو چشمِ خود را می

 از کجا سرچشمه گرفته بود

 هاسازها و نقش ها،بیدی که کتاب

 دادند؟مرا به آن بشارت می

 ها را در خویش فرو پوشانده بودو بیابانی که گوش

 کردای میپچهچه پچ

 د؟خاستندوباره برمی ها،ها و زخمیکه افتاده

 با آن که ریزریز این برگ،

 ی آخر فرو ریخته استهای سبزش تا دانهایمان

 .اندواژگون در آن، یگانکاود جانِ مرا که واژهباز می

 :گویدمی گذرد،و نهر از هر کجا که می

 !در ابتدا نگاه بود
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 هاهزاره
 

 ات را کجا بجویم؟چشمه ام،نامِ درونای نیازِ بی

 ها؟گذاریشکنند نامکه از آن همیشه می ام،جوی ست درچه سنگی

 باز بردارم دارم،میهر حدسی را که بر

 ام.را از گردن ریسمان کند،ای باز نمیو هیچ واژه

 نیز اهلِ ستایش من اهلِ غیبت نیستم،

 ام شاید.وحشی

 دگر آزاری  اما تو ای غایب!

 هاستهزاره که با غیبتِ خویش،

 گردانیات میهما را به دنبالِ چشم

 یِ آن سنگ، باز.گیبه همسایه و تشنه لب،

 ات راحت باشدخیال

 گیرد به شکست. وحشی انس نمی
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 چرخش جاوید

 

 که بنوشیرا ظرافت  از ظرف،

 افتیگان میبه یاد گرسنه

 ای بر دوش خواهد بود.کوزه ات،و خانه

 ریزشِ فریاد از کوزه در هر کوی،

 رباید.می همرا حتا از سنگ  خواب

 افتادن از یاد

 بَردها میگیتو را به افتاده

 نخواهد بود در استکان یجا که هرگز قراربه آن

 از فقدانِ ظرافت. کشتی، جا که بسا سنگین استبه آن

 ای در یادِ دریا نمانده استچرا ذرهاما 

 اند؟گرسنه شانروحی را که و نه آنان نه سنگ،

 دبان بگشایمکه با یستانمن در هر سنگ

 باید برای پیدا کردنِ آب و آسیاب

 بگردم. به گِردِ خودم

 

 


