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 شفق سرودِ سرخِ
 برای اعظم

 

 گونه تاکنون     هتمام شگفتی من از آن است که چ

 آسمان زنده بماند     ستاره توانسته است بی     گونه این همه سالیان درازهچ

      ؟دآسمان سرود زیبای خویش را بخوانبی

 ی خویش راای ریشهخروسی تاجِ خویش را گم کرده است     و جوانه

 گفتی من از آن است که چرا و در کجا ماه     تمام ش

 همزادش را یِبه جا گذاشته است نیمه

 د     تازآهنگ به آهنگ میاندیشه به اندیشه     زند و پَرپَر می ایپروانه

 یابد     ش را نمی خویموعودِ گاهِاما نشستن

  باغسردِ سرایِ رفته را     به  سالیانِآتشِ گونه هداند که چنمی و

 چه کسی مرده است     کی خورده است      تیر به قلبِ     دیگردانتوان میباز

 اند وخروس خاموش هایِآواز که خُرده

 ای چون تاج     یادهای مرا؟قیرِ شب گویا     و تو بر سر گذاشته

 اشگانهحضورِ ستاربی تعجبی ندارد اگر که آسمان

 کشدگان میهخفتپیکرِ وی به ررا گی ههر روز پتویی از دیوان

 خویش خونِ یزند و از هر قطرهرپَر میه هی پَو پروان

 آورد     را درمی یرنگین یِهزاران خاطره

 سایندسرِ تعظیم بر خاک می     انشیِ گرامیکه آسمان و زمین در آستانه

      گذردشگفتی می بلندِ هایِشاخه بت از رویِ سرِاغرتیزپروازِ تیرِ 
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 یابدمن مییِ آوارهگاهِ موعودش را در قلبِ شستنن

 شودپوشیده میفرو   در سرودی سرخ و شفق سراسر

 

 2010سپتامبر  15باکو، 
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 دلِ تنهایِ ماه
 برای افسانه

 

 که پرسیدم       دیگرگانِاز ستارهرا ای نامِ هر ستاره

 جاری شد انشبر لبان "افسانه"

 ساری انشاندر چشمروشن  ییاهاندیشهو 

    دریا  خطوطی زیبا و سرکش در     خورَدمیکه ها ورق شن ینامهشناس

 نشینیبا ما نمیآیی     چرا ر چرا تو نمیآخ     کندخودنمایی می

 های خون؟های یتیم     از خُنچهغنچهسِحرِ دنیا     از رانی از و سخن نمی

 جاری شد انشبر لبان "افسانه"پرسیدم      که  دیگراز آهوانِ را هر آهویی نامِ

      درخشان انشانمعطر در چشم افکاریو 

تر از پدر     پُربرگرشید و درختانی      خورَدمی که ورقل گجنیِ نامهشناس

   شوددیده میتر از مادر ای مهرباندریاچه

 ان     گرگیِ گَله یِو رنگِ سفیدِ چهره

 هددبا دلِ تنهایِ ماه از دست می اش رانسبت

 من؟حضورِ به  یآخر چرا من بیایم؟     چه نیاز

       انو ماهی انی جانِ مرغآن مجاب کننده     آن نازبانو

 قرض داده است      هو ستار به آهو    را  خودش سِحرآمیزِ یِهایی از زیباییتکه

 

6  /10 /2010  
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 ای در آغازِ جملهنقطه
 

 ترزمین تیره که گردشِ     !های بد دیگر هرگز بر مگردمکانِ حادثهبه 

 تر خواهد شد     بگذار زاری و زر و تزویرکه تیر بر قلب زمان کاری

 ها باقی بماند     باران بشویدشان     در پشت سرِ شهاب

 مرا دوباره نوزادی با زادنِ خویش     !با خود برای همیشه ببردشان

 مرا دوباره دستی با تلنگرشواهد گردانید     ازخجا باینبه 

 رد     بر دورِ خورشید خواهد ب یچون زمین به سفر

      آوردقلب درمی درونِ رو را ازداترین به    زخمی قلبی

      ی هستی نخواهد بودگذارد     بیرون از دایرهکبوتر در هر مکانی که گام میو 

 بیرون از دریا            شمااطرِِ خآرامش یا آشوبنه لنگر و 

      !گردظلمانی دیگر هرگز باز م هایِبه مکانِ حادثه

 کند     ها را به راه میست که کارواندرخشانی یِاندیشه     آن باالترین ستاره

 را بردارد و  ایگذار پرنده نقطهب     داردیا از راه باز می

 ! عاقل بگذارد هایِشق     و آشیانعا هایِجمله یِدر آغازِ همهآن را 

 خویش پشت کرده     سرِ و خیره تیره به تبارِ قاطعانه ایگربه

       کارواندرازِِ که خطو پرسان       چانه اش به زیرِدستدر حالِ تفکر و  

 خواهد بنویسد؟چه چیزی را می
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 تابهدرونِ پروازِ کوکو از 
 

 کرد که دیروزز     هیچ کس فکر نمیروزد پریر میکه پَرپَ ن آبِ زاللیاز دلِ آ

 اش سراسر زمین را بپوشاند     و سایهاوج بگیرد     دار درآید     بالتیره و یخی 

 مذاب است دلِ من     برد      و زمینیان را در ظلمت فرو

 شودریخته می یکه در هر ظرفی به هر شکل

 دهد     ه میارائرا و هر ساعت تفسیری جدید از جهان 

 فاخته را دیدی      خونِمعصومِ  هایِتو پَرپَر زدن و قطره

 خورشید پَر کشیدی      سویِاو     به اعتنا به ولی بی

 ؟     دزاران آتش را ارمغان کنتواند به نییک نی می یِارادهآیا 

      ست؟را درمان چیآسمان  یِروحی هایِمیکروبآیا 

 دیگران را     اما تو ای گوش     تنِ خویش و  تنِ کنندیگان تحقیر مهستار

 !تن مپوشخویش رختِ هیچ صدایی را بر

      !به دور بیندازو      درآور یاز پا ی کهنهکفش تا به حال را مثلِ یِتفسیرهاو 

      کندرویِ عاشقان را بخار می کودن و چرخانِ زمین     آبکتریِاین 

      رودها راه میها و خیابانوچهجسم در کبی یاسایه

      کندواقعیت پرت میانجماد و از حواسِ مردم را از  و خورشید

 ورددربیابال  داغ یِاتابه کرد که کوکو درفکر نمی کس هیچ

 سوی بنگردسوی و آنها بنشیند     سر کشان به اینپَر بزند و برود و بر شاخه

 سرود بسراید!     عریضه بنویسد و   خونِ خویش    یِو به دادخواهی
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 مادر
 

 ما     پسرم دریا!      یِگیهو مادر پخش بود مثل نور در زند

 جرثقیل      یِسرد و گرسنه هاست که شب و روز قالبِسال     باش!خودت  مواظبِ

 بیند     ات را میو خوابِ گردن     سرت زند بر فرازِچرخ می

 کودکی نیست      دورانِمعصومِ  ه     آن ماهِهاست که دیگر ماسال

 است     جاسوس پیوسته  یِ تیره و تارِ ابرهایِبه قبیلهو 

      یخُردسال شادِ هایِکوچه آن     بازیگرمِ  هایِآن کلبه

 کو؟      پذیرِ دیدار و اطفالِ بوسهدامنِ دلچه شدند و کجا رفتند؟     آن 

      و نور در چشممانندِ مادر هنوز پخش است 

      کوتاه و بلندِ خاطراتِ ما هایِمانندِ شیره در ساقه

 و زنجیر      سرِ مُشتی فلز بر فرازِ     مانندِ عقاب زنمو من هنوز چرخ می

     ندستدو غنچه ه محکوم چشمانِ     / شان نقابآدمیانی که بر چهرهسرِ بر فراز 

 دریا!     فروتنِ زاب     فرزندِ اش خینامو ای     مغزش پروانهدر 

 یِ تو زد؟     ماهی بر چهره نخستین بوسه را کدام

 نخستین بار      کدام گوی گریبانِ تو را برایِ

          با بستن و گشودنِ رازهای گیتی آشنا کرد؟

 بدی و باران  هایِحلقهاز حلقهشده از رنجِ سالیان      شکسته و در هم

 آیدهوا پایین میناعادلِ  پله از پلکانِپلهویِ سفیدش     با گیس ستاره

     شود م میخَ دلو خونین  خستهبر خاکِ

 زندردسال بوسه میبر سر و پیکرِ ابری خُ
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 گیرد     می انِ خویشدستیِ هشیاریاو را به رویِ 

               شودطبیعت گم میکرانِ بیکنان در دامنِ برد و گریهبا خود می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Business class 

 
 

 business classدر بخش  هواپیما خادمِ

  گرفت و ان را میبازرگانیا دیگر باالپوشِ کُت 

 آویخت با لبخند و احترامی خاصرختی میاز چوب

 شانرَویرفتند و     با پیشو ابرها در ما پیش می

    گریست  گی میهزند زیبایِ معناهایِپایِ  شلوار به

      از زمین ترین جاییدر فروجای

 ای بلند و آهنی     پای میلهپیشِ در بود گُلی روییده 

 زد     را فریاد می رفتارهایِ ساده و طبیعیانسان     و مرگِ و مرگِ خدا  که 

                                                 
 تاجران بخش 1 
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 خوش بگیرد     دستاندکی متمول  کلیسا تا از مؤمنانِ خادمِ

 من بودند پایِکه دو    هایی  را از شمعغبار  دیروبتندتند می

 ؟گانهاش اقانیم سهگرانکه بازی    خواهیم رسید به سیرکی نپیاده آیا ما 

      یِ هواپیما؟ پروانه یِگونه باور بیاورد به عشقِ فلزیهچ و آیا گُل

       شوریدهای زنبورِشیرین      هایِای خادمِ سخناین بار اگر آمدی 

      جانِ آدمی یِجامه یِگیریاندازه و بگو که برایِ بیا     یِ برهنهبرهنه

      قبول نخواهی کردرا  آغاز و پایانِ خدا بیجز  کیرِ     متریدیگر هیچ 

 / هادیپلماتتاجران و گردنِ کلفتِ  کراواتِ شبیهِکیری که 

       مرموزشئِ آنگونه هچتو به من بگو ای شیطان     که اما به راستی 

 با ژستی خاص     ریز  یهواپیمایتِ در هیئ

       دیگررفِطاز  لیو     دشوارد  ی عظیمسیب طرف به داخلِ یکاز 

    ؟خارجاز آن در هیئت کِرمی 
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 ؟دریا زن است یا مرد
 

 گوید که زن     می نظیرشبی یِدریا زن است یا مرد؟     زیبایی 

      گوید که مرداش میژرف افکارِ

 ست که در آن انبارِ روحِ آدمی همایزمانهحاال دیگر ا ام

 د     کنش را خرید و فروش میمحتویاتِ خود

 ماهیان را قربانی     ش خوی یِ شخصیمنفعتِ به خاطرِ و دریا

 ندارند یجنسیتاش هایکه نان     تستنوریرا ترین روح عمیق

      تسکو پاک و پهناورِ و پارویِ     و نه نیز ملیتی

 د داررا به خریداران عرضه می هاترین اندیشهترین و دوآتشهکامل

      ای غوک     نگذار هااین شکوفهحریمِ مطهرِ حرمتِ  رویِ برپا 

 دمیده    به ناحق ریخته شده  هایِاز آن همه خون هااین شکوفه

 نرینه و مادینه درهمِ ِ خونهزاران قطرهاز 

 گذشته استپوشی و دروغ فروشیسروش دیگر دورانِو 

 گوید که نامردانمی یگَردتر دریاست یا مرد؟     زن بیش

 اندب سرودهقالنوکِ بر      را کارخدمت یسرودِ زیبای خمیرک

     اند داده احلوبه س     آزادی راهایِ زنبقانقالب و هایِ سبزهقولِ 

      اندکارد سپرده ناکِوحشت یِهااندیشهبه دهانِ      ماهی را در خفا  اما
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 خرمنِ آتش
 

 ترندسنگ ناها چه از آنکنند     که انسانها فکر میسنگ

 هزاران دوست و آشنا و همسایه یِکه مرگِ هر روزه

 ئاند     هشیشها را اندکی نمیحتا دلِ آن

      اندئپنجرهشان را به بیرون از خود کمی نمیو جان

 !دناز ستاره شو شاررها سانبِ حجمی آبی     تا رگمرا باز کن به ج

      !گُل دهدبرگ و گی هتا زند     ایچون دانهمرا بشکن 

      یِ کُشتگان است خاطره خرمنِ آتش

 دتا آب به خود آیبگیر و بچرخ در گِردباد      مشعلی به دست

       !آسمان مندِاندیشهایِ شهاببوهِ انباال به جانبِ خدا آید     و رقصان شوند 

 ترندانسان ها     چه از آنانکنند که سنگیها فکر مانسان

 انفعال یِبه قبیله شارهاها و آبیِ تَرَکپیوستنِ هر روزهکه 

 درانَدمی     دردانَددلِ آنان را میت     یِ شراریا به عشیره

      !مرا بِمَرهَمان بر رویِ زخمِ ژرفِ اعتماد

 !یِ امیدای رنجیده بر بازویِ شکستهند چون پارچهمرا بب

           یِ آدمی     دوباره از خاک برخیزدتا آوازِ به خاک افتاده

           کشدتار و سنتور نمیجالت از سهخ    تا خُردساالن بدانند     که چنگِ گرگ 
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 انگغرقِ ستاره

 

 خواهندگونه میهچ     ندگی هستروزمره اش به دنبالِروزهایی که همه

 شبی را شعرهایِ یِدهند     اظهار نظر دربارهگونه به خودشان اجازه میهچ

      گان است     ستارهعمرش غرقِ که تمامِ

 پشه آن قدر سبک      اش مثلِو کسی که شخصیت

 شود     نمی اسحسااش بر پوستِ انسان اصلن که نشستن

 پُر بار را؟      درختانِ دنیایِ د بفهمدتوانگونه میهچ

 روند و     دریا به جانبی دیگر ای به جانبی میاجاره هایِچشم

 دهیرا با مکرِ پنبه جواب میخون  یِو تو خوبی

 تواند بار یابد     در درگاهِ حالجی عاشق؟گر کِی میکمانی با عقلِ حساب

 ؟تواند حل شود در استکانی سرشار از نگاهی میسنگ کِ

 به رویِ هر چیز خوب و بد گشوده با دلی همیشه ست ایشاعر پنجره

     شومغرقِ تماشایِ جهان      امانیِ چشمبا هزار ستاره منتا 

 مدارها برن کاله از سرِ اشیا و آدمها را چونام

 یِ قضاوت دهمتر اجازهکم به خودمو 
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 فعل و انفعاالتِ ادبی در بدن 
 

 گیهنیمی شورِ مرگ و     نیمی اشتیاقِ زند     امدهمن کتابی گشو

      شانخود یِو به شیوه     شانخود که بادها هر یک بنا به موقعیتِ

 کنندمرا تفسیر می

 دهد     رخ می اییانسان چه فعل و انفعاالت ادب نِدر بد

 زمپایان و آغابی دریاییو فاعلی خنده؟     من      شودکه فاعلی اشک می

 شانها هر یک بنا به فیزیکنیمی عشق     که آتش نیمی نفرت و

 کنندشان     مرا تشویق یا تحریم میو حال و هوای تهِ جیب

 اش را شکست وگُل را چه کسی از ریشه جدا کرد و     دلاین شاخه

 سردِ سنگی انداخت؟      آن سکویِروی بر 

 و و این جرثقیل را چه کسی بازو گشود

 آویخت بر فرازِ سرِ دریا     برای به دار آویختنِ دریا؟      قالب

 دکن تواند قضاوتمی تری درستباغ یِتنها درباره هر درخت

           ه استددا آفتابآب و که او را      او را چون زهدان در بر گرفته که

 گی؟هزند انگشتانِزند     یا مرگ ورق می انگشتانِکاینات را آیا  کتابِ

 اش؟قالب ات گرفتارِگاه گردنو     جرثقیل هستی یِو چرا تو گاه راننده
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 چراغ
 

 چنان برگ و بار دهی     توانی همچرا تو نمی

 دشوشنیده نمیات که صدایوقتی 

 ات را؟     چون درخت نادیده بگیری     نادیده شدنتوانی نمیو 

 شودتر نمیبهاز دانستن  ذاتِ انسان

 ند     گیراش گاه راهِ گُهستان را در پیش میچنان پاهایهمو 

      را      گلستان گاه راهِ

 یابدشخصیت می یک چراغتنها  خاموش     میان هزاران چراغِ از

 آوردها را به یاد میفراموشیشود     وشن میردر خلوتِ خویش 

 حالِ زدایشآفات را از جانِ خویش در مقصد مشغولِ آفرینش     و بی

      شودمیدیده اش ثمرش شنیده     و صدایسپس 

 گذارند بر دیدهاش را میقدمدیگران و 
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 سرطانِ عشق
 

 ها گویا اللها طال و مس     از وقتی که او به سرطانِ عشق مبتال شد

 و  او را در دست بگیر یِاست     دسته علشها زیباتر شدند     ادبیات مو الله

     با او برقص  تبیمار بچرخان     و خود هایِآبجانِ ر د

     !و خودت با او بخوان سرودِ خدا شدن را

         و آمدبه سویِ ت از وقتی که سرطانِ عشق

      رفتمن راه  پاهایِ رویِ جاده برند     ادافتها از زمین به درخت برگ

      ندزدرا ورق دانش رنگینِ  رِدفت     نشسته ها چون بلبل بر شاخهو گلبول

 شود     گویا که می دلِ الله یِلکه

 گذارند     می خویش گوشِ دست به رویِ گیهها همننگ

 گریزند     می شانخود یِاز دسته پُر نفرت هایِو کوزه

 یِ رازیِ ریشه و گشایندهکنندهروشن     مشعل است ادبیات

 شق     یِ سرطانِ زیبایِ عستاینده

   ه ستخویش ب یِبه پیشانیرا  یمالدست که ییدریاگرِ درمان

      ایبا یافتنِ روزنه رود     تااتاق به اتاق می

 اییاختههایِ  تَکاز اندیشهبگریزد 
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 دنوان
 برای لیزا

 

 من نشسته     اتاقِ یِ بر تاقچهصدفِ سبز و ساکت و کوچکی که 

 تو را      یِکرانِ مهربانییآورد دریایِ بمیبه یاد 

  ها راپذیرِ با تو قدم زدن در خیابانآن ساحلِ دل

 بت صحزارهایِ سبزهبا تو نشستن بر پتویِ رنگینِ 

 یِ آرامش راو خوابیدن در آغوشِ گرمِ ستاره

  نگریستندای دریا را میهایِ تازهآن ماهیانِ رؤیایی را که هر روز     با چشم

 شنیدندایِ نزدیک شدنِ پاهایِ کمال را میو صدایِ زیب

      ؟دنشینمی آدمی یِیای بر مهتابآید و چون پرندهمی چرا همیشه ظلمت

      چون تیر اشدل چرا همیشه کمان از

 د؟کنمیدوردستِ جدایی پرتاب  آماجِ نسان را به جانبِا

    درخشد  می نم اتاقِغمگینِ یِ بر تاقچه یصدف یِجایِ خالی

      گریدگذارد و مییِ خویش میدیوارم سر بر شانه

 تسبیح و تمساح شود یِاش قربانیگیهامروز زندچه فایده که انسان 

 گان متبرک؟هپرند یِبا فضله     اش در یک خیابان یا یک میدانمجسمهو فردا 

 سوزدنام میزانِ گمربایا مقربانیان      یِآیا آتشی که جاودانه بر مقبره

  گرسنه     گانِهآوار یِپراکنده تبارِچه دارد برای گفتن به 

 ها؟خیابانگوشه و کنارِ ومانِ خانانِ بیگهخیلِ سرمازدبه  و

 ندارد      مُهر و نمازی احتیاج به درخت یِپیشانی
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          م شکافدلِ تیر را میهنوز و من 

       یهایرخمیرا مثلِ برانداز خانهخوش یا  خاطراتِو 

      تنگیناکِ دلبا ناوندِ دهشت

  کنمتو دعوت می تنورِمعصومِ  هایِدیواره بر
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 نوروز
 

 دیآبار به دیدارِ تو میای یکتههفکلیسا یا مسجد به من فخر مفروش که 

 : من شعر است آیند     کلیسا یا مسجدِبه دیدارِ من هر روز می

 رساندبه هر آرزویی می فرشی آگاه که مرا

      یآموزکه مرا هر صبح چون دانشمتواضع عرشی 

      نشاندعشق می به پشت میزِ

 زنند     درخت جوانه می سان دراهریمن و اهورا به یک

      ستا هایِ تواما انتخاب و اختیارِ چیدن در دست

      یِ شرارت با پاهایِ توو رفتن به آالچیقِ شعر یا کلبه

 افتند     میها بر خاک مثل ثمرهایی خنثا از ساقه کلیسا و کنیسه و مسجد

 بویددارد و میها را برمییکی آنکند     یکیاین آب است که دست دراز می

 دهد     ها معنایی میبه هر یک از آنو 

 بر تن که را ی نوروزر فروختن به کسی یا چیزی     فخ جایِ چه

 مندرس و کهن؟ ایبینیهانج ست ازیاجامه
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 افسری فروافتاده بر خاک
 

   این افسرِ افتاده بر خاک        این افسر سخن است یِگرامی از گوهرِپُر 

 زداید از روحِ آب گی را میهکه افسرد

 و گریزنده از پزشکی     هدنگیر با آتش وضو     کشتی نشستهدر  گُلیدسته

      برخاسته یبه مبارزه با گوهر یخزف جانهنگ است     اینیک نامِ  که

 اش را گشودهیِ دلسفره     خَزَردریای غافل که در پیشِ رویِ من     

 جویدرا می یکه گلوی صدف     یشاکی از دستِ صیاد

      فریبدرا می خمیرِ خوف     ماهیانِ دلیر هایخُرده که با    و از دستِ قالبی 

      زاغ داده است؟ را برایِسفید  دست لباسِیک دوختنِ سفارشِی چه کس

 شکسته است؟ی ـ     شاعراش را که ناخدای یاچه چیزی دلِ کشتی

 در تَکِ آسمان افسرده است؟    گان هو سوسوی ستار  خداچرا سخنِ

 مهاجر ام پروازِ بلندِ مرغانِدر چشم     1مدار با خَزَردل       گِلاز این سویِ من

 و جا جامهبیماهیانِ  برایِ    ام در سرما به دعا و دست

 چنان افتاده است بر خاک هم    افسرِ درخشانِ اتحاد اما افسوس     که آن 

 اش     گُلی که عاشقدسته    و جا قلبِ تو ساکت این

   دریاآن سویِتنها و آوازخوان در 

 

     

 

                                                 
 "از این سوی با خزر" نام شعری از سیاوش کسرایی است  1
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 زندانِ طبیعت
  

 اند و زنجیرهایی خزندهدریا      یِپیایریز و پ هایِموج

 او را از پای درآورنده     را به بند کشنده جسم و جانِ دریا

 کشیده      زحمت خواهیدمیما دیگر شپس چرا 

     پُرخورِ عمر گاوِ که  گذاریدچرا نمی     ؟زیدابس را  برای او زندانی مضاعف

 ؟     هایِ وجودِ ما باشدیِ علفچرنده ودشخ به تنهایی     و ناکامی بیماریگاوِ 

  ای فیلسوفشاعر است     مرغابی ایمرغابی     هر آدمی در پسِ پشتِ روحِ

 پوشدشوخی را به تن می ای اززمان جامههمنوشد     اندوه را می از آبکه 

 بسازد را مضاعفی زنجیرهایِ     ییدریا  هیچخواهد برایِو نمی
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 رچت
 

 به تمامی      دفعهیک درد و کار راتر است از گرگ     زیرا نمیروباه آدم

      گذرم یک از کنارِ زیراها مییک     کندتمام نمی

 پاره     پاره چکد بر کاغذهایِام میهایی از خونقطرهو 

  عینک    خط     روباهی عینکی یا بییا اصلن بی     ستا خطیشان خطکه جان

 اش     ی که از دروناز لولهنگ تر استآدم     ریشبا ریش یا بی

 گلو برایِ ییا طناب    آید میقلب در برایِ ایگلولهیا 

 بدن      ر اعضایدیگکند تک و تنها     بیی پرواز میخونقطره

 نشیند     ی میگیاهیِ وشِ گشودهآغ رود و درمی

 دهدرا سرمی یو آوازِ نسبیتِ هر چیز

 سیمی از طالدوستی و    ای از فرشته و ست با پارچهسان چترینا

 همیشه بسته برایِ یچتری با راز     ای از حیواندسته
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 هیچ ننگی مادرزاد نیست
 

 کنم     قربانی می یگوسفند ات مثلِدنیا را در پای تمامِ

 تر از یک گوسفند هستیچرا که تو کمی به

 ش      ریزهایِکه چشم ستاو آن کمربندی     تراز میان بد و بد

 اند وهم ایستاده گرگ شبیه نیست     صدها فواره گرداگردِ هایِتر به چشمبیش

 دنیا شوید در زیرِ پاهایِریزید     و روان میفرو می شانهایهشانشما دارید از 

      دپوش دارد نوزاد در ابتداصفتی سفی

 دنروپزشک میبه پیشِ روان      هاگوسفندرِ تبیشاما در پایان 

 زنندها قدم میدر خیابان    دو موجِ عاشق دست در دست هم دارند 

 شان     یهاپا در زیرِو ظلمانی دراز  ستایو انسان جاده

     کنند     بع میتو بع هایِو چشم     من کمی بدتر از خودم هستم

 مادرزاد نیست!گاه     هیچ ننگی چو هی جهان در هیچ کجایِ  نه   
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 دعایِ سفید
 برای نیلوفر

 

 تو ملیح      ستاره مثلِ     تو قشنگ است آهو مثلِ

 داند آیا ولی؟     این را کسی نمی

 تواند باشد آیا دلی؟     شیرانِ دریادلآسمان نمی غذایی با نمک برایِ

 نظری به آنان بیندازد     یزنند     تا بلکه شَکردل به آب و آتش می

 گاهِ آسمان دست دراز کند  از بلندجای ایو ستاره

 بشقاب استاش نامخاکی را بردارد که و از زمین 

 یم؟     ایم ما خودمان؟     مثل کیستامثل چیست

 د     یرستواند نمی ییآهو به گَردِ پایِهرگز      هیچ خودکاری و آیاهایِ که اما

 گرسنه و با تخیلی سوزان     هبا شکمی نیم    دل تنگ و صدفی

 !اش دنیاستکه نامگرگی یک گرگ      از عشقِهرگز دارد دست برنمی

 ای آسمان     یِ دور از دست     ای خستهقهوه      پاک از گناهِ یِای پیاله

       ماههاللِمطهرِ  هایِلبما     و  یِشکسته هایِچرا بوسه

 مانده است برای این مردمانهنوز ناشناخته 

    ؟هستالهام نش  تحریر     منتظرِمیزِ را که پشتِ بینند شیریو چرا نمی

 تو قشنگ      مانندِستاره      تو ملیح است مانندِآهو 

 با کلماتی جوشنده چون خون         چنگ و ارغنون و 

 دهندشرح می    جانِ تو را رشیدِ  حدیثِ سرسبزِ جنگلِ

 ریزنددعایِ سفیدشان را در پای تو می     یِ شهیدفواره و صدها
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 سبز گیاهی با عینکی
 

 ایرفت با هیکلی درشت و مهیب از جوارِ جادهدنیا راه می

 اش     ای ریز و ترسان بودم در زیر پاهایو من مورچه

     دیدمرا نمی اشپیکر و بلندباالیو نگاهِ کوه     شنید ام را نمیصدای که

    دکنمیهوده فریاد بیفواره چرا 

 شودعابران از او خیس نمی یِوقتی که اندیشه

 د؟کنخودش را باز نمیدل     شکسته یِهاجوجه وقتی که دری به رویِ

 اند     روان و هیوال در آسمان هایِ فیلابرها چون دسته

 گی آنان     هزندارِ اسرای سر در بیاورد از ذره     یی خُردِ بارانکه قطره بی

 گی را     هگی و به کجا روندهو بداندشان از کجا آمد

 برکشی را ایتازه یِبینی جهانبلندِ خواهی درفشِگونه میهچتو 

 سری حتا     در پیرانهها وقتی که در این پایین انسان

 است؟      مورچه به رنگ شاندل

                هایِ شباز بامداد تا نیمه     اشدر دست با مدادیسبز و   گیاهی با عینکی

 گذاردیِ دیگری در کاغذ بنیاد میدنیا را به شیوه
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 ام را که زد آفتابدرِ خانه
 

 ناکاش باز کردم شتابام را که زد آفتاب     من خودم را به رویدرِ خانه

 با او دست داد     و سبزرنگ و جیرجیری مهربان 

 عتیق خودش را خوانده است بارها با حوصله      کتابِ عهدِ

      بادها دارد امانِهجومِ بیریشه در     انسان  و به این نتیجه رسیده که یأسِ

      واژهغلیظِ ابرهایِ در اش چهره یِگیهو گرفت

  جاودانه است     چکامهشیرینِ  پس از صرفِ چایِاش حتا و مِهِ در دست

  گانِهبا ستارو دوستی وگو گفتاین نتیجه رسیدیم که  ام بهمن و میهمان

   زدهزنگ

 دسبرآفتاب بلندِ دانشِ از  یاخواهد به درجهاگر می و عقاب  هوده است     بی

 از آن هم فراتر برود     حتا و 

 ببنددمحکم     شان ها ودنیاییِ خودش را به رویِ مگسباید درِ خانه

 ناممکن است        یائسه  ییصدا شَکر و ازدواجِ گوشِو بداند که 
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 ساختمانِ روح
 

 یابدکند سرشتِ گُل را درنمیست که هر چه فکر میبویی

 باید     رسد که میو به این نتیجه می

 رد     سپُو اشراق احساس  گی را به دستِهزند یِسررشته

 رداگیر را همه به گلخن بُدست و پ و خارهایِ

 یابدکند فطرتِ حنجره را درنمیست که هر چه فکر میصدایی

 خواهدبلبل     فهم و دلیل نمی یِیگهرسد که فتانو به این نتیجه می

 یار است اند     و سنگ معتقد     که هر جا که گیسویِروییده یبر سنگ ییهاخزه

      دخواهشانه دیگر وطن نمی

           انباشته شده     روحِیِ پیچیدهتَکِ آجرهایِ ساختمانِ در تَک یعشق بویِ

    ایای از خودش را برایِ ساختنِ آشیانهشاخه و درخت

    دهدی قرار نمینژادپرست یِهپرنددر اختیارِ هیچ 
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 گُلِ خنجری
 

 تواره با من اسهم    خانمِ تنهایی آن سکوت     زیبایِ هنگامی که خانمِ  آخر

 رازدواج کنی     هنگامی که خانمِ شع یدیگر با زنِ خواهیگونه میهتو چ

 آید احساسِ خجالت از کسیخانمِ اندیشه با من است؟     از کجا می

 تو بگو که گُلی          1به چیزی؟     ای گُلِ خنجری ییا احساسِ احترام

 اندابر نوشته با قلمی از    را  عصر اینیِ طوالنی نثرِی؟     خنجرکه یا 

 اکراه دارند جنازه و از خوردنِ عقدهحشرات     حتا و 

 باران و  گرمایِبه پایان برسد     آیا اگر به پایان برسد نم 

 ن؟     باز هم آنان را گرامی خواهند داشت گیاهادم      سپیدهخورشیدِسخنِ 

      خودت از انسان بودنِ تو شرم داری

 کنندکوبی میها به جایِ خودکار     با خنجر خالگامی که بسیاری از انسانهن

 هایِ دیگر رابدنِ انسان

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 نام گیاهی است.  1
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 مدار
 

 االن در این بیداری     

 ای هستم که دیشب در خواب دیده بودمصندلی وجویِهنوز به جست

 اش رفتمکه شتابان به دنبال     ینیز شاعری آشنا و مرحوم را از دور در خیابان

 شد و گم شد      یاما او در ازدحام جمعیت     میز

 را شانخوددرخشانِ  هایِگان ارزشِ دنبالههچرا ستار

 را      شانخودپریشانِ گانِ هها ارزشِ ستارو دنباله

      ؟یابندگی به خوبی درنمیهدر مهلتِ کوتاهِ زند

 ؟هامگشایند     برای قلودتر آغوش نمیو چرا کاغذها ز

 شودزود از خواب بیدار می هایِجا مداری صبحاین

 مالد     می شخود هایِبه دست مرا مثلِ صابون

 شوی     گم می گر و سیاهیی زمزمههاو تو در کف

 ذارد     گمیای مجنون سر به بیابان پرنده

      آویزدمی یبیدیِ شاخهرؤیایِ خویش را بر 

 شودگم می    مرحومان  مِفهرستِ اس یِههرود و در سیامیسپس 
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 سبب
 

 مدامِ مالقه به ژرفایِ جانِ خویشویِ رَسبب نیست فروبی

 با مداقهگان نگریستن     هستارسخنِ اش و به سپس فراآمدن

 هایِ عاشق گریستن عدس    نخوت و و در غمِ از دست رفتنِ نخودهایِ بی

 !دوَرَها باال از شیب     خیز و ساعیسینه کهاست تر آن آبی با ارزش

           دلِ کسی را نسوزاند!     بپزاند را و تجلی تجربهکه     تر و آن آتشی شریف

 کشد     دَم نمی ایدر قابلمه جانِ هیچ آدمی

      آیدمیکه از آب در    دارم دودی را دوست میآن و من 

 شوند     ساییده می     و آفتاب باد و بارانیِ عیساز     ها مثلِ سنگ سبب

          کنندپیوسته عوض می     اسرار را  یِشکلِ هندسی  با این ساییده شدن    و
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 آیا راه خودش هدف نیست؟
 

 تو را بشنویم     یِ شیرهتو را ببینیم     یِ ریشهاز در درآ و بگذار ما 

 مان بار و برگ دهدجانو      ودمان سبز شتا دست و دل

 که باشدگیری به هر طرف و تفنگ را هدف  آیا راه خودش هدف نیست؟   

 از در درآی ای ماهمرگِ خودش در پی نیست؟     آیا 

 خویش نباشیم     و پا خودِ راه باشدتیرِ تا ما دیگر بیش از این آماجِ 

       شتهندا را باور ایتارهساز در درآی تا ما دیگر هر 

 ایمان نیاوریم یهر ناکسبه و 

      دیدیمبا دو چشمِ خود یک ابرو را روزی ما 

 گفت     از خورشید می گرفت وکه هی پیشِ درختان ژست می

 سخن گفتن      از بشریتکه شد     و دیدیم آن دیگری را  ابر خودش ناگهاناما 

 شدمبدل  یتفنگ یِلولهبه  ناگهانخودش اما وجودِ  اش شده بود    نسقزِ ده
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 اتومبیل
 

 دیر یا زود  سیاهست؟     درست است که آن اتومبیلِهراس تو از چی

      تو هم توقف خواهد کرد یِخانه در برابرِ

      و بدنی در حال     است بالی در آیندهاما مرا بالی در گذشته و 

      دهدآدرسِ آسمان را نشان می ایه رانندانگشتِ     ست؟از چی وتِ هراسپس 

 خانه دارد      یآن جا که شاعر

 توطئه      یِهااتومبیل یِاز انبوهی    خائن یبوست دارند  هایِخیابان

      باک هم پاک و بیقدر ههر چی هر گرگشان     چینهایِ سخنبا بوق

 ! رودنمی یوسف وجویِجست در بهبهدرو      کندخود را ول نمی گیِهخانه و زند

      خرم که به رنگِ خیانت نباشدی را میکفش من

 ست؟هراسِ من از چی     تو روییده باشد بویم که از صدایِو گُلی را می

      ؟گریدبوید و     زارزار میدارد خودش را میاهن پیرچرا 
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 سه حرف
 

 هی پس و پیش کنخوارا هر طور که می "مگر" یِواژه فِسه حر

 نوشته شود      "مرگ"که  یطوراما نه آن

      شودست که عوض میعاریتی ایو بدان که زبان جامه

     دیگر را خواندن ایای اندیشهدیشهبا از اندیگر رفتن      با از زمانی به زمانی

 اش با محیط است     روابط اسیرِ     حتا یک ریگِ ناچیزِ بیابان هم

 زنند     ن است که ورق میهایِ وطمیلهتن      خصوصیاتِزِ تفکرش را و طر

 ! د     بگذار ببردرَبَبغل زده است و دارد با خود می ای را زیرِای پروندهپرنده

      !ختم شود یگونه که به قفسولی نه آن

 فریادهایِ جهان را نخستین  الیافِ نخواهم کرد فراموش من

      آزادی زیبایِ یِدوختنِ جامهبرای 

 رنگارنگ هایِعدالت در میانِ ریگ یِبرایِ برقراری

 بازی     دیگر و از رابطه با یک خُردسالی که از حروفِ یِبختیو برای خوش

 بازی را در نظر داشتند     رابطه و فقط نفسِ 

 را طوری پس و پیش کن  "مرگ"یِ سه حرفِ واژه

      !عشق فهمیده شودآغوشِ گی و هزندکه از آن گرمایِ 

      یبرایِ نیک ادا شدنِ مطلبو بدان که 

      از زندانِ شعری به زندانِ شعری دیگر تکنیک

      شودعوض می     پایِ اندیشههماش را هاییِ میلهبیشه
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 فتیله
 

      جهان روشن است چراغی در جنایاتِ

      کشدنمی پایین ایچون فتیله    کسی سنِ خودش را و 

 رود     از نردبانِ معصومِ خُردسالی باال نمی

 شودمقصد نمیهایِ بیچینیسرگرمِ ستاره

      آموزدنمی سخنیِ شیرینهافروتنی را از پادرختی کسی

 روندِ خودشان راد     به کجا میپرسناز خودشان نمی هایِ ابریعابرانِ جاده

     جاهلیت  یِجمهوری یِچترِ گستردهناگهانیِ گیِ هگشود یِو چرایی

      چکدمیفرو ییهاچکه از لولهچکه شخصیتیبیو  رَشک     رابر رویِ سرشان 

 کند     پُر می یآهسته خسوفها را آهستهحوض

      فرسایدی میعشقو خارِ بی     گیهذره خألِ زندذرهها را ریهو 

      ی را جنایتدر اغِ چر     گونه خاموش کند نسیمیآیا چه

           از جانِ گُلی زندسرنمیی نفتهنگامی که 

     را؟ ای لِ پروانهد کندو دودِ آهی     زیباتر نمی
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 هاآن برگ
 

 شانرنگارنگ هایِها که مرا با زمزمهآن برگ     من بودند هایِها آینهآن برگ

 بردندها میگاه به اوجِ آسمان   شان  وزنده از جان هایِو با نسیم

 دیدم تو را که دو پاره شده بودی  ها     و من میگاه به حضیضِ ریشه

 ای آهو     ای ببر و پارهپارهای سنگ     پارهای ابر و پاره

 خوردگیاهان با باد تکان می قلبِای آفتاب     ای سایه و پارهپاره

 د     وشر میآهسته از پاییز پُو استکان آهسته

 ا     بیند خودش را در فضو می     دایگشصدایی در گهواره چشم می

 در خاک      یِ ریشههای حواشیآیا جز کِرم     شوددور میکه دارد با دو بال 

      و چِک سفته هایِدستهپُر از  که شاندر دست هایِبا ساک

      بر جای نخواهد ماند؟در جهان سرانجام چیزی 

     رفته چنان بزرگ خواهد شد رفتهشکسته     و دل      خستهسنگِپارهآیا آن 

 را چنان خواهد گرفت      هاچشم و جلویِ

      نخواهیم دید  بر شاخه نشسته را    چایِ شیرینِ یِزمزمه یِدیگر زیبایی ما که

      ؟دنینخواهد شدیگر خودش را در آینه      گرِ درختآن صدایِ سبز و شورشو 
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 جنگلِ جوانی
 

 تو از جایی دور ایم     اما حتمن سفرِدیگر را ندیدهست که ما یکدیری

      تر به قلب من بوده استبه جایی نزدیک

 مانام را حس کردهبیشمعی  هایِشور و شعله افزایشِ وارهمکه من ه

      ندروکار میز پیش به گرم     و بیش اشیرین و ام و دست و دل

      آدمیکوتاهِ  رِعمکوتاهِ عمر     یا تکرارترین شعرِ زیباترین و بی

      خوانو آواز کوبپای     پذیردل گانیهجنگلی پُر از پرند: ستاو یِجوانی

 کاوی     کنجرشیدِ گیاهانِ      خواهیآزادیزاللِ یِ جنگلی با دریاچه

      رودتو دست به نوشتن نمیبیآری      یِ شورانگیزِ اکتشافهاریشه

      گوش به شنیدن     داشتنچشم به خواندن     پا به بر

      اما حتمن روحِ من در کالبدِ تو بوده است

 ام     حس نکردهمن که جدایی با جوانی را 

      امواره گردنده به گِردِ شمعِ روشنِ شعر بودهای همپروانه

 افتاده بر خاک را     از ساعد و  هایِ بریدهبرگ

      امبرده آب ی ازقلم یِبه میهمانی

      آدمییِ روزانه هایِآموخته ام کهو دانسته

 ناپذیریسیری یِمعدههایی نیست که در گور     دارند پرهشببرایِ 

 

 

 



35 

 روحی سیگارهایِ
 

 در سرِ راهِ جود     ای بود وجودِ ما خود صخره

      در تاریکیهمه      شانها و حرفِ دهانرفتارِ آدم یِو سرچشمه

  نور است     اسیرِ اقیانوسِ عظیمِ ظلمت یِو قطرهدتو  ِچشمان

 ات     مدارِ خویش را گم کرده استدل یِچارهبی و الکترونِ 

 جهان ه اوضاع و احوالِنسبت ب    ست خنثا انمردمنانبضِ یِ الکتریکی بارِ

     سان ه یکو امواج ب

 کشانند    سوی میسوی و آنرا به این مذکر و مؤنثهایِ کاه

 جودست در پیشِ پایِ راهِ یِ وجودِ ما مانعیصخره

 د مانندِ عقاب     انکشو قانونِ اقتدار شما را برمی

 ریز     د یکانببار را منقار و چنگ     تا ابری از دلِ خویش

 خوان و مسئول     انی ترانهجانِ کبوترزارِ ضعیفِ جسم و بر کشت

      شودروشن می یِ ماسیگارهای روحیهم      شانکه با هر آه

 شما و طهارتِ هم تعهد
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 گهواره
 

 من      کنی تو ای یارِگاه که طلوع میآن

 گریزند     کنند و میروی پنهان می     تمام دیاران گانِهآفتاب و ماه و ستار

 تو را بگیرند     خیانت چه رنگی دارد؟      تا بویِ     نهندخود را وامی ها بویِو گُل

 موییآشنایی با هیچ قلم نیست     برایِرا دیگر رغبتی در سر  دانکه رنگ

 اش زمین استای که نامو انسان دیگر خوابی آرام ندارد     در گهواره

 جاچیستند اینها وارهچوب اینروید     پس می زهرِ زقوم اگردر دوزخ فقط 

 ؟ هاگردن شان طنابی آویخته برایِهایسرِ شاخهکه پای در خاک دارند و     از 

 اند     پُر کرده یِ خیلِ خاطراتتلخیقلم را از 

      ایست بر پردهرنگ او پریده خطی کهنه    و آوازِ خروس 

      سبد گِرد آمده درگوناگون چون قومی  هایِمیوه و

      خیانت چه صدایی دارد؟     اندیِ ادیان سرخوشوعده یِبا شیرینی

 ورزند     حسد میوزخ د هایِکه هیزم

      دنسوزانما را می یِگیهزند جاهایی که اینبه هیزم

      ای یار من      ردیگتو را در آغوش می      آسمانگاه که آفتابِ تابانِآن

 م و داس     دِرهیِ کهنه آیینِآن و دهد     ایِ مسموم نجات میمرا از یاده

 د   گویلستان را ترک مییِ معتمدِ گگهواره
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 جا هر جایِ دیگر استاین
 

 ی    اهجا نرفته بودآیی     هرگز به هیچاری االن میتو که د

 تابی     تو که داری االن می

 ه استه بودات بیرون از آسمان نیفتادهرگز ستاره

 گروه شعله باید برداشتمُشت چشم باید کاشت     گروهدر این زمین مُشت

 روندبختی میوجویِ خوشدسته به جستماهیان دسته

      آید  ام میرهتا پشتِ پنجی دریا و صدای گریه

      خیزیتو که داری االن برمی

 زار ننشسته بوده استات بیرون از گُلهرگز گُل

 شوی     به لب بُرده میمثلِ پیاله داری االن  تو که

 نبوده است یات جدا از جویهرگز قطره

 روم     پا راه میبینم     من بیمن نخوابیده رؤیا می

           را  رفتهیارانِ یادِمهربانِ یِ شاخه درخششی از    چینم دست میبی

      درویدرا  حقیقتو      را کاشت ی این زمین باید زیباییذرهدر ذره

   هایِ نابیناو نور بخشیدن به چشمو نوید     فواره و غنچه  برای بردنِ

      ستیجا هر جایِ دیگراین     الزم نیست هان به دوردسترفت
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 انجیر
 

      انداختم یدر استکان یخورشید را من شب چند عدد

      سر زرد شده استراس  آسمانشرقِاز آبِ انجیر     و دیدم که صبح 

 اش از اشک     هخیس است اندیشرود و     گنانه راه میبا آن که غم غروب

 اش از تنهاییویگیس و پریشان

 را شیرین؟ اشگی     و کالمهکند به زندمیبند اما باز چه چیزی او را پای

 بیندنمیم ِ خودش را هگانهکه حتا ریختنِ ستار     ماندمی به دهانیعادت 

 خودش همِ مال شدنِ خونتا با وجودِ پایکه ح به رگی

 انجیر را شب در آسمان کاشتم من ند     چند عددزفریاد نمی

 زده     کپکخرافاتی  نزده     خالیق بادم که هنوز آفتابو دی

           گیرندشاش می سر از خواب برداشته و وضو با

     ستیزندبا نسیم می     ایستندماز میبه نجا این های مدتچون شمع

 کنندها پشتیبانی میصمیمانه از جالدانِ پروانه    جا آن و چون چاقویی
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 بویِ دستِ دوست
 

 پا سبز است ایستاده بر یک درخت واقعیتی

 خندند به رویِ زیبایِ انتظار     که می اشبا بادامِ دو چشم

      کننددوستی می را دعوت به اش که بلبلهایگُل دهانِو 

 توانند شکست داداش نمیبه خاک     که تبرهایاش و عشقِ سرسخت

 ند     کصادر نمی ای له یا علیهِ کسینامهقطع درخت

 اندازدگان میهبر سرِ هم ساناش را به یکو سایه

 تبر و کمانِ تیر     بویِ دستِ دوستان را دارد یِاما دسته

      در ابر پنهانو     یس خسیس و خهایی نان مثلِ موشچیو سخن

     شان را شغلشُلِ هایی از واقعیتِ گاه چکهگاه

      چکاننددرخت میپَهنِ در دامنِ 

 وجدان یِخورده و صمیمیصیقل کجاست صدایِ

 تو بنشیند     یِ سرافرازِ ا پَر بکشد و بیاید و بر شاخهت

    داریامانتژرفِ یِ هاو شهادت دهد به زخم

 ؟هاییبرگ به یادگار بگذارد بریی امضا و

      ست؟ست؟     برایِ چیانتظارِ زیبا و دیرپایِ من در این برهوت برایِ کی

 گان     هچرا به جایِ پرند

 ؟اندیِ بلندِ درخت را اشغال کردهگان خانههخیلِ خزند
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 ِ سنگیاسب
 

 امنکرده ام پیدادر سرِ راهطور ا همینها رمن این عسل

 ها را     مجانی به زنبورها واگذارمطور آنتا باز هم همین

 اش     چشمِ فردی     با منقارِ سیاه یشبراهی روزی در کوره

 تمامِ فرداها      فرادی را از ریشه درآورد     وچشمِ ا

 ند     دشورشید و خالی از رؤیاهایِ زیبا خالی از خ

 ام     نیافته طور در بادهاها را همیننوشتهلمن این گُ

 ام     ننشستههایِ سنگی من بر پشتِ اسب

 هایِ تو قنددانِ من است     درست است که سخن

      !داندهایِ نایابِ پروانه را که نمیی قدرِ ارمغاناما هر کس

 ! رده استها فراهم آوذره از کدام ظلمتذرهنورش را      داند که چشمو نمی

      ستجاسوس ااش راننده کند     کهنی در کنارِ کندوها توقف میماشی

     کندرا رسم میاسبی  یِسنگیتندیسِ      پردجاسوسی که تا از خواب می

 خالی است          خورشیدسوارش جایِ که 

 طور سرسری     را تو همین ِ این سرودعسل     نه!

 ایپیدا نکرده ایکهمثلِ س اتدر سرِ راه
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 پاسخهایِ بینامه
 

 هایِ توستچشمترین مرواریدِ گیتی     یآن دو گرام

 کمان     یِ ستاره و پرنده و رنگینکنندهمنعکس

 یِ دریا و جنگل و کوه     گیرندهو در آغوش

 توسطِ شانه     ها شود کردارِ انسانمو خوانده میموبه

 دارند ذهنی را     که نشان از پاهایِ آهو داردوست میها دسرزمین یِو همه

 ایِ توستهدست     یِ هستیترین ساقهآن دو گرامی

 مروجِ آوازِ بلندِ عشق      کوبی و رقصها به پایمشوقِ پروانه

 هایِ کتاببه برگ هایِ رنگینیِ معنابخشنده

 ما بعدهاجوید     اها میکودک تا کودک است     خدا را در آسمان

 درپی خراب شد     اش پیومانهنگامی که خان

 پاسخ ماند     هایِ مکرر در مکررش بیهنگامی که نامه

 ها خواهند دانست که خدامرواریدش گُروگُر شکست     انسان معصومِ و دلِ

 گرامی     یگانه و آن کودکِ خودِ آن کودک بوده است     

 د     کنذخیره نمیرا ی اه خود سبزبرایِ     هاشاخهکه او هم مثلِ 

 را آبای قطرهبرایِ خود ماهیان مثلِ و نَه 

 وجویِ اثری از ردِ پایِ آن آهو     به جستهم  تو

  برخیز از شکست پا به پایِ من     به دشت هایِ پهناورمعناپاکِ یِ آن  بخشنده

          ارها را تکانده است! یِ خود     چه غباز شانه گیهزندچشم بگشا و ببین که 
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 دان یدایره و رقصِ جاو
 

 ؟    تواند دادمیآیا اراده و تالشِ ما     سمت و سویِ مدارهایِ هستی را تغییر 

 جلوگیری تواند کرد؟    هایِ عشق الکتروننِ شد و آیا چه چیزی از متالشی

 جهان است      اش جانِشفاف و روان است     قلب    آب  اش چوناو که وطن

 ابرِ آسمان و      ترینناکاو که در مقابلِ خسوف اما

 کارجنایت یاترین سنگِ زمین     و در مقابلِ آینهدلبهخون

         وجودش چاهِ فاضالب است     تفاوت استمثلِ نوترون بی

 درآورد یاز تنِ وطنرا ای تواند با نوکِ خویش     گلولهچاقو می

      بخشددراز خالق و و عمری      گیو تازه یزالل     گیهون آب زندچاو را 

      تواند تا دستهمی چنینچاقو هم

      !انتخاب با تو است     بنشیند یمثلِ خسوفی در ستونِ فقراتِ روز

 کندسنگکی سرد و نابینا از مداری بلند سقوط می

 شودا خاک و خاکستر یکی میب    یا چیزی     برانگیختنِ توجهِ کسی بی

 زاده     گاه انگار هیچمیرد     متالشی شده و می

 !گی نکرده بوده استهزندگاه هیچ

 اش همه از عشق سرشارند هایِ جسم و جاناما او که مولکول

      اندکار در جدالهایِ جنایتو با آینه     و مشعلی پُرمایه و بلند را در دست دارند

      !دیِ دنیا خواهد بوای در دایرهنقطه    اش جاودانه ضربانِ زیبایِ قلب  آری او   
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 یِ روحانیگُلِ تحقیق و سکه                                           

 

 ستخورشیدیِ ییتو دور یِبسیار دوری از من     اما دوریگرچه تو 

     اندازد مان نمیمردسرِ نا بر که سایه

  خواندهایِ سبز فرانمیآنان را به آرامشو 

 گیریمیچون طفل را  انگیاهدستِ شوی و تو از آسمان خَم می

 بری     به گردشی عمودی می و 

 کنیگان آشنا میهآنان را با سرگذشتِ خاموش و روشنِ ستار

 دهیشان شرح میهایِ خوب و بدِ ابرها را برایتجربه

 د     کنمیان که سفر کمانسان به هر سویِ رنگین

      ه استدی سفر نکریسو انگار به هیچ

      ه استماندیِ آغاز باقی که در همان نقطهانگار 

 اش همواره تکرار شده استیِ خورشیدِ معشوقو چهره

      را در آغوش گرفته توعزیزِ پیکرِ که  سرزمینیگرچه من بسیار دورم از 

 گشاید واش را میرنگارنگ زبانِ     کندنمی اما پرچمِ من خاموشی را انتخاب

 کند     وارِ تو را ستایش میهایِ کودکپاکی

      کِشدخون را به پرسش میتورِ     و رفتارِ تاریکِ خسوف و 

  وطنانِ دنیا هستندوطنانِ من که بیهم

            ندنکرا نثارِ خاکِ پایِ تو می انشهایِ روحانیو سکه هایِ تحقیقگُل

 نایاب و ظریف و بلندِ وجدان     پلکانِ با که  تو 

      ها دست یافتیدلآبیِ به فتحِ آسمانِ 
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 حقیقت را از که آموختی؟

 

 گویان!ـ حقیقت را از که آموختی؟     ـ از دروغ

 شاگردش ها همه او بویان شد و      گُلو پس از این مکالمه بود که قلبِ

 یِ انسان     معدهتاالبِ گذران     تا مگر ها زارو ماهی از لجن

 ـ سکوت را و صراحت را          شودو صداقت یِ روشنایی خانه

 عشق را از که آموختی تو ای قطره؟     ـ از دریایِ بوگندو     از دریایِ منفور!

      که یک عالمه چراغ در متنِ چشمِ من و پس از این مکالمه بود    

   هایِ مدرسه روشن شد   اتاقدلِ در و 

 شودعشقِ نهنگ و ماهی در آبی یگانه خالصه می

 ند   میرتِ خاکی دیگرگون میحقیق براز آنان      اما هر یک

 گیردمیقرض تخیلِ خویش را از امید رنگِ نخِ خوش     این شمع

     یا از مدرسه گریخته  هایِ مدرسه رفتهپروانهاما 

 ندنویسنامه برایِ خدا میدسته     ستهد    هنوز پشتِ سرِ هم 
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 خالقیت
 

 دور از آوازِ  االغ     رِ خالق     یک کا یِاخالقِ پُربار و خاموشانه

 گی راضی     هدادنِ به زندتن به و پرنده را     کنداخمِ درخت را از هم باز می

 گریزاند     هایِ تو را از خالیق میو میوه

 گزند اوقات را     زنبور می ان غالبن مانندِخویشدوستان و 

   گی سخت کوتاه است     هزندزیبایِ عمرِ زبورِ 

 ندارد      ایجا خانهکزنبقی هنرمند در هیچ و 

 ندها  از بَرَرا پروانه اشومانیخانِ بیآدرس اما

   ش    کرداربه خاطرِ مالحتِ    و  گفتار یِو خالیق به خاطرِ شیرینی

 بسیار کوتاه و      خاکی با عمری     پرندبه جانبِ او می  مشتاقبا دو بالِ

 !آن همه سروها و صنوبرهایِ به تصنیف کشیده نشده

 !     و جاودان نشده     گانِ به تیرِ قلم نانوشتههپرندآن همه 

     کاو جکنناپذیر و تعظیمکارِ خالق     یک است  ی مشتاقتوسن

  اخالق     یِسنگیسرِ از فرازِ  پرنده آدمی و ماغِ گاو     دور از دروغِ

  سُنتیِ سایهرنگِ سردِ یِ درنده
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 شاید روزی
 

 آید در درگاهاش میو تا تیر و کمان ترسم    تنگی میهیوالیِ دلمن از 

 ی باید برگرفتابندم     آخر از کدام صدا پیالهیِ من میمن در را به رو

 از کدام مُشکباشد     و اش پُردرد و خونی نیِ صاحبکه حنجره

 اش مثلِ تنِ درخت     مُشتی باید برداشت     که پوستِ آهوی

 نباشد؟تیر و قلب  یِیادگاری مزین به نقشِ

 ترسم     اندوه می سترگِغولِ من از 

      امهانشود در آستپدیدار میاش یِ مهیبو تا سایه

      کارم    در خاک میآن را آورم     و یمن چشمِ من را درم

 آخر ضامنِ آهو کجا و     ضامنِ چاقو کجا؟

 هایِ در خاک کاشته برگ و بار دهند     شاید روزی چشم

 یِ جوانبزمان در همهقامت کشند هم     پُر از صداهایِ شیرین شوند

 ! یِ بینِ دو شاخه از میان برودو فاصله
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 خواب
 

 ای راام خانهم     و در خواب دیدهادشاهِ مدهوشِ عشق هستمن پ

 سقفیبا سقفی از بی     ستونیاست     با ستونی از بی شدکه خالقِ مصالحِ خو

 مِصر     سرزمینِ و یوسف دیگر نه آن عزیزِ 

 هایِ دیگردر میانِ عملهست ایکه نامِ عمله

 رود     می ریزعرق و خسته  شهریآلودِخواب هر صبح به میدانِکه 

 اشهایبرایِ زن و بچه لقمه نانی کسبِ    و  پیداییِ کار یِیدر پ

 اندگرگی برفین را ساخته     شانحیاطِ خانهدرِ زمستان است و برادرانِ تو 

  یِ یک نام هستمشدهمن حروفِ گمو خورشید دیگر افشاگرِ رازها نیست     

  جهان نیست و انسان دیگر تاجِ سرِ مخلوقاتِ

      اشیِ خونکه واژه خانه خوابِ انسانی را دیده است

 نقشِ مدهوشِ یک دهان بر پردهکند     و یِ وسیعِ برف را نگارآلود میصفحه

     بردهایِ خویش لذت میاز رنج
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 تعهد
 

      شدکشید شعر میهر چه که می او دست بر

 گرفتاک شکلِ آدمی را به خود میخ     گذاشتمی و پا بر هر خاکی که

 افتاد خاست و پشتِ سرش به راه میبرمی

      خورنددیگر را مییک امروز    اند هایی که تا دیروز با هم دوست بودهآب

 دهنددیگر را لو مییک     دیگر متعهدبه یکو شعرهایی که  نسبت 

 ابرویی که در شرق متولد شده است     

      هایِ غربیگی در میانِ چشمهش زنداسخت است برای

 ند     کبه ستاره سالم نمیو ستاره به سوسن سوسن جا این

 کند     گی میهتنها برای انباشتنِ زر زندی جا هر زنبقاین

      شودو هر فلزی به شکلِ قلب می

 نوردد     مثلِ نسیم مرزها را در میاما شعر 

 گذاردو بر هر خاکی که پا میشوی     می کشد توهر چیزی که دست می بر

 افتدخیزد و به دنبالِ تعهد راه میخاک برمی
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 بازگشت
 

 یِ آسمانیوقتی که ما بازگشتیم با دستانِ تهی از سفرِ هزاران ساله

 گیههودزی نیافتیم در آسمان جز سِفرِ بیوقتی که ما چی

    ی  اکسیژنشده از بیهایِ خفهجز سنگ

 ست نیافتیددنی هایِ زمیفواره چرا شما به حقیقتِ سفیدِ

 اند احترام نگذاشتید؟یِ زمینهایِ برآمدهو به درختانی که مشت

 اندگشتهگی میههودا به گِردِ بیهعقربهچرا شما ندانستید که تا به حال     

 اند     و ابرها از سترونی ثروتمند بوده

 ؟اندبردههایِ آذرخش لذت میتازیانهاز     و  تهبس چشماطاعتِاز مردم و 

 به دنبال نداشت ی رااما از خویش     گشایشِ در و دریچه بازگشتِ

 ها     بر زمین فرونینداختو سنگ یا چاقویی را از آسمانِ دست

ند شوو رشید میبرای آن زاده ها فوارهو کسی را به این حقیقت نرسانید     که 

 نوازش و عشق     دیگر و دوشِ یک سر برشُرشُر تا 

 بریزند     فرو  اندیشه و شادمانی را

 ای بودی که بر نقصِ عمرِ کوتاهِ پروازت     پرندهآن تو 

 ! افزودیدریغا که      ا نیز ر ابر  رازِیِ بیقیچییِ نحسی 
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 یِ ماهگُلِ شکفته
 

 جا     ایِ خودت را که ماییم اینهیِ خشک     ریشهای شاخه     سفید دلای ماهِ

 گان     هبلندِ پرند یِیما که برایِ آزاد     !دریابدر زمین 

 ایم     ازدواجیده  بالهایِ عظیمِبا صخرهها     سبز در میانِ میوه یو عدالت

      ایمهایِ نامیرا را زادهکار پنجه در پنجه افکنده     ترانههایِ تبهبا توفان

      ریا هایِ سرشار ازشهاب ها     آنشَتهآن 

 آیا حتا یک شب هم تو را به حالِ خویش نخواهند گذاشت؟

      ات خواهند کاشت؟ در قلبِ مقدسرا  ایآیا همیشه قمه

 پرواز     به شکلِ یکی      شوده میدبه شکلِ قفس زا یکی

 نشیند     بر ترکِ اسبِ کورِ توطئه مییکی 

 دزنسرمی ایمثلِ سبزه یکِ دلیکی از تَرَ

 ! دیگر باقی خواهند ماندو گویا تا ابد بدی و خوبی باز و کبوترِ یک

  انزنیخونشبرؤیاکُشان     بر یِ ماه     ای قیام کرده بر ای گُلِ شکفته

 آسمان ای بیرقِ سفیدِ صلحِ سرزمینِ

     دریاب! جا     در زمین که ماییم اینهایِ خودت را دانگُل

 ست یِ آنانییِ جاودانهمان طعمهآرمان یِما که زیبایی

      است شان با مگسکِ اسلحه ازدواج کردهکه چشم
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 یِ اناردانه
 

      انداختی کولی که باد به غبغب میای مول

      خواستیها را برای خودت مییِ قبالههمه

 پنداشتی     یِ عالم میو خودت را قبله

 گندندونه گلو و کاغذ و نمازت     در زیرِ خاک دارند میگهببین که چحاال 

    توانند آورد تاب نمیحتا حشرات شان را گیهو گندید

 ستایضعفِ خیلی قویاین نقطه

 ها بدانی     مرکزِ تمامِ قصابیکه غبغبِ خودت را 

  ها ر از زنبقاتزیبات را قلم     هاسروصنوبر و رشیدتر از  خودت را و شعرِ

 رودمی ایرسیدهاز راه  چاقِ تازه نمازِ خفته در زیرِ خاک     به استقبالِ یساطور

 زند     می ایاش بوسهکند     بر دست و صورتمیبه او سالمی گرم 

 ند     داش را نمیرفت ازخودراهِ برون اما پرسد     دایرهها را میاحوالِ محراب

 در زیرِ خاک  گندیدنِ رؤیاهااز  حال نیستممن خوشو 

 خورندهایِ گلوگیر تنها به دردِ ددان میواژه

      یِ هنرهایِ نمکین استیِ انار     گرسنه دانهیِ قرمزِبچهاما 

 با تاجی آبی         روسی خاز آنِ شیرین  ِو دانش

 فریبییق را میخال خیلِ     اتدر دستمقدارِ بیاستخوانِ ی که با تکهسگ یا

           دانیتو آیا مگر نمی

      ؟مولکولِ دیگرست در میانِ میلیاردها یمولکولهم خدا که 
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 هایِ نقشنهاد
 

 رفت امواج می ای در دریا مخالفِ حرکتِ جریانِپارهتخته
 تا تن زند از تبدیل شدن به تابوت     

 و غرقاب     رفتارِ مردمی بود غریبه با تفکر     

 خواستند منقل را روشن کنند    تران میکبو

 ها به جا مانده بود     در سردخانه شاناما پرواز

    گربه بودچشمانِ نشینِ و شب و روز اشک هم

      خواندیات ایستاده بودی     و نمازِ هراس و دریا را مییِ قلبقبله به رو تو

 ها بر ریسمان اسیر بودند     رخت

 توانست بزداید شان نمیرا از دل  جنایتهایِو نسیم لکه

 چیدند      دریا دامنِ خودشان را برمیواجِما

      را داشت     تماس نیابند    ایای که سرِ تبدیل شدن به گهوارهپارهتا با تخته

 منقل دو واژه است یِدستهدو 

      دنکنزغال را تفسیر می یِهایِ معشوق     قرمزو لب

 ست که زمین را چون نطفه در خویش داردهدانیهراس ز

 کندچشمِ من اشکِ دستانِ تو را پاک می

 زنندمی هایِ نقشِ پردهدانهبه نوک ان گهاما هنوز پرند
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 نیزه
 

      که ابتدا به خطی دراز و عمود     از نور بودناچیز ای نقطه

 وجِ انسانیت سقوط کرد از اای تبدیل شد     گاه به نیزهو آن

 اش زخمی     در سرِ راهوجب وجبوجدان را هایِ جداره

 فراری دسته دستهسرافرازان را 

      را از هم شکافت  ماقلبِ و سرانجام

      ی ظلمانی گذاشتهدر راه پا     تالش پُرنبضی ازیِ ترانهحاال 

      مرهماین فروتنِ یِ آیا دانهبرایِ بافتنِ یک ستاره     

     ه دآهسته رشد کرآهسته

 فرا خواهد گرفت    را با عطرِ خویش یِ حجمِ هستی همه

      دعوت؟ یِ بهاران را به سازِ فصولو زخمه

      گشودید تان راکه تا چشم     ؟از آغاز شما چه بودید

 یافتید      گانهخوف و خطر را در تخمِ پرند

 د     کنذره ورم میدارد ذره    شکمِ زمین شکنِ نپیماپوستِ دریافتید که و 

      ده شودزا نیزهاین  تا سرانجام روزی 
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 پاکت
 

 ریزدشود     سخنانِ دریا از آن بیرون میپاکت که باز می

 ردبها با خود میر و دریچه و پنجرهزنان     از دو چشمانِ حاضران را موج

 غنچه را یِیدست بیاورند     زیبایخواهند با عضله به مردان می

 کند     نمیباز  زمین را     من دری هستم که خودش را یِو تصاحب کنند کشتی

 کنندکه رفو نمیهستم من نخ و سوزنی تو     آمیزِ به رویِ صلح مگر

 را      پارهپاره هایِتمعصومیمگر 

      آوردزبان میبر هایی را که لباس یِ حرفهمه

 خَم شد و     یِ آسماناز نرده آیا نبایدیا باید به حسابِ بدن گذاشت؟     آ

 ت؟     یِ مسافرانِ راهِ عشق را     از زمین برداشهوشِ سقوط کرده

 ها آویختهرختیرنگ از چوبانگرهنوز هزاران آرزویِ 

     کشندسوی سر میسوی و آنصدها بادبان به این هنوز

 یِ دریاو هنوز از رازهایِ ناگشوده     یامیدی در صدفوجویِ خُردهبه جست

      گردندهایِ انقالبی پُر از اشتیاق باز میپاکت

 آیا از ازل تا به حال عظمتِ عضله نبوده     

 که از بلندجایِ خویش اما با روحی حقیر     

 هایِ فقیر تابیده؟مانندِ خورشید بر پنجره
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 اردوگاه
 

      ی تُف انداختسرزمینهایِ گُل آیا نباید حتا به

      است؟  "هیتلر"یِ اندیشهشبیهِ  اش همهزمین و زمانکه 

 و رازها را نباید آیا در دل مدفون کرد     

     اند؟     ها همه شغلِ شریفِ جاسوسی را در پیش گرفتهکه زبان جاآن

د     خوانگی را میها زندو غزلِ بدرود بزند     ای دارد در خشکی پَرپَر میماهی

 زنی از نگاه به دریا     تو سر باز می     اما باز در واپسین لحظه

      !دصلیبی شکسته نمایان باش     مبادا که در جایی از جانِ دریا

 به اطراف ندکندزدکی نگاه می و کشندها خود را پایین میفتیله

     انده شدنبرای خودارند  نه نامیها پروانهو در ظلمت 

     نه بامی برای استراحت 

 کند   گی پاک میهتمساح تُفِ صورتِ خویش را به ساد

 شود     اردوگاهِ اسیران می یِو راهی 

 هایِ رنگ و رو رفتههایِ شکسته و سمعکاردوگاهی که در آن عینک

 ادگاریهایِ یدیوارنوشته بندهایِ پاره     سنجاقِ سر وکهنه و گردنهایِ کفش

 بهارند     یادآورِ تو ای موجِ جان     ای دریایِ باوجدان    یادآورِ فصولِ سردِ بی

      ات کردندهایِ گاز خفهزنده در اتاقکه زنده

 ات صابون درست کرده و فروختند     بدن یِاز چربی

 جسدت را سوزاندند و خاکسترت را مثلِ کود در پایِ گیاهان ریختند

 شکار     زدکی یا آشکار     آن ققنوسِ قفسآیا چرا د
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 گذارد     نمی "هیتلر" پا به زمهریر و ظلمتِ سرزمینِ

 خواند؟    ها را نمییِ بادبانغزلِ شریف و بهارانه

 

 

 

 

 لبکنی

 

 شان راآسمان یِآبیکردندِ خودشان را     چه بودِ نامِ کدام نی پرواز میدلِ از 

     اما لب هنوز هستها     سوراخاین اند فراموش کرده   بودِ مقصدشان را   کجا

ذهنِ نوزاد      یِبر زمینِ برفی     و پاک بارد     روشندانه دارد آواز میدانهو 

 ماندها به جا میها و شنیدهنقشِ پایِ دیده

 گانهاند واژیهمانانِ خود را فراموش کردهیِ مقیافه

      شیا و عاشقان باز استیِ وجودِ ااما هنوز سفره

  شب     آن قیرِخواب     از چه زمانی آغاز شد جویی بییِ عدالتخانهو چشم

      ؟وُروییچشمآن بیچراغی     را سر بریدن     آن بی هاپرهآن شب

      و گلخن هایِ تنورگونه تبدیل شدند به هیزمهو چ

      عاشق؟ هایِجسم و جانِ انسان

 هااند این لبام چهره بودِ خودشان را فراموش کردهدر کد

 لبکِ دراز و موازیِ باران     هزاران نیهنوز اما 

         بیننددارند خوابِ کشتزارانِ آینده را می
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 شودای که از خجالت آبی میچهره

 

 ایای     اگر ذرهاگر لحظه     گویا ننگ است برایِ چشمانِ او

 رنگ است اواش بیما بنگرد     گویا رنگ به روی و به اندامِ

 گیردشرم را در آغوش میبرگِ یِ ما     چنین که چهره

 میرد! روشنایی را     خورشید که نمیگرما و اما با نپذیرفتنِ تو 

 کنند! اما با سر نگذاشتنِ تو بر بالش     پرها که به آسمان پشت نمی

 ش در سویی دیگراهزار پای هب بادر سویی و     مذ یِ الحادموقلم

 از دو سو اسیر هک ستشمعیحدیثِ انسان     حدیثِ و در این میان 

د!     نمیرنمی ایِ مارؤیاه     به زنجیر کشیدنبا دریا را اما سوزد     از دو سو می که

  شوند!    خائن نمی ان خیزابههزار     "یهودا"یِ بوسه و با یک

  ممنوع     واره هوایِ پرواز از مرزهایِکه هم     است را زادهموحشی ای گویا پرنده

 و فراتر رفتن از دیوارِ امکاناتِ خویش را دارم

"رزعا"چه ننگی باالتر از آن که 
 را آذرِ مصلوبینامِ آن فراموش کند  1

 ره بخشید؟دوبا یِیگهکه به او زند

 

   

 

 

 

                                                 
 ح زنده شد.مردی که توسط عیسا مسی  1
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 از توها
 

 ام از تو بود     من اگر کوه اگر قله شدممن اگر دریا اگر خیزاب شدم     قطره

 تَکی در پرواز بر فراز شدم تو بود     من اگر عقاب اگر تیز ام ازسنگ

 ام از تو شدم     گُل تو بود     من اگر باغ اگر شاخسارام از بیضه

 کمان شدم     ستاره و رنگام از تو بود     من اگر آسمان اگر رنگینبرگگُل

 من اگر اشک اگر خنده شدم     چشم از تو     نمک از تو     از تو بودتیر و زه 

 شدم بند اگر تابشی در ظلماتمن اگر گردن     گو از تو بودصدفِ سخن

 تو بود     کرانِ بیگردن از تو و سرافرازی از تو بود     آری     از دریایِ 

 اژگونِ تو بود خشمگین و وآسمانِاز شدم      قرارای بیکه من قطره

 دم     ش یقراردادهایِ زمینیِ شیشه    قوانین و تخمِ یِ که من شکننده

      پری نویسایِ شعر شدمکه من شاه     گین و تنهایِ تو بوداز عقابِ غم
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 خواهدعشق دلیل نمی
 

 گان سفر کرده بودهود را پنهان کرده بود     با واژگان خهکِرمی در واژ

 دانستندگان این را نمیهنان ایستاده     نشسته     خوابیده بود     و واژبا آ

 اند     شدهمبدل گانِ آسمان هستاربه هایِ شما اشک

 اند     خوانده هایِ روشن راها سرودترین شبدر ظلمانی

 اند     بیدار کرده ها راها و صندلیحرها دست دراز کرده     چمداندر سَ

 خواهددانند     عشق دلیل نمیهایِ شما نمیرا هنوز چشم اما این

 کوه بهکوه چون سنگ     جو  جو به ما را چون آب عشق

 کندمی چون درخت چمن به چمن همراهی

 ات خوابِ نرمطرف که رختی بیستی هاقیانوس تو

 شودنه از خوابِ ماهی سیر نمی نهنگنه از خوابِ 
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 بیندا میرؤیا در رؤیا رؤی
 

 رسدچرا به جایی نمی     کردیم که فکر چرا با ما دشمنی داردما فکر می

 آرامد     و چرا قلب در خواب هم خواب نداردآورَد و نمیچرا کفش از پا درنمی

 دادیم     ما با خیالِ بادشو میوشان را شستها و جانما با خیالِ آب     گُل

 هایِ آسمان در یک روزدکمه     ویختیمآروح را بر بندهایِ رخت می

 شوند     تا نیمی از وجودِ انسان در روشنی باشددوبار باز و بسته می

 گی دوست باشدهمت     تا یک بالِ پروانه با زندنیمی در ظل

 کند که ما کی هستیماش دشمن     فکر فکر مییک بال

 ایم     تبدیل شده در زیرِ گِل     یا حتا وقتی که خودمان به گِلکه 

 ها را دارد     سردادنِ آواز از شاخه مان باز سرِجان

 ؟     خواهدست و چه میترس کی

 زند     ها میو از خانه به کوچه و خیابان گیرداش میچرا غالبن دل

 ؟گم کنددر میانِ مردم ای مهمثلِ دگرا  شتا خود

 زمین و  یِختهساش ایلنگه     ستا تاهایِ تو تابهکفش

 آسمان یِساخته شایلنگه
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 خرما
       

 اش به بیرون گشوده نبود    خرمایی که خُردترین روزنی از دل

 ایهنگام و از چه خمیرمایه گونه و چههاندیشد که چدارد می

 گی هم      ههایِ زندترین تلخیلخحتا ت     ؟اش زاده شددر روح این کِرمِ

 ست واژگونهآسمان چتری     ندرا نداده بود ِ تونبشارتِ آمد

      دخواههایِ مرا جاودانه میکه خشکی

      اندگانهِ سفید و سوگوارِ مردها بدنو برف

گیرند یابند و نیرو میتسکین می     کننداز چهره پاک میرا  ها خودشاناشک

 گذارندقدم بر خاک می

 ی شیرین بسازند     هایروند تا در و پنجرهو می

 هیچ قیمتی اش زبان است     و اتاقی را بهای که نامبرایِ خانه

 ددهمیناجاره کِرمی به هیچ 
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 شکلمکعب یابیضه
 

      آهسته و با احتیاطگیرند و     آهستهها دست به دیوار میکوچه

 گانِ آجری     هگانِ موزاییکی     از مردهاز مرد

 د و ستاره بیلآورَگذرند     شب قیر میگانِ آسفالتی میهردیا از م

 هاآدم توسطِ ایاجارههایی هستیم مکعبا مکعبو م

 را  هایِ گوناگوناند اسبابدر ما با نظمی خاص چیده

 ندچینها برمیا و تندرستیهجوانی     ها را در حیاط یا از باالیِ بامدانه

 روند   کِشند و میو پرمی

 د     آیکورانه     کوچه به کوچه میگیرد و کورانهوار میفانوسی دست به دی

 اند     شکل یهایی که مثلثوجویِ چشمبه جست

 ی     چندتا آدم را کاشته بودند روزی در میدان

 آورده بودند و عشق  ها جوانه زده بودند و تنه آورده بودند و شاخهو آدم

 آورده بودند

 ده بودند     عاشقی را آور

 ها کاش پیش از فروافتادن بر خاک ها و قدمیِ لغتسایه

           ها حاکماند و نخالههایِ شهر قرق!     کوچهندکردمی غربالخودشان را 

     آیندیِ قیرِ شب میالت و خیانت با پاهایِ هزارپا و با چهرهخج

      شکل باشد؟اش مکعبای که بیضهکجاست پرنده
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 یِ عسلگیسویِ تو و شانه
 

 کندیابد     جانِ ما آغاز به جوانه زدن میجا که جهان فرجام میآن

 جا که واقعیت دیگر حرفی برایِ گفتن ندارد     و آن

 کنند     دهانِ دریا که هزاران استدفترهایِ شعر شروع به تورق می

 است امروز تاریک و فردا روشن     امروز روشن و فردا تاریک

 امجا که من چشمام هستی     آنیِ دلتو سبزه     اممن سنگکه  جاآن

 بینایی هستی     انداز و معنایِ چشمتو جامی سرشار از 

 ند     اهدزدید صدایِ رنگارنگِ حقیقت راجا اما در این

     نداهبرید اسر سررا سر یِ متفکرهاگُلند     اهکشید را به بند  سرافرازانِگهستار

     ند اکوچیده و ماه و پروانه و نسیم از تقویم

  کندماند     گیسویِ تو آغاز به سخن میعسل از تجلی بازمی یِشانه جا کهآن

 خودم یِکنم به شناساییتازه شروع میازهو وقتی که من بمیرم     ت
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 قانون 
 

 داردنسان تَرَک برمیزند به تخم     و اقانون از درونِ تخم     نوک می

 نه به درونِ تخم     زنی و دیگر پَر می     آییتو از تخم درمی

ده است از انتظاری دراز     سفید ش چشمانِ فصل     آییجا بازنمیبه ایننه 

 اش هستمی که من ریشهفصل

 را دارد      کودکیسازِ دورانِ هوایِ نواختنِ  سرانگشتِ شاخهو 

 را گناهیبیهایِ گُل اهوایِ رقصیدن ب

 در صدایِ خویش پنهان داشت؟ از آغازآیا آن چنگ گرگ را 

      کاشت؟هایِ غفلت را در خاک میآیا چه کسی قلمه

 تا؟ بهاهِ من و تو فرق است از کجا تا به کجا     ای کفشِ تابینِ ر

 کرده است     از شفق  خودش را سرشار درونِ سرنگ

 و      در عشقعشق      ر خون نشسته استآسمان بیمار و آهو د

      هایِ دریااما هیچ کدام از قطره     کنداندیشه در اندیشه شنا می

 !     کندنمی برابری     ییآهوبا قطره اشکِ چشمِ بچه

      گنددقانون و قاعده در تخم می

 رودمیی که هر جانب پوشد     و بهمیش و شب هر کفشی را که به پاهایِ خوی

 د     رسدل و معصومِ کودکی نمییِ سادهستارهبه تَک
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 آینه
 

 هایِ مستعملست     و پرنده با دانها با زندانیانسان در الف افکارِ

      کننده  کند     با وجودِ تصاویرِ تکراری و خستهقط خودش را تکرار میف

 گی     هخواهد دست بشوید از زندباز آینه نمی

    یِ مبارزه ادامه ای ندارد مگرو چارهست     اش زندانیدر قفسِ خاطرات یگپلن

      کند و زیستن با امید    شکستنِ آینه نقصِ تصاویر را اصالح نمی

      رویدیِ گندمی نمییِ گَندزار     دانهو در پهنه 

 شود     پخته نمی ایبختیخوشدر تنوری 

     و  ات بگیرهایصدایِ مرا در دست

      اش را تجربه کنجان     را تجزیه ورشن

 اممذاهب ایستادهابرِ از  من با این که دورو ببین که 

  تکرارگریزناپذیرِمنقارهایِ م!     یباالفناگزیرِ بارانِ  زندانِ زندانیِگونه هچباز 

 چینندیِ آدمی را برمیاندیشه هایِ نوِدانه

 است  تاریخیِترین آینهترین و شفافمقدس     انیانقربپناهِ بیِ و چشم
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 بیرق
 

 و      جان یِاعتنا به زیباییبی تهشفرااِ بربیرق این

 حقیقت      اش ناآشناست با نوازشِ دستِ نسیمِتن

  بیندها را میخوابِ گردنِ زیباترین رنگ ریسمان و

      فریادند یِدادخواهیبسته به رویِ  هاپنجره

 خزد    گی میهیِ درختان به جانبِ بیگانو ریشه

 اشست که شاگرداناین چه دبستانی

 اندها و جنگلیا ددانِ دشت     یِ دریاییالجثهجانورانِ عظیم

 روزن     قلبی بیاش هایو اتاق

 ؟و هواهایِ تازه یِ روشنهابسته به رویِ اندیشهاش درهایو 

 د     نورآیبه همراه م انِ مادرد از زهدبا خورا  ها تابوتانسان

 دروغ و خیانت اند     جنبنده با نسیمِکوچکهایی بیرق نها گیابرگِ و

      ددهیِ صفر مینمره     الجثهماه با ابرهایِ عظیمیِ آموزگار به مبارزه

      کشدنور مییِ شبانه انشایِ را برو خطی قرمز 

      جویدرا می ایگلویِ واژه دردربه ی    ریسمان گرهِ

          بوسدمی حقیقت را به نامِ یاغنچهظریفِ دست و پایِ و غُل و زنجیری     
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 داستانی در درونِ دایره
 

 ها شروع به عشق ورزیدن کردند     ای عقربهنقطه از چه

 سَحَرهر  رسد     و عقل باید دربه پایان نمی دایره یِکه داستانِ طوالنی

 د؟     ش را از نو بیاغازدوباره خود

      ؟بخشدگی نمیهوزد و از نفسِ خویش     اعداد را زندچرا نسیمی در تقویم نمی

 دارِ خورشیدیِ داغو دایره     بافندشبِ چهارده می برایِ ماهِرا رؤیاها طنابِ دار 

      بَرَدمی انِ خویشبه رویِ دست    را  یِ عشقنعشِ نقطه

 خشیدبما را گرما و چشمِ ما را روشنی می آیا آن چیزی که دستِ

 بود؟     آیا ما در هر زمان و به هر جانب که برویم  یک مشعلتصویرِتنها 

 مرگ و رؤیا     عشق و رسیم؟     می آغازظلمانیِ یِ به آن عقده

 و در دهانِ ناگزیرِ دو عقربهدیگرند     خواهرِ یکسه سه برادر یا 

 جز تکرارِ خویش راهی ندارد    یک داستان 
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 گُل میکروفون است 
 

 هایِ رنگارنگ     برگالقامت و گُل میکروفونی است و حضار گیاهانِ مختلف

      هایِ تُردِ شبنمکنی و از اندیشهتو سینه صاف می

     زنند ها خود را کنار میپردهرانی     ها سخن میو از منشأِ آینه

 موعود را ببینند     یِ تا آن پرنده

 عید پَر بگیرد      هاتکانند     تا از دلِ پروانهها خود را از غبار میاشیا و اسباب

      ستهایِ سیمانیقلوبِ آهنی و ایمان کدام سرزمین فاقدِ

      نیست؟دفترِ حضور و غیاب در دستانِ مرگ  کجا

 د خاست؟     نما برخواه از میانِ سخنانِ     هاپرده و دیوار و سدکِی 

  اند نفرتتُفِهایِ بچهگاهِ جایشایسته     یا      گهواره چون هاییرهچه

     نداانسکی شانهایِ لذیذِ گوشتتکهبه خاطرِ اردک و آدم      دریا برایِو 

 کندرانی میسخندارد گُل را به دست گرفته و معطرِ بلبل میکروفونِ 

 ن شکایت و     اندیشاکوتاه یِودسریاز خ

 کند         دادخواهی میو تیشه علیهِ تبر و تیر 

       است اندازان پُرنفاق از باغسردِ  اما سالنِ

 خالی      انگیاهدارانِ رنگارنگِ دوست از و     باراندلِ از یارانِ یکو 

  ِ تویا شخصیتر دیگر آانِ زمین     مگردکانِ گَردگِتو ای     باری 

 ؟پوک شده است
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 تلفن یِیگوش
 ابرای ماریّ

 

 و شب سرشار از شور بود و نور بود     هایِ دیگر بود صدایِ توتر از گُلگُلی گُل

 سر از پا نشناس کرده بودو  صحرا را شاد کرده بود     وت حضورِزیبایِ بویِ 

 وتیِ شاخهاز حکایتِ دور افتادن 

 باشند      اش به بند کشیدهکه در صدف ستحکایتِ دریایی

 اش را از باالیِ ابرها برداشتهعقابی که رؤیای حکایتِ

 هایِ دیگر بودتر از کوهکوهی کوه     در قفس انداخته باشند

      آدمیشرافت و به استقامتِ وفایِ تو به 

      ات در راهِ بوستانِ دوستیو استواری

      کاشتیممی یاندمان را در گُلوگوهایگفت

      داشتیمبرمیرا دسته آرمان و آرزو از او دسته

 شد     هایِ دیگر میتر از گلدانو گلدان گلدانی گلدان

      و متعهد از پا نشناسو سر ها شاد و پروانه

      دل آبِ پاک و سادهیک رفتند تا دریا را از زندانِ صدف آزاد کنند     می

      جهان است تر از تمامِ جواهراتِاالتر و پُرارزشب برایِ ماهی

     آوردندمیمرا به یاد  اتکه هر بار انگشتانتو      یِ منرابتو  و

 کردند    میرا نوازش  وتِ تلفن گیرِشماره     اتتو که هر بار انگشتان

 شدمی هلااستح    هد و عاشق عمت یگُلپُرعطرِ  یِبه شاخه    ن م تلفنِ یِگوشی
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 اعماق
 

 ظلمات دارد نهفته است     که ریشه در اعماق و در میّت     نفهمیّتیدر فه

 گُل      و سعی در اثبات یا ردِ تاجِ خار بر سرِ

 چشم بپوشد تواندخویش نمیمساحتِ هایِ ریزهغریزه از ریزه

 فهمیدبی خود را و دیگران را میماه اگر به خو

 نداشت      آذرخشیِ رعد و دشنه یبِدیگر آسمان این همه صل

 مردند     نمی گیهیا از خشونت و گرسن در جنگ     همه اطفالِ راهِ شیری و آن

 د     باش باید تولدِ دومِ اوعمرِ آدمی می یِشماریدأِ سالمب

 سرِ گُل      تاجِ و     "فروغ"گونه که تولدِ درست همان

  دشایرا می خالقیت جواهری از

 دانا و نادان      اش چشمانِدستدریغا که و      دآیپرسش میبیاما مرگ 

 نفهمیّت     زیباترین در      دندبسان میو چراغ و تاریکی را به یکبهار و خزان     

      گشایدمی ی بلندراقاشکه در را به رویِ      دور از نفرت فهمیّتی نهفته است
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 گریدخرما تلخ می
 

     استواقعیت یِ وارهگوشبختی     گم کردنِ یِ خوشالزمه

 که از گلو  ای راهایِ شادیخوشه یا پشتِ پا زدن به او     و ندیدن

 انسان      رود از عوعوِهم نمیبه چشمِ سگ  خواباند     آویزاندر فضا با بند 

     بیرون آمده هایِ گرگ گَلهاز میانِ "هیتلر"و 

      دیشانبه خاک و خون کا آهو را در هر کجا همیلیون

 در رؤیا زیستن است     بختی یِ خوشالزمه

      رهانیدن   پوسیدهو رسومِ کهنهاز بندِ قواعدِ را  هایِ وجودِ خویشخوشه

     استکاشتن هر روز در خاک  را  رنگارنگِ اندیشهو نوروزِ

 دهدبه دیگران نشان میگی خودش را های از زندواره در جامهمرگ هم

 صورتِ خویش را که از سیلی ـ    به جایِ جوهر جا زده یِو مُهر سرخی

 گریددارد تلخ می ییخرما         ند رساثبت می به نامهتولدِ انسان را در شناس

 عاشقِ درختانِ شوریده است      یتبر

 کند خودش را فدایِ استکانِ رؤیا می یو سنگ

 !کندقاتل را سفید می اننخوان     هیتلر رویِ صدهزار  ماهتلِتو هیتلر را قا
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 درختِ دانش
 

 ر از عاقلِ پول بودن استتنادانِ عشق بودن     به

 گذشتن کمانپلِ رنگینگان گام گذاشتن     و از هیِ ستارپیاده در میانِ کوچه

 است      تیانخیِ شیههتر از سوارِ خاک بودن و خوب

 کلمات      یِییکی شکارچ     شودحشرات می یِیارچیکی شک

یکی به پیغام و پل و پیوند          بندددل می گییکی به ترازویِ روزمره

 تر است که ابتدا در قلب زادهای اندیشهاندیشه

 افتدمغز پخته     و سپس از درخت فرو می رفته دررفته

 ک بودن استز دانایِ سفته و چتر اشریف     هایِ چشم بودننادانِ چکه

 اش را به پریان دادشبی عشق را دیدم که از رویِ اسب پایین پرید و     پیغام

 شان باالتر از عقل و ابر منزلپریانی که 

 از وجودِ این همه ساعت و خیانت و ترازوپریانی که دیوانه 

 زدند     قدم میو نقش واژه و موسیقی  یِپریانی که در کوچه

 تر از هرگز نرسیدن استتو پس از مرگ رسیدن     بهوصالِ  به

 د     هر چه هست و نیست در عالمنزمیهایِ فلکی و از چکی که کسی به صورت

 کندشوند     هر شکارچی با شکارِ دیگران     خودش را شکار میسار میشرم

      سازممی و چغانه چنگآن درختِ ممنوع     من  یِاز سایه
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 یِ دیداروعده
 

 هایی مؤنث بودبه دنبالِ سنگ دستِ مردها

 فرو ها مانندِ باد از یک گوشه بود     و حرفبهان روح را برکشیدن و بادبانِ

      ندشددیگر فرا میو از گوشی 

  بهشتی جاودانهو بشارتِ    انباشته بوداسطوره و افسانه گان را هانِ پرنددچینه

 یهمانان چه کسانی خواهند بوداست     م وقتی که آشپز یک حشره

      حدرا مقصد کجا؟     حرفِ زیاد و بحثِ بیشان و کشتی

 هایی مذکر     به دنبالِ سنگها زن و دستِ     آب است یِیعالمتِ بیمار

 شودآشپزخانه می یِآید     راهیاز کمین به در میپاییزِ عمر 

 تابه کم استماهی زی دراندوماهی برایِ تجربهفرصتِ اما 

 اش از واژه استای     که دُمبرند به جانبِ پرندهرا با خود می ها بادبرگ

 جا یک حشره است     در این ناخدایِ کشتیو سرش از وعده و وعید     

 ام و در سیزدهمین ماهِ سالدر فصلِ پنجتو با من در ساحلی دوردست     

    قراری بگذار! سِ ساعتِ بیست و پنج رأ    در  هشتمین روزِ هفته  
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 قطار
 

 د     ایگیکی میها را یکیریل وقتی قطار

      انکنتلوق و آخ و اوخ ها تلقی ریلوقت

 برخیزانو کمی بعد و خیس  ارضاگاه وقتی ایست

      روان کارِ خویش یِو پی انپوشلباس 

 نکنانهم و دیگر نگاهی به پشتِ سر 

 تریم      آسمان کمپا برایِ آن ماهِحتا از سنگِما وقتی 

      ترشکسته تر     از شیشهخوردهو از سفال تَرَک

به خاطرِ چه مقصدی خرمنِ آتش را به جانِ خود زند؟ سرنشینِ ترن      یِپروانه

      کهکشان استپایِ سنگِزمین      به چه امیدی بلیطِ شهادت را خریداری کند؟

      دوپا این اشکِاش     از دل یِخورشید و شکستگی صورتِ یِو خیسی

 هادر شورتخوابیده  و خدایِ بزرگِ

      را نداردهم گویا دیگر سرِ بیدار شدن 
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 جمجمه
 

 ها به باغ داده بودندیِ جوابی که جوانهماندهکشد     تهدارد ته می

 هایِ منده بودند     غذایِ چشمها را مست از شراب و از عشق کرو پیاله

 دراز ات چنانید     تو که تکبرت بسیار الغر     و آرزواندامِ تو بو یِیزیبای

 کشد     رفت     دارد ته میگان فراتر میکه سرِ پلکان     از پایِ ستاره

  اش ضدِ مرگ و ریا و بدعهدی رنگ     اش واژهکه هسته اییِ میوهماندهته

 ستاره بود     شعرهایِ دیروز     اش ستارهتهو پوس

      تر بودند از شعرهایِ امروزشعرتر و نان

 گی     هزیرا فردا کالهی از آتش را به سر داشت     و با کفشی از آزاد

 خوان گذر داشت     مست و آوازهها در دشت و دمن

     بینددارد خواب می "کشدته می"

      انرساه را که از راه و سی سردخوابِ خاکی 

 انکنای توقف رابرِ درِ هر خانهدر بمثلِ شتر 

      انخورخدایان را اندامِ خانه یِو زیبایی

 هضم و دفع خواهد شد؟    اما آیا ماه برایِ آخرین بار 

       خُردییِو انسان اندیشهالجثه     عظیم ستایجمجمهجهان 

      داردن رفت از آن رارونراهِ ب که
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 تهِ دنیا در لیوان
 

 ام     من تا به حال ندیده و نخوانده و نشنیده 

 گیهنفسِ زند یِو خوانده و شنیده باشد     چیستیکه کسی دیده 

 یا جوهرِ هستی را     

 خویش یِایِ متوالیهام که از مرگهایِ زیادی دیدهپشتمن دال

 سته بودند که روح استهیچ چیز نیاموخته بودند     و ندان

 خورَد     ا ورق میکه در دفتره

 قضاوتی وجود ندارد      گی و بر زمینهوقتی در زند

 رودهوده بر باد نمیآیا عمرِ مدادها بی

 آید؟     فراهم نمی لخنشان هیزمِ گُو از تالش

 اند     خویشدرونِ شمعِ بیگانه با      مرکباتیِ جمعِ میوهوقتی 

 ؟هایِ دورشاخهاز و  ریشهچه جایِ سخن از دیگر 

 ؟بینی برایِ داسو خوش دیگر چه جایِ شادی

 هیچ کس تا به حال ندیده و نخوانده و نشنیده است 

     را پرسندهآورنده و  جوانه زده از خاک     و سر برکاغذِمن بودنِ این 

 ؟     دنیا تهِ کو نا؟     در این لیوانکو یک مع و بیابان که در این کوه

 وجویِ جستروند به غلتان میافتند و غلتانها مییکی از شاخهارواح یکی

 گیهاصلیتِ زند

 اش      دستانوجویِ فریادرسی که انگشتِه جستب

 دباشن یِ شمعده شعلهمثلِ 
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 زایر
 

 برندبتوانند رنج گان در زیرِ خروارها خاک     دیگر از چه ننگی میهمرد

 تا از آنان آب زیبا شود؟    توانند بر پشتِ االغ بنشانند هایی را میمو چه نا

 هایِ گرگ     از چشمهایِ نور و ا دیگر از نادانیجاین

 چین وجا دیگر افسار در دستِ خدایانِ سخنترین خبری نیست     اینکوچک

 خوار نیست     در رویِ زمین     خدایانِ نزولسکان در برِ نا

 بود فقط برایِ سود     وت داشت به سویِاگر گامی برمی آسمان

 نشستمی وتِ کشید و بر بامپَر میاگر ستاره و 

 اشک مگررویید     ها چیزی نمیلمااز دست     فقط برایِ جاسوسی

      رَشک مگرتاخت     ها چیزی نمیانو در بیاب

      اه آورده استبه مرگ پن    ها یِ گرگگی از دستِ گَلههزندحاال 

 ایم     در زیرِ خروارها خاک خفته    دور از نام و ننگ  و ما

    ست   خدا که نامِ دیگرش     ستایحشرهزایر  و
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 ریبط یِهایِ عرق بر پیشانیقطره
 

 جا     ای که آنشیشهجا و خردهسنگی که اینپاره

 جاکه آنیِ کفشی جا و بندِ بریدهکاغذی که اینتکه

 کنندجا     خودشان را پیدا میجا و عددِ ساعتی که آنای که اینسایه یِیسرد

 آیند و دست به دستِ هم داده     به گِردِ هم جمع می

هایِ برآمدنِ کوه     ات بگویم فوت و فنبیا تا برای     بیافرینند را تا شعری یگانه

  نِ روح    ورق خورد     فرو رفتنِ خورشید

 هاستجادهیِ و کثرتِ نگاهی را که سراینده

 فرسایدرا     که از گردشِ زمان نمی ایات بگویم تکنیکِ نیکیبیا تا برای

 آید     که از شیشه بیرون نمی    را  ایو محتوایِ مستی

 / مگر برایِ ستاره چیدن از آسمانمگر برایِ سر ساییدن به گردون     

 لولند و احمقانهدیگر مییک میانِ در جامیلیاردها سیاره این

     شان رابار و برگِ جاندرختِ بی    کشند دیگر میبه رخِ یک

      شان رایِ ساعتهاهایِ کفش و     بر مدارِ صفر گردیدنِ عقربهپیماییهودهبی

 شان هایِ گرانگران با آفرینشاما آن آفرینش

 هایِ بشریرنج امواجِدریا را به تعظیم در برابرِ 

 دارندامید وامیبامِ بلندِ  یِیییبایی     در برابرِ نامیراز ساحلِ رِدر براب

 شود     شعری اصیل نوشته می که وقتی

 درخشد     سنگ شرمگین شده بطری می یِهایِ عرق بر پیشانیهقطر و

 افتد    هایِ خودش میاز دست
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 معنصرِ پنج
 

 گویی     پس چرا توان سخن نمیییِ دیگریان یا کُرهیِ مریختو به زبانِ کُره

 گویی که فالنی     یعنی تو     فهمی     و میشعرِ تو را نمی

 روح عبور کرده است؟      یِیاز مرزهایِ سالمت

 استثنا هر سحَر     طلبِ عالم خورشید است که بیمشهورترین شهرت

 زند و سر می جایِ خویشاز نهان

 را برایِ جامد و گیاه     اش نور و گرمای مانیفستِ

      کند با شور و هیجانحیوان و انسان دکلمه میبرایِ 

 کنند     هفته خیال میرنگینِ هفت گُلِ 

 دانندهایِ دریا را مییِ حیات و علتِ ناهنجاریکه ریشه

 رانند     و رو به ماهِ شبِ چهارده است که دارند قایق می

 آیمتر میروحتر و گمامنز به روز گمپس چرا من رو

 در به دنبالِ عنصرِ پنجمِ هستی هستم     من که دربه

 دانم که با نان شکم را     و می

 ؟خواهد پُر کند ناخدادانم که با شعر چه را میاما نمی

 ستاره اش خالی ازو جوال      در ابرها گم شد واسبِ روحِ آدمی روزی رفت 

 کند        با درد درمان میدرد خودش را او     ر از آن پس دیگ

      رودکمان راه میمن تنها بر رنگین صدایِ

               کنند که زبانِ تو را یاد بگیرندو ساکنانِ سیاراتِ دیگر سعی می
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 1هیچ کس نداند قبرم کجاست
 اشنامبازانِ بانام و گمجانو یادِ جنبشِ باطنیه به 

 

 ایرانی هایِ سرسبزِت و به خاطرِ نسیمنام     که با شهامنام یا گمحروفی بی

 زرتشت و ذاتِ آبادانی      یِدوستیدرفشِ  یِبرافرازیبرایِ 

 شان     مرطولِ عتمامِ در حروفی که      دریغ فدا کردندجانِ خود را بی

 دنتقویم بودعطرینِ تقوایِ و      یِ جانبادِ شُرطهخنکایِ بشارتِ 

 ؟رامقتول  آن خورشیدهایِیِ خاطره ایمداشته زنده نگاهآیا ما 

 ؟     ز جان گذشته راهایِ فداکار و ایادِ آن بادبان    گرامی آیا ما

 کوبدیِ کسوف را میوزد     و دستی درِ خانهمی از ملخ توفانیهنوز دارد 

 شتندونرا می مزدک و مانی اشهایآتشی که شعله آن کجاست

      شتند؟سرمی ویی را برایِ آدمیرآب     در کارگاهِ پُرآشوبِ هستیو 

      این رود     دخوانَعالم را می یِوفاییدرازِ بی یِقصه

      آن دود     سایدسر میهایِ بیصلیبآستانِ متبرکِ سر بر خاکِ و 

     کنند ِ قبر مینبشگان را هچرا ستار     ؟تازداش به کجا دارد میبا گردونه هزمان

 ای یار     سپارند؟ها میهد و به دستِ مزبلنآورمیشان را درهایاستخوانو 

 دارداین سایبانی که ما را از توفانِ کسوف و ملخ در امان می     به یاد آر!

  که از حروف    ست سرشته به دستِ آن خورشیدهایی

 آوردند     درمی    جان  یِیبادبانی برایِ سفرهایِ دریای

 هایِ جهان     برایِ رهیدن از ننگرا  هاییبال     برگاز عطرِ دلِ گُلو 

                                                 
 سالم یهاِی حسن صباح عال ذکرهاز وصیت  1
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 آسمان یِ آبیتَکِ در      عقابپروازِ ی مانندِ برای پرواز

 

 

 

 ییِ خُردِ شمعشعله

 

 زهر استمداوایِ داند که دانستن     شکستنِ ظلمت و روشنایی می

      هاها و داسیِ توأمانِ رُستنیمهو تن سرچش     هاظلمتزهرِ 

 دهیم     را از دست میدرونِ زهدانِ مادر وطنِ      یِ زایشو ما از همان لحظه

 میردشکند     اما نمیافتادن     ستاره می داند که باروشنایی می

 روید     جا     چشمی تازه مییِ اشک در همه و از هر چکه

 نشیند     می تنگی دلیِ تیزِ داسِکه بر لبه     ست شبای سیاه اپرنده

 سراید     هایِ پاکِ آسمانی را میو سرود     دریِ ماهو آوازهایِ دربه

     کند از جانورانکه جدا میست سوزیدردی     حسِ دلآدمی را حسِ هم

 مانده است؟      بر جا از آدمی چه حاال

 دنِ عشق و      بریبرایِست ایتنها ارهاش چرا در دست

 شیری؟     ِ گانِ راههمیانِ ستار نبرایِ جدایی انداخت

      گریزدمیها گیکه از روزمرهای سفید است روز     پرنده

 خندد به خندقی که هزاران چشم و هزاران گوشمیو 

  ند اسوز     خود را در آن پنهان کردههایِ دلانسان یِِ جاسوسیبرای

      معنا     ای شکستِ هر معناستهتو ای شک
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 و با آن بنویس ات بگیررا چون قلمی در میانِ انگشتانم روحِ

 ست     یِ شمعیخُردِ شعله یِبر رویِ هم    چون روشنایی یکه سراسرِ دانشِ بشر

     آوردنمیتابِ زنده ماندن را که در برابرِ توفانِ اسرارِ عالم     دَمی هم 

    

 

 

 عت استمادرِ بد تعجب
 

 یواشداشت یواشی خاکسترش ییاختهو     د را باخته واو کالبدِ خ

  شکیب بیشاچیانِماتهایِ شد     و چشمآذرخش میمادرِ دوباره 

 دراز کشیده  یابربلندِ بر بسترِ د     تو زامیرا تعجب  ستارهستاره

  بُرد گوشی راو باد با خود می     اندیشیدیبه راز و رمزِ دنیا می

      ؟رسیدم من عاقبتبه کجا      بود رعداش یک که میهمان

 ؟     شدند خشک یِدو شاخه امو دستان     هایِ ظلمانیواژهام مادرِ دهان چرا

      ام خالی از خلجان؟ قلب     از هیجان سلول تهیام سلولبدن چرا

 یانِ مادرتا بارِ دیگر از زهد   یِ خویش را  گردد تمامِ راهِ رفتهمیدریا باز

 با افکار و کردارِ دیگری زاده شود        

 ند     کقطره از زمین جمع میرا قطره شدخو و بارانی

 یِ دیگری ببارد بارِ دیگر از آسمانرود تا به شیوهمیو 

 بان را در خود دارد دانی و هم زندانزنآن انسانی که کالبدش     هم بر 
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  سنگِ پاهایِمشبک

 

 تو در آوردگاهوجودِ  نزدیکان     و نورِ یِیآورَد دورلِ سنگ را به درد مید

 اش یِ زیباییبا جاذبهای که ستاره     امید و بشارت است:

 آورَدآهسته از خاک در میآهسته دانه را

 ایستاده بر خاکی     که تو هستکهکشانی  یرِ پایِز غلتد بهصلح از کوه فرومی

 من عاقبت نتوانستم بر خویش پیروز شوم          به تن داریرا تِ رزم رخ و

 خیزم     برگ برمیبرگ     افتمبرگ فرو میمن که برگ

 هایِ مردم را ورق زنمروم تا دستو می

 برای جهان رین آینه استتبه     شانای را که چشمهخوردو شکست یرفق مردمِ

 ایستد     میش  خویدر برابرِکه کسی 

      ندبییِ نوری را میهایِ استحاله شدهسال

 و  جا بر زمیناین اندآمده پله پایینپله که

 یِ میانِ خوبی و بدیدر مبارزه اندجستهشرکت 

    ؟هنوز از کفش به درآید تواندمگر میی اآیا چه مژدهاما 

 ؟     خدا برایِ هستیم پاِهایِ یک سنگمشبکها بیشتر از مگر ما آدم

   ه!سوختگونه که جگرِ آب این     هگرفتآتش  دیگر برای همیشه شاید حقیقت
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 گانهتنها تولد نیافت
 

 هایِ نبافتهپوشو تنها تن     یابندگان به فردوس راه میهتنها تولد نیافت

 "گینیکوچکِ غم یِیپر"خیر آن  به از گناه بری هستند     یادش

 چکد     میفروهایِ من اش از چشمکه جایِ خالی

 کند     می ها را سراسر پوشیده از اناربنو راه

 روزگارهایِ تیغو  گیِ روزمرهداساز دستِ ا آن کسی که هنت

 دفعه خورد     آور را یکهایِ خواباز قرص شماری بسیار

 یِ الکلی راسرشار از نوشابه یِبطریاش یک و به روی

 را      "لبکنی"انگیزِ هایِ غمنغمهفهمد خوب می

 هایِ تو را     ییمعنابیها و نویسد تباهیاشتباه میو بی

 آسمان      یِآبی نوشیدنِ رنگِبعد از ات چشمتو را که 

      گانهتولد نیافت یِبه سالمتی

 صدایِ من      سنگِ یِ خالی ازاگذاری در جادهپا می

 کوچکِ غمگین     یِپری در دستِ یک را اتو دست

 ؟زنندمیضرب دارند دانش را جهان یِ خانهکدام ضرابدر 

 گشاید     می شب تا چشمشخصِ هنر را خرید و فروش؟      در کدام بازار

 یابدمیتنها     تنها  هایِ سفیدِ بیمارستانیخودش را در مالفه

 را      "پری"یابد نه پَری از آن اما نمی

      را  رصِ نانِ روحاز ق کری فطیر یا برشتهفنه پاره

 دهد     هایِ جهان را نشان میفاضالبکشتارگاه و  نما تنهاهقبل
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 از پاچون کفش اش هم چندان بلند نیست     من معنایی را که پاشنه

 آورماز تن درمیچون جامه اش اصلن معلوم نیست     و گناهی را که بانی

 بوسممینویسم     میخودم هستم     برای ِآخرین بار پدرم را و پسرم را که 

 کشم     یِ آخر سرمیتو را تا قطره خداحافظی با یِبطری

 شوددریا می "زادفروغ فرخ"و 
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 از چاله به چاه
 

 شاش از آن بیرون بزنده را باز کن تا با فشارِ قوی شیرِ لول

 را سر دارد     هوایِ نماز خواندندر را که ایزد سخت هوایِ وضو گرفتن 

 ستا یک آهویِ فراریدنیا معنایِ یِ وزند     و خالصهمیها دارند یوزپلنگ

 ها     اش که پنهان در چاه و چالههاینوشتهبا دست

 اش که بارنده از آسمان     هایو اندیشه

 جارویی بسازندشان ِ درازنیست که آخوندان از ریش رتآیا به

 هوا سخت گرفته است     هایِ تپاله تپهامی که از تپههنگ

 لوله را باز کن     گرمِ شیرِ      ؟شوندکودک دیده نمی هایِزبانیشیرینو 

 حرافیهایِ لکههایِ تظاهر و تا ظروف زدوده شوند از چربی

      هوایِ که را     الله تسکین بیابد اندکی     هوایِ چه را دارم مندلِ و داغِ 

      زمین امهایِ اسبِ سرگردانیام دو قهوه است     و از سُمهایکه چشم

  برایِ تیمم؟    کند ه گَردها را گِردآوری میگروگروه

 رفته روزی سر خواهد زد به هفتاداش در تبعید     رفتهعمرِ تو با گیسویِ برفی

      اره و آوارهچآهویِ بیبچهآن      1357 بهمن ماهِ 22روزِ سیاهِ در 

  از چاله در آمد و به چاه افتاد
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 ارابه 
 

 شوندها     عاشقِ چرخش و عاشقِ فلک میماست که چرخوجودِ هایِ از سیم

  یابند     ها     معنا میهایِ ماست که سبدها و سیباز دست

 در آغاز      یزدو پا می یبر دوچرخه نشسته بود تو

 ایکه هیچ دانه یدانستنمی بی     امایِ بدی و ظلمت را بیاهاتا ریشه یرفتو می

 هایِ خاردار یِ سیب است     و انبوهِ سیمنه واپسین دانهنه نخستین 

 ها     بارترین تالشرنج     اندهایِ آزاده گُلشقِاع

 بارد     و هیچ تاج و گنجی     گانِ شَترنج میهبر سر و دوشِ پیاد

 تاج و گنجِ گیتی نیست      اولین و آخرین

 چرخدکه چرخِ افسانه و اسطوره می    ماست  تخیلِ هایِاز سیم

 جا در زمین     این انخودتاما     د کن شما در فلک طیران میافکارِ و

 یدخورمیکنید    و در مزارع درو میرا  انوالدین و اجدادتگوشت و استخوانِ 

      آیده سراغِ آدمی میاز عشق بای با جامهمرگ معمولن 

       چشمانِ گرگ باید بیابان را دید؟چراغِبا چرا 

 سپارند؟مرغ باز نمیسیبه     را  سیاه یا سفید ایدر شَترنج خانهچرا 

 شود     که میپیاده  شاز خود روزگار     و اسب یِیدرازی دارد باز انِوگیس

  دگذارهایِ تنهایی گام میبه دشت
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 کوالک
 

 از تو خودِ دوزخ بودی     از تو خورشیدی دروغین بودی

 از تو جوهرِ تباهی بودی     بود که من گریختم     بود که من سوختم

 تام اسنگاشته     از انتقنا به تنهایی رفته     قلمِ بسته     تنِ شاید حاال درِ

 ظلمت     حاال شاید هدایت     از صبحِ ناصادقی بی

      گان را جارو کرده استهیبایِ ستارهایِ زتبانی

 گذارندزاد     پرستوها تخم نمیفروغ فرخ یِانگشتانِ جوهری یِیو دیگر در گود

 از تو خودِ خیانت بودی     از تو تبادلِ خسوف با خسوف بودی

 ها شدمیِ گُلبندِ بریدهشَکر بودی     بود که من گردنای بیاز تو نی

  دمشسامان درمان     که من دواتی بیکه من دواتی بی

 روند     ها باال میاز چینِ دامنچون مورچه هایی که شاید حاال خبرچین

 آیندهایِ دنیا پایین میمعناییبیکالهِ از  یا

 طور برایِ باال رفتن و پایین آمدن     و برایِ خالی نبودنِ عریضه استهمین

 سوزد     راق میاز فاال دیگر نگویید که دلِ دوزخ ح

 وزند     ها میورق کینهسمتِ نگویید که فقط از 

 زند     تا از عشق بنگارددر خونِ گرگ میجا     ایننوکِ قلم را  گوسفند

 به رنگِ وصال باشد     اش از انگشتری که عقیق

 و از سهراب سپهری که خودش را در پسِ در تنها نهاد     و به درون رفت

      1"امشب از پشتِ کاچ آیدصدا می"

                                                 
 از نیمایوشیج  1
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 دنیا را دریافته یِذاتیبیحقیقت را در دلِ خویش یافته     و و آن کسی که 

 واقع شده     از این پس موقعِ بیرون رفتن از خانه  دریادر موردِ خیانتِو دربه

 گذارد بر سر می مثلِ کاله حتمن دانش را

 گر هرگز سرما نخوردپوشد     تا دیبه تن می مثلِ پالتو هنر راو 
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 جانهایِ بیقشن
 

 ست     بپیچ و  بنهایِ پیچهایِ تهی     کلماتی با راهکلماتی با اتاق

 را      کنند انسانمی نماییبه اشتباه راه شانهایچراغ کلماتی که

 کنند دانه و دارویِ نخستین راآورند و     گم میکلماتی که شاخ و برگ می

 شد را از درونِ این همه خار بیرون بکتواند ما گونه کسی میهحاال دیگر چ

      مثلِ شیره بیرون بیاورد یا از درونِ یک ساقه

      به خودش یا به دیگری نشان دهد؟

 آلود     مِه کلماتی    شکنند نمیبر رویِ سنگ کلماتی که از فروافتادن 

 ند     نزقدر دود را دامن میکلماتی که آن

 نوایان     و رنگِ زردِ رخِ بی      شودکه یک خارپشت خدا پنداشته می

 توان ثابت کرد که دهان     گونه میهها     حاال دیگر چپادشاهِ فصل

 ست     و بخار   آدمی بدنِ هایِگُلِ سرسبدِ اندام

 ؟     هایِ حقیقت بودهاشکِ منجمدِ چشمروزی 

 کنند     کَر میرا  وازِ قناریکه آ ندهایی هستگوش

 نابینا     هایی که زیباترین مناظر را مو چش

 خواستیم تمامِ عمر درها را با کلیدی باز     میدریغا که ما 

 بودند هاجانِ فرشویی درمان کنیم     که نقشِ بیو دردها را با دار
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 شنل
 

 وای به حالِ تو که هنوز از خَمِ یک کمان     

 آسمان را بخوانی     ِ هایِ رنگینخُم توانینمی

 دشوبه کجا ختم می سرانجام دو پروانه یِو بدانی که دوستی

 اش آوازی ندارندهایشبی که شمع در

 اتات     و از شنا کردن یا نکردنوای به حالِ تو که از زاده شدن یا نشدن

 شودو دریا کاسته می بر دنیا و دریا افزوده     نه چیزی از دنیا نه چیزی

 کمان     دو زهِ هزاران بزهِ ناگزیرِ از شود یک عقل     ویران می

   تهی یدستان حیاتی با     یِ منشأِ حیاتدر باره هایِ آدمینهو از گما

 دیگرشک به یکورزند و هر یک رَعشق میکمان هر یک هایِ رنگینرنگ

 ست    از چراغی من یِپِتِ زبانِ شعلهو پِت

      گیتی درهمِ دیوانه از احوالِو      از رازهایِ عشق دهزشگفت چراگوینده و

 د     شوانگشترِ حقیقتی جاودانه ساخته  نمی    از هیچ گوهری نه!     

 جا     جا و آنگاه     اینای نیست که گاههیچ دوستی یِپرنده و

 دای فرانخیزکینهیِ از او نیزه     از او پَرهایی فرو نریزد

 سقوط کرده به این زمهریر یِ خدایی از کَله      او زمین استنامِ کالهی که نای

 ارزشِ پشیزی را هم ندارند     حتا اش ها برایشکه آرَ

     ندارندرا اش     نخی از حقیقت هایخدایی که هیچ کدام از شمع

 دارمگی را دوست میهنظیرِ زند بیگیاهِبا این حال من 

    گذارماش میتماد را در پایسرشار از اع ایو کوزه
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     شود یک عقل از عقیقِ وجودِ تو ویران می

 ات صد تیر داریات کمان و در تیرکشکه در دست

 که اسکندر درخشددر همان شنلی می اتدکمهاما 

  1به رویِ نعشِ دارا کشید! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
گویند پس از آن که اسکندر دارا را با سرعت تعقیب کرد، فقط موفق شد به نعش او که به دست   1

اختیار کسان خودش به قتل رسیده بود دست یابد. دیدن نعش داریوش در وی چنان اثر کرد که بی

 او انداخت.  شنل خود را به روی
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 ماه در تبعید
 

  پاداشبی     هایِ محبوبگیههایِ محجوب     آن تیرگیهتالشِ آن تیر

 دیدندهایی که اصلن خودشان را نمیگیهرداشت ماندند     آن تیگرامیبی

 کردند     حاال وقاحت دارد در دریا     شان را فدایِ دیگران میو جان

    یِ مبدلِ نور  کوبد     و مرگ با جامهمُشت می بر سر و رویِ خویش

 زندگاهِ جهان نشسته است     حاال آزادی هر چه دست و پا میبر بلندترین جای

 بیند     گی نمیهیِ زندشِ نحوهخود را آزاد در گزین

 اش را به شفق داده بود     شرم رنگِ چهره

 داشته شدن     ستوده شدن     اش برایِ دوستو مبارزه

 گیهدر گرسنحتا ات گرگدر جانِ تو که  ستای نبود     چییا تصاحبِ ستاره

 دهد؟کند     اما سرِ دیگران را بر باد نمیی سر میگهبا گرسن

 گریزد؟ات از آسمان میات از دریا     که آبیخواهی تو که آبچه می

 کشیده بود     یِ اتاق را بر پنجرهها آیا آن صدفی که پرده

 انددر زه     ی و دور از چشمِ دیگرانتاریکداشت در 

 پرورانید؟     دنیایی تازه را می

 ی ببار ای ابر بر مزارِ آن غزاالن     گهخستچنان بیهم

 یِ مرگِ خویش نیز هایی که حتا در گزینشِ شیوهو بر مزارِ آن انسان

 ش وطن      تیزیِتیغهیک در میانِ انبری که    آزاد نبودند!     

 شود     ماه سیاه می     بعید استش ت تیزِ دیگریِو تیغه
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 دبیرِ فیزیک
 های کرمانشاه، که در همان بیانی، دبیر دبیرستانبه یاد هرمز گرجی

 ایران اعدام شد یِاسالمی یِهایِ روی کار آمدن جمهوریاولین سال

 

 یِ من    به سوبرایِ آشنایی دارد او که گام برمی

 دارد     یدر آغاز فیزیکِ بدنِ تو را دوست م

 اییآهسته به شناختِ کترکند آهستهمیو بعدن شروع 

 دارد به سویِ هیچ چیزشود     او که گام برنمیکه روح در او بخار می

 زند به دنیا و هر چه در اوست     عاقبت شاعر پا میو پشتِ

 خورندها در سنگ تَرَک مییشود     دوستیا فیلسوف می

 کشند     ها سر به بیرون میگان از تَرَکهو ستار

 نظیرِ اندامِ تو را ببینند     بی یِتا زیبایی

 گیرد خورشید را از دستِ یاران میدیرینِ چترِ باران 

 شودآغاز میین عاشقِ جهان چشمِ نخستقطره اشکِ و ریاضیات از 

  گشاید و عاقبت   دهان می وارنهنگ که دریایی    است حقیقت مِه  دریایی از

 بلعد     می سانبه یک و ظالم و مظلوم را     عاشق و معشوق     دوست و دشمن

 کشدمیکه دست بر سطحِ خویش  نخست     از هستی هر گوشه

      شوداش میذراتِ روح نصیب

 وجویِ آن پیکری     کند به جستآغاز می آهستهسپس آهسته

 اشو من سنگکه تو را تجسد بخشیده است     جهان کوه بود 

 اشاش     جهان دریا بود و من قطرهجهان جنگل بود و من گیاه

 دبیرستانِ ما را اعدام کردند      گاه که دبیرِ فیزیکِو آن
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 دند          ما را با او به خاک سپر یِگیهزند و بختیو خوش

 ده شفیِ فلسآب هرچه کاسه و کوزه بود را فراموش کرد     تشنه

 راهِ درخشانِ شاعری را در پیش گرفتای     راههبی دراما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 گرگ و مهتاب 
 

 گی     هترین شعرِ من در زندبه

       بوده است گانپیشهبا تجارتزدن از دوستی تن
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 روحرازِ گان بوده است     و چنگ انداختن به هایِ بیشهگرگ

 است      ای پنهان در تمامِ اشیاءِ جهانکه چون هسته

 گی     هترین شعرِ من در زندبه

 بوده است هایِ پاکای پُر از پیمانپیالهسرکشیدنِ 

 معنایِ خالصِ آب بوده است

 واژه است     معتمدترین پناهِ رنگارنگِ پروانه 

 شوندآورند     و میوه میآورند و پوست میگانی که گوشت میهواژ

 با شکمی گُنده     نند کها در آسمانی طلوع میگن گرغالب

 دامنان     با جیبی فراخ     آسمانی که در زیرِ پایِ پاک

 شودجانان     در زیرِ پایِ عاشقان     گم میدر زیرِ پایِ شوریده

 ایم     ست که ما گم کردهبهشت تمامِ آن چیزهایی

 شوندتمامِ آن چیزهایی که در دهانِ ددان     از ما دور می

 یم     اهیم     از ما که دلهره بوداهآزادی بوداز ما که 

 مان را     هایها و دلهرهاز ما که آزادی

 گیرند     چاقوها هنوز دارند سرسختانه پوست می

      رویمی ایستارهفروتنِ  فونِبه پشتِ میکرتو      مهتابیِ شهدر بی

 ات هستندترین دوستانهکه ب      ابرحاضر در مجلسِو برایِ اسباب و اشیاءِ 

          اما در پشتِ صحنه     کنیقرائت می را هاییشعر

 ها افتاده و شکسته     یِ پاکِ پیماناش پیالهمرگی که از دست

 بردمی تجار ء بهالتجاپا به پایِ شاه و شحنه         ها پیوسته یِ گرگو به حلقه
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 پرگار
 

 ست     وا حقیقتِ هر کسی در وسطِ پاهایِ

 دارد خورشیدی ریشه در جنگلالقلبِ قسیو قانونِ 

      دبخشگی میهن زندهاامروز به گیا که

 پوسانَد     میذره شان را ذرهگیهو فردا زند

      حقیقت کَر است هایِولی گوشآید     به گوش میدارد صدایِ اُرگِ کلیسا 

 آیند     مین اندکی از دعا کوتاه     هایِ در دعادست و

 ها از جنسِ مِه و کفش     مرکزِ پرگار وسطِ پاهایِ شماست

     شودپرتاب میآسمان  چون موشک به  آدمیو حواسِ

 شد     یِ سازها را بچهمه یِرینیشییِ گوش     ابتدا ذایقهکه  تر آنبه

     یِ خویش را انتخاب کند!سپس دایره

 خواب برود     گاه به که بالش گاهآن  تربه

         ای دنیا را ببیند!هایِ تازهتا هر بار با چشم

  د!گی و صراحت بیرون بیایهسادنورِ لبک     هایِ نیاز سوراخ که آن ترو به

 افتادفروگیاهی بر خاک  دلِ من آن برگی بودم که روزی از

خاست      به پابختانه ها به شناختِ آب همت گماشت     سرانجام باز خوششب

      قامت برافراشت خواریعلیهِ خواری و خونو 

      ها موش را کاشتیتو در دیوارِ خانه

 شان را شکستهساکناننوایِ خوشیِ سازِ سایه

 قیچی دعوت کرده      یِآوازشان را به میهمانیظریفِ بالِ 
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      خدایینهانِ پدر وسطِ پاهایِ      را یافتی یگانهدان و یجاوی و سرانجام حقیقت

     ش را یِ خودچارهِ بیگانهکه بند

 د آورَزمین به دنیا می دودناک به نامِ در دوزخی

 دهد    به آنان وعده می    دوزخِ آخرت را نیز آتشِ  سپس
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 منقل
 

      ی مَردساالرهایِ مرگیِ بالتردهیِ گسبرایِ از یاد بردن ِسایه

   ردک نهادعوت به ساعتِ زیبایِ زنرا  باید زمان

 خواب رابخشِ آرامگاه خورشیدِ و گاه    پا به سرزمینِ سبزِ هنر گذاشت 

     از آسمانبرایِ سقوط نکردنِ ارزشِ واژه      اشتددانه از سبد بردانه

      زد  "حرافی" هیونِ یِباید دهنه به دهانِ ظلمانی

 یِ دریا دعوت کرد     کرانهیِ بیگیر را به خانههایِ سختماهیو گوش

 غنیمت است برایِ آقایِ غم

 داشتن          تنخویشهایِ گیهفرزانیک دو سه قمر را در مدارِ 

      غروب راهایِ دلِ گیهسوختقرمزِ  و از یاد بردنِ     زدندر عشق قدح  نابا آن

 معشوقِ راهِ شیری است         ریایِ کودک هایِ بیکفش

      چرخند اعتماد به دورش میگانِهارستمداری که     اش خندِ کوچکو لب

 این عددِ رانده شده از ساعت     روداین عددی که االن دارد بر زمین راه می 

 ها     ها و بدیها     خوبیگینِ نورها و ظلمتمیان

 اش از رسواییاین عددی که چهره    هایِ روزگار است تسلیمها و عصیان

 برای منقلب نشدن از حوادثِ روزگارت    به رنگِ زغالی خام اس

 به زهرِ مار نهنگ     یانبضِ یِ هایِ کشندهه ضربهو گرفتار نشدن ب

 ای پرید چون واژه    نباید از دهانِ حرافِ مرگ 

 گی گذاشتهزند به نامِ    یی جالی همهپا در عذابِ منق نباید
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 زارگناه
 

 شنوندها را میبینند     صداها گوشها را میها چشمرنگ

 یِ دنیااولین دقیقه دِنگویند     اما باز مانها را میها دهانواژه

 مانند     نخورده باقی میهمه چیزی گویا دست

 کند؟     می سفیدروزی     خدا را خجلِ ای از برف آیا رویِ گستره

 د؟     یِ زمان بیرون باشکه از دایره    اپایی هست و آیا ج

 ان سال پس از این همهزارهاصد

  گی خواهند کردهامروز زندکمان و رعد     باز مانندِ رنگین

 قرار     خواب و بیبی هایی خواهیم بودباز ما سؤالو 

 بینندصداها را میگِ رنها شنوند     گوشها را میرنگصدایِ ها چشم

 ماندمی چنان روح گرسنهکنند     اما دوباره همها را آرد میها واژهدهان

 گذارد     النه می دفترها یِدر سفیدی

 بردبه منقار میرا  نایعمرِ آدمکاهِ که ماند می یزاغدنیا به 

 ها را به دستِ باد بسپاردتفاوت آنتا بی

 نشینموجود میبامِ ابهامِ بر    رنوشتی سنگین  س  رنگین ازمن با دو بالِ

 گناه     رشیدِ یِ گیاهانِ این انبوههمیانِ اما در 

      کندآوازم رویِ کسی را سفید نمی
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 عروسی
 

 زند     ها تو را صدا میگُلدیگر تر از گُلی شریفدسته

 جویددر تو را میها دربهستاره دیگر ای باوقارتر ازستاره

 موید     ات میها در فراقدیگر موجتر از موجی نجیب

 سخن  با همچاقو یک یِ هدسته و تیغ یِیرود و از دشمنی میبه هر سو

 گویدمی

 ام ساکنِ آسمان استو پایعطری مرا سر بریده 

 گردنِ آرزوهایِ تو در زمین منتظرِ ریسمان است

      رویددشمنی هم گُلی مییِ و از دانه     ددرخشاشکِ وقیحان نیز می

      که زمین باالیِ سر و یِ تو در کجاستجوینده

      ؟همیشه در تاریکیاش ست     و نیمی از دل و از ماهِ اوپایینِ پایدر آسمان 

 سفید  توریکنند     و جهانی که در آن جنایت و تقدس با هم عروسی می

 ی به نامِ عشق در برابرِ دری ایستاده و ماشیناست     هپروانهپیام و تنها صیادِ 

 آیداما انتظار به سر نمی     دتپتاپ میدارد تاپاش قلب

 هاتر از گُلای نجیب     دارد گیهپاره و     پاپوشِ اعتماد زد امیدپیراهنِ 

 سوزدها     ای که ستاره هنوز به یادت دارد میتر از موجای شریف

      بُردش را میعشقِ تو     انگشتِ خودژرفِ  یِپرتیاز حواسو کارد 

 آیی     نمی تو کجایی؟     آخر چراتو 

 رانی؟     سخن نمی یِ عاشقهانشینی و از سرنوشتِ سرخِ پروانهبا ما نمی

 کندخودش سقوط می یِزمین همواره از تصادم با نادانی
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 کندبر سرِ هر بادی جا خوش میو این کاله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزادی زارانِشتوح

 

 آید و از شورت درمیبه شکلِ استوانه نگاهی 

 زیبا ایچپاند خودش را تا ته در منظرهمی

 زمان با هم دارد     و چشمانِ دریا درد و درمان را هم

 گی و دشمنی را تو با من     هبستزمان احساسِ همهم

      گویدسخن می یگیِ بامهاز برجست یکُرست

 مویدگانِ حقیقت میهستارگینِ غم و از غروبِ

 اشو بازگشت یِ معصومیتکردنِ طفل تا تهِ دریاتاتی
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 دهد     را تغییر نمی ای خصلتِ تمساحذره

      کندپُر نمی یبا امیدو سوراخِ سیاهِ روحِ آدمی را 

 افتد     میبر خاک فرو یبوسه از لبِ دیوار

 د     خیزرمیب اش آوازیکستهش هایِو از استخوان

 ید     توان شناش میکه تنها با گوشِ جان

 کرانه این آزادیست بیزاریوحشت

 یِ رازیانه را باید چیدکدام شاخهکه نمایی نه     تا تو بدانی و نوری نه     و راه

 مال نگرددو حقوقِ حریفی پایهایِ دیگر نرسد     آزاری به شاخهکه از آن ذره

 از دوستان     یعنی که از دشمنان بریده شورتی شوریده و

 نگارد     که هم دردند هم درمانرا میبه خلوتِ خویش رفته و شعرهایی 

 دریا را روزی بر بامی بلند آوردند و یِهم خداوندند هم شیطان     ماهیکه 

 حاال پرواز کن!          تو آزادی! کهبه هوا پرتاب کردند و     به او گفتند 
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 انقالب واپسین
 

 دیگر دست خواهیم یافت     گاه به یکمن و تو آن

     باشد مان باربرایِ روح تنِ تو ودستی در کار باشد     نه تنِ من که دیگر نه 

قفس است برایِ کسِ دیگر     و بافتنِ نَفَس          هایِ هر کسافسوس که چشم

 وجودِ ظلمانیِ ما     جنگلِ رَد از بَنور رنج می     شدنبرایِ شکافته تنها 

 گندد     دراز می سرد و از صبریو دست 

 دیگرشان به یکمن و تو دو موجی بودیم که با هر بار نزدیک شدن

      ندجان را از مرغابی گرفتهم جان گرفت     هم  مرغابی

 ده استبیست سال پیش      به کلی تغییر کر نسبت به آن دریایِ حتا دنیا

 ی و بدی     و خار و گُل عوضو در بسیاری موارد جایِ نور و ظلمت     خوب

 ها زنده نیستند ی از آن تالطمدریغا که دیگر برخ

 تا با دو گوشِ خودشان بشنوند     

 مانِ خودسال پیشنفرین و نفرتِ ما را به دست و دهانِ سی

   هزاران شدند   که      صدسیکه صد      دست و دهانی که

 دریا از نازهایِ قو بسترِ میهن     تا تاریکِ هایِ شدند در خیابان و فریاد مُشت

 خالی شدند     دنخالی شو     بَقوبَقیِ هایِ عاشقانهآوازاز  ِ مابام حیاط وفرشِ  و

 پُر از خشم است      اشجان     وقفس پُر از چشم این درونِ حاال 

 رسد     هایِ خودش هم نمیسیم اوصال بحاال دستِ قفس حتا به 

      بانقالواپسین پوشِ سردِ تن راتنِ تاریکِ ما      خاکِ دریغانبوهِ بیدر زیرِ  و

 ه استآغوشِ خویش گرفتدر     گرم مهربان و 
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 !است معنا کرده    شرحه فانوسِ خِرَد را شرحهافسوس که چه دیر          و آب

 

 

 

 خداحافظی
 

 شد از سرِ صندلی و بیرون رفت     اتاق تاریکِ تاریک شد      مرگ که بلند

 د     کتری بیرون زیِ لولهاز  کنانغلغل و بخارِ افکارِ میزبان

 ست     شکسته ا یِام یک صندلیو دهان     خالی ای هستم سرد وحاال من خانه

 عمودیهایی مایعاش ام قابِ عکسی از باغی که درختانیِ دلو بر تاقچه

 هستند

      تومنجمدِ اشکِ  شفافِ یِیسرافراز     نشسته

 ست     در جهان ا تو جانِ گیاهِاز یکه بودنِ 

 ات داری     لبکنجِ ر تو دکه  ایخالِ اندیشهاز تَک

 پاسپورت     بی توانیمیکه       یپنهان آن عطرِتو 

     انشد با جذابیتنتوانمی اتو چشمان      هایِ هستی سفر کنیسوبه فرا

      ندنغارت کگنجِ هر تنی را 

 میهمان از سرِ صندلی برخاسته و رفته است     حاال اما 

 به ما آموخته است         را  یتعهدتاریک از بیهایِ کوچهاش معنایِ و با رفتن

 را دارد ایشعلههر یِ در آغوش گرفتنِ که فقط یک بار اجازه چراغی

 داردها را دوست نمینسیمکدام از  هیچیِ سایه
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 برادران 
 

 پوسندآهسته در گورها میاینان که دارند حاال آهسته

 ریزند     شان اشک میها برایو گهواره

 شانبودن همان اسراری هستند که در زمانِ زنده

 داشتنمیبر را یاشان     نغمهاز نیگذاشت     هیچ کس به آنان احترامی نمی

      اندازندمی دانها را امروز به زبالههسته یِیشیرین

      !شان شیون کنندِ پوسیدههایتا فردا بر پوسته

 رویدبر گورها گُلی به رنگِ دانش     به بویِ کشف نمی

 چرا تو     ؟     داریای دوست نمیتو را تا زنده    چرا تو 

 قط یک نگاهفخوانی؟     ای نمیِ تو را تا زندهکتابِ دل

 آدم      کرد به پشتِ سرِ خویشاگر می فقط یک نگاه

  درخت در آن باغبرگِشاید      را  قابیلکُشِ قنارییِ دید قبیلهو می

      از شاخهگونه این و برادران     شدیِ طمعِ کالغ نمیقربانی

      گرفتدیگر در خویش وضو نمی و شاید آب     ندافتادنمیفروبر خاک 

      تا ضیایی بدتر از تاریکی را     به نمازی ارزانی دارد 
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 در آغاز پایان بود
 

      ست پیریپُرضرری یِیعجب سوداگر

 ندرویکی به خواب می شادِ عشق یکیگانِهکه از او ستار

       !شودپاره می پتودرخشانِ و هوشِ 

 مانَداش میبه رویِ دست ا و روشنییِ گرمکه میوه ستایخورشید بیوه

  اش تنها حسرت و اندوهبازاری     که مشتریان انسوگی یِسفیدیو 

 رودو دود به چشمِ توتی می    سوزد گی چون چوبی فرتوت میهزند

      ی کام نگرفته بوده استنبوده است     از ابرویزیبا خواهِ دهانی که هوا

 دهندها میشان     عاقبت جایِ خود را به مقبرهههایِ برآمدها با شکمبانک

 آورندبه دست میرا گان سودهایِ کالنی هو مرد

 آسمان     انتهایِ بیسرایِ  زیبایِ حرمگانِهستار

      د بود جواننخواه دان از آنِ خداییوتا جا

     کندامضا می    آه یک  یِتهیوفایِ عمر را     قلمِ  بییِو پایِ قباله

 ی تو     تهس پهلوانیجهانعجب 

 کنی!یکی پاره مییکی   فرزندانِ خودت را   یِخوشگلِ پتویِ خاطرهکه پهلویِ 

          پیچانی!ان میگیسوبوستانِ در را     ای کوتاه ی با حافظهو نسیم
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 شمع خیابانی عمودی است
 

 گرفته استی ماشینی که دنیا را به شوخو ورت     لنگی در شمیل

 یِ پایانی نیسترا نقطه اشطلبیتهرش یِو خیابانی که طومارِ طوالنی

 دل وبدیلِ بیدر میانِ مرواریدِ اند ماندهمردم مردد 

      ؟کردارگفتار و درستلنگی راستمیلدنیا     کجاست  یِمردارِ موقتی

 رسد     یِ پُرگُلِ ادراک میکدام راه به خانه

 ؟داش را پایانی نباش رازِ زیبایی از ناودانریزشِکه  ایخانه

 سوختهای دلشمع خیابانی عمودی است     و خاطراتِ خوشِ کودکی پروانه

 نبودن یا    که مردد مانده است میانِ ساختمانِ بودن  

 دوطبقه      اشرقصای     اجارههست      گیهزنداین به هر حال 

      تبعیدی     بکتنآن و      دارکنگره شآواز

      اسمِ آن چیزِ درخشانی در وطن هم

      گرددبه گِردِ خورشید می هم به گِردِ خویش همکه 

 ای     سکهحک شده بر گرداند     می با خود را نیز به اجبار و مردم
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 هبوط
 

 اشآرام حل شود در معدهثلِ غذا آرامم    اگر بگذارد که اندیشه گاه این گذر

 هاتَکِ گُلت در تَکتوان یافبعدها تصعیدِ تو را می

 یرون کشیده     سر از هر در و پنجره ب هاپروانه

      گیرندیِ مرا پی میاستحاله یِپنهانیمراحلِ 

      ناک اش را نمهایو چشم     کند شتابِ این گذرگاهحیوان را متفکر می

 کند م که نگاه     نگاه را نگاهیاگر بگذار

 م که واژه     یم که صدا     صدا را صدا زند     اگر بگذاریاگر بگذار

 از هبوطِ گیاه     که گاه شاید د     آنآغوش کش واژه را در

 تر باز     خودشان را بیشدلِ ها اندکی پنجره     اندکی جلوگیری شود

 آغاز کنند     گی با هوایِ تازه را بستهو هم

 شوند؟     یک زندانی شاعر میجسمِ هایِ کِ سلولتَگونه تَکچه

 حقیقت     یاسمینِ چرا برایِ به کرسی نشاندنِ 

     ها فرو ریخت؟دانگُلدرونِ آبی از دروغ را باید در 

 دارد     سر به تالطم برمی مثلِ دریاچرخد     در جانِ خویش می علشکسی مثلِ م

      حرکتیاز بی آشپزخانهیِ اندیشهبییِ شهمصرف در گوایِ بیاما تو مثلِ میوه

 نندکات میاستفراغ    هایِ سقوط کرده حتا معده که      ایهدزکپک چنان 
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 نمانخ لباسی
 

یکی دل با گذشته     یکی با آینده دارد      دارد دو صورت ست کهرینگرانی سَ

 ای در زمانِ حالبا ریشه  تو گیاهی هستی در میانِ آنان روییده    و

          اش در مبارزه با اقتدارِ خورشید      هایی گرفتارِ قال و مقال     و سایهبا برگ

 کشدای در امید نفس میای از جانِ من در یأس و شاخهشاخه

 بیندابر را میخاکستریِ یِ خورشید و هم توطئهزرینِ  یِهم دوستیام پرنده

 گذارد     ش میخودهایِ کاستیاول برایِ انتقاد را دامِ و 

 داردصیاد برمیهایِ شخصیتِ نقصسپس سر به سویِ 

 اش آیندهاش گذشته است و یک طرفای که یک طرفسکه

      شودرود و از نظر ناپدید میغلتد و میمی

      ماندو حتا غباری هم از نقش و نگارش برجای نمی

 دانِ مستعدِ خاک     از زه گیهاما بازارِ پُررونقِ زند

 زند  چنان جاودانه فواره میهزار در هزار هم

     ها یِ زمینِ جنایتجاذبهمندِ قدرتقانونِ بر گونه پا هآیا چ

 شود نادانی از آسمان نازل میهزاران منقارِ  کهوقتی و      فایق آید؟تواند می

           د؟ نگرانی از خاک نشکوفنهایِگونه دانههچ

 است      نهفته هستینمایِ نخدر ذاتِ لباسِ اپسی دلویِ لکه

 درسنمی به جایی دیدهِ داغآبصابون و اصرارِ سفیدِ  یِسعیو 

      دیگربا یک یِ ما سینهسیاراتِیِ سایهتصادمِ تنها آیا 

 قادر خواهند بودخورشید     بلندِ شورانگیز و عشقِ سرد شدنِ یا 
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 د     نشَترنج بگذاراین هراسناکِ  یِبر بازی را پایانیناگزیرِ  یِنقطه که

 ؟دنگرش برداربازیهایِ مهرهاقتدارطلبِ  یِاز چهره را نقابو 

 

 

 

 هایِ ظریفظرفِ نگاه
 

 بارد     ای که دارد میبا این برفِ جانانه

 دننم نوشیای چای را نمدهند برایِ نشستن و پیالهتمامِ داردها جان می

      زندمزه کردن     باد در میذره شعر گفتن     و ادراکی شیرین را مزهذره

 نشیند میصندلی آید     بر رویِ به درونِ اتاق می

      گیردت میدس یِ سخن را درسررشتهو 

           توان تغییر داد؟هایِ چای را میآیا فطرتِ سیاهِ دانه

      قلوب یِسطوحِ سیمانی آیا بر

 مهربانی بنیاد نهاد؟ گان و برایِهتوان آشیانی برایِ پرندمی

 هایِ سفیدی که مثلِ برف ریزریز     با این جان

 ریزندآهسته بر خاک میگذرند و آهستهیِ آسمان میاز رنده

 کنندها هدیه میهایِ ظریف     خودشان را به کدام دستپیداست که ظروفِ نگاه

 ها را طی     کدام کتابصورتِسردِ ِ سرزمین     و پایِ روشنِ اشک

 یِ زنگاریِ کلنگ     در و دیوارهایِ سالمی را به دنیا خواهد آورد؟ آیا نطفه
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 هایِ حقیقتدکل یِآیا برایِ رسیدن به اوجِ جادویی و

 در خواب و بیداری     لک مجبور است که لک

      تنهایی بنشیندگینِ اندوه یِلیصندبر 

      هایِ دردِآلودِ خاطراتِ خرابِ خویش نوک زند؟و بر لکه

 

 

 

 باال رفتن از سخن
 

 شود؟     به کجا ختم می سخن باال رفتنسختِ از ارتفاعِ 

 شود؟     برایِ چشمِ چه کسی گشوده می     یِ رازآمیزِ جهانپنجره

 شوید؟     نمی  جهاننِماهایِ جهل و جنایت را از دچرا آبِ هیچ تالشی     لکه

      روددرخت باال می یِسبزیاز مناسب حرفی  چرا تا

 از هفت سو     ذارد     مارها ر درخت النه بگخواهد دمیو 

 ؟کنندبه وزیدن می شروع

 توتولدِ داند که قلم می     نویسدرا می تو دستِ قلم

 سی و پنجره برایِ هر کاست      هایِ ختمیگُل یِاوندِ ریشهخویش

 ها باال که رفتمسخنیِ سایهشود     من از باز می ای متفاوتبه گونه

 دست و پایِ من خودِ باال شد     سبزی آورد و برگ آورد

 و زهر و مرهم درهم شد     گُل برایِ عروسی و برایِ عزا آورد     دسته

 رسیدند و      ی ناگسستنیآفتاب و ابر به پیوندیِ میوه
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 ست     ایاین دیگر چه تخمِ پرندهاما      متولد شد در سبد کودکی یگانه

 یعنی که برایِ سقوط در آن          اش را ته نیستدرون یِیکه گود

 یِ پایانی متصور نیست؟نقطه     (ایدره قعرِبه  معناییبلندِ  یِقلهاز  ن کها)چن

 

 

 

 عکسِ فوری
 

 مانَد     فوری مییاه و سفید و سبه عکسی قدر قشنگ است     که آنگی هزند

 و فراری  کارجنایت عکسِ انسانی

 پرده است     یک که تصویرِ      ای را داردیِ در و پنجرهدزدانهتقال به گشودنِ  که

 کنند     ها عبور میجا از جادهجا و آنو بدی به نوبت ایننیکی 

 د     کننمیاعتنایی گان بیهو به بیگانسالم  آشنایانبه 

  کندنمی شاهایو عبورشان عابری را منصرف یا مصمم در خواسته

 یدر اتاق آید آن روز که من و تو با هم سه نفر بودیمیادت می

 بر دیوار       یک قابِعکسِ هایِانسان منظمِصفِ درونِ و چهارمی از 

 م پایینکو از دیوار کم     بیرون آمدبا احتیاط از عکس      پا به جلو گذاشت

 دوستی نشست و      رنگینِدر میانِ ما بر فرشِ 

      قدر قشنگ استگی آنهگفت که زندحال و آهسته خوش

      آینه باید به دست و پایِ تصاویرِاش     کستنشو  که از ترسِ دزدیده شدن

   زدزنجیر و قفل هایِ دیوار     و عکس
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 آهِ کوتاهِ تیر
 

 هایی سوزان بودندکه شهاب     یارانیصفتِ فِ اند از وصالفاظ ناتوان

 اما به ظلمت نیالوده     ظلمت ویِ رُپیادهگانِ هپیمایند

 ن نکرده    یانت به دوستاخشکنان اما میثاق محصورِ

 دانایییِ ناپذیرِ پرهایِ پرندهگیهخستوجوگرانِ جست

      به هر جااش ای که با پا گذاشتنالفاظ تهی هستند از فیضِ آن فواره

 شدند  همه دست می آن جاها

 گی     هآسمانِ بردهایِ شوریده و پشتِ پا زده به کجایید ای شهاب

 هایی که عمرتان     ای شهاب     گیهرعدهایِ بندبه 

      تیرهایی کوتاه بود؟زیبایِ آهِ  مترادفِ

 لبالب از وجدان     جذابِ هایِ کجا رفتند آن پیمانه

 ان؟     جبلندِ کمانِ زن بر رنگینبوسه هایِپاکی آن

 کرد؟شان     دلِ پلنگ را رام می لبخندشیرینِ هایی که اقتدارِآن پا

 گیرد     در آغوش می     افسوسیک سردِ نسیمِ تنها  حاال درخت را

 آلودِ تبر     رود     و خاطراتِ خونباال می اشاز دامن ی شفافاشک

  بیابان به بیابان و کوه به کوه  د     حاال مانچیندانه برمیدانهاش را خوابِ تلخ

 و جنگل به جنگل     دریا به دریا 

 شما نورانیِ هایِ وجودِفوارهآثارِ از     اثری  یِگیهخستجویِ بیواز جست

     هایی پُر از تیرهایِ رنگارنگِ آه با دست

    آییم امیدش بسیار کوتاه     باز میکه سقفِهایِ خود دلتنگی  تاریکِیِبه خانه
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 در حاشیه

 

 گی خودش چیزی نبود     هخورشیدِ زند

 اش جذاب و درخورِ تأمل بودند     گانِ حواشیهاما ستار

 و موسیقی اش زایا و مقتدر     واژه و تصویریِ زرینِ رازهایو نیزه

 من هستند      یِصیدِ ذهنِ وحشیو روز مشغولِ  شب

           زیباییا تو تنها در این سه عنصرِ اثیری رزی

 اش مهم استمِهِ محاط     خودش چیزی نیست خورشید یِگیهزند

 ند     ورباال می هایِ واالمعنارو به ها از او که کوه

      جهان یِزیباییصدفِ یِ و رودها مثلِ پلنگ به خاطرِ کشفِ سرچشمه

      پرنداو می به جانبِ     تیحقیق یِماهیو وجود یا عدمِ 

 درختِ عظیم و پرشاخ و برگِ تخیل ریشه در کدام خاک دارد؟

      آید؟یِ دراز و پهناورِ آرزو از کدام جسم میسایه

      ماهیِ رشد یافته صادِاقتکمان و صنعتِ دودآلودِ رنگین

  شابا کارمندانِ ابری یِ راهِ شیرییِ بزرگ و چند طبقهو اداره

     یِ آذرخشسوزاننده یِو کاغذبازی

      هستند و بلندباالیی دوردست وخطرناک یِ همه تخته

   کاوی     ای دوکنجیک  شدیدِ یِناگزیرِ خودکشی یِبرایِ شیرجه

 خودش چیزی نیست    تو  یِتهِ اسرارِ هستیآلود و بیمِهدریایِ 

 ه در آن مهم استاما غرابتِ واژه و موسیقی و تصویرهایِ غرق
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 آقایِ اجل

 

 که دیگر نیاید     عجله نکندگویید که دیگر آقایِ اجل ب جنابِ به

 کارش دیگر یِیتمام شده است     و رفته است پ ماانسانیتِ چرا که عمرِ 

 شودای در آغوش گرفته میمعشوقهدرست است که هنوز هم در جایی 

 خورد     اما باز با این حال خطا نیستمی ورق اشساختجسمِ خوشحقیقتِ  و

      کنندر که شما را خدابیامرز خطاب میاگ

     شما کتابِ متوفایِ شرافتِاز  مال و منال کسبِو به خاطرِ 

     کنندخانه سفر میغسالآدرسِ ناک به و شتاب مالندپاچه ورمی

      قبورنِ گیغمبه سروقتِ  اسرافیل بگویید که دیگر نرود به آقایِ

      چه دورو چه نزدیک 

 کشان     و باز کشان یِ پیراهنِ اهلِ قبور را نگیردپوسیدهیِ و یقه

      و انبوهِ پریشانِ خاکسترِ افسوس     یِ خرابِ خاکاز زیرِ خروارها خاطره

      گی بازنیاوردهزند سرد و ناپاکِسرایِ به سویِ 

 کفشِ زاللِ آب      چرا که ریگِ خیالِ ما در قعرِ

 بیند       مزاحمی دارد خاموشانه خوابِ سرابِ فردوس را میترین کوچکبی
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 قابِ عکس
 

 یِ خسته از اسمِ خود     رسمِ خود     نورِ خود     آن ستاره

 ای کردوجویِ تاریکیتمامِ عمرش را وقفِ جست

 اش هزارانهایو شاخه اش تناور باشد و باال     توانا    که درخت

 باشد که تو بر یکی از آنان     روییده باشی     باشد که تو بر یکی از آنان

 یِ خسته از قومِ خود     جسمِ خودات را خوانده باشی     آن ستارهآوازِ زیبای

 روحِ خود     رسمِ عصیان را بنیاد نهاد     

      یِ روبندهایِ زناناش روبندهایعصیانی که دری

 باشد      ارِ مردساالریخپوسیده و پَرپَرِ زمان      و قوانینِ و 

 هایِ اشک است     قطرهاش ِ درخشانهایبندی که دانهاز این گردن چه فایده

      سنتیسیاهِ گذشته از سوراخِ اش سالیِ کهنو رشته

      ؟ورَدآبه ارمغان نمیبا خود     برایِ زمستانِ جان که هیچ آتشی را 

 شکسته     دلتنها و       خستهاسمِآن 

 یِ قرض گرفته از ستاره را به او پس داد نامهشناس

 ای رسیدبینیو از تجاربِ تاریک و روشنِ خویش به جهان

 جنسیت و نژاد     سنگینِ  ابرهایِورایِ 

  جاودانه اشپروازِ رنگارنگ و عاشقانه چه فایده که پروانه

      باشد؟در قاب  یگُل و شمع سِگِردِ عکبه 

 گذشته یِو تهی سردهایِ صدف یِیا دیوانه شده است از به یادآوریگویا در

 سر به صحرا گذاشته     و تو 
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 گناهِ رفتهیِ یگانه و بیبه اجاق بازنگشتنِ آن شعلهاز 

 !دگریدارد می من دهانِ هکند     خندمی دارند ِ منهایچشمکه چنین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارانِ دوزخخزانه
 

 ند     کنگی میهیک باغ زندذهنِ گرچه تمامِ این درختان در 

 سبز یا زردشان د     و وجدانندار دیگر تفاوتشان با یکهمت و آرزویاما 

 بُرَد     شان را می سعادتو وقتی اره سرِ     بلند است کوتاه یا
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 زندرگ سرمیمخاکِ ابهامِ یکی به سرافرازی دوباره از 

 شود     جهنم می رذل در هیزمی گیهبه فروماییکی 

نویسد     یِ خویش میمعنایِ شما را به شیوه    هر یک از ما حدسِ  گرچه قلمِ

 سان     نوجدان داشتن یا نداشتنِ اآیا      ستاما جوهر یکی

 نجومِ آسمانانبوهِ  چه فرقی دارد برای

 زیرِ زمین؟   جواهراتِحیاتِ ری بر احوالِو چه تأثی

 رود     نوردی از آن باال میست که کوهکودن ا گی کوهیهزند

 آید     نوردی از آن پایین میو کوه

 دانسوزمیسخت  دلِ یکی راکه     ست آتشیسببِ خرمنِ بی

 د     سازیِ افکارش را گرم میخانهروشن و  و چشمِ یکی را

    رود با بادمی     ورَد در دودخپیچ میو در این میان عدالت 

               داردبرمی تَرَکیا با سنگ     در سنگ و حقیقت 

 دارانِ دوزخ برگرفته خزانهیِ دانستیم که اگر روزی نقاب از چهرهما در آغاز نمی

 شود

     خواهیم دید خواهران و برادرانِ خودمان را 

 د: مان ما را خواهند دیخواهران و برادران

 دیگر در ذهنِ یک باغدرختانی که دوستانه و تنگاتنگِ یک

          یِ ایثارِ نسیمی مشترک نشسته بودند بر سرِ سفره
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 دریا ازدواجِ
 

 کشند به شادیدیوارها ارواح سرمیپشتِ زند بهار     از در دریا دارد موج می

 رقصدشان میتِ بدنگان آسفالهوازی به رنگِ سبز دارند     پرندها آو دانه

 ها چراغ را روشن     کنند و     قورباغهمی قورها قارماشین

 آسمان      زمین و جشن است در     زنندبوق میپشتِ سرِ هم و 

      کنندنوروزی را حمل می هایِارمغان    خویش داغِ منقارِ  ها در میانِو آسفالت

      ام رهاییگیرد ذوقِاوج می  زند نسیم   من موج می یِیسنگبر پوستِ 

     آید پایین میآهسته آهستهاش با دو بالِ آبیو آواز 

      بوسدمی اکِ خناکیِ طربدر سفره را یِ پراکندههادانه

       شانزدندر برابرِ شوقِ جوانهو      فشاردگرم دستِ آنان را می

 کند     عظیم میت    شان و برادرانه و شورِ افکارِ بهارانه

 و باالرونده از خود      سبزمثلِ کاج ای هستی فواره تو

      اتیِ روشنِ دلگانِ رنگارنگ در خانههو انبوهِ پرند

 یِ آوازِ آدمی را چهره یِگیهو چندگان     کندتعددِ خدایان را اثبات می

 شود و دیده     پهناورِ پنجره گشوده می یِبینیجهان

     پوشیده تن بر زیبایِ سعادت رابسیار  لباسِ     عاشق و تازه دمیدهفصلی 

      هد براقِ شادی را به پا کرکفشِ

 آزادی      یِآزار و آفتابیبی ساحلِ بهآمده از راهِ دور 

 یِ شوریده دریا وگویی گرم  بابرای گفت

      دهو در راهِ برقراریِ عدالت یک دَم از پا نیفتا
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                 جشن گرفته ایهر نیلوفر و هرماهی با     ش را ِ خوده حاال ازدواجدریایی ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دادگاهِ زاللِ آب
 

 کِشند     مرغابیان ذهنِ ما را به سیخ میشان     دادگاهزاللِ در آبِ 

 مان را به آتشهایعدالتیو بی

 ی که عوض داردپاشند     تا چیزمان نمک میهایوجدانیو بر بی
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     آب یِ هایِ تیرهقطرهای از گِله نداشته باشد     گَله

 باد داده استاقتدارِ افسارِ خود را به دستِ 

 هایِ دیگرانپاش بر زخمنمک خور و ودکانوش     وبادی کباب

      آفتاب از لبِ بام پریدهیِ پرنده

      انده بویِ سکوتب   وشی  به رنگِ فرامگی و هآجرها به شکلِ بیگان

      شود از دیدنِ دریایِ خُردسالِ دیروزسیخ می یمویِ آدم

      زناننفسنفس     یی در دستعصا با پشتی خمیده وبا امروز دارد که 

      امیدتابانِ اخترانِ  یِطوالنییِ گَلهاز      !دداربرمی گامدر ساحل به سختی 

 ها     توسطِ گرگ شانگناهِ بیبا خوردنِ تنکه 

 شان بر جا مانده است!هاییِ خون و     طرحِ استخوانماندهاینک تنها ته

      آسمانیِ غرفهزمین یا فردوسِ بسته به سعی برایِ رسیدن به 

 اندازنددیگر میای که بر سرِ یکسایه یِبا سردی    هایِ یک پلکان پله

      ندادیدهگر یا ستمدیگر ستمنسبت به یک

 کنندهایِ یک سر تغذیه میچنان که هم فلفل هم نمکِ مو     از اندیشهو هم

     در یک چمن  دو علف مانندِ قاتل و مقتول هماحساسِ 

 خورنداز سه نسیم تاب می
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 اسپارتاکوس

 

 ست     گیهزند یِجاییای از ذراتِ خورشیدِ همهرهذ تنها مرگ

 شودو مورچه هرچه داناتر می

 آورَد     روی می گانهعوالمِ بچهبازی و لذتِ تر به بیش

 شوت شده توسطِ پایی ناشناس          ست زمینرازآمیز ا توپی

 هِد زنند     به زیباترین افکار توانستند هایی که میسر و افسوس آن

 ام     تو اسپارتاکوسی     من اسپارتاکوس     ندشد دار صدصد بر

 اید     شما اسپارتاکوس     ایمما اسپارتاکوس     اکوس استاو اسپارت

    ای و به گونه شودگم نمیبرای همیشه که گُل      انداسپارتاکوس نآنا

      زاردر این ویرانهاز دلِ جایی سرانجام زند سرمی

 گیهزند یِجاییهمهست در آسمانِ ناگزیر ا مرگ خورشیدی

      !کنخیانت را ارمغان ناز  عقیم بریا یِیتاریک تو به من

 !محروم نکن هاندیش آذرخشِو  یِ واژهتیراژهتو مرا از 

 شود     مورچه هرچه تواناتر در تخیل می

 اش     کند دو بال بر پشتتر رشد میای بیشذره

 هایِ درخشانِ آسمان  شود به شبِ اسپارتاکوستر میو یک روز نزدیک

     محبوس نکن! یابینیهیچ جهانِ در درونِ قابتو مرا چون عکس 

     توپ محوِ یک یادگاری بر  چون خطِ تو مرا

 یِ پاهایِ فراموشی نکن!نینداز     حواله ترحقاهایِ اوجبه فضاهایِ پُرفضاحت و 
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 آن ماشینِ زرد
 

 ها به حالِ خویش رها شدهکوچهپسکی از کوچهدر ی آیا آن ماشینِ زردِ

      دررفته     فراموش و مرده     خورشید نبود؟     اگر نبوداروزه

     اند؟مردان این همه تاریک     پس چرا هوا این همه سرد و

 داردکه به جانبِ مرگ قدم برمیپس چرا فقط مرگ است     

 دیگر را؟     یک    دهد     یعنی که من و تو که مرگ را نجات می

 گان را سر بردههیِ گوشِ ستاری مُصر در ابرها     حوصلهوارِ موتورصدایِ سوگ

 گشوده      یاش را مثلِ تمساحو آسمان دهانِ آبی

 پازده به منجالبِ پهناورِ زمین          مبارزِ پشتِ یِهیحاال ما

گونه تصعید ببخشد؟     غوکِ غریزه به کجا پربگیرد؟      هدرونِ خشکِ خودش را چ

 کبریتِ آذرخش     ابهامِ  دانسوزمیرا  ذهن

      رعد یِشکند تازیانهرا می  تخیلساغرِیِ سایهو 

  باطلچهار تایرِدانم که و میگناه ایمان دارم      یِگناهیمن به بی

 دهند     تشکیل مییک سال را  

          شده هایِ پنچررورود در پیادهچنان سرگردان راه میو خورشید هم

 مقصر بودنِ تقصیر ایمان دارممن به 
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 واپسین آدرس
 

 خواهد کسی     واپسین آدرسِ ما را اگر می

 بپرسد یِ زیرِ خاکهاباید آن را از استخوان

 درآید  گانهزی     باید ابتدا به هیئتِ خزندخواهد چیو اگر مالقاتِ ما را می

 د     سپس از درهایِ زاللِ آب به درون برو

 مکُشمی یکیهر بار قاتالنِ درونِ خویش را یکیشگفتا که من 

 ند     رویمیاندک درخت     دوباره اندک وقیحِ هایِآنان مانندِ تنه

      گردانند وسر می سارهاشان هایو دوباره بر ساقه

      جویندمیگی را سرگشتهانتهایِ بیرودِ 

 مثلِ ردِ پایِ اشک و      ناکگاه نمگیِ انسان     هِ جسمِ زندواپسین آدرس

      است گاه مثلِ خنده خشک

 خاک و     یِ خستهاش گاه بر دوشِ یِ هستیتابوتِ عصاره و

 وجودِ خویش شاید      لِتبر از مال     آسمانیِ دودهاروسفیدِ گاه بر دوشِ 

      بایداش است که مییِ جدالِ تیغه و دستهجاودانه یِگینتیجهیا از بی

      ددرختان شو بختِ یِبرگ و بار و سبزی متوجهِ

      حمله بَرَد شانبویِ آدرسنسیمِ خوشبه 

     دپذیرا شو خود بر نامِ قاتل راعاقبت و 
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 یِ تخیلجنازه
 

      تنگی یِ مهیبِ دلاز دره برایِ گریز

  گیهاز تمرکز بر زند ش را مثلِ سنگحواسِ خوداو 

      کند می ابپرت  کوهبه پشتِ ناپیداهایِ

 دکننثار نمیها را آندیگر      "نثارِ خاک کردن؟ها را چه فایده برگ"درخت از 

 بیدار کردن     از خواب را  یِ تشکچه فایده پَرها"تو از 

    کنی  بیدار نمیها را آندیگر      "؟ن افزودنِ مهایچشممهلکِ ِ و بر غم

     ش قواعدِ خیس و خسیسِ دستوربا زبان      افزایینمی ی مهلکهابر غم دیگر

 در خرمنی از دود      محبوسنخست محدود     سپس  را آب آزادیِ

 دخشکانمیپژمرده و و سرانجام 

      گذاردمی عاطفه پهناور و رنگارنگِبالِ دو در      ای رازبان قیچی

 نشاندک میرا پَرپَر بر خا یِ نبضیِ ظریف و محرمانهو زمزمه

      آلودِ رؤیا هایِ مِهدانهست برایِ اروزن بی سرد و زبان قفسی

      رسد؟میآیا  آرزوهاشیرینِ  یِمیوهدر کدام درخت 

      کند؟ها را برمال میتنگی پایدارِ دلرازِ خویش دهانِ آیا کدام سنگ از

  نشینانب و شبشام را به رویِ دل یِمهتابییِ چه فایده پنجره" من از

  گشودن

 گشایم     نمی ها راآن دیگر    "شکستن؟آباد در این خرابو تخمِ فرتوتِ خواب را 

      شکنمنمیها را ایندیگر 

      کشدمی زمانگُلِ به دورِ را خاردارش  ناگزیرِسیمِ  زبان
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          کندسوراخ میتنِ تخیل را سوراخ     نسیم و مسلسلی در

 

 

 عهفاج
 

 ای پیداستاش از هر سمت و از هر فاصلهکه قله    ست عظیم ا فاجعه کوهیهر 

 ستهایِ اتکایِ نقطهدرهم شکننده     اشسنگی یِکه دایرهمهیب خورشیدی 

     داردمعده افسوس که درختِ وجودِ آدمی ریشه در خاکِ 

  گی شدن به حشراتِ روزمره ای جز آلودهو ندارد چاره

      گرسنه  ستعه دریاییفاجهر 

 پیکرند مند و کوهیالغران و هایی شیر اشهایکه خیزابه

 اش پلنگانی سرسبز و عمودینجنگلی خطرناک که گیاها

 زمستانی     و دهانی تاریک است  فاجعههر 

 هایی که همه اعضایِ یک ارکسترند     ها دندانو انسان

 نویسیات میستِ سومِ وسطِ پاهایبا دترین مسایلِ حیات را تو حتا مهم

     راهِ شیری دفترِ کنی     و پایِ مرا نقاشی در انکار می انهقاطعاما آن را 

 گان     هقهوه نوشیدن با فرشت ام را دعوت بهدهانو 

      در چشمِ آهویِ خدایان دوختن عاشقانهبه ام را هایچشم

         با نهنگان و گرگان ناپذیرگیهای خستام را به مبارزهو هستی

      پروردگار  یِ کار و بارِگیآلوده به روزمره     ستهر فاجعه پرگاری

 مرکز دنیا      هر موجودینِباسسوراخِ ناگزیرِ یِ و نقطه
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 رفتصدا داشت راه می
 

 شده بود     دار  وسایلِیکی از   اسبافسارِ

      دست داده بودندهایشان را از مردمِ تماشاگر مردمکِ چشمو 

 رفت     راه میو متأثر در کوچه سرگردان داشت  ییصدا

 خورشید در تابوت بودعزیزِ یِ جنازهو 

 گریستندخاموش می یِ همشانهبهابرها شانه

 د     شوتر میها گستردهدر زمین طالئستان داردحاال 

      شاندر دل ند وکشقامت می دارند حاال گیاهان

      کنندگیری میهایِ سقوطِ انسانیت جفتبرگ

      گذارندتر آشیان میگانِ رباخوار هر چه بیشهپرندو 

      بوسدنسیم میسردِ خونها را مارِ شاخهرنگارنگِ یِ حاال شانه

 ایها مردههایِ باران در طولِ قرنتو به تعدادِ قطره

 ایراه بردهبه هم ها را با خودنیتو افسوس و درود و دعایِ قره

      اندگُلِ میخکچهار  اتتابوت هایِمیخاما هنوز 

      جسدتیِ پوشانندهوار و پارسایِ یِ سوگو پارچه

به دست گرفته و     ایثارگر پرچمی که او را اسبی      دادخواهی پرچمِ پهناور و بلندِ

  تازدمی پیشاپیشِ لشکرِ ابرها
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 پیوند
 

 گذشتند     از آن میمردم ن بودم که پایامن پلی بی

 کردند     در آن شنا میماهیان کران که دریایی بی

 گرفت     ها را در آغوش میبادبادکهواپیماها و آسمانی پهناور که 

      هاکاروان جورواجورِاب از کوچِ خودشتی بی

 ام هستتو از من چه چیزهایِ متضادی بودم بود     هست یِیشگفت

 خواهند     ند     و نمیخوانتهی میمطلقن را  یِ هستیکرانه بیاتاقِسانی ک

      !است اوه زیباییو از سکوتِ که چه سرشار از نور     توانند ببینندیا نمی

      ! دانشیِ کاغذیهایِ بارِ سنگین از دنباله چهو بادبادک 

 نیست بدی و خشملجاجت و دریا فقط لبریز از 

 اند     فقط چاقوها کمین نکردهها سرِ پیچِ کوچهو در 

 پوستِ گورخر     پُرشمارِ هایِ خطدرست است که 

      دارد هایِ زندانِ این جهانبه میله ایاشاره

 فضا و فکر و هنر آزادند     یِ پهنهدر  هادبادکاما با

 گان     هستاردریغِ بی یِمند از راهنماییبهرهها و کاروان

 یِ معنایِ پیوند     دگرگون کننده     است عمودی باران پلی

 ا و اهریمن اهوریِ تضادهایِ زداینده

      !را خاموش کرده است  خودشست که تعجبِچراغ دیریو 

       

 



130 

 ماری با چمدانی در دست
 

 ها     روییده بر شاخهکوچک و بزرگِ هایِ چمدان

 چکد     ها پرسش میو از چشمِ شکوفه     هنددسرودِ سفرِ سبزِ تو را سر می

 و رنگینِ ما در این دنیا؟  کِی خواهد بود دیدارِ دوباره

 ام     آمدهجا بازمن از آن دنیا هزاران بار به این

 ام    در دوزخ دیدهگرفتار یِ زمینیان را و همه

 ردمار پوستِ پرسش را بر تنِ خویش بپوشد     یا از تنِ خویش درآو

 هایِ روییده در درخت     انسانآیا      باز هم مار است

 ؟توانند به چنگ بیاورندرهایی از درخت را نمی

 دناسشکه پیر و جوان را نمی ستپیراهنی گیهزند

       کندسان آفتابی میو رازِ پیکرها را به یک

 عظیم و فیروزه رنگ      ان خُمیو آسم

 سپارد     مرگ می یِبه مستی     گیهزند یِستیکه سرنشینانِ قطار را از م

 هایِ توست     به یادِ چشمو     رود برگی تک و تنها بر آب می

     خواند سرودِ سفرِ سبزِ تو را می     دهانی در حالِ غلتیدن از کوه

 آورد     تو را به یاد می    نشسته  و موجی افسرده بر سرِ صندلی

 دندار هایِ تو رالبشیرینِ طعمِ که  بوسدمی هایی راو پرسش

 کند     صید می خودش راشود     هر قالبی که به دریا انداخته می

 گی را ترک نکرده بوده استهگاه این زندهیچکه انگار و 

     با چمدانی در دست     منتظرِ آمدنِ قطار است! یگاهاین ماری که در ایست
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 هاشعری بر خیزاب

 

 هاها و بر زلزلهفشانبر آتش     ها نوشته شده استبر خیزابشعری 

 گرانسانی پرسش     انسانی عاصی     از انسانی جاری ازشعری 

      انسانی که سرِ فرارفتن از خویش     و به خدا پیوستن را دارد

 اش     من ریسمان تو بادبانی هستی و

   اش   یِ پنهانمن شعله تو خاکستری هستی و

 اش     هایمن ویرانه تو گنجی هستی و

 ش     هایِ خویه بود از اوجدکرنگر که دنیا سقوط ا

      صفت دو چهره نداشتندسکه هایِانسان که و اگر

 ؟جُستندی را میانچه کس دفترِچشم و     دیگر و شعر رؤیا 

 ها     هایِ به جا مانده در ذهنِ درهاستخوانو تکه

     دادند؟ نوردان مییام به کدام کوهپ با فسفرشان

 اندازدگان میهستاررنگِ یکاز آن است که چنگ به سویِ سیرتِ  خیزاب زنده

 چیندقرارِ تو برمیام را     منقارِ بیهایِ سرکشو من از آن که دانه

      به منجالب آلوده نشدن     و تمامِ عمر در میانِ منجالب زیستن

 با دو چشمِ سکه دنیا را ندیدنخرید و فروشِ شرافت بودن و      بزرگِدر بازارِ 

 دن    رب به باالیِ کوهغلتان غلتانهمواره      سنگی صبورو وجدان را چون تخته

 فشان نوشتنگونه شعری را بر خیزابه و زلزله و آتشو بدین 
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 شکلی فراتر از شکل
 

 شود!     آخر آدمِ عاقل و سالم که شاعر نمی

 رود و با خود     یا با دیگرانسوی میسوی و آنست که اینا آبی روانی

 بویدست میام چیگُلِ معنایگوید     خاکِ من کجاست می

      مم سیرِ خودجانجهان و گرچه از     امدر همین زمینمن 

 گریزان  خیزابهقِیوارِ خالخزهِ از خواهشخرچنگ و      کجِ یِاز گالیهو 

 انازرند در سرزمینِ گداند چه خاکی بر سرِ خودش کنمی آدم

 نه پارکی به نامِ احمد شاملو وجود دارد      که در آن

 نه میدانی به نامِ نیمایوشیج     نه شهری به نامِ صادق هدایت وجود دارد     

 خواهی غور و غوص کنم منکجا میدر زاد     راهی به نامِ فروغ فرخنه شاه

 جان     هایِ هیزمجهان     به اعتالیِ هایِ شراره به شناختِ

 ؟زنندصدا می سهراب سپهری وسی که او رااگر که نه در اقیان

 اما دیگر او آدم نیست     گذاردگام میجا اول به هیئتِ خاک آدم این

      !جا را در هیئتِ آتش ترک نکنداین  سراگر که آخرِ

 باشد     موجی که از اندیشه سرشار باشد موجی که چیزی برایِ گفتن داشته

     و سراغِ تو آید کند     میپیدا میدر هنر  عاقبت را خودشِ شکلیشکل یا بی

 از مهدی اخوان ثالت     شیرین با خواندنِ شعری  هایِ مرده راساحل

 کند     زنده میشعری که مثلِ آبِ روان است     
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 رهبرِ ارکستر
 

 شودزند     و دقیق که مید را کنار که میاندوه دودِ خو

 !شادی را نصیبِ خود کنشیرینی و مرا بشکن و  یابد     بیاای میهسته

     کنار بزن یِ مرگ را پرده    بیا پرده را و مرگ را 

      ی را که مادرِ گُل و گیاهو ببین خاک

      !استگیِ پروانه هزندیِ سرچشمهآتشی را که و 

 شودآموخته میبه درستی بدن اسرارِ  تابِوقتی ک

 شود     دریا میچشمِ انسان  یِاشکِ موسیقیوقتی 

      ها آغاز به شکستنکند     و هستهمی آغاز به رقصخیزد و اندوه به پا می

 !نی باکره برکِشبیا و مرا چون بادبا

 !مثلِ مار تهی کنهایِ هایِ جمیل و جاریِ لبِ یار    از مکثبیا و مرا چون جمله

          گذردپیچِ ابر میهایِ پیچکمان     از پلهیِ رنگینوقتی راهِ رسیدن به خانه

 زننددیگر را از سرِ راهِ خویش کنار میها مثلِ پرده یکانسان

 زنندها فریاد میهایِ برخاسته از لغتِ کتاببر سرِ پروانه

     زنندرِ رَشک میدیگر را به تییِ جانِ یکو هر یک پرنده

 اما به دور از قال و مقالِ مرغابی     

     اش طبیعت است که نام را ترین رهبرِ ارکسترزَبردستبیا و ببین آن تو 

 گی و آتش و دودهای که با شکستنِ او     مرگ و زندو دستکارش هسته

 دیده     عاقبت دیگر را و من و تو یکهر چهار شیرین شده     

      !یمخورنمی هسه بار یگر رادهم
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 جنبدشعر با لبانِ تو می

 

 جنبد     و خوابِ غنوده در گهواره را     شعر با لبانِ تو می

 کندهایِ جهان میمندتر از تمامِ بیداریزیباتر و ارج

 خویش یِگاهییِ صبحن است دیگر از وظیفهاخروس پشیم

 و بر دوشِ دیگران باری از غم نهاده  هوده به باد داده   که عمرِ خودش را بی

 کند     اش را باز میهایِ لباسشعر با دستانِ تو     دکمه

 سپارد     اش را به نوازشِ نسیم میو بدن

 من پشیمان نیستم از نرفتن به دنبالِ دنبه     از نرفتن به دنبالِ سیم و زر

      من پشیمان نیستم از تبدیلِ عمرم به زورق 

 در روحِ دریا انداختن     را در روح و در دریا انداختن و او

 چشمانِ تو راه را نشان داد به آن آهویی که در برهوت     

 /ها راآن سنگی که ترازوها و ارزشبه ات گوهرِ دلاش را گم کرده بود     و راه

 اش     ست که از جنبیدنِ لبانآخر این چه خدایی

      را از گوش به در شما شعر و ستاره شویم     وی میهایی زمینتغذیه ما صِرفن

      ؟کنیدمیرا فراموش  هایِ غریب و آوارهو مرغ

 اشهایست که با گشودنِ بالآخر این چه عدالتی

 خروس؟دانایِ از سرزمینِ      شودمی تاج تبعید یِسرخی
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 ای باالتر از عقولستاره
 

 جا آمده بود     و به این     او از آن دنیا برگشته بود

 رسداش از جهنم     به دستِ ما نمیهایتا ببیند چرا نامه

 ایم!جا که هزار بار بدتر از جهنم است     جا خوش کردهو چرا ما در این

 به من      ترهر چه بیش یِشن شدنِ چراغ     و با نزدیکیوبا ر

 رود     گاه جلویعقربِ عقل گاه عقب م     شویتر میتو گم

 کُشد     و در این میان     کِشد     گاه آدم را میگاه آدم را برمی

 خودش بازگشته بود      یِژرفایِ تنهاییاو از      شودمیان گم می

      را بیابد یشمعها  پروانهجمعِوگویِ گفتتا در 

 اش را     یِ شیرین و تلخهزاران تجربه و

 گان پُست کندهبگذارد     و برایِ مرد یدر پاکت اش رابویخوش یِو دانایی

     فِ دهانِ تو پُاز ام     و مبدأ و مقصدِ هر نامه و برنامه من

 شوند    روشن میها شمع
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 شبنمی در زورقِ برگ
 

 رودرو راه میکِشد     قایقی در پیادهآوازی بر دریا پارو می

 شاید     گمان بادبان میاسبی در آس

دار     ارانِ بر دِ سردنمان     اندآویختهاز ریسمان هامرا در خیابان امواجِ

 هورِ منجی     شان به امیدِ ظهایسردارانی که حتا پس از مرگ     چشم

 تابوت     درونِ آوازی از      گان استههنوز به سویِ ستار

نوشد     خودش شراب مییِ مرده قایقی که خودِ تابوت است     و اسبی که به یادِ

 بود     شده نوشته ناخوانا هایِ من رازی در زیرِ بال     رقصدارانه میوو سوگ

 هوده بودیِ موعود     بیوجویِ آن شیههتو پروازِ من به جس

 ها بار هم بر خاک ریخته شود     میلیون اما این شراب اگر

      برخواهد دمید یاز دلِ خاک آتشباز 

 وجو خواهند دهنده را جستها ردِ هواپیمایی نجاتاش در آسمانکه چشمان

  کرد 

 ست     گیهترین رازها را که زندبزرگکوچکِ ای پاکتِ پرنده

 نام مرده است     با خود به منقار برده است     خودش با او در جایی گم

      خدای بیبه رویِ سرم آفتاب     ام در برهوتی تنها من مانده

 فرصتِ کوتاهِ عمری زمینی یِ جادهام و در زیرِ پای

 ام!  درخشانمحبوبِای تر که به تیمارِ تو بنشینم     چه بهپس 

 ای!نشسته یبرگ در زورقِ    چون شبنمی معصوم  چرا که تو
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  به نامِ مرگ توپی

 

 عباسی     هایِ اللهاز شیپورِ گُل

     م زمین و زمان طنین انداخت ورترین جایی ازمن در د

 مردم در خوابی جاودانه فرو رفته بودند          م غریب بوداو همه چیز برای

 ش     قرارِ بیرا با دو بالعطر  دیدند پَرِشِو نمی

 ای راِ شیشهرؤیاهای یِپرسیدند مقصدِ شکستنیو نمی

  هاست    پنهانِ سنگرنگارنگِ هایِ گی چون رگههزند

 رویدترین جایی از خودش میواره در دوردستو تو آن بامی هستی که هم

 اش سوزینبضِ دل بامی کهعباسی     از افکارِ نازکِ گُلِ الله

 ترکد     بغضِ آینه می     /یِ باغ برایِ سرنوشتِ سوخته

           بوید      هایِ آتش را میغرابتِ چشم مالِو دست

      زیرا صعودِ او همواره در خیال بوده است     باید سخن گفتن  سنگاز سقوطِ

 نباید سخن گفتدر هیچ زمانی آدمی  یِبختیاز تختِ خوش

      گرفته بوده است قرض خودش را     از شفقِ رؤیا زیرا خروس رنگِ تاجِ

      حقیقت نباید سخن گفت گی باهسایهمدانایی و دیوارِ از نزدیک شدن به 

 بسازی      هر تندیسی را کهبلندِ ادبیاتِ      با زبانِ سفالی یا گچی زیرا

           باردوزد و باران میباد می     نخواهد داشت یدراز عمرِ

 که نامِ او مرگ است     مکنیتوپی بازی میبا  انعمرم و ما در تمامِ طولِ
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 ای داردصدایِ تو شعله
 

 کنمام را به رویِ آن گرم میدستانای دارد که من صدایِ تو شعله

 دهم     ام را از او تپشی تازه میکه من قلب

      ها قلبل     قبلنبدیام را نوری بیکه من چشمان

  گیاهیِ رویشِبه دنبالِ فلسفه     گشتداشتن میبه دنبالِ دلیلِ دوست

  شود    می کیدقطره به پایانِ خویش نزقطرهغافل که عمر     

      شودها محو میبرایِ همیشه از چشم این سرمه

 ای سفید استپرنده یِآشیانهصدایِ تو 

 چینددانه ستاره و حس و عقل را برمیرود     و دانهر شبِ من راه میکه د

 دانست     مرگ را برگی می     ها قلبقبلن

 نشیند  ها بر درختِ دیگران میکه تن

 کند     ران را روشن میکه تنها چراغِ دیگسیمی 

 ند در هوا     پروازهایی پشیمان میحاال ارواح مانندِ گُل

          یِ خداکرانهها در گوشِ بی فوارهنندِام ندفریادمی

 کنند     خویش توقف می یِتابستانیحاال مسافرانِ خسته در سرِ راهِ 

 نوشند     میگیرند و از هر رود برمیتو را خنکِ مُشتی از صدایِ 

 ندپاشسر و رویِ خویش می و مُشتی را بر

 افتند     دوباره به راه می و

      رسیدم که مقصدی در پی نداشتراهی من سرانجام به 

 داشت ییِ حال معنآینهتنها در      اشگذشته و آینده هایِو سنگ
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      ممکن نیست هایِ هستیرنگهیچ تصویری را رَستن از 

     نیستفراتر یا فروتر تپشِ دیگر از      ین قلبا هایِاز تپشهیچ کدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ دستخنده
 

 رها کند      را از دستِ مزاحمتِ ابرها خواست خودشخورشید می

     فهمیدیماش را نمیاما ما یا زبان

 اش را     هایِ طالیی رنگسر نهادن به خواسته خواستیمییا نم
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 ها سردشان استبرگاست و  دیرحاال دیگر 

 شان است     در سر ها هوایِ مبارزه با دورنگیحاال دیگر برگ

      شان استها یا مرگ یا رهایی بر نوکِ زبانرگحاال دیگر ب

 زمین و زمان فراتر رود      مرزهایِ محدود و دودآگینِخواست از خورشید می

 تر     ِتازه اهایاز تولدِ چراغِ معن روشن شود هایِ ماچشم تا

 را ترک کند نماخانهیِ گنجه ایعواطفِ پینه    و   جامهو عاقبت ظلمت جیبِ

 تکراری باشدای دست دچارِ خندهی تا کِآخر 

           ای پوسیده را از زمین بردارد؟و دهان از بلندجایِ خویش خَم شود و     گریه

 شبنم     بیهایِ اندیشه گُلشب است و 

 گرفتار در میانِ ابر و عابرها متهم و یاسها به کار     و داس منجمد نجا

 خوشا به حالِ تصاویر     در فشارهر دو      گانهگان و زنده مردطرفِاز و 

 چه بر کاغذ و چه در آینه     چه بر دیوار     

 و نوش و پوش      یِ توشهیِ تهیههودهآزارِ زحمتِ بیاند از که فارغ

 گی     هروزمرگانِ ستارهبه  شاندامن یِگیهز آلودا

      دورنگیدروغ و جا به جا و آناین درآمیختنِاز و 

 ها      در طولِ هزارهآیا خورشید  یِطالییجاودانه و زبانِ 

 را زدوده است؟ انسان یِزنگِ مسِ نادانی از تا چه مقدار

 ده را باز کر شیِ جانِ خودگنجه درِچه کسی 

      دان افکنده است؟عادت را بیرون آورده     به زباله دِوآلچرکهایِ جامه

 

 

 



141 

 گیردات میام برایِ دلدل
 

 گریدات میام برایِ چشمگیرد     چشمات میام برایِ دلدل

  رود    ات راه میام برایِ پایپای

 کند     ات در هوا چیزی را نقش میام برایِ دستدست

 زایاند     ر کاغذ واژه میبو 

 انتظاری بر دو پا ایستاده است و سرگردان به هر سوی

 آیدو دیگر باز نمیرود که به درونِ اشیا فرو میست ایمورچهو فهم 

 ماهای باالتر از عقول را ستوده بودمن قبلن در شعری ستاره

 ام     هگیرد را سروده بودات میام برایِ دلدل

      کندشک می نخست  خیلِ آدمیانخلِحاال اما بُ

 ش را     ازده در چشمهایِ حلقهسپس اشک

      دنرافرا می اندیشه درازی از یِدوباره به پسِ پشتِ زنجیره

      کندو مثلِ اسبی وحشی از این میدان رَم می

      ای بزرگ استسکه و به شکلِ گِرد انی کهبه جانبِ خیاب

 ا و موجوداتِ جهان از زنده و مرده     شیایِ نامِ همه

              ـ جمع آمدهرویِ کاغذی بر همه و دیگری  خودابرینِ  یِـ عاجز از درکِ هستی

 تو      خوانند که دستانِپرچمی را فرامیمشت گره کرده     

 گان نصب کردههآن را باالتر از عقلِ ستار
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 جمجمه
 

 گرگ     حاال در خاک     افتاد از تنِ جدا گرگ     ای یِ ای جمجمه

 ؟داری برایِ در میان نهادن با باد چه

 بَرَد     نمی ست که ره به آبادانیپشیمانی آبی

     بودتا به صورتِ جنین درآمده و زاده  قطره

 زبان شده اندک رشد کرده و شیریناندکتا 

 بود!      خریدهن ها را که به جانخوابیو بی هادریا چه تالطممادرش 

 کرده بود!نها را که با خطرِ خرچنگ و هجومِ خزه چه مبارزه

 دوند     ر میتدانِ الغر پا به پایِ آهویِ روح بههنرمن

      رسندمیزودتر  خیال یِهای باکرهیِ اسرار و ریگبه سرچشمه

      جدا افتاده از جهانِ خودبسی یِ ای جمجمه

 حریفانِ خود  ای فراموش شده توسطِ 

      (دانستیچرا نمی)دانستیآیا مگر نمی

 ؟خواهی شد و خاکستر کوچک برایِ مُشتی خاککه تو عاقبت ظرفی 

 یخته بر خاک     همه غروبِ ردانستی که آنمیچرا ن

      ایستندمی ی خودبر رویِ دو پا     خیزندبرمی آهستهآهسته روزی از خاک

 تو خرابِ یِ به سویِ خورشیدِ خاطره شانیِ سرانگشتاناز شاخهو 

          کشند؟ سارهایِ نفرین و خارهایِ نفرت پرمی

 !آیندالغر درمی تر به کمندِ هنرمندانِانِ روح سریعآهو
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  ساقه
 

 رسداش میست     که یک مورچه سریع و آسان به انتهایایعمرِ انسان ساقه

 شکند ترین ناکامی مییدهو ناد ترین نسیمای که از نازکساقه

 گی    همغاکی ژرف در برهوت است زند

 تواند کردرا نه خاک نه هیچ چیزِ دیگری پُر نمی آدمی یِبختیو تیره

 روند     آیند و میمقصد و به نوبت میبیروشن      و دو زنبورِ ظلمانی

 گان      هدبرایِ در برهوت زا     ندارند گرشان جوابی اقناعاما هیچ کدام

 یِ دیگر بدتراش از ثانیهای که هر ثانیهست شکنا     ساقهایعمرِ انسان ساقه

 تر است     یِ دیگر بهاش از ثانیههر ثانیهکه 

 تر استاش از سکوت سختتر     که سخناش از سخن سختای که سکوتساقه

 تر     اش از عشق دردناکعشقیای که بیساقه

 تر است     عشقی دردناکاز بیاش که عشق

 روم     زمان خودِ من هستم که راه می

 چینمبرمیرا ای ای و از آسمان میوهکه از درخت ستاره

 جوابم     می میِ خودگهکه با شعریدن به زند

         نشینمای به هیئتِ عددی مینامههروم و در گاو سرانجام می

 ضور نداشتی؟   حدر مراسمِ ختمِ خودت     راستی چرا تو آن روز خودت 
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 در من منی دیگر است
 

 گیردگیرد یا نمیدر من منی دیگر است که تصمیم می

 زایاندزایاند یا نمیدریایِ دیگری که مرجان را می

 اش هست یا نیستهایدیگری که پدرِ خوبی برایِ سنگکوهِ 

 ای به آسمانه دریا     ستارهدهد     موجی بمعنا می بامیمِ دهانِ تو به الف

 ست که به نهنگِ دریا و پلنگِ بیابانبخشد     در من مادریسنگی به کوه می

      دهد     هم به ماهی و آهوشیر می

 رویند     است که روز و شب می ی واحدسنگ از

 گیرند شنوا معنا مینااست که شنوا و  ی واحدزنگاز 

 شود     آینه زیبا میو     ایستی تو در مقابلِ آینه می

 د     شوم میرام و آرا سایی     و سیالبست بر اندامِ علفی وحشی میتو د

 ؟بَرَده به منقار اراده را مانندِ کا تواندآیا پرنده می
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 جان یِیتکنولوژ
 

 آورَدست که هیچ کس به درستی سر از آن درنمیایجان دارایِ تکنولوژی

 شود     یاید و بخواهد که دربیاورد     مجنون میو تا کسی ب

 و پیچکسبزیِ اش شود     صنعتی که پیچبا مینونی سرگردان در الف

 است      ای نافرماناش پروانهمهره

 ربایدای که خواب از سرِ انسان میاش اندیشهو روغن

 خود را گم کرده      ست معشوقِجان دارایِ مهندسی

 خه به شاخه چهره عوض کننده     شا یا معشوقی

 ای     دهپریمثلِ شبنم ها وشن شود     تو از سرِ سبزهآید رو تا چراغِ من می

      ایمعلوم نیست که به کجا رفته

 در زنجیر      هایی هستند پاین هر یک الفاین درختا

 تقدیرزنجیری ساخته شده به دستِ 

 دیگر را در آغوش کشیمریم و یکما گامی به سویِ هم برداتا مبادا 

      دبر خدایان بشوری     ه ودو شما با هم متحد ش
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 اعتمادِ عمودیِ درخت
 

 شوند     زاده میبا نوزاد     انِ مادر دها از زهها و عصیانخشم

 هایی را بنا     کنند و ویرانهبناهایی را ویران می

 یی را فرو     هاکشند و پرچمهایی را فرامیپرچم

 سفیدگیسویِ پیری گذاشته     سر بر بالشِ و سرانجام 

 ندخوابسپس در بسترِ سیاهِ مرگ می

 یِ آغازِ خویش ایستاده استدرخت چون هزاران سال پیش     در نقطه

 چنان چکان از چشم     هماش  حساسهایِو برگ

 زنان از شادی     اش گاهی دستهایو شاخه

 شود     برایِ شکافته شدن میبافته  برایِ بافته شدن     و شکافته گیهزند یِجامه

      ندارد ییدان معنازه     و عصیان خشمجاودانِ بی جنینِ آری     

 درختان  یِاعتمادِ عمودی     شوددانِ معنا عقیم مییا زه

   جایِ شک داردباز مانند هزاران سالِ پیش     
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 کجا بگذار او هر
 

 خواهد بمیردهر گونه که می     گیهخواهد زندهر گونه هر کجا که می بگذار او

 این خیلِ امواج را جبر است که به این جانب و آن جانب     

 کشانَد     گاه سیراب میگاه تشنه 

 دگشایهمان سرِ صبح چترِ جنایت را می خورشید از

     گستراندبر پیکرِ زمین میعدالتی را بییِ و سایه

 گِ خودم بمیرم     یِ سنبه شیوه     بشکوفم گیهبگذار من به رنگِ خودم در زند

      کندها را درخت است که تعیین میسرنوشتِ لشکرِ برگ

     و سرنوشتِ خاک را باد     و سرنوشتِ درخت را خاک

 کشند      یِ هم قد میشانه به شانهها آتش

      شوندتناور می هم یِاندیشه به اندیشه

 یافته ناچنان معنایی برایِ ما هماما      شان پختههایو تجربه
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 سرچشمه 
 

 آید آینده مییِ آینهاز  یِ حوادثِ زمینیِ همهسرچشمه

 ما را      یِگیهتصاویرِ زندو سرنوشتِ 

 زندرقم میشما     یِ راه و اندیشه یِشکست یا پیروزی

 ها روییده بودند     ی بلند در دوردستآرزوهای

 خواندند     خویش فرامیهایِ سرسبزیرا به جانبِ گان هها و پرندو برگ

 رسید     رفتید     راه به پایان نمیشما هر چه راه می

 د     زدنای ثابت درجا میدر نقطهها سنگگویا که 

 ود     سرچشمه را سروده ب یِزاللی     ی علیل شایدتخیل

      بود یدهبه دورش کش راغیرِ قابلِ عبور  خویش     چپریذلیلِ و با دستانِ 

 رسداما هرگز به خودش نمی     داردراه هنوز دارد در آینه گام برمی

 جویدیِ خودش را میبارانِ گذشتهای هستم که من برقِ ابرِ آینده

   داشتن   را برو معانی با دو دست از واژه اشیا و 

 در هر دَم خطرِ شکستنِ قلبِ تو را در پی دارد
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 در ریاضیات
 

 حد و مرزِ دنیایِ شعر     در ریاضیاتِ بی

      حکایتِ یک عددِ اعشاری را داشتآن شاعر 

 زیباترین و بلندپروازترین پرنده     خودش را اما 

      رفتیو پیشِ هر خاکی که م     پنداشتگان میهواژ یِدر آسمانِ آبی

 کرد     معرفی می خودش را افسرترین شعله در لشکرِ ارتشِ بزرگِ آتش

 سنجیداش میکالغِ کاغذهای یِصمت و اصالتِ ترازو را با سنگینیع و

     که بودند درمانِ نخوت و تب     گانِ شبهستارسوزانِ  و از شنیدنِ انتقادِ

      اش شکستهتوهمسختِ دراز و منقارِ 

  رنجید می اشیِ سطحیهشاندی تیز و غلیظِنگالِ و چ

 دانم که هیچ رازیام و میای امروزینمن پرنده

 هادانم که تمامِ بامه است     و میپا به زمین نگذاشتاز آسمان 

 را     مرگ  گی وهزندکاستی و کمال     از پستی و باالیی     از هایی از کنگره

 یِ حیوان از انسان     بیزار کننده     و بادِ غبغبِ تو  دارند     با هم و یک جا 

      هاستبادکنکرنگینِ یِ ایمانِ و ترکاننده

 یره     از چپ تا راستتها را از زالل تا ی آبست که همهجهان قلیانی

      کندتبخیر می ذرهسرانجام ذره     از باال تا پایین

 خاطراتِ اعداد اعشاری یا اعدادِ کاملخیلِ هایِ سرنوشت را هم مانندِ و نوشته

      (شانیاران یِاعتنا به تنهایی و غمگینیبی)

 باران      یِفراموشی یِگریستم مالی ازعاقبت دست
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      کندیِ زمین پاک میگستردهسرد واز بساطِ 

 

 

 

 چراغِ چشم

 

 رویِ مادانستیم که آن باغِ روبهدریغا که ما نمی

 مان ربوده بود     از سینهو حواس     سر و دل  که هوش از

 انعکاسِ نوری از ناکجا          نور استیِ سادهتنها انعکاسِ 

 دریغا که ما درِ خانه و درِ دل را به رویِ هر ناکس و کس گشوده بودیم

 اعتماد کرده بودیم      انبان و هر چراغببه هر باغ

 یِ آسمان     نهیِ شبادانستیم که آن تابندهما نمی

 یِ ماه     نامهشناس یِکنندهست غصبیداس

 ِ شماهایزارِ چشماش ستارهو چمن

 آینه از هر طرف که برود      که مدانحاال من می

  دست خواهد یافت          در خویشسرانجام به آن شکستِ بزرگِ

      ته دیگر گذاشند جاودانه سر در پیِ یکهست و روز و شب دو پرنده

 توگناهِ گیاهِ وجودِ بی یِریشهو       و به هم نرسنده

      خوردمیآب  یِ دیگرهاانسان یِاز اشکِ همه

    !گیرداش     نور از کجا میاشکی که پیدا نیست چراغِ درون
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 بگو از چه متنفری / تا بگویم کیستی
 

      رودشد و میکِپرنده پر می

 اش همیشه عاشقانه درونِ تخمی که حال و هوایمهم زیستنی زیباست در 

 باشد

 وآمدند     ها پُر از رفتبازارها دریدنی و جیب

 مرگ بسته     باریکِ ست کمر به درکِ مهم اعتکافی

 او را پذیرفته     یِ معتمدانه یِیاندک دوستو اندک

 رویم     گیریم و به راهِ خود میمیرا ما سرِ خود 

 یگانه و جاودانه است     اشست که به رغمِ اَشکالِ متفاوتایهمهم آن پرند

 یِ آسمانهم فروشندهزمان     هم خریدار اش همایو پره

 شودافتد     انگار که دیگر آب میگُلی که بر خاک میشاخههر 

 گُلی تبدیل     زمین بازاری بزرگشاخهآبی که بر خاک     انگار به و هر قطره

 ای پهناور است     مهم به چه چیز عاشق     خانهیا روسپی

 خواننداز چه چیز متنفر بودن است     کسانی هستند که دو رکعت نمازِ قتل می

 و در این میان به مُهر          نوشندمی عذرایی یِو کسانی که دو رکعت پیاله

 دهد     ای میزیباترین معنی را آن پیشانی

 درا در اندیشه دار شیفتهکه خورشیدی پریشان و 

 دانیماش نمیآسا است و ما ساکنانای غولجهان بیضه

 گذرد!که در بیرونِ بیضه چه می
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 سبیهایِ نِوطن
 

 اندسبییی نِهاوطن     دهندهایی که تن را در خود جای میاین وطن

 جان     جاودانه ناپیدا باقی خواهد ماند گاهِآن وطنِ اصلی     آن جای

 ندهست وطنانِ منانسان و زمین و آسمان     همه هم     و گیاه و حیوان سنگ

 را انِ خویشخویش هم دوستان واند هم وطنِ باطنی     و با من گم کرده

 ریزانگی با دستانِ خود     و عرقههایی را که زندتمامِ گندم

 دسته کردهآهسته     دستهاندک گِرد آورده     و آهستهاندک

      گینغریب و تنها و غم یکند     و غباربت مرگ درو میعاق

 شناسد دیگر مادرِ خود را که دریاست بازنمی

 زمان برایِ نور و ظلمتست هموطنی تن

 برایِ واالیی و سفالیی     برایِ خیانت و ایثار     

 به اهتزاز درآید      ییِ کوهبر قلهتا   کسینامِمواجِ  و پرچمِ

 بایست که طی کنی!    می را یوخَم پُر پیچ یِهاراهتو چه 

 پایانِ سرزنشِ خویشان و بیهایِ چه پیچک و پروانه

      تحمل!   که چه خارهایِ رکیکِ رَشکِ آشنایان را

  به هر رنگ و در هر جایی یِ هیچ آسیابی را من     شانهیِگیسویِ جوگندم

 نامد!وطن نمی
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 از سرزمینِ حنظل
 

 کنندات محکوم میهایمینی که در آن تو را به خاطرِ رؤیاها و خیالاز سرز

 یِ دیگر استستاره یِیاش فتوکپاز آسمانی که هر ستاره

 ان باید تعیین کنداش را سخن و لباس و رفتار     باغباز باغی که هر گیاه

 رختِ سفر بربند!          کندن تعیین میغبابا

      مت و عقرب و مار افکندنخود را در چاهی پُر از ظل

 اند     ام در چاهاین علت که عزیزان به

 آورَد     ی را به ارمغان نمیهیچ گهواره و پروانه و ماه

 ته وُسر هایِ بیدر هزارهکند     سر درمان نمیبی هیچ دردی را از سرزمینی

 اندازییِ توالد را راههاشان     کارخانههایایّتواره در گَلههایِ انسانی همگَله

 حقیقت و زیبایی پَرِشِ پلنگانه را به سویِ اندیشه و کهکشان     به سویِ  ولی

 اند     جانبِ من کجاستخود فراموش کردهزادِ همیِ ستارهبه سویِ 

 که آن عزیزانی که با من گام در یک راه نهاده بودند     

 سرانجام به خسوفی در آسمان و     رنگ بودمان با هم همهاییِ اندیشهو جامه

      ها تبدیل شدند     به وحوشی در چاه؟ی در گُلبه خار

 ونه بجنبد؟     گهگهواره چآیا      دست یِسایه با تکانِ
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 خوابِ عمودی
 

 پیچ از دودکش     زند پیچمرگ است که بیرون می

 ست     گیهاش زندبر بامی که نام

 ای نیست     هسته در درخت شک راگنج یِییپُرگو

 پوسند     خاک میدهانِ در هایِ عقل دندان     در او مغزی نیستیا اگر باشد 

      اجاقِ عشق دارداه میگیِ جانِ جهان را زنده ناما قابلمه

 آسمان      دریا     روینده از زمین و بارنده از در مرگ است موجنده

 خراشِ مرغِ دریایی     جیغِ دل    ریز از دایره بستهرا راهِ گ یِ خستهنقطه و 

    شکند  تردیدی را میاندازد     تَرَکی را در دلِ سنگ می

 کندل میلغُو فکرِ من در کتری شروع به غُ     داردرا به تأمل وامی آینه

      افتاده و سر به زیر     در گورستان اندشکلمستطیل هایی سرد وآتش

      است دلشبِ شیرینِ حرفِ  وت شعرِ     پذیردلسنگی و و  ی عاشقایبا دوده

      کندمی را خواناتر هایی از آنگوشهچراغِ عقل  و

  است عمودیدرخت خوابِ  مثلِ نبِ مآ
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 بانگِ سومِ خروس
 

 زدهها را خزهتمامِ درها را به رویِ خودش بسته دید     پنجره

 ها فلجها کَر     فوارهها کور و میدانتمامِ راه   اب از یخ  تو ماه و ماه

 کِشند؟ستاره را به زمین     قلم را بر کاغذ می     آورند؟می چرا نوزاد را به دنیا

 یِ یک فرد؟     روحیهکوه و     ابرویِ ابرِ یِ ت سازندهسچی

     از دانه  با گریزِ فیزیکین نبست     او ممن عمدن درها را به رویِ 

      ها رَستبه ظاهر از دام

 ها تکیهبر تخت     خزندگی فرا میهگان مانندِ خزه از دیوارهایِ زندریشهبی

 چینند     عصا با گیسویی سفیدها مستی     از آسمان ستاره میاز تاک

 خوابد     ای میمثلِ شتر در برابرِ هر خانه

 اُمش حتاگِ سوم     یا بانگِ سیکه پس از بان دتاجِ آن خروسی هستی و شما

      گرید   مین به حالِ ما     یا برایِ مادیگر هیچ کس 
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 خوریقاشقِ چای
 

 گان چه سازی را باید در دستهو ستار     آسمان چه راهی را باید در پیش

 تا خورشید بیش از این دیگر یک صفر نباشد     یک صفرِ بزرگ؟

 تا به حال      اندان را در چه ضرب کردهخودش    خ تاریهایِ تاریکِ ذره

 تهی؟ِ شما که دست     است بارانی  شماکه چشمِ

 ای را باید پیشها چه پیشهباغ چه آوازی را باید سر     و ساقه

 ها جاسوس نباشندها پَرپَر و     نسیمتا بیش از این دیگر گُل

  ؟    و سوراخ و سنبه فراریچاه و چاله  و

      آیا تا کِی دو صفر باقی خواهند ماند؟یِ جغرافی یِ نقشههایِ آن گربهچشم

      گرفتخوری اندازه خواهیم تا کِی با قاشقِ چایو ما 

 ؟روزان و شبانِ تبعید را یِتلخی

 کند:انداز میخودش را بارِ چشما صفر کنند     تنهها کار میجا که چشمتا آن

 یِ هر چاه صفر     اه صفر     زمین صفر     حلقهخورشید صفر     م

     و قرمزریز سوسوزن و صفرهایی صفر     گان هو ستار
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 شوندحروف درهم می
 

 شوند و با هم غریبچسبند     از هم جدا میشوند و به هم میحروف درهم می

 انِ مااعتنا به دهایستد     بیچنان بر سرِ جایِ خویش میاما دنیا هم

 یِ خِرَدستارهست که بیما     احساس آسمانی به آرزوها و امیدِ

 شود     بارانی و تاریک     یا حتا به ضدِ خود تبدیل می

 رود     زاری که به هرز میگُل

 نشین     شوند و با هم همها در ابتدا به هم نزدیک میانسان

      ریزاندیگر گید     چنان از یکسپس با شناختِ خورش

 گان ای حروفِ آسمانهمانَد     ستارای بر جای نمینهکه نشانی از هیچ آشیا

 زنان به مردانِ خارگون     و به هر معنا     ای خنده

 هایِ بارانی و     بر چشم ییِ پایانحق با شماست که نقطه

    ید  کنطلب میرا بر سطرهایِ سترون 

 یدکنپرواز می رحق با شماست که ورایِ شر و خی

 ت به هم چسبیده باشند     شان با لغشق و هر گُلی که اجزایهر ع

 ت انسان     لغگسلند     و بیاز هم می     آب یِره باد     یا با یک پبا یک پُفِ

 شودمی صاحبِ پوزه و سُم

 احساس     بارانی و تاریک است یِستارهست که بیخِرَد آسمانی
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 مخُر ایخیمه
 

 شانگیهها تا آخرِ زندبودی     که سایهای یِ خُردِ در سایهتو آن سبزه

 ات     تو را ندیدند     تو را نشنیدند     گیهتا آخرِ زند

 ای از سؤال روییده بودم     من بر ساقه

      هم آشنا     یگانه بودب امهم برایو هر رنگ و هر صدا 

  جنبانَدیِ گیتی را میارهاش گهوخورشید با دستِ زرین

 خیزاندو تو را از خواب برمی دبربه خواب می مرا

      غریبی که بوده است باقی / یِو در این میان رؤیا همان پروانه

       کننداستنشاق می اشهایکه شُش     جاییست همهگی هواییهسرگشت

 و     ا مش از بالِیِ آرادستی گیرنده    طلب در آن شنا رهایِ ترقیو پ

      او پایِ یِ خالقیت به دهندهدستی 

  خورشیدِ مرا فراموش کرده     ای بودی جسمِ خود را ترک کردهتو آن سایه

     طلبی دور رفتهاز حرفِ این و آن و از شهرِ شریرِ شهرت

 زدهو فروتن رد ای خُآمده و خیمه بر سرِ سبزهجا به این

     اش شبنمی به خواب رفتهیِ دامانگهواره ردکه ای سبزه

 کارد ها را میآدم دانهدانه ن دستی کهآاز کدام آستین در آمده است 

      ؟درودرا می ناآن خوشهخوشهو 
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 پایهپلی بی
 

 یابدرا تنها می شد     خودبَرَکه می ییِ هر سویآینهآسمانِ پهناور روی به 

 روشنی شبا خودظلمت  شبا خود     دشمنی شبا خوددوستی  شبا خود

 د     شنود دار شبا خود و گفت شبا خود

 ؟ ولی چرا غم را باید به جان بپذیرم    ام من چراغ

      د؟یِ باران باشاش باید چشمههایچرا     چشمره پَو چراغ

 دیاببخت میخواب و تیرهگذارد     خود را بیی که میزمین گام بر هر مدار

  هایِ قمهیناگزیر پاره به  اشبیرقو بیم      دش را خاکستر شده از برق وو امی

 ده است؟     کدام باد با خود بر    را مثلِ کاه  کاریکام

 ؟گم کرده است    ها و دریاها را در دره شنامِ خود چه کسی

 دیگر رویی ندارد         نقاب  یِاز انبوهی که و او

 ه سویی بگذارد؟تواند روی بنه میگوهچ

 انسان آسمانی کوچک و غمناک    ست ناگزیر از فراز و فرود     و کلمه کوهی

 هایِ پُرچربیرمی خُخرامنده به جانبِ     دارند یگانه دوستی و دشمنی ابری

      پاشدنمی ینور    از چشمِ خویش دیگر حاال چراغ اما 

      ز تاریکیبرند اتر از همه خوک و گاو استفاده میو بیش

 جسم و روح      یِ زمین و آسمان     و پلکانِ پیونددهندهپلِ ارتباطِ

 دارند نیبازچربچاکرمَنِشی     با  مستقیمی با یِگیهبستگویا 

     بدتر از مرگ است آشنایی با او     در این شبِ تاریکِ هستی و آن عابری که 

 ننگ است  گمانبیاش نام
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 ازو تر وزنِ پیری در
 

      سنجیکند با وزنهپیری را او وزن می

      رسد سفیدِ سبز شده بر خایه میموهایِ اش بهریشه که

     و خواب اکمعده و خورزمینِ از فارغ بود      بالسبُککاش انسان ابری 

      زه از زر و زور و تزویرو من     ناپذیرعادت ناشناس وسکون

 ا موهایِ سفیدی که از شرمکند بپیری را او وزن می

 بینی     یِ تاریکِ حفرهآورند از درونِ سر بیرون نمی

 دیدرا می هستی سالکهنانسان از همان نخست با دو چشمِ کاش 

 ند     انستدیِ کوچکِ عمر را میشانهها قدرِ و جوانه

 شدندرا از بر میابر  واپسینآن و درسِ سیاهِ 

 کنند     و نخست قیام میتجربه یو ب اندآتشین قرمزها

      کشند وشان را برمیخون پُرموجِِ پرچم

      ندکنمی را مُشتشان دست  سفیدِشعارِ

 عقل      از  ترازویِ کفه یِولی بعدها پس از سنگینی

 رسنِ تجربه     در  سن یِو جاافتادگی

 اش     ک ای کاش یِهودهجویِ بی شودجاری می شما لبانِ از

 خورد دندانِ پشیمانی تان را میانگشتو نانِ 

 اما     بادهایِ خزانی ندکدارانِ دوزخ را باز نمیخزانههایِ چشم
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 شَترنججغدی در 
 

 ها بدیلی هستند برایِ آن معشوق و ها و دوستییِ عشقهمه

 از دست رفته یِیدوستِ ازل

      خسته    و  عمراز  کوتاه گانیهبدیلی با ستار

      ایغمِ قطرهدر جانِ بی    برایِ آن آرامشِ دریایی بدیلی 

      جا رخت بربستهکه جاودانه از این

      هزادآید که به درستی کجا و کِی د یادش نمیخورشی

  هکسادی رخ داد    شَترنجِ  یِگونه نخستین بار در بازارِ بازیهچو 

      دهدروی میگی در آینه هبه سادمرگِ آسمان 

 اشناکاش     لبانِ اندوهدرخشان هایِدست یِیسپاریِ به خاکاما خاطره

  رها نخواهد کرد را این ستارهتیزِ هرگز ذهنِ      اشمانندِ جانکمانِ بیو رنگین

 کنم که فکرِ من     چیزی مانندِ ماه را کم دارد     من فکر میشب است و 

      کوتاهِ سروهایِ بلندِ دوستین از عمرِ جهاجانِ و 

 از نشنیدنِ سرودهایِ نجیبِ تو          توگرمِ حضورِ  یِو فقدانِ فیزیکی

  هنر!     از خانه بیرون رفتن و به خانه بازگشتنِ غم داردعجیب 

      در دنیایِ درون و بیرونِ خود اشروزیوجویِ شبانهو جست

      یِ شَترنجسربازها یِشیمانیو     پ شهاسبِ اندیبلندِ یالِ  یِپریشانی

 آلودهایِ خونشرکت در جنگاز 

   چوبی وزیرِ و بینظیرِ شاهِ بی آن یِخالی جایِ پُرکردنِبرایِ تنها 

           یِ تو من است     آن دوستِ مرده یِآن معشوقِ مفقودِ ازلی     یا پالستیکی
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 اداره
 

 یِ هر روزِ کارِ من     و بارِ من     ارهاددفترِ است  و سوسن ستاره

 نشسته که پشتِ میزپگاهی ناپذیر و پینهامان     بی یِپتویی پاره از افکارِ پیاپی

 ای از مچ بریدهستاره مزد     ودستنویسد     دستی بیچیز می

 کادرابرایِ خود پُر از تخیل و اش که هر پرونده    و مرئوسرییس ای بیاداره

       پاپوشیِ ندوزندهبرایِ دیگری اما 

 به سَبک خاصِ خویش      ستاینویسنده این ساختمان هر یک مِاب گانِهپرند

     و ستاره سوسنعاشقِ یِ کنگره و هر دندانه

      ؟دپوشانیی خواهد چیز تو را سرانجام چه یِهستیسردِ  یِیعریان

 ر را خواهد نوشانید؟یِ تو     چه نبضی قرابه قلبِ تشنه

  کدام فواره سفیدروی خواهد کرد این حیاط را؟    

 د در برابرِ قانون و مقرراتِ آورمن سر تسلیم فرود نمی یِرأسِ هرمِ هستی

 ایهیچ قاعده

      اش انداختند وکه روزی به اوجِ هوای یزیرا آن توپِ رنگین

 ود!     بمن یِ دیوانهنیامد     دلِ دیگر به زمین باز 

   !نشد یاسب    هیچ نوشته و هیچ خیالی      تورؤیایِ زیرا برایِ یالِ پریشانِ 
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 شرقِ جان
 

 یک فردِ شرقی در کشورهایِ غربی      یِگیهزند

 آید     اش با هم راست نمیست که دو کفهترازویی

 من آمدم دریغا به کشوری از کشورهایِ شمالِ جهان     

 نه گرمایِ طبیعی دارد نه گرمایِ انسانی      اشانج جایی کهبه 

 یِ سر به فلک کشیده درختانِاند از ترین بویی بردهش کوچکایاهو نه باغ

 دوستی

 جااین یک فردِ اصیلِ شرقی یِگیهنوازی     زندمهمانِ شیرین هایِاز گُلو 

 گی     هحصارِ تارِ بیگانست شکننده در ایساقه

     خودخواهیسردِ هایِ سیرت چینِسنگ میانِ

 ای پرواز     را در کفه اشقضاوتی که ترازویاسیرِ  و پرنده

      پرستی و آزای نهایتِ پولو در کفه

        هایِ پوشالیشخصیت ست بافته شده با الیافِجا آشیانیعشق این

     ولیدر شرقِ جان تو کشورِ دوردستِ بلندِ کشوِ  از

      دآیزیباتر بیرون میتر و پاکرشید خو

      شیرینگیِهزندیک به  رافنجان      گانهستار یِنوازشِ دستِ دوستیشَکرِ 

 معلق در میانِ زمین و آسمان  حاال اما      کندامیدوارتر می

      جانِ خویشگرمایِ روییده در تنها درختی هستم من 

      آن باال رفته  ازآهسته آهسته    ی تبعید گرامی و که یک صدایِدرختی 

 ردگذامی ایبیضه     اشتنگینِ شدیدِ دلآشیادر و 
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 تبِ فطرتِ چراغ

 

 هایِ رُستنشور و شکفتن     شورِ شکفتن است جوانی     و تجربه

      ها است     جوشان از اعماقِ ساقه هایِ تجربهرُستن

 ود در جوانیشعقل اما مثلِ فتیله پایین کشیده می

      نادانی   گُلی ازی را     مثلِ دستهگیرد آدمبه دست می یو چراغ

 شورِ رنگادر راهِ رنگروی داری به دیدارِ که میتو 

 یِ ندیدن؟ بستهو کالهی از نشنیدن     با چترِ چشمجنون  با کفشی از

  دکنها را بیشتر مییِ شهابشعله     اشجوانی با شهوتِ آسمانی

 سوزاندمخلوطِ تجربه و غریزه را در دیگ می

              پاشدبر غذا می    هایِ ریزِ فلفلِ غفلت را و دانه     شکندرا می یدددانِ ترنمک

       جوانی راسرشار از صمیمیتِ یِکوزهزیباست     اما با این وجود 

 ش را     وارزاللِ آبهایِ سوزیدل    دیدن یِ دیوارِ عشقدر پا

 است     ِ چراغ فطرت نیدن     تبی را که درش آتشبرایِ 

 نشاند     فرومی     یخی در  چشمِ پاییزفقط 

 را تجربه کرده است      گی در تابوتهکسی که زندتنها آن و 

 و از دنیایِ سرد و ظلمانی و مسکوتِ مرگ بازگشته است     

 شنوند     میبه خوبی اش هایبینند     گوشمیبه خوبی اش هایچشم
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 داننمک

 

 اش را دو دستپیمایانجایِ تو کجاست در جهانی که جهان

      و دروغ پلیدیزن به پشکلِ زر است     و پا بوسههایِ پیمانه یِدونده در پی

 آهنی؟ بندیخورشیدی    دهان هایِارمغان به دهان و

 ستارهاش بیهاینِ بزرگِ گوشاتو کجاست در این زند جایِ

 سیاه است      یاآیه اش دو میله؟     برفهایچشم

 د ندوو اشکِ تصویرهایِ آینه منجمد     و سرود و ستاره به دنبالِ صیاد می

      اندهایِ پاکِ خاک در تابوت خفتهکه پیمان     ست این مکاناش چینام

 ؟     ودرراه میدر کدام تاریکی  چراغِ مناند؟     یِ خیانت روانو بر چهار شانه

 باردقطره زندان از آسمان میقطرهوزد؟     به کدام سو می گانهیِ کُشتگیسو

      نجابتیبیظلمت و ها در جیبی از ها مزارِ بوسه و سالم    دستلب

 را  شخودیِ حقیقیتفی هستی که جایِ آن تو بستِ آینه     و پاها در بن

   یافته است     داننمک گانِهدیِ شکنندر چهره
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 خواب خواهرِ مرگ است
 

 گفتندهایی که از وفا و وفاق میچه بسا افق     آفتاب دلیلِ آفتاب نیست

 گفتند     اما خود نبودند آن چه می

 در زیرِ این آفتاب     !گفتارشان برایِ همیشه در تاریکی گم شد(یِ ستاره)یا 

 نیست      در میانِ درختان پایدارهیچ تابی یِ ترانه

 دیگران یِ بختییِ خوشز نثارِ خویش و شکوفهیی که اهاسایه رایچه بس

 گفتندمی

 یِ دود ای خانه    دنیا ای      !بود باد یِاز تهی رشان پُهایاما پیمانه

 بیند     دروغ خوابِ راست را می جااین

 نهاده بیابانهایِ کوچهپیچاپیچِ و جنونِ سر به 

 یدگوبا بیابان و سایه     با سنگ و سنجاب سخن می

    خویش  یِشدهسرگردان به دنبالِ سرِ گم یسته کالهی تو

      خواب خواهرِ مرگ است     گی راریشهریشه دارند شانها در ذاتو ابریشمِ راه

 شکندترین نسیمی میکه با کوچک    ای تُرد ساقه یدلیلهر و 

 که از دستِ مترددِ مردم     هستندهایِ فاضلی هرِ نمازِ من آن سنگمُ

 ند! افتمیبه خاک فروصمیمانه      "مریم مجدلیه"معصومِ پاک و یِ در آستانه
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 نامِ دیگرِ انسان دره است
 

 گریخت از بیگانه و آشناام     مینیِ گمنامی بود که آن پروانهچه لذتی در گم

      گاه؟یِ پرتبود اما     بر لبهو گُل روییده 

      کندسویِ پنجره تالش میاین زنبور هر چه در این

 یابد     نمی را خورشیدواالیِ  سوی     و پرواز به جانبِ جانِآن راهی برایِ رفتن به

      کافتاع یِکاویکنجنهفته است در کندویِ  چه عسلی

      ماه آونگ در شبی بیگانه استسکوت؟     لذتِ و چه عزتی در برگِ 

           دهد رخ میهایِ زندان یِ میلهمیالدی در احاطههر      گی در دریا غرقهو یگان

 و قلم     آیدفریادِ مرغانِ دریایی به پیشواز می یِگان را     خشکیهتشن

 آهی پایدار و عمودی است 

 بازنیامدو     دیگر رفت تردید فرو ای در سوراخی ازا مثلِ حشرهمش یِگیزنده

      گاهپرتبسیار بلندِ یِ سخت است تمرکزِ حواس داشتن بر لبه

 خیلی دور افتاده         دایرهاز و مرکز از آغوشِ گرمِ مادرِ خودش یعنی 

 یِ درونِ تو برداشته شدهدیگرِ انسان دره است     و پنجرهنامِ 

  یِش مثلِ دو بال بر پشتِ یک حشرهاسویسوی و حنظلِ آنعسلِ این

 نام نشستهبی

 کندو در شبی واژگون به جانبِ جانِ واالیِ ماه سفر می
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 شب خواهرِ تاریکِ خویش است
 

 تارِ عنکبوت است    هایِ قطار گاه که ریلسفر به کجا خواهد انجامید     آن

  بندند    معشوق درِ دنیا را به رویِ خود میعاشق و و دو 

 کنند؟     می گیهو در اتاقِ حقیرِ جانِ یک مگس زند

 شده و بر خاک ریخته شان متالشیجان و استخوانهایی که ناماین 

 فرازِ آسمانبر  و پروازشان     یِ پیکرِ آدمی بودنامهشان در شناسجایروزی 

 ند     گی و مرگ دو ریلِ قطارهزند

 دیگر والِ یکراه و مداخله نکننده در احدوست و هم

     زده  ی سنگینخود قفلکرانِ بی یِنادانیبر و دشت 

 تاریکِ خویش است      شب خواهرِ     تا باکره باقی بماند جاودانه

 مسافرانیِ جانِ کنندهتهدید     خطراتیکمینِ خون و قرار از و شعر بی

 د     گشایمن آن درختی هستم که بر سرِ هر کس و ناکسی چتر نمی

 د     شومین راههمبا هر زهی چنگی که من آن 

      که شاید شبی در بازارِ بزرگ و سرشارِ از آزارِ اندیشه یمن آن شاعر

 دکنقلبِ خویش میمصرفِ بی کاالیِ ای را خرجِگلوله

 روشنِ خویش هستی      اما دریغا که عاشق و معشوق و جسم و جانتو خواهرِ 

          یا و     پل از جنسِ تارهایِ تاریکِ تارتنک استدو سویِ در درجدا یک هر 
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 قفل
 

 اش     هایِ سرگردانگرید و دندانهقفل می

 سراید     ها را میدلیانسان و جهانِ خشکناکامِ دهانِ 

 یِ درخت     آن آهِ سبزیِ کشیدهبازویِ من بود آن شاخه

     یِ گریانی که رندوار یِ زندهو تو آن پرنده

 به پا داشت      را رقصیکفشِ براقِ ی بر لب و اخنده

 قفلی تاریک          ش بودندِ مسیرِ پروازعاشق  یِ تیزهوش   ای که کاردهاپرنده

خیابان به خیابان و خانه به خانه          و شهر به شهرو شمعی که کشور به کشور 

     خود برایِ  ی خُرد را جوابیِشعلهتا حداقل رود     و قلب به قلب می

 بیابدبرایِ این عدمستانِ ناعادل را و خدایی نوین 

 جهان دهانی نانجیب است و فراخ     

 شوندی که عاقبت به یک معده ختم میهایدندان هاراهو تمامِ 

 سنگی بزرگ است دروغ     دیواری بلند و دراز تظاهرتخته

 اغ     چرپرنده بی یِفروتن و صمیمییِ و خانه

 را تقسیم کند آزادی خواهد خنده و عدالت و کارد می

      وار تو که مورچهمقصدِیِ پایانی بگذارد بر سفر سرد و بینقطه خواهدنور می

 قفلی دیگر رفتن است     تاریکِ قفلی به سوراخِ تاریکِ از سوراخِ 

 است در درخت      متحیر صورتِ من برگی

           و آویزان از شاخه زانلر یاواژه امگیهزند

 هایِ رندِ این زمانه استستمبازویِ رُ     کبریتالغرِ چوبِ و 
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 یالِ دوردستِ یار
 

      اش اندیشهجز رنگ و بویِ ستحقیقتِ گیسو چی

 هوا؟ گانِ تمیزِهبا واژاش هایحلقه یِیجز باز

 اش     هایسنگشخصیتِ سنگینِ ست جز حقیقتِ کوه چی

 اش؟هایتَرَک اش شرمِ رنگینِیهاو بر سنگ

 ؟اشاوردنیعمری موجز با خود     و دیگر باز ن ست جز بردنِحقیقتِ جوی چی

 رفتند  بوستانِ دلِ ماهایِ عزیزی که از چه دوستانِ راستان و چه ثانیه

 هاچنان در دلِ ما باقی     و بر کلنگِ کلنجاررونده با کَلَکهم اما

  بیدادها یاغی ماندند!  و بر بیلِ

 و     ناتمام با ذراتِ هوا شان چه گیسوانی که سخنان

یِ دل آینهر درمانی دبیهایِ چه تَرَک     بدرود با شانه! شان از شما بیرفتن

       شان در گِل!چه آرزوهایی که پای

 دشان باز کردنرا چون زنجیر از دست و پایِ خود ها که خودشانگیهچه زند

 شان را دوباره سرگردان     و روح

 !وجویِ رازبه جست یاما این بار در دنیایِ دیگر

 توانند آیا داشته باشند کوه و دریایی چه حقیقتی می

      ند استوار و جاری؟ستکلمات ه مِهی ازه در ک

     قرار یالِ دوردستِ یار     یعنی آن ابرِ بی تواند آیا از پشتِچه امیدی می

      نشیندمیوز پشتِ میزِ تحریر استخوانی امر     وع کند؟طل

          تا فردا استخوانی دیگر آن را بخواند     نویسدمی این سطور رایِ سایه
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 اندازدفرو می یبر سطحِ آب    نانی خمیرِ خُردهکودکی مرا امروز در هیئتِ 

      ندچیب فرا     یک مرغابی یِناگهانی تا تو را فردا منقارِ

 

 

 

 هایِ درونِ بیضهواژه
 

      شاعر  مرغیسالم و زیبا زاده شود      ییِ شعرتا جوجه

 سالیان      یِدر طی     باید روزان و شبان و نگران

 ش از او اش را بر بیضه بگسترانَد     و با چنگ و منقارگرمایِ پرهای

       بیضه ماییمهایِ درونِواژه     فاع کندد ابرِ دشمنانبر در

 هایِ آسمانی را     رین کتابتو به

 آلوده به تاریکی      یِیِ خاکیهادر همین آشیانه

     خوب دَم بکشد      ییِ شعرجوجهیِ تجربهتا      است نگاهِ شما نگاشته یِاریکیب

  را د و صبورِ عمرتخُریِ شعلهباید     میتو      من پخته آید فرمِ پروازِو 

     به زیرِ دیگِ ظرافت     به زیرِ ظرافتِ دیگ واره زنده نگاه داریهم

    یاز دردِ سر    الی بسته به پیشانی مبا دست یدود

 هایِ اتاق و در قفسه     یدیگر آیان و روان از اتاقی به اتاق

 یو رؤیا و مِه عشقردیف به ردیفِ هم چیده     

 گذارد     وچه میپا به ک هم از خانه دود گاهی
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 گوید و با مردم دوستی دارد     با مردم سخن می

 اندازد     می و گناه تَرَک بر معنایِ پاکی     مرغتخم پوستِ متفکری از

     را  ایماهیگوشکشاند     گاهی گاهی موجی را به جنون می

 د     سازیِ انتحار میسرشار از اندیشه

 

 

 

 

 

 سیِ عکشمع و پروانه

 

 جویدخودکاری دست به دست و کاغذ به کاغذ تو را می

 زارگندابیِ گسترههایِ تار     تو را که گُلی در تو را که شمعی بودی در شب

 هاگوش نگستانِی که دو ساز بودند     در میانِ سکجا رفتند آن دو دست

       زارهایِ خشک؟وانه     در میانِ علفو دلی که یک پر

 سپرَد     ه خود را به هر دستی نمیک خودکاری

 شود     کالم نمیکاغذِ هر دهانی همبا 

 دَمی درخشانای زاده شد و نشین      ستارههر زانویی همدواتِ با و نه 

 ها را با خود بُرد و رفتدَمی پروازکنان     دَمی آوازخوانان     دل

 و دلِ سنگ مچاله     حاال چشمانِ کاغذ از انتظارِ بازگشتِ تو سفید شده 
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      اندیِ خرابِ کیهان حاکمخانهآنان که بر کتابِ حاال دهان

      شان دو حلزونِ به ظاهر محزوندستاندو و      است یِ تاریکِ دروغالنه

 شان را رسیدنهایزارانی که میوهجز به درخت هندشان نرسو پای

 کردار زار و      ها رارودهو این چینی است و به سیم و زر     سخنبه 

      مارمانندِ  شمایل

 فته     گر شخود خونِسرد و بیمرا در دستِ گر فتنهخودکاری 

 ترین سیل و توفانِ فصول حتا     و تو قابی هستی که هراسناک

 ترین تأثیری ندارند! اش کوچکو شمعِ درونِ عکس بر پروانه
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 یِ بارانزمزمه
 

 یِ باران به گوشِ گیاهان     که مرا از پشتِ میزِ تحریرو رمزی بود در زمزمهراز 

 کشانیدمییِ تعجب خوانان     نه خندان و نه گریان     تا به پشتِ پنجره"راری"

 به خوابِ تو      هایِ خراب و خونییِ خاطرهو کشیده

 ها     برگسبزِ امنِ گردانید     صدایِ خفیف و عفیفِ دمیصورتِ رؤیا را سرخ 

      ترِ جانهر چه بیشیِ عریانیترِ جسم     و ن را به صداقتِ هر چه بیشانسا

      گفتندیِ باران میهایِ قَدکشیدهخوانید     قدمفرا می

      بختیخوشیِ درختِ سایهکه برایِ کسبِ 

 جا نیست     بستن از اینبه رختِ سفر نیازی 

 رویِ سرت     ش به  سردچترِوی که هر جا برَست مرگ آسمانی

 زیرِ ش در ناگزیر یِقالیی ای که هر جا بمانیِ غم و شادیملغمهگی هو زند

      اتپای

 است      زیِ ظریف و پُررمز و رازمزمه چهار     این هر سه هراسناک از و گریزِ

 بارانِ عاشق     یِ بارانرؤیازدهآلود و تبلبِ  بر دو

      یاران یِهایِ عزیز و گرامییِ یاسشدهگمدر یادِ 

 یِ رانده شده از دیارانهایِ پژمردهو سوسن

 ست جوشیده از دلِ زمین    کیدستِ سبزِ یِ این پنجهاما 

      ؟اش را تنومند کردهقامت کشیده و تنِ تنهایی

  انخوان"راری"ش بلندهایِشاخهسرافرازِ  سرِاز  گانهکه پرند

 کشندپرمیجهان به جوانبِ جورواجورِ  هنوز
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     گشایند!ها از پیر و جوان     دهان به تعجب میپنجرهشان رنگارنگ با دیدارِو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امیدآهویِ 
 

 اش تویی     اگر جهان دریایی باشداگر جهان کوهی باشد     بلندترین قله

 شد     اش تویی     اگر جهان دشتی بافرازترین خیزابه

 اش تویی     اگر جهان صدفی باشد     ترین دروازهیزآممُشک

 ای باشدش تویی     اگر جهان کبوترخانهدُرّترین عزیزترین و درخشنده

     کِشد خاک دارد سیگار میاش تویی     کبوترِ سفید و مست

 ه به کوهوجویِ ردِپایی از تو     دریا به دریا و کومن دودی هستم که به جستو 

      گیرمرمیقرار پَصدف به صدف و دشت به دشت     بی

     گیرم این پرگار     از سر میدر شبِ     را امید گرمِ یِنقطهسفری قرمز در 
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 میانِ رفتن و ماندن

 

 به سر داشترا ای بودیم که تمامِ عمر هوایِ چکیدن ما آن قطره

  درخشید    اش میدر دل ای که شکآن قطره

 دیگر جدا کرده بود     دلِ درختان را از یکای و پرده

      شان را با هم بیگانههایو شاخه

 ردند    کمیحمل  را یِ انساناستخوانِ دندهتکهشان با دهانها سگ

 شان با خدا در راز و نیاز بوداما دُم

 شده بود      اش دو تکهای بودیم که دلطرهما آن ق

 نشینِ خدابخار شود و باال رود     هم هایِ درختاز سرشاخه دانست کهو نمی

 چکد و بر خاک بلولد     بیا خودِ خدا شود     یا آن که فرو

هایِ سفته و چک دسته شانکه در کیف    رد هایی بگذاو دست در دستِ کِرم

 کنندنخست با هم راز و نیاز می

 کنندمرگ را آغاز می سپس رفتن به سویِ
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 زارانگندم
 

 گان و بیماران     هکنند برایِ گرسنها دعا میگندم

 کوبندیِ خویش میجنبانند و با مُشت به سینهو به افسوس سر می

      شاندریِ کودکانها و دربهر سربُرانِ انساند

 را به تن پوشیده     باران لباسِ سفیدِ بیمارستان 

           نشسته اهسی هایِکاغذ و به تیمارِ

      چنان برجاستاما زهرش همخواند     پیچد و کتاب میزاران میدر گندم یمار

      آینددرمی ی سیاهکه از دلِ صابون هایِ سفیدیو مورچه

      تمامی ندارندشان چرک
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 درخت ساعتی سبز است
 

 تکانید و به خود آوردهوشِ مرا      متکا یِسردیبر طرحِ ناتمامِ سرِ تو 

      ای داردو به من فهمانید     که عمرِ دریاها کرانه

 یابندهایِ تو را نمیاما نشانی از پلک     دنپلکیِ خاک میحاال مناظر بر پهنه

 تواند زدات را حدس نمیگیهگشتو آب آدرسِ گم

 ها اعدادش     درخت ساعتی سبز است و شاخه

 قرارش را با آسمان فراموش کرده است و میزِ بزرگِ زمین

 ی زود استهر مرگی برایِ هر رنگ

 اش کوتاه     خون     فرصتاز خطاهایِ و هر رگی برایِ آموختنِ 

 دود؟ آیا گنجشک مأیوس و پاپتی به قصدِ انتحار بر سیمِ برق می

 و مقصرِ اصلی پیدا نیستوزانَد     هر نسیم را نسیمِ دیگری مینه!     
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 تربچه و جهانِ پوک
 

 باور ندارند     هم به مقصدی مبدأ را فراموش و ها دیگر قاصدک

 کنند         برگزار می      وقتگی را فقط برایِ گذراندنِهزند یِجاری و جشنِ

 با آقایِ آه     نه خانمِ اشک      نه با زنیای نمیدیگر پیالهتو 

 ت؟     پوک اس ایتربچه من آیا جهانِ

  جاری؟در رگ هوده  خون بیقرمزِ آیا

     گاه بیدار نخواهد کرد؟  خروس     آسمان را هیچ یِآیا صدایِ آبی و

 شودمیریده بُ سرِ صبح     نسیم دودو زر می روز و شب که به دنبالِ سیم

      کنندرا گم می قاصدک هایِگُل     هر سوی مبدأ و مقصد درو 

  گان برای آن استداند     که اشک و آهِ مردهکسی نمی و

    ندارد یجیب کفنکه 
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 پشتی عباپوشالک
 

      ؟چه باقی مانده است     ی بودایرانش اهایِ گُلنامِ راز    روزی دانی که از گُل

 هایِ زیادِ باد     جز زندانفرهنگی     فقری  یِفربه جز افکاری زرد و خاکِ

      !نهـ ؟     شقایق و مقنعهـ      پروانهشیرینِ و یادِ 

 سار و     سارها سنگ     درخشیدن و شهابقانونِ ذاتِ 

 کمانی که چون تاج بر سرِ ابرها بود     از رنگین     اندخوانها سورهسوسک

    به یار بخشیدن  جز خار      رویییِ سیاهتکهجز چادرِ چهل     ؟چه باقی مانده است

 خاراسنگپشتی عباپوش     پیشِ پایِ پلکیدنِ الکو 

 هایِ به ناحق ریختهرود     تا از خونخودکاری میدلِ ای به درونِ میله

 داز خدایی که انسان است سخن ساز کناز خنیاهایِ ناشنیده     و 

      ویشخیِ خودسرانهیِ اندیشهبا تکثیرِ  تا     محصور  یامحوطهای به درونِ و میله

 بسازد     را تاریک سرد و زندانی       شالقتولدِبا و 

     با فراز و فرودِ ناگزیر و پُرفخرش     یک تاریخ درخشانِدیرین و از تار و پودهایِ 

      ؟است دوخته شدهای جامهچه 

      کندگریه می زمستان یِشدهپاالن به تنِ تنها و غارت این

  یِ عجیباستخوانکِ ناالن و نزارِ یک اندیشهلرزان که  االغِ نآو 

      دارد پا 5گویا      اش بیرون زدهِ دردناکاز زیرِ پوستسخت 

      مرگرنگارنگِ هایِ گُلای از گَلهبا  ستدانیگل سال و

     اش گیهو سرماخورد گیهسرخورد 365 اماده     اش پریپروانه 12 که

      ستا به جا باقی ماندههنوز 
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 افتد جال اتفاق میای بیتنِ آینهدر      جهان به هر جانبِجالیِ شما از وطن 
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 راهپیراهنِ راه
 

 سیدراهِ باران نرای از راهبه تجربه     پیراهن تا خودش خیس نشد

 آمد     اما خودت پیدا نبودیو از هر مسیرِ دیگری می ات در بادتو صدای

 چاره را تا به طرزی فجیع نکُشتندبی 1نبودی     امیرعباسِ هویدا

 هایِ سفید     هایِ سیاه و عمامهبرف

 المال نرسیدندبیت یِ آتش و آن به غارتِاین به تجربه

 ستاما سرشتِ صدا یکی     گوناگون ها را رنگیتب

 ستیهایِ فرصتمنتظرِ گُل باد    گشادِ آستینِ  ها درو دست

 را      ماوراطبیعههایِ است چشمه     و شاخه طبیعتدرخشانِ یِ خنده

      رازِ برفهایِ ریز و بیدانه     هاوسطِ پایِ پُرسایهباغِ ریشه در 

 زمستان پایانِ تسبیحِ بییِ کشیده شده به رشته

           را گاهییِ صبحتازهسرخِ ِ لگُافسوس که آن گویان     االاهللالاله و مستان

      کُتِ امیرعباس هویدا یِاز جیبِ کوچکِ روکه )

  (گاهوجویِ راستی     گاهکشید به جستسر به بیرون می

      ها به پیشواز رفتند!گلولهسالمِ گرمِ 

 وجودِ خویش      راهِراه پیراهنِچراغِ تو از درونِ بیتا 

 جهان نگذاشتی یِرازهایِ ناگشودنی یِگ و آهنیبه زندانِ بزرپا 

      امیِ سمتِ چپِ سینهمن ندانستم که از زخمِ هزاران ساله

                چکدمیفروآرمانی به رنگِ آبی 

                                                 
 زمان محمدرضا شاه پهلوی انوزیرنخستیکی از امیرعباس هویدا،   1
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 این حتا

 

       نشسته در چاهاین آتشِ خاموشِ     سیاهریزِ یکمرگ: این برفِ 

 آب     بی     لولهیِ بیفوارهفورانِ این      شکستهبال این کبوترِ تنهایِ

 طناب     بیتن و گاه     بینشستنبیدرخت     این تابِ بی

      نخبی     شعلهبی     موممرگ: این شمعِ بی

 گنج     بی و خرابهاین بومِ شومِ بی

 یِ ریهبخیهیِ بیشرحهاین شرحه     نتیجهبی و این شرحِ تاریک

     این تیرهایِ بازگردنده به قلب

 نورآب و بیپرنده و بیشان بر جایِ بیهایِ تنها اسکلتدرخت این

 سرد کننده     دلها را پروانهمرگ: این آتشِ نقشِ پرده     

 نسجبیکرباسِ سوراخ و نخ     یِ گیسو     این سوزنِ بیاین خاکسترِ بر باد رفته

 دست     چهره     بیحاضرِ اما بی یِاین آب و حوله

 اش هایی از دست و پایاما باز گوشهیِ عظیمِ در هر سوراخ پنهانِ هاین مورچ

 زدهبیرون

 با یخِ خویش تبِ نخ را بُرندهگان اعالمِ وجود کننده     هبه زند

 خیمه زده در نزدیک و دورو نور      چشمهزارنگاهِ بیمرگ: این 

      این حتا در مرگِ دشمن     و درندهاین صدایِ دریده 

  دهانِ دوست!یِ بدگویییِ دهبندن
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 آدرس
 

 بو     هایِ خوشگیههایِ سرزنده و زنداین همه زنبقبا 

 در گورستان پرسه     در گورستان خانه دارد روحِ او؟چرا 

 را که بر کاغذ و در دست      شاو چرا هر آدرسی

 مهدرد است و دام و د رسد ریشه؟     آیا فقطار میخوهایِ آدمبه درخت

 اش پراکنده؟     و آیا با در زدنِ هر دستبوی یکه در هر سو

 شود     کوری و کودنی و مِه؟آن چیزی که به رویِ ما باز می

 ترسد     باد از وزش و صدایِ وزشِ باد می

 و ورزشِ هر روزه هم هرگز دیگر عضالنی نخواهد کرد     

 ر را     با این همه     روزِ تجربه کرده تبعید و تحقیتیره امیدِ آن شبِ

      یِ مِهیِ به اضافهبا این همه

 القلبانهرقیقنبضی و  گونتوان با چشمی ستارهباز می

 یافترا بقویِ مستِ کبوترها و     از بق دلهایِ زندهردپایی ظریف از زنبق

      گرفته  خوددر دستِعاشقانه که تو را      کاغذی رادنیایِ من تکهدر و 

        دگردحقیقت می به دنبالِ آدرسِبه کوچه      کوچهشهر به شهر و 
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 پردرنگ نمی و میهنی که مثلِ پرنده
 

 مانندسرِ سرکشی دارند     به دیوانه می     اسپرم سپرغم و     اندر بهار

 خود      یِی     که به قیمتِ خرابیخرابخانه هایِمانندِ خیزابه

 مانندبه هنرمندان می     یِ عقیمی راهر قحطی و هر ساقه کنندآباد می

 رسوم      نظر ازیِ فصول و صرفِکه در همه

 جسم و جانِ خویشیِ  به قیمتِ خرابی

      ند     اردبرمیجوامع جهالتِ سرِ  را ازتاجی پا زده     قوانینِ جنگلی پشتِ عِیجم به

 خودش انتخاب کرده    ش را  خودو زادگاهِوالدین ست که عاقل کسی

 نیست از باالتنه     تر اش کمارزش    انسان  یِتنهپاییندانسته که و 

 آلود است     گرچه غمیا اسپرم     سپرغم  یِو تنهایی

 دارد      می ارزانیبه آدمی     را  یتراما فرصتِ اندیشه و آفرینشِ هر چه بیش

 گیرددست می خودش را در ییارواگر که ج    یِ خجالت ندارد جا

      را   توشهوتِهایِ شراره تا خاکسترِ ساالنه و 

          دایدبز یِ سطورِ دفترِ عاشقِ مناز بسترِ تر و گسترده
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 گی کردنهسرودِ برایِ تو زند
 

 توانی مثلِ اسبی وحشی سر به صحرا بگذاری و به هر سوی که تو می

 خواهی بتازیمی

 اتای هستم که چشم به راهجا آن تپهاما بدان که من این     بروی

 مانَد     میباقی  مشتاقانه و تا ابد

 خوانَد     گی کردن برایِ تو مردن را میهسرودِ برایِ تو زند

 توانی درختی باشی بر سرِ حرفِ خویش ایستادهتو می

 و نامردمی      میمردت را گشوده بر سرِ هر  سبزچترِ

 خواهیکه می یهر فصلخواهشِ ن داده به ت

 زیرِ پایِ تو     در اما بدان که من آن آسمانی هستم که 

 یِ توردِ از هر برگِ از هر شاخههر گَ یِخاکِ پاکِ پایِ تو     قربانی یِبوسنده

 رانمها را به جانبِ جمیلِ تو مییِ باغخاطرهمانم     باقی می

     بندهایِ طال داده به دست اشی دلتوانی دستی بتو می

 هایِ پاییزی    و باج دهنده به برگ     عاج و تختِ تاجتابشِ به 

  یِ ازدواجحلقه چونها کرده به انگشتِ زردِ شاخهها را و آن

      اما بدان که زیانِ من هرگز زیِ تو پَر نخواهد کشید

 تو نخواهد گذاشت  بختی را در آشیانِتخمی از تیره

 ی     اهی و رفتاهدار پر گرفتمثلِ اسبی بال تو

 ی     اهای از ابرها گم گشتو در پشتِ کوهه

     کشد    شیهه می هنوز وتدیرینِ  یِاز دردِ دوری یجا درختاین اما
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 سرگردان     عاشق و  و من مثلِ یک سیگارِ

 ابرها     یِ گستردهاکسترِ با نگاهی به خ   دو لبانِ مهربانِ تو  سخنانِ قرمزِ در یادِ 

      کنمخودم را در زیرِ پا لِه می
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 یِ اکزوزلوله
 

 اندبا خود و با خاک و سنگ در سخن     من در زمین فرو رفته یِهایِ آهنیپایه

 گذرد     یا اگر بگذرد     رایحه و پیامی     ام نمیاما کسی از طول

 سوییان     ندارد برایِ آن یِ پیامی در دسترایحه

 ست     ای برایِ شمعی خاموش که دیریو نه جرقه

 گی فرو برده     هسر در گریبانِ بیگان

 من در حرف و در تعهدِ خویش محکم فرو رفته یِهایِ آهنیپایه

 ای انتظارِ پیروزی     ذرهو بی

      یدجومی  مردمی را در قلوبِ نازک و نرمِگهرمز و رازِ زند

 پیش ندارد     در  را پایانی    یاد و فراموشی  یِبازیشَترنج

      سیاه استمرگ و بویِ      نیز خیانتهایِ غرفهغربت و هایِ خانه

 ؟     اعتماد ی ازسوزد به رویِ آتشست که دارد میچی

 پل؟     رویِ گذرد از ست که دارد نمیکی

 تو را چه عمودی چه افقی      یِهستیهایِ بلند و تناورِ چوب

 گی     هزندشَترنجِ  یِگانِ بازیهاما بازند     ریشه در خاک فرو رفته

 درونِ آدمی فروریخته      پلی در     جویندها میایزد را در آسمان

 زند   بیرون می یماشینهر  وزِهایِ اکزاز لوله     یدودگی مانندِ هبیگانو 
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 شبنم
 

 گان است این روزگار     و گیاهان را برگی از یادهراز و رمزِ پرندریغِ بی

 ای     یِ گندیدهن میوهبرگی از فراموشی     و وط

      ایاش به فکرِ چارهچارهکه شهروندانِ بی

 خاک و آن خاکاین  چکانند خودشان را بریچکه فرو مچکه

 شدار!هُ هاای پا    گارروزهایِ دیگر این تر از شبست در شبی شبریغی

 انسان دری نیست که بر هر لوالیی بچرخد      :یددانب هاای پا

 دری که به رویِ بدی و نیکی     به رویِ چاقو و سیب     

 شودسان باز به یک     یک پشتِ غافلدست و به رویِ یک چاقوبه

 اش از پنجره     شهروندانخیلِ ست که نامِ این شهر چی

دیگر یک یِو جز جاسوسی   کشند  سر به بیرون می     از میوهمی کِرکه چنان 

      یمهایِ دیگرتر از شبروانی در شبی شبشبما      در مخیله ندارند؟را چیزی 

 یِ آبیواژهبه زیرِ آسمانی بی

 هویت     واره در خطرِ اصابت به سنگی بیمان همو پای

      یت   هوسنگِ بیو تبدیل شدن به خودِ 

 گذشته     خویش  یِ بزرگِدیگر شب و شعر از نیمه

      ها بستهگیهها و فرزانکدهیِ مِیهمه

           ستو برگی از فراموشی ا از یاد برگیانداز در چشم

 درخشد اما بر هیچ یک از آن دو     یک شبنم مانندِ وطن نمی
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 کجا رفتند آن روزها؟
 

      آن پاهایِ رفتار     یِ دست در جیب و ترانه بر لبکجا رفتند آن روزها

 هایِ نگاه     سرشار     آن روزهایِ از روزنه آن روزهایِ قلوبِ

 داریِ نامرتبِ تبهایِ سرنیامدن     آن گیسوحوصلهوار برآمدن     گیاه

 هایِ گربه     به دندان  عشقآن کبوترِ گرفتارِ

 بُردش؟ ایوانیشیرزیرِ که گربه به ظلمتِ 

 شیروانی     ظلمتِ ناکِ دهشتاز دلِ  یِ من دیگر بیرون نیامداندیشه

 درشت     سفید و با اندوهی      تو در دشتجسمِ هایِ استخوانپارهو 

 ند     کنگریه و گالیه می    شیر و پلنگ عدالتیِ بیهنوز از دستِ 

     یأسردِ سهایِ هایِ غریبه با پنجرهآن خانهکجا رفتند 

 دوستی     یِ برافراشته هایِبر سردرشان درفش

 ؟ایمبارزه پاک و آتشینِ یِپارچهپارهبر پاگردشان 

 یاین شیپورآیا اخته شده است س چه کسی از استخوانِ

 کند؟یِ فریادش خوابِ شما را خیس نمیکه فواره

     خویش عاشقِ از زیرِ پرهایِ  چرا آن پرنده

 ؟آورَدمیندر ما قلبِ یِرایِ زخمِ هزاران سالهی را بمرهم
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 استخدام یِآگهی
 

      !آورَد     نه موش راقناری را به استخدامِ خویش درمی     قرار بیدرختِ

      تفنگ و تیر و تبر باد      یِتنهاییکارآ نیستند بر تنِ و 

 بنگرددر آینه هر کس که      صفتانگربه یِدارییِ زمامدر زمانه

 سر ندارد     در سرزمینِ تو هنوز زن      یابدچنگ و ارغنونی شکسته را می

 در سرزمینِ تو دستِ سپیده     یِ مرد است     هخود سای     یا اگر دارد

 کِشِ تنگِ شب است     هنوز در دست

 ش راایویکه کمربندِ کمر ستیشلوار دنیا

 خواندکبود فرا می یو نگارهای هایی درازنقشبه 

           رود   فرومی یِ قناریخنده که در پشتِ ستایدشنه

       بندمتاب می    یِ کتاب دو کوهه در میانِ منسران     در سرزمینِ بی

 فانی      اند     و وفاگمِ اجسامِ خویشهایِ سردرآیه هاسایهو 

      نورِ رازیبه  تواننمی اشویکه از هیچ س    فندقی ظلمانی یعنی که 

 سوزد     ماه می یِیدیدر فراقِ سپ بیضهدرونِ  یِزردی     دگشوزنی رو

      نمک یِیندیِ از سرِ رو خنده

 نیست      یمرغیِ پیامبرانهپیامِ یعنی که مرگ پایانِ 

        دارد  دستی را به نوشتن وامی     ی که در کسیچیزهویتِ و نه پیدا 

 سبب است     کارآ نیستند کاردها و بادها     درخت بی یِقراریبی

          خواند پرد     و آوازهایِ عاشقانه میبه زبانی که شاخه به شاخه می

  درآید آسمان پرگارِ یِبه استخدامِ رسمیرود     تا کشد و میسپس پرمی
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 کدام صندلی؟
 

      به درستی شناخته است راحاال دیگر سنگی که روحِ عصرِ خویش 

 کندشرکت نمیگاهی تنِ ساختمانِ هیچ پرستشدر ساخ

 کندبه پا نمی ییابی به هیچ هدفی و آوازِ دفی     خونبه خاطرِ دست

      ستبر هر برگی موقتی مویرگِ حقیقتحاال دیگر 

 یِ ترازوها از عقلکنندهخارجو وزنِ زیبایی 

 تا به حال     ساختمانِ روحِ انسان را 

 اند     بودهمزین کرده دار  سار و ریسمانِبا سنگ

      وارهند بیگانه با تجارتهایِ شرکتشرمِ  و تا از شرِ

 وقتی که ستونی ندارد جهان     خدایان را دایر  انگیزِخونین و خوفهایِ نهکارخا

 تاختننبا اسب ست به شتاب و ابلهیهوده است سقف ساختن     و بی

 یِ دف     هایِ پرگیرنده از پردهثانیهسُرورِ  به سویِ

 هدفهایِ بیهو رقص را نزایاندن در آشیان

 تر استبسیار سبُکاز سبُک هم      اش را شخصیتبانانکه شب ستشبی حاال

      یِ ریسمانِ ترازو بریدهو حوصله

 د     ننزاع دار دیگرسه ستاره با یکاما مانندِ همیشه 

     یک بنشینیمبر کدام ما باید      حاکم و محکوم یِصندلیاز دو که 
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 سَرچوبِ سه
 

 سفیدگیسو     هنوز بر کتابِ دشوارِ زمین خَم شده یِ فرتوتِآن شاخه

 هایِ دشنهبرایِ دریافتِ عللِ تشنه به خونیناسیراب از اندیشه     

 بادها      و ریشه و مقصودِ

 یِ مایِ بیانِ جنونِ زمانهین طریقهتربرایِ یافتنِ درست

 کند  گی میهشت     هنوز در خُمی از واژه زندپخمیدهیِ آن شاخه

 شودو از او مست میکند     هنوز جهان را از خویش مست می

 خواهید سرشار از سراب و از خواب باشیدی میها شما تا کِای استکان

 مِ خودتان ندیدید     سرشار از انتظار؟     مگر خودتان با چش

 یک دستهشان که هزار چاقوی یهایهایِ خدا و ناخدا را     وعدهوعده

 مگر خودتان با گوشِ خودتان نشنیدید     یک نخ نداشت؟شان و هزار جامه

 میالد و مرگ استدر اش     این چوبِ سه سرگُهی را که اولین و دومین پای

 انسان دارد     هر سال چهار مرداب      و موازی با

 اندهایی که دشوارترین متنِ جهانانسان

      زاخنده     انتهاو بی هایِ پیاز درهمها مثلِ الیهخوابو 

 کندای رحم نمیپناه و غافلِ خودش هم ذرهو چاقو به پشتِ بی
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 وقت نازک شده است
 

 بَرندهبا خود ها را آنزننده     ها را شانهاند و باد     آنها گیسویِ کتابواژه

 ی بازندهگهبان و رنگِ پوست     در انتها همنظر از زادگاه و زها صرفو آب

 مان خواب ببینیم     ای من از تو زنده     بیا با پاهای

 ها رارنگ یِگیهبیا از باد بیاموزیم خواهران   بیا زبانِ مهتاب را یاد بگیریم  

 ها را     نیرنگها و بزداییم رذالت از خاک

 چون کفش به پا کنیم  را هایِ تازهبیا نگاه

  معماها رامغزِ یِ د مزهبچش ند     و ستارهرا بشک رازهایِ خودش تا کوچه

 اند     ها پریشانگیسویِ واژه

 دستان وبههایِ آتش سخن بگویم     با تازیانه زبانهزبانِ خواهم بهمی که من

     /چِ پا پنهان کنندگان با خنجر در پهلویِ م

     رودحاال وقت بسیار نازک شده     و هراسِ شکستنِ امیدِ تو می

 اش همان هسته     هست که پوستایجهان میوهو 

 است      هاش همان پوستکه هسته
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 این مرگ یِآبی
 

 این مرگ     که از او به هر جا رفتن یِآبی ناپذیر استسیری

 یِ تن استهایِ استحالهگیانِ او بودن است     باز ستارهباز زیرِ آسم

  اشکرده عاشقِ خویش     زنی که اندیشهو دنیا زنی گم

 این مرگ      ناپذیر است مردِتمکین     اندازدچین بر دامنِ دریا می

 آسمان و ازتِ تابشِ انگشت    یِ زنجیرهایِ دست و پایِ خود کنندهو پاره

      گم کرده راه است یِهاکارواننمایِ راه

      الِ خاکوحا یِاستحاله از     گریدیِ مریم وقاحتِ جهان را میپنجهو 

 شود     جانِ عاشقان جاودانه گم می یِماهیآلود و     آب گِل

 تواند دربیاورداما     بدنِ آتش را به تسخیرِ خویش نمی هیچ زنجیر و قفلی

           ت داردآتشی که از مرگ نفر 
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 وزنِ نگاه
 

 هایِ درختان به جای ماندهست این     که بر برگردِ قرمزِ نگاهِ کی

 ن     ست آهایِ من؟     معنایِ چیرگ یِکه بر آبی

آیا ما مأموریم و مجبور     که دیر یا زود          خورشید؟شکِ بیپخش در شعاعِ 

     برویم ان با پایِ خودمولی سرانجام     

 هایِ قبور بسپاریم؟به دستو عمرمان را 

 نخواهند شکفت؟ "یعقوب"بر یک شاخه     دو چشمِ آیا از رصدِ صد ستاره 

 «ای بگذاری و تمامیِ درداری نیست که درش را ببندی و در گوشهگذشته آینه»

 دپویموری با مأموریتی سفید بر خاک میگوید     این را ردِ نگاهِ تو می

 اما حاال شب است و شب     گرگِ خویش است     و سرانجام در هر جا

 به جا نخواهد ماند     مرا بنوشید برادران!جز جامی سرشار از کالم 

 تان     هایکشید!     از در درآیید و برآیید با آیهبیِ آخر مرا سرتا جرعه

 خورشید     بلندِ یِ که سفید     تا آستانه که معطر

 که از برادری را خوشه بیفشانید سرودتان را بر زمین     سرودیخوشه گاهآن

 رَشکیداشتن     از بیست     از دوستاز برابری

 سیانورپیکرِ  گرِشان نوازش چراغها که تا دیروز چریک بودند و نورِحاال آن

      !اندگرتر شدهو مصالحه ترهم مهرباناز مسیح  امروز

 ای که گُلِ خودش را هلو مخالفِ گلو

 کند!         قاتالنِ صدهاهزار سرود و ستاره میارمغانِ قلبِ 

      شانگانی که هنوز وزنِ معصومِ نگاههسرود و ستار 



197 

     کندبر سراپایِ وجودِ ما سنگینی می

 

 

 

 

 بدونِ چرا گیهزند
 

 چونِ گیاهان     بی یِگیهبدونِ چرا     زند یِگیهزند

 ستانَدشان     اندوه و ناکامی را از زمین بازمیبرگ آوردن و گُل دادن و

 است     و دیده ندوختن به فردا  بازستاندن     دَم را غنیمت دانستن

 ه استدیکی باد برِ این تقویم را     یکیصفحات و دوستان

 ها     حشرات خانه دارندزیرِ تقواکه در  این تقویم فهمیده است

 دریافتها را توان شخصیتِ کهکشانمی     ین خاکِ زیرِ پاو از هم

 تاریخ      یِیِ تاریک و طوالنیانسان در ریه

 بیش نیست     آن هم محو شده نفَسی نصفه 

      خوانندها فرامیطنابِ تاب را به مالقاتِ گردن     شرفاما هنوز دو درختِ بی

 تصویرِ رؤیارایِ به بند کشیدنِ ب     سازندمی بیو از چوبِ تنِ خویش قا

 ل     ترین گُمنشترین شمع و خوشاندیشهروشن

      ی زایاهستند که مثلِ ابر آن شمع و گُلِ رازآمیزی

هایِ خالی و     دست از و اندوه و ناکامی را این     کنندپرواز می ورایِ آری و نه

      ستانندبازمی یِ تاریکهاآن از چشم
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 معنصرِ پنج
 

 ای از شعاعِ خورشید را رنگی دیگر     فکری دیگر     هر رگه

 گانِ خویشهترین همسایتفاوت از حتا نزدیکو استعدادی دیگر است     م

 اند تمامِ عمر     در درونِ دایرهو کسانی مثلِ سایه سرگردان

 نداز بَرَبسته خود را حتا چشمکردنِ  گیهان و دامان راه و نوعِ زندتنها دد

 ای دیگر     اندیشه     اندیشهیک ای از شعاعِ خورشید را در زیرِ هر رگه

 کردار     کرداری دیگر است     یک گفتاری دیگر     در زیرِ      گفتاریک در زیرِ 

 اندعصرِ عصرِ خویش     یا جلوتر از عصرِ خویشتنها آنان که هم

 درونِ دایره اند درشان پسِ معرکه     یعنی سرگردانکاله

 اندیش صمیمانه معترف ژرف کفشی و

      نام بیش نیستندوُرو رفته و بیهایی رنگنقطه اشکه اکتشافات

     گاهدر شکنجه تنها بازجویانِ نجومِ باوجدان         پایانِ کهکشانیِ بیدر بیشه

 را از بَرَند کردنِ خود گیهیِ زندراه و شیوه

 گونِ امروزِ ماهایِ ماهآرمان  ست   ا یروآببی آب وبی پلاین تا و 

      شوندِ فردا بدل میهایی در سنگبه رگه

      آفریده؟  جهانیان رایِ نقطهو     جهان یِ دایرهکه ست نامِ آن عنصرِ پنجمی چی
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 مِدوز
 

 اش به سر آید یا نهسنگین     سرگردانیرایِ سراپا سرگردانِ سنّاین سَ

 اش    کند به حالِ ترازو     ترازویی که سنگقی نمیفر

 عشق و شادی و شراب است     جنگ مادرِ جماد و جوانه و جانور

 کند آگاهست که مردمکِ مردم را     به مردم و مردمک میجنگ مادرِ نوری

 راه     بر فرازِ جنگ و جنگل و کوه و دریاراه و بیو به شاهینی که بر فرازِ شاه

      و در یک نقطه ایستاده     هایِ سیاه و سنگین و پهناورش را برافراشتهلبا

 اش از خسوفهایاش از اضطراب     روزنهیِ آجرهایاین خانه

 یِ گنجشکشدههایِ قیچیاش از بالو بام

     ؟ جاودانه اش چنین به راه استهایخواهد که چشمچه می

      دهنده نجاتآن موجودِ موعودِ

 اش سنگینحتمن تا حاال در جایی ترازودار شده است و دخل

 حقیقت دندان ندارد     ایم!     افسوس که که ما چنین ننگین فراموش شده

      گی باز شودهبه رویِ زند نو چشمِ سگا     ها را گاز بگیردتا انسان

 گیرنددر آغوش می "مِدوز"دیگر را با بازویِ یک خدا و خلق

 گشایندرا می یاران     چترِ قارچ برف و تگرگ و باران     بر سرِو در 
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 وطنهایِ بیاتم
 

      کندمیگی که نگاه هیِ زندم به هر کسی در هر زمینهات

      ها گردیدنای ندارد جز در ویرانهچارهو      دبینچیزی مشترک را در همه جا می

 رنجیدن     رازها یِ جویِ گنجی گشایندهوبه جست

 خود را سرگرم ساختن      ترییِ هر دَم تازههابا اندیشه

 ن     نرم را برایِ تو بافتگرم و ها بالشی و از آن

 ست     اتمی که نظرش راجع به یک چیز ارتجاعی

      ستزهایِ دیگر نیز ارتجاعییِ چیراجع به همه

 هاست     یِ مشترکِ تمامِ برگدرخت خانه

 سپرده      گونلی هر برگ سر به سودایی دیگرو

 کرده هیام برایِ پرنده گون رااش بستری دیگراز نگاهو 

 ست     ا آشوبی دائمیو آدم     شکلی دارد دنیا شکلی از بی

 نامند     اش گنج میو در رنج بردن لذتی     که رنجوران

 ترین آینهاست     و زالل رین فکرتکنم که فکر نکردن به فکر     بهیمن فکر م

 دن    هایِ ارتجالی دادل به تجلیگی     هیِ زندترین شیوهبهقضاوت نکردن     و 

 نگرد     می که هااتم یِیقرارو بی وجویِ جاودانههر کس به جست

      کنداقرار می آدمی یِنیوطبه بی
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 ای جَلد استالهام ماهی
 

 با سرودی مبهم     ناکسیاه و هراسست سرد و ایمرگ صخره

 یِ عقول     ای     عاجزکنندهاش صراحیو در دست

 کند و تاب و پیچ در تابه ـ تمامِ عمر ـو آن چیزی که جِزجِز می

 ست     گیهاش زندآن صخره نیست     و نام جز هراس از

 یِ شب     جوندهاش ستاره است و هایکسی دندان

 گانِ در تب     هها و نشستن اندیشهیایِ واالتریجو

           اش مثلِ نهنگکسی دیگر دهانو 

 دانِ خاک از مادران     رین فرزنتیِ بهرباینده

     هایِ صخرهو رگهشما یِ شیشهیِ هاِ شکستاز تَرَک

 مندان     کنند اندیشعسل استخراج می

 این زندانگونه آزاد باشند در هآموزند که چها میو نمک

 شان شعرشان عاشق     و بر لبانهایی بودیم که گرچه قلبما میله

 شان نبود     هایاما اعتمادی به آتش

     بودند شان را از دست دادهها ارزشخاکستریِ همه و

 دزای ابهام را مینِدریایی که در دلِ یک قطره است     مادرا

    گریزد    عمر از قالبِ قرمزِ مرگ می جَلد است    که تمامِ ایماهیو الهام 
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 دگنجمان در هندسه نمیهایشکلِ تجربه
 

 رویندها گیاهانی هستند که میدر این زمانه پرسش

 یابند     اما آب و آفتابِ خودشان را نمی

 وشلوار پوش و مؤدب     مؤدبانه غارت و کشتار راهایِ کتدر این زمانه انگل

 زنند     گره بر گردنِ خویش می   مانندِ کراوات  

 اش پَران به جانبِ پایینهایکجاست آن آتشی که پَره

 اش از پایین به باال؟     کجاست آن آبی که حرکت

      داند که صدا برتر است یا نگاهدم نمیدر این زمانه آ

 را دیدن؟      یا رویِ او   صدایِ وجدان را شنیدن  

 ایم     وش کردهدر این زمانه ما فرام

 را  باغمؤدبِگانِ هوجودِ دوستان و پرند یِکه نور و گرمی

 آیندهایم     کجاست آن بخاری که بخارش فرود فراموش کرده

      ؟اش مایعهایت آن کوهی که سنگکجاس

      دیگر بودشان     در جان ِیکیکه سفرها هایادش به خیر آن دست

     !غارت و نسیانکه غریبه با  آن قرارها

 هایِ از دست رفته     یارانِ از دست رفتهگریند زماناما حاال دارند خون می

 شان در کنارِ ما     هایِ از دست رفته     به خاطرِ نبودنعشق

 د     گنجمان در هندسه نمیهایما که شکلِ تجربه

 کجاست آن عنصرِ سومِ برتر از صدا و نگاه؟    
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 متعمق را دید
 

 اش ستونِ چانهگیسو     دستپریشان     تعمق را دیدم نشسته در عمقِ اندیشه

 یِ عسل؟و فقراتِ دنیا شکسته     کجاست جانِ مسئله؟     کو شانه

 کنانارمغان     و تو را نظارهچرخان و     تلخست چرخایزمین مهره

 که بگذرندای در عمقِ اندیشه     مسئله و آب از سرِ آدم که نشسته

 خراباش متر     چه دریایی     و گیسویِ باد پریشان و     خانهچه یک سانتی

 هایِ غافل به مقصدهایِ قفل و     نرسیدنِ قافلهوجودِ اختالل در زبانه

 آید     از زبان است     از این مومی که به هر شکلی درمی

 است     یِ جهان سئلهدشوارترین م انسان

      ته و شاگردِ یک سلمانی شدهرفو خدا 

 مُشتی احساس و ایده و اندیشه      او را که در دخل

 تحقیر نشود همیشه؟      و     گرسنه نمانَد اشونه خانوادهگهچ

 متر و متر     این پرده را نه با سانتی

 بایست اندازه گرفت     هایِ نوری میکه با سال

 کند     اش میخیاطی     یِ گردوناطیخیکه هر چه چرخرا ای این پرده

  شود تر میسوراخما از آن سوراخجانِ 
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 یِ پرسشمیوه
 

 نخستین گامِ خردمند شدنِ درخت است     و ننوشتن     یِ پرسشمیوه

 یِ شَرسراید     اما ریشهسفرِ تن     به سویِ مرگ     کشتی دریا را می

 هاانسانسلولِ تَکِ ست      پخش در تَکهایِ جهان اپخش در تمامِ قطره

 ناپذیر     ها سیریدهانِ کفِ پاو      است ای پهناورخاک میوه

      آیدآینده میسفیدِ هایِ از بال      حالزاغِ و سرآغازِ

      اره در راهورِ هیچ چیز فرود نیاینده     و هممن برفی هستم به قع

 ناپذیر     انتها و تحملست بیکوت پلکانیس     جویا  وو همواره پویا 

     سوادی از بیکند دق میو سنگ 

      گان استهپرندوارِ پریاندیشد و قلم شاهپرِ دست می

 آسمان هستند     پیوندیِ زمین و یِ گانی که میوههپرند

      و شَر پخش در پَرپَرِ وجودشان

 اش از تخیلباماز واژه و     اش هاییبایی که ستونعمارتِ زآن دوامِ 

 کند  تن در نوشتن سفر میتا چه اندازه است؟     
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 چراغ زنبوری
 

 حضور      یِبسته به کجایی     است     گاه سکوت گاه چراغ واژه

 اثیر     ِ گیگی یا نه تأثیرانهتأثیرانهو      حضار یِگیکیانه

 اش!(ثیری)یادش به خیر صادق هدایت و آن زنِ ا

 گوید     ست که خاموشانه سخن میایگاه انسان فرشته

      یست به گِردِ چراغایو گاه پشه

 نوشت!(یِ خودش می)یادش به خیر آن مردی که برایِ سایه

      هایِ فراوانپنجرهبا هزاران چشم     از  تعصب امابی ایبینیجهان

 کند می را به جانان ارمغان ا گُلِ خیریبه جهان نگران     جانِ صده

 همیشه به یادِ تواَند(          شان)بهاران با زبانِ رنگارنگ

 هر کس با کسی دلی دارد     و آن کس هم با کسی دیگر دلی دارد

           رسدواره به صفر میهم بدین جهت قوسِ عشقِ من هم

 ست!(پرسش ا ظلمتِاز  پُرشان تو     چشمان بهار در نبودِهای همیشه)گُل

 ها در خویشدهد     وگرنه هر یک از ما جوانهشرمی نمییِ بیشرم اجازه

      ا پنهان دارد     و چیزی نیز بیشدو پیرمردِ خنزرپنزری ر

 است      یِ شَر در درختِ فراموشیچون ریشه

 هزاران زبانِ سفیدِ تورش     با زنبوری چراغآن  پس

 ند کفریاد میدر برهوت     را  یِ این عروسشیدیدارِ خامو یِتلخی
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 مخفی محوری
 

      = ریاضیِعالمتِ پس وجدان کجا رفته که 

 جا آمده     سرِ خود را گرفته و به این یاز دوردست

 ؟نشسته است گیهدو عددِ مرگ و زند و در میانِ

      ستا ایواره در درونِ دایرهآیا زادن هم

 ت محوری مخفی استقرض گرفته؟     حقیق ادبی ایاز نقطها اش راییکه زیب

 بینند به من آموخته استو این نمی     ندبیننمیو ساطور آن را  سکه که

 گی منها نکنمههایِ هیچ کس را از زندکه گوش

 نکنم      "ها"یِ زاللی به هیچ آینه

 ایبر پارچه دلست نقش شده با نخی نازکایهستی دایره

 ای     هیچ آزاده یِیبه آزادکه قیچی را  هرچه به من آموختپا

 ارمغان     یا دعوت نکنم      اییا حتا ناآزاده

      ؟از سکوت است اشهایست که ستونآیا ادراک آلونکی ا

      جان؟جوابِ بیهایِ هر فرزند     اضافه کردنِ قوسی به قوس و آیا زایشِ

 هایِ پنهانخواندند ریشهودشان را میکمان     اگر خای رنگین

 ها گزارده و هایِ نهان     شاید تا به حال قرضدیدند دروغاگر خودشان را می

  ماگان بر خاک     پاک شده بود     شاید برایِ شستنِ زخمِ روحِهحسابِ پرند

 الله     این آب داغ شده بود     و شاید دیگر هر انسانهایِ نابیناییو 

  جهاندانِشد به زبالهیِ تُفی     اضافه نمی تکه نخی اضافی     یا گلولهمثلِ

  ساطورند  سهمغلوبِ یک سکه     یا مصلوبِ      = اما حاال هر یک از دو نشانِ
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 به جانبِ خانه
 

      شودمیکوهی که پیش از هر چیز با مرگ آشنا 

 دریا را     پهناورِ ازِ انزوایِ ر     یابدمیترین ارتباط با هستی را دردرستراهِ 

را زیسته      کوهی که اندوه و درد و داغست     ا و شعر را که به شکلِ آزادی

 دنیا را گریسته یِیبنیادکوهی که بی

 دارو نسبتی دارد     داند که رویِ زیبایِ تو با نوشمی

 دخوانود فرامیهایِ جهان را به خه تمامِ تنورست     کآزادی آن آردِ پنهانی

 پرورانَدرا در سر می  سعادتست     که فکرِ تقسیمِآن کاردِ دانایی

 تر ببینمتو را ببینم     درسترویِ نگرانی نگذاشت     تا من یِ پردهدریغا که 

 رازِ رنگارنگِ کوه و صحرا رانگذاشت     تا پلنگ  ومانیخاندریغا که بی

 ی نگذاشت     اعتمادبیطمِ ذره بیاموزد     دریغا که تالذره

 هربانِ دریا رامؤدب و م ذاتِ    کند  کشف تا ماهی

      رودیِ ما راه میحاال سکوت شانه به شانه

 لسفه از ف اش شایدای که شیروانیبه جانبِ خانه

      پیش از زاده شدن  اشو ساکناناز شعر است     شک اما بنیادش بی

      را دانستن زندان یِواژه یِد     و پیش از معنیانشده بوده با مرگ آشنا

 اندهسر داده بودآزادی را آوازِ زیبایِ 
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 هایِ عصبرشته
 

 اندهایِ درختان     همه گوشگوید و برگهستی خاموشانه سخن می

جانشین     توِ بیه تو     توِ یگانه     یِ تفنگ     که از عشقِ بو من سُربِ تویِ لوله

 باقی ماندم      برایِ ابد     یِ تفنگ باقی ماندمتویِ لوله توِ جاودانه    

 هستی      یِآیا از حکمت است خاموشیباغی خواندم     آوازهایِ کوچه

 و آیا وجودِ این همه ضدونقیض در زمین را سبب         یا از ذاتی آماجِ گلوله؟ 

 ساقی را قرمزِ ساغر رِ ساقه؟    ست اسیاین که ایزد خود برگی

 هایِ عصب آویزانرسد     و شاعران را رخت     از رشتهینسب به اسلحه م

 کف و نه سقفی دارد      بیند که نهکند     میآزادی هر چه به خودش نگاه می

 پس این در و دروازه برایِ دل و      نه دیوار و نه ستونی 

 ت؟ سبرایِ  بیابان نهادن از چی

 کارد؟     ل میو گُو خروش خشم با گلوله     ر تنِ باد د ست کهکی
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 ارغوانِ آبی
 

      پوشِ پروانه کفن ن     و تنشمعی خاموش بود وط

 مردرویید و     دوددود زمین میدرخت انتحار میدرخت

 یِ شمع هایِ شعلهذرهدر ذره     دیدمخواب می    آب من آب

 ارغوان     در غاری تاریک و بی    دیدم هایِ هار میسگ

 غول     پول و  لیدی ودر غاری پُر پ

 گان     هگشتند زندنبالِ نور و آزادی میدر به در به د

 آیدست آن مومی     که گاه به شکلِ گربه درمیاش چینام

 گالنی     که از رویِ اجسادِ پارسا واش کجاست آن بامگاه به شکلِ آدم؟     بام

 گذرد؟     چرا شرافت جسم ندارد     یباترین سرودها میز

 در دست گرفتکبریتی سنگی     یا چوبپارهتا آن را بتوان مثلِ 

 نست در وطهر کتاب سنگِ قبری    اش نشان داد؟ رانو به دیگ

 و فرزندانِ هر کس          گُلی بر قبریشاخه خوانندهو هر 

 چرا نجابت چشم ندارد     ایِ آن کس استهها و سرگردانی تاریکیتعدادِ

          ها اعتبار بخشود؟پنجره اش بست و گشود     و بهانتا بتو

 باد خاموش نخواهد شد هرگزشمعِ 

 نامیرا رخِ خودش را به ما نشان نخواهد داد یِو آن ارغوانِ آبی
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 تعقیب
 

      کند ما رامتر تعقیب میمتر به سانتیسانتی

 کارانقمه در قلبِ شقایق     "دارانسپاهِ پاس"یِ سیاه و تباهِ یهسا

      گانهکنند را تیربارانها و قرنفل

 تانسوخته هایِسارند از بدنها شرمزیرسیگاری

 تابان      گان     شما ای ماهانِهشما ای آزاد

 شویندمیاند     نآلودتان را نشُستههایِ خونی و غمتان جامهمادرانو 

 تان را بشنوند از آنان      جانشمارها     بویِ عزیزِگاه     گاهتا گاه

 اشقُلاست و خِرَد قُل ایاش     آزادی چشمهی است و خِرَد ماهآزادی چاه

 اش     گانهاست و خِرَد پرندبلند رجی آزادی بُ

 مترمتر به سانتیو خاک سانتی

 زاراناز نی     / گیردپی میاطورها را یِ سنان و س سایهردِ پروازِ

 هایِ شهید     شهادتِ شقایق داشتِمراسمِ بزرگ یِیاربرگُزآواز     در برایِ 

 شما را از ذهنِ زمان و انسان      عطرِ یادِنه          گیردنی میهزاران 

 کاران     تبهما را از فرشِ زمین     پایِ ارِ فریبایِ شگننقش و  و     دستِ روزگاران

 ما را در میانِ دو انگشتِ خویش گرفته      یسیگار     !توانند کردهرگز پاک نمی

 افروزانی را آن آتش گریزِ کندیِ شما تعقیب میو سایه

      داران استسپاهِ پاس هایِکاریتباهیِ آستانهدر      شان که سپاس و تعظیم

  ی از ماه دارد    ادگمه     دریا یِس و خونیخیلباسِ دانند     که نمی آنان که
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 زبانِ مادری
 

     گیردفرا و فرودِ الفت را یاد می     کودکیکوهِ با از هر حرفِ الف

      یقایقسبزِ سفرِ پا در      شقایق را در دست وقرمزِ پاروهایِ 

     و است انتها ی بیادر رگِ کودک     آزادی خانه شودخون میهر هجا 

د     تابیِ میانِ ابرها میای گشوده و پذیرنده     و اندیشه در فاصلهنجرهانسان پ

 امیدقامتِ و سنگ استقامتِ      صبر است طراوتِ باران ستایشِ

  تا هر روز بیش از پیش          !خویش باشم ا مرواریدِ صدفِترها کن مرا 

 این گیاه را رها کن          !صدا باشمهمبا آوازش و     پا دریا هم تالطمِ رزمِ با

 تا مناسب با رنگِ سیرتِ خویش برآید     

      !خواهد بخواندو کتابِ زاللِ هر آبی را که می

 جوید     و گیسویِ خاکستریِ ابر آذرخش دستِ تو را میهایِخوشه

     ستا ی گاه سرد و گاه آفتابیساحلسکوت گوید     از کوتاه بودنِ فرصت می

 عظیمِ هستی در درختِ ی ریزبرگاش      کرانهبا اشتیاقِ بی دریا و

 کند     سقوط می بابازی     الفریگِ و بیکوهِ کودکی بی

  یِ خودکارای خودسر ای شکننده     ماندپلکِ پنجره بسته میو 

      خودموجودِ هرِ تا با جومرا  کن رها

      !قایق را بکِشم یِیِ سفرِ درونی و بیرونینقشه
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  خدایِ بخشنده
 

 یدن     غنیمت است     بین دبویی از آن غنچه را با ذرهذره

 تمامِ خوبانِ جهان است ای که فرودگاهِ نورِ چشمِآن غنچه

 نعمت است     دنفکری از آن غنچه را با سمعک شنیذره

      زند  می آزادیزیبایِ هایِ ای که بوسه بر چشمآن غنچه

       معناییبیجا از آنو      معنا جا سایه ازدرختِ دنیا را این

      دشومین عشق دیده و جنگل در ازدحامِ

      ست یکی اما دفتر     دیگرو انسان دو سطرند مفسرِ یک جهان

      و پروازدر ها قلهفرازِ بر ات که قندِ عقلای هستی تو غنچه

      خاک خائنِنِ ستکادر اتردت اسیر ِ پاهای

      خداستیِ بخشندهانگشتانِ  انعکاسِ باران

      داردرا دوست می گناهبیدل و نازکهایِ سبزهخدایی که 

 دکُشمیآنان را زودهنگام      و به خاطرِ همین دوست داشتن
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 صلحی خارآگین
 

   دارد   به پرسش وامی     ست که رویِ ما راچه نیرویی

 ت پنهان در پشتِ هر چیز     در دلِ هر کس     سکی

 خواهد هر ناچیز و هر ناکس را     به تصاحبِ خود درآورَد؟که می

 یِ خویش     و از حدِ معمولِ مردمپرد تا از زمانهملخ می

 اش آقا     یا خانمِ مریخی شود     فراتر رود     و نام

 که فصل و وصل و وصله     هر سه    چه نیرویِ نیرومندی در فاصله است 

 شوند سرانجام؟     این جامِ سرشار از پرسششکست تبدیل می به دو

 سرشار از پرسش باقی خواهد ماند جاودانه     

 و سببِ نرسیدنِ سخنِ آفتاب به ما     و نگشودنِ راز و رمزهایِ شما

      شمار است در آسمانهایِ بیز ملخپروازِ دریایی ا

 امانِ باران     هایِ درشت و بیگلولهگلوله ای

 هایِ کهکشان     و تانک توپتفنگ و  ای

 گان؟هتر از مورچخواهید از این موجودِ ضعیفچه می

 ؟مانالِ کوچک بر پشتبا دو بکه هستیم ای فاصله     ما 

      کشیده شده است به گِردِ باغچه صلحی سست و خارآگین

      گذرد   داس میپایانِ یباز انحنایِ و فصل 
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 گرگی مایع
 

 به شفقت وابسته است     یِ دیگرشفق بیش از اندیشه و هر پیشه یِگیهزند

 میرد     از شفقت است که زاده     از شفقت است که می

 این بیشه اگر به تمامی نسوخته و     به تمامی بر باد نرفته

 هایی شفیق هستنده رفیقست     کهاییاز وجودِ جلیلِ شاخه

      قامت کشیده  عقلخاکی از اقلیتِدر  این شقایق

       جاری فقش هایِدر رگ مایعو گرگی      داس استاز خار و پُر  لمتظ و

 (م هنوز هوایِ پرچمی قرمزگرچه در سر) ساریبه راهی سبز من و 

 ناک و متروک     و دهشت ست جاودانایجاده جهان

 ان و باور و یاوری     آرم و دیگرجاللِ خود را از دست داده     ای جاده

           هدننشستنش اهایبر سکوها و صندلی

 است روحی هایِآبستنِ بحرانابر 

  گان    هکتاب و شراب نوشیدنِ واژ یِبندیتهو 

      کند از  رذالتِ روزگار حواسِ خواننده را کمی پرت می

 هایِ شفقت است دنِ سبزهایانزمستعدِ اش     که تنگنایِ دلای هستی تو دره

 هایِ بشر جاری در رگش ایِ سنگیناهاندیشهو 

 کمونیستی      یِانهبرابرطلبخلوصِ و  هایِ آسمانیو آن آرمان

 داد  دمرگ رخ خواهنپس از  یِنیستیدر 
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 سبدها
 

     جانب روان و جانب و آنهزاران قاصدک در هوا به این

 میردمی اندکاندک دارد     زبانی همهوایی و بیاز بیاین ریه پَرپَرزنان 

 شود     ست که هر چیز در آن یافت میایجهان آینه

 در آن سرش به پایین یا به باال     سرِ خویش گرفته و که هر کس

 رود     با هزار امید و آرزو     به راهِ خویش می

      ؟آیدست که میچی شدنِصدایِ شکستهاین 

 جویند؟چه میدر خشکی ها ماهیگوش

خواهد ابرازِ وجود کند اما حس شدنی     می     گویا چیزی نادیدنی و ناشنیدنی

 هزاران قاصدکی که هر پَرشان     هوایی دیگر     گذارد     اما ابر نمی

     ستکیی دیگر را در سر دارند     اما نسیم استعدادی دیگر     عشقی

      ست ای دف؟از چی تو را این شور و شادی     ایمخود بخشی از هدفما 

 ؟     را بلبل و     رنجِ صدها ریه بینی احتضارِ هزارانمگر نمی

      دانی که بسیاری از آن مدعیانِ سابقمگر نمی

  خویش     نِچه گریخته چه ناگریخته از سرزمی

      اندبرایِ خود بیختهغنیمت هایِ ها را در غربیلغله

     ؟است تر افتادهاز صفر هم پایینچه کسی      ؟انددار رسیدههایِ آبو به نان

      ؟کندمینها را شبیه به کوزه تمامِ انسان     تهی بودنِ درونِ انسانآیا 

      شده است تکهتکه قلبِ ما

 د  نبیای زارعبوس به آنبری که بعد از این هر پیام و پیامو 
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      خواهد بوداز سبوس  سرشارسبدشان 

 

 

 

 سنگِ تبعیدی
 

 یک تبعیدی حتا اگر سنگ هم باشد     

      نگاهِ گیاهانِ بومیبارِ  یِاز سنگینیشود آب می

 چراغ     ای با وجویِ خانهها     به جستو تو دست در دستِ بومِ خرابه

      در مهاجرت اند گیاهانِ عجیبی روییده    ی گذارگان میهپا به درونِ واژ

     شان از آه ریشهاشک و شان از هایجوانه

 شان چیزی چون سنگ چون تبر و میوه

      زند   یِ خویش میصدایی که نقاب بر رویِ چهره

 د؟     و چرا جماد از تعجبنبیاور اشبه جای دیگر چه انتظاری دارد که دیگران

 جانورانی خطرناک تبدیل نشوند؟     ناگهان به 

 نشاندبفرو  با یخِ تخیل    ش را یِ غرورتحقیرشدهسنگِ تبعیدی اگر تبِ 

      را همیشه روشن نگاه دارداش و چراغِ چکامه

 گریزندمیاز خرابه ها شویو پول هاوشو م هاچهمور

  گذارند اش وامیهاینقابیبه حالِ بیو 

   خواستن است!خاکِ عقیمِ در نخواستنِ       درخت یِبختیخوشعقیقِ  یِریشه
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 صلیب و کالغ
 

 کالغی بر صلیب     یِ سایهچشمانِ تو نبود آیا آن که بر رأسِ صلیب     

 درآورد؟      اشیِ ریاییو از ریشه     یِ منقارش ترکانیدضربه به یک

 خالقیت و اکتشاف است     یِ میوهضدِ      شاناخالق  رسومِ گیاهان و خارِریشِ

 ضدِ به چنگ آوردنِ چشمه     ضدِ رفتن به سرچشمه     چشمانِ تو دو کالغ بودند

 ها     بمب یِجا و پیاپیجا و آنرکیدنِ اینیِ الله و تو شکنجه

 می     تروریستانِ اسالطراوتِ رفتارِ تاریک و بیاز 

 و خرابیخفَت و خواری  ست فقط مادرِاخالق کلنگی

 رسد    نمیشفاف  یگاه به آبکه هیچو برایِ کندنِ چاهی 

     زده در بلوغو جوانه هایِ رسیدهبگذارید این آتش

 کاوی بر سراز کنجطالیی دیگر شوند و دست در دست     با تاجی عاشقِ یک

 اندابرهایی بروند     که مادرانِ خنجر و خار و خمپارهاثرِ به خنثا کردنِ 

      دا و ادیانِ مردهیِ خالشه یِرفتن به اعماق     و ضدِ فراموشیدِ ضو 

      ؟مترددِ به زمین یا به آسمان پیوستن     چوبِ آن صلیب نبودم آیامن 

      عد و برقِ عاصی با عمرِ درازشو آن ر

 ؟     نبود یِ امروزیهاهایِ همین انساندرِ رگ و عصبما آیا

 

 

 



218 

 ترازو یِوجدان در کفه
 

 گذاردمییِ ترازو زمینی که وجدان و نجابتِ زمینیان را در کفه

 تر از صفر     ذلیل با پاهایی     آیددستانِ خالی به خانه بازمیبا 

 دو عددِ منفی     من سنگ بودم اما محک نبودم      مثلِ

 ایبیشهیِ در گوشهو افتاده بودم     به راه مسکوت و عاشق و تماشاگر 

      ه بودمدیکشرا فریاد  دا زهزاری از زاری و ننگِبی

      اییشهبرایِ بازگشت به ر بود را هوسِ شدیدیمم     درا کاشته بوقیام  یفواره

 ایاند     تا شاید سرانجام کلبهها برایِ آن در کنارِ هم چیده شدهکلمهکلمه

    سرایی     آشکار شود  و کاروان 1کاروان و کاروانک

 شکار    ای از آنانیا حداقل نشانه

 و غوغا      تبهایِ غیکجاست زمینی خالی از مین

 وجدانی؟بیکمانِ جهل و سنگِ خالی از 

 افتادنِ طنابِ دار     و      ترکیدنِ بغضِ ترازودار

 سال     هایِ زیبایِ کهنبه گِردِ گردنِ ارزش

 حظه     در لاش را ذره کلبهسازد ذرهمی ت کهسکی

 هسته؟     یِر     به هستیتهر چه بیش یِاش هست نزدیکیو وطن

 اییِ بیشهدر گوشه ایافتاده     فلسفه نیمی از تو شعر و نیمی

 در جدال با دو عددِ منفی     جاودانه 

      تیرمانندِ شاه خواهی نجابت و وجدان راو می

                                                 
 ای استکاروانک: نام پرنده  1
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 انیجهان بازگردیِ وار در رفتهکمانِ زهبه 

 

 

 

 هاماندهحراجِ ته
 

 یِ قوّتِ او     یِ ضعفِ انسان است     یا نقطهقلب آیا نقطهرقتِ 

      ؟آید از قعرِ اوکه خار و غم می     که شکوفه و شادی

 اش هست آهو  حقیقتی که نام

 یِ شعر و فلسفه گذر دارد     یا در بیرونِ او؟آیا در درونِ دایره

 ست که افتاده است دریغا     یی حاال دیریزمامِ زیبایی و واال

 روح     تو به من بگو     ای بیبه دستِ زمانه

      آزارتر از کلماتتر و بیتر و شریفبگو که معصوم

 قو؟موج و مرجان     در این دریایِ بیت در این دریایِ بیسچی

 خورشید و      یِاندیشهشعاعِ  کندتر تعبیر میکه درست ایترین نقطهاصلی

 را     هست مغزِ انسان      مقصدِ موهومِ خون     خفاش و هایِکاریخفیه

 هستی     خاکِ اش در ست و ریشها یا قلبِ او؟     زبان گیاهی

 زبان     خاکِ اش در ست و ریشها هستی گیاهی

 به من بگو ای یار      تو     هشیار مست و فیلسوفان و شاعران

 فروشان     شکاران و تصویریِ واژهریزو عَرَقاین دیاران     هایِ ویرانهِ ییارکه آب

 ترین یاران ثری هم باقی نمانده است از آن بهاوقتی که دیگر خُرده 
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 کاران     به کجا ختم خواهد شد؟از آن عشق و شکوفه و شهاب

 ند     نکمیحراج ند دارهایِ شرافت و نجابت را ماندهتهجا که ما از اینشاید 

      ن از اونه بیرو برویم که نه در درونِ دایره باشدبه جایی  باید

 

 

 

 خواریگیاه
 

 تواند بگریزد     از تن و جانِ جانور راخواری هم آدم نمیحتا با گیاه

 گانی که در ماهم را خوردن     و از مردنِ فرشتاز تن و جانِ آد

    /به ماه   رسیدنشان هست رسیدن به اعالآرزوی

 جا     حبوبات اینچنگ صدایِ چنگ    ها و جوانهرنگِ ریخته این ریخته

 گانِ در خاک؟ه خاک     خوابیدگانِهاند از جسم و جانِ خوابیدنزده مگر فواره

          اعضایِ پیکرِ شما؟ همه اند روزیها     نبودهها و شیرهها و باربرگمگر این 

      کندآسمان را هضم می یِتِ آبیسیر معده

      ِ آدمی همواره با صفر مالقات و معدلِ همت و آرزوی

 هایِ ابر پنهانار     و در پشتِ پردهست از ما گریخته پروردگپلنگی

 و باشدآه یِزمینی     که باالتر از واالیی و در سرش هوایِ صعود به

      باشدحاکم  عشقیدن و روحیدندر او فقط 

 است      تو کالسِ درسِ من یِهایِ چراغانیچشمجا اما گرچه این

 ستشکست اسیاهِ تختهاز آنِ  پیروزی تنهاگچِ 
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 یِ چشمانِ توقهوه
 

 آیا رمزِ دل و مرزهایِ رنگ و بویِ خودش را گُل     

 د؟نکنخودش را کوه     تعیین می یِهایِ سنگیاوج و عظمت و تصمیم و آیا

 پیدایی     سبزِ به گیاهان امکانِ  آیا جنگل

 دهند؟     یا گیاهان به جنگل امکانِ شور و شیدایی می

 داوری بتکاندی که خودش را ابتدا از هر گونه محتوا و پیشتنها پتوی

 تکانم     تواند ذاتِ دنیا را دریابد     میآخر می

      پروازِ بلندِ عقاب یِیشیرینیِ چشمانِ تو     و با هو از همان سرِ صبح با قهو

 سرِ کار هولکی برایِ رفتن برهول     یک قاب تصویری درشویم میهر سه 

 زند و ادکلن     و مصمم که کاری کند کارستانعنکبوت ریش می

 شودگشوده میاش برایِ یک لحظه     نیمرازها دری هستند که فوق

  ومیشیهمیشه گرگدمی دهلیزِ دلِ آهوایِ و باز باشتاب بسته     تا 

 مانیباقی بماند     میو جذاب و خواستنی 

 خوانی     مینشسته و هایِ شور و شیدایی بر شاخه

 کل را     مرگِ خدا و انسان راهایِ جنگلی و سیاهرودِ ختمِ جنگس

 برِ ارکسترشان     یک تارتنک استکه ره را و آغازِ تارها و شیپورهایی

 خویش      وارِریگ در غلتشِ شوریده ست که چونآیا شعر نی

 ؟دهدبه شاعر و مخاطبِ خویش شکل میاوج     و اوج    مُشک مُشکرود و می
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 هاالیِ میلهاز البه
 

 زننداند و فریاد میها سر برون آوردهها برگالیِ میلهاز البه

 نهدشنود و وقعی نمیشنود     یا میاما فریادشان را کسی نمی

 تریم ما     از تبارِ تاریکِ اخترانِ ابتریم ماها کموقِ سگاز وق

 روحی آواره در کوچه و خیابان     در شهر و بیابان     در زمین و آسمان

 اش که بلند و پریشان     استکانی     با مویاش که تهبا عینک

 رود و روحِ من     چشمِ من     در خویش آوازخوانان     می

 گوید    آلودِ من کجاست مییِ گریهگربه

      رود   ا مید و از آنان فرپیچها میبه پایِ میله شادی

 بندی شدن     از درجا زدن     زند از درجهروح تن می

 شدن جنسیت و میهن و غربت یِزندانیدوست یا نادوست     از  یِاز زندانی

           اش سقوط کردهنِگاهاست     و ما ستار ابری چشمانِ آسمان

 : پرسدآورد و میسر برون می    ها میوهدرونِ ها و الیِ میلهتأسفی از البه

 ها کمترید؟وقِ سگچرا شما از وق
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 او مثلِ هندوانه
 

 زند     او مثلِ هندوانه زن را به زمین نمی

 دار     گانِ دنبالههر کوچه و خیابان به دنبالِ ستاراما د

 زند مدام از دانه و دامزند     تن میاین در و آن در میه ب

 اسیر      گانیهمؤنث و     ماهیان و پرندسفید و توری 

 ای بوگندو     ای آدمداند     هایِ عالم میو سیری که خود را تاجِ سرِ گُل

 لِ سودات به دنباات دروغ     ای پاهایهایای دانه     ای هرزات هندوانهای کَله

 زنندها سراسر     از زمین سرمیزمینیدرست است که سیب

 زنندشان     پا بر سرِ عالم و هر چه در اوست میترینترین و آزادهاما اصیل

 در زن     هایِ مذکرِ دربهق     اما این همه موجآفا هایِ بلندِو پَر در پاکی

 اند از تاجِ سرِ خار؟د؟     چه آموختهخواهنرُو     چه میدریا به دریا و کوه به کوه

 و آن دیگران آن ابلهان     

 شان هست تنها     دارند از سرِ عیاشانی که عیشچرا دست برنمی

 گان     هواژ یِهایِ بارانیاندیشه     با رانسفیدِ تانِ با پس     تخیلتابناکِ با تنِ 

      اشهایست و شما همه دانهایهندوانه زمین چون

 تان     یا نرفتن    جانب رفتن جانب و آنکه تالش و به این

       تانهایتان     آزاده بودن یا نبودنهایدر زدن یا نزدن

 افتد     فرو نمیکند     درز نمیبه جایی خارج از هندوانه 

د     کسِ دیگری     عالم و آدمِ دیگری بروی     تا از آن افتاده شاید چیزِ دیگری

      ای قابِ واژگون     آلودِ تصویرهایِ ترسای ناتساوی     هاای نروییدن
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 اهللو بسم  شکستهآخر این همه صلیبِای نقابِ پیر     

 این همه جن و جانی     این همه تهدید و تیر و چاقو برایِ جانِ یک طالبی

 پناه     چرا؟     بی یِیک طالبی  تنها    یِیک طالبی

      دریا و تیمارِ او یِهی برایِ کشفِ علتِ بیماریآخر مگر نه ما

 بست     دستِ او را گرفتن و بردن به امیدِ خروج از بنسپس و 

 جااند به اینچشمانِ پیاز آمده و آیا مگر نه پرنده برایِ کشفِ خنده     از

 ها     مالکیتیبیمن طالبِ به این دنیا؟     

 آزادانه و سیر و سیاحتِ رازِ هزاران گُل     من طالبِ آوازِ 

 صدها هزار بلبل هستمصدایِ حد و مرزِ رنگ و بویِ و پرواز و شنایِ بی

 اش را تنها از خونِ تو     هندوانه     قرمزیاین دانم که و می

  اش را تنها از کمالِ تو گرفته استو گِردی     بانِ تواش را تنها از زشیرینی
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 یِ خود پریدناز رویِ سایه
 

 خواهد بر خورشید و هر چه زیرِ سقفِ خورشید     او که می

 یِ تومانَد     به پریدنِ تو از رویِ سایهو بر خود و دیگری پیروز شود     به تو می

 آسمان یِو انگشترِ آبی     آسمان یِای قرمز به رویِ انگشترِ آبیهپیروز

 نمایِ تمامِ زمینیان     ای زمینیان     من انگشتدر انگشتِ من     و 

 تاباندبیداراند     ما را میخواباند     ما را میزبان هر گونه که بخواهد     ما را می

 باراند     ظلمتاند     میما را می

 بَر ویِ پلنگ و دیگر ددان پیروز شود     و بر سیالبِ اللهخواهد بر پنجهاو که می

 یِ پلنگ     چون جرقهپرور     باید اول خودش بپرد از پنجهیِ ذاللتزلهبر زل

 و سینه سپر کند در برابرِ آب و آتش     چون الله     

 غروبِ منجمدِ آفتاب     این هوایِ جاودانه زمستانی و 

      یک حمامِ داغ برایِ گرفتنِدهد ن میجا

 مانیم؟     ما به که میوح     دامی برایِ  ردر جایی گذارد حمامی که نمی

      هایِ مزارعخواهیم؟     و چرا سیمِ چترمان     به خاطرِ تصاحبِ زر و نگینچه می

 باران     ایِ نقرههایِ و حکومت بر فصول و خوشه

عراده و تانک و توپ      چرا     ؟گیرددار را میهزار جانهزاران جانِ

 پوید؟می ها راها و کهکشانکبوترخانه

 شان     و تعویضِ نگینهایها نگینکشورها انگشترها هستند و حکومت

 زداید     نمی ننگیانِ رنگین و تاق و جفت هیچ ننگی را از دامنِ

 یِ خودش بپردتا انسان بتواند از سرِ سایه     ؟چه چیزی را باید نخواست
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  یِ خودش را برایِ همیشه به جا بگذارد و برود    سایه

 جِ خودش را در خواب به جا نگذارددیگر هیچ خروسی     تا و

 

 

 

 

 

 

 هایِ رنجساقه
 

 هایِ ناشی از هراسِ آدمیهایِ رنجِ آدمی     از ساقهزدنِ خدا از ساقهجوانه

 بخشددار بودن     حسِ خسی در باد نبودن را میدَمی به ما حسِ ریشه

 گیرد     یِ درونِ خودش را در مُشت میکسی پروانه

 گریزد     اش میواره از مُشتای که همپروانه

 گانهدانه     در پایِ پرنددانه     مندانهریزد شجاعت را سخاوتکسی می

 ریزی دور     خونو  سریهنگامِ پیری     خدایان را از خود در  فضیلتزدنِجوانه

   کاغذ تن است و کلمات روح        کندو به آدمی نزدیک می

      شود شروعو انسان سنگی که کوهِ هستی از او می

 مرا سرگردانِ یافتنِ بوستانی کرده است     تو دستانِیک از یِ هر پنج پروانه

     ربایداش     خواب از چشمِ داس میهاییِ یاسِ پَرپَرشدهداستانِ آوریکه یاد
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 هنرمندی سرخ
 

 نیست     خونی که خودخواه     است  ی سرخهنرمند

 دیگران بر خاک     رختِ پاکِ  یِبختیریختنِ خوش یِو نه در پی

 آسمان      یِآبیآسمان     تا از دلِ  یِآبیزنان به دلِ و نه چنگ

 باران     هایِ د چون رشتهببار و ارغوان ارغنون

     نجشک است گ آوازِ گنجشک     حیاتِ     سارانبر بام و حیاطِ ما و بر کوه

 یِ مرزِ حیوان و انسان     و از انسان     متمایزکنندهو حیا 

 شود     گیتی جاری میِ انتهاینگِ سرخ     که در رگِ بیبه ر هنرمندی ساختن

 گرگ و رقصِ معصومیتِ آهو     صدایِ خوشچنگِ 

       ی بامبلندِنشسته بر بیمِ ازی زیبا وآ

 ستااش یک جغد و بومی سرسبز که نقاش

 

 

 

 

 

 

 

 



228 

 سوزیهایِ آدمکوره
 

 ذابِ نازیهایِ درد و عهایِ معصوم و خُردسالِ اردوگاهیادِ آن گُل

شان و نازنین یِ عریانگذاری بر دست و بازوشانهنهایی که برایِ آن نشانه

 شان     لباسعزیزِ یِ شده بر سینهتههایِ زردِ دوخآن ستارهشده بود     کشیده 

 شکافد     را می و سنگ دلِ آهنحتا 

 خار و      زند به آیا انسان خوارترینو نقبی می

      موجودِ هستی نیست؟ و دگرآزارترین 1خودخوارترین

      ایمدیگر را کَندهیکهایِ عشقیِ ما تا به حال تنها ریشه

 ایم     یِ شکنجه فروریختهبا کلنگِ کینه و تیشه دیگر رایکدیوارِ وجودِ 

 ست     اآسمان  و قدیسِ کَنده بالباغبانِقاب ع

      تاریخ پنهانکالمِ  یِدر تاریکی و قیچی

      هایِ چمن بودندبچه هایی کهیادِ آن غنچه

      هاخانهکورهکورِ دودکشِ انبوهِ از      شانراه با پیامِ پاکِ پیکر و روحهم

 گار     هبه دیدارِ آفریدپیچ پیچ روددارد میهنوز 

      سارشرمکند میاش را هایو آفریدهاو را 

 تار     پستوهایِ  محبوس دریِ گَردگرفته و هاگرفتارِ پسِ پشتِ پرده هجاودانو 

 دل و جگر و جانِ خویش را به منقارِ خویش          موسیقییک 

 خوردخاید و میمیدارد 

           

                                                 
 خودخوار: خودخورنده  1
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 آیا کارِ قلم
 

 ای کجا؟ات را تو گم کردهروِ روح است     در قلبدر قلم ارِ قلم تنهاآیا ک

 ای؟     به خاک سپرده     ات را در کدام آبدر قلب

 اش هوای نوشتنکند گیاه     و قلببا چشمانی سبز به من نگاه می

 یا نوشته شدن را دارد     پسرم دریا!     

 اندگذاشته یروِ ماه پاماهیان گرچه به قلم

 ست     شان از چیشان     ذاتِ زیرِ پایایدانند که در زیرِ پاما نمی

 جاگان را اینهگی و زندههایِ زندرا     کاشته است قلمهو چه کسی و چ

 کند قلم     آیا پیش     و بیش از هر چیز بارگیری نمی

 ها     ها و موجاش مرگ است؟     برگاز نهنگی که نام

 پردازآن مواج و سخنرنگارنگ و مسکوت و     هایی هستند این جمجمه

 هایِ دیگر رااما هیچ یک نه توانِ درکِ خود را دارند     نه توانِ درکِ جمجمه

 من بر آن سرم     !     پسرم دریا

 اندپرداخته شده هاییها همه از خاکخانهاین قاضیکه 

 شوندهو شکایت گناه     و شاکیهم بی    کارند شان هم گناهذرهکه ذره

 ای به در و دیوار     به خار و گُل     اند در یک رگ     پرندهدو قطره خون

 زند     به زمین و هوا نوک می     به آب و آتش

 گی     هزند یِبرایِ ادامه     بیرون بیاورد را ایتا از درونِ آنان بهانه

 کی اش را کجا     کِی    داند قلبای که نمیپرنده

 اش ربوده است؟        ه از سینهگونو چه
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 شهرِ کوران
 

 اندموشیان پادشاهچشمان و چراغدر شهرِ کوران و موشان     یک

 شانچینند     و چینِ جامهیِ درخت میپادشاهانی که ثمر از سایه

 سراید     را می  زندانیِ دیوارهایِ دراز و بلندِچکامه

 نِ نور     نااجایِ بازرگ     و موشان رِ کورانست در بازاخالی

 کِشد     و جایِ پرچمی که انسان را فرا می

 نشانَداش     دوباره برمیکه انسان را در سرِ جایِ از دست داده

 ها بودیم     شَترنج یِما چون شاهانِ چوبی

 دیدیم یا سفید     یا نیک یا بد     و همه چیز را یا سیاه می

 مثلِ دو ریسمان تواند     تیم که گاهی دُمِ یک موش میدانسو نمی

 و سه دود     مانندِ بویِ خوشِ عود          صد انسان را نجات دهد

 گی     هست فطرتِ زندصد درد و دروغ را خنثا سازد     چیسی

 ای     لمس کرد؟     اش در دست گرفت و مثلِ شیتوانکه نمی

 است به کاروانِ دزدان و قاتالن خو کرده اش یابانبت انسان     که سو کی

      نشینِ آبیانِ آسمانو شما را برکشیده و  مَحرم و هم

  کِش کرده است؟گانِ کاروانهده بر ستارو حتا فرمان

 بستراه و بنچینِ پیشانی و ژاپنِ اندیشه     و ایرانی که سرشار از کوره

  شکنجه     در زندان و زیرِ     اندمردم که چشمانِ اشهایچراغ

 فقیر و گرسنه     فراری و آواره و خسته      اشگانپَرهچراغ

  همه شکسته    اش شَترنج پرچم و جان به دستِو دلِ سربازانِ 
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 یطلوعِ عابر
 نیندر یادِ مایاکوفسکی و یسه

 

 مُشت بر ظلمت و تنهایی و لحد کوبان انتحاری پشیمان     

 اش     ماهیانِ کالم     ستا نگِ لبانِ توتنگِ تُدل

  هاگشتِ دشتو گُل    هایِ با آهو بودنمُشکو  روزانِ آفتابیتنگِ دل

 من     بوستانِ هایِ کمانِ آسمانِ دوستیکجاست رنگین

  هایِ من؟آشنایی شمعِشیرینِ هایِ جرقه آن

 ی ای فردانتظارِ     ست طوالنیانتظاری آدمی یِگیهزند

 بیند     را نمی یِ امروزها پروانهخندِزارهایِ موجود و لبکه گُل

      ب     سرا با اشرود و     دلاش با خواب میچشمان

      هایِ دوپاییاست انتحار     سگ هایِ هارگریز از سگ

      آفتابیِ شمع     نگاهِ طالییسخنِ زرینِ به سویِ  کنندهپارس

 تُنگ ماهیانِ رنگارنگِیِ ترساننده

      تابکج ییِ داسها مثلِ تیغهبا سبزه انو رفتارش

 کندپُر نمی یحقیقتاز خودش را از نور و مُشتی هیچ چرا 

      ؟شویدنمیرا  یِ جهانچشم و چهره انو با آن

      یعابری مجنون در برهوت طلوعِچرا 

      ؟دهدجوابی نمی یبیدانتظارِ یِ هودهبه شبِ بی

 دآینمیکلمات در سردِ به سلکِ اصلِ اسرارآمیزِ هستی 

  کوبد  مُشت بر سر و رویِ آتشِ شرافت می چهارپا انسانی
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 ارمغان به گلخن
 

 شود از هر گفتار یا کردار     ای که گرفته مینتیجه

 شود زیر و بمِ آوازشمانَد که از لبی به لبی دیگر     عوض میای میچهبه نی

 ی ماه گرفته باشد یا بشاشگیرد رازش     چهرهایِ دیگری به خود میو هو

 کند برایِ قدم یا قلمی     چه فرق می

      زنند؟شان را رقم میهایی نهان سرنوشتکه آتش

      اششاشگناهِ بییِ ای که یک قطرهیا برایِ بچه

 آدمِ عوضی؟      انتر ارزش دارد از هزاربیش

 و جنون     خیانت و خون واره بوده است هم     انقالب هایِ آبستنِیِ شکمنتیجه

 د     خورَش را میهایِ درونِ خودلوله تارها واین ارغنون 

      امروز کالهی سبز را بر سر دارندکه  هایِ زمینیو رُستنی

 نشسته بود یابر اشکفشرویِ بر  گانِ آسمانی هستند که دیروزههمان ستار

 سایه     هم یِیدو ن     دانند که چران خودشان هم نمیزارانی

     شان دانایکی     شودشان دون مییِ هم     یکیشانه به شانهِ دو نی

 قاتلشان یکی     جیشان منشود     یکیان جانی میشیکی

 گی ورایِ جنسیت است     هشان مقتول     زندیکی

 ا باردار     یا از او بار بگیرد     که مذکر یا مؤنثی بخواهد او ر

 آیی     بیرون می مثلِ صدا که ایاز هر سوراخِ نیهر بار و تو 

      هم را واره چیزی ثابتو همسیمایِ دیگری داری     

  ه گُلخن بخشیدب خشک یگاه باید مثلِ هیزم    را   بحثهایِ رایجِو نتیجه
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 سربهگیسویِ باد و شانه

 

 هستیم مانجسم و روحِ خوداز      شاهدِ مرگی ریزریزذره ذرهما هر روز 

 که در دلِ خاک     از خاک      ذاتییِذروه شونده بهو بیش از پیش نزدیک

 یابیمجرعه درمید     ما هر روز جرعهآورَرا درمی شرافتآتشِ پاکِ 

 شاننه جرعت و ترسهایِ دریا را جرعهصیتِ جرعهکه شخ

 شان    ق و نفرتشان     نه عشنه سکوت و سخن

 کند     هیچ یک به درستی مشخص نمی

 زاده و     حقیقتی دیگر و شود     کند و غرق میحقیقتی در سمتی شنا می

 آورد     آیا با جوانه زدنِ دندانِ عقلمیسر از آب بیرون 

      شود؟کارِ دهانِ دنیا همه رو به راه می

      شود؟از بساطِ هستی برچیده می     و سلطنتِ غوکسقوط و طاغوت  آیا دیگر

      یِ ماستهر روز شاهدِ سایه شب

     رود تا در بطنِ خاکگی     و میهشود از سرِ زنده میکم کوتاکه کمای سایه

 بگذارد      با خاک     سر بر یک بستر

 یدرا بسراسر بهدو شانه یِجداییدانِ یگین و جاوغمیِ و قصه

        ه نیست  گیسویِ باد را مرگی در میان

      کشیمیبه یک جرعه سر و خودسرانه     گونه و چراهو نه کسی شاهد که تو چ

 را خوردهسالتا  دمناظرِ متشخص از خُر     اتاستکانیتهعینکِ از
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 در چشمانِ تو من چراغ را یافتم
 

  من آورد     ام تو را به یادِتا به خانه آمدم     خانه

 دانم     ات را نمیای که هنوز نامِ کوچک

 خوانم     ات را نمیهایِ دل و کوچهای که هنوز پنجره

 در چشمانِ تو من چراغ را یافتم     سرنوشتِ دیگری را برایِ دریا بافتم

 جا که کبوتری سفید و معصوم     و رفتم به آن

 یِ بامِ تو     جریانِ جار یِو به کجایی     ه کشفِ نامِ توب دزبا مینوک به الف

 از مُشکِ آهو برآمده است  خشتای که خشتکجاست آن خانه

 از روحِ بلندِ کوه؟          خاطرِ گیسو از جمعیتِ

 به اعماقِ اقیانوس     خوانَد که کسی دیگر را فرامیت سکی

 نامی     آغوشی با آن عقیقِ مقدسِ بیبرایِ هم

 ی؟گهناش شناکنان در جاوداو     جامهیِ چشمِ خدایان کنندهورش خیرهکه ن

 زاده ام؟     من در کدامین کبوترخانهجانِ خودم را من در کجا به جا گذاشته

 کوهبهدریا و کوهبهدریابیرون زده      آن از گونههچرا و چ

     از اصطکاکِ دو      ؟امصحرا شتافتهو صحرابه جنگلبهجنگل

 شود     حاصل می ایجرقه     یا چندین واژه با هم

 که در نامِ تو خانه دارد          جویندآن آهویی را میچشمِ ها تنها اما تمامِ جرقه

           دآوریِ تو سر به بیرون میپنجره که ازی را اآن ساقه

      وجویِ من آمد و مرا نیافت  خانه به جست 

     بُردداشت او را به منقار می یپرندهدر تَکِ آسمان     که اهی بودم کمن 
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 گی استهدریایی که زند

 

 ها    ست     مصایب و نامالیمتیگیهدر دریایی که زند

 کننددهند و     خود را پنهان میخود را نشان می مثلِ نهنگی

 دهند     خود را نشان میکنند و     خود را پنهان می

 س است     ارههایِ سبزه     هایِ اضطراب و رشار از ریگاحل سو س

      گذارندچرا مردم دندانِ عقل می     زیباهایِ دهانیِ گیهبرایِ دیوان

 ؟     پزشکی رادندان درمان و دارویِیِ هزینه شوندو متحمل می

   خواهند سرایی بسازند   گونه کسانی میهچ     ستگیهریایی که زندد در

 بختی؟     با در و پیکری از خوش     هایی از آرامش وبا ستون

 اگر برگرفته شود قلم     و نوشته قدم          پایانزارانِ بیهایِ نیبه تعدادِ نی

 رسد گفتن از راز و رمزهایِ جهان     باز به پایان نمی

 ای آوازی خواهد خواند     جهو نه نتی

  ؟خانه را روشن کنداین علی از عقل     ا با مشخواهد تنهت که میسکی

 نشسته      یمیزشکلِ مستطیلو با تمساحان دورِ ادبِ 

 وگو کند؟گفت هر چیزییِ در باره

 خویش     روحِ  یِیو آشفتگ نخوابیبدبده با شب

 پردازد          میاش را هایها و فضیلتیِ خوبیهزینه

 آشیانای بیام مرغابیست     و اندیشها ییدریا     یا دریا ِ مندل

 گرفتدست نخواهی ای را چون جارو بهنتیجه تو

      رایِ بهبودِ بود و نبودِ ساحلای را  بنسخه تو
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      دآوریرد     یا از تن درنخواهکیمثلِ لباس به تن نخواه
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 دانشِ عشق
 

 گی باشدههایِ دور و نزدیکِ زندنمایِ نماعِلم عَلَمی ندارد که راه

 !گی هم مثلِ عمرِ مرگ بسیار کوتاههکه عمرِ زند    و آه 

      راهی     از موجی به موجیراهی به کورهها از کورهو آدم

 روید بادهاییای پویا     از عَلَمِ عِلم گاهی البته میای به گرهاز گره

 گاهی          خورَد غبطهنخواهی خاک به او میکه خواهی

 شان     دهند که خانهترجیح می     اما آبِ چشم و آهِ سینه

      گان باشدهدر زیرِ بالِ پرند     و هالبککه محلِ گذارشان     در دلِ نی

     است پرواز پُرافتخارِ از کفشِ     هنر شریفِ پایِ یِ جا

 افتد     یسویی نمیبه گ یکورِ و گره    گرید نمییی دریاو حاال دیگر 

 ی     اهردکبه درونِ زبان نقلِ مکان ی     و اهاستبرخ تتو خیلی زود از گورزیرا 

 حاال     /ستاره و عسل مشغولبه استخراجِ      یو در زیرِ زبانِ هر انسانِ راستین

       حضورِ تواز شدتِ شعاعِ    شوی میشنیده ن دیده وکه تو اگر 

      هایِ منتوست     در زیرِ بالبارِ درختِ  یِیاز شدتِ آشکار

 نی     یک آن غریق      پا به پایِ  و گرمایِ امیدِ هنوز بویِ اعتماد

      گانهدیدگان و داغشکستهد بر دلِ دلخواند     داردارد آواز می

     عشقسیاهِ یِ آری پنبهگذارد     می یمرهم     گانهرسیدبستبر دلِ به بن

 درونِ تخم      از    هنر  یِآبیمِ و مرکرکرُ     دانشِ دیگری دارد

 اندازد     می شانبه قصدِ نابودی     هاایمان کارِسست و فریبیِ چنگ به پوسته

 بیرون نیایدهسته  هزاران از     "هیچ" تا دیگر یک
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 مخروط
 

 هایِ دیگرصبحخواهم همین حاال از سرِ صبح     باز هم مثلِ سرِ می

 بر سرِ خویش بگذارم را هاها و مشقتشقاوت یِکالهی از فراموشی

 ای از شعر را آماده     یعنی که صبحانه

ناپیدا      یاست     و شَکَرِ آتش سیاه از مرگجامد و سرد و  دنیا حجمی

 حاال کفشی بدوزم از سرخوشیخواهم می

      با بیرون بیاورمهایِ زییِ گذشتهگنجه ازرا پیراهنی و 

مرگ خودش چیزی نیست          استفاده کنم "کودکی"عهدِ یِ و از عطرِ بازی

  اش چیز استهایها و مشقتشقاوت

      روزگار هایِسوزِ استکاناش     دلبا اوقاتِ همیشه تلخ خوریو قاشقِ چای

 کندرنگِ رفتارِ مرا طورِ دیگری تفسیر می گیهبرگِ زند

 یِ باداز شب تا صبح پنجه در پنجه امو شک     ابعادندبی هایِ منرا شبنمزی

 ای     شکرها تبدیل شدهه یادی دوردست در ذهنِ نیبتو 

 کندات را خدا     در دهانِ آسمان گم میهایِ چهرهچنان که طرحِ ترانه

 قندها با تردیدِ درازشان     پُردردِ  دلِسیاهِ  نخِو 

 کنندگی میهکه برایِ چه دارند زند دانندنمی

 در برَش     پشتِ میزی درخشان نشسته     یبندِ تمیزِ شعرپیشبا  "صبح"

             کندسفره میاش ای رنگکاردِ سرد و نقرهصبحانه     با  یِجانِ مرا در سینی

ها فاکیهاو سگیهدر سفلرا  یِ انسانسایهسفرِ شود     تا مخروطی خراب خم می

 وانَدبخفرو
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 در گریبان یچراغ
 

 کردن هایی از هجا را باز و بستهپنجره درونِ یک واژه مَسکن داشتن    

 بر فرشی از تصویر نشستن     با عصایی از اندیشه برخاستن

 راندندمیاش از خویش هایسرنوشتِ او بود که تمامِ سرنوشت

     عرشِ آسمان انگیزِ عفتِ فتنهاو که 

 زمینرازناکِ جاهایِ نهان یِِ هشیارکنندهابو شر

 خواندند     میاش فرا به خویشهمیشه 

 اندگان تبدیل شدههها به ستاریِ خونشراره

 ارهایی از باران     و تو در درونِ یک واژه     ها به رگبرگیِ و پیامِ پوشیده

 آورغفلتایی هایی از فوالد     و با مغزهکنان با قلبدست و پنجه نرم

 شود     ای که از هستی برداشته میهر پوسته     گرحسابمغزهایی 

 هر چشمی که بیدار     و      ای دیگر در زیرِ اوستپوسته

 خوابی دیگر در کنجِ  او کمین     

      است یِ تمامِ هنرهایِ زیبااز مجموعه یظریف شعر جماعِ

 ان     کنگر و بازیشوخی هابا موج هاموج

 دیگر سایانیکزایِ داماندامِ هدست بر ان

 کنان     خویشِ من کجاستدیگر ارمغانیک هایِزمان کارد به سایهو هم

      با آسمان بیگانه استجا در همه  امخورشیدِ جانکه 

      ؟ای غریبام     غریق در قطرهو دریایِ ناآرامِ سخنِ چشمان

 خویش پذیرفت یِرا به کودکی هاو کهکشان     یدای تابپنجره باز شد و نطفه
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 گرانهدسته و حسابدسته هاآذرخش

      ی سالحی به دست گرفت و آن سنگ به اختیار یا اجبارانه     این

 کیفِ خوابی ابدی     تر و آن یکی

     سرایی ردسالِ خود بود     شد ساکنِ این میان یکی که برادرِ خُدر اما 

 ش     ایاو دیواره و کفکه از سقف 

 کنندهایِ الهام عصیان میشب و روز موریانه

 خودش چراغ دارد یِگیهدر خف است     و گریبانواژه جنسِ از  گاهی ریسمان
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 سقفِ مقدسِ وفاداری
 

 بَرند     یِ تو حسادت مییِ خانهها به آینهخیلی

 ایبا تغییراتِ تازهر روز     زیبایِ تو را هآیینِ زیرا آینه تصویرِ 

 خواب     هایِ بیگیرد     آبدر خود قاب می

راه     راه و بیزیرا راه و کوره     گیرندها را پیاپی پی میباالییاها و سرسرازیری

 ست       ای چهار     ا توپندارهایِ پایِ هر سه     سرشار از رؤیایِ 

 تر     تر و پیشاو را بیش

      !التر از هر کس و هر چیزِ دیگری در جهان دوست بدارو با

 گیرندیِ اوست که بار و برگ و معنا مییِ او     از سایهها زیرِ سایهزیرا خیلی

 یابد     میدست   سواحلشان به نورِدرِ روحِ دربهو دُرنای

 وجودِ عشق و معشوق و عاشق در یک نفر

      دلکدام قاب را شکسته  دهد پَر؟   به نفرتِ چه کسی می

 ؟     نشاند در گِلمیکشاند و     از اوجِ آیینی آبی به زیر میکدام عقاب را 

 بیند     آینه تصویرِ تن و     اندامِ روحِ خودش را در تو می

 گیرددر پی می     سازدتو مشخص می عقلِبلندِ  قصرِو مقصدِ خودش را از 

 ت آسمانت زمین و بالیتی در این هستی     بالیهسنام بیای تو که پرنده

 گی     میانه کجاست؟     هت زندت مرگ و پاییپایی

      فراست و رؤیاشبرنگِ  نِدزفواره

          دارد؟کدام باغ را به منقارِ عقاب ارمغان می معنایِ کِشت و کارِ

      (درختاز مادرشان) پیش از تولدآیا 
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 ؟  اشودتعیین نمیها برگو فرودِ  پُرفرازسرنوشتِ 

      ورزند تو رَشک میعصیانِ هایِ خونِ من در رازِ رگ یِخوابیها به بیخیلی

 سرافراز باز آمده     حیات  یِهذیانیهایِ راهکه از کوره اما تنها سگی بینا

      شودتشکیل می اِ جسمِ ماستخوانداند که از می

 !هایِ بلندمقدسِ وفادارییِ سقفِ ستونِ ستوده
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 مولکول
 

 اتهایهایِ تو و     نور شدنِ من در چشمنه!     خون شدنِ من در رگ

 نیرو شدنِ من در ساق و صاعدِ تو و     

 کندات     باز مرا راضی نمیهایاستخوان شدنِ من در زیرِ پوست

 کند     من افشا نمی ای از رازهایِ مگویِ تو را     برایِحتا گوشه

 کاران و تیمارداران نیازاش به آتشست کهایهستی هیمه

 شوندمیگی و عشق هاو گرم     که از او مشتاقِ زند نیز به دست و قلبی که از

 بسیار دورم از تو     باز من اما باز در تنِ تو سردم است     و 

 خواهم خودِ تو باشم     یم

 شاایمانِ رنگارنگ یِگیهپروان تیزِ مِیعنی خدایی که با شَ

 زداید     ها را میشمع یِو جاودانه رشیدشکِ 

      سازددیگران می یِذره سوختن     در راهِ خوشبختیهذر به و آنان را مجاب

     با جز رؤیایِ الفمگر آیا      گیتیه گِردِ راز و رمزهایِ زنبوروار گشتن باما 

         کند؟را شیرین می چه چیزِ دیگری

 وردآدلِ خویش     اسرارش را بر زبان نمی یِبیابان حتا در خلوت و خاموشی

 هایِ خونِ بدنِ کاروانیانلخته هوا     لختهو غبارِ هایِ خاکذرهزیرا ذره

  اند    گی جاسوسهباد     هم یِیهایِ تنِ تهاتماتمو 

    شودکه از تو خاموش می    روشن تو که از هستم ی شمع من

 میردزاده     در تیمارستان می تیمارستانکه در  و آن سومی مولکولی
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 تلفنِ آبیِ شماره
 

 ای مثلِ تو     به ظلمتی مثلِ من اعتناتوانم کرد که ستارهباور نمی

 به ظلمتی مثلِ من تلفن بزند     آخر او غیر از واژه چیزی ندارد

 کمانی مثلِ توتوانم کرد که رنگینباور نمی     !یستغیر از واژه چیزی ن

 ای فرا بخواندمیدانی     به جایی     به گونه ای یاابری مثلِ مرا به کوچه

 !در جایی مَسکن ندارد     نبیروغمِ آخر او غیر از غربتِ درون و 

 توانم کرد که دریایی مثلِ تو     باور نمی

 شناسد     یا در نظر بیاوردخسی مثلِ مرا اصلن به رسمیت ب

 که از دیرزمانی          آسمانی ستیِ نیروهاییآخر او نظرکرده

 توانم کرد که گوهری مثلِ توباور نمی     !اندقاطعانه سقوط کرده

 چه حضوری چه با نامه چه با تلفن     با ریگی مثلِ من     

 هایی سخن بگویدخانهتاریک یِگی     و تاریکیههایِ زندراهیِ باریکدرباره

 غم و غربت و غروب است از شان از خون و     خشتکه خشت

     قابلمه درونِ در مثلِ غذا وان تگان را نمیهآخر واژ

 !ها شکمی را سیر کردگذاشت و     با آن یا مثلِ آتش در زیرِ قابلمه

 اختیارش اختیارش     یا ساکنی کهست و انسان ساکنِ بیزورقیزمین 

 ندارد یایندارد     دانایی و توان ییصدااز موجی خُرد و خوار و ساقط  بیش

     که احترام به آزادی    نه به بند کشیدن داشتنِ دیگری     دوست اگر

      ستبه حالِ خود واگذاشتنِ او و

 داری     میکنم که تو مرا دوست پس تصدیق می
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      افتاده دم به خاکای هستم از دستِ خومرا که نامه

 را گیرنده آبِ تلفنیِ و شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 شکلهایی مکعبچشم
 

 شوند خُردخُردشان     دارند خورده میین و خاموشگها در کنجِ اندوهکتاب

 ها به کجا خواهد انجامید؟ها     زیستنِ ما در رودهتوسطِ موریانه

 امید     چرا آن جامِ سرشار از واژه و نور و 

 کمر به ترکِ واژه و نور و امید بسته است؟     کو آن حقیقتی که دانه بود و 
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 ست و هر موج     اش؟     هر انسان موجیای که جوانهآزادی

 یِ امواجِ دیگرزمان     بند و بندپشتیبان و همموجان از موجی دیگر     

 یستنددیگر    خریدارِ خودشان نها شاید خودشان هم کتاب

 د     بوو اگر جلدشان دو بال می

 شدند برایِ همیشه     رفتند و دور میزدند و میپَر می

 تر از خاکهایِ ناپاکیِ این خاکِ ناپاک     و از ما آدماز پهنه

 خود یِر شرابی مست بود و     به مستیه    گذشت آن زمانی که از شما 

      !ران شاددیگلبانِ یِ انهشقاع یِیو از هست

      زدندقند بال می یِحبهدو  گذشت آن زمانی که در چشمانِ ناخدا

 !کردمیرا بازی ها قهرمانِ رُمان ترینو خدا خودش نقشِ اصلی

       زده ها کَکیِ جانحاال اما جامه

 آید          تر در میاز جلدی تازه و تازهچون مار هر روز جهان و 

 ند     اخود خیانت کرده یِهایِ دریاییو آرمان رانبه یامارانی که 

      ها را در زیرِ پا لِهیِ قلبتپنده یِو گالبی

 گین و خاموشِ زمین     هایِ اندوهکنجاما 

 بینند     هایِ ما را میآرمان یِآبیخوابِ هنوز دارند 

 خرچنگ      یِیِ جاریخورند بر خطابهافسوس میو 

      این زورقی که در گِل نشسته      انسان که کج شده استو بر معنایِ

 بود      شیرازهی بیمردمبارش حرف و حدیثِ 

 دوخت شعر را میعشق و بیجهانی بی اش جِلدِو پاروی

 شکل باشند      گشتند     که مکعبهایی میدر به دنبالِ چشمها دربهموریانه
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 خأل
 

 رقصندوار می درازشان در بادِ دیوانه     دیوانهارهایِ بلند با گیسویِسشاخ

 ترسانَداش را میآورَد     و دلآورِ باد     سرِ خاک را به گیج میو وزشِ سرسام

 ویرانی را به جانبِ هنر     هراس از ویرانی     

      کشانَدشان میبه ویژه شورانگیزترین

 پرواز     یا آشیان داردگان هو را به رؤیایی که در میانِ ستارو ت

 رسدان به گوش میسیکها     آوایِ انسان و وحوش ارساز دلِ شاخ

 هایی پنهان از وحشت استحتا دلیرترین چشمانِ جهان را هم     مردمک و

 دانم کِی بود و کجا     که گم کردم     ام را من نمیراه

 رسد     عالم می یِگیرییِ شکلپایهسنگاش به اولین کردنی که ریشهگم

  گفتندسخن می که با دهانِ اشک     یی نمکین را هادارم خاطرهبه خاطر هنوز اما 

 سرگردان بودندبه دنبالِ یک ناپیدا بادها و در شن

 آورَد     راه نمیای را با خود به همهم هیچ زلزلهگویا بیداری 

      شتهرا دیگر به حالِ خویش گذا خروس هیاهو و غوغا که

 یِ پرانتز پیچیده و واقعیاتِ بیرون را در پرده

      شماربی انهایِ آسمکتابِ زمین یگانه است اما نقطه

      گیرند از خواندنِ آیینِ مار گان سرگیجه میهو ستار

 شودست     که دهانی شیرین نمیوجو چییِ جستدر درونِ هسته

 خود کردن      یِ؟     کسی را قربانیدرسنمی و ابدی سبز یدرخت به آرامشو 

 ! دهدخبر می یو چیز یکس از خألِ درونِ     چیزی یِیا خود را قربانی
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 آن صابونِ پروازگر
 

 ست مکان     کانِ درخشانِ آشنایی     ا امکانِ پیدایی

 هایی     دست دادن با زمرد و عقیق و فیروزه

 شدن دارندهایِ شناختهو کلنگ   هایِ شناختن  که تمایلی ژرف به بیل

 افرازیبندهایِ گردنهاست     از دست دادنِ گردنیِ از دست دادنزمانه زمانه

 ناپذیرِ عشق     خندهایِ صمیمی     و ژرفاهایِ پایاندرخششِ لب

 خدا شدن      هایِ انسان برایِ گیاه یا حیوان شدن     فرشته یاامکان

 شوندهاست که زاده میها     از کرانهرناها و دُرها و ریگای دارد     و دُکرانه

 رومو در ظلمتِ خویش فرو میکَنم     من کلنگی هستم که هر چه خویش را می

 این هستی تو!اش بگیرم و بگویم: تا در دسترسم به گوهری نمی

 دیگر دادهتو این هستی!     و از این است که سماوات دست به دستِ یک

 سرایند!گردند     و برایِ تو سرود میجاودانه به گِردِ تو میو پا نشناس  سر از

 سوزانی     ات میکه دلِ انسان را با آتشِ عشق آوریای سماورِ سرسام

      سازیوار یا ناممکن میهایِ هستی را دشخواندنِ خط     تو با دود

 انگشتر یِ و آن پیروزه     قدر در به درهسمندر چآخر این 

  پیروزیشکستِ یِگیهبه جاودان اشقاطع با وجودِ اعتقادِ

      ؟دشویباید بدست از مبارزه ن چرا شکست     باز یِییا پیروز

     امآسمان هایِشب آن صابونِ تنها و پروازگرِ من

    مدارسان روشن میو به یک     تابممی بشِ یهاکه بر زمین و پنجره

 را      آویخته از چنگک یِیگههم زند
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     گُل است     یِگیهعَرَقِ خست هم شبنمی را که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالفسخنانی بی
 

 ها سکونی     داشتند     اگر سنگها جنبشی نمیاگر برگ

 ها ظلمتیداشتند     اگر خوابگان تابشی نمیهاگر ستار

 سکوتیداشتند     اگر حکیمان اگر عاشقان سخنی نمی

 تان     شدید و ماللمی شما سخت ملول

 گذاشت به صحرا و کوهستان     میوار سر دیوانه

      خواند داستانخویش می یِتنهاییبرایِ 
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ست متفکر ایدریا یا جنگل     انسان اشک یا خنده درماند میبه جا اش و پای

 به تنگ آمده از سه      کهست آن کسی     گو     و در میانِ این دو     یکسخن

 که رنگی آشنا      یخواهد فراتر رود از هر چیزکسی که می

     /آور دارد که صدایی مالل یاز هر چیز

 هایِ دیگری     بیداری و خوابِ دیگریاش معیارچرا جایی وجود ندارد که جان

 اش راجایی که سخنانِ رنگارنگ     ؟ستاره و ظلمتِ دیگری داشته باشد

 با؟     ترین نشانی نباشد از الفوچکک

 گین     کار و خشمان در برابرِ بادِ ناباگر درختا

 شدند     خوردند و تا کمر خَم نمیخشمِ خویش را فرو نمی

     شدو فسیل نمیبست شان پینه نمی سبزکینه در دلِ و

 را  یِ کهنهها تصویرِ آن قلهاگر عقاب

 کردندشان نصب نمی اتاقگرفتند و بر دیوارِقاب نمی

 دکشیدست می  خودبودنِ و پرواز را تعطیل     و اگر آسمان از سنگِ لحد

 شاید حاال نَسَبِ این اشک و خنده     

 رسیدچشم و دهانِ شما نمیهایِ بیگونه به چهرهاین

 جان     این  یِجنگلِ ظلمانیبه  نه و

 تادهدر سرِ جایِ خودش نایس یکه در آن هیچ چیز
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 آلودیِ مِهسلسله
 

 بَرَد     قلم از انگشت     انگشت از بازو     بازو از آرزوجوهر فرمان از قلم می

 ستاره برایِ که آغوش گشوده است؟     آرزو از ترازویی در مِه     

 درخشد؟ انسان برایِ چه می

 د     کِشنها و از ابرها سر به بیرون میارواح از سوراخِ سنگ

 هایِ امید و آرزو را     بدانند ریشهو      یِ تو راهاتا بخوانند نوشته

 یِ جوهری     و این که چرا از لکه

 د     آوربه بار میرا  کِشد و برگ و شرافتای سر میشاخه

 گانهوارنشیند     این همی به دامانی مییِ جوهرِ دیگری     ننگو از لکه

      شانگناهبا دو بالِ بی     گانهواژاین هم

 خشندب یمعنای به آسمان و زمین تا     جویندپناهی در آسمان و زمین می

 گشاید     درخشد و آغوش میمی     انسانی برایِ انسانی دیگر

      شودکرکسِ کسانِ خود می و انسانی

                ایستارهیِ سایهمنتظرِ سقوطِ اش باز و دهانو 

      ترازوشرافتِ از چیزی افزودن به     یا کاستن از  اندناتوانها کتابدستِ 

  ستییشُرطه و صباآزارِ بی یِیشرطِ آزاد گیهو دیوان

 یِ زمینیاهعقل یِ یِ دنبالهینسنگی     را شان به هوا رفتهکه بادبادکِ

     کندتهدید به سقوط می
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 ابتذالِ نمود
 

 گوید      هایِ خودش سخن میکه او هی از تواناییوقتی 

 کشد     اش را به رخِ دیگران میاسب یِو دانایی

 گریزدیِ شَترنج میسار     از صفحهزیبایی سر به زیر افکنده و شرم

 واقعیت و     خاکِ در  اشسویی که پرواز کند     باز سایهسار به هر 

 یی از رذالت     بامی از گُربزی ستفراغ     درهاست از اهاییواقعیت را پنجره

 گار گریان است و شاکی     یِ آفریده زگرب

 کنند؟     در شَترنج به او واگذار نمی ای راکه چرا خانه

      داردتابه صورتِ خودش را با سیلی سرخ نگاه می

 اهد آسمان خو یِبه میهمانی گوندهد که عاقبت زمینی دیگرو هی وعده می

 آمد

 ها بنشانیخواهی تصویرِ خودت را در دیدهوقتی که تو مدام می

      کنی دادعالم قلمعقلِ هایِ کنگره دت را باالتر ازو مژگانِ خو

    سنگ از کوه     موج از دریا     جانور از جنگل       گریزدصفحه از تقویم می

 دیگر؟ یِ خودشجاسرِ بر در جهان که مانده است 

 ؟     هایِ خشک و ترشاخهتنِ گذارد بر پا مید م آواز دارکدا

 اش راهایِ از رنج و التهابآن که پنهان کند     رگ تردست را به

 هوع باشدترین جایی از این شَترنجِ شریر و مردستو پروازش در دو

 یِ ابرهانیست به پاره کردنِ پرده ای آسمانی که نیازت

      خویش یِیو نشان دادنِ رخسارِ آب
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      یِ بازی و جدی آمیزهدر این ارضِ امگیهمن زند

 است     سنگ و جانور و گیاه  یِگیهارزِ زندهم

 و          پشتیبانِ چشمانِ شکاکِ ا ام از دل و جانو مژگان

 ای به یکی بودنِ دو دنیا راپیراهنی شَترنجی را به تن دارد     و اشارهشوقِ که 

 ری به پاچون شلوا

 

 

 

 

 

 

 

 سرخ آسیابی
 

 از خاک      اش را بلند کردهِ آرزویدو دست یانسانیک دام     اندامِ دور از 

 آسمان برسد یِآبی یِتوانایی یِپاکیتا به 

 خدایان      یِتنگییِ دلها زدایندهچین و     تُنگتا سبدها ستاره

      نگهایِ ندیگر پَرپَر نزنند در خشکی هاهیما و

 آمد     ای بود که نه به جان     نه به تنِ جانان راست نمیگی جامههزند
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     گان /هسفیدِ مرد تنها جشنِ     جشنتَرَک و انتظارها تَرَک

 تر     هستی سطحی     و هر چه فروتر تا این که تو به فکر فرو شدی

 تر     گی مردههتر     زندو هر چه زنده

 م     ها فرا رفتکوهدشوارِ حدسِ و از     راست کردم ام را هایگمانه پس من کمرِ

 ـ هایِ پنهانی را آبستنشان     نغمهراه با پلنگانی که چنگو هم

 گان ه ستاردر میانِ یاز رقصِ همت خالیوجویِ تکبه جست

      شودمیدیگر زاده  دست برایِ گرفتنِ دستی     / هایِ تنِ آسمان ــ این خال

      برایِ چنگ زدن به دامنِ ناپیدایِ وجدان

 درونِ آدمی     وگرنه به هر سویی که بنگریروشنِ برایِ نواختنِ تارهایِ 

     جشن و عزا مسرفِ  هایِبر سرِ سفرهاند ها سراسر نشستهگرگ

 جشن و عزا      گونِماهتاب هایِو مایده

 ماآرزویِ ِ و استخوانگوشت هایِ ترین زمزمهمحرمانهبرآمده از 

 زار     که بوستان و ستارهسخنی و بی     ستشمایِ شکنندهای که دلِ هسته بی

 شدندزاده نمیهرگز  ینه آسمان و نه زمین

 کمرِ درختانِ از دیرگاه منتظر          وجدانخالی که تکو بی

  کماننبِ رنگیندستِ سبزشان برافراشته به جانه و      به هیچ وجه راست

      ستاش میسر نینامی برایِ انارستانانتخابِ ای از اناری هستم که من دانه

 ای افتاده بر خاک و اسیرِ هزاران دام     دانه

 تو است      یِیِ هستییِ ترانههایِ چنتهگیهگونهدر چچیزی  دانم کهو می

  خ تن نخواهد دادآورِ تسلیم به آسیابی سرماللاصرارِ به که هرگز 

 ست     گیهمرگ و زنداش آسیابی که دو سنگِ محتوم

  ستیاش یکبرای ننگ و افتخار محتوایِو 
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 یاد ی دراپرنده
 

 زند اش تنتواند از آدمیتست که آدمی نمیایاین چه آزادی

 بدن     و تبدیل شود فقط به یک دَم     یک دَمِ بی

 ؟آتشِ خاک بر سراین د از وَو پَر زند و دور رَ

 گی را برایِ چه باید تحمل کرد؟هآب هرگز شنیده نشود     پس تشن اگر

 اگر آزادی نتواند به هوا تبدیل شود     

 داران؟داران؟     بر ریایِ دُمگونه پیروز آید بر ریا و بر این همه دُمهپس ریه چ

 گیهان تا آخرین دَمِ زندگهاست     برادرِ زمهریر     و زندظلمت برادرِ تزویر 

 ند     کنمی مریالِ آتش گرا با خ شانخوددست و دلِ 

 تواند راه بردن به دلِ زیبایی     ست که نمیاین چه عقلی

       تناسخِ تنو دانستنِ اسرارِ

 سر؟بهپروازِ شانهسرنوشتِ  تغییری در مسیرِ و توانستنِ

 کندتر نمیرا ساده ویا کارِ آدمیدادن به موشِ چموشِ فراموشی     گمیدان

 اش     ی که آزادیآدم)تر     اش را سبکهایدانمچمدانِ چه میو نه بارِ 

      (است! تنیِ مرگِ خویشیِ انتخابِ شیوهفقط در عرصه

 خورَد؟چشم به چه درد میپس تو دست ندهد      یِاگر دیدارِ نورانی

 بر راه      ظارییِ انتیِ سفیدو چرا آن همه نشستن

      ؟توسطِ پا ی قرمزو لگدمال شدنِ

      زیبایی یِوحشیست سرگردان به دنبالِ اسبِ ایعقل گاری

     معکوسمثلِ درختانی ها جا اکثرِ انسانو این
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 ای به منقارت     با واژهشوی دور میزنی و که تو بال می

      کنمهایِ تو تنفس میشو من که با شُازی       بس یتا با آن آشیان

 خوانم     بینم و با گلویِ تو آواز میهایِ تو میو با چشم

 ی کشف ناشده ام به رنگکالهو      ام از ستارهخواهم کفشمی

     دیگر باشد      راتِدر کُ یاگیهیِ زنداز نحوه

  !ستیاد نی یِاز یاد بردنِ پرنده    اقبالبالِ یِ الزمه انکه در آنراتی کُ
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 شهاب یِآبیشهادتِ 
 

 است      "الدینِ سهروردیشهاب"هایِ این استخوان

 پا زدن به دنیا وو هنوز سرودشان از تهور و ذکاوت     از پشتِ

 آید!به گوش می     فضیلت هایِصدایِ نی یِاز فزونی

 اندجلو افتاده شانکه از خود ینشینانگوشه

 !اندیِ آخرش خواندهاز تولدشان     هستی را تا صفحهو حتا پیش 

 نشین و     هایِ آسمان همبا شهاب     یِ خلوتِ خویشدر گوشه

      این عروسانِ پاکِ خاک) هایِ زمینترین فوارهسخن با سخاوتمندهم

      (     کیست؟باکاره در صعود و بیشان هموهایکه پروانه

 تزویر    تظاهر  ِیِ دینسوزاننده     الدین استبهایِ شهااین استخوان

      در زمهریر سازیو پرونده یهایِ پاپوشدین

 یِ فرازپرواز و سفید     ای پرنده     ترافتادههایِ حتا از خود هم عقبدین

 یِ آسمانیِ شهید     ای جگرگوشهای پرنده

 است      مزتو قرعقیقِ تپشِ قلبِ از هنوز شان ها عقلزغال

 ده  ها آوازِ پَرشان از تو نیوشا و نیوشیو جبرییل

 مانَداثر نمیای بیو هیچ دانه     ها خفتهزیرِ زمین پلکانِ بلندِ پاکیدر 

 زند     خاک سرمییِ خرابِ خاطرهای از به گونهایی و اَخره روزی از جبِل

 آوریمو باران می آوریمچشم میآوریم     آوریم و بار میو ما برگ می

 چینیم     برمی آوریم و دانایی و بیناییو سبد می

      اش ریسمانیو در دستِ زمستانی     ستاش ظلمانیکه اوی اما او
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      خوراکِ حقیرِ حشراتِ فراموشی خواهد شداش ذراتِ نام

     شنودات دارد هنوز مرا میگیهیِ نازنینِ خفه شده که خفپرنده ای

       تَکتَک سفیدشانهایِ من است که در دستِ ن استخوانای

 از ذهنی سرشار    از عشق و      از سرکشی بلند درفشی

       :هایِ مناستخوان     در اهتزاز است درفشی معصوم

         گانِ سرگردانِ آسمانهرترین ستاانینورآن مادرِ 

       وسِ عروسانعر     گورستان در افتادهغریب ایجگرگوشه

      هایِ آتشیاش را گُلباغو ها     ورق را اشدفترِ پُر دف و سماع که

                 رسدپایان نمیبه  هرگز
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 ستتقصیری هم خودش تقصیریبی
 

 گاه از این جهان خواهند جهید و خواهند پریدها تنها آنجنایت

      و پرنده نباشیم ندهجهها دیگر نکه هیچ یک از ما انسا

 گی برآید چون خورشیدهو زند

     /جغرافی جورواجورِ جهاتِ اما نه از شرق و نه از دیگر 

 ها حاالگیرِ تلفنشان ناشنیده ماند     و بر پیغامدریغا که جغدها پیغام

       میالدِ ماشود     وقتی که مبدأِآیم چیزی ثبت نمینمیآیمجز نمی

 گونه و کجا خواهد بود     هپیداست که معاد چست     جهل و ویرانی جنایت و

 و چرا     یِ چه درباره هاها و ملخو خوابِ جُعل

      !خویش بود یِبر روانی     رفت و دریغا که ما را پنداشتآب داشت می

 گمان شد و ما راچیزی بر کاغذ و بر برف ثبت نمی

      !مانگناهیکه بر سپیدی و بر بی دریغا

 گاه راسخانه از این خانه و از این پرنیان خواهند پریدها تنها آنکاریتبه

 ها نباشند     تارتنکگی دیگر     هیِ تار و پودِ زندکه تننده

 ای که از اویِ آدمی     خایهیِ جغرافی     خایهترین کُرهو نه اصلی

 کودنِ کاینات یِ ودکایِ ست     و مزهتقصیری هم خودش تقصیریبی

 یِ کاکایی      آوازِ سرخ شده     تاریخپایانِ بی یِتاریکیگی با هخوابهمو 

 نه با نامه نه با تلفنی          کنیهم نمی از خودت تو چرا دیگر یادی

 یز و بیا ای دوست    برخ     ؟از طریقِ مسافریامی غبا پیو نه 

 ! من خانه داردگینِ که دشمن در لباسِ غم
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 هایِ سبزِ درختسکه
 

 هاییدر میانِ ازدحامِ ارواحِ مصنوعی     زنده به عبیرِ عبارت تو مثلِ یک ریحان

    ریسمان خیالِ عبا و عمامه     هم با تاج     و عبورِ و گذران از معبرهایی بیگانه با 

 درازایِ زمانِ من است     

 آب و آینه متمایل      تر به سویِکه بیش زدهزمانی خواب

      یِ آتشو در آغوش گیرنده یگانه گورهایینیز به سویِ 

 توان فریفت     تو مثلِ عبارتی عریانینمی یوعیدو وعده با دیگر شان که

      روییده است در پایِ دیوارو گیاهی خُرد واره درخشان و به قیام     هم

 و      دیواربه گی هوابستفکرش همه صرفِ رهایی از  که

      ستخروسیگیری با جفت

 است      اش هنوز فرانرسیدهسعادت یِسرخیزمانِ که 

کُشد     را می و اوایستد     می ها و سعایتناکسیداسِ آیا کسی که در برابرِ 

 ؟یا شود     تواند کرکس و کفتار باشدخودش نمی

 گو؟گر و سخنهایِ اندیشهماشین تواند مصنوعی نباشد     روحِ این همهآیا می

 ه     و بویِ سه     بالِ یک سایدو ند     اما با کنها پرواز میاکثرِ انسان

      آیدزاران میشده در ریحاناز آهویی گم

 هم عبور و هم عابر     من هم معبرم 

      فراهم آمده در درختهایِ سبزِ و این همه سکه

       (کندهنگ هم معرفی میکه خودش را با فردرختی )

                زیرِ خاک یِ فقرِ فقیرانِ خفته در نتیجه
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 اشبانو با نوک

 

 هایِ یِ دانهچیند همهآهسته برمیجا و آهستهجا و آناش اینآن بانو با نوک

 حیات را

 ا همشان بای     که لواطنشدنیای     فهمیدهنیافتنیبه زیرِ لواهایِ بلند و دست

 ای     کویرِ لوت و هر کویرِ دیگری را     امیدوارِ رسیدن به چشمه

 ست که شطِ رنج را     این شَترنجی     کندای میبه سرچشمه

 کند دریا را مات می یِزند     و مرغِ هوا و ماهیبه جایِ گنج جا می

 جهانترین هنرمندانِ گرِ بزرگین الهامآن بانویِ با ابهام     نخست

 گرِ جان     در هر زمان است     اگر در زیرِ این آسمانترین بازیدستو چیره

 تر از زیرِ این آسمان بودن نیست     هیچ چیز به

 اش را نیز     زارهایها و شورهپس باید ریسمان

 اش را نیز دوست داشتهاییگهها و تشنگیهپس باید خف

      را جدا کنم ماز روحِ خودنه من نیمی از بدن و نیمی گوهچ

 یا سفید؟     را سیاه  شهایِ خودیِ خانهو شَترنج همه

 ونه پرنده کُنَد تنها با یک بال بازی؟     و ماهی خودش را به یک باله راضی؟گهچ

 هایِ تنهایِ ما هستند     تن     یِ پراکندههادانه

 رنده     شمع     همیشه مست و بَخاموشِ و جماعت از جماعِ 

گی     هنظیر و پُرضیاست زلوبیایِ زندبی سرشاد و پرنده    و چون پروانه 

 هایِ کوچکِ فیل و به شکلِ اسب!     که به شکل     زلوبیایِ تنفس

 سخن     هایِ شیرینبچه هایِ بازیشما بچه
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 تانبخشِ شاعران     شما که در برابرِ معصومیتالهامو بخشِ مسیح الهام

 اند     گیتی به زیرِ نگینِ شماست     هایِ خاکی سوارهورچهم

 پَراید که از او     شاه برایِ خود تاج     شاهین برایِ خود شاهشما آن سرچشمه

 گیرم     برایِ خود آسمانی     و من برایِ خود حیرانی برمی

 اش     گانهآن بانو عاجز است از چیدنِ ستار که

      اشمانَد از ریزشِ بارانمی که آن بانو خشک
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 ها چشم استدرونِ شبنم
 

 ها بودن یا نبودنِ چراغاست     و درونِ چشم یها چشمدرونِ شبنم

 کند     برایِ گُلی که جهان استراهِ آدمیان را تعیین می

 اند و     ظالم و مظلوم     و سقف و کف یکیها عطرهایِ گوناگونتمامِ راه

 بیند     ست که هر چیز را با دو چشم از شب میکی

 کند؟     و وجودِ آوازِ سرخِ خروس را انکار می

 تا در درونِ باغ          و ای مردهاینان تا در چراغ بودند شعله

 دار ـ     تبری نامتبرک و تب

 ووفایان وفایی از قلبِ بیبیکه من تبدیل به خاری شدم برایِ بیرون آوردنِ 

 نابینایان      یِبرایِ درمانِ نابینایی

      آموزدهایِ خویش هیچ نمیگیهاما چرا شیشه از شکست

 گذرد عمر!؟و متالطم می د که در زیرِ پلی جوان     چه شتابانبینو نمی

 ها هستنددرونِ شبنمدر هایی     که زنند چشمتو را رقم می یِگیهجاودان

 ان     میانِ تاریکی و تابشگهگان و فرهیختهمایگذارِ میانِ بیو فرق

 آن که خواب است و آن که بیدار          / میانِ قاتل و مقتول

 یِ دار     هیچ کس نیست جز ماآن که باالیِ دار است و آن که برپاکننده

 که ما را از یاد برده است

      پردازدیِ خویش را مینسیانِ جاودانه یِکفاره و اینک دارد
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 ستاش وطنیآسمانی که هر ستاره برای
 

 ست     اش وطنیآسمانی که هر ستاره برای

 ای که از زیرِ هر پرِ خویشپرنده اش معشوقی    دریایی که هر قطره برای

 بر آب یِ چرکینِ ابر و خسِ خسیسیگی لکههکند     زندای را شکار میاندیشه

 اش حقیرانه بمیرد     ایای نیست که آدمی بریا فضله

 اش     گرداب نیست     تا ما الشهیِ بلعندهگی دهانِ هزند

 اش باشیم     تا ما دندان     نهنگناکِ هراسو نه دهانِ 

 ی     اش عاشقای که هر دریا برایقطره     اش پیمانیای که با هر آسمانستاره

 اصیل     ای و پَری که حسرتِ نشستن بر پیکرِ پرنده

 زده استموریانه را را دارد     قلبِ دنیا یِ کیهانترین پرندهبر پیکرِ شریف

      کندمی ای ظلمت شناکه در هر گوشهگونه این

   انداز است  تحقیرِ آدمی طنین تنها آوازِ     زارو از دلِ نایِ دورافتاده از نی

 نویسد      یکه زیبایی را سفید و بکر م یچه فایده از ماه

 ؟زده استتفکر ندارد     یا اگر دارد زنگ وقتی که این پلکان میخی از
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 تو در هوا پخشی
 

 گیرممی  جانتو در هوا پخشی و من با هر نَفَس     تو را در میانِ

 که آهویی را ای را     مانندِ کوهستانیی که جزیرهمانندِ اقیانوس

 ه آغاز است     هر نقطه پایان ر نقطمانندِ درختی که برگی را     ه

      اشاز خاطره هایِ ختمیآن خطی هستی که گُل و تو

 کنند     خاک را آبستنِ هر چیزِ زیبا و هر چیزِ پاک می

 مرگ استگیاهِ مرگ است     و وقتی که گان گیاهِ هگی و تمامِ زندهمادرِ زند

 ا بوسیدر اشسیاه و طوالنی و ابدی یعنی که باید یدِ

 از جای بلند شد!     اما نه      شارهایاِ خو به احترام

 حوّا باشد     آورِ هوسِ شادیاش و     میوهاش زیبا من آن گرگ را حتا اگر موج

 این آدمیانِ تبر به دست را با دَمِ خود     شبحِ من      دوست ندارم

 فرستم!ای نمیبه درونِ هیچ ریه

 شوند تا سرانجام یک شعر از هم روان می یِهستند که در پیهایی ها نطفههواژ

 دو لب زاده 

 و سه روح به اُرگاسم دست یابند     

      شا حضورِ اضالعمانندی هستی که فقدانِتو اما آن مربعِ واال و بی

 درهم شکسته است      یِ مالحان رافقراتِ روحیه

 خواب     قرار و بیبی نه راافرازانِ فرزابندِ گردنهایِ گردنمهره

 ین     گآهوان را مجنون و تنها و اندوه

       نورفقرِ و آزاده را غرق در جزایرِ عاشقو 
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 تحقیر کرده استهایِ محصورِ سنگو 

 

 

 

 

 شمارهایِ بیپنجره
 

 کند     شمار که نگاه میهایِ بیآدم از پنجره

 بیند     هایِ گوناگون میخودش را به هیئتِ منظره

 اوست یِبهاییاش     از گرانگیهنهفت ای کهو حقیقت را ریشه

 تنِ آسمانی     نایاب و درخشانِ تو خالِ 

 اش را دارندنشینیای که حتا پریان آرزویِ همپرندهتو 

 بَرند     می  آسمانبه خاکِ با خود را شانو آرزوی

      کندین پنجره هنگامی که به بیرون نگاه مینخست

 ورشیدو نه حقیقتی را که چون خ     بیندآینده را نمیدوردستِ زارهایِ قابیل

 د     آیاز پشتِ قیامِ خونینِ کوه برمیشدید و شفاف 

     کنندهایِ هوا را پس و پیش میخاکمانندِ دو بیل هایِ پرنده بال

 قیمت     و گران هایِ غوغابرانگیزبرهمقساختنِ  اما از

 درسرویی میای به آبزنده نه بازماندهی اهمردنه 

      آتشی که در زبان بود

 یِ ابرها یافتیِ خاکستر شدهدر پشتِ پنجرهمرا عاقبت 
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 اش همه از بادندکه لوالهای نگریستممی یزمینداشتم به که 

 پیراهنی تنگ اش بادهایبادها و مردهو زنده

 ی رنگارنگ تبدیل شده است     به تفکرزار     تنهایی یِکه از فراوانیبرایِ او 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اش وجدان استدرود بر ترازویی که سنگ
 

 ها     رویان در دخمه     است بیمار دروغ درختی

 هانشینند رخمهاش میهایِ سرشکستهدرختی که بر شاخه

 ست     اش تیری و کمانیدیواری که در پسِ هر رخنه
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 آشیانه در پرِ خویش دارد      خوش به حالِ پرنده که

 تنهایی و عشق یِتنهایی و تفکر     به سنگینی یِدرود به سنگینی

 بخشند     که به ترازو شخصیت می

 ش ناتوان است     اسرارِ دلا ست که جمع از خواندنِشمع خطی

 هاها و تاریکیام     که تابشجا پرتاب شدهو من گویا از جهانی دیگر به این

 اند     ام غریبهمه برای     حتا متنِ خود و

 ست گرفتارِ کفتار و کرکسروحِ تو گُلی

 دیگر دارند      اش رنگی دیگر و آوازیبرگهر گُل گُلی که

 شکندگان دست یابند     پلکان درهم فرو میهآیند به ستارکه تا می و دریغا

 هاست     اره دیواری ضخیم و بلند در میانِ انسانوهم

 رسد     یا اگر برسد     لنگان به مقصد نمیو کلنگ لنگ

 مقصدی مریض و محتضر بیش نیست     

 صدهاهزار سدر و صنوبر تا به حال اش مقصدی که برای

 اند!     روزانه جان فدا کرده

 گانهخوش به حالِ دُرناها که مثلثِ پروازشان را نسبتی نیست با اقانیمِ سه

 هایِ نامتأثر از کف و صدف و دریا  متعصب     با کفهبا جسدهایِ

      !اش وجدان استدرود بر ترازویی که سنگ

 دارد     در سر سودایِ کشفِ حقیقت را  اشی که ریشهدرخت و بر

      !ستشمعی در این شب اشو هر شاخه
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 خانهشیشه
 

 هایی بودند     آن یاران همه یاقوت

 ست     ا جاری نمِ چون خون در رگانکه یادشان 

 گردند     دنیا آینه استباز نمی گیه زندهایی که دیگر دریغا به کانِیاقوت

 بندد     دل نمی اشگانهه گذرندو آینه گذرگاهی که ب

 گیرد     ای به دل نمیکینه اشگانو از گذرند

 از هم پاشید  ماشان     آسمانِهایی بودند که با رفتنآن یاران شهاب

 که با تبخیرشان     قلبِ کتری منجمد شد     شفاف هایی آب

 اش همیشه شیرین نیست     ست که ثمرهایعقل درختی

 گیهو حتا بعد از زند    گی هیِ زندین دقیقهو خاطره دُردی که تا آخر

      ؟گونه پیروز شومهمانَد     من بر من چدر تهِ خُم باقی می

      سکوت یِیبر تلخ  سخنقندِ      مرگبر ابرِ گیهِ زندکماننرنگی

ست     ایخانهها با هم شیشهیِ انسانرابطه     معبرها؟ یِسنگیلبر د عابرانِ زنده

 ناک و     هایِ هولای     به زیرِ رعد و برقمورچه شانیِ ریزو اندیشه

      خواهی بفروشیگونه میهات را چتو سایه     هایِ نورییِ سالدر احاطه

      ساقط ایچون قطرهشخصِ خودت هنگامی که 

 هستی؟ کتری یِهایِ سرد و آهنیمحصورِ دیواره

     ا ندهدیدهد به هر تصویرِ خویش دل ب آینه

 کایناتِ کیهان برایِ خود جایی دارد        دلِ نهِ تاریکِ کینه در کُ

 دند     هایی بوآن یاران همه خون
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 که یادشان در دلِ عقیقِ انگشترِ من جاری است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یابدای وطنی نمیخال در هیچ چهره
 

 جا زیستن     دقیقه به تنگ آمده است از در این

      و ماهی از تُنگِ جانِ خویش بیرون و به خشکی افتاده

 اردو ستاره هوایِ سفر در سر د    یِ ماه و ساعت به هم خوردهانهمی

 در تنِ آزادی تن خونِ خویشنِو ریخت     هوایِ صفر را ترک کردن

 آید گذارد و نمیپا به درون نمی یاسی اما     دکوبدستی بریده بر در می

 گویداز دقایقِ بر باد رفته سخن نمیشیند     نو بر صندلی رو به رویِ آدم نمی
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 زند در آسمان پرپر نمیمثلِ پرنده      نگاهِ آدمیبویِ خوشجا خالِ این

 نشیند یِ نازِ گیاهِ صمیمیت نمیآید و بر شاخهفرود نمی

 رفتارِ دو آب یِگیهخندِ خاک     یا از سادکِی بود که از یک لب

      ؟دشآتشی به نامِ خدا زاده می

 حیاتِ گیاهانِ خودرو قه غفلت ازیک دقیکجا بود که 

      ؟دزیمهم  عالم را به یِیبنداستخوان

 اش     شود با چمدانِ در دستخسوف از قطار پیاده می

 ارِ نظمِ آهنینِ قلوب     گذران از جو

      شانگانِ سرزنده و ابرهایِ پُردهاعتنا به ستاربی

      هادانیبه معاشرتِ قشنگِ شمع اننو تیپاز

 ها گُلی نیست     و وقتی گُلی نیستجا درونِ چشماین

 خورد     ای ورق نمیپروانهایِ زیبرازِ 

 یِ جانِ یک موش ـشان به اندازهجا آدمیانی که جاناین

 هایی کنند بر ساعتمیروایی چون سگ فرمان

  گان استهاش از استخوانِ سردِ اسکلتِ مردهایکه عقربه

 تو      یِگیهجا زنداین

      دستِ باددر  تچاره و اسیر اسکاغذی بیِ پارهگیهبا زند مساوی

     بست ای بندر تهِ کوچه

      یابد    ای وطنی نمیین خالِ پُرخاطره و محزون در هیچ چهرها

        (مرگِ پیش از مرگآن پا زده به پشتِاین خالِ )
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 ستایعشق دانه
 

 زند از روییدن در خاکِ تو     ست که سر باز میایعشق دانه

 تو هایِزردِ دوستیِ یِ مجلسوش     مأیوس کنندهمای خاو شمع رخساره

 ای از رنگِ درختانماندهشود و     تنها تهسفر از من دور می

 مانَد     به جا می انشهایبرگیِ افسردهو صدایِ 

 عاشق جهان را چون انگشتری در انگشتِ خویش دارد     

 ای باران     بارانَد     و بر کوه و دشت و دریا فقط شادی را می

 گناههایی نیستند که بیها همان جوانآیا مگر این جوانه

 بندِ دود بر گردنِ گیتیشدند ناگاه؟     و این گردن یِ طعمِ تلخِ باروتطعمه

 کرد؟     شمع را مزین میفضیلتِ مگر از گزلیکی نیست که سرِ 

 ن که زندان     ریلی که آتشی دراز است     و جها     کالهی از جنسِ باد و

 زندانی که انسان را به حالِ خویش آزاد گذاشته     سرِ بازِ بطری

 کوبیبه رقص و پایخوانَد     عشق فرا میمجلسِ هایِ بسته را به پنجره

 گانِ دانههکُشند یِیِ نادانیموش کنندهخادهد شمعی     و به دستِ ما می

 درختان      برگِ یِسبزیاش بر شمعی که با شورِ زرین

 انآبلرزانِ موجِ باد و بر اوجِ نبضانِ بر 

 نویسد     در جهانمیعشق را بر هر چیزِ دیگری  یِبرتری
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 زیرا زبان ریسمان است
 

 کند     ست که صعود مییِ تنومند و دیگرآزارِ درختیزور تنه

 گریزانَد     و ذراتِ فضا را از فضا می

 کند!که هدیه نمیرا ها خیزنبوری که به دیگران چه تل

 ردآوُمی را برایِ من هایِ شبنمرطه حرفبادی شُ

 بود      ان و مریضانفیضعگی با هبستهمدر  اممن که شنای

 جهانی فارغ از زور و زرام گشوده به جانبِ و بادبان

 شده بر سرنوشتِ خویش     تو درختی هستی خَم

 هایِ سرنوشت ناخواناست     اما خط

 یِ خویشاندیشد که تنها به اختیار و ارادهو صاعد به اشتباه می

 به عسل دست یافته 

 کندمی ر سرِ راهِ خویش درودهوا و ماهیانِ دریا را  ست که مرغانِقدرت رتیلی

 را خفهکه کلمات  ستمُرَکبیقدرت      معرفیهایِ دود آتش را به جایِ سبزهو 

     کندمیهدیه  هانگست که طناب را به گردنِ سکوهی

  روشتغییرِ خودِ گیه زندراهِدر نیمهناک آن تبرهایِ تابافسوس که 

      !ندداشت خویشن ابتدا سیماچه بر سیمایِ یا از هما

 کنید!یِ دشمنانِ خویش را تیز میافسوس که شما شهیدانِ نادان     دشنه

 روند ها به سویِ خورشید میشبنم    عشق  با توسنِ

     سوزند    خورشید میبلندِ رنجِ و در 

 آسفالت دارد     آهن و عضالتی از خیابان گرچه 
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      و دراز است پیچدرپیچو کوچه رتیلی 

      ند و سرشادند     و ما امیدوارخنددارند می اما رازها

      که از آن هر دو     زبان ریسمان است و انسان رختی زیرا

     و پژمرده گاه خشک هستی هرگز و هیچ

 نخواهد شد!  و آرزویِ ضعیفانِ زیبا مرده 
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 آیدیادی که از آینده می
 

 تر استاش درخشندهآید     آینهی که از آینده مییاد

      داردمی تر دوستاش گیاهان را بیشو آب

      /تر انِ تیزهوش را گرامیگهو گلویِ تشن

 نامِ عشق دوخته بهیگانه دنِ آدمی را     شیری یِ اعضایِ بشیرازه

 آیدیادی که از آینده می     یِ قرمزِ زبان نشسته استو زمانِ حال     بر قله

 اش آهوتر     خورشیدش سبزتر است     و میوه

 ه نامِ شیدایی     شمشیری ب     جمعیتِ ساکنِ کاج راصبورِ انبوهِ 

     امروز آسمانِ کمالِ      کندت میآرزو هدای یِطالیی یِبا دسته

     زمان هم و از هر دو سرِ یک ریسمان ماهِ ناقصِ فرداست    

 گاه شروع شد     قلبِ من از آن یِگیهپارپارهمغرب رویان        هم مشرق و هم 

      مرا فراموش کردی یِسوزنِ سوزانِ دوستیکه تو 

 ها نکردیقلهزایِ عقابورِ عقب رفتی و دیگر نگاهی به غرعقب

 گاه نفسردهیچشان گیهکه افسرد     ییفسفرهایِ چهره یِو به زردی

 اما افسوس که با نزدیک شدنِ ما به آیندهدر آینه تخمِ عقاب است     

 د     آوریمدرنبه ابر را از تنِ خویش  لباسِ هستارشود     آینده از ما دورتر می

 ند     یابنمیت مزارع به حقیقت دس و

 گان     هیِ شما را خواهد یافت ای تشنپس کِی بال خواهد گرفت و خانه

      ؟آشنایی شود به جانبِباز می اشکه پنجره     یزبان آن
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 ستجهان شهودگاه ا
 

      "آزادی"از  ای هستی که اگر برداشته شودنقطهآن تَکتو 

     دیگر نخواهد داشت جهان هیچ معنایی 

 و دیگر زیبایی گذاشته نخواهد شد در هیچ کیفی چون کتابی

 بی     در هیچ خیابانی چون ماشینیای چون شرادر هیچ شیشه

 یِ شنیدنِ صدایِ معشوقِ خویش استزند و تشنهای پرپر میپرنده

 عدالتشهدِ یابد برایِ الحاق به یِ پروازش دری نمیو دایره

      "عشق"ستی که اگر برداشته شوند از هایی هنقطهمجموعِ گرمِ تو 

 سقوط خواهند کرد      شیری راهِها از اوجِخیابان

 بستی تبدیلراه یا بنو پَرها به کوره

 گوید     تلفن دارد سخن می یِای در گوشیفضله

 گیهیِ خود     بینِ مرگ و زندو کفهگذارد بینِ دو ترازو اندک تفاوتی نمی

 بَرَد     م که از هیچ فرمانی فرمان نمیمن ماشینی هست

 ست     ا یِ ماهیبالهاش پرِ پرنده و شینی که دندهما

      اشعقب رفتنماشینی که گاهی عقب

 هاست     ها و افسانهاسطوره یِتنها برایِ چشیدنِ شیرینی

 نهان     پهایِ و ابر پُر از چشم     ستجاودانه ا گاهیجهان شهود

      / در دریاتورش در هوا یا  صیاد نا گاهی تیغِو مع

 چه کسی یا چه چیزی یِحروفِ هستی فقدانِ از

 یِ آب بند نیست؟مهره بر مهرهو      ه است؟شکستگونه درهم اینفقراتِ خاک 
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 یِ خوددارد دو کفهان دوست میسیا ترازویی عادل و عارف     به یکآ

 گی را؟     همرگ و زند

 ها     نامهدر فرهنگکه ت برایِ آن کلنگی سواپسین کیفر چیو آیا 

 اش مترادفِ خرابی است؟زادن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبودنِ رودرازِ راسخ
 

 که حضورش در غیبت و     باید در بطی جُست    را در رزم رازِ راسخ نبودنِ رود 

 مادرِ رنجهم اش گیهش در حضور است     شقایقی که تشناغیبت

 ؟آیدستاره و ماه به چه کار میرِ گنج است     عمرِ درازِ بیهم ماد

 ؟ستاش یکیگی و مرگِ دیگران برایهرود     کِرمی که زندو به کجا می
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 جُست انِ دریا را باید در امواجیزمهم یِناکیرازِ زیبایی و هراس

      است ناکرم و هم خطرشان هم نکه مثلِ مار بدن

 یِ وصل     هم غمِ غروبِ ناکامیبشارتِ شعلهشان هم و در چشم

 استجانورانه  یِ آتش را خصلتیهاجوانه

 نیست گرِ هیچ ارزشِ زیبایِ آسمانیتو خجالت اثبا

 یِ معصومیِ یک بزغالهصورتِ گرگانه بر     ستیصورتکتنها شاید 

 بخشد     ها راستی میو مستی گرچه به خَمِ پل

 کند     ن را نابینا میگاهست که پرندعینکی

 ست؟برایِ چی     ام برایِ کیوتابیِ من کجاست و پیچآشیانه

 گیرِ تشنه به خونِ مرغابییِ شعر کجا و     این روزپرستانِ روزهآفتابِ شبانه

 شان در سرِ انگل کجا؟     و خورشید

و      است اشک اش خیس ازکه صورتند     خواندریا را دیوانه به خاطرِ آن می

      هایییِ گرما و گنجو کُشنده     هایِ خندهاش پُر از صدفدهان

 قِ پیشانی و     رَثانیه     با عَثانیهو      ذرهذرهکه خودش از طفولیت 

     خودش پرورانده و پرداخته است  با دستانِ درازِ

 از آن است      انسان در اقیانوسِ غم یِگیهرازِ غرق

    اندازدمواره چینِ بطالن را بر آب میکه بط ه

 

 

 

 



279 

 اش تو هستیای که نمکسفره
 

 شان است     بسته به خانه "قاف"و  "عین"تعیینِ ارزشِ 

 ای که کفِ دستِ آدم راکه گاهی در عشق و گاه در عقل     و فروتنی مورچه

 ایمابما از موجِ خویش است که در دریا یا در مرد     کندتختِ پادشاهی می

 و از پَرِ خویش که در آسمان یا در قفس     

 کنیدمیهایِ اعشاری تنفس و تعیینِ ارزشِ شما بسته به آن که در میانِ آدم

 پیچد و     به دست و پایِ معناهایِ زیبا می عاشقانه ای کهیا در عَشَقه

 رود     یبا فراتر میاز معناهایِ فر

 گذرد     عقل در میاش از ست که پهنایایعشق سفره

 مرا به دام اندازنده هایِندت دانهخاش تو هستی     تو که لبی که نمکاسفره

 روی من نشیننده     و با من قهوه نوشندهای روبهتو که نیلوفرت بر صندلی

 ات     خورشیدی درخشنده     گیسوان یِتو که رنگِ طالیی

 هر تیرِ بر سقف و هر حبابِ بر کفهر سنگِ افتاده و هر گُلِ بر شاخه     

 هر آدمِ در منجالب و هر آدمِ در صدف     

 یِ عقابرسانَد     ای النهاندازها را به درکی باالتر میست که چشمچشمی

      دریا یِنمکیالیِ موهایِ فلفلبهز الا

 چه ماهیانِ عاشق وجویِ وجستبویِ خوشِ 

 آید!     م نمیکه به مشا یچه شعرهایِ مجربطرحِ 

      کنداین تبر را قانع نمی      هیچ درختیارزشِ معتبرِا افسوس که ام

 انسان را بخیه یِناکِ روحیهایِ هولشکافو نه 



280 

 امای شکستهمن کوزه
 

 ام     ام     و با این که شکستهای شکستهمن کوزه

      وجویِ کمالاز جستبردار نیستند هایِ تو باز دستتکه

      هاوجویِ ریشهنیز از جست

 یِ معصومِ کودکانِ قنداق بوده است     هم روزی از قبیله "قابیل"

 ریزان     چشمانِ تو دو واژه است      خندش شَکرو از لب

 بَرَدها را به خواب میاندازد     شاخهها را به اشتباه میکه کاغذ

 اش پیراش جوان     هر تکهکهای که هر تام     کوزهای شکستهمن کوزه

 ست     اش مفسدیاش مقدس     هر تکهای که هر تکهکوزه

      ماندهایِ باد میستونبه تصوراتِ انسان از جهان 

 هایِ کمرشکن     باز برایِ آن که زنده بمانندگان با وجودِ دشواریهو ستار

 اندمان چسبیدهآس بلندِبه سقفِ      با چنگ و دندان و نیرویِ تمام

      خواهد بگیردیِ چه کسی را میاش پاچهواقواقعیت با واق

 ؟     جاودان اندکنانقُلخواب و قُلبی     گانِ درونِ لیوانهکه واژ

 ؟   که قابیل را تلفظ کرده     یها کو مقصرترین لبو در میانِ این همه لب

 شود          تر میجواناما جانِ او  روزتر و پیرتر    تیره شببه  ی شبجسمِ آدم

      بر در  اشیِ پنهانهقَکه هر تَ ستو تقدس چکشی

      کنددر به در می    م را به دنبالِ یک توهُ ساکنانِ خانه

 و بر مرگ پیروز شدی    بر خود و بر خدا زمان بر بدی و باد     از آن  تو

   گی را باختیهکه زند
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 تخم انسان در درونِ
 

 ست در تخم     ایوجودِ ما در این جهان چون وجودِ جوجه

 که هنوز خبر از جهانِ بیرونِ تخم ندارد     

 ؟یوسف چاه است اند     یا کهها برادرانِ آدمآیا گرگداند که و نمی

 کند       کن نمیها را ریشهی نگاه کردن به دنیا     کینهنیک از پشتِ عینکِ

 نه در بیرونِ میهن     و بودی که نه در میهن خروسی آن تو 

 اش قرمزِ تاج یِو به فروتنی     اش رنگی نداشت نگرانیحنایِ صدایِ

      نگذاشت یترین احترامای کوچکهیچ نی

تنها گذاشتند     در جمعِ تبرها روزی      خبرآب و  گانِهها و تشنگرگتو را 

 پیوستند      ها برف     در دوردستهایِسردِ چشم یِرفتند و به سفیدی

     اسرار  اما هنوز رعدِست     بیش نی وجودِ ما در این جهان سرابی

     پیراهن این  وند     کدر دنبال می را در به هاردِ عینک

     هم الله ا افکارِ روحانی و واالیِآی    ان فراموش سها را به یکیِ انسانبدنِ همه

 شمارِ آدمیان     و آیا برایِ انبوهِ بی     یِ او ندارند؟تنهینریشه در پای

 شان؟ای نیست در کفِ دستمیهن سکه

 را تحتِ هیچ شرایطی و به هیچ قیمتی کسی یِگیهچاه تشن

 داند که معتمدترین دوستِ من     چاه میدهد     میپیشِ هیچ ناکسی لو ن

  تخمِ مرغ از درونِتو اگر  ست    من اسامانِ بییِ سایه

 یی     یرون بیاببه  بزنی و روزی اوایمانِ  سفیدِ یِنوک به پوسته

 آیا به خاطرِ از دست دادنِ میهنی زرد     تا ابد سرگردان نخواهی بود؟
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 ای مُسری استابلهیت بیماری
 

 یِ خود را درمان     سرِ شکستهخواهد او ای میثلِ شیشهم

 جبران هایِ خود راگیهسرشکست

 طلبِ خود را صاف     مثلِ آنتنی امواجِ فرصت

 هایِ خود را تصحیح کندای خطاها و کوتاهیمثلِ حافظه

 چیندخودش در میان است    دامن برمیخاکِ آدمی تا صحبت از 

 کند     تسبیح بازی می رویِ دیگران مثلِاما نوبت که به ما افتاد     با آب

     رادیویِ دیوانه  و اینست     ا مُسری اییابلهیت بیمار

      از جان و جانانه خودش در سخنو با به جاهایِ خلوت و خاموش روانه     

 به حدِ انفجار رسیده     تصویر و اندیشه  یِبادکنک از فشارِ درونی

 که بی یکیتقدس و فساد) یِدردستیدوستی و دستاز ها کوچهو 

 اند ی درخشانبندکه چون گردن یهایکوچه     ( خستهمیردآن یکی نیز می

  خویش یِدرونیددهایِ با  هستم در نبردن بیابانی م     بر گردنِ شبِ هر شهر

   مادرشانبدنِ غبارآلودِ ی     که از ایهمهرهگانِ آسمان هستارو 

       اندجدا افتاده    هایِ زمینی از مارِ درازِ کاروان یعنی

     دلینازکبس شیشه از  تو مثلِ

 دریامرجانِ بیهم از اوجِ رادیو      هم از موجِ مسمومِشوی ار میسان بیمبه یک
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 شبنامِ مستعارِ نیمه
 

     ست خیلی جوان دختریشب نامِ مستعارِ نیمه

     فروشدمی و در طَبَقی کوچک گذاشته     دسته کردهکه چندین ستاره را دسته

      کندبه هر طرف که نگاه میاش با دو چشمِ آبیروز 

 هایِ کوتاه و     با پاهایِ زیباآید     با دامنمژده پشتِ مژده است که می

 زند     می که ورقر خودش را یفق اینامهشناس

 گیسوان را     نشسته بر گناهِ هایِ بیو گیره     دنیا را یِعدالتیبیند بنیادِ بیمی

 شکنندشان بادها درهم میکه

 ـ بادهایی سخت کوشا به زدایشِ آثارِ جنایتِ خود ـ     

 گیهمتفکر     عاشقِ زند زار و نزار و تنها و شب را من دیدمنامِ مستعارِ نیمه

 گاهی     اکِ پرتنیِ هولمثلِ سبزه روییده بر لبهاما 

 زندیِ دنیا میگانهههایِ بچویِ تمامِ کفشره بوسه ب     کدام واکس

 کند؟ت را کشف میهایِ خیانجا میخجا و آنو این

 شوند آتش ساخته نمی هایِشعله یِچرا طبقاتِ فوقانی

      کتف و روحِ طبقاتِ پایینی باشد؟شان بر پشت و آن که پایمگر 

 ردِ خویشرا در آغوشِ س و بیمار که نامی تاریکست انتهابی مادری شبنیمه

      گرفته

      اش خبری از شهاب و مژده نیستگیه فروشندکوچکِ بَقو دیگر در طَ
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 داستایفسکی در صدفِ اعماق
 

      "جنایت و مکافات"خیابان چهارزانو نشسته به قرائتِ کتابِ 

 ست که دریا را در خود داردایو کتابِ جنایت و مکافات     قطره

      / وندشجهان به او ختم میرنگارنگِ هایِ میدانی که تمامِ راه

 !در هیئتِ ماشینی به دنیا نیاور     مرا اگر دوباره به دنیا آوردی

 !مصنوعی باشد که ام غربی     یعنیو نگذار که الیافِ روح

 هایِ اسالمیگی     یعنی شرقیهماندام به رنگِ عقبه جامهو ن

 زنندچهار زانویِ خیابان هر یک سازی دیگر برایِ خود می

 ی مشترک گهیواندهایِ رنگهمه در  "شانزنندمی" اما

 زنند     دنیا نمی دوبرهوتِ میانِ در چرا پلی       وتِ چشمانشیدایِ دو گُلِ 

 ها با همقصه گیری از تصادمِبه پیش     ه ن یبوقات چرا گوشو 

 ؟     آمیختنِ حواسِ عابرانو ریختنِ خونِ معنا و     در هم

      کندکاری میهایِ روزگار را دستزارینوزادش  زانویِیِ در آینه مادر

 خورانِ هر خیابان      نزول دو چشمِبا دلی شکسته     از  و داستایفسکی

  رسدیِ یک عنکبوت میبه انتهایِ چهره
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 گناهِ وجود
 

 غلتان از گنبدی فرو بیفتدگناه گردویی نیست که غلتان

 خورَد یا مچاله شود     ای تا تا بنامهو نَه برگی در گاه

 نجات دهد گیهچارسته است خودش و دیگران را از بیهرگاه چاله خوا

 کِشداند     چرا کسی ما را فرا نمیخودش و دیگران به چاه فرو افتاده

 یادِ آتشما را که میالدمان در سقوط بوده است؟     گناه بادبانی نیست که بی

 و نَه گنجشکی بَد بر گنبد     که به خاک سپردهیِ دهانِ بادها شود     بلعیده

 اند وانگل شبیهِهایِ چتر هرگاه باران چشم گشوده دریافته     که سیم

      "سهراب"یادآورِ که  ییِ قرمزآن مهره بسته "مدوز"بر بازویِ بازِ 

      "تور"نامه     نام گانِ مشبک را در شناسهو واژ

 کِشدونِ کتاب بیرون نمیچرا کسی ماهیان را از در

 ست جاوید؟ای به چشمانِ بیمارِ خورشید     که محکوم به زاد و مرگیو نَه سرمه

 گاه     یِ آن پرتیِ این غرقاب و بر لبهحاال در میانه

 نه مردن     گوهگونه زیستن     چهیِ اصلی چکه مسئله

 و چه چراغی را از خود به جایِ گذاشتن است     

 یِ دریا بسپارد؟     خواهد به عهدهیِ کار چه کاری را میرهادا

 "رُستم"بگمارد؟     این همه گردویِ پوک و یک  چه کارِ گِلیسردِ  او را بر سرِ

 یِ بیمار داردآن هم رُستمی که در زیرِ هر پَرِ مترددِ خویش     هزار اندیشه

 یِ نازکِ انار!     و پیکری نزارتر از ترکه

 شان را     ایی که بر شاخه ماندن یا سقوطاناره
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 شان را     ندار ماندپیمان شکستن یا بر پیمان پای

 زند!یا چه کسی     و در کجا ورق می یپیدا نیست که چه چیز

 وزد     بارد و باد میباران میگوید     خنجری در پهلویِ من سخن می

 بدیها زالویِ میانِ میلیوندر      ابدی هستیخنثا و و تو یک زالزالکِ 

  وجود ندارد!     در جهان گناهِ وجوداز  ترگناهی بزرگآری     
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 هایِ سرکششعله
 

 هایِ درگذشته     اند تمامِ گذشتههایِ شعر زندهدر شعله

 هاکِشند تمامِ دوستان و بوستانهایِ درگذشته سرمیو از گذشته

 شانگانهها     به دیدارِ بازماندو درهدریا     ها ها و جنگلتمامِ کوه

 آغاز و پایان     ست پهناور و بیآسمان چشمی

 زاراندر نی کِشدرا برمی آوازش و کالغ بادبانِ

 ند     شکنسوءتفاهم میاز  ایتهی هایِمثلِ نیها و سمت

 آمدن     رفتن برایِ باز     نوشتن برایِ زنده ماندن

 وجویِ ترازوها     جستها     به کوهها و کشیدن از پشتِ زمان و سر برایِ

 ند     بود هایِ درگذشته دو کفهتمامِ گذشته

 بود با قلب امضا شدهکه و دوستی پیمانی نانوشته در هیچ قراردادی     پیمانی 

 راتر پَری از زاغ     این حقیقتِ داغ اما کم     در مقصد مبدأ و در مبدأ مقصد بود

      از قلبِ شقایق دریافته بود

     گذارد فشانی یگانه را بنیاد میگان آتشهو مرد گانهیِ زنددر شعر شراره

 ثابتَدای گذرا میگذرد     در نقطهای ثابت میزمان گویا در نقطهچرخِ 
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 گاهنور تنها آن
 

 گاه که نورِ خودش را از دست داد     نور تنها آن

 گاه که حضورِ خودش را     ور آنحض

 گاه که سخنِ خودش را از دست داد     سخن تنها آن

 گاه که نوازشِ خودش را     نوازش آن

 خودش را از دست داد      یِگاه که شادیشادی تنها آن

 تازه شروع کردیم به فهمیدنِ فهمیدنما تازه     و ایمان ایمانِ خودش را

 دناستخراج کر را گُلیدیگران شاخه آهسته از دلِو آهسته

 دحتا در تنهایی     دیگر تنها نبواش هایبرگگُلی که هیچ کدام از گُل

 زمان عشق و عاشق و معشوق را     قصد و قاصد و مقصود راگُلی که هم

 ش توییاتو ظرفی هستی که مظروف     شتدر خویش دا

 شودمیت و کمال حاصل هالل     سعاد یِات در سیاهی نبضاز ضربِ و

      خواهدجسم تا کِی میآن آبِ بی

      دان بریزد؟گُل یک درمانِ بیدر درونِخودش را 
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 و آیینِ شب شهاب
 

 شب     تاریکِ ها به آیینِ یِ شهابگویا همه

 شمشیر و گردنسخنِ و به آیینِ      به آیینِ گسترشِ پنهانِ شَستِ شکارچیان

 اند     گویا آن خسوفِ از خاک روییدهرود آوردهسرِ تعظیم ف

 رونده     ها راهو در خیابان

 ندخانه دار اش دو جغدهایچشمدر زا که آن خسوفِ خرابی

 دسرِ خوابیدن را ندار خویش و یِسرِ دست برداشتن از پیشه

 دار است از تقدسِ مقدسانی سخن راندنخنده

 !رینندخورند و مینِ دیگر هر روز مییِ مردمامانندِ همهشان ماشینکه 

 !زندشان     آرامشِ اقیانوسِ آرام را برهم میِ موتورو صدایِ خُرخُرِ خواب

 زند     کسی در جایی پنهان دف می

 یویِ انسانوجگردد به جستها صدف میو هدف در میانِ میلیون

 ستمن ا یِآیینیآیینِ من بیاش نباشد کاغذی     هایِ بوستانکه گُل

     و  ی پالستیکیاین تصویرآینه و دیوار از آن که  یِو ناخرسندی

 است را در آغوش گرفته جری جالدآن آ

 کِشدزند و یکی شب را پیش میدو دستانِ تو یکی شب را پس می

 خزدیکی به سویِ آسمان پرواز و یکی به سویِ خاک می

 خنددریزد و یکی مییکی اشک می

 انداش چاق و پُرگوشتن شکارگاه که خورشیدهایشک در ایبی

       شب در امان نخواهد ماندهیچ شکاری از تیرِ پیرِ شکارچیانِ ناپاکِ
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 ها خودشان را به رویِ خودشان باز نخواهند کردگویا دیگر درها و پنجره

 ها!تر از کوچه و خیابانقرائتی تازهآغاز به قرائتی دیگر     ساکنانِ خانه و نه 
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 دیوار

 
 ست ایستاده در صدفِ وسیعِ هوا     دیوار گوهری

 اش را قرائت کردافروخت و     دفترهایِ درونبرو عمر آتشی که باید او را 

 آیندها و ارواح به سخن درمیزنند     استخوانمرا ورق که می

 اش به زیرِ چانهو دریا نشسته در خلوتِ خویش و     دست

 گذشتههایِ تنگِ دندانهای هستی دلریشان     تو آن شانهاش پویو گیس

 تنگِ آن همه دوستان و آشنایانِ گم شده     یا درگذشتهدل

 تو بودند هایِ چشممندِ ی که میزبانِ سخاوتنگِ آن مناظرِ رنگارنگتدل

 دیوار مگر چه راهی را در پیشِ رویِ خود دارد     

 ها     ها و ناتوانیگیهندانست دیواری که در زیرِ آوارِ

      هاست؟ها و ناتوانیگیهندانست یِقربانی

 با سیگاری از واژه و         ریبدتواند بفی میخودش را تا کِانسان و 

     شوندهایی از ترانه و نقاشی؟     این گوهرهایی که از مادر زاده میبا بطری

و آتش عمری که باید او را مثلِ گُل          اندبدیلشان یگانه و بیگیههم

 اش نشستدسته کرد و به تماشایدسته

      جا و هر زمانی که ورق زنندکهر استخوان و هر روحی را در هر 

 دیگریابند     مانندِ دو موج     پَرکشان به سویِ یکمرا و تو را می

     دیگر یکدیدارِ برایِ ریزان از دل دو خشت     خون مانندِ

      در یک شانه یِ تبعیدیزدهیِ تبمانندِ دو دندانه

      آب برایِ همیشه با خود بُرده استشان را که وطن
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 هایِ گربهرازی در چشم
 

 یِ آب     هایِ دیگر     لبِ رود و بوسهبهار و فصل

 ای بیش نیستندآتش     برایِ هنرمند بهانه یِیو بها و ارزانی و گران

 ها به هنری جاودانه تبدیل شوند     و ما پیشِ آن داورِ نهانی و نهاییانهتا به

 دستانِ نسیمی جوان     نه شرمنده و نه متهم به تنبلی

 بوسدنوازد و میآورَد     و غنچه را میلباس از تنِ غنچه درمی

 اشاز سخاوت و دانش     اشیهااز وجودِ بهار و مهربانیاما 

 شوند     پس     نمی هایِ هار آدمسگ

 هایِ ما اقیانوس را بپوسانَدکه استخوانپیش از آن

 وازِ مرغابیان رفت     و عشق و روشنایی را به آنان عرضه کردشباید به پی

 هایِ رنگارنگ و اعال در هنر بافتنهایِ مختلفی را با نخموضوع

 یِ هستی استهستهرسانَد به یافتنی یگانه     که پنهان در هنردوستان را می

 زند     ترین آبی     که از دیوارِ دل بیرون میو به زالل

 ها در روزِ روشن و در میانِ جمعیتشخصیتِ انسان

 اما در خلوت و دور از جمعیت     مانَدمی هایِ گربهیِ چشمبه مردمکِ شبانه

 اهکِشیِ دستاز صدفِ همه!     گربههایِ یِ چشمبه مردمکِ روزانه

 آیند     و او که از شعرهایِ من     دستانِ توست که بیرون می

 روندهکج راهیا در شعرهایِ من     گیج و مضطرب است و کج

 اند! اش را از روزِ ازل قیچی کرده بودهسبیل
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 یِ پیراهندگمه
 

 آییم     می عریان از گور بیروند     ما گوییِ پیراهن شعر میهنگامی که دگمه

 آغاز و پایانست بیشوید     دریا چشمیشما دوباره زاده میو 

 خوانندو پاهایِ مرغابیان با دعایِ بلندشان     پروردگار را به دادخواهی فرامی

 ند     هست سیارات امروز سَری بر گردنِ کهکشانی

 دریا را قرائت     شب و روز  "وزدمِ"و و فردا سَری افتاده در قعرِ گور     

 دکنمی  درمانِ جراحتبرایِ

 گرفته  خودشکه کیهان او را در دستِای هستیم ها کیسههر یک از ما انسان

 راهی تاریک و ناشناس است یِاش انداخته     و راهییا بر شانه

 نفر هستم  و من با خودم سه     است پاهای تو دو کهکشانِ شیری رنگ

 کند به دریا شنا می دریا     ناشناسدل و شکستهیِ و یک دگمه

 برساند یخدا را     به گوشِ شاعر یِتا فریادِ دادخواهی
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 اگر که نوزادان
 

 شد     راه میکارِ دنیا روبه

      خندیدندمیاز شکمِ مادر به این دنیا  اگر که نوزادان هنگامِ آمدن

 ها     کفش یِگِلی هستند چسبنده به جدارهتکهفطرتان پست

 دنیا کج و     یِ دوچرخهشوند     و فرمانِ ها زدوده نمییِ کفشاز جدارهکه 

 اندهایی که با اوراد و اذکار ساخته شدهجادهاش شکسته است     هایسیم

 ؟حالِ وَرد و یاسمنبه     به حال  اند تاچه تأثیری داشته

 دیگر دررفته است     هایِ فلک بادِ الستیکِ چرخ

 نقش بر آب شده استاش به تمامی     هایو نقشهها و کَلَک

 اگر چه گاهی نادیدنی     

 اره در خاک باقی ویادگارها نَمی هستند که هم

 ند     نشکوفاها میبر شاخهرا  هاو چشم

 این دنیایِ پیرکردار          ها به رویِ این دنیایِ غداراز بستنِ در و پنجره

 هایِ سمجگِلشد     حاال تکهراه میر کارِ ما روبهپنچر     اگاین دنیایِ دل

 گونه سر به فلک نساییده بودندهایِ فروتنی را ترک نکرده     و اینکفش
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 آیا این که عدالت
 

 شود در هستیآیا این که عدالت و راستی مستولی نشده و نمی

      یِ چپِ آدم؟ربطی دارد با زادنِ حوّا از دنده

 آید تواند از جانوریتِ خودش به درمی آیا جانورو 

 دَم به دَم؟      یِیِ درونیبا مطالعه و با مبارزه

 هدنبَرَقرار و دهانِ تو را با خود ست بیایسخن پرنده

 ست     کسان را زنده     ات خورشیدیتو را که هر نَفَس

   گیرنده در تاریکی   و زمین را پُر از ستاره کننده     مرا دست

 کننده با فرشته     نشینبه سویِ عدل و راستی     و همپوینده 

 کند؟ای ظهور میقیچی     ستچرا هر جا بال و پری ه

 کند؟یِ گُل     خاری بیرقِ خدایی را علَم میچرا هر جا چشم و چهره

 ای نداشتن     چنگ بودن و نوازنده

 چشم بودن و ندیدن    پا بودن و هوایِ رقص در سرِ هیچ آدمی نبودن 

       وده نیست بر گُل   هبی  منیِ حرف گرفتنِ شبنمِروزهکند     را دیوانه می دنیا

 یِ خودش را نشناسدقفسی که سازنده

      ندخواهد توانست از  قفس بودن رها شن تا ابد

 یِ راستچه در دندهباشد یِ چپ آیا این ماشینِ اسرار     چه در دنده

 دارییِ سرمایهیِ کمونیزم چه در دندهندهچه در د

 د؟سان سرکوب نخواهد شجاده به یک
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 تجارتِ مرگ
 

 مگر مرد مار و خار است و مگر زن پروانه و گُل     

 کنیدکه شما ما را به داشتنِ دو صفتِ مختلف متصف می

 ؟     ها را از هم جدافِ انسانو ص

 اندگویند     باز کم گفتهدر وصفِ موجوداتِ دوپا هر چه زیاد هم ب

 شان در دلِ زمین     و سرشان در سمایِ وجودموجوداتِ دوپایی که ریشه

 توان آموخت     اش نمیکه در هیچ مدرسهست این درسی

 آیدمینشاخی که نه با شاخِ گیاه و نه با شاخِ گوزن جور دراین 

 ومان و آوارهنخاآن بی     رودخانه در آشوبِ آن موجِ معصومِ رها شده

 ای جنسیتی نداردپارهو هیچ تخته     یابد نجاتی را نمییِپارهتخته

 تجارتِ مرگ است          ترین تجارتجا که عمدهدر آن

       ای را صید کند؟تواند پروانههایِ خیری میچه کسی از گُل

 دهدهایِ خیانت رخ میاش در خاکچ و تابست که پیمارینسیان 

 از زمین و آسمان      گیردامکانِ ازدواج را میاش هرهو م
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 اره تخم باقی ماندندوهایی که همتخم
 

 نکرد       آدمیاناو خاطرش را جمع در جمعیتِ

 خاطرش را جمع او  آدمیاننکرد در جمعیتِ

      و تفکر اش تنهاییاو خواهرِ خودش و برادرِ خودش بود     نام

 برشتهتازه و ش شعرهایِ اهایِ شمع     و نانشعلهاش بر فرازِ بام

      واره تخم باقی ماندنداینان اما تخمی بودند که هم

 یِ دوستی نگاه نکردندبه سپیده     یِ خرافات بیرون نیامدنداز زردینه

      دست نیافتندگان هگاهِ رفیعِ پرندو به جای

 ـ رنگبیگان ـ این تورهایِ هواژ   خورَد؟  دارد دنیا را میدهان چه کسی بی

 منتظرِ به دام انداختنِ چه چیزی هستند؟     

 جا جمع کندو در یکاش را مثلِ گیسقدر هم که خاطراتهاو هر چ

 شانه دیگر دوباره جوان نخواهد شد     و نه شمشادهایِ مرده زنده

 بَرَده جایی نمیچراغِ احساس     ره ببی یخِرَدو      چراغِ خِرَدبی یاحساس

 خانه دارد هایِ آدمیظلمت در ژرفایِ چشم   بَرَد  راهه مییا به بی

 ای؟برایِ چه کسانی نگاشته     یِ درونِ عمرت را برایِ چه کسیتو نامه

 بَرَد؟می و نامِ بر پاکت ره به بامِ کدام بدبده

 ؟گیرندمیـ این دستان ـ     دستِ کدام یتیمان را  گانهواژ

      با شعارهایی مبهم      نداشک زمین و آسمان دو شعلهبی

                     دکندعوت می ادیِ خخانهرا به  پروانهیِ پاکیو جمعیتِ مردم دهانی     که 
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 ؟و چه رنگی داردتدلِ 
 

 ایات بفرستم نامهاش برای؟     تا مطابقِ تو چه رنگی دارددل

 ایات جامهبدوزم برای ای دارد؟     تا سزاوارشاندازه چه ِ توروح

 ماه استسفیدِ یِ گُلِ اش دربارهخوابد ماهی     و رؤیایر بستری از آب مید

 آتش زدنِ آتشی دیگر نیست     ِ آتش در پی

 خاک کردنِ خاکی دیگر     اما گفتار و کردارِ آدمیِ و نه خاک در پی

      د با هماندارایِ دو رنگِ به کلی متفاوت

 خواهد از هر چه رخت که دارد بیرون آید و     پرواز کنددرخت می

 یِ عمل بپوشانَداش     جامههایو به رؤیاها و به تصعیدِ خواست

 من یِتصوراتِ هستیبالشِ تو از آب است     که تار و پودِ رؤیاها و 

 وارهشوند همو پوک می شوند     خاکواره خاک و پوک میهم

     یک شراره تنها مانَد و به جا می

 رنگ و عطرِ خویش است     یِ جامهگُلی که معتاد به 

    بیندنمیرا  آوازِ خروس یِگیهو سوخت     شنودهایِ عریانی را نمیدیگر سخن

 اند؟ها سرگردانست     که عاشقان در گورستانخواستِ دلِ من چی

     !به عکس است     یاو عقل فلفل  عشق نمک

 دهان در واقعیت است و پیچِ دشوار و پیچاما افسوس که سفرِ 

 بر دیوار و محصور در قابی چوبی      گیهزند یِیِ سخیتصویرِ سفره
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 آگاه توفانی
 

 خدایان را گزندهپَران خانه به خانه     خانه     اندیشهست بیایقرآن پشه

 اش دو غارند وبازنده اوست که چشمانرویِ انسان را بَرنده     آب

 خالیاز سخن اش فضل     و سه سکویِ در سینهاش یک فاضالبِ بیدهان

 دهد ست که جمالِ خاک را جزء به جزء جِر میقرآن جُعلی

 کندناکِ تکاملِ انسان را     جَعل میجغرافیایِ آب را     تاریخِ تاب و جالل و

 نیشِ حشرات را بر بدنِ عالم      دل     اثرِتوِ زنده و زنده

 کنیاثر مییِ زبانِ عشق     بیبا نوشانوشِ شراب و مستی     و با مزه

 اش یک بلور     و دهان     پیام از نور استچشمانِ معشوق دو در 

 گی را     هیِ زندگانِ بازهبلوری گِرد آورنده در خویش نامِ بَرند

 اندولد نشدهگانی را که هنوز متهبَرند

 چینندهایِ نادانِ دامنِ خویش را برمیدامنه ناکسان

 هاشان سکهگان     تا درکفِ دریاهها و ستارا تماس نیابند با یاست

 تارتنکتارهایِ  یِرا فریب دهد      اما با تاریکی ساحل

    ستتوان خو خودِ پرواز را نمی     توان بسترا نمی ذاتِ عقابپَرِ بالِ آرزو و 

 اش یک آزادهجغرافیاییای هستم که در بیآن آزادی یِیمن بند

 آگاه و سه توفانِ     گستردمییِ انقالبی به رویِ دو بیضه را اشبالِ گرمای

  ردگَای زهرآلود و بیابانهستند     که پشه ریخیتا کتابیمیزبانِ مهربانِ 

 و امضا کرده  نوشته آن را
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 میدان
 

 در خاک قائم با افکارِ سفیدمانان بنیان گذاشته بودند     مید یِرا در میانه ما

 مانبه تماشاینشسته  هاها بر نیمکتو فواره

      بُردو شما را با خود می     رفتموسیقی در آوندِ گیاهان فرود و فرا می

 نو جدا افتاده از بددستی بریده      زد در روحِ میدانزاگی میو زیگ

 فطرتان     با پستهنوز اکراه داشت از دست دادن 

 ندهایی منجمدها اشکسنگ     زنندههایی چشمکگان اشکهستار

      گذاریشوی     و رو به سویِ آسمان میجمعِ کثیرِ جانیان بخار می درو تو 

    ام گی ماندههیِ میدانِ زندجا در میانهمن این

 د     انهایِ شهید نشستهر بعید     بر شاخهگانی که دهنگران به پرند

      ام اکراه دارندهایِ خستهو هنوز اشک

 دمانراز میراه به انگلی دشان     یِ آنان که در زیرِ پایگویی با رخسارهاز سخن
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 انتخاب
 

 کندپیش از آن که ما دست به انتخاب بزنیم     انتخاب ما را انتخاب می

 اشهایها یا مرگگیهبرایِ زنداش     هایهدفیدن به هدف یا بیبرایِ رسی

 دارند     هم عمرش چروک برمی افتد     هم چهرهی که در چاه میماه

 شود     شکنند     اما ماه تسلیم نمیاش میهم دل و هم پشت

 میدهتَکَلُاندیشیده     تو را میپیش از آن که من به دنیا بیایم     تو را می

 گی کالفی سر در گم است     هزند    املیدهزُغَتتو را می

      یِ شاهینبیضهدر سرِ راهِ      دآیرهایی از غالف بیرون نمیو 

 و      "شغاد"در خویش  "یوسف"     دکَنصیاد چاه و چاله می

      هایِ انتخابِ تنگِ تنگهای چشم     ای صفریوسفی دارد     شغاد در خویش 

     اندافتاده بودهفرودر چاه اعداد      جا بیاییپیش از آن که تو به این

     اندبوده بردهتردید را به منقار  هاشاهین

 را بشنوند "گوکوان"هایِ گوشِ کنایهها گوشهپیش از آن که شبنم

 بوده است یِ گُل رفتهخانهمیهمان یِمِه به میهمانی
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 ایدب یِامپراتوری
 

 گیرد سراب رایک دیکتاتور است     که قاب می "باید"آقایِ 

 تهِ آب راکند به تهِ آب سطحِ آب را     و به سطحِ آب دیکته می

 گی     هسروته شبیه است زندبه خوابی بی

 گان بسیار چیزها دارند برایِ تعریف کردنهو مرد

 سنگ اش     سرب وست که در سبدهایمستبدی "باید"آقایِ 

 کند هستی رابینند     این مته هر چه سوراخ میخوابِ سراب را می

 رسد     رسد     صدا به صدا نمیبه تهِ هستی نمی

 آیدکوه     از نادانی به در نمی هایِیِ سنگرگهو رنگِ رگه

 در خواندنا آزاد گذاشته     در خوابیدن و اش ربوهایست که شبشب خانمی

 درآوردن     را   بیداریآتشِ    خویش  گوگردیِ یِیهایا از دنده

 من زمانی دراز به قاب خیره شده بودم     

بیرون آمد      آناز  یواشیواش     قاب تکان خوردتصویرِ در آهسته که کسی 

 رویِ من بر صندلی نشست     روبهگاه آنرویِ من ایستاد     روبه

 آدمِ خود است     که او حوّایِ بی     حوّایِ خودو گفت که او آدمِ بی

 فرستدهایِ بسیاری میو سرودهایِ خودش را برایِ سرا و سراب و سایه

 ای سوزان در تاریکی     بر دلی بنشینند     باشد که از دلیباشد که مثلِ نیزه

     زندنامه پرمینامه به لغتو گفت که پروانه لغتای بشکوفد    شکوفه

 زندرا در آنان خط می "دبای"لغتِ  و
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 بر سقف ایپشه
 

 هایِ دریا     تا زیبا باشندحتمن نباید معنایی صریح را بر زبان برانند خیزابه

 هایِ آسمان     هایِ روشنی را صادر کنند ستارهنامهقطعن نباید قطع

 کند تا دفند باشند     باید متشکر از تصادف بود که گاهی کمک میمتا شکوه

 حتمن نباید عشق از مشرق برآید و     ! آفات کند     و به تردید برسددفعِ

 دارد را بویِ عنبر یدر مغرب غروب کند     درودِ تو گاهی بویِ دود     گاه

 دارد      ی رنگِ نجات رانگاهِ تو گاهی رنگِ نهنگ     گاه

 بر سقفِ اتاق      ایو پشه     کفِ خانه از تصادف است

 اندیشداش را بر سقفِ اتاق ستون کرده و میدست و پای

 باور و ناباوری          یاری و دشمنیاست!     شده  سقف که وجودِ او مانعِ سقوطِ

 دراز و بلندی هستند هایمه از ابتدا تا انتها دیواره     عشق و حسد

 د     افرازبرنمی و از پشتِ دیوار هیچ حقیقتی سر

      استجریانِ برقِ عقل قطع شده 

 دریا از اوست یِاندیشد که امیدواریفانوسِ خاموش می و 

 صدایِ دف  باخواهد میاش را آلودِ ترکیدنِ پندارهایو حباب صدایِ خزه

        تاخت زند

 ایستم     در برابرِ خودم میتو معنایِ واضحی نداری     من 

 ببیند ترتا آینه خودش را به
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 ننو
 

 گی     ههایی از آب زنددر خانه سی از آب    مرغابیان با لبا

 خوابندهایی از آب میخوابهایی از آب راه     در رختدر خیابان

 کند کفِ اتاق را     مگسی دارد با جاروبرقی جارو می

ش انسان را     بلعد به درونِ خویفرو میمکد     و جاروبرقی با بادی شدید فرو می

 انداک کردههاست که خخدا را سال

 گان هدارِ زندگی بود     و دوستهکه به دنبالِ گشایشِ معمایِ زند و آن کسی

 افتاده است یِ خودش فرویِ قیافهاش تنها مانده است     دنیا از قلههایبا بال

 هااعتنا به حرفچنان بیدلِ آینه شکسته است     اما بوتیمار هم

 است ول آتش مشغبه تیمارِ سرزنشِ این و آن     و ستایش یا

      تکاندمیکه هایِ باد دست ارلباسِ سالوس 

      یپاپیونیا  یکراوات یمدرن هایِشپش

 خیزند     برمیباز و افتند     از او فرو میاصالح کرده و عطرزده 

      هویت سکناهایی بیدر خانهراه     و یادگار یاد هایی بیدر خیابان

 بینند     را می انشیی از بربریت تصویرِ خودهاو در برکه

 ؟!پیچِ جهانعمامه و گشایشِ معماهایِ پیچ

      گونه و کِی روشن خواهد شد؟    هریشه در قعرِ اقیانوس دارد     چ کهچراغی  

     اند     خوانِ منآوازهبارهایِ باز آمده از آن دنیا  غ

      آخر این ننو یک سرش به ننگ بسته شده

  آن سرش هم باز به ننگ بسته شده
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 روح هایِاتم
 

 دانندها را میانگلحضورِ ها     آغاز و مقصدِ خطِ ممتدِ اشک

 اند     هایِ روح بیش از حد نازک و ظریفاتم

 تاب آرندگی را هیِ زندکتابِ تاریکِ پُرتازیانه که

 مانِ مهربانِ من یک پَرِ کوچکِ سفید بود     همی

 گان را با من در میان نهادههایِ زیبایِ ستارنقطهی که رازِ نقطهممَحر

      به من نشان داد     اش درونِ ابرها بودهایگاهو قطاری را که ایست

 دند     ها بریِ انگلخانهبه ره ها دریغا     که بر چهره هاخطِ ممتدِ اشک

   کنند   ها طغیان میخوشا تابلوهایی که در خیابان

 !هایِ آهنی باشندمایِ آدمخواهند بیش از این راهنو نمی

      هزار بار تمیزتر که پروازش پَرِ زیبایِ انتحاری خوشا

 ِ این فلزهایِ ناطقزنگاری یِگیهباالتر و واالتر است     از زند

 دنلرزد به شدت میندار یانگشتانِ سبزِ گیاه     !هایِ متفکراین پالستیک

 آیا تصادفِ خنده و دهان رخ نخواهد داد؟دیگر      دنپراش میهایو پلک

  و ـ این تنها یادگارِ تو ـت یِ روحِهایِ باقی ماندهو آیا با اتم

 ؟در زمین چه خواهد رفت

      ستا هم آدرسِ تو را گم کردهابرها  تِرَنِکه ای 
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 ها و تصاویرسایه
 

 کردندندازی مییِ صید تیرااینان یک عمر     به سایه

 چیدند     از تصویرِ درختان در آب ثمر می

 گرفتند     اینان یک عمراز عکسِ خورشید در آینه گرما می

 اشتباه گرفته بودندو دوغ شیر  را     با "از ماست که بر ماست"

 ای     با لکه آفتابِ افتاده بر فرش را و شعاعِ

 آینه گرفتن از سراب     سوراخ کردسوراخکه جارو قلبِ شما را سایید و چنان 

 سرِ آب را به باد داد     و خاک     بوسه بر جاپایِ صیاد زد     

 در خویش دارد را ایزد خود ابلیسی     ایزد ضدِ ابلیس نیست

 اند     هر دو از یک جنس     ِ آتشسقوطو کفشِ   صعودو کالهِ

      در راستایِ هدف یچون تیر     دومروم     عریان میعریان می

 چرا تو دل بستی به دوغ          سوراخِ مندلِ سوراخ    و هدف 

 و به دروغ          د؟دابشارتِ دودی سفید را میکه 

      الیِ بادها؟     حاال در البهکردتبلیغ می را عدالتیدرو کردنِ بی که

  ای از دلی     انگشتی از دستی     مویی از سری    تکه

 هایِ خویش را دارند     اما دریغا که خورشید از مدار وقصدِ تصحیحِ غلط

 عقربه از وقتِ مقرر گذشته است     دلِ ببر و پلنگ شکسته است   

      ام     از قفس رَسته استنگم یِجمعی پرنده     گورهایِ دستهو به جایِ

 در آب      ییِ درختتصویرِ افتاده ادن بهد پشتِ خویش را تکیه

   یِ خاک راهایِ زیباکالمتمامِ تکیه
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  !دکنمیدهانِ نهنگ  مزه برایِخوراکی خوش

 

 مرزبان
 

 ها راامها را     این من گفتهامها را     این من شنیدهاماین من دیده

 ند     بیای نمیهی     هیچ شریر و شتهدر هیچ شهر و در هیچ د

 دگویای نمید     هیچ شریر و شتهشنوای نمیهیچ شریر و شته

 یِ دریا     خانههایِ کتابکتاب

 یِ دریا بودن     خانههایِ کتاباند به کتابخوشدل

 گیردهایِ خود زیستن     آب از آب افزونی میبه در خواب و خیال

 بیند     آتش از آتش     اما آدم در آدم غالبن رقیب می

 اممرزِ زبانمن مرزبانِ مرزهایِ بی     بَرَدمی یروآدم از آدم معمولن آب

 امشوم توسطِ عزیزانا فهمیده نمیو در بسیاری موارد حت

 واره     روان همهایی درازند که راهانگلها شاید راه

 اندها شاید از جنسِ توهمآیند     کتابدیگر از آب درمیحریف و حاسدِ یک

 کند     ریا شنا میسود در دکه وهم در هوا پرواز و 

 و از هجومِ شریران و شیادان؟     اما پروانه را چه پروا از فهمیده نشدن

 ها بوده است     اره این میدان     مادرِ وقاحتوهم

 به جانبِ اوراقها را زنهه است مورها و آتشو گسیل داشت

 ه چه لطفیها ببا آن که بوران است و هوا سخت تاریک     پیدا نیست که نطفه

 شوند؟تبدیل می زادیکنند و     به آدمگیری میتندتند جفت
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 کانِ کمالم
 

 شانشان و حرفها گاهی حقیقتها و سیاهیسایه

 قطره بر بطری ها و از اجسام     و شکِ شفافِتر است از نورواقعی

 گویدان سخن میسگی به یکهاز جذابیتِ مرگ و زند

 کنیمتارکه با خودنمایی میتو در خلوت و در تاریکی 

 مستانه دارد      ات صداییو سکوت

 در خاک هایِ چشمها هستند     و دانهانها عصاره و سخنِ واپسینِ انسسایه

      شوند میچراغِ خاک 

 هایِ شکسته     ست با درها و پنجرهایقلبِ من کلبه

 مثلِ کاغذی باطله به کشوی تاریک شده و خودم پرت

 لباسِ سایه را اگر از تن دربیاورند          اکنِ کشوری ناخواستهو س

 شود     و لباسِ خورشید را اگر از تن     سایهخورشید نمایان می

 گرانهتر است و حسابمکرِ کریمان و فاضالن بسیار ظریفانه

      زمین و آسمان میشه آونگ در میانِو انسان ه

      یِ میانِ مگس و سیمرغدر فاصله

      شمارپرسش بی ن تاریک است وهوا چناحاال 

 قضا و اختیار چنان درهم تنیده     که جایِ سوزن انداختن نیستو 

 کمال تنها در آن دیاران و در آن دلی وجود داردو 

 نگی و غمِ غربت وجود ندارد! ته دلک
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 هایِ توحدیثِ چشم
 

 نگ رادلِ خاراسای که سوزانید و متالشی کرد آن قطره

 هایِ افقیکرد     و آن آتشهایِ تو را بیان میحدیثِ چشم

 یعنی خوابیده در زیرِ خاک     از نسیمِ وجودِ تو زاییده شده بودند

 کننده است تسلطِ یک قطره     بر قلبِ هزاران خار و خاراسنگپاک دیوانه

 کند دلِ آهن و فوالد را     ای که رام میقطره

 سازمو امید و آرزویی را     که من میو ویران هر خانه 

 کنند و     اشارات خودشان را بیانتصاویر خودشان را نگاه می

 اند     یشها شنوایِ جانِ خوو اندیشه

 دهی؟اضافه می پس دیگر تو چرا توضیحی

 هندسه و     چارچوبِ اش از این سنگ شکل

 زندنبضِ آدم تند می  زنند   ادبیات بیرون میمرزِ اش از هایِ سینهسخن

 گاه که خاراسنگی     مثلِ آن     ایبه گاهِ احساسِ وقوعِ واقعه

 صدایِ خود را صاف کرد و     پشتِ خود را راست     عمود در زمین ایستاد و

 ند؟کبر دوپا راه رفت     چه رازی در ابرهاست که جانِ ما را آب می

      زیرِ خاکذره از خوابِخاک     ذرهزیرِ  هایِ آتشِ غنوده درست که دانهگونههچ

 گذارندها گام مییواش به خیابانیواشخیزند     برمیشوند     بیدار می

      آیند؟باز می    هایِ خود یکی به خانهو باز یکی
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 تنگی بوددر ابتدا دل
 

 گنجیدیتنگی بود     که تو در دلِ خویش نمیدر ابتدا دل

 دیگران سخن بگوید ات با نورِ چشمِرفتی     تا نورِ چشمیرون میو از خویش ب

 ات گوشِ دیگران را ببیند     از گوشِ دیگران بار بگیردو گوش

 ریزی کرد برایِ چیزی  ها برنامهنباید نشست و مدت

 توفیدنگی میتری کرد برایِ کسی     در ابتدا دلباید برخاست و سریع کا

 آشوبید     مختلفِ بدن را برمی هایِو خوابِ اندام

 ای کاشتها دانهو سخنانِ فانوس دودناک بود     باید برخاست و رفت و در دل

 ای نگاشت     برایِ کبوترها نامهبرداشت     را ها دامی از دلِ دانه

 سروها بالشی گذاشت     یِ خستهزیرِ سرِ  درانتظارِ پاداشی     و بی

 جا را فرا گرفتهه همهمِه است حاال اما ک

 زایدها و تبرها بار گرفته     اما نمیمردم از توفان یِگیهروحِ هم

 ها را بافتهنگی     نخلتکه از دل شود این نخیاما بریده نمی

 حاال ما به سویِ کدام درختِ خرما برویم و او را سخت بتکانیم

 ار شوندسال     از خواب بیدگانِ این خاکِ کهنهتا خوابید

      اندوه چیده یِچین از چهره     و بساطِ زندان و دود و دار برچیده

      به آسمان یک هستهاز زمین و فرو افتاده 

      اشینآتش یک هسته که با  هزاران دستِ

 بسته است؟ کمر راهِ حیاتسرِ به پاک کردنِ سردی و مهِ از 
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 دو پیام و یک صفر

 

 کنندر فرازِ کوه و دریا و جنگل پرواز میشان بها با دوبالواژه

 رانند     ها میشان در خیابانها با چهارچرخواژه

 سازندای میکنار خانهسنگ و هزاران آجر     در هر گوشهها با صدها تختهواژه

 اما ساز و آواز و پرواز را     اما خزش و جهش و رانش را

 ند     ابه کمین نشسته هزلتوفان و سیالب و زل

 آیا انسان برایِ کاری خاص و با پیامی پاک     بر خاک نازل شده است؟

      ست؟     چه کسیگیرنده دهنده و پیامو آیا پیام

 رود گان میهگاهِ ستاراین بخار که به سویِ ایست

 آدمی دارد      هایِ منجمدِدر اشک ست که ریشهقطاری

 هایِ مسافرانجمیلِ چشمهایِ ارند جملهچه چیزهایی را ند

 ها هنوز به کارند واند     که کمانها و عطرهایی را ناگفته باقی گذاشتهو چه پیام

 یِ تو     ابرو وقتی که در زیرِ دوهایِ عقیم به بار؟     عقل

 گونه دنیا را ببینم؟     هجایِ دو پیامِ زیبا خالی است     من چ

  یک صفر به تعجب باز مانده است تو     باالیِ چانه که در  قتیو

 ها را به مبارزه علیهِ غارهایِ سرد و سیاه فرا بخوانم؟  گونه عقابهمن چ
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 تونل
 

 انتهاست هستی     تونلی تاریک و طوالنی و بی

      هایِ هوشیارترین هوشکنندهمست

 شها نسبت به وجودِ دیگری     و وجودِ خوییِ انداماندازندهو به شک

 ست     اش آدمیاین همه دام و یک دانه     که نام

 در تونلی سرد و تاریک آیا     !روزذره و روزبهبهاش فرساینده ذرهجسم و

 د؟     چه کسی جز روحِ ظریفِ توتواند باشافروزتر از عشق میزی شبچه چی

 سرافراز خواهد گذشت از باریکایِ نام و ننگ؟     در این آوردگاه     

 باز نیامدنِ ماه از سفرِ دیرین ست     بها یقینییگانه یقینِ من     به بی

      بزرگ ایاش چون نقطهاز سفرِ سرد و سیاهِ خویش و     ننشستن

 ست با خطاهایِ پیاپی     هر انسان خطی      هستیدرازِدر پایانِ داستانِ رازآمیز و 

 اش محسودِ دستی دیگرو هر دست   اش روان از خوابی به خوابی دیگر  و پای

 گیهزِ لیز و خطرآمیز و هزارتویِ زندهایِ دیگر     در دهلیدست

 اندها     دَمی روشن و دَمی دیگر خاموشکه امید و آرزو و چراغ

 اندهایِ وجودِ ما امروز شاد بر زمین و     فردا گریان در منقارِ زمانو دانه

      !نام و ننگ راو بیا تا از یاد ببریم من و ت

      !اندهایی     که تنها مانندِ دهانِ بازِ نهنگبیا تا بسیار دور برویم از انسان

 بسته به زیبایی     یِ دلبیا تا چون دو ذره

 به جانبِ خورشید در تَکِ آسمان پرواز     

 ست بکرفرصت برفی     !شنا کنیم دریادلِ وجوگر در جستِ چون دو ماهی
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 اش سخت در خطر استرویرفی سفید و قلیل     که آبب

 مان بنویسیمیهامن     بیا تا بر آن     با قلمِ عاشقِ قلبمحبوبِ بیا ای آتشِ 

      !که تنها حقیقت و تنها یقین     لحظه است

 عشق باشد؟تابشِ و لحظه را چه سود اگر که تهی از 
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 هدهد
 

 ده به در و دیوارهایِ داالنِ رگمن خونی هستم سرکوبن

 کنند به جانبِ نور و هوااما در و دیوارهایِ داالنِ رگ     مرا هدایت نمی

 هایِ درخشانِ تواَند     ها خندهشبنم

 کنند     ها چون مادر از آنان مراقبت میو برگ

 دیگرانیِ تواند به خانهونه میگهتواند بیابد     چ خودش را نمیهدهدی که راهِ

 انِ خویشدرمغان؟     من خونی هستم که در زهپنجره و پلکانی کند ا

 دهد     را پرورش می "سیاوشان"گیاهِ 

 دارند از سرِ ساکنانِ این سرا     ای نور ای هواو جنگ و رقابت دست برنمی

 جا و آیید شما به اینچرا نمی

 پریشانِ ما؟     دارید به گیسویِ ارمغان نمیاز اقبال را ای شانه

 را "سودابه"گویند که لرزند     و به تو میها میها بر برگوزد و خندهباد می

 آنان     ها را دوست داشته باش!     که بیکه سودابه

 هایِ جهان     دودی بیش نیستندتمامِ سود و سرافرازی

 وان استر ها و عطرها از آنسوزد     و اشکهایِ جنین دارد میرنگِ چشم

 امگیههایِ دیوانام     و با خندهبیلیِ هاریختهبه ناحق چرا که من خونِ 

 اش خندقی که حاکمان     کوبمهایِ خندق میسر بر جداره

  مَردمَداری استظلمت و خأل و 
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 مصنوعِ ناطق
 

 گناهبی و جانورانِورزند     شک نمیدیگر رَاعضایِ بدنِ انسان به یک

 اند     ایتِ هر آیین و دین و رسمرها از رع

 اند     ها     از اشک برآمدهبینی که خانهاگر خوب بنگری می

 یِ این و آنجاودانه یِگیهدرهایی از روح     و بست  هایی از جان و   با پنجره

 ست     هاییناگزیرِ اندام یِتنگیو دل گیهـ هر دو ـ     از خست

  در تن بودن     با تن بودن     تن یِگیههمیش دهنده به حبسِتن

 یا     این دن باطن و باطلِدر بطنِ بی

 دانِ ظلمتی دیگر ریختاش را در زهیِ ظلمتی نطفهنرینهنخست 

 عطری گریخت و عطری برجای ماند     آن رفته به این مانده     

 حسادت ورزید          و این مانده به آن رفته

 هایِ آهنی را انسانتِ مختلفِ بدنِ این حاال قطعا

 کنندمی محکمبندند و ها میبا میخ و پیچ و مهره

 یِ قفس و     روانه عناصرِ زیبایِ طبیعت را

 کنندها بر پا میدر شهرها     چون مجسمه چوبین رایِ پوسیده مذاهبِ

 خزی     میبیرون  ذره از جسمِ خودتتو ذره

      خریمیدو بال  برایِ خودت روی وبه خیابان می

      رویباال میعقاب عقاب    و  یریگمیخُرده پرخُردهبا آنان و 

 وی     رگان آبهصورتِ ستار از گاهآن     ریزیمیخنده خاک هایِ خندقر و د

 در زمین دچکنقاب فرومینقاب
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 هایِ شرماز کوره

 

 یِ آدمیهزار اجسادِ سوختهدهند     بویِ هزارانهایِ تو بو میحرف

 تر از جانورانهایی ساخته شده به دستِ موجوداتی     جاهلدر اردوگاه

 رفت     یِ او که به سویِ آفتاب میمن در سایه

 گون بودمهایِ ستارهترین صدایِ هستی     و دوستیبه دنبالِ اصلی

 هایِ توحرفد آورَفاشیستان را به یادِ گیاهان می یِحرفه

 ایهایِ نقرهگناهانی را     که زیبا چون باراننیز آهِ بی

 زارانرنگنیباخته در ند     من رنگی دلشوبر خاک باریده می

 انداش جالدانهایکه ستونِ خیمه     مبودو بیزار از جهانی 

      ؟رویدمی بر خاک     داس هایِ پاشیدهدانهیِ سایهاز چرا 

       هایِ اللهنالهناوکِ زاری و یِ نیزهچرا 

  ؟  شکافدمیندیوار و درهایِ آهنی را دلِ 

 کند؟را روشن می آزادیهایِ چشمکجاست آن چراغی که 

 ای     بزه و آوارههایِ بیچه بسیار گزاره

 گی     هاگرفته از زندترین کامی نکه خُردسال و کوچک

  سکوت     گرفتارِ گرازان و خوکانِ

 شدند!      طلب فرصت کفتاران و کرکسانِیِطعمهیا 

 شان به جانبِ آفتاب     در سرِ راهِ رفتنکه چه بسیار کسان 

 شدند! دلِ و داس به دستنامردمانِ مردهآماجِ تیر و تهمتِ ناکسان     

 نام و نشانِ جهان     و در دودها و بخارهایِ آسمانحاال من در گورهایِ بی
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      !گردمدر به دنبالِ خودم میربهپریشان و ویالن     د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هانقطه
 

 گی     ههر راهی را که پیش بگیرند در زندها نقطه

 ها به مقصدی یگانهافتند     و نطفهگی بیرون نمیهیِ زندباز از دایره

 رسند     یا اصلن به مقصدی نمی
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رفتم     پیش میهایِ ناشناس من برگی بودم که بر آب به سمتِ پیشانی

 آوردم خالی     ها برمیو از نقطه     گذاریهایِ ظلمانی را نامزاویه

 دنِ تو هر راهی را که در پیش بگیربد     اییِ اندیشهبرایِ چهره

 ها     یا دودناک خواهد بودافتد     و نوزادِ فتیلهیِ مرگ بیرون نمیباز از دایره

 است     جدود     سومین ستاره کیا بی

      ؟نیازی به ایزد و ابلیس ندارد ای که آن ستاره

 روان در هوا و     اش ایون لبکی کهنی کجاست آن

 هایِ خالزده؟     تمامِ تحقیقی ِمعناهایِ بوگرفته و کپکدرنده

 تنها بر سطحِ پوست لغزیده است تا به حال     

 وجود      یِد و     چراییرویِ دلِ من پیش میهادر آب چنان برگیو هم

 شودای که شکسته میدلِ هر هسته     /ه پیدا ها     نَچراغ یِییا نَه وجود

 ای دیگر در اوست     ای طوطی     باز هسته

 شهاب بردارهایِ بیبیا دست از این تکرار و از آن پیشانی

 اشهایکه زاویهاند و بیزار     از ادراری ها دیگر خیلی خستهتنهکه پایین

     یا زرد نگارد گی را یا سفید میهزند

 کنند     گیری میدیگر جفتنگاهِ ابلیس و ایزد در آینه با یک

 هایِ کمانِ کمال در هندسه راست نخواهد شدو گوشه
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 تو آن کاغذ بودی
 

 گذشت اشکه اتومبیلی از روی     تو آن کاغذی بودی افتاده در کفِ خیابان

 دریا گریان     هایِ من خُرد شد     مرغِ حق در فغان و ندهو د

 چنان به راهِ خود پویان     ها     همها و آهنولی سنگ

 بیابانی بیگانه      شده درآن درختِ غان بودی     پرتاب تو 

 و پایی در زنجیر     با دهانی سرشار از پرسش 

 دکنمی تبعید به دیارانِ تب و سرگردانیعزیزِ دفتر      گان را از آغوشِهباد واژ

 دآورهایِ مرا به یاد میچشم     و باران دور از یاران

 نیست      شانتَکبا تَک     یِ مرغان است اماحق با همه

      اما در ارزش برابر نیست    شان یکی ذرات یِگیهبا گوهر در فشرد و سنگ

 یک خودرو کُشته است     ا در خیابانِ خاموشِ دو اندیشهخدا ر

 دیگر بودند     یارِ غارِ یککه شبی روزی و سه کاغذِ تیره

 انددیگر دشمنیکسخت با   اینک

هر حوّایی که زاده شود          هایِ زندهماشیناین یِ چپ یا راستِ از دنده

 د بود آدمی مصنوعی خواه
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 گیهتقدسِ زند
 

 شنودمویِ تو را نمی     بیندیِ تو را نمیگشاید و رویک روز دنیا چشم می

 هاگذارد و در کوچه خیاباندست در دستِ تو نمی

 کند     ها را با تو تلفظ نمیکوچه خیابان

 تابی؟داری     و میای خورشید حاال دیگر تو برایِ چه سر از خواب برمی

 ت؟سکی تان     باهایزدنرار و چشمکگان حاال دیگر قول و قهای ستار

 زنی و     و ای زمین چرا به سر و صورتِ خودت عطر می

 پوشی؟     ات را به تن میهایترین لباسبه

 روندچنان مانندِ گذشته     از سر و کولِ هم باال و پایین میها هممور و ملخ

 کرده     هایِ بدنِ خدایِ مرده     و انسانِ غروبماندهتا باقی

 معنایی را ببلعند     ی     و معنا و بیو هر هستی و نیست

 گان     هاش به زندگیهبسته به این که یک زنده در زند

 هایِ زیبا     و زنبق و زند را ارمغان کرده باشد یا نهگی و زمزمههزند

      گاهِ شمع و شبنم و شقایق خواهد بودخاکی نشست

 و نفرین و نفرتگاهِ خار و خارا و خنجر     لعن و خاکی خاست

 ها سرِ برخاستن از خواب را ندارندحاال چه شده است که ملحفه

 زدنِ پاهایِ رقص و شادی را؟     ها سرِ شانهو شانه

 پرده شیون و     حاال چرا پروانه بی

 گرید؟اش     زارزار مییِ فرستاده نشدههایِ عاشقانهشهاب در نامه

 ها هستند     ها و غنچهچههم اُستاد هم اَوِستایِ من     ب
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 بینیگشایی و رویِ دنیا را نمیچشم میتو در زیرِ خاک یک روز و 

 

 

 

 

 

 راهِ سوم
 

 خواهد از دلِ دیوارگنجد و     میآن آجری که در جانِ خویش نمی

 و از زندانِ این جهان بیرون بزند     شاعر است     

 پودی از آفتاب          ها بافته با تاری از مِه وجامهتمامِ و 

 جویم     راهی ره بَرنده به گنجی از روحی جاودان     من راهِ سوم را می

 گانهباشند     شاعران و ستار نشسته زانویِ هماش زانوبهراهی که در هر کنج

 ها     ها و زلزلهکجاست آن آجری که از دلِ ویرانه

 ورد     آیپاک را بیرون م و انسانی هپروان

 هایِ جاری در جوامعِ جورواجورِ جهان     و از تنِ جمله

 یِ پنهان     شود پیدا     ستارهتا شاید آن تَک     را معنایی جاودان جامهچون 

      ؟ ه زانویِ عبودیتی ساییده بر خاکو دیگر نَ

 جویددستی از انسان مِه است و دستی آفتاب     و آسمان پایِ سوم را می

 گو     یعنی شاعر نباشد!روغپایی که د
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 آوازِ آب
 

 اعصاب سوخته     صدایِ ها داغ و رگرنگِ 

 مغز متالشیآشیانِ چشم پوک و یِ سایه

 ت و از چه     چنین ناالن؟سدید و دست گریان     این پیکرِ کیپا در تر

 ی وپرشِ پلکِ ماهدریا و     اخم بر ابرویِ پارو      یِچین به پیشانی

      این ترکیبِ کدام تیمارستان است      فلس یِگیهافسرد

 ؟     دریا به تو تلفن و به تو نامه     اش کجاو آدرس

 گی نههای از زندتو هیچ جوابی و نشانه اما از جانبِ

 این کدام سیم و کدام کاغذ است     یکی خود را فروخته به طال و

 اخه و به یادِ یارانِ مغروقآتش؟     آب نشسته بر شتهمتِ  یکی گرفتارِ

 خوانَدآواز می     هیچ امیدیمغلوب     اما بیِ و به یادِ انقالبیان

 گیرد و     ت که باز پَرمیساین آرزویِ کی

 گذارَد؟در زیرِ ابروانِ الله     النه می چون دو چشمِ امیدوار
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 هایِ مرده ماله
 

 آزارندپیچند و میبه پَر و پا می تردها بیشهایِ بلند را     بافضیلتها و شاخه

 ها دارد     و اصلِ آزادی آشیانه در ریشه

 پیچک یِمستیبیها هستند     و گانِ عالم واژههماندگارترین پرند

 خواهند؟هایِ ما چه میمعنا     طول و عرضدیوارها ملول و بی

 عشق؟      یِ سرشار ازهاغارتِ قُلکاز   دارد   و توفان چرا دست برنمی

 هایِ بلند در این زمانه     ها و فضیلتشاخه

      ها دارندرذلوجودِ ها و تر از فضلهارزشی بسیار کم

      ! گی و یأس و اعتکاف پُربارندهو از افسرد

 ند؟درخشمیهدف و بی     شانطور برایِ خودهایِ آسمان همینآیا پولک

 در تابوت به گُل و برگ خواهند نشست؟     ها     تنها و آیا رنج

      تعطیلی ندارند یِتاریکیای از هایِ خالق زاویهمستطیل

          آیدهایشان در زبان جمع میو گنج     اند   هم مستشراب بیطور همان و

 با گیسویِ بلندِ تو در سخن است           گانهستاردرخشانِ یِ اندیشه یِشانه

 دیوارهایِ سست و سترون      تنها و     ها داردصلِ استبداد آشیانه در ریشها

 است هایِ مردهمالهیِ کارِ مایهدستشوند     زیرا کمال     دوست می کمالبا 
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 منشورِ عشق
 

 ست سرشار از نور     نورهایِ فرهیخته و جورواجورعشق منشوری

 سمان     شکارهایی مهم برایِ هر کمانهایی رنگارنگ در آگان واژههو پرند

 ستز قفس رهایی نیست؟     از آنِ کیست     که انسان را اگی چیهفسِ زندن

 ای؟یِ جاری در بادهایِ جلگهیِ مجنون     این جمجمهاین جمجمه

 کندبه سویِ او نمو می "نامی"ه و سرسبز     که هر داست سرگشایعشق نامه

 ایهایِ غزل را     تو هنوز ناخوانده ماندهغنچه   و ارمغان به جهان  

 آیند و ها نمیای     که بسیاری قلبیا خود خوب خوانده نشده

 امزنند     من هزاران بار از مرگ بازگشتهمشتاقانه خودشان را به تیرت نمی

 گونه طیفِ عشق     هسرگشته از آن که چ

 گیهست ذاتِ زندو چیت؟     زمانِ آزادی و زندان اسگذارِ همبنیان

 دارند؟صید هم صیاد آن را دوست می بان     که همکه هم زندانی هم زندان

 اش     ای     که غمزهست     هر واژه غنچهایهر بچه واژه

 کند     ها را مست و مجنون میها و چشمگوش

 دریابندهامهنویسنده و نای بوده است عاشق     نامهاین جماد روزی جمجمه

 تپد     نیز از خونِ اوستها میاش بر فرازِ نیزهاما افسوس که حاال دریا     قلب

 کوچه      به رود کوچهکه خفاشی نامِ خدا را بر خود نهاده     و می

 فروشد به خورشیدها     قفس و خسوف و سوره     و می
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 یک شاخه کالمِ تازه
 

 است     اما باید بیفزایم که کمالِ مرگ مرگ "مالک"گفته بودم که 

 از زمین است:  یِ اجسادویشِ رنگارنگ و دوبارهر

      خورَدکمانی که بهارش به هدف می

 گذردها میچکان ـ     از کوچههایِ خونقلبنبضِ اش که ای با محتوایخُنچه

 ر و مردادولی دیگر کسی را سرِ سربرون کشیدن از پنجره     و دیدارِ رویِ تی

 بهشت نیست     یِ اردیدادهیِ بهشتِ بشارتکالمی در بارهیا شنیدنِ 

 شود     که کسی که از تو دور می     ها به من گفته بودندپروانه

 رِ شاهین و     اش دیگر به شاهپهایو گمانه     کندرا گم می  شمع نورِ

 هایِ شمشاد نخواهند رسیدشاخهنوکِ دستِ به 

 قدر پیداستعشق مشخص نیست     اما همینِ سیهند شکلِ

 مرگِ کمال را باید جشن گرفت     هاستو زلزله فشانآتش یِسرچشمه او که

 سبز شدنِ خود و          گیرندیِ خفته در زیرِ خاک از سر میچرا که جمشیدها

 هایِ ظریف و مضطرب     زمین و زمان را     و مضمون یِسرافرازی

 شَترنجید     ای شاهِ پیراهنکننزدایی میضِ فروردین دیناز نب

 یِ سرودخوانِ آرَشنگفته بودم که برایِ رسیدن به آستانه مگر من به تو

 ها ها و رنججدایییِ دارویِ دردِ جاودانهو به نوش     آتش تخت و تاجِ به

 اول از همه باید انسان خودش را هجو     

 هجی کند  ارِ دیگران است   کردیرِ ظاهرِ ذاتی را که در زو دوم 

 طاقه به رویِ هم چیده هایِ طاقهاین طغیانآخر 
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 شان نیست نه اندک شباهتی به دیوارِ چین و     نه با برجِ بابل ــ که

     طَبَقِ یاغی  تعلق به سه طَبَقِ طاغی     سه

 دارند گانهمانده از مردسه طَبَقِ باقی

 ارمغانِ یاران برایِ یاران     در آن کجاست آن فصلی که 

 زده     و از آفتاب سوخته     یک شاخه کالمِ تازه باشد؟ گانِ بارانهیا برایِ بیگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوضاعِ کسادِ بازارِ هنر
 

 آن نهر      یِاین نهال و     روانی یِبرایِ سالمتی

 با مکرهایِ نهانی     ست     ا نادانیآفتابِ ترین راه مبارزه با نهادینه

 گیرنددیگر بار میاش از یککه اضالع ستاالضالعیعشق کثیر

 تو     نورِ یِ حضورِ دیگر نیستند     حادثهاش مزاحمِ یککه اضالع

 گانهیِ واژاست     و هجومِ من به بیشه ترین گنجِ جهاناصلی
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 یِ جاودان     آن هسته برایِ کشفِ

 یِ دریا و خشکی     بهشت و دوزخ     سفید و سیاهیگانه ای که مادرِآن هسته

     دنی و داناست     خلیجی که به فکرِ سالمتی و راحتی     و خوراک و خواب است

 خود را از کاشانه و از جمعِ خویشان آواره و     خلد     ها نمیدر دلِ خشکی

 خرد     مبارزه با خدا و ناخدا و خُلفا را به جان نمی

 شان جداگانه     در ظلمات گم شدند     هایِ من هر کدامزاویه

 گان گِرد آمد     هسیاهی پیوست     و سپاهی از واژ سبزی به

      بپرد یا جهدببد     اما برایِ مورچه حتا اگر تا ذاتِ تو را دریا

 اش چنان تودرتوهایاین جهان بیش از اندازه بزرگ است و     جهل و پرده

 ه درختِ توت     هنوز رختِ سفرش را در چمدان نچیده     ک

 و بدل نکرده     قطار رفته است  یِ بدرود را رداش بوسهو با اقوام و رفقای

      گان رُفته است هرا از لیستِ زندهایِ زنده اسمِ انسانو 

 به خاطرِ اوضاعِ کسادِ بازارِ هنر      "خضر"آقایِ 

 اشسالِ گرسنهینههایِ خُردبرایِ آبنان ای هو به دست آوردنِ لقم

 اش را به قیمتی ارزان فروخته     حاال با این حساب وقایق و پاروی

 اش تو هستیترین و عزیزترین شعلهبا آن آتشی که کشیده

    با امالءِ مبارکِ مبارزه     چه خواهد رفت؟ 
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 تصمیمی به جا
 

 را در یک گور بگذارند      "یمم"آن دو تصمیم گرفتند تا 

 دیگر نباشیم جاودانهتا ما چهار نفر جدا از یک     برایِ سبز شدنِ سه شاخه

      تنگ در خلوتِ سرد و تاریکنه دل و

 هایِ موعود را خورده بودم     من گولِ گرماها و گُل

      بودمام را خوانده آوازهای     که منشأِ تنورها ـ  ی"نون"از  و دور رفته

 سر به صحراها گذاشتهوجویِ تو صدایی      به جستحاال

 بویدها را میهایِ تو     سبزهو برایِ به دست آوردنِ نشانی از چشم

      هاموید     هیچ کدام از صد سوراخِ نیزارها میو در سنگ

 کند     گان را برمال نمیههستند یِستیهسرودِ ِ  سِرّ

 کند     ها ارمغان نمیای را به ظلمت و زمهریرِ اجاقشعلهخُردهکسی 

 د     دیگر گولِ دیگران را نخور     شانآن دو تصمیم گرفتند که یک گُل

 غیرِ انقالبی و دور از چشمِ غوالنِ انقالبی یا  در یک گور بخوابند    شانسه برگ

 جسدِ خویش  یِتجزیهگان را در با قلبی گرم و سری سرد     گیتی و گیتیّنده

      "نون"و  "میم"جدیدِ  یِیگیرحاال از جفت     تحلیل کننداز نو 

 میرندنوازند     خدایان دارند میها دارند مینیخندند     دارند می هاخانهیمِ

 داننددرِ عشق و جوانی را میها قها و میوهو میخک
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 اتباعِ خسوف و سکه
 

 وست     پَرهایِ پروازِ روح بسته استدآلود و بیمِه در هوایی

 سخن و نگاهِ دیگران     / و خورشید خسته از در قفس بودن

 گذارد بر شخصیتجهان     تأثیری گران می یِو سیرتِ ساکن یا جاری

 زنداش     هر مِهی را که کنار میآلود با دستانمِه بر کردارِ انسان     هوایی

 ایمد     من و تو را تا زندهشواش میدریغا که مِهی دیگر جانشین

 باید     وگرنه وقتی که مرده باشیمدیگر میمالقات با یک

 هایِ رنگارنگها عشق؟     از اقاقیخورده درد میبه چگی هدیگر زند

 ریزند     تا دستی کدام را بردارد و فرو می هایِ رنگارنگو جنایت

 ست     کدام را بگذارد!     هستی خودش قفسی

یِ قناری     یِ غم و شادزنندهو قدرت رقمتر در او     و هر انسان قفسی کوچک

      عمرم خالصه در یک پَر شد من همه     سیرتِ سیره یِکنندهنیتعیسیم و زر و 

 ام با اتباعِ خسوف و سکه     پَرپَر شد     در یک پَرِ نویسا     و ارتباط

 ما را به انجامِ کاری در جهان وادار          کسی دیگر در درونِ ما

 !کندیا از انجامِ کاری برکنار می

 هایِ رنگارنگ ریزانچنان جنایتهایِ رنگارنگ     همچنان عشقو از کُنار هم

 گونِ تو     اند همه از یادِ یاسدیوارهایِ خانه دیوانه شده

 گان رفتههستارز جمعِ ماه و ای نگفته مقصدِ خود را به ما و     از ما     و ا

 مِهابر و بیم و بی     انسانمار و بیای پیوسته پیدا نیست به کدام ماورایِ بی

 ای نشسته شاید با نسترنی دیگر     و رهانیده نسرینی را از قفسِ اما و اگر
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 هایِ این همه آدمیان     چراغ از کجا بگیرند     حاال چشم

 ها؟     یِ همین چشمهابرایِ خواندن ِنوشته

 شان به تولک رفتهآدمیانِ داس به دستِ شخصیتو با وجودِ آن بسیار نا

 هایِ خورشید را     بر خاکِ گرسنه پاشید و     گندمتوان دانهگونه میهچ

 ای     هایی را برآورد     برایِ ساختنِ خانهدر و دیوار و پنجره     از آوازِ پرنده

 یِ عشق باشد؟هایِ بستهحللِ بالمالقاتِ مالیکِ موعود و      مُ که محلِ مناسبِ
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 یِ سیگار استدنیا یک بسته
 

 کوبد     بر درهایِ بسته می اش را خاکستریست که دستِدنیا سیگاری

 یکی ببوسد و     شما را دوتادوتا دود کندما را یکییِ خستههایِ تا لب

  زرتشت     اینک چه بر جای مانده است؟از آتش و آیین ِمقدسِ

 به اشتباه     که خوانده است؟با درکی هایِ انسان را چشمزیبایِ یِ نوشته

 یِ درختان نیستندهایی پخته     آویزهافسوس که پاسخ

 آیند     ها خالی و مأیوس به خانه بازمیو دست

 اش با فروش و خرید     نتواکه می     سیگار استکوچکِ یِ یک بستهمثلِ دنیا 

      اشچیده شدهو محتوایِ منظم  در پشتِای که به توضیح نشست     بسته

 اند     عجز از تفکر و تَنَطُقپراکنده خاطر و سرگردان هاانسان

 هستی به بند کشیدهدلِ سنگجماد و جانور و گیاه را     پشتِ دیوارهایِ 

 خویش یِییِ سرافرازبه نشانه  معاصر    هایِو ابراهیم و سیاوش

 گیرند!     بانگِ نِی و چنگِ تو را در این بادیهها میها و بانکآتش از اسکناس

 شناخت     خواهد دیگر چه کسی خواهد شنید     یا 

 اند     دیگر رقصاندست در دستِ یک     در این بادیه که ناس و نسناس

بوسد و      ای که زمهریر زمهریر را میزمانهدر     دیگر بازناشناختنی؟ و از یک

      کِشددود دود را در آغوش می

     کنندها لِه میدر زیرِ کفش     سیگارسخن را چون ته تابانِ گوهرِای که در زمانه

 اند     هایِ رنگارنگجواباز ی از چراغ و و درختان ته

     خویش را  یِهایِ سرگردانیخانهخرابِ خشتِ من 
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 کنمزرتشتی آشنا می یِبینیجهان یِپُرمحبت و جاودانههایِ با در و پنجره

 ها را     وارِ دستها و سکونِ فسیللب یِمن سکوتِ سنگی

 اش     سفیدِرویِ درون هایِزغالهر یک از از  که      کنمبا تشتی چاره می

      کِشدصدها غزلِ قرمز و سرافراز به هوا پَرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجنونِ امروزی یک رند است
 

 یِ ما این بود و هست که غم نخوریمتصمصمِ قاطعانه

 خورَد     ذره ما را میاما این غم است که دارد ذره

 رسدخواننده به هیچ حقیقتی نمی     هایِ شماو از خواندنِ دنده و استخوان

 د     و سرابشویِ یک طناب     هزار گردنِ سرافراز زاده میاز طعنه

 هایِ تسبیحران است     تصمیمِ مهرههایِ موعود و پیامبوادی یِاییرسو

 زارها     کند     و در شورهدر رشته است که معنا پیدا می
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 لبان نیست     خبری از شیرین

 گشاید به رویِ پیک و پیغامیدرختی که امروز آغوش می

 کِشد     میپاره پیک و پیغام را به دندان فردا پاره

 گی دست یافته     هیِ زندترین شیوهندان به بهر

 اندردنی نبافتهگو هرگز ریسمانی برایِ دست و پا یا برایِ 

 سرشار است از اندیشه و     هایِ زیباست و آشکار     که شهرِ شهابا طبیعی

 شادی گی     مادرِ تواَمانِ اندوه وهگی     و شهوت و شیفتهاز شهوت و شیفت

 هایِ قرمز و بنفش ای     و مهرهو در پشت یا زیرِ هر تزیینی     تله

 کمان را مدعی     رنگینفقراتِ آبی و صورتی     خویشاوندی با 

 در تلخ         شکست  فضایِ پیغامِ پروازت دریِ بیای پرنده

 تو به تو آموختی          یِ ناباور به معناای پرنده

 ای که دارایِ حقیقتی نیست     ست     سفرهیِِ سرنگونیهکه آسمان سفر

 ریشه در نگینی دارد          یِ انسانو آهِ برخاسته از سینه

 نشیند     که امروز بر دلِ انگشتری     و فردا بر دلِ انگشتری دیگر می

 که مجنونِ امروزی یک رند است          آموزممن نیز به من می

 خوانَدها آواز میه میز و مدادش در بیابانمجنونی که گرچ

 رانَد     خودش اما در شهرها ماشینِ شعر را به پیش می
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 ورایِ اِلحاد و اعتقاد
 

 توفانِ باورهایِ مذهبی یا ملحدانه     

 پیچد و     اش را درهم فرو میانسان و هستی

 اندازدیِ آسمان فرامیهایِ کرانهدانچون پیچی هرز به زباله

 ده تهی گشتهاربازان     از اِهایِ عروسکما عروسکی نیستیم تا در دست

 گیهاده     و بیگانه شویم با سرگشتگی را از دست دهگی و سرزندهزند

 اولین توفانِ جهان     تولد نام دارد     (گانهنمایِ فرزانیِ راهاین ستاره)

 ای دیگر رفتن استه بازیای بو تمامِ طولِ عمرِ آدمی     از بازی

 ات بیگانه با تعصب     هایای عصبجا بازآی     به اینای کودکی      یباز آ

 هایِ معطر     ای پیچکِ پیچیده به معصومیت

 داشت     چشمهایِ دل به دریا زده و بیای عشق

 عشقباده و بیباورهایِ بی یِجا از فراوانیکه این     ییدآبه جانبِ من باز

 ها ورگبگُل یِگیهآید     تر و تازبوت برمیمیخ فقط برایِ ساختنِ صلیب و تا

 میرند     یِ طبیعت     در تورِ کلمات چون ماهیان میهایِ زندهترانه

 گان     همیانِ ستار ها دربلندترین نردهیِ تو زیباست وقتی که از رادهاِ

      بینیر خاک میو خدا را د     شویبر زمین خَم می

 است     هیِ نقابِ نیرنگندازندهیابی که مرگ     براو درمی

            تنیس واپسین توفانِ هستی ولی
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 میهنِ تو مردمِ چشمِ ماست
 

 یات باز آو به میهن     ای ارغوانِ تبعیدی     اعتمادت را به ما ارمغان کن

      !هایِ ماستبه میهنی که در چشم

 بیند     جا تاریک است و گوش گوش را نمیاین

 اند و عشق را توانِ گذشتن از آنان نیست     ای ارغوانِ مطرودها باریکدل

 !ت را باز آموزگاروار     تکرار کن برایِ رودهایِ الکنِ قرمزیترانه

 رانند     جا از وطن سخن میاین ناخدایان که این

 !چراغ استبی شانچک و     فتیله هایِاز دستهشان پُر چمدان

 خورندمی یِ خدا را تا بُنِ استخواناین ناخدایان حتا خنیا

      !رانندظن میخون و سوءِ بادبان به جانبِو 

 هایِ عشق ودهد که حتا در غار باشد     اما پُر از برگدرختِ غان ترجیح می

 شانگِ پشتپشتانی که سنهایِ شکوفان     و دور از سنگپیمان

 هاست     تو از مدتی دراز در خویش نگریستنعاشقِ آینه

 ها وترین اندیشهو برایِ سرنشینانِ کشتی گریستن     به باریک

     صیدِ کمال است      یِدر پیکالم   کیاست رسیدی     کمندِترین کمرِبه درخشان

 ام     ی در جیبز تاریکالی امو با دست     من با چمدانی سرشار از سرگردانی اما

 آموز باقی خواهم ماندبرایِ دانستنِ راز و رمزهایِ روزگار     جاودانه دانش

 هایِ ما که میهنِ تو است     ای ارغوان     بر چشم    آموزگارِ تبعیدی ای 

 بگذار! یقدماش باز     هایو دروازه
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 بختیخوش
 

 ت که هوایِ هنر را در سر وسبختِ عالم     آدمیترین ناخوشبختخوش

           اش چشم پوشیده است از خواستنِ چیزیپای

 رخت به کجا برکشیم برایِ رهایی از بختک و بهتان؟     

 اندهایِ تو همه از جنسِ لغتلباسیر؟     چوبتزدن در هوایی پاکبرایِ دَم

 ان چرا که لغت     مقعرتر از زمین است و     فرامغرورتر از آسم

 بخت نیستمان     هیچ انسانی به تمامی خوشیِ میانِ زمین و آسو در فاصله

 زنند     وقتی قبرها یکی پس از دیگری در درخت جوانه می

 شوندوقتی تصویرها در آینه گم     و سپس فراموش می

 سالِ مغانهکهنِ ر از چنگ و چغانه     و آن مِیتچه چیزی به

 ؟آسمان     و ریه را با اثیر آشنا کند یِهایِ آبیردهتواند دست را با نیم

 هادگمهِ گیهمادتر از نرینهه کسی خوبچ

 گیرند ـدیگر دل میدهند و از یکدیگر دل میـ وقتی به یک

 را؟      هایِ بیگانه با کتابتواند از خواب بیدار کند آبمی

     افتدرون میکه به بی    ست ا احساسی درونییِ سایهبختی خوش
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 شعرِ او ماهی است
 

 ها باید به سراغِ تو بیایندها     که گنجنه تو به سراغِ گنج

 ای هستی که به مدارها معنا     چرا که تو آن ستاره

      بخشدها روشنا میآن گوهری که به معدن

 خندند     کنند و نمیگان شوخی نمیهمرد

 داندتین آدرسِ عسل را     شاید که تنها مِه میگی و نخسهیِ زندو سرچشمه

 ها     خوانَد     نه تو به سراغِ سراپردهشاید که تنها ابر می

 وجویِ پشت و پناه     به تو پناه بیاورندها باید به جستکه سراپرده

 هایِ تواَند     هایِ باران واژهچرا که قطره

 ات نسیمیو نَفَس     نِ هستیگاههستند یِبازی با همهدر حالِ عشق

 گان مراسمِ رزم و بزم نداردهبخشِ کلِ کاینات     مردگیهزند

 و نه ندایی به فراخوانِ جویشِ جیب و جانِ مِه     تغنی و رقص و همهمه

 حل شدن در هر استکانی را دارد چون عسل یِانسان که توانایی ستچی

   اش؟   هر استکانی را فارغ از محتوای

 زمین      یِگرید بر کشتیهایِ ابر دارد میست که با چشمکی

 گان     هاند     ناجویندگانهاش مردشینانای که سرنکشتی

 چراغ؟شان نشانی از شبگانِ خار و خزف     و نه در چشمهبرد

 رود     نه     کسی به سراغِ او نمی

 نیفتنده     ده     نیفتاست رها و به دام ایاو که شعرش ماهی

     شکل را به دُمِ خود بندنده ای شیفته و دریایِ بیماهی
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 گان     همسلح و     بازارگانان و بازند انانِبنگنایِ تاریکِ نگاهو شما را از ت

  به در برنده!
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 اژدهایی بر گِردِ خاکستر
 

 ست     تو حلقه زده ا یِمعنیاژدهایی بر گِردِ خاکسترِ 

 د مسلح     انارانیدچینان و پاسو گَردها سخن

 گیرند و     هایِ سیگار اوج میسخن     مخفی و در درونِ واژه مشرقِ خورشیدی

 کنند آدمی را رسم میبغرنجِ ها جانِ در دریا موج

 ققنوس      دهانِ این آتش هم نسبتی با دهانِ اژدها دارد     هم با

 توان کشیدزندان و تیر و تفنگ     در بند نمی و اقیانوس را با

 ای از دشمنی را در خود داردزنجیرِ دوستی همیشه حلقه

 سرایندگان     داستانِ صداقت و راستی را میهو دست و پایِ دیوان

 اوج بگیریم      در جان قدر کههما هر چ

    بباریم  بر خاک فروبزنیم و مثلِ ابر  در جایی خیمهباز باید 

      یمروزی غزلِ غریبِ خداحافظی را فرابخوان باز باید

 بندمور     بند و دست  یِگیههایِ زنددر ذرههایِ مار و در محفلِ مهره

 وجودِ جمیعِ موجوداتِ جهان است     و زیرسیگاری      یِذاتی

 نوس بودییِ ققای که روزی بیضهها     آه ای واژهوصفِ روزگارِ باالیِ آسمان

 خویش یِها از ترسِ رسواییای افتاده به زاری و نزاری     حاال دیگر گاری

 و      یاز خیابانی به خیابانمحتاطانه تو را شبانه و مخفیانه با خود     

  کنندای حمل میای به خانهاز خانه
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 طولِ عمرِ متغیرِ دنیا
 

 از درختِ من تا درختِ توتواند طولِ عمرِ جهان متغیر است     و طوطی می

 از خود بازتاب دهدرا صورت  هاصدصورت به خود بگیرد      هاصد

 ای نامشخص شروع     آشنایی همیشه از نقطه

 هر زینده یِگیهزند یِگیهگرفتو ماه     یابدای نامشخص خاتمه میدر نقطه

 چهحوضِ متأثر از خیلِ اخترانِ دور و نزدیک و     شخصیتِ اصلی

 ست ذاتِ پرواز     پوشیده توسطِ هزار سیماچه     چی

 هایِ درونِ بیضهزند     و از هیچ کدام از نقطهکه آزادی همیشه در قفس پَرپَر می

  داریای بودم فریادگرِ وفاداری و دلهای زاده؟     من آن فوارنه دایره

 که وفات و تولدِ هر کس را     

 گرفت     و ارزشِ شبدرها را آنان اندازه میهر روز با کس و ناکس بودنِ

 سنجیدمی    آوردند هایی که از درونِ خودشان درمیبا خورشید یا خیانت

 غربت را بزداییم      بیا تا صدایِ قرمز و غریبِ

 ها بزنیمها و اندیشهها و عشقوارِ بوسهطاووس یِبیا تا غوطه در رنگارنگی

 زیرا مادران نیز از آغاز     بکنیم هادرِ قفس یِو همتی به بازگشایی

 اند     شناختهانِ خویش را نمیدحتا نوزادانِ زه

 میرد!می یو با مرگِ هر آدم     شودمی زاده یزیرا دنیا با میالدِ هر آدم
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 توقعی نا به جا
 

      دیگر راها یکتوقعِ این که غمازی و قلع و قمع نکنند ساقه

 چلچله     چراغ و بیباغبان     در باغی بیبَغ و بیدر باغی بی

 ها به پا خیزدجاست     آخر چرا چمدان باید علیهِ داستوقعی سخت نابه

 و از خودش سفرهایِ روحانی و ریحانی فرو بریزد؟     

 آخر چرا تو باید خودت را تبدیل به نخی کنی     تا در مجلسِ شمع

 ل بشنوند     سپس به ریشِ تو بخندند؟نخست جمعی گُل بگویند و گُ

      گانهزیندتوقعِ وقیح نبودنِ گیتی و گیتی

      آناندرونِ و رخت بربستنِ قاتل و مقتول از 

 کاینات یِدان     یاقوتی کاردان و قاضینما و راهدر فقدانِ یاقوتی راه

 جاست     وقتی فجرِ هر انسان     توقعی سخت نابه

 کند     و غروب و قرمز را هجی می قبر و غربت

 مجردِ جاری در دو رگ      یِآبی آیا یک

 گرگ و پلنگ بیندازد؟      یِ نیرنگ وگونه پنجه در پنجههچ

 عشق      یِو از چه راهی داسِ دانش و قیچی

ها را     میسر یِ مغرورِ شقایقصعود به قلهشن و     ورا رمقصدِ قاصدهایِ معنوی 

 ها فکری سفید و حسی زرد را     ؟     من سالبسازد

 تا سرانجام تو به جامی رسیدی          آمیختمدر تخمِ پرنده با هم می

پروازگر بر فرازِ وقاحت و نجابت          هایِ رایجِ زمینی و آسمانییِ منطقشکننده

 قداست و جنایت     
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  او     و گذرنده از مرزِ معناهایِ حاکم و محکوم     حاال

 خوان     آن مسافرِ معنوی و مثنوی

 نیز عقاب     اما در هر سه حالنیمی عقاب است و نیمِ دیگرش 

 داندست     که این جهان را برایِ خود بسی تنگ میاش را شمعیدو چشم

 اش     دریادالنِ به تنگ آمده از تاریکی و توحش راتنگو از کنجِ دل

 را      کنندهسگانِ پارس یِیتازو بیزار از تُرک

 دزدی و جاسوسی     پا زده به سخنپشتِوارِ به پروازِ پروانه

 شکنی     تاک تنبک و بافی و تار وو ما را به روی برتافتن از تازیانه

        خوانَدفرا می     کاریو به پرهیز از تابوت
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 قضا یِیغذایِ اجبار
 

 رویمعمرِ تو بر سنگ     از سنگ من میبا به سر فرود آمدنِ 

 گویمها من میاش     قصهپیدا و پنهانِ یِ سنگ و صد هستیدرباره

 جا پرتاب کردهروشن نیست که گویِ زمین را کدام چوگان و برایِ چه     به این

 ت انسان که سرِ گذشتن از مرزهایِ وجودِ خود و     سو کی

 جوداتِ جهان و     پی بردن به رمز و رازهایِ مو

 ستدار گوییهر جان یِگیهزند     ؟یِ خدایی را داردرسیدن به مرتبه

 ی نیستمرگ گزیراو را از چوگانِ      که گریزش به هر جانب که باشد

 هایِ پُرشفقتقضا را     فقط با نمکِ عشق و     با فلفلِ رفاقتِ غذایِ اجباری

 مگر بتوان اندکی خواستنی و خوردنی کرد      هنرجورواجورِ هایِ فقط با ادویه

 گی و زیبایی     از زمهریر و زردی و ذلیلیهگوی به زندوگرنه نهادهایِ آری

 میرندهنگام میهنگام علیل     نابههنگام پیر     نابهکنند و نابهدق می

 جایِ تعجب است که با به سر آمدنِ عمرت     

 دهی؟     ات ادامه میگیهبه زندنه داری تو حاال گوهباز چ

 گویندتو را میوجودِ بدیلِ یِ بیگی     قصههخستچنان که زمین و زمان بی

      افروزدتو را برمی تایِچراغ نامِ یک

 بینم     ات را میهایِ بلندِ رنگارنگو من اندیشه

 شنوم     ات را میهایِ خداوارِ خرمخیال
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 بانویِ نیلوفرها
 

 ها     ها     ای تاجِ سرِ آتشوارِ آبای بانویِ بزرگ

 جوییم     می هایِ شقایقالیِ برگما تو را در البه

 ما تو را در فراز و فرودِ آوازِ قناری     

اجیل     هایِ انما تو را در واژه     جوییمانار میبینِ نازکهایِ ما تو را در پرده

 تویی          که باشد ییکجا در هر یآبِ درخشانِ هر جوی

 نباشد     تویی هم حتا اگر رشید و روشن ییِ هر شمعپروانه

 داریگذاری و برمیسرِ پادشاهان     میو از         تویی که با دستِ خود تاج بر 

 آریکمان برمیرویِ قناری و     از سخنِ سرخِ انار     رنگین یِتویی که از زردی

 رها     دریا از برکتِ وجودِ تو     ای بانویِ نیلوف

 قرارش راهایِ بیبخشد     و دامنههایِ خودش را تسکین میسردرگمی

 هایِ تو     آورَد     آسمان از دو انجیرِ جلیلِ چشمبه قرار بازمی

 پیغامی از تو یِبه پیدایی  گیرد   میبراش     کبریت برایِ برافروختنِ نجوم

 بوییم     ها را سراسر میما نسیم    ـ تنها از تو ـ 

 گاهان تا سحرگاهاناز شامیِ خسوف و خرس بر انجیل و بر عسل     در غلبه

 دیگرهایِ بداقبالِ دور افتاده از خود و از یکموییم     اینک این برگما می

 هایِ خدا بر خاکهایِ چون اشکِ فروافتاده از چشماین برگ

 خوانند     و به چهچهه     نامِ تو را فرامیزنند بر خاک بوسه می

 ها بودیچرا که تو آن شباهنگِ عشق و امیدزایِ کاروان

 گی     هوجویِ کلیدِ رمزهایِ زندبه جستکه روزی 
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 ها و دودهاگیهپا به روزمرزد و آدمی     پشتِو دانستنِ رازِ احتضارِ ای

     برگذشتی     ذشتیها زده     از این خاک گصفتیپا به بادپشتِ

 هایِ رنگارنگ وخبری از خالِ مُشکینِ خیال و     از خوابدریغا که و دیگر 

 هایِ گیتی ـیِ گنجگانِ همههدهندـ این شکست اتهایدرونِ چشماز دو تاجِ 

 باز نیامد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ اشعارفرشته
 

 یِ توپیلهاز گاو و شیرِ شعر و شاعری بیزار شد     هر کس که به شیله

 تو پی بُرد     شب و روزِ من دیگر شب و روز ندارند یِیبه ناشاعر

 ترین فرقی برایِ من ندارندشان با دیگری     کوچکیعنی که هیچ کدام

 زدندهایی که دیروز از شهد و شهامت و شهادت دَم میشهاب

 زیرِ دُمِ خر شده است     در شان امروز خانه
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     میانِ زر و سیم و جواهر گم شده است خداشان در که یعنی 

 نیش و نوش و فرود و فراز را     ظلمت و روشنا و سخاوت و آز را

 زمان در خویش دارد     و بسته به سمتِ وزشِ نسیمهر انسان هم

 کند     زنبور مضمون و شگردِ شعرش را عوض می

 را که ببافیم     ما هر باور و آیینی 

 هایِ خود     آییم در بافتهشم گرفتار میمانندِ کِرمِ ابری

 یِ شما از در     و جز با بیرون رفتنِ جنازه

 گذارد     راهِ شیری قدم به درونِ خانه نمی

 ای باشم من     یِ تو پروانهبگذار در گلستانِ سینه

 پروا از شیران و پیالنا از سیم و زر و زورمندان     بیپروبگذار بی

 ترین صبح و صباها     با جلیلبینیجدیدترین جهان تجدید کنم با ام راپیمان

 لب به لب زنمهایِ بشری     ترین احساسهایِ سرشار از زاللو با جام

 گنج شهادت دهم     هایِ بیبگذار در این ویرانه

 شیرِ محتشمِ شعر و         گاوِ درخشانِ تخیل و قلبِ  گرمایِ که بدونِ

 شاعری     هیچ کس و در هیچ کجا پلنگِ رنگینِ

 گیهخواهد رسید به مقامِ معظمِ فرشتن
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 واپسین همان نخستین است
 

 هر انسان با خاک خواهد بود      یِواپسین عروسی

 با کسی دیگر به دیدارِ تو نخواهد آمد     

 ها نخواهد رفتوگذار در گلشنبا کسی دیگر پا به پایِ من به گشت

 گی را نخواهد خواند     این جا هم مانندِ آن جاه زندو سرودِ سبزِ

 شان بیایدکه حقیقتی به دستزنند     بیارواحِ آواره دارند پَرپَر می

 گیرشان باشد     این جا هم مانندِ آن جا     یا دست

 اندهایِ پایانهمان خدعه و خیانت و خسوفپیک و پیام و پرتوهایِ آغاز     

 اند     واپسین عروسی     انهزاران بندپای

 بنددهایِ باز ماندن را میسیر از ندیدن را     چشم هایِکه چشم تسبا دستی

 من     شما به دستِ چه گیاهانی خواهید افتاد     ِ گیهشعرهایِ من!     بعد از زند

 تان آیا گُل خواهد رویید     یا خار؟     هایو در گوش

 خواهید شد      خنیِ گُلدههوآیا شما هیزمِ بی

 هایِ گرم و رنگینِ شمع؟     این جا هم مانندِ آن جایا سخن

 عشق پیشانی استهنوز وقایعِ جورواجورِ وجودِ آدمی      هایِدر میانِ اندام

 اشگرِ نینماید با نوایِ اعجابای یگانه     که راه را میپیشانی

 بَرَد وی از خاکی میرواش آبانه     و شهاببه آشنا و بیگ

 ای داشته باشدبخشد     حقیقت اگر پروانهروی به خاکی میآب

 رود     یا نداشته باشد     این شمع به راهِ خودش می

 سوزد     و عجبا که در هر دو جهان     این شمع برایِ خودش می
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 دارد     شعر دست از سرِ سرگردانِ من برنمی

  گان     آیینِ نماز و درود و دعاهند که برایِ زنداگانهو این جمعِ مرد

 کنند!برگزار می

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 صفرِ هستیان: انس
 

 هر گریز و انجذاب را یِیکند     گارات هدایت میکه اسب ای عشقی

 ماست در ساحل یِهایِ سعیدریاب!     این ماسه ما را

 شان از آن که هیچ ساحلی در هیچ کجاهایو اشک
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 رسد     مردم حُکمِ پلکانی را دارنده دُر و ماهی و معنی و دریا نمیب

 شوندروند     و به حکام تبدیل میمی که نهنگان از آن فرا

 چکان و دوان     ات خونای عشقی که آهوی

 ما را دریاب!     ما را که تا از در درآمدیم     دل به دریا زده و سر از پا نشناسان

 دیگرهایِ تقالیِ سواران را زمین و آسمان دست در دستِ یکدیدیم که دانه

 کنند و     عاصیان و عاشقان کارِ خودشان را هر باردارند آس می

 گی اولین و آخرین ستاره وجود نداردهاز از صفر شروع     در مدارِ زندب

 اتدرخت یِیِ نورانیهیا اگر دارد کسی از آنان خبر ندارد     ای عشقی که نیم

 ات     درخت یِیِ ظلمانیاو     و نیمه یِیِ ظلمانیهمان نیمه

 ات     اوست     ای عشقی که جاذبه و دافعه یِیِ نورانیهمان نیمه

 ایم     دَم و بازدَمِ یک ریه است     ما تو را دریافته

 ترین جواهرِ خشکی و آن دُرِ دریا راایم آن اصلیما یافته

 موجوداتِ جهان     آن دوپا را     آن تاجِ سرِ 

      ما نادانسته در خواب و خیال و توهمِ خویش

      پاایم نردبانی یکاز خواب و خیال و توهمِ خویش     بافته

 برایِ کرکس و کفتار     آغاز و پایان را     برایِ نهنگ و پلنگنردبانی بی

 شوندیران نمیاش سست یا وهایو بند و بست )نردبانی که میخ

    حتا با چکشِ هنر و     با گازِ ادبیات(یا      گزارانسعی ِبا سعی

 

 

 



350 

 گیهیِ زنددو رویِ سکه
 

 داند     ت را کسی نمیسگی چیهذاتِ زند

 آیدگان از هیچ سویی     هیچ کسی برنمیهبه نجاتِ این مردابِ مرد

 خوانَدمیهایِ تاراگون را در این ظلمت     کسی نترانه

 نظیرترین حکیمان است     و کردارش کیمیایی بیگی گویا خودش حکیمهزند

 که زیر را به باال     باال را به زیر     که سکوت را به صدا     

 کند     صدا را به سکوت تبدیل می

 ترانه را فراموش کنیم  هایِ بیهایِ ذلیل و تاالببیا تا ذات

 را واژگون ببینیم      گانها گاهی واژبیا ت

 شان را بشنویم     پنهانِ در پشت یِیا خاموشی

 دو دنیا گام برداریم یِباالیِ ماه     به جانبِ آشتی بیا تا از زیرِ دامنِ چمن و از

      ها به جایِ خود     اما به جانِ تو سوگندها و چیستیکیستی

 وجود است     که قند فقط در لحظه وجود     و وجود عینِ نا

 اش به خون آلودهترین زیرکان ـ     مقصر است و دستـ این زیرک گیهو زند

 یِ زیراندازهایِ نقش و نگارشان ظلمانی و پُرگزنه و پُرگزلیکزیرا همه

 آیند     آدمی     از کارگاهِ او میپیکرِ هایِ زورگویِ یِ اندامو همه

 کُشِ آسمان     سمان     ای اللهآ یِآبیبه کجا رویم ما ای باالپوشِ 

 هایِ مست و درویش و خالق را ارزشبه کجا رویم ما که در آن     مس

 هاها و خیابانجا در کوچهطلب؟     اینایِ خودخواه و فرصتباالتر باشد از طاله

 دار     الشکل و در و پنجرههایِ مختلفاین تابوت
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 انددو یا چند و چندین طبقه یک یِیهایِ بتونی یا آجراین تابوت

 اند     که مردمان را در خود جای داده

 طبع ـ     گی ـ این فیلسوفِ طبیعتهاین جا زند

 ترین تقصیری در ماجرایی ندارد     کوچک

 چرا که خودش را هم چیزی یا کسی دیگر در تاریکی و پنهان     

 مدتی مدید یا به ناگهان     بافته است ِ طی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناطقِ جان را منطقی دیگر است
 

 من بودند که مُردند رانِدیگ     نوشتن بازماندندهایِ نویسا که از آن نسرین

 که بردند تشریفِ خود را و چون تاجی گذاشتندش بر سرِ بهشت یا جهنم
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 ات از پشیمانیست     و شالا پاپوشِ تو از پریشانی

     ( هایِ عزیزِ با نسرین بودناز دست دادنِ لحظههوده )پشیمانِ بی

 کند از کسی؟     آیا دردی را دوا می "نویسممی"

 کند     برایِ خسی؟     را عوض می ییآیا جهتِ امواجِ دریا

 خساست در دوستیدن و عشقیدن باالترین گناه است

 شودشان نمیمناطقِ دوزخ     و منطق حالی ترینو سزاوارِ سقوط به پست

 ندمد ایکنند     تا از قیر هرگز سپیدهیِ قیل میال را به اضافهآنان که ق

 از دنیایِ درهمِ ظلمت بود     رفتن  برایِ بیرون

 گیری کرده     و خودش را به وجود آورد     که ادبیات با خودش جفت

 و     است عالم به راهِ خودش روان  اما

گی     هام دیگرانی که دارند زندمن     کارِ هیچ آفرین و نفرینیاش نه بدهگوش

رور     و تاجرسَ پروراین جهانِ جنده     کَنَندکه دارند در جهنمِ این جهان جان می

      اشاین جهانِ جاودانه جهنده خوبی و بدی

     هم دست در دستِاش جهنده ظلمت و روشنایی

 ای شاعران اند    خدا پاشیدهزارِ بیشما را مانندِ نمک در این پهنه

 تان      عقللذیذِشورانگیزتان     از غذایِ تا شاید نجات یابند از وجودِ 

 عزیزانِ گم کرده راه

      ِ خویشهایریزیها در خیانت و خونکو دانسته شود که خاشا

   قدر آزادندچه     قدر مجبورچه
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 گُلِ جهان رینتبهخواب: 
 

 عنکبوت نهفته      شاید کلیدِ حلِ مشکالت در تارهایِ

 گُلِ ناز و نوازش خفته باشد          کتکیِ کلبههایِ و در زیرِ کبودی

 اششد از کاغذِ موطنشاید اگر مداد رانده نمی

 اش را گریستهجانتلخِ گانِ هتحقیرِ بومیان را زیسته     و نه ستارو نه توهین و 

  نمود به من    خورشیدِ حقیقت حاالحاالها رخ نمی

 گرید     تو می یِهایِ خالیرخت ست که به احوالِدنیا درختی

 جویدهایِ عزیزِ مدادِ تو را میمدادتراشی که نشانی از تراشه

 یِ پوشیده شده توسطِ تارهایِ عنکبوت     شاید آن روزنه

 نهفته بود     اما ما غفلت کردیم و ندانستیم که قفل شکلیدِ رازها را در خود

 هایِ تار است     و درخت از یأس و امید     ز ستاره و نغمهسرشار ا

 زمان     پُربار استگی همهخیانت و امانت     از مرگ و زنداز 

      شانهایِ مختلفِ دلبا گرایش     نیستند جز مردمان انیکس هامیوه

 استاش کنارِ پنجره     محوِ تماشایِ دنیا شده یِ ابر در درونِ اتاقو بیوه

 ام     هایِ کلماتقطرهبارم     و قطرهام که دارم میمن

 بر زبانِ زندانیان          حسرتِ تلفظ شدن بر زبانِ الالن

 دارِ خدا و خلق     آن دشمنِ خدا و خلق گرفتاران را دارند     آن دوستبر زبانِ

 هایِ پُردروغ     آن تنهایِ رسیده به حقیقت

 خواهد داشت     و کنارِ لب بر چهره را دید واره خالی از ترهم

 هایی از فراق است     و تا زمانی که غلبه با ساقه     و تا زمانی که خواهد داشت
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     هایِ ساعیکانِ حقیر و ساسسمان از آنِ جوالهَو زمین و آ

 ترین گُلِ جهان خواهد بود   خواب به
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 میثاق
 

 کسی     چیزی را     برایِ به دست آوردنِ چیزی برایِ به دست آوردنِ

 کسی را باید از دست داد     مثلن برایِ به دست آوردنِ ثروت

 سروِ سربلندی را     و برایِ به دست آوردنِ قدرت     قدحِ قداست را

 آیند عاشقان     از هر کراندل باز میکه شکسته     ست کیهانگردویِ پوکی

 دیگران     در سر نیست      وایِ درد و غمِنِ دون را هو گردو

 یِ پیاله     سخن از خون و خیانت است     بر لبِ شکسته

 ترین پیمانترین جایِ جهان     هنوز ایستاده بر پاکجایاما الله در نهان

 انداز     برایِ مدتی دراز     چشم  درخت بهوارِشیفته از نشستن و نگریستنِ

 فیلسوفی امروزی          ایبر شاخه شکوفدفی میاندک فیلسواندک

 شود     منکر میکه وجودِ ایزد و قداست را      فیلسوفی مدرن

 یابد     را می و در هر چیزی ضدِ آن چیز

 هایِ پُرخم و پیچبرایِ به دست آوردنِ آن هیچِ در انتهایِ راه

 هایِ پاکداکاریفآن غش     هایِ ساده و بیِ میثاقو نوشیدن از خُم

 دقایقِ هستی     ترین دردناکسرود و مستی در  برایِ

      صحبتی با کرکسانِ شاعر و هم     من شادم که دوستی با ناکسان و

 م!اهطلب را     قاطعانه از دست دادشهرتو  جویفرصتکفتارانِ شاه
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 قلب معدن است
 

      ی تنگاست و دهان درگاه ی عمیققلب معدن

 به ناگزیر      شان راهاییاستخراجاستخوانِ شاعران کارگرانی که و 

 خاره     در زیر و باالیِ است     باید از درگاه بگذرانند

      انهدان گویا ناگزیر خواهد بود که جاوه     و انسراگاهی نه سبزه است و نه ست

      اش بگرددهایشدهه و گمها به دنبالِ مادر کتاب

 آیدمان شمعی برنمیهایای ظلمانی و مظلوم هستیم     که از مومما ورقه

 کوتاه خواهد بود      بسیار یا اگر هم برآید     عمرش

      ای پاکاست و دهان خیمه ی شکنندهقلب ستون

 گان مجبورند که دیر یا زود     از خیمه به در آیندنشستهو در سایه

    یِ موعود     ای کالمِ روشنای پروانه    نمایی به ما نمی یاما تو چرا روی

 وزند     شن     به سمتِ تو میهر یِ عالقههر ستاره و تمنایِ ای که 

 یِ گرامی و سوزانِ تو     خودشان را از دل و جانو هر میخ و پیچ به خاطرِ خاطره

 سازند؟     می یِ پاکانِ جهانتسلیمِ در و درگاه و پنجره

 و اگر دارد          ؟ارد این سراآیا مهندسی د

 نشترِ تاریکی و طرد و تهمت     تنهاجانِ شما     چرا هست از طرفِ جانان برایِ پس 

 ؟ها ارمغانزنبورسخنِ نیشِ  تنها
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 هایی از رؤیا و خاطرهدانه
 

 افتدوِرد می ورد و وَرد     به پایِ شعر وهایی از دستاهدست در فقدانِ فقر

  وگو با خاکدر گفترا ات پیشانی    بیند و را پیشانی بر خاک میتاش چشمو 

 ریزد     گاوی دارد فرو میکثیفِ یِ از آرواره     ی شکاکدنیا چون آب

      1گوالفروشد به کالیفخر می     یییِ قوو گردنِ برافراشته

 رادفمتیِ بیدست در فقدانِ آن واژه     و به هر کرگدن و هیوالیی دیگر

 آویزد     می گ     با تمامِ وجودمانند     به دف و چنبیآن نگاهِ 

 شویمآمیزد     من هر چه پر و بالِ خودم را میهایِ عاشق میآتشسرودِ و با 

 انداشگانهها ستارنه از چنبری که چنگیزخانرهم     و نه از ننگِ جهان باز می

 بَرَم     را با خویش می هایی از رؤیا و خاطرهبه ناچار دانه

 ای بسازم     ام     خانهتا با آنان در هر جا برایِ عزیزان

 خیزندهایی رقصان برمیبر خاک     از خاک پیچک یِاز جاپایِ آن پیشانی

 شوریده      شان بر ظلمت و ظالمکه زلف

 دنشومی پیروزگ شان     بر نام و نندر چشم شکرِپلنگِ و   شعرشیرِ و

 یاای جاودانه بیگانه با دن     شویتر میو تو روز به روز فروتن

 شکسته     گانِ بالهپرند وگاهِ عاشقان ات پناهجانای 

 گونه لرزلرزان و دو دست در جیب     هببین که دنیا چ

 شودکمان فرو برده     دارد از خودش دور میرنگینو گردن در گریبانی بی

 مانند     راه است!     ببین که آن نگاهِ بی اما همیشه در اولِ

                                                 
توانستم آن را به یک ضرب گفت: کاش مردم روم یک سر داشتند، تا میامپراتوِر روم که می  1

 قطع کنم.
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 ترین جای     مندطر را دارد     و آشیانه در ارزشرین صدا و پیام و عتکه به

 میرد!با نبضی می گونههگونه با نبضی متولد     چهچ     ـدر قلب ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهانِ تو یاسمین است
 

 شانهایپَرپَرزدننه     که بیات دو پروادهانِ تو یاسمین است و چشمان

 دهداش را از دست میمعنای گیهمانَد و زندین سخت تنها میزم

 دل شده     ام و به برهوتی مباز دست داده



359 

 کَندهحیران و اش گوشی زارهایکه در شوره

 جویدهایِ بر باد رفته را مینشانی از آشیان

 ات دو کندوچشمان ویِ ظریفِ بهاران است     دهانِ تو زمزمه

 دارد     که بارِ دشوارِ کَند و کاو را از دوشِ آدمی برمی

 تا دَمی در ساحلِ پُرحاصلِ آسایش بیارامد     آرامیده است او 

 ـ او که جهان را آفرید ـ     چنان آرامیده است که زمین و زمان

 ویش برخیزدرمق اگر از جایِ خزاری تبدیل شده     و پَری کثیف و بیبه شوره

 کندتر در زبانی پُرسنگ و شیشه سقوط میسویدو گام آن

 مان جامه از کالغ قرض گرفتهقدر     که شخصیتایم و شکسته ما آنسقوط کرده

 کشش و کوششِ کلماتده     کشی از خزان را به خود پوشیمان دستو دست

 هایِ دف     معناگریزی و معناگرایی     جذب و دفعِ ضربه

 هایِ شگفت     شکوفه یِشکلیکل و بیش

 دمند در دلِ آدمی     لذتی ذاتی و نوزادانه را می

 ایم     ست ما بسی فاصله گرفتهاما دریغا که دیری

 از مرزهایِ زیبا و پُرراز و رمزِ وجودِ آدمی     

 ی و جالل را در خود داشت     گهاز آن دَمی که جاودان

 گذشت     ها میثر از کرانهاو عوعو و قارقار بی

 ها گذشتید     از کرانه تأثیرتأثر و بیشما بی

 و دریغا که نتوانستید غم و فراق و نارفاقتی را     

 ای چرکین به دور بیندازید     و سرانجام در آغوش بگیرید او راچون جامه

 است اش یک یاسمیندو پروانه     و دهاناش او را که چشمان
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 داردست که دوست میا کسیحق ب
 

 ساالندرسِ ابرها خاکستری رنگ است     و موهایِ کهن

 جهان      یِنایتی به معنایِ نهانی و نهاییک

 غذاهایِ کاغذی کدام معده را سیر خواهند کرد     و بارشِ ادیبان

 اند از حفظ کردنها ناتوانها را رویان؟     درسِ ابرها را انسانکدام سبزه

 رانندمی را یِ گیتی     مَرکبِ قدرتین که پیازهایِ آزمند     بر عرصهچن

 اند     محکوم به فقر و اعتزال هایِ داناو مُرکب

 دستی      زندشانه میدارد ابتذال را 

 گنددمیدارد زمینی و افکارِ آسمانی در هر سیب

      گاناند این همه شکوفهآزادی و عدالت گانِهگرسن

 دلِ انسان رنگی ثابت ندارد     داردست که دوست میبا کسی و حق

 هایِ ناکام از دنیا رفتهتواند بود     ای واژهو عاشق صامت نمی

 وجوخندهایِ جستشده     ای لب هنگام در دریا غرقباکانِ نابهای بی

      گراوجوخندهایِ جستای لب

 آورمذره جمع میرا ذره تانهایهایِ عزیزِ خاطرهرده استخوانمن خُ

 کارم     ترین جایِ خاک میپاکترین و عاقلدر را  آن و

 م     باراشک و اندیشه می     من در پایِ اعتقادهایِ زالل و بلندتان

  هاها و پشتِ میزهایِ خُردسالِ نشسته بر نیمکتکمانباشد که رنگین

 قدرِ خُردسالی و خِرَد و عشق را بدانند     
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 نسیمطلوعِ گان     از همان اوایلِ هتَکِ تارهایِ گیسویِ ستارکه تَکد باش

 شان     سرودِ برابری و برادری را بخوانندانکدست در دستِ خواهر

 باشد که فرد فردِ افرادِ فردا بدانند     که دیروز امروز است

 درسِ ابرها خاکستری رنگ     و 

 در انتظارفت شگ سخت تابه را هر دَم چیزهاییماهیو 

      رود؟اما با تو چه رفته است ای یار؟     با تو چه می

      نیست یرا قرار ت پُردَردیِ درونِسوختهسوز و دلدل یِکه ماهی

 هایِ کهن را دارد     حسرتِ تور و ساطور و آتشسخت و 

 ؟!کارددر خاک می     شین راصفتِ پیبرایِ آن معلمانِ نهنگ یتنگو دل
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 این نخ سرِ دراز دارد
 

 یِ راز دارد     صدهزار ستارهاین نخ سرِ دراز دارد     سی

 گذرد     ر هم از عمرش میقدهنخی که هر چ

 میرندنمی بُرند    شوند     نمیاش پیر نمیپیچهایِ پیچباز قصه

      در تحلیلِ نهایی کوه و زیبایی و معنا راشُ گیهبه زند

 پوست و استخوان و چندین قطره خون ین چند تکههم

 بخشد     ست که میهمین چرک و نجاستِ آدمی

 د     آورسر درمیسوزنی دیگر  این نخ هر دَم از

 بَرَدچنان مانندِ شبِ ازل     از هر انسان دل میگان همهاما باز سوسویِ ستار

 پُرسوزِ خویش      یِتکرارِ قصه دهد     و روز ازبه هر انسان دل می

 دوپا     ِ شود     همین حجمِ کوچکِ خاکیخسته نمی

 ها راها و هذیانو چه تب     !ها تبعید کرده استها را از چشمچه آب

 ارمغان!     به خاطرِ چند تکه شادی و چند پاره خندهداران به یاران و دوست

 چند قطره رقص     به خاطرِ چند لخته آواز و 

     هر آتشی را متحمل  اضرید سوزش و سرزنشِح شما

 سرگردانی را بپذیرید      یِهر کشتی یِو سرنشینی

 ایم     ما این نخ را و این تولد را نه خود انتخاب کرده

 د شد     ست که تا ابد باز نخواهایگره    زمین و مرگ رازِ درازِ و 

 و نمکِ تخیلترانه  یِنانِ تازه چنانهم     "د شدباز نخواه"و با وجودِ این 

 مزه است و     ودکایِ شیرینِ بوسه نوشیدنی     خوش
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 نگران نباش توهرگز اما تو نگران نباش          هایِ معنوی بسی خوردنیمنظره

 ات خانه کردههایای نامردی و نامردمی در مغزِ استخوان

 نگران نباشات ریشه زده     ای رنگِ ننگ و بویِ خیانت در جان

  اتدارم     که با تغییرِ شخصیتنمی دشمن قدرمن تو را آن

 م! وش تو دوستِ

 

 

 

 

 

 

 هایِ تاریکحافظه
 

 گی     ههایِ باریک و لغزانِ زندز کوچههایِ تاریک احافظه

 آیند     مینسربلند بیرون 

 هایِ غرور و     غزال یِکنند زیباییگی فراموش میهو به ساد

 نداهِ هزاران عاشق و سرگردان هستگهایی را     که پناهوازِ پاکِ غزلپر

 ما هر روز به جانبِ آن رازِ تاریک و سرد و سرشار از شَر و حشره

 شویمرویم     و به شما بیش از پیش نزدیک میبه جانبِ آن رازِ بلعنده می

 آزاده یِهایِ سادهاشد     بی که کسی برایِ آن سایهبی که کسی متوجه ب
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 از دست رفته     دل بسوزانَد      هایِآن سایه

 دان دارند     هایِ تاریک وجدانی الیقِ زبالهحافظه

 دارندطلب     دست برنمیهایِ نامست و     با بادهایِ فرصتو از دوستی با باده

 دندانهایِ دنیا را میاعتباریگانی هستم که بیهزدمن از تبارِ آن تب

 سازند     آن میِ را پیش از وقوعِ حادثه     متوجهگران و دی

      ؟خود داردهایِ رگاین سوزِ کدام سرماست که هزاران صیاد را در 

 دهند     نمی کُنند و برگیادها دیگر گُل نمیکه 

      معتزل و مطرودند؟ یِ آزادههاو غزال

 به شقایق و قناری و غزلست     که نه ایاین کدام کوچه و خیابان و خانه

 نه به بکارتِ مقدسِ ازل     بل     

 به جانبِ آن رازِ تاریک و سرد و سرشار از شَر و حشره     

 ای تردید؟     ای ناودانلحظهبه جانبِ آن رازِ بلعنده     روان است بی

 پیماندست از گریه بدار     و هرگز با خوک و گرگ و گراز مشو هم

 جایِ خویش     سرِ ها از ونه دارند پیالهگهببین که چ

      !خیزندبه اندیشه و رستاخیز برمی

      !ندگرایگونه به مستی و راستی میهچها و خیزابه

 شوند     گونه به خداوندی تبدیل میهببین که چ

 اند     خاک خفتهگرمِ هایی که مانندِ کودک در آغوشِ این دانه

 هایی تیزتر از تیغ و خنجر!ست     با حافظهدهایِ درشتیشان خورشیو در مُشت

 ات ببین با چشمِ درون ها راها و پنجرهو در و دروازه

 شان     هایتا آخرین یاخته     شوند گونه دارند باز میهکه چ

  صدایِ رنگارنگِ وجدان!به رویِ     و  گیهیِ آزادبه رویِ زیبا
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 ایِ بلند و تناورِ یادهسایه
 

 کارم     یِ یادها را در پایِ خورشید میسایه

 بارم     یار و دیار میهایِ بیو با چشمِ ابرها بر برهوت

 ست که هیچ جا نیست     این جا جایی

 دادن برایِ دیگری     هایِ جانو نه اثری از مرجان

 هایِ عقل     گرفتن و زنده شدن از عقیقجان

 رازِ زمردهایِ روزگار      کاوی برایِ گشودنِو کنج

 رودو زمین به هر کجا که می     یِ بلندِ یادها بر زمین افتادهسایه

 دمدیِ کاغذ میافتد     مِه از حاشیهبارِ سنگینِ زمان از دوشِ ما نمیکوله

 کنندیِ درختان     قارقار میو کلماتِ نشسته بر شاخه

 ه؟     چه کسی جان داده است و چه کسی جان گرفت

 یِ پیروزی را بر انگشترش و چه چیزی پیروزهاست اش شکسته چه چیزی دل

 نشانده؟

 اندیشم     نگرم و میمن به هر طرف که می

 چنان برجاست     یِ باز و کبوتر همبینم که قصهباز می

 ها بسته بر مقصدِ ماه     و پنجره

 ما     و در و دیوارها خراب و ریخته بر امید و آرزویِ 

 هایِ دلِ اللهسایه     برخیز و از داغای خوابیده در رنگِ بالِ زاغ     ای جسمِ بی

      !هایِ پُرسرود و ستاره یاد آرو از باغ

      !برخیز و به جانبِ آن مکانِ فرازمند و مقدس گام بگذار
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 !یِ عزیزِ یادها را بردارو از پایِ آن مکانِ فرازمند و مقدس     سایه

 !ات بگذارهاییِ عزیزِ یادها را از خار و خاک بتکان و     ببوس و     بر چشمسایه

 هایِ یاغی و فدایی وگرامی     که دیگر گذارِ آن یاقوت

 هایِ پَستهایِ پُرالتماس و پُردعایِ شوریده بر ماسهآن الماس)

 شان شهد و شراره و شوخی     آن زبرجدهایِ در زیرِ جِدهای

      (شان سهره و بلبل و قناریهایشاخهو بر 

 جا که هیچ جا نیست     دیگر هرگز نخواهد افتادبر باال یا کنج و کنارِ این
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 هاتو رفتی
 

 ات را برایِ سنگ تعریف کردیهاینگیتتو رفتی کنارِ سنگ و درد و دل

 ی بود مانندِ همیشهپوستِ بَبر ابر     و اندکی از بارهایِ سنگینِ من کاسته شد

 ها از سکوت     کسی خواب را بیدار کردها و خیابانو جنسِ خانه

 نکردهنشسته     و ناشتا کردهاش را شستهو خواب چهره

 هایِ دوپایی!پا به بیرون از خویش گذاشت     چه ماشین

 جوهری!ای!     چه نورهایِ بیهستهچه سر و صداهایِ بی

 گناه گفتیهایِ بیتلخِ بچه یِگیهیِ چاه و     با چاه از زندتو رفتی دَمِ دهانه

 هایِ دلو کاسته شد     از ابر و آفتاب و اندکی از بارِ خشکی

 یِ آسمان ـ     کدام یک زودتر زاده شد؟ـ این دو هسته

 و از سکوت و صدا ـ این پزشک و بیمار ـ     کدام یک اولین بار شکل بست؟

 خواهم من     دل از این خاک برگرفتن رانمیخواهم هم هم می

 خاک گُر گرفتن را     هم بَبرم و هم آهو     گِل از این 

 بسته به این که بچه نشسته باشد کدام سو     

  از عشق و نفرت کدام یک اولین بار زاده شد؟     از زن و مرد اولین بار کدام؟

 ا     کنند حیات رنامرادی و نامردمی دَمی ترک نمی

 گوید:     می تعجبگشاید و با و حیات چشم می

 ای!ستارهبی یِهایِ سنگیای!     چه دستالدیچه دوپاهایِ آهنی و فو

        میرد!می از بیمار     و زودتر از بیمار چه پزشکی که خودش بیمارتر
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 سقوط
 

 هایِ سرشار از میثاق     اثری نیست از طراوتِ ساقه

 گی     هدگی و آزاهایِ سادهاز سایه

 هایِ پُر از پرستشِ عشق و وفاداری     از زنبیل

 داری     هایِ نجابت و مردماز زنجبیل

 کنم     و در تمامِ آوازهارود و من پرواز میای دارد راه میپرنده

 نگرند     دیگر میها غریبانه به یکها و خانهخیابان

 خبرند     اثری نیست از عطرِ پرسش و بی دیگرو از اخترانِ دلِ یک

 گی     هرستوهایی که به کشفِ رازهایِ زنداز پ

 گفتند     هایِ آشنا را ترک میکاشانه و شاخه

 گر بر مرگ     هایِ غلبهاثری نیست از برگ

 شان در غالف     ای که خنجرهایناپیشههایِ خیانتو از پشت

 هاست     یِ زنبیلشدهبه فکرِ دلِ سوراخ    ها و علف به فکرِهایی که و از حنجره

 شنا     در دریا رانَد و من ماشین میدر خیابان ای دارد ماهی

 اشصورت یِید به سیبی که سرخیی خواهم رسو در این اندیشه که کِ

 هایِ انسانیت؟از خجالتِ سقوطِ انسان نباشد     سقوط از قله

 که از دلِ دو میوه درآمده     نامیِ ریز و بیتو نیستی جز یک خزنده

      خش کردهپ و مرگ را به رایگان در میانِ مردمان

      فوری دشوکه با پول پارو میهستی      اییشهاندآن  یِتو رخشاننده
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 عصاره
 

 هاها و مرارتیِ اسارتها     عصارهیِ اصابتِ تیرها و تیغعصاره

 گویند: گشایند و میها     دهان میتها و شکسیِ سعیعصاره

 مت بدارید دَم را     گرامی همدم را     غنی»

 و دوست دوستانی را که گفتارشان قند است

      «!انو کردارشان آماجِ تهمت و تیر و کمانِ بدکردار

 دانستیمدر آب بود     و ما نمی ما همه عکسی یِگیهزند

 توانستیم     و ما نمی     1در آغاز کیر بود و کُس بود

 ها راها و عشقگانِ قیامهخوردجایِ ما گرامی بدارید شکستحاال شما به 

 سوف زاده شدندای را     که در خگناهِ عکاسیهایِ بیو دوربین

 خواهیدر میقدهد!     حاال شما به جایِ ما هر چو در خسوف مُردن

 این کنید و آن کنید   سکسِ دهانِ باالیی و دهانِ پایینی کنید!  

 ایهایِ عصاریها و اسبتر شود شمارِ االغاما کاری نکنید که بیش

 ندالپاکیزه یِیایِ درونگردند     و در دریمی "راالسودحج"که به گِردِ 

 گی مثلِ گَردند     ههم

 مانهایِ آلبومداری که در عکسیِ دنبالهبگرد تا بگردیم به دنبالِ آن ستاره

 خندندندهایِ دنیا میو لبخخند     به ژست ژست و لببا 

 پنهانی  یِهایِ انقالبیوهو کمان و با جزهایِ خُردسالی که با تیر آن ستاره

 خواندن

                                                 
 در آغاز کلمه بود. انجیل  1
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 خواستند بر دشمنانِ مردم فایق آیند     می

 ها     ها و آباز عکس گرفتهحاال تو ای قایقِ درس

 ها     یقو از عق پیماناز انگشترهایِ شکسته

 بیش از این دیگر تو به دلِ خویش آتش نزن!     

 در این فرصتِ نفرسوده و کوتاهِ باقی     

 ها را تو داشته باشهوایِ همین یک دو سه سرنشینِ شاخه

 هایی که با چهار بار چشم بر هم زدن     به خاک خواهند افتاد!همین شکوفه

 یوسف حرف بزنم     هایِ حُسنِ ر هم که با گُلقدهمن هر چ

 رود و     خر به دنبالِ علف وچاه باز به راهِ خویش می

 شودهایِ متحجر     عقیقی عاقل ظاهر نمیاز صفوفِ افکارِ آهکی و جان

 گوید: شود و میگشوده می نالجرم آن دهانِ آزاد و ازلی و عطری

 ها را به حالِ خود بگذارید     این فیلم»

 دها را از دستِ بادها باز کنید     یِ یابندِ فرسوده

 و تازه به بدی هایِ نیالودهاز بختزاده     ه هایِ نه خائن و نه خونی و ناز رخت

 اش گشودهاش غنچه     پاهایهایاز آن قندِ دراز کشیده بر تخت     لب

 «سخن آغاز کنید!
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 ستدر قلبِ هر سنگ گوهری
 

 و؟     مرضِ رذالت و جهالت را دارویی ک

 پارویی کو؟     هایِ این جهان رامجنونینجومی و بیگی و بیجرقهبی

 بویِ پرواز در جانِ من خانه کرده است     

 ها بیضه گذاشته     ومرجِ شاخهو نوری در هرج

 شوقِ شروعی دیگر     چکد وشورِ هجرت است که از ابرها فرومی

  گیهمانِ آرزویِ جاودانکرنگین  برفی با مویِ سیاهِ جوانی و   

 درایتی را     دارویی کو؟     مرضِ دروغ و دام و بی

 یِ در مِه فرو رفتهشده و     آن خانههایِ گمآن پیمان یِبه پیدایی

 آیدوش میبه گ دارد ها و تحجرهاست کهآیتی کو؟     صدایِ شکستنِ تَوهم

 "یعقوب"هایِ گریه هایی که بههایِ جدید     و دیدهگیریصدایِ جفت

 بخشند     می را دیگری یِاییمعنبی معنا یا

 اش را ها و لنگرهایها و بادبانپارهیکی تختهست که امروز یکیایجهان کشتی

 دهداز دست می

 و فردا باز انگار نه انگار     که ما پریروز     

 ایمبودهنشسته مزارِ هزاران مرغِ دریایی بر سرِ 

 هالیالییهایِ خواسته یا ناخواسته     در غمِ بیها و هجرتدارویییدر غمِ ب

 ایم     بوده سرودهرا ستاره     صدها سرودِ سوزناک هایِ بیو لیل

 به نور و آب و تیمار محتاج     ستدر قلبِ هر سنگ گوهری

 به خودشناسی و خودپروری و از مرزهایِ خویش فراتر رفتن
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 ها گذشتن     کمانرها و رنگیناوج گرفتن و از اب

     ها خواندن و دهان به دهانِ کهکشان

 یِ بندرگاه است     که کارگرِ درمانده     را "یوسفی" یِخرابی و پنجره بر آبیخانه

 تبعید و تبعیض و آزارِ نژادپرستان     یوسفی که غمِ نان یِیبند

 یِ موسیقیهاهایِ نقاشی و پردهمجالِ پرداختن به پرده

 را     از او گرفته است "دری"و مجالِ در گشودن به رویِ زیبایِ شعرِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ قضاوتفواره
 

 ها در هر روز     یِ آدمهایِ کاشته شدهحرف

 ترهایِ هستی پوچیِ حبابترند     و از همههایِ سنگینِ عالَم هم سنگیناز کوه

 دهندویِ نامیزان نمیترین تغییری در این ترازچرا که کوچک
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     / معنایی آویزانعنا و بیدر چند و چونِ این جهانِ بینِ م

 شود     آب دیگر آب نیستبا بازپس گرفتنِ تری از آب     آب دیگر آب نمی

      تنِ سخن از آدم     آدم دیگر آدمو با بازپس گرف

 ها؟ها یا کریما؟     کِرمهترند یا افتخارها؟     خارها یا گُلهایِ جهان سنگینننگ

 خأل و زمهریر و ظلمتِ درونِ حباب     از فقدانِ وجودِ خداست     

 گی     هر یک به نحوی     هنِ جالیِ آینه     و تصویرها هماز فقدا

 سرگردان در دریا و جنگل و کوه و بیابان     ای آهویِ بیابان     

 ترازو باشی؟     هایِ بیهمغازمُشکِ  یِیخواهی مشترتو تا کِی می

 خواهند شورانگیز     ات تا کِی میو آرزوهای

      پَر بگیرند باکیِ بیهاقله یِ تاک تا کاکلِریشهاز 

 یا شنیدنِ کالمی از او     دیدارِ خدا و بی

 ومان     تشنه باز آیند؟خانباز مأیوس به کوچه و خانقاهِ مستانِ بی

 م     استهندانهنوز گاه که مرا تا آن     !ای سالخ  مرا تشنه سر مَبُر   

 گی را     و در آن میدان     هترین میدانِ زنداصلی

 ! یِ قضاوت را     سر مَبُر ای سالخترین فوارهیگانه و نورانی

 یِ افتاده بر خاکهاقطرهاین قطرهدر دلِ شفافِ )

 رِ هستیوجویِ اسراکه به جُرمِ جست ستتصویرِ سرهایی

 در ظلمات یکی پس از دیگری     

 ند(  اهربوده شدو     بریده  یِ حیاتهاترین گردناز بلندترین و پاک
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 بودِ ویتامینِ عشقکم
 

 بودِ ویتامینِ عقل     گیرد از این همه کماش میم عُقعالَ

 گیردتر روزها را فرا میقدم دارد     باز هم بیشکم و قدمکه کم

 گرید؟     گیرد؟     برایِ که میواره میز چه همدلِ تو ا

 ها آویزان و     ای از جنسِ مِه از قالبجامه

 اش که از آتش یا از شهاب     خالی     باریهایجایِ دکمه

 بودِ ویتامینِ عشقگیرد از این همه کماش میم عُقعالَ

 پاورچین دارد     یواش و پاورچینکه یواش

 افزاید     خویش می یِها را به اراضیشبتر ر چه بیشه

 ها و جواهرها     تو چرا خودت را منها از جمع

 کنی؟     هایِ جواهردوست میاز جمع

 روی؟گیر میام و گوشهنحال و گمهایِ شوریدهه جانبِ شمعتو چرا ب

 تنِ عریانِ عالم دارد     

 دهدرا به بادها نشان میها جایِ کبود و سرخ و سیاهِ زنجیرها و تازیانه

 گریند     سوزانند و میاش دل میو بادها برای

 ای از جنسِ هیچافزایند     جامهشان میگرییِ انقالبیو بادها بر درجه

 یِ علی چپ هم بزنمگذرد     و من حتا اگر خودم را به کوچهها میاز پیچِ خیابان

 د     گیرمیشان ها عُقها و میوهحبهها و باز سبزی

 اعتناییهایِ خودخواهی و دیگربیاز این همه ویتامین

 سود یِاز این همه ثمرهایِ در پی     یِ هر نایی(آید از سینهاش می)که نوای
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 هایِ سردرگمآتش و پُردود     ای دگمههایِ بیاز این همه هیزم

 ثمر نگشتهون بیدها بیهایِ مجنون     اما چاما از راه به در نرفته     ای منگوله

 تان     اولین ارمغانِ طبیعت به شما!     ای انقالبِ در جان

 نگرییم؟      پشیمان نشویم و ما امروز با که بیعت کنیم     که فردا

 ماه وبی یِیگیردیگر نَرَمند؟     ما دلیک مان ازکه فردا گوهرهای

 ا کدام سنگ در میان بگذاریم؟مان را     بناکوحشت سنگین و هایِتنگیدل

 یِ موعود     دومین دنیا کجاست؟     آن سه پروانهمرزهایِ 

 کِی به دیدارِ شمع خواهند آمد؟ 

 

 

 

 

 مدید!به جهنم خوش آ
 

 تو مثلِ آینه در برابرِ هر چیز که بایستی و در آن باریک شوی

 پایانآغاز و هایِ بیروم در روایتشوم و فروتر میتر میمن تاریک

 ریزدتر فرو مییِ بیشتری در اوست     بیشدیشهو دیواری که ان

 جمعیتِ فراموشی یِکسی با مرگ است     از فراوانیبا آن که واپسین قرارِ هر 

 جایِ سوزن انداختن نیست     

 ها را از رخوت و خدشه و خیانت خالیو نَه درختی که رخت

 ی عاری کند     هایِ قالبرا از قال و مقال هاو قالی
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 که بایستی      یتو مثلِ خودت در برابرِ هر چیز

 کند     کوه صدایِ خودش راشخصیتِ خودش را پیدا می یهر کس

 خودش را     دیوار آجرِ خودش را     ِ دریا ماهی

 شوداش     و از ما بیدار نمیخواب خوب خوابیده است و سنگین است خواب

 اش هستند     هایِ ناطق و نادقیقی که ساکنیِ خراب از سنگاین خانه

 دار     جان یِ هرد     اولین مالقات و اولین تجربهشوآباد نمی

 اش چون پلنگخیزد     و جهان در جاناش برمیاز جسم

 اندازدقرار ـ     به این جانب و آن جانب چنگ میـ پریشان و سرگردان و بی

 دینی     طاقتی     دین و بیآیینِ آیینه بازتابِ طاقت و بی

 توقفشکنی     سقوط و صعود است     و نخِ تاریکِ تاریخ بیپیمان و پیمان

 کنداز شکلی به شکلی     از شاهی به شاهی     از شیخی به شیخی     عبور می

 اش     یا پیامبرش باشد     که سوزنی خدایبی

 زارریگآینه     آن ریگِ بیتَرَکِ بیدریا     آن بی یِمن نیستم جز آن ماهی

 بسته     پُرسودا     پُرشور     خاک     که چشمخانه     بیآن خشتِ بی

 نِه ایشبی که او را تَهکرانه     )بِ پُررمز و رازِ و بیروزی در این ش

 با سر فرود افتاد     (سروداین شبِ بیسود      یِشکنِ در پیاین شبِ پیمان

 گذاری     ود افتاد تا تو به هر جانبِ این جغرافیا پا که میفر

 اش     جمعیتِ نهنگ و پلنگ یِاز فراوانی

 اشهایاش     از هجرتِ قَمَر و قُمرینوایهایِ بیآلود و جگناز جنگلِ جنگ

 اش     هایِ سرشار از شیخ و شاهاز شاخه

  بر سردرِ هر درگاه که:و درشت را  خطی زیبا و زرین ببینی و بخوانی

 «به جهنم خوش آمدید!»
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 گیرییِ گوشهگربه

 

 جنبشی بر پَرقدر بر شاخه کِز نشسته     به اندیشه فرو رفته     بیتو آن

 وگو بودی     ات به گفتبا دریایِ در دل

 وگوها خودشان به گُل و میوه تبدیل شدند     عشقی بلندقدکه گفت

 است     بر زمین سایه انداخته 

 هایِ پریشان و سرگرداننوشانَد به راهشیری را میای راهِو دایه

 رانندتردید سخن میو با دهانی بی     !طلبندابلهان از مرغِ بسمل پرواز می

 ای که مثلِ آینه بایستد     انسان در برابرِ هر مسئله

 اش را بررسی کند     گانهو سایه و ستار

 کنند     ان نیز انسان را بررسی میگهآن سایه و ستار

 گذارند     دیگر میای در یکو بیضه

 قدر با سرِ بریده قلم به دست گرفتی و سرود سرودی تو آن

 هایِ گیتیخانهیِ کتابیِ کتابِ همهکه در قفسه

 اندیِ هم چیده شدهبه شانه خون است اکنون که مرتب و منظم شانه

 دانِ مادر آزاد است؟     و جنین در زه  ا در مهدِ زمین   آیا م

 پیکرِ در دریا     یِ بیو آیا این پَرپَرهایِ پراکنده

 عقلی بلندقد          شان را روزی دوباره خواهند یافت؟هایغابیرم

 بر زمین سایه انداخته است     

 هایِ خشک و زرد و پوسیده را از زمین     با این حال قداست

 ای آقایِ قطعیت          تن نیستتوانِ برخاس
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 شیری     ست از راهِنوشی     تهیای را که تو داری میاین قهوه

 روندیِ هم باال و پایین میر که از سر و شانهو آن ذراتِ شَکَ

 دارند     دیگر را دوست و دشمن میهم

 نند    رادیگر میهم نوش هم نیش در جانِ یک

      ست گرفتارِ اجبارایر چه گربهگ "گیریگوشه"و خانمِ 

 کندزاران را روشن میپایانِ شناش     شبِ بیهایاما برقِ اختیارِ چشم

 

 

 

 

 

 فرستنده و گیرندههایِ بینامه
 

 ها به حالِ خود     ها و غربتام را چرا غمچراغ

 گذارند؟به قالِ خود     باز نمی هاها و تیشهو قندِ تو را چرا تلخی

 رویِ ماه بنشیندای به آفتاب نوشته شود     کسی روبهگذارند نامهچرا نمی

 گان سخن بگوید؟     هتاربا س یو رودررو

 زارِ یاران را     خواهد همیشه کشترانِ فراموشی میچرا با

 دیگر و در کمینِ چراغزاران تبدیل کند؟     بادها به نجوا با یکبه شوره

 عشق و اندیشه در دل نیست     و چشمِ ما را جز شوقِ تماشا اما کمانِ ما را جز
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 ی معده     در شهر و در دِه     گهرا همگان هو مرددریغا که شما مردمان 

 و از قندِ سخن دور کرده          به جانور تبدیل

 اشک است که در چشمانِ یخ حلقه بسته

   رسند   هایی که هرگز به مقصد نمیها نامهو انسان

 دارد یِ خویشو کیهان کلنگی که فقط شوقِ خراب کردن را در کَله

 زاراندر کشتو بخروشد ای وجدان     تا از آن خورشید بروید و ندارد ذره

 خواهند     مثلِ مته در خیال و رؤیایِ ما فرو روندچراغان میچرا آن بی

 و خیال و رؤیایِ ما را محاکمه کنند؟     

 ها سوق دهند؟تر به سویِ سراب و رودهانوس را هر چه بیشخواهند فرا میچ

      دهنهایی هستند که نه فرستها نامهدانند که انسانچرا نمی

 زده     ات یخهایای دارند؟     ای اشکنه گیرنده

 سایه را نخوانده     هایِ پُرمایه و بیای نامه

 چینی کنی     سخن هاپیچکاز قدر تو هر چه

 کوبی     ب شده بر خاک پایهایِ پخشبر رویِ زیبایِ پرتوو 

 ها و پرتوها نخواهی دادپیچکِ گیهترین تغییری در فطرت و زندکوچک

 بخش و گرماده     ام     روشنیچرا که من آتشنتوانی داد     

 یِ واژه و ژاله     سرافرازکننده

 شان را در زمین     هایها و معدههایی که رودهها و ژالهواژه

 خوابخور و بیگذارند     و خودشان بیبرایِ زمین و زمینیان جای می

 روند     قدر باال و باالتر میباک هر چهبیدر شبِ مهتاب     هایِ پاکِ آب     از پله

 یِ تاک     برگزیده هایِناک به جانبِ رایحهروح

 پرند  به جهانِ دوردست و اسرارآمیزِ پریان می
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 آخورِ ریاضیات
 

      هایِ برفپارهاند این پارهسیاهپیداست که دل

      زننددیگر حرف میهایی که پشتِ سرِ یکبرف

     کوبندمی دیگر آرنجهایِ یکسبقت به دنده و آشکارا در

 راهیراهِ که در سرِ شوند     بیال میمگی پایهها همرنج پیداست که سرانجام

      یدار     و داری برچیدهگنجی پد

 نیست     گی هاز زند ترمهم گی هیچ چیزهدر زند

 خوابی     ست که خواب و بیبنایِ ساختمانیگی سنگِهزند

 اش هستندهایقراری     در و پنجرهکه خورشید و خسوف     که قرار و بی

شوند     نمی ها آببرف     پا زدن به پَستیپشتِو بی ستیمپیداست که بی

 شوند     تمایزهایِ میانِ انسان و حیوان     پدیدار نمی     سخنپیداست که بی

 رویند     دو چشمِ جدید می     از خویش زداییبا آشنایی

 انداز گیاهانی     که گنج و رنج را     که جان و جسم راو در چشم

 کنندف میکه سیاه و سفید را     دیگرگون تعبیر     یا تعری

 یِ دوپا را     انسان     این خوابِ جاودانه

 ها     سوختنِ ساختمانها و از از ساختنِ ساختمان

     هادرویدنِ دلها و از کردنِ درها و از بستنِ درها     از کاشتنِ دلاز باز 

 گزیری نیست     حاال هم مانندِ همیشه     

 دهند     می ها هر روز بیش از پیش شاخ و برگعقده

 ای     کنند در درِ خانهخودشان را جمع میها و ثروتها و برف
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 و در جان       اش را در گردن     عِقدِ ثریا نیست   خانهکه صاحب

 نیستی نیست      یِو فراموشیعشق و مستی از هستی     

 هاو کتاب هاهایِ سرشته در نوشتهسرنوشت

 انگشتری در انگشتِ ادبیات است        ها  ها و اسطورهافسانه

 گان را پیدا یا پنهان     سر در آخورِ حساب و کتابهگی و زندهاما زند

 ریاضیات است دانِدُم در کاه

 

 

 

 

 گذارمها پا به بیرون میاز عکس
 

 جهندهایی که از جانِ ما میجهان جایی ندارد     هم به این جهت جهت

 آیند     باز به جانِ ما باز می    پرند که از جانِ ما می

 رجعت میسر نیست به دنیایِ خویش آنان را که در ظاهر آدم و     

 انداند     آنان را که پیش از مرگ مردهدر باطن هنوز خزنده

 گشایند     قدر خود را میدرهایِ بسته هر چه

 یابند     یِ دیگری را در جانِ خویش میباز درهایِ بسته

 آیندآیا آن پاهایِ پاکِ رفته دیگر باز نمی     پایانگی را بیهزند یِازیو ب

 خودشان را بر خاک      یِنقشیتا نقش یا بی

 خودشان را بر هوا ببینند؟      یِیریتأثو تأثیر یا بی
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 آید؟چکد و     دیگر به چشم بازنمیآیا میهن چون اشک از چشم فرو می

  /هایِ مختلفِ خیانتدو تا نیستند     و نَه سه و سی     چهره هایِ غربت یکیداغ

 دیگر جمع آمدهجهان جایی ندارد     هم به این جهت مرغابیان در جوارِ هم

 شان را گره     علیهِ دریا قیام کرده     هایمُشت

 شانهایشان شعارهایی به عشق و دادخواهی     و در قابِ عکسبر پالکاردهای

 گذارندپروین می یِها سر در پییداست وقتی که داسشهیدان     پ عکسِ

 آسمان پُر از هراس و     گذارندو او را نَفَسی به حالِ خود وانمی

 شمار و     ها بیشمارِ ماسک

 گان خواهد شد     هگان و چرنده زمین از آنِ خزندحاکمیتِ

      دستآیین و همو دنیا و دریا هم

 ا دیگر صاحبانِ خودشان را در هیچ جا بازنشناسند     تا جاپاه

 گانِ خودش را بازنشناسدهخودشان را     تا ثریا دیگر ستارهایِ ها چشمو اشک

 هایِ خودشان را     گیرهو درها دست

 ناکِ خلقی را که از خونِ خویشو تا که تو تخطئه کنی خروشِ خشم

 سازد     یخنجر و خنیا و درفش     سوار و رخش م

 این خلقت خالقی داشته باشد یا نداشته باشد     

 کندو آن ابلقِ شب و روز رازی و معنا و مقصدی     فرقی نمی

 در هر کجا و هر زمان     شانبالسیاهِ یِ ها و سایهلکدر زیرِ حرفِ لقِ لشکرِ لک

 گذارمها پا به بیرون میدر وطن یا در تبعید     من از عکس

 دارم     از نور و از حق و حقیقت را برمی سنگی

     مکنپرتاب می ظلمات به سویِآن را و مثلِ آرش 
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 ظلمتِ درونِ قفل
 

 اش شکست     هایِ آن کلیدی بودیم که امید و آرزوهایما دندانه

 راز     در روزی با ذهنی سفید مثلِ برفروزن و بیدر روزی بی

 ستاره بود    مهتاب و بی بیهایِآن کلیدی که بیزار از شب

 از آب مختصر سخنیخواب     و قانع به لبِ نانی و     قرار و بیو بی

 عذاب در ظلمتِ درونِ قفل خانه دارد     

 و دریاهایِ دوپا در ساحلِ سردِ سرگردانی     

 ها     هایِ سردِ سرگردانی در میانِ سنگو ساحل

 ما آن کبوترانِ سفیدی بودیم    یِ پیروزی وجویِ پیروزهبه جست

 درآمدند      یکه روزی از دلِ پُردردِ کاغذ

 شان هستندمنتظرانِ دیرینه     دو چشمِ از آتشکه دانستند کاغذهایی که نمی

 زنند برایِ ماندن     تصویرها دست و پا می

 گی را خواندن     برایِ مبارزیدنهگان و زندهبرایِ سرودِ سوسن و ستار

 انداندازد     ما را بیرون انداختهیِ خویش بیرون میما آینه آنان را از کاشانها

 اندگی و شرافت را باختههاند     که زندگانهاندازنداما این خود بیرون

 دارد و دشمنگوید     دوست میکند و سخن میانسان سفر می

 گسلدیآمیزد و مآورَد و پرچمی را فرو     میپرچمی را فرامی

 د     دهکه رخ میها در درونِ قفل است یِ ایناما همه

 شَترنج نیست     رازِ بی یِییِ پایانی بر بازو نقطه

 برف     ن که مثلِ آقایِ با وقارِ تو پیش از آ
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 ات است     را که معشوق ایات سفید شوند     قدرِ آن خالِ مِشکیویو ابر یمو

 بدان!      ات    یا بر بدنِ معشوق

 تاب     بشتاب!با عالقه منتظرت هستند و بیگانی که هبه دیدارِ آن پرند

 اندفرود افتاده بوده آسمانیِ آبی هایِگانی که روزی از آشیانههآن پرند

 هایی هستند بر ذهنِ فلزان زنگدَی و بَبَدَ

 شوندنمیدود ها بیها و عشقشوند     آتشای زدوده نمیکه با هیچ سمباده

 تصویرها یکی پس از دیگری     دیر یا زود     سوخته یا ساخته     

 روند     کارِ خویش می یِپی

 مانَدمی یشکست و پیروزی جاودانه بر جااین آینه است که بی
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 گذشت آن روزگاران
 

 دیگر طلوعگی و هنرِ هنرمند دست در دستِ یکهمولن زندمع

 شاننند     و سرما و گرما و گریه و خندهکرشد و غروب می

 دیگر نفوذ     البته گاهی هم من و توشان     در دلِ یکو سیاه یا سفیدبختی

 دو راهِ به کلی مختلف یِشویم     و راهیمان ریشه مییمان شاخه و یکیکی

 دیگرند     دریا و خیزابه     آسمان و ابر     مادر و فرزندِ یک

 تواند به هر علتی     از دیگری تهی بمانَد مادر یا فرزند میاما آغوشِ

 دیگرها و هنر     حُکمِ شیر و گوزن را دارند برای یکگیمعمولن روزمره

 توان درآوردمی را گی     بطیههایِ زندگاهی هم از بطنِ بطالت البته

 اشهایطلبیاش     انسان و تنوعهایاند انسان و نوآوریصراحی و شراب

 ای که سیرایی ندارد از آب و شراب     از عشق و تحقیقصراحی

 نما شد شعرِ شاعرانِ پیشینِ ما     از بس     پیش و پسنخ

 از گُل و بلبل     از شمع و پروانه     از فرهاد و شیرین     

 گیهگشتخودش را پیدا     برایِ گم یِاز لیلی و مجنون گفتند     نون نقطه

 شعر و شیدایی یِگیهکند     برایِ جاودانی میم     برایِ پیدایو گ

     /دیگر یک عشق و پیوندِ زمین و آسمان با یِداریو برایِ پای

 زمین و آسمانی که یکی ریشه و     یکی شاخه است برایِ انسان

 یِ رؤیاییات تهی از من     ای فرشتههی از تو     تو آغوشام تمن آغوش

 یِ رؤیاها     ای به هر علتی مفقود     فرشته ای

 کبود     دریغا که دیری دریاها از کتکات جایِ جسم و جانای جای
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 هایِ ساحل بود!     اردکی بر ماسهزیبایِ عاشقِ نقشِ 

      هانسیم یِیسخت     نسیم یِسردیو در این راه سختی و 

 دیگر آن روز و روزگاری که شاعر      اش را ربود     گذشتگی و جوانیهزند

 و فردا جانِ تمامِ آدمیانِ جهان          کاشتای را در عالم میامروز دانه

 راه     از راه و بی     گرفت ونقشِ پاها جان می     شدسراسر سبز می

 شدکران میدریایِ پُردُرِ جانان     دریایِ بی     دریایِ پُرمرجان یِراهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل استایعشق دایره
 

 توان تعیین اش را دقیقن نمیندرون و بیرومرزِ گی که هست زندایدایره

 کرد

 اش     خورشید و ماه استهایِ موجودِ جیبو شب و روز ابلقی که مَبلغ

 گان     هد آن به دنبالِ دنبه و چربی دوندانناآدم هاییآدم
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 گان     همحتوا روند و شعرهایِ بیشکل یِآن در پی

 گان     هرا به تورِ نفع و ریاضیات کَشندآن حتا مرگ 

 اش همان بیرون     گی که درونهست زندایدایره

 اش همان درون است     که بیرون

بر این خاکِ ناپاک          بر خاک اشستاره به خاطرِ داشتنِ معده و خانه

 زند سیالب     داری از تو مییلی به طرفس محکم پریشان و زبون است     تو را

 ای شب و روزت گذرا در خوابیِ دوستی کرده با دوستانِ ناباب     ای صخره

 ام     ساکِ دستعمرت بنا در آب     من  یِپوشالی ای عمارتِ

ها     و پروازم بر فرازِ آسمان     پُر از لغت و رؤیاست    ام کیفِ جیبِ بغلمن 

 ما اسیرِ خاک     پَرپَرزنان از حبسی به حبسی دیگر     ام اسایه

 صدا و ثمرچینان تنها از درختِ عَرعَرو 

 اش در هر کران آسان     و عاشق را تغذیهشکل است و غلتیدنایعشق دایره

 گی     هیِ شیرینِ زندتنفس و تماشا     و شیوه تحیر و

 تا کِی      انلَنگزارِ خراب     لَنگاین خلنگ     بازیدل به دریا افکندن و جان

 چشمکِ ستاره     بوسه و بیگونه بیهتاک چ     رود؟به کجا دارد میو 

 ها آدم     ونه ناآدمگهو چ     چنگ مست شود؟ترانه و بیبیگونه هچ

 خجالت دست داده است     رنگِ شان     نه با یِ صورتوقتی که سایه

 ای غروب     شناسد؟     ای قرمزمی و نه اصلن خجالت را

 هایِ نجیب در تابه     چرا و به کجا ختم خواهد شد؟آخر این همه جِزجِزِ جمله

 اش بر خاکاش کوتاه     خزشهایست که قامتِ قائمعقل مربعی

 یک آه  ی کُشته     اش از صدها صدفِ محبوس و     از هزاران خیزابهو نَه بر لب
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 رسدها میشان به حبابنسبت هایی کهعظمت
 

 توان رسیداشک و پارویِ آه به هیچ ساحلی نمی یِبا کشتی

 ها نیستها و پُرداسیحاصلیو اگر هم بتوان رسید     ساحلی جز ساحلِ بی

 یِ دریاست؟ترین مسئلهگی و مرگ     کدام یک اصلیهیِ زنداز دو قطره

 بادندیک یِ تقدس و قساوت دو پاره  و خار و خیانت را کدام آتش روبنده؟   

 ناپذیر     و انسان بادبانی جاودانه در راهدرهم پیچنده و جدایی

 که مقصدی وجود داشته باشدکه به مقصدی برسد     بیبی

 گرداب و یِآه هیچ تأثیری ندارند بر گِردیاشک و پارویِ ِ کشتی

 اران     بردر خارکاران و بر خیانتبر قربانیانِ گرداب     ب

 توان انداختاش نمیای به دامست وحشی که با هیچ دانهایزمان پرنده

 کنداش فرقی نمیای که برایای خندان به زمین و آسمان     پرندهپرنده

 چه کسی مرده     چه کسی زنده     چه کسی در خواب     چه کسی بیدار

 چه کسی تنها     چه کسی خائن     چه کسی خادم     چه کسی در جمع

 تاباند     گونه راستی و درستی را میتنِ مربع که این

 ها     ها     چه دودها و داسیها و کجدر خویش چه خَم

 ها را که پنهان ندارد!     ها و اشکِ تمساحچه قفس

 چه داری تو ای تمامِ عمرت به دنبالِ معنی و به دنبالِ مسایلِ ماورازمینی

 تر از این خاک     چیزِ پاک و فراتر و فرهیخته به دنبالِ هر

 هایِ ناپاک؟     اش گاه برتر از انسانگانهاین خاکِ خزند

 گردیده؟       بالگردابِچه داری تو ای به گِردِ 
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 یِ مرگ     ات همان قطرهگیهیِ زندتو ای قطره

 گی     هیِ زندات همان قطرهیِ مرگقطرهو 

 هزار در هزار همه با هم و     هر یک در خویش تنهاات هایای برگ

 هاکه حاال هم مانند همان روزِ ازل     هم عزتِ ماهی     ؟دانی تو چراهنوز نمی

 و هم پاسخِ پرسشِ ما     یِ ماهو جانیی انیِ جسمهم حاصلِ رنجِ صدها ساله

 العملِ یک حبابترین عکسترکند با اشاره یا کوچکهمه می

 

 

 

 

 

 

 خواهدپیراهن هر چه می
 

 رُفته بگوید     اش را دقیق و شستههایِ دلخواهد حرفپیراهن هر چه می

 آییم از آب     ما جورِ دیگری در مییا بنویسد     

 ها را بر بند و در زیرِ آفتاب آویختن!دیگر بس است یوسف

 یِ قیسی را     اندیشهقلب و پوکدیگر بس است برگِ خشک

      ها ساختن!اقیانوسقصرِ اعماقِ  قیصرِ

 کسی بر او سوار     شودکسی از اتوبوسِ بوسه و دوستی و میثاق پیاده می
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 آورَد     کسی لباسِ سوسه و سالوسی را از تن درمی

 آورَد     پوشد     کسی به تنهایی روی میکسی او را به تن می

      گرداندکسی از تنهایی روی برمی

 اش دنیا     ست که ناممه به تخمِ شاهینیو این ه

 هاترین انسانگی و استخوانِ معصومهاش بنا شده بر زندو بام

 تواند داشتاش نمینگه ست که هیچ لنگریزمان زورقی

 تواند بریدگاوی که هیچ گزلیکی سرش را نمی

 تواند رسید     ای که هیچ دستی به او نمیستاره

 منظورت را بیان کنی رُفته و دقیقشستهخواهی تو هر چه می

 هایِ دیگرآیم     جورِ دیگری باز از کوهِ طور یا کوهمن جورِ دیگری از آب درمی

      رموآمیرا درپیامبری پُر ادا و اطوار 

      !ها را به صف کردندیگر بس است در هر صفحه یوسف

 دمادم اَسَف کردن! کَن    مجنونِ کوه     گَرد وبرایِ فرهادِ بیابان

 دن     را پوشانرنگ ای یکیِ پاها چکمههمه دیگر بس است به

 گشودن!     را نقش یِ سرها چتری یکبر فرازِ همه

 ای که برگِ رازش راگی بازیه پوکی شاید باشد گیتی    و زندگردویِ

 هیچ دستی رو نتواند کرد     

 خویش را تغییر دهد      یِنیخواهد راهِ نوراال بیضه نمیبا این ح

 بنددیِ میانِ گنجشک و باز     در را بر باز میای که در جنگِ جاودانهبیضه

 یِ میانِ اقیانوس و قطره     در هر شرایطی و در هر کجاوارهو در قیل و قالِ هم

 دههرگز دست نبَرنده     دست نیاالین  پشتیبانِ قاطعِ قطره است و   

 قمه و قدارهبه غدر و قتل و 
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 سوزداسپند از فقدانِ پاسخ می
 

 آزت آن چیزی که از میزی     رازداری سفت و سخت و بیسچی

 سازد     و خواهانِ پاکی و پرواز را می

 غم و قمه به دست     و از میزی دیگر غمازی بی

 فشان را؟     هایِ خونتازان به جانبِ غریبان و غروب

 ن     ست آن کسی که در انساکی

 دهد     نی را به ساز و آواز و مستی سوق میحیوا

 انی را به زهد و تزویر و تقلب؟     مگر ما همه از یک چشمه نجوشیدهو حیو

      مادهایم؟     مگر ما همه از آسمانِ یک لتیدهاز یک کوه فرونغ

 تانگانیهایم؟     شما در هر مرحله از زندرا برنگرفته یماهِ میالد

 نمایانیدمیطورِ دیگری  یشتن را طورِ دیگری تعریف    خو

 ـ مثلِ جامه ـ تانترِ عمروشویِ هر چه بیشو شگفتا که با شست

 رود!     ایجاز را از درازسخنان و     تر آب میتان بیشعقل

 گویان باید آموخت     گویی را از پیچیدهساده

 قلم یِو ماهیلذتی تابان بجوشد       ای شفاف و   میزِ تحریر حوصلهدرونِ تا از 

 یِ موعود     قدم برآید به جانبِ آن قلهقدم

 ی ِموعودی که هرگز از آنِ آدمی نبوده است     آن قله

 سوزد     می ییِ موعودی که بر آن     عود و کُندُرقله

 منانِ ریاکار نیست     و مأمنِ مؤ

 که نگریستهایِ غریب دنیا را غربال با چشماین 
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 چکان     به رگی یگانه رسید     هایِ خوناز انبوهِ غروب

 به شرقی که االن مثلِ شتر     تا گلو در گِلی شُل و مشمئزکننده

 رفته     ودر منجالب فر

 گیهگکانِ صداقت و صمیمیت و سادساقهغان و و به غربی که بَغان و مُ

 در آن پوسیده و پژمردههایِ اشک     برگهایِ عشق     گُلو برگ

 سپند     این اسپندِ پُرپند     ااین جگرِ در آن فرومرده     

      سوزداش هنوز دارد میهایاز فقدانِ پاسخِ پرسش

 ی     که عود و کُندُر بودند     اقبالِ دو ضلعیِ زوالِ از ضایعه

      هامعناییها و بیتعریفیای رسیده به بی     ای مثلثِ ناکامل

 ای خویشتن را در خورشید و ذره          شهرتگرِ شهدِ فریبپا زده به ای پشتِ

 در دریا و جنگل     در سنگ و صحرا

 در جانور و گیاه     در کس و ناکس کشف کرده     دیده!     

 کِشند     گیتی را پیچیده به تصویر می    من  کویِ شعرِ هایِاگر گاه گوی

 گان را میخیده بر صلیب     هزدنامِیو ناعاشقان و 

 گی در ذاتِ این گریبان     هاز آن است که پیچید

 اندها در سرما نیز عریان     گرسنه و به شکنجه در تبعید یا در زندانو میخک

 کند     تر میاش     قلم را زندهزن با قتلاز آن است که قط

 سرشارتریِ آتش را از آتش کوزه    آب دستِ و 
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 گی و دو خوکحافظهیک کم
 

 گی یکی از خصوصیاتِ دو خوک است     دو خوکِ شب و روزحافظهکم

 هاها و تباهیات در تابستانو شعرهایِ شگرف     یتو سومین شاعر اما

 ها     مصداقِ صداقتِ برف     و خیانت هاگیهدر گندید

 داشتندها فصلِ پنجمی هم مییِ غبارها چون باران     اگر سالشوینده

 گذاشتها نمیتخمی در شکدیگر شاید شاهینِ ما غمی نداشت     

  بر بلندترین و تناورترین درخت     و شما بر زیباترین و سرسبزترین

خواندید     نشستید و آواز میمی     ـ درختِ قضاوت     درختِ سزا و جزا ـ

 فراموشی یکی از خصوصیاتِ دو موش است

 دو موشِ زمین و زمان     و تو آن عالمتِ سؤالی که هنوز

      گی و میالد و مرگهرابرِ معنی و مقصدِ سه عنصرِ زنددر ب

 استوار ایستاده است     آن آیینِ عالی و پاک و ازلی را

 آن آیینِ صداقت و عدالت و برابری را     اولین بار کدام آیینه بازتاب داد

 داریخته پشت کرده است به آدمیانِ دُمیِ پرهکه این پرنده

 آسمان دارد؟     یِآبیهایِ و آشیان بر شاخه

 هایِ مطهرِ خدا ـ     ـ این اشک ندِ برفهایِ سفید و سبُک و فرهمدانه

 گان     هشدریزند بر مزارِ فراموشفرومی ریز دارندچون شعر یک

 هایِ خودپرستشقایقانِ باوقارِ خاکزار     آن بر مزارِ آن چراغانِ تنهایِ خیانت

 تواند شستهیچ آب و صابونی نمیها را چه از مصیبت چه از ننگ     داغ

 ریش     چه مؤمن چه ملحددار چه بیکند عنکبوت چه ریشو فرق نمی
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 یِ آخرت     و ساختمانِ خیال و امید و آرزوو خانه یِ اولوقتی که خانه

 وقفه باد وزان است     بی     همه از تارهایِ او بافته و

 ای از یادِ دیگران رفته و از من نرفته     ای از جنسِ آتش     

 انداز از شاخهاره نشسته بر شاخه     طنینوات همای صدای

 و بیداران      گانهیِ خواب از چشمِ خوابندروبنده

 پادافره آورِگان     ای پیامهگان و مردهمشعل و امیددهنده به زند

 نه آن پیامبر     گوهگو که چتو به ما ب

 بَرَد افق به افق مِهر و وفاداری و بار و برای که میآن پرنده

 کند پرواز     می هاها و سینهها     در دلو آرمان هاو تنها در آسمان

 یِ پُررمز و رازآری آن پرنده

 را از دستِ زمیناش گونه نجات دهد سایههتواند     چگونه میهچ

 ها     از دستِ صحرا و کوه و جنگل و دریا     از دستِ ما مردم

  هایِ از دست رفته!؟ما مردم
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 اش عشق استپرگاری که نقطه
 

 ترها عفیفاز رفاقت     ترهایِ دیگر رفیعست از تمامِ قلهایعشق قله

 می عزیزتریِ آداز خود و خدا و خلق     و از اعضایِ خانواده

 هایِ دریا را از گوش به در کند     ها و شنیدهاگر موج گفته

 ها را با چشمانی غریب نگاهها و شفقاز حضرهایِ دنیا سفر کند     و فلق

 هایِ دیگری دست خواهیم یافت     ها و نجمگاه ما به اوجآن

 ها     یِ رازهایِ هزارههایی گشایندهماهیبه گوش

 اش عشق استگار     و به پرگاری که نقطهآفریده و آفرید یِیگبه یگانه

 یابدای خاص دست میاش به مسئلهگانیهتقویم در هر ورقی از زند

 بیند     هایِ دیگری میای را با چشمیا هر مسئله

 شناسد     این تنها عشق است که پیری و جوانی نمی

 اش ستاره وهایِ عفیفکه برگ یِ گیتی    نشانَد در پهنهو شمشادی می

 یِ خدا و خلق     اش ریسندهریشه

 ها را نیز از هم جدا     مجنونترین خانوادهشمشادی که اعضایِ به

 کشانَد     و به سفرهایِ دور و درازِ عاشقانه می

      هایِ خشک شنا کردن وسراسرِ عمر در آب

 به دست آوردن را یبختی     دانایدر برابرِ از دست دادنِ خوش

 اش سه ماهی     گریزان از دو دنیااش شفق است     و چشمانای که دلدانایی

 تو در کجا لنگر خواهی انداخت     

 اندهایِ پوک گرفتههایی با شخصیتات را سراسر حبابهنگامی که اطراف
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 آزند هایِرنگ ر ازاره بازند     پُوجا بازارها همر از پول؟     اینهایی پُبا کیسه و

 گیهزندگی     بیهبازارهایی با چادرهایی از درند بازارهایی که رازی ندارند    

 ای نداردای که هرگز برندهبازی     "بازی"هایی از تزویر     بازارهایِ و ستون

 کاهد     کاهی اسیرِ دستِ بادهااش میام که هر روز دارد جانمن آن فنجان

 هایِ دروغین؟     نامهافتی در دودمانِ سالنمیتو ای آتش چرا 

 بوسید     هایِ عشق میات را لبای چایی که دهان     نهنگ؟یادِ بیدر بنیادِ 

 کردند     گشته دنبال میات را آهوانِ گمو جاپای

 گرفتند و تو را برمی عطرِای چایی که عاشقان 

 یِ معصومهامطهرِ میثاق یِگذاشتند بر تاقچهمی

 کجایی؟  هایِ پاک   میثاق

 

 

 

 

 

 

 باجناق
 

 کند     ترک نمینیز را  انگان و مزارهشناسی مرگ و مردزیبایی

 گان وهایِ زیبایِ فرشتهها سرشارند از تندیسگونه که گورستاناین
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 هایِ لباسِ فاخر بر تن پوشیده واز اَشکالِ شکیل و رنگینِ مقابر     از گُل

 ایِ گیسویِ سخن را شانه کرده     خداحافظی با دیروز میسر نیستهاز شمع

 آید     چرا که دیروز در آینده ایستاده     از آینده می

 چهار عنصر      زندانِ گونه بگریزند ازپنج انگشتِ پنجه چه

 و من از خودم که تمامِ دیگران است؟     

 گرددگانِ بیمار میهوجو در میانِ ستارمعاشرت و پرسماه هر شب به 

 شناسی  و باز فردا روز از نو و روزی از نو:     آسمان با روی آوردن به زیبایی

 یابدیِ خود را باز میاز دست رفته یِن و نقاشی و موسیقی     سالمتیبه سخ

 گان هیچ راهی ندارند جز دوباره به دنیا آمدن     همرد

 یا از شراب عریان بودن     لباسِ شراب را بر تنِ خویش پوشیدن

 شیکها را فروختن     و خریدنِ دستشمعِ عشق را برافروختن     تمامِ غم

 هانشیند     شاهینِ شادیآموزِ تکرارهایِ زیبا بر آن میکه شاهینِ دست

 جایی      مه جایی و هرزندانی ه

      حیات استِ اش چهار عنصرِ اصلیکه دیوارهای

 شوددورتر می روی     مقصددر آن راه میه هر چه و راهی ک

 نوشدکند و قرصِ خورشید را     با آبِ سردِ عقل میآسمان دهان باز می

 اما باز شب     روز از نو و روزی از نو:     

      اندازدها میها و گلستانکه آتش در گورستان هستی تو همان عشقی

     دیگرند و باز جنون و نبوغ     باجناقِ یک

 شان نیستمزنِ هیچ کدامبختانه اما خوشمن 
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 یِ دیداروعده
 

 شونداش رفتارها شیرین میخند قندی را در خود دارد     که با دیدنلب

 کنند و     ها هوسِ نوشیدنِ عشق میو آفتاب

      پوشیدنِ چای را چون جامه بر تن

 رود     یآید و عریان از دنیا مانسانی که عریان به دنیا می

 شوید؟ها را از دهان و دندان     با مسواک نمیچرا از همان آغاز دروغ

 گشاید؟اش را نمیهایهایِ بالِ زنبور     چشمچرا از ناقوس

 ریزدیِ خندق در دلِ خویش     بیش از پیش طرحِ گورها را میخنده

 و تولدِ کورها را     تا هیچ فانوسی ماما نباشد     

 (نه برایِ پیوند     نه برای عروج)چ خمیری پل و پلکان برنیاید     و از هی

 ای داردیا رفتار ریشه در قهوه     ؟یِ رفتارِ آدمی امکان داردجراحی اآی

 ندارد؟      یزاری از جایِ او خبرکه هیچ کِشت

 دانستگی انسان میکاش از همان ساعتِ صفرِ زنده

 روند     اما آن نورِ در پایاندورتر می یِ صفرکه گرچه سفرها از حوالی

 یِ ابعادِ خورشید راصفری شاید به اندازهتر را در خویش دارد     صفری بزرگ

 ها     طغیانِ ماهییِ ترانهو نهنگ حتا از آهنگِ اعتراض و 

 تواند راهِ خودش را تغییر دهد     خواهد نه مینه می

 دریا     از دست      اش را برفرماییو نه تَوهمِ فرمان

 ات را بر سرِ خویش مزن!هایِ خالیاما تو مثلِ مگس دست

 یِ امید و آرزویِ دیگران را مشکن! پل و پلکان و پهنه
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 است      "یک"و بدان که هر انسان یک 

 و بسته به آن که در کجایِ اعدادِ دیگر قرار بگیرد     

 ها     نمکِ دل تواند کاهش و فزونشی دهد در شَکر یا درمی

 ها     در جزر یا در مَدِ دریا!     یِ چشمدر نم یا در خشکی

      ها فقط برایِ خروج از آنست که استکانایخانهدنیا قهوه

 گذارند     به درونِ آن پا می

 هایِ به خاک افتاده راها و فرصتفانوس هاانسنیِ ااما دریغا که همه

 هاها و گورستانیِ کورستانگشتهای مسافرِ گم  دارند!   از خاک برنمی

 ها     ناپذیر هستند برخی فطرتای دانسته که بخیه

 گویان را حسابی شسته و کنار گذاشتهگان و دروغای فرومایه

 ی به اوجی اثیری رسیده که گذرگاهِ عقابانِ مغموم     ا

 زمان خرم و خندان     رقصان و مستان     اما هم

 ناشناسان است     گیز و خستهمبار

 سایهسرما و بییِ دیداری بگذاریم     در سالِ بیبیا تا من و تو با هم وعده

 یِ وفادارییِ هفتهدر حوالیدر ماهِ پُرستاره و ترانه     پُرپروانه     

   گیرییِ گوشههایِ شرافت     در گوشهدر سمتِ روزِ صداقت     نزدیکی

 یِ دیداری بگذاریم!    عشق و نجابت     بیا با هم وعدهدرست سرِ ساعتِ
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 ترین وطناصلی
 

 گذرددهانی چون قطار     از مقابلِ مناظرِ کشورها و شهرها و روستاها می

 گانی هستند پراکنده     و یک نابینا رانندههایِ دور و نزدیک واژهگاهو ایست

  مادر است     باز نخواهد گشتدانِترین وطنِ خویش که زههیچ کس به اصلی

 بازارها و آزها     هرگز از ریل خارج نخواهد شد      یِو بازی

 اعتنایی     سرما سخت دردناک است     سرمایِ بی

 هایِ تماشاگر از پشتِ پنجره هایِدهد برایِ آتشتکان نمی یچرا کسی دست

 قطار؟

 شوندهایِ دور محو میکنان در دورست که امروز مناظر زاریگونهچه

 زنند در هر کجا     از دهان؟     کنان سر میو فردا باز شادی

 روبد     ست که هر چه را در سرِ راهِ خویش میفراقِ تو سیالبی

      کوبدنماهایِ دروغین را درهم مینمایی و راهتابلوهایِ راه

 ها و صعودها     ها     به سقوطها و خوبیو به بدی

 بخشد     سری در صرصرها روان استفرا میرا ه مبدأ و مقصد معنایی دیگر ب

 کنندگان در صفی طوالنی     بلیطِ آتش را خریداری میها     و تشنهدر سراب

 هایِ پالستیکی     هایِ سفالی و انسانسوت

 منشأِ دوزخ است یا منشأِ بهشت داندو دهانی که خودش نمی

 ای ندارد     یا اگر دارد     آدمی رانندهقطارِ وجودِ بغرنجِ 

 اختیارِ تامِ خودش را به عهده ندارد     

      ندارد سری با هیچ منطقِ زمینی و آسمانی
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 بارداش به جایِ آب     آتش فرو میهایست که از چشمایفراقِ تو کوزه

      ی مردهدانِ صدفو کمال تنها از آنِ مرواریدی تنها     در زه

 یک تاجر          دلکه تولدِ یک صیادِ سنگ

   دربایش را میاربایریا و بییِ بیبختیخوش

 

 

 

 

 

 

 یِ اوراقِ پراکندهشیرازه
 

 گی در میهن یا در نامیهنکند زندهبرایِ آقایِ نسیان فرقی نمی

 ا وهیِ شاهینها بر رویِ خاک یا در زیرِ خاک     و شاد یا ناشادیو بودنِ انسان

 پرچمِ نهنگ از عشق و عقل نیست     هابرگ و بر دادن یا ندادنِ آیین

 تواند باشد     و نمی

 ای که احساس و افکارِ آسمانی به تمامی در او مرده استزمینیسیب

 گزد آقایِ نسیان راخواهد باشد     کَک هم حتا نمیستاره نیست     و نمی

 ها با هر سن و سالیگذاشته شده     و الله بر فریادِ گلوها ایهنگامی که دشنه

 ست     ا گییِ زندهیِ اوراقِ پراکندهیِ گرگ     عشق شیرازهطعمه
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 ندزکه زلفِ بادها را     به سمتِ وطن شانه مینسیمی      یِ پریشانی:زداینده

 ای درخشان دارد     ی که حافظهنسیم

 به دیگران      گانساران و سردی عطاکنندهاما این سایه

 با زیبایان     و خنجرزده به پشتِ دانایان هایِ پاکپا زده به پیماناین پشتِ

 شان آوایِ مار و پلنگ و نهنگشان ابرهایِ عقیم است     و لوایلقای

 گردان نباش     تو مثلِ آفتاب

 گردانیتِ خویش     گردانی خالصه شده در آفتابآفتاب

 پوشا بر شرمِ سرخِ صورتِ سیبیِ دیگران     و چشمگیندهاعتنا به مرگ و زبی

 یِ سفیدش     بر رفتارِ معطر و فتانه

 ریزند و     میفرو اش هایِ عقلگردانی که دندانآفتاب

 میرندپوسند و میمیشوند     ریز زرد و خشک میاش یکسخنان

 ئم وها قایِ قلبات در گذرگاهِ رفیعِ گالبیتو بگذار پرچم

 یِ مرغ و ماهی!     گشا باشد به رویِ فریادِ دادخواهانهآغوش

 رهیِ باکریخانمِ اصیل و اثیآن تو بگذار تا خانمِ خاکستری مویِ خاطره     

 اش     خانهدر خاطراتِ خرم یا خونین و خراب و پُرمخاطره

 ها هستم     یعنی که میهن داشته باشد     من فرزندِ فرق

 را دریافته     در میانِ هزاران هزار ریگ "وداریگ"و  "زند" فر و شکوهِ

 هایِ ساحلگی و نهنگیِ سفلهدل     در محاصرهسنگ و صدها صد مایعِ

 را یافته      یِ پُرحاصلیگانه گوهرِآن 

      است یِ هستییِ اوراقِ پراکندهشیرازهسخن 

 گی سان نیستند     برق و تیرهاش یکدستی که برای

    هایِ تشنهیِ گُلدستهیِ دشنه و دسته



403 

 ستا قتلِ حقیقت در بیداری و هشیاری
 

 خواب     رختِخواب هر صبح از 

 شود     دار میای مُقنِع دردست بینتیجهگین و بیقاتی و غم

 یل     هایِ سخن و خاطره و تخخودش را سرگرم با گرمی

    کند  ها میکاوی در فراموشیو با موش

 درپیچ است وهستی یک سوراخِ سرد و ظلمانی و دراز     یک سوراخِ پیچ

 دو سرش ناپیدا     و در من سه انسانِ سرگردان     

 فکرِ سود و زیان     به سرپیچی از چهاریروند بیکه به این سو و آن سو می

 واش برایِ چه هایِ صلیب به آن اشاره دارد     گربه گریهکه انگشت

 ه دوستِ دیروز     دشمنِ امروزست     وقتی کاش برایِ کیکاریفدا

 یِ پریروزیِ فرداست؟     وقتی که از آن آدمِ انقالبیو رگِ امروز     دشنه

 که شش شیطانِ طاغی          زادنَه پنج پَری

 اند پدید؟     و تاجر و قاتل شده هاو پشتیبانِ تاریکه

 خیزد     خراب و پریشان و زخمی برمی     خوابرختِخواب هر صبح از 

گی     کدام مرهم در مراحلِ مختلفِ زنده     با رؤیاهایی همه از جنسِ خنجر

  مانَد؟     چرا از چوب و فلز     فقط باید دار و صلیب برآید؟    مرهم باقی می

 پا زده به سود و زیان     این سگِ سرگردان و عاشقاین سگِ پشتِ

 و با نوشتار و با بیان     بال در نخواهد آورد      با دعا

 وجویِ علتیِ جهان را جاودانه به جستو من وبایِ روحی و وبالِ جسمی
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 کنم     می 1موشکافی در درختِ موی

 ها کرده است     دنرها و گطنابگیِ هداددلکه خودش را تسلیمِ منطقِ 

 یِ دلِ عاشقان هستینندهشک     ای که دشمنِ شانِ عسل وای شانه

 ها     ها و تلهو بنیادگذارِ سوراخ سنبه

 هایِ تاریخ     گیگی و بندهیِ بردهای از یاد بَرنده

 ایو نَه تاریکی     نخواهم شد برایِ دار و صلیب یمن هرگز میخ

 و مقصد     هر سه خود را در آن گم نکنند روتا راه و راه

 دارم     را دوست میمن جغرافیایِ جانِ تاک 

 وجوگرِ اسرارتهایِ سرگردان و جسمالی برایِ پیشانیو از اوست اگر دست

 تبعیضاش را بیهایناکی که تمامِ شاخهآرم     تاکِ آتشارمغان می

                 داردمییا چون معشوقه     خاموش به بوسه و در آغوش چون بچه 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ، انگورمو: تاک  1
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 ندر صدفِ حلزو
 

 ای از بیرونکِشد     اما هیچ زاویهانزوا از صدفِ حلزون سر به بیرون می

 اش راهیچ خورشیدی دستِ دوستی     خوانَدیا در بیرون     آوازی خوش نمی

 گذارد     هایِ به خاک افتاده نمیدر دستِ سایه

 شان در جمعای     که شمعگانِ آزاد و آزادهپس کجا رفتند آن پرنده

 سوختاز جراحتِ جگرِ جمع می  گرفت و   ز جمع شعله میا

 خاست وگان     به قیام برمیگان و خزندهاز وفورِ فرومایه

 پرداخت؟     نوشت و     نغمه مینامه میشب

 گاناش با ستارهوگویرود و گفتها راه میانزوا در افق

 کندبه خاک نگاه که می کند     انزواگان را از تاریکی و تهمت پاک میستاره

 لولیای و درازت بر خاک میبیند که با بدنِ استوانهتو را می

 مانَد     اندازی و تنها چیزی که از تو باقی میپوست می

 اسکلتی سفید و سرد است     اسکلتی از شهرت و ثروت و قدرت

 نگار به آتشپروایِ نامههایِ بیپس کجا رفتند آن پروانه

 هایی که قلبِ پرگارشان از جنسِ فلز نبود     آن پروانه

 غوغا و نام و ننگ؟      کار بهشان بدهو نه گوش

 در این جهان یک خورشیدِ متکامل     یک خورشیدِ کامل     

 کند     به تابیدنِ تنها بر یک پنجره قناعت نمی

 کند     کارانه او را راضی نمیهایِ حقیر و کثیف و کاسبعشق

 پذیردخورشیدِ کامل گرچه گاه به ناگزیر انزوایِ درونِ صدف را به جان مییک 
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 با عقلِ درازش که مثلِ سایه     اشگیاما با انزوا و آواز و آهنگ و آزاده

 شاید بتواند     جهان را و عشقِ بلندش که مثلِ سرو     یا لوا     

 اش حلزونتواند نجات دهد     جهانی را که نامیا می

 اش جهان است     حلزونی را که نام
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 یِ زیرکیزوالِ پرنده
 

 صداهایِ هستی را نوشیدن     صداهایِ هستی را بوسیدن

      اش دریاستهایِ رسیدهو رسیدن به درختی که میوه

 شانگیریسان در آغوش     و از در آغوشگان را به یکآسمان پرنده

 کند     راموش میهستی را ف و دارِگیر 

 هایِ درونِ خودش     جز به اندوه و انزواها و عشقاستکان با نوشیدنِ سخن

 یابد؟     آن پیامِ سبزِ نشسته بر شاخهدیگری دست می چه چیزِبه 

 پاید؟هایِ پریشانِ مرا پیاپی چرا میآید؟     و پنجرهاز کجا می

 و صیادِ صداها در هر سو پنهانهایی هستند و دریا گلستان     مرغابیان گُل

 جا پویان     جا و آنچینی اینها به سخنو قیچی

 هاست     سان سنگِ لحدِ ما انسانآسمان به یک

 زخمیپوشی یا چشمهایی در فطرت یا شخصیت     در چشماما تفاوت

 سازد     از انسانی مار یا سوسمار     از انسانی ستاره می

 ریزد     و در استکانی دیگر قتل و غمازیو درود می و در استکانی سرود

 واره تنِ مطهرِ دایره راباطنِ آدمی را وطنی هست؟     و چرا هم اآی

 یِ نامتساوی     به جهل و دانایی     به ظلمت و روشناییوتری به دو نیمه

 کند؟     به ساقه و داسایی     تقسیم می

 ما به دریا نرسیدیم     یِ قرونر چهرهیِ اشک بپیماییدریغا که از راه

 ستاش حتا گلستانیاش چون گُل     و هر خسبه آن دریایی که مرغابیان

 ستجنبانی عاشق و زنده وییلِ اش نیز     جبرنابه آن دریایی که نقشِ دام
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 وتابِ اشک بر خاک     تاکی نرویید     دریغا که از پیچ

 شایهاه سراک یسرزمین و ما نرسیدیم به آن

 اشاسباب و اشیاءِ بیرون و درون و     اشهایکه در و دیوار و پنجره

 گردانند به سویِ صدایِ تو     همه سر برمی

 رباید     ها میست که هوش از چشمزیرا صدایِ تو گیاهی

       اشیِ رازناکِ دلدانه     اشیِ درخشان و عطرانِ دلای که دانهدایره

 ست!دامِ ذهنِ ضعیفِ آدمی و    یِ زیرکی پرندهزوالِ 

 

 

 

 

 

 

 زایاندنِ اوراقِ عقیم
 

 دانِ خویشپرورانَد تو را به تأنی در زهیِ اتاق میخلوتِ خالی

 اوقات      گذارد بر رخسارِو خالی از دانایی می

 کند     یکی چون چراغ زنده میموش را یکیهایِ خاو خاطره

 گانیِ ستارهاز خوب و بد     و نیندیشیدن به بازمانده گانآس کردنِ ستاره

 هایِ روزگار اتاق     در خرابهیِ روشنِیِ آسمان است     و ریشهپیشه
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 کِشند بازگشتِ پاها را     هوده انتظار مینقشِ پاها بی

 یِ دانایییِ پارسایی و پل و پلکان     بر بنیادِ باد است     و مداد مشیمهو پایه

 هایِ تازه     مامایِ میالد

 کاود     وجویِ خورشید میمدادی که پیوسته خود را به جست

 پرنده در تو آشیانه داردای بیدرمان در دلِ تو خانه     دانهعشقی بی

 کندکار میکند     که روح و جان را بیو آسیابِ اروپا افسوس که با آبی کار می

 افتد     بیرون نمی آنای از ست که هیچ دانهدانیجهان زه

 گیرند     تغییری صورت میو تغییرها در بی

 پس مرگ جایی ندارد در بیرون از جانِ آدمی     

 یِ تو     گینِ خالیبه تسکینِ خلوتِ اتاق و جایِ غم

 خورد     نوشد و شعر میواره شراب میدیوار هم

 کوبی و آواز و آهنگ همکوبد با آواز و آهنگ     گرچه پایو پای می

 پایِ بادند     و نشانی از جاپایِ باد هم     بر زمین نه     هم

 یِ مفاهیمهایِ پوسیدهیِ افکارِ مرده و     استخوانها مقبرهدر آسیا عمامه

 امپرندهیِ بیام     و با دانهدرمانیِ قالب و تقلب     من اما با عشقِ بیمقبره

 وجو شسته باشدوجویی که دست از جستوجویِ جستدر به جستبهدر

 هایِ شرقی و غربییِ تمامِ بازیخالی متحیرکنندهیعنی رسیده باشد به تَک

 یِ آوازِ سرهایِ بر باد رفتهیِ رازها     سردهندهباالیی و پایینی     گشاینده

 ییِ نقشِ پاهایِ مرده     آه ای مامایی که در این شبِ ابددهندهجان

 اتیِ درخشان و شریفهایِ از هر سویِ بدی     پیشهشیگرد و سرکبه رغمِ پی

   زایاندنِ اوراقِ عقیمِ خویش است!
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 قطارِ شخصیتِ آدمی
 

      گان استیِ حرکتِ مورچهقطارِ تغییرِ شخصیتِ آدمی     به کُندی

 داوری ناشوندهبینی     یا پیشپیچ و پیشو پیچ

 آزاد و شاد و سرکش     به هر سوی سرکشنده      گی اماگوزنِ زنده

 به هیچ افساری سرناسپارنده     از این چشمه به آن چشمه رونده    

 اعتنا به ستایش و سرزنشِ دیگران     از کوهی به کوهی دوندهبی

 شدند      یبه آن رو ییک شبه     از این رو که یک روزه یاآنان 

 هایِ بازی الیِ پردهبهو ال     یِ گربزیرهایِ بستهاز دیرباز خودشان را پشتِ د

 آورم منهنوز کلماتِ تو را به خاطر میپنهان کرده بودند     

 کوشیدند تا مثلِ کوکب به چشمِ دیگران آیند     که می

 ها را داشت     و مرکوبِ رفتارت را که ادعایِ پرواز به آسمان

 شان دُم و شاخ دارندر جاند     گفت مردمات را که میو دهان

 نداشت      ای را که گَرد و خاشاکآورم سرچشمهمیهنوز به خاطر 

 داشت     اش را از چشمِ دیگران پنهان مییا گَرد و خاشاک

 اش را     قطار کردههایست اینک که دروغ و غدر و غداره و قتلاین کی

 گردد؟ الِ مسافرانِ تازه میاش     افتخار کرده     به دنبهایِ پولاز کوپه

 اش بحرها را اسیر کرده     ست اینک که نهنگاین کی

 هایِ سخن     ها را حصیر کرده     و حصارش از استخوانلبکیتمامِ ن

 جالد؟     ای میالدهایِ از همان آغاز     دستِ و آجرهایِ 

 داران مها پنهان کرده     ای سُها و بازیخودتان را در پشتِ پرده
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 ها منتظرِ زنگِ کاروان     گاهای شب و روز در بزن

 اشدلیهایِ زندهدل     با شاخست که مثلِ گوزنی زندهگی زنیزنده

 اش     یِ عریانیاش     با جامهِ خورشیدیبا ذات

 کند     سرنشینانِ سربُرِ قطارتان راتان را     پاره میهایِ قالبیپرده و پردیس

 ست تاجر     کند     این چشمه هم مردیا و آواره میرسو

 اند     از کلمات اشتاجری که کلِ کاالیِ کارواناما 

 رم و معنی ساالرش  از فُاش همه از آهنگ و هماهنگی     کاروانشترهای

 ات دو بال روییدهاش از نقاشی     تو ای کسی که بر پشتو ناقوس

 هایِ دیگر     گان و کهکشانارهتو ای زاللِ سرسپرده به ست

 هایِ زیبایِ دیگر     گیبه زنده

 هایِ دیگر رسیدی     گان و کهکشاناگر روزی به ستاره

 ای سوسن     سالمِ خالص و گرمِ مرا مثلِ دسته

 از این حصارِ سرد و پُرسایه و پُرسنان     از این حصارِ سرشار از دونان

  ها بگذار!  یِ آن آسماننانِ سادهدر دستِ مشتاق و عاشقِ ساک
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 ای؟تو از کجا آمده
 

 هایِ پاک و ناپاک پاک کردن     دهان را از پرسش

 مرگِ معنایِ آدمی را به دنبال دارد     

 هاست     اش بلندپروازترینِ جانو تیری را که آماج

 ک از آنانی قصد و قاصد و مقصد سه خواهرند     و بوسه گذاشتن بر پایِ هر

 یِ دست برداشتن از دیگری نیست     هیچ راهی راهِ آخرین نیستبه معنا

 گرداندست که جهان را جاودانه به گِردِ خود میایدهان نقطه

 کشد و کسی را فرو     کسی را فرا می

 خیزانَد     خوابانَد و کسی را برمیکسی را می

 به نامِ برادرانِ یوسف     زایانَدهایی را از دلِ هستی میو استفراغ

 وزد     ست که در آنان باد میچهار حرفی "پاکی"

 دان     به ناچار دچارِ آبدانِ دنیا     و آدم آبی که در آب

 پا     زن به سنگِاش بوسه روحو پایِ     ناکدر سرش افکارِ خزه

 یِ هستی بیرون نرودرهپا به خود و به خدا و به خلق نزند     و از داینقطه تا پشتِ

 گی را به خود نخواهد دید     رویِ خوشی و مویِ آزاده

 و نخواهد دانست که این پیراهنِ پیر و پُرچین و چروک و چرک     

 تواند برودرود     یا میآهنی     به تنِ هر آدمی میاین پیراهنِ قلب

  ات آماجِ تیر و    ای که در همه جا جانتو از کجا آمده

 یِ یهوداست؟ ات اثرِ بوسهات سخنِ سنگ و     بر صورتجاتر میوهد

 تواند باشدای دریایِ خود نمیای که هیچ ماهیتو از کجا آمده
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 گار     در کارِ آفریدنِ پرگار؟ گان و آفریدهآفریدهو هیچ نیلوفری بی

 یکان استیِ این پلکان     از مور و مار و پلای که هر پلهتو از کجا آمده

 گان؟گان     از استخوانِ مردهوگوگر با گیسویِ زندهای که گفتو هر شانه

 یِ این دنیا پا به بیرون خواست داوطلبانه از قابِ قالبیواره میعکسِ من هم

 درابگذ

 شان     قاصد و مقصد هیچ کدامعکسِ من دانسته بود که قصد و 

 شان با هم یا به تنهایی     گرچه هر کدام     مقصرانِ اصلی نیستند

 مقصرانِ اصلی هستند     

 گانتوقعِ من تهوع داشت از خزه و خرخاکی و خیلِ خزندهعکسِ بی

 به توشدیدِ خواست پا به بیرون گذاشتن از قاب را     اما عشقِ و می

 تو که قرصِ یکتا و تابانِ در دهانِ آسمان هستی     

 جاودانِ جهان هستی      یِتو که قرصِ شبانه و شاهانه

 هایِ ماهی بودفسخِ تمامِ تصمیم

 اش خواهر خود و برادرِ خود است(ای که هر فلس)ماهی
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 شماره تلفن و آدرسِ دوستان
 

 اش را وصیت کرد اوتلفن و آدرسِ دوستان و آشنایان شماره

 که در گورش بگذارند     تا در گورش     

 آشنایان ادامه دهد     به ارتباط با آن دوستان و 

 ها     انتهایی نیستدریا را اشتهایِ بوسیدنِ دهانِ ماهی

 زندست که وجدان حتا دیگر از گورها هم جوانه نمیو دیری

 زند     هایِ زنده هم سری نمیدیگر کسی به سوسن

 کمرش رسیده تو آبی هستی که از خود پایین رفته     به حدِ

 تواند کردرینِ خود را دیگر پنهان نمیهایِ زیها و خزهو سنگ

 گونه پرواز ها چهسرخسر و سینه و قلب     سینهپس حاال دیگر بی

 تلفنِ دوستان گونه به آدرس و به شمارهچهگونه آواز بخوانند؟     چه

 دست بیابند؟     اشتهایِ ماهی به سکوت و تفکر     به فیلسوف شدن

  وجدان ریختن     دان     در پایِبه آب در گُل

 نشینِ ماه شدن     پایانی ندارد     به صعود و پرواز و هم

 هنگامی که واپسین آدرسِ هر کس گورستان است     پس دیگر این ناکسان

 نازند؟     وجدانان     این جالدان     به چه چیزی میاین بی

  بازند؟    و چرا هنوز با کرکسان و نهنگان     گویِ عشق می

  سفاهتبر سطحِط در درونِ حباب وجود دارد     هایِ جهان فقجمیعِ تجمل

       بغضِ گلویِ تیریِ صدایِ ترکیدنِای ندارد جز تحملِ جاودانهو دریا چاره

 آنان     ام با ام را قاطعانه قطع کردهمن رابطه
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 گی هستندیِ درختِ زندهیِ عقل و قطعیکه مسببانِ قحطی

 ش شماره تلفنِ رفیقیگردان است     و هر دانهلِ آفتابگُ نم تلفنِ

 اش نشانی از آشنایی     ام آتش است     و هر شعلهدفترچه

  آدرسی از عزیزیهر سپندش 

 

 

 

 

 

 

 

 حیاترکینِ گر / آن دو رکنِ آن دو بازی
 

 کندست که هیچ دریایِ مؤنثی او را قانع     او را سیر نمیایکیرِ تو ماهی

      کندای     او را دربند و اسیر نمیدین و آیینِ آسمانی هیچ

 زاران را پیش از رسیدنهایِ کِشتهایِ دنیا را کی کُشته     کِشتهکُشته

 کی درویده است؟     چه کسی توری بافته و خود عاقبت به تور نیفتاده است؟

 رنداش را داست که تمامِ ماهیانِ مؤنث سرِ سودایکیرِ تو دریایی

 آرایندشویند و میکنند و میاش خود را آماده میو برای

 ای آیا دیگر شکوفا نخواهد شد؟     دانِ مردههیچ گُل
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 شت؟به شاخه باز نخواهد گ     ای آیا دیگرهیچ آشیانِ بر باد رفته

 کنیم     هایی را ما امروز با پونز بر دیوار نصب میاندیشه

 را در پی ندارد     این دیوار اصلن بنیادی نداردغافل که این دیوار فردایی 

 و قالب را جز زبان و زبور     و زنبیلِ یادها     نصیبی نیست

 گان     و سیبی را که مخزنِ کِرم و دیگر خزنده

 اش چه     اش کجا     دین و آیینپیداست به روشنی که بهشت

 رایِ واپسین بارب هاخانهست     مگر در غسالاش کیو آدم و حوای

 شوید؟نمیسان آبی به یک    سان پیکر و افکارِ قاتل و قدیس را     آبی یک

 گیرند     مگر شمشادها راهِ قبرستان را در پیش نمی

 صفتان     و در روح و بر رویِ قبرِ قاتالن و غداران و قارچ

 رینند؟     شاشند و نمیتُفند و نمینمی

      ستزاریآینه این روزگار یِبا آن که هر زاویه

 شویم     آدم نمیباز گویا ما 

 بینیمرا     ما خوب و دقیق نمی باز گویا خود و خدادوستان و خدادشمنان

 خواهیم بدانیمدانیم و نمیگوییم     اما نمیمدام ما از ادب و اخالق می

      که کُسِ شما     که کُسِ معصوم و مظلومِ شما

 اش     از جماد و جانور و گیاهتمامِ دریاها و موجودات مادرِ ستایماهی
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 اعتراض در دوزخ
 

 هایی که حافظانِ امینِ یادها هستند     حافظه

 وارکنند     و راه را هماحزان و آه و اشک را بر خویش آوار می

 زار بکاردکشتاین گُله در تا حقیقت از راه بیاید     و خودش را گُله

 سوزاندرا می هااش     پنهانیتست که پنهانیتآتشی یرازهر 

 اندهایِ حافظِ حقیقت عریاندارد     حافظهو کاله از سرِ آب برمی

 هایِ دیگر     برایِ ساقهای     و هر تکامل و عروج ساقه

     راهراهی بیریشه و جهانی بی     قیچی    دیگر  هایِو هر انسانی برایِ انسان

      مقصدمقصدی بینما و راهنمایی بیهرا

 یِ چتر جز باران چه خواهد بود؟     و میهمانِ آشیان     جز بادبیضه

 روید؟ثانیه     دروغ میسمت و ثانیهها سمتوقتی که بر ساقه

 ها پشتِ چراغِ قرمز     وقتی که در چهارراه

 بست وبنکه شکی اند؟     اها هزارهزار منتظرِ حرکت ایستادهخیانت

 ست     و دوپایی که چون قیچی     اییِ بستهآهی که درِ آهنی

 ست که آوازِ خودش را گم کرده استایهایی که همه از کاغذ     دنیا پرندهو راه

 آورند!ها که بیرون میخود     بسا بطالن هایِهایِ ملبس از لباسو کلمه

 ارپایان بیرون نکشیده     هیِ چستیغِ تکامل     ما را از دنیا تیغِ

 ارپایان فراتر نبرده است     هما را از دنیایِ چ

 و ریشِ تراشیده و کت و شلوار و کراواتِ کَک و شپش     

 کند     مند نمیکَک و شپش را متمدن و فرهنگ
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 ترین گوهرِ خود راست     که گرامییِ سنگینیدنیا گلویِ سنگی

 را گم کرده است     ترین آهنگِ خود گرامی

 یِ باران جز چتر چه خواهد بود؟     و از آتشِ رازها در هر کجابیضه

 گویِ ساقطِ سخن؟     ای سایهجز خرابی و خاکستر چه بر جای خواهد ماند

 یِ متفکر     ای سایه

 یِ جهنم همهاترین جاترین و تاریکگونه در پستبنگر که چه

  اند!م     به ورودِ تو معترضخوکان و گرگان و سگانِ جهن

 

 

 

 

 

 

 اما با این حال
 

 شان به پزشک خوش بود و به درمانِ دردشان     ها دلبرگ

 ها را درربوداما ناگهان مرگ خود     خودِ پزشکِ برگ

 گرید     اش میتنگ برایِ سوارِ غایبای دلحاال دوچرخه

 یِ بطالن و بالست     گی گویی چرخهو زنده

 گشاید     هایِ غبارآلود را هیچ استجابتی نمیقفل و
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     شراب نوشیدنِ ما را دعوت به      یِ یادهاها به فراموشیبرگ

 کنند     میبر بدن هایِ ناب دوستیپوشیدنِ و به 

 فلک     به جماع با نجوم      افشانی و برآمدن به چرخِبه دست

 ز تخم درآینده سیمیای بیمار است     و اپزشک خود پرنده

 ای مفقودوجویِ دوچرخهسرگردان به جست   اش  یِ هستیکه تا واپسین ثانیه

 گی را نباختنسوارِ انسانِ دیگری شدن در سکس     و تاختن     زنده

 ها را گرفتن     و مواظب بودن     تا کودکی به دنیا نیایدافسارِ اسپرم

 آمیزِ ما     هوده کودکی به سرنوشتِ تحقیرتا بی

 ها گرفتار نیایدتیر و دامتکرارِ و به 

 شود     تن نوشته می یِیِ سالمتیشادی تنها در صفحه

 زند     روید و جوانه میمی     یِ جاندر خاطرجمعی قرار

 یک هنرمندآدرسِ اما این دو بسیار دورند از 

 ندارد اش فرمان و رکاب ندارد     مبدأ و مقصدیهنرمندی که رندی

 چیزی ندارد قال بارد     اما غبطه به کسی     و قیل و غمِ نان و آب دا

 اش را صمیمانه به رویِ من گشود     مرگ آغوش

 اش را هایوجو شدهترین نشانی از جستاز آن زمان که کوچک

 از زبانِ تو باز نشنود     

 !تان را دوباره بشوییدهایاما با این حال شما بیایید چشم

      !اندازِ خودتان را عوض کنیددوباره محلِ نگاه و چشم

 اش باطل نباشد     اش منجمد و باطنای قلبشاید که هر جاده

 اش سخن بگویندیِ زاللِ درونهایِ بر بطری    از خندهشاید که اشک

 هایی که خودشان راهایِ مؤنثِ زیبا     قفلو شاید باشند در میانِ انبوهِ قفل
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 گذارند! مند نمیمند یا قدرتط در اختیارِ کلیدهایِ ثروتفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرزهایِ ظریف و نازک
 

 کند تنگی     از جهانِ جانوران جدا میجهانِ انسان را سوگ و دل

 گذاردراه گام میجهت در راه و کورهو جهل و کوری در هر جهت     بی

 ربایندشوند و قرار را از انسان میز میپایانِ قرقره     هی باافکار مانندِ نخِ بی

 آیند     آیا حیوانات به توفانِ حزن گرفتار نمی

 هایِ آسمان     به فریاد؟     دلیهایِ زمین و سنگو از سختی

 داشتند     آیا هر یک از آنان اگر زبان می
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      داشتند؟بودن را نمی  عالمادعایِ تاجِ سرِ مخلوقاتِ

 بینم     من تو را در خواب می     گذاردمیر هم جهان چشم که ب

 ات همه از پَرات که دو پرنده     و لباسبا دستان

 یِ روشنایی     و خودت که به تمامِ معنا یک فرشتهات که سرچشمهبا دهان

 اش     اش پیدا نه دُمست که نه شاخگی مثلِ حیوانیزنده

      اشاقتاش شیدا نه صدمثلِ کالفی که نه الف

 شان     ها در سرِ راهآغاز و پایانِ ما کجاست که گره

 شوند؟     و رؤیاها مثلِ دو نیلوفر موفق به دیدارِ یک انسانِ راستین نمی

 پیوندند؟     دریایِ حقیقت نمیسه به 

 دادشد و     برگ و بر میدان و باغچه کاشته میکاش وجدان مانندِ دانه در گُل

 هادر این سایه و سرما آیا خاطره     !دادریز میتاره و سینهسرود و س

 خورند و     ذره میجگر و جانِ جانوران را نیز ذره

 دانم     کنند؟     نمیکِشانند و مجنون میبه زاری می

 دانم اما که من نیز آخر     به آخرین خواب خواهم رفتمی

 ات که دو پرندهدستانِ سفید و پاک چنان خواهم دید     باتو را در خواب هم

 نایاب آشیانه     یک     گاهپناهیاب ات که یک کمبا قلبِ گرم

 که ترانهات که دانه     با سخنانِ زیبای

 دانم که سرانجام من هم خودم خوراکِ خاک خواهم شدمی

 چه یک منتقدگی اما آننقدِ زنده هم خوراکِ خودم خاک خواهد شد     در این

 کند     یعنی یک انسانِ راستین را از حیوانات متمایز می

 انگاریحسِ مسئولیت است و عذرخواهی     در برابرِ خطا یا سهل

 کاریها و     نبخشودنِ هرگزِ خائنان و خیانتناشدنینفراموشیدنِ فراموش
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 دانجوهر
 

 هایِ عشق راداند قدرِ جوانی را     قدرِ جوانهتا جوان است     نمی "جوانی"

 یِ آسمان استشناسد به درستی جوهرِ جهان را     خورشید خندهو نمی

 گی     یِ نگاهِ مردم به زندهدگرگون کننده

 گیگی و بردهامید دهنده به ناامیدان برایِ در هم کوبیدنِ بنده

 اند     زمینسرسبزِ و درختان رقصِ 

گان     یِ زندهاز صفحه     داندهایِ دوستی را نمیقدرِ شقایق "جوانی"

 آرَد در نظرخوانَد     نمیگی را نمیزنده 1یِبادایی

 ریخته رامناظرِ سفیدموی     مناظرِ نورِ چشم از دست داده     مناظرِ دندان

 نامِ دیگرِ حقیقت و    یِ گرفته خسوف خند خورشید است و چهرهلب

 و نامِ دیگرِ تنهایی     خداست     

 آیند     هان مینِ جها از جوهردایِ خودنویس همهجوهرِ

 ها چه راست چه چپ     چه روشن چه تاریک     یِ خودنویسهمه

 بنابر این هیچ بِنایی با تو غریب نیست     چه وفادار چه خائن     

 یِ مطلق     در سکوتِ مطلقتاریکی و طوالنی در تنهایی تو که مدتی

 شسته بودیزانو به زانویِ خدا ن

 چیزی از او یاد گرفته و چیزی به او یاد داده بودی     

 تان به یک تن تبدیل شدید     رفته هر دویو رفته

 شوند     هایی بر سنگ تبدیل میچنان که تمامِ قربانیان به نام

 شان را ندارند     هایی که حتا غبارها هم     دیگر سرِ خواندننام

                                                 
 بادایی: باد بودن  1
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 انداند     تا هنگامی که جوانتا هنگامی که کودک توهُم و تخیل و دروغ

 دارند     دارند     و وقتی برنمیدست از سرِ شمایان برنمی

 شمایان نخواهید دانست که ابلیس و اهورا     که حقیقت و ریا

 که ستاره و سنگِ تاریک     دو برادرند     

 اخه گذاشته و شیربا آن که در این جا درختی پستانِ سبزش را در دهانِ ش

 دهدمی

 تراشد و     و با آن که قلم سرِ خودش را می

 زایانَد     باز با هیچ چسبیشیری را میکمان و راهِگُل و رنگین

   بم     چسنمی  پا در هوامن به این سرزمینِ
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 یِ شمسیچشم و چراغِ منظومه
 

 هایِ غنوده در قبر ومغرب و     قداست رویِغروبِ قلب و عشق در قلم

 اند این جا     سرِ روح را بریده     هایِ غریب و مغمومقلم

 گان به کالغ     ها به سنگ بدل شده و     ستارهچشمه

 بندند     و درها خود را به رویِ خود و دیگری می

 کند     اش فرقی نمیست که برایایدنیا آینه

 رابرش     و دمیدن یا ندمیدنِ خورشید از ابرایستادن یا نایستادنِ انسان در ب

 قدر هست که ایزدی قالبیاش پیدا نیست     همینغروبِ قلبِ ما آغاز و پایان

 درخشد     در عقیق و یاقوت و زمرد می

 هایِ سنگ     کالغ خودش را به جایِ بلبل و قناری جا زده     و تَرَک

 کنند     ز مییِ گلویِ آدمی سخن سااز بغضِ فروخورده

 یِ احترام است و عزت     درست است که مدادِ وسطِ پاهایِ تو شایسته

 یِ لغت     یِ گرسنهیِ لذت     و درست است که معدهو نگارنده

 گی     رود از گرسنهاش بر باد میایمان

 اما با این حال آتش را نیز نباید فراموش کرد     

 کِشدمیانِ انسان و حیوان میآتشی که مرزی ظریف و شکننده 

 برگ کَنده     فرارونده     اش برگآتشی که ارواح

 شدهشده     ای چیزِ شریف و گمیِ چیزی شریف و گموجو کنندهجست

 دانند     گانِ قُالب نمیاین کسان     این سازنده

 که قاُلب اول از همه گلویِ خودشان را به قُالب زده     فشرده     
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 دار زیپِ شلوارِ خودش را باز     کند     سپس آینهشید را خفه میخور

 ات ناپیدا     ات آبی     ای ستارهها     ای خونتَک برایِ شفقتَک

 ای درآورد وزنان در جانِ پرومته     از جانِ پرومته     مَتهچه کسی چرخ

این جاودانه قبرِ چرخنده       جهانِ کهن افتاد؟!     چنان افتاد که دیگربا او به جانِ

 عشق را     آورَد به یاد نمی     گان را آغوشندهاین قبرِ ستاره

 آن قَمَری را که روزی قندیل     )

 (یِ شمسی بودکه روزی چشم و چراغِ روشنِ منظومه
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 کاش حقیقت پمادی بود
 

 نماهایِ پشتِ سر     ها و راهراهتنگی برایِ تنگهدل

 یِ رویِ آینه نیست     دلیلی بر پُرگوهری و پاکی

 حس و عاطفه نیستستاره و بیبیشان     تریندلهیچ شبی حتا سنگ

 ست بافته با ذراتِ زور و ذلت و زاری     ایجهان جامه

 ونگارهایِ بدنِ مار     ونگارهایی که به نقشو بر آن نقش

      ایِ کسیتنگی برگویند     دلدرود و بدرود می

 از خسیسان و ناکسان نیست     یِ آن کس از خساندلیلِ دوری

 هایِ ما را قراری نیستها و چشمدر ابتدا آیا موسیقی بود یا نگاه     که گوش

 شکافندبافند و میها را میست     که راهایمان دو میلهو پاهای

 بافند؟     شکافند و میها را میکه راه

 تن     آدمی رویین     اش بر تنپمادی بود تا با مالیدن کاش حقیقت

 اشاز زمین و زرق و برق و ذلیالن     شدروح میحهآدمی رای

 رفت از مراحلِ فضا باال و     شد     میدور میتر هر چه بیشش ااز دد و دامان

 هایِ آسمانهایِ آسمان     با فضیلت و فانوسدر فضیلت و فانوس

 شد     ن و دوست مینشیهم

 میرندمیرند؟     و اگر میآیا با شکستنِ آینه تصویرهایِ درونِ آینه هم می

 شان     هایِ عطرینشان     آن مالقاتآن محبت و گرمایِ میان

 شانهایآغوشیها و همآن عشقشان     هایِ زیبایها و شنیدهآن گفته

 شود؟     میسامان و آواره کجا بیا ساکن     یا در شود؟     در کجچه می
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 شمعی     من نابینا و ناشنوا     با آن که در این سکوت و بی

 تر از موری هستم در دهانِ اژدها ـ اژدهایِ مهیبِ هستی ـضعیف من

 چراغی وجود داشته باشد در این جهاندانم که اگر گوهرِ شبباز می

 چراغ تویی     آن گوهرِ شب

 پایان و در سماءوجود داشته باشد در این سرزمینِ بی ایدیمناگر سخاوت

 مند تویی     از حنجره و از نگاهِ توست     آن سخاوت

 یابند     که صدها صدا و هزاران مناظر معنا می

      همتا و رازآمیزِ توستیِ بیاز هسته

  اندازدهستی جاودانه چون مار پوست میاین که 
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 باخوارمنقارِ ر
 

 کاوداش هر روز خاطرات را میذهن با کلنگِ در دست

 بارِ من سرشار از آه استرود     و کولهکسی بر دو پا از اشک راه می

 ست؟     ست؟     و برایِ کیچی پیامِ نبضِ آدمی

 د     شوها همه     در همهمه گم میست که چهچههچه رازی

 کاودها را میقرارش ویرانهگ با ذهنِ بیپوشیده در مِه؟     کلنو زیبایی 

 سپارد     کجایی ای جدولِ ضربِ عشقو گوش به صدایِ ذراتِ خاک می

 ای مترِ دانایی     کجایی ای ترازویِ آرزوها و آزادی؟     

 یِ شما را     گان پاکیکجایید ای یاران و دیارانی     که پرنده

 هاییا رفتید ای باراندادند؟     کجشاخه به شاخه آواز می

 ها؟ها بودید     و رازدارِ زیباترین نبضترین چشمیِ امینکه نویسنده

 ببَرند      ها را اگر بادها با خودداس و چکش

      ها خبر بیاورندها و تفنگها تنها از تانکو اگر کالغ

 کشندهایِ درخشانِ خویش نمیترین گیاهان دست از خواستباز اصیل

 هایی     درخواستِ طراوت و ترانهاز 

 هایِ دیگر پهناورتر و بلندترند     شان از پرچمهایکه پرچم

 ام من که دلزنند     کجایکمان میگان و رنگینو بوسه بر ستاره

 آورِ درگذشتههایِ گُلآورِ گذشته     برایِ خاکایِ گُلهبرایِ تمامِ خاک

 شود؟     هر لحظه به هزار پاره تبدیل می

 ام من که دیگر خبری نیست از آن جدولِ ضرب     کجای
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 در     و جنگ و جهل و تجارتز آن جدولی که عشق را در عشق ضربا

 ام من که زمین کرد؟     کجایو جنایت را از جهان منها می

 هایی مثلِ کاهبار چیزی نیست جز انسانبارِ کهکشان ـ را     در کولهـ این کوله

 رزم و آرزو     صدا     بیم و سرد و بیتسلی

      یِ خدا؟شرکت در بزمِ پاک و عاشقانهبی

 دانی     آه ای کهربایی که خودت هم نمی

 به کجا بردنِ خودت را توسطِ این قارقار     توسطِ این منقارِ تاریکِ رباخوار!
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 گانسقوطِ فرشته
 

 بایی     هایِ زییِ شکوفهتاراج و تباهی

 کِشدشخصیت آن را به دنبالِ خویش میست که اسبی بیایگاری

 شکند     برد     میپیچد و به دورهایِ دور میو دروغ دودی که درهم می

 دار را     ترین نجومِ دنبالهمندترین و نجیبکند     ارجِ ارجمفقود می

 ن     آن فقیران     رنج بردند آناگی     که در مرگ نیز ر زندهنه فقط د

 هایِ معصوم     زیرا میزآن گوهرهایِ در صدف     آن مستمندان

 طلبدطلبید     پول میخانه نیز     پول میحتا برایِ گور و تابوت و غسال

 شود     کَن نمییِ جهان را آیا ریشه     ریشهتاراج و تباهی

 بدل؟     یِ رگ و دشنه     به دوستی یِ جاودانهو دشمنی

 گان است     فرشتهمدامِ بارد     این سقوطِ این باران نیست که دارد می

 خواند     این عفت و نعمت نیست که دارد می

 گان است     گان و بردهاین لعنتِ بنده

 زننددیگر بوسه میگیرند     بر رخِ یکدیگر را در آغوش میذراتِ زاری یک

 نج سرد و تاریک و فراموش     هایِ شَترچنان خانهو هم

 آری     سان     گی یکیِ اسب در مرگ و زندهو تازی و بازی

 خانه دارند      یدر هر انسانزمان     قربانی و قاتل هم

 ه     هم چون دو قطره در یک قدح     اما نَ

 یِ دست و دشنه استبارد     این دوستیاین قداست نیست که دارد می

 آید     هایِ گاری نیست که دارد به گوش میچرخ این صدایِ
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 این از هوش رفتنِ هوشیارترین شاهانِ عشق     

 ارزشبی ایدانهباز است     و انسان بازانِ جاناین رخت بربستنِ شاه

 نامشمار     بیشنِ بیهایِ شده در میانِ دانهیِ شنی     گمیِ افتادهدانه

 سایدهایی از دلِ آنان را میصیت     گاه گوشهشخهایی که بادی بیدانه

 سازد     می یا بارگاههایی از دلِ آنان رگاه گوشه

 کنددیگر برایِ مدتی عوض میو گاه جایِ آنان را با یک
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 را چرا به این جهان آمدم
 

 چرا به این جهان آمدم را     چرا به جان و جانان دل بستم را

 کنم با دو بال از پشیمانیسان آشنا شدم را     من پرواز میچرا با آن ناک

 روم از این و آنی    تر دور میو هر چه بیش

 هایِ روشنند با اندیشه و روشنایی     با اندیشهاکه ناآشنای

 شان دل دادن بهخوشا به حالِ حیوانات که مذهب ندارند     یا خود مذهب

   و دل گرفتن از     طبیعت است   

 ای     طبعن بد استهایِ پیچ و مهرههایِ فلزی و عقلدانند که عشقو می

 یِ خیر و شر را ندارند     مثلِ بشرخوشا به حالِ حیوانات که نگرانی

 غمِ بیش و کم داشتن را ندارند     اصلن از مرگِ خود خبر ندارند

 ای در آسمانرندهسار     چرا پچرا به این جهان آمدم را     چرا برگی بر شاخ

 یا آهویی در جنگل نشدن را     من هر روز با دو باله از خیال     

 تهروم به اعماقِ بیتر فرومیال     و هر چه بیشر دریایِ محکنم دشنا می

 ای مجنون     دست شسته است از ادراکِ دنیا     جا که متهبه آن

     یعنی چنان در دنیا حل و با دنیا یکی شده است 

 از چون و چرا          نیازی از تجزیه و تحلیلکه دیگر تو بی

 هایِ خیری خودشان سرانجام چه از آب درآمدند؟آن گُل

 کردندهایی که دیگران را به خباثت و خیانت متهم میآن گُل

 شان     هایی که اینک از سرِ هر گیسویآن گُل

 شان     ز دستِ هر تیغافتد!     و ایِ شارالتان فرومیهزار شانه
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 صدهاهزار تاک و آفتاب     به تبعید     به تابوت     یا به انتحار!

 شنوی رامذهببینی و گی از جهانجهان را     چرا فریفتهاین چرا به من آمدن 

 بینی و از مذهب     از زور و از زرق و از ذهبشوید از جهاناین جهان دست می

 آتش      اما نه با آب     که با

 را در درونِ خویش دارد      ی که نور و آسمانو ققنوس

 و سوگِ سرنوشتِ سیاهِ بشر را در سر     

 هایِ عتیقزده از یقیناش     زنگرود از ماشینی که قطعاتبسیار دور می

 هایِ سنگ     از قلب     زدهکوکبِ افکارِ کپکاز 

 در ابعادِ بعید     افق به افق     کند در تَکِ آسمانای دارد پرواز میمته

 گیرند با صفراش را اشتباه میای عاشق که سوراخِ دلعشق به عشق     مته

 صفِ بازرگانان و     ستونِ ستوهیان
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 تجدیدِ پیمان 
 

 فهمند     گی را میگان معنایِ زندهتنها مرده

 وار را     هایِ پُرپیچ و خَم و طوالنی و دشرو راههم از این

 پیمایند     گی در زیرِ خاک میخستهبی

 آیند     وجو و به کنکاش میجو به جستچون دانش

 مان با خاک     دوباره از خاک سرزنیمتا ما به تجدیدِ پیمان

 دوباره بر خاک سایه افکنیم     برگ بیاوریم و گُل دهیم     شیدا و رشید شویم

      گان باشدیِ پرندهمان آشیانهو قلب

      کند بر کدام پنجره تابیدنبرایِ خورشید فرق نمی

 یِ خدا یا شیطانکدام حنجره را از کسوف درآوردن     رفتن به درِ خانه

 درِ خانه را زدن     و احوالِ خدا یا شیطان را پرسیدن     یا نپرسیدن

 دانندرا میگان ارزشِ آزادی گی     تنها بردهگان قدرِ زندهتنها مرده

 و نه هر پونه چنان متشخص و اصیل است     

 وخمِ روزگار و     گانی     هزار پیچکه برایِ رسیدن به بهشتی همه

 مهم نیست که چکامه و چهچهه     ردوصد سَمِ صدایِ مار را تاب آ

 زن باشند     گر و چهچههاز کدام چکامه

 گشایند     ست که آنان بر فرازِ سرِ هستی میمهم چتری

      سازندپا می داران برو باران و غوغایی که در جانِ جان

 از نام و بام و دانه و دام

 اثری نیز باقی نخواهد ماند     استخوانی و ذرهسرانجام تکه
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      ه بوداثری از من باقی نمانداستخوانی و ذرهتکه

 امیِ روز و شبانهو رازهایِ هزارگ     ه بودرِ من همه فروریختابرگ و ب

 ند     ه بودو پوسید ها و کلمات خشک شدهام با توپایهو بازی

 یِ خویشتازه آغاز کردی به دریافتِ فریبایی و زیباییتو تازهکه 

 و دانستی که خورشید رنگِ خودش را     از طالیِ گیسویِ تو قرض گرفته

      توست نگاهِش را     از گُلی که در  خودساری و نجابتِو خاک خاک

 تر از هر کسِ دیگریگی را بهیِ زندهتو که معنا     به دست آورده

 تر از هر چیزِ دیگریگی و بدی را     خوبو قیام بر بند و بنده

 پوید وپیچد و     میباری     این صدایِ توست که دارد مثلِ نسیم بر خاک می

  گذاردقداست را میر خاک تخمِ آسمان و سُرور     تخمِ صداقت و د
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 تو شعر را داری
 

 یوسف و ات را بیچاره ندان!     چاهچاره! تو خودت را بیبی

 خوان!     سیم و یاسمین نچترت را بی

      هایِ ختمینینگار که روزگار به سر خواهد آمد با گُل

 هایِ دیگریراه هایِ ختمی خود آغازِیِ خدا یا ناخدا!     نه     گُلگیبا غرقه

 هایِ دیگری هستند     و در دلِ یک انسان     خورشیدطلوعِ 

 اند     هزاران دلو خوانا و رقصان و مست     از شکوه و عظمتِ انسان

 کند     هایِ یعقوب دارد نگاه میاین گربه انگار با چشم

 آید     که باران دَمی بند نمی

 از سکون و ناامیدی قرض گرفته     که از هر بذراش را این گربه انگار رنگِ جامه

 کند     روید     و هر صدا بهتانی را عَلَم میسیم و زر و زورمند می

 یفت!گی به دنبالِ استخوانِ این هستی نچاره! تو مانندِ سبی

 خاص و عام وفایانی که منفورِوفایان بیاموز!     از بیو وفاداری را از بی

 منفورِ مست و هشیارند          منفورِ آب و آتش

 آید؟     چاه با دهانِ تشنه از جانبِ چه کسانی باز می

 چه چیزی شکوه و عظمتِ انسان را     

کنم     من به هر سو که نگاه می     مال کرده است؟و شادی پای هامثلِ شکوفه

 گیبینم که از تسبیحِ مهربان و ملیحِ زندهمی

 ها در آسمانبینم که کالغتر باقی نمانده است     میتنها دو سه مهره بیش

 اند     و مردم درختانی هستند در زمینهزار چتر گشودههزار چهلچهل
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 شان بریده شده     هایِ باالیِ بدنکه نیمه

 اندیِ سفید و سیاهچنان دو گربهیِ روزگارانِ دیگر     همو شب و روز مانندِ همه

 و اشک و آه را به کناری بگذار     اما با این وجود ت

 و پیراهنِ عریانی را بر تنِ خویش بپوش     

 چاره!     چاره ندان ای بیو خودت را بی

 چرا که تو چیزی را داری که دیگران ندارند     

 رندوآسرِ تعظیم فرود می اشتو دلوی را که تمامِ دریاها در درگاه

 برایِ تماشا و نوازشِ او سر از بالش ای را که هر سحر خورشید تو پنجره

 داردبرمی

 گذارد     و هر شب با خیالِ خوشِ وصلِ او سر بر بالش می

 ست مردهیِ تو     نهنگییِ شفاف و شفیق و جاودانهشدههر تهمتی به داشته)

 (کننداش اقتدا به شفق میهاییا ماری که مهره

 

 

 

 

 

 

 

 



438 

 یِ عشقیِ جاودانهخانه
 

 گیرندآیند و پَر میست که از سینه درمیهاییین دَمعمر هم

 شوند     و پریشان در این سوی و آن سوی گم می

 دار     تر از ارزشِ دُمِ یک دُمو ارزشِ دنیا نه بیش

 دار     یِ یک سُمو صورِاسرافیل مساوی با زوزه

 شان ماری دارند     ها در درونیِ آدمآیا همه

 بارند؟     نَه     شان دُر میهایچشمو به تظاهر از 

 شودتویِ آسمان و در هشت بهشتِ زمین     نظیرِ تو پیدا نمیدر نُه

 کِشند     ها نفس میزیرِ پَرَت     بلندترین پرچمزیرا 

 گاهاند     و در خطابهگان در حالِ خواندنِ خطابهپارساترین ستاره

 اش فروشِ بلیطدر گیشه     پیشه خدا خودش مأمورِ نظم و نظافت     و

 جایِ زمین     ست پراکنده در جایهاییعمر همین پشکل

 گیبرایِ پاره ها همهزادِ آذرخش است     آیا پرچمو زمان دُمی دراز که هم

 شوند؟اده میها برایِ نرسیدن به مقصد زگیگی     و بارهبارهکیرها برایِ زن

      ها برایِ سقوطآیا پیروزی

 بندد     و در به در     یِ خویش میبر پیشانی یمالبرایِ سقوطی که دست

 رستاخیز؟     نَه     روزِ انتطارِ روان و چشم     و درد به درد

 اش هستیم     هایتو آن نسیمی هستی که ما نیازمندِ نازِ قدم

 آن نسیمی که از عطرِ عبورش          اش بر چشمهایقدم

 شنوندیِ دیگری میگشایند و دنیا را به شیوهن گوش میعابرا
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 یابند     و خودشان را پروردگاری می

 ها در تبعید     من پروردگاری بودم که بارها و سال

 خورشیدگی و بیبود     و سرم در آخورِ پُرافسرده وروبام نظافت و رُفتشغل

 ر اصل به رنگِ دوغ بودگاه فهمیدم که فطرتِ دنیا دروغ و     کالغ دآن

 نشدنی که پیروز و مغلوب را     که قبول و مردود راو زمین اسبی رام

 جا دیر یا زود     جا و آنکه آتش و دود را     این

 اندازد     به زیر می     ولی به ناگزیر از اوجِ افتخار و موجِ آسمان

 سازد     سان میو با تپاله و تُف و تعفن یک

 تر که بگریزد از خشک و تردلِ متردد به دو دنیا را     همان بهزِ یکاین سا

 گار     از پیاده و از سوار     از آفریده و آفریده

 تر که زیرِ هیچ پرچمی و برایِ هیچ مرزی سینه نزند     بهانسان و 

 هایِ خیانت و امانت را     راز و رمزهایِ روزگار و چَم و خَم

 یِ زمینگانههایِ هشته در بهشت آسمان و نَتویِه در نُهنَ

 اش از دلیِ یک طبقه     که طاقیِ پاکییِ خاکیکه در همین خانه

 یِ ققنوس     اش از دریا     که در خاکسترش بیضهکه کف

 اش از سخاوت و ایثار     پُردُرِ گفتاریِ سایهساده یِآری در همین خانه

 یِ عشق باید یافتِ جاودانهیدر همین خانه
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 پا کجا!جَو کجا و سنگِسنگِ
 

 کران     پُردُر و مرجان     ته و بیست بیشعر بحری

 آگین موجییِ نهرهایِ هستی     فُرمآغوش گشوده به رویِ همه

 زند     تنها با طوقی از عشقیِ آدمی را فریاد میکه فر و شکوهِ از یاد رفته

 آورَدهایِ صیاد را تاب میگی و حیلههایِ زندهمرغابی سختی

 کنندگی را آغاز میخیزند و باز     زندهگان از گور برمیو ستاره

 من هر روز قراری با آسمان دارم     من هر روز قراری با دارم دارم

 گشاید     زند     ایمنی چشم میجا که اطمینان پلک میآن

 جا که دیگر نهنگلمت     آنو خوف دیگر چادری نیست کشیده بر سرِ ظ

 یِ گُلی     بر گورییِ شکستهیگانه آموزگارِ روزگار نیست     و نه تو دیگر شاخه

 دهنده به سنگ     ست     جاناییِ تیشهیِ اندیشهشعر شیوه

 یِ سنگ     به سخن و سرود و رقص وادارنده

 یِ سنگ در آسمان     برکشنده و نشاننده و درخشاننده

 ای فقیرم     یِ تاج و تخت به او     من با آن که ماهیو بخشاینده

 روم     نهنگ نمی پلنگ و گرگ و به گدایی در درگاهِ

 سپرمسر نمیقلدران     مندان و قاتالن     قلبِ قدرتآهنگ و بیبه هنگِ بی

     راگی یِ هنر و زندههایِ تازهمن فُرم

 تو را که حاال دیگر دیگران     زنمیِ تو را فریاد میمن فر و شکوهِ از یاد رفته

 گیرند     و از سقوطِ توست     ات اشتباه میپایبا سنگِ

 گیرنداگر شغاالن و روباهان هزارهزار     در هر جانب پر و بال می
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 ورهایی برپا بودندنات     تتو را که روزی از آتشِ قلب

 رغ و ماهی و آدمی     یِ روحِ مگییِ گرسنهکنندهمجاب

      اتتو را که طوقِ رنگینِ عشق

 کشیدشان     فرو میگاهها را از بلندجایچادر از سرِ ترس و مترسک

 کشیداندیش را     به مدرسه میهایِ پوچگان و حبابحتا مرده

 نوشیده و شراع برکشیده     معلمِ پُردُرِ و مرجان جا که شعری شراببه آن

 هایِ دریاست ها و مجهولجان     معلمِ معلوممعلمِ 
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 خوانالعالمینعقربِ رب
 

 داند     ست را کسی نمیگی چیذاتِ زنده

 خوانَد     هایِ روزگار را هیچ گلویی پُرشور نمیزیبایی

 آید خنجرِ خبری خوش به دیدارِخونِ ما     نمی

 کنارِ ما      یِ رازها درنشیند شمشادی گشایندهنمی

 هایِ ماها و گونهبوسد پروازی بلندباال پروازی دیگرگون     سر و لبنمی

 هایِ خطر در هر خطه به کار وکشقراری و خطهایِ بیقرقره

 نفتِ اندیشهآتشِ آواز و بیها به بار     بیخطا و خیانت و خنجر در دیگ

 گی وتِ زندهیِ ادراکِ ذاآدمی دیگر آدم نیست     کسی در پی

 گیرا و پروازا     ای بالرازهایِ زیبایی نیست     و نه هیچ نتیجه

 ای گذارا     و اگر گذارا     و نه بر بامی نِشَستا     و نه بیضه

 تنها از او شکستِ شوق و امید و آرزویِ شما     

 داند     یِ تو را کسی نمیستیستی و کیچی

 آیدها     به جانبِ گُلِ خیری نمیو لجاجتها جز خبرِ خنجرها و جهل

 اندازد     پوست میپیاپی خزد و آسمان می

 واره مهیاها همو در بشقاب     مارهایِ هفت خط و خال باشد تا خاک در تصاحبِ

 پرواز و آوازهایِ خوب سرخ شده و     نمک و فلفل زده     

 تانزده جانی چون فلزها زنگهایِ در کنارِ هم نشسته و خندان     اای روده

 هایِ هذیان     تان مخزنِ نخهایای زنخ

 ها را در دامان     ها و دجالهتان پرورده رجالههایای درجه
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 شان کبیراین رودهایِ فریفته و فاضل و فقیر     این رودهایِ در روح

 هخورده و موهون     این رودهایِ سربریداین رودهایِ سرمازده و شکست

 باز از جایی و روزی و روزگاری     به جانبِ نور سر خواهند زد     

 دارِ وترِ کینه و انتقام د و دروغ و ددان را     سر خواهند زد     من طرفدو

 نیستم       خویشو طرد و تبعیدِ کسی از وطنِ

 دانم که من کیستم هنوز خودم هم نمی

 دایره را ابریشمینِ هایِ اما با این حال نخواهم پذیرفت بودنِ بال

      ایقیچیهیچ یِ آهنیدر دهانِ 

 چین     هایِ سخنها را از نخودچییِ جیبسرشاریو 

 خوان     العالمینوچهار عقربِ ربنخواهم پذیرفت که بیست

 ومانِ شما را و یادهایِ عزیزتان را     خان

 بُردِ بادها بسپارندروز به دستِ دستشبانه
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 صدا را در دست گرفتن
 

 صدا را در دست گرفتن و بردن     از چشمِ حسودان پنهان کردن    

 صدا را کاشتن     نور و آب دادن     تا برگ و بر دهد     

 گردانَد نه از گَرد نه از زاللیتا عابران را عبرت و ثمر دهد     آینه رو برنمی

 خواهند نه دلیلیمقصدی می گی     نهیِ زندهو حیوانات برایِ ادامه

 این تنها انسان است که افکارش را هَرَس     

 رویِ ابری دیگرگون را دارد     ابو هر ثانیه هوسِ چشم و 

 غز یِ مهر چیز که به میهمانی یِسراید در بارهمیسرود این تنها انسان است که 

 قلبو 

      بیاید اشیِ دست و پا     و جسم و جانبه میهمانی

 برد     صدایی مرا در دست گرفته بود و با خود می

 هایِ من گذاشته بودهایِ خودش را از مهربانی زیرِ قدمصدایی چشم

 ترین جایِ زمین کاشتهمرا به شدت گرامی داشته بود     مرا در به

 به تیمار چون جانِ خویش برافراشته بود     

  تو که سومین بودیو من و افرا دو دوست شدیم و بر دست و رویِ

 ترین     بوسه زدیمترین     و پرستیدهترین و شفافکه شجاع

 ترین و فرازپروازترین هواها را هدیه کردیمات اثیریو به سینه

 جنابات نکردیم!     اما تو ای عالیها که برایبازیچه جان

 ات سرانجام کمانی ساختی     از جناغِ سینه

 دارِ دیگر     یا هر چیزِ سایهو با تیری از حسادت 
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 دارانِ دیگر     برایِ به دست آوردنِ دل و دینِ مایه

 گیما را و هر که را که با ما نشانه     ما را و هر که را که با ما از زیبایی و زنده

 کردی یشنا و بیگانه     تهآگرمایِ آغوشِ از 
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 شودعمر روز به روز منجمدتر می
 

 ترشود و     عرصه بر اردک تنگز به روز منجمدتر میعمر رو

 تر     و من برایِ گریز از این سهتنگو تو افسرده و نگران و دل

 شعر و شراب     به چراغ     گرمِ یِ برم به مدرسهپناه می

 گی     این خنجرزننده از پشتزارِ فراموشی     زندهیِ در چمنبه آن چراغانی

 یِ زمهریر و تاریکیبری از پیش     این توفندهپیام و پیاماین نفرستنده 

 اش کجا     ست؟     جایاش کیمعلمچه مقدار شاگرد دارد و 

 آید     ست؟     عمر روز به روز سفیدتر میاش از چیو جنسِ جامه

 شکندو امید و آرزویِ شانه بیش از پیش درهم می     اما نه روسفیدتر

 هایِ پایِ حقیقت گذشتوجویِ نشانهروزش همه به جستنهای که شباشانه

 طلبراهِ وحشت و     از آن اهلیانِ فرصتای که از این شاهشانه

 و از خویش برگذشت     اما نه هر کالسی تاریک و     

 دهر پشتی خنجر به دست دارنه روح و نگاهِ هر کسی باریک و     نه 

    برایِ فرود آمدن بر رویِ خیانت  

 نه هر اردکی در زیرِ بالِ خویش پنهان کرده است     زهد و بدعهدی و ریا را

 داران از خاک است     یِ جانیِ همهجنسِ جامه

 رویِ هر کسی به سرعت یا به کندی در حالِ انجمادو آب و آب

 با این وجود جهان باز مانندِ اولین روزِ حیاتِ خویش     

 عقلِ باد شکناها را منقارِ بیو پیغام و پسغامش     شاد و تازه و تازان به پی

 شود منها     در شعر و شراب انسان از ترس می
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 بزرگ و کوهی سترگ و پُرمعنا     ترین کسترین چیز و کاهو کوچک

 افتد حقیقتمیفروزارِ فراموشی     از فراجایِ خویش به خاک آری     در چمن

 زارِ فراموشی     در چمن   گذارد حقیقت  بر خاک تخم می

 زنندچهچهه می ترتر گُل     بلندتر و شفافتر و بیشیادها به

 یِ موعود     مهدی )و موش

 پایانِ هستی است(هایِ بیِ سوراخهم محصل هم معلم و موش 

 

 

 

 

 

 هر دوست
 

 ست مانعِ دیدارِ درستِ مناظر     هر دوست دیواری

 شوار     ای که شنیدنِ بهارها را دبهانه

 عشقانغلتان و عشقبرگی غلت     کندها را خوار میو گاه سرافرازترین تنهایی

 کند     تو را که هزارتویی هستی مست از شدتِ انفرادِ خویشتو را فریاد می

 هایِ آسمان است     اش آبیو از افرایی که کاله

 گوش بودن     مثلِ سنگی سنگین

 هایِ بیرون را     ا و سرزمینهنشنیده گرفتن سخنندیده

 ها را برایِ باغ بدوزدتا درون چون گُلی بشکوفد     و بلبل زیباترین زینت

 آرَدیک آشنا مثلِ صد سد     پیوسته شنایِ آدمی را به بند می

 گان را     هایِ مهربانِ ستارهگسالنَد از هم مهرهو می
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 ؟     تر است یا عقلستانآیا عشقستان مهم

 ناک و     تاب آورم این تابستانِ عطش من گونههچ

 پوسیده و معنا خشکیده     آن تابِ پُرشتاب و پُروحشت راآن تابِ طناب

 هایِ بیرون     ها و سرزمیندوستان؟     سخنبی

 گیرند ها     به هیچ نمیها یا پیچراههمان را از راستیِ ما را و گذرهایگیزنده

 بت و بهتانهایِ پُربهایِ بیاز شور و اشتیاقِ ما به بهار     به به  و فصولِ هار   

 خبرند     هایِ مسرور و رقصان و خندان     بیبه سیب

 ابتدا و انتها     ست بیدنیا دریایی

 جویدو هر انسان موجی که در سراسرِ عمرش معنایی را و اوجی را می

 و دوم شایدی را که هم شاهدبت اول از همه باید خودش را بشکند     

      است یی تاریک و باریکهم هزارتو

      دیگر هستیدزادِ یکای عشق و عقلی که هم

 اید     دیگر سر از پا نشناس و مستیِ شدیدتان به یکو از عالقه

 اش در زیرِ پای هایِ آسمانشما از وجودِ جلیلِ آن کسی که آبی

 ش هستند     شما از آن باال     از آن واالاهایِ زمینگان سنگو ستاره

 به من عالمتی     به من نشانی بدهید     

 

 

  

                   

 


