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 هایِ پشت در پشتمشت
 

 

 هایِ پشت در پشت    شالقی میهمانِ شکنجه    دشنامی به جایِ نانمشت

 و دو چشم با مژگانی از شهادتی سیاه    

 هایی بر زمینِ شما    یِ ثابتِ میلهو ما که سایه

 بیند که در پیشِ روزمانهْ در پشتِ سر همان دریایی را می

 ها دهینجاتها و آدمکشیهمان آدم    یباایِ زرازههمان ها و همان رذالت

 پس دیگر به چه امیدی نان در برابرِ دشنه و دشنام به قیام

 ای    پرنده از بام برخیزد!؟و برایِ چه صمیمیت و چه ستاره

 ات لنگان از سنگِ ساعتِ شکنجهات کبود از شالق    پایای آسمانی که پشت

 نقشِ بر آب    هایِ ات ویران از وعدهو جان

 یِ شیشه ریختناز آن همه پشتِ میزِ تحریر نشستن    و عرق از پیشانی

 ای از قفسی آزاد شده است؟هایِ زندان کم    و مژهای از میلهمگر آیا میله

 یِ آدم ندارند؟مگر آیا هم نجات    هم کُشتن    ریشه در وجودِ واژه

 ه در به دنبالِ خوردندر پیش و پشتِ سر    نانی دردمند    در ب

 گردد    می جاری شدناز نوایِ نی به دنبالِ جاودانه 

 و هر زمینی تا از زمینِ دیگر متمایز و برتر شود    به دنبالِ نام

 شود    دانم که سایهْ دراز و کوتاه    چاق و الغر میمن می
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 ها    در رنگِ سفیدِ شیر غوطه خوردحتا اگر در جنگ با گرگ لیو

 سازدای را میاش سیاه است    و انسان گرچه آینه و آیندهذات باز

 شکند    اما خودش هم چنان تا جاودانای را میو آینه و آینده

  باقی خواهد ماند    واره بوده است پرداز و معناسازی که همهمان سنگِ سخن
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 دانند؟ها میمگر ویروس
 

 

 در    و تو از روِی صندلی     بلند شدنِ صدایِ زنگِ

 و روان باز که شدم     زدهو من با لوالیی روغن

     اش مرگآن میهمانِ آزمند و ناخوانده که نام

 دفعه به داخلِ حیاط پرت کرد    چرت گفت    خودش را یک

 ها چهارخانه چهارخانه و وسیع است؟یِ موزاییکگی جا زندهکه چرا این

 اش    ده که پس از مرگچه کسی وصیت کر

 اش نیز به مبارزه ادامه دهد؟    پیش از مرگ

 ست؟    دانند که عدالت چیها میمگر ویروس

 رویِ هم بر صندلی    و به هنگامِ نشستنِ دو سخنِ زیبا روبه

 دارِ سبزِ عشقست؟    زنگی بلند چون سرو دارد هشستاره نامِ مستعارِ کی

 1یِ گوشِ شریفِ یک نقاشیدهو نشان از حساسیتِ بُر

   شیفته نه فقط در حیاط    که حتا پس از مرگ همو دو موزاییکِ

 گی ادامه دهند    خواهند در آغوشِ هم به زندهمی

 ها و سوداگرانِ جانِ انسان    ادامه دادیم ما مبارزه را با ویروس

 زانگر و پارتیای که بودند شورشجا با اسلحهآن جا با سخن واین

                                                 
 ونسان وان گوک   1
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 مانهایِ مستعارِ رنگارنگو ستاره و سنگ و سوسن    اسم

 حاال هر کس برایِ سرزدن به آن سروِ زیبا و    

 زند    اش    یعنی سار    در میبه آن سرنشینِ منظم و منزوی

 شویداش باز میشما با جیرجیری خشک و با تأخیر و تأنی    به روی

 شوید    کش و شاد میآوازی دل

 اش مایع شده استای که وصیتِ معصومیِ گوشِ بُریدهبرا

  روغنی نجیب برایِ لوالها شده است
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 طبیعت طبعی ناعادل دارد
 

 

 ایمهایِ او یکی تلخ و یکی شیرینو ما چون میوه    طبیعت طبعی ناعادل دارد

 افتدفرومی زیرِ درختدر اش نویسد    و یکی نقطهسارها را بلند مییکی شاخ

 هایِ زیبایِ حس و عاطفه راشما بهایِ ساختنِ ساختمان

 پردازیدبا سُرخوردنِ سالمتی و عشق از شیبِ شیروانی می

 دانید که از اتاقی در کشوریدوست    و میشهاب و بیهایِ بیاز نشیبِ شب

 به اتاقی در کشوری دیگر درآمدن    

 یِ کمرِ سرما رادهد    نه باریکیشکل را تغییر میهایِ مکعبنه تاریکی

 کند    یا منطقی ندارد طبعِ طبیعتبه کمربندی از خورشید دعوت می

 هایی دارد    ها و ترانهیا چنان ترقه

 شان عاجزیم    هایکه ما از درکِ سرشت و سامانه

 یِ درخت    یِ افتاده در زیرِ فروتنیدانیم که این نقطهو نمی

 گان خانه داشته است    ستارهدیروز در میانِ 

 گذاشته است    تا شما شیرین آییدمی ورشیدخیِ شانه در گیسویِ طالیی

 ها که از اخمِ ابرویِ خدایان بر خاک فرونیفتاده است!چه تلخی

 کمان قرض بگیرد    تا این هَرَم کالهی از رنگین

 د!انسراها که پیر نیامدههایِ زیبا در حرمها و زنبقچه زن
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 ها    ای عدالت    ای ساخته شده توسطِ دستِ انسان

 اگر تو ترانه و ترازو در ابرها نداشتی    اگر با هر بار فراشدنِ ما

 گذاشتی    حاال حتمن این کمربندتو پا بر ابرهایِ باالتر نمی

 شدهایی از عطر و ستاره نداشت    و تنها امضایِ حیوان دیده میسوراخ

 هایِ حس و عاطفه     سندِ مالکیتِ ساختمانیِدر چشمِ وحشی

 و حتمن هر گُلی حاال    پوزه و سُم و شاخ داشت
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 راننده یک اسکلت است
 

 

 ست؟    که کاروانِ درازِ ابرها چنینها چیاصلِ حرفِ دلِ اشک

 ته وگی و اختالف دست شسها از پراکندهاند    گُلجا بربستهبارِ سفر از این

 کند    یِ خودش را پاره میاند    متنی یقهدستهجا دستهاین

 اش کف زنندهایدریاییتا دیگران بخوانندش    بشناسندش    و برایِ بی

 ها دف زنندیِ تمساحها از خویش برآیند و    در جشنِ عروسیصدف

     ست؟ها چیاصلِ حرفِ دلِ اشک

 دنِ انسان را    یِ بهایِ مردهیِ سلولکه جنازه

 شان هستند    گانسایهای که همهایِ مردهتنها سلول

    کنند یمتا گورستان حمل 

 زنان پشتِ فرمانِ ماشین نشسته    اسکلتی رقصان و بشکن

 یِ تلخی و شیرینیورایِ معنی ها گردویی شدهیِ جادهجادویی یِو مزه

 هایِ خورشیدگیدیرینه هایِ خورشید    ایگیپرتاب به پشتِ دیرینه

 جا    بسیار زن است    وقوعِ مرگ برایِ هر مرغی و هر مردی این

 یِ کاردی    اعتناییْ تیزیبسیار زود است    و بی

 اید پدرِ ما راآورد    در آوردههایِ مغرورِ خون را درمیکه حرصِ قطره

 کنید    یِ خودتان را پاره میهایی که یقهای تمساح



8 

 یِ شما را بشناسدشنایِ ناشیانهتان را بخواند    هایِ ضعیفِ ادبیدریا متنتا 

 هاییپایانِ خار و خونو مشهورتان کند در میانِ کاروانِ بی

 اند    هایِ شوریده تکاندهکه خانه از گُل و گرداب

 شان رفته وترین و زیباترینهایی که زندهدر میانِ سلول

 اند    برجای ماندهدر مرداب شان نگاترین و مردهبالیالا

 شان اشک داردهایها    حرفپیداست که پُر برگ و بارترین اصالت

 شان حرف دارد    اما با این حال ما در این فرصتِ باقی ماندههایاشک

 دهیم که پشتِ فرمانِ ماشین نشستهقدر میدل به گردویی گران

 دهند از جهل    از تصادفها نجات میهاش    جادزدنو از آواز خواندن و بشکن

 رفت    اش میجهانی را که جان

 اش     شناسایی ِتا با جانوری ازدواج کند که پشتِ هر موج

           کندیِ عظیم تالطم مییک ناشناسی
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 از سرِ هر مویِ او
        

 

 از سرِ هر مویِ او روحی آویزان بود    

 ها را داشت    ایِ شنیدنِ حرفِ دلِ شانهروحی که سخت هو

 شان    که برایِ ایجادِ وضعیتی شادها نه برایِ اذیتو سر به سرِ جسم

 گردمگذاشت    وقتی که من از سفرِ سیاهِ درد بازمیو گذرانِ زمان می

 اش را از دست داده است    بازگشتْ حافظه

 مانده بود    آوری که چند سایه به دیوار و تو به خاطر نمی

 اش به هم خورد و    آن روز که خدا از شدتِ هجومِ غم    حال

  داری    یِ سرمایهیک استفراغِ واال از تنفر به دنیایِ کثیف و وحشی

 به اغمایی عمیق فرورفت    برایِ پاسخ به آن تناسخِ ابدی    

 شویم    ما گاهی به گیسو و گاهی به شانه تبدیل می

 گرددتا شاه از سفرِ سیاهِ درد که بازمی    خ و گاهی به تاجگاهی به شا

 یِ فراموشی را بیابددر آینه گدایی مبتال به بیماری

 خودش را از خودش بازنشناسد    و خدا را دارایِ پوزه و سُمی

 گان را داردکه سخت هوایِ شنیدنِ حرفِ دلِ شادِ فرشته

 داری     سرمایهیِ دنیایِ بدسرشتِگانی که در سیاهیفرشته

 اندجا به خریدِ ارواحِ عرعرکنِ خران مشغولفروشی    و آنجا به تناین
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 ماشینی در بهشت
 

 

 خواهی با خودت به آن دنیا ات را میهاییِ پولگفتی که هنگفتیهی می

 ببَری

 واز و بزرگ را برایِ خودت بخریای دلآب و هوا خانهدر جایی خوش

  جوان و خوشگل را در آن سکنا بدهییِو چندین فرشته

  شیرینییِافسانه گیْگفتم این دنیا آن دنیا است    و جاودانههی می

 اش بسپاردبَرَد    تا به خاککه جانوری آن را با خود به دندان می

 چنان افسونِ معنایِ مبهمِ خدا باقی بماند    و آب هم

 ات در تاریکی و سردیگویی    که مومزمان گذشت و باز تو هی می

 مویدیِ مرگِ هیچ شمعی نمیبه طورِ عمومی    برایِ زردی

 ات    تابوت پایانِ خاک نیست    و ماشینِ آخرین مدل

 به انتظارت در بهشت پارک شده است    

 مو؟    گانِ خوش بدن و بیاند مگر فرشتهپاک دیوانه

 که چشم به در برایِ دیدنِ تو داشته باشند    

 بیلِ توسبیلِ درازتر از کج    آشیانِ تو ْریشِ شپشبرایِ بوسیدنِ 

 خوابِ توهایِ خونی و بیبخت با پولو خوابیدن بر یک تختِ خوش

 گویم هی    آهای    ای تو را دیری آب بُرده    می
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 ات    زرد و نزارِ شمعِ ارزان ای پیش از مرگِ

 ات مرده    مردانههایِ نااز سرمایِ قلب و از مردابِ دغلی

 یِ بیگانه با تهاجم و تجاوز و تجارت    با تجاربی هنگفتبنگر که آن گیتی

 روی برگرداند و آن روز به ما چه گفت    گفت که پشتِ سر    پیشِ پاهایِ ماست

 اندیِ یک ماشینآن که خدا را خواست یا نخواست    هر دو دنده

 ی و ناشنیدنی    نام و نادیدنگی جانوری بیو جاودانه

            اش یک در میان    این دنیا و آن دنیاستهایجانوری درنده که دنده
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 اخالقی سفید
      

 

 کشد    رباطی به نامِ شهوت همیشه در ذاتِ زیبایی شیهه می

 بَرَد    حواس را از داس می

 خزدلِ اسب میها به دنبالِ نشانی از بالِ فرشته و یادر سبزه

 خرد    و هیچ حقیقتی را از هیچ کس نمی

 مگر آن که غریبه با دروغ و تزویرِ مذاهب باشد    فرهنگِ کبودِ تفنگ

 تهمتِ قرمزِ خون    و سنگ انداختن و ننگ برداشتن    

 رساندگان نمییِ فرشتهتنِ هیچ انسانی را به مقامِ عالی و آبی

 ستاند موجوداتِ زمینی باز نمیشهوت و طلبِ شهرت را از وجودِ 

 از نهایتِ وحشتِ تنهایی و تهیایی    طبیعت هر روز پا از خانه بیرون

 و بی رودربایستی از این و آن    

 شود    یِ شما را پرسان مییِ ما و چیستیکیستی

 شودپناهی ناالن میاز اندوهِ بی ارانبهایِ پُرچون ناودان

 گوناگون    و صدها داسِ جورواجوری که یک شهوت و از دیدارِ هزاران نقابِ

 یِ مادرزادِ خویش آفریده است    یِ عقدهبرایِ فرافکنی

 بازِ شهوترود    ای رباطِ دلبرزن به برزن و بیابان به بیابان    آواره می

     گی    تو هرگز نخواهیِ زندهای نباتِ جاودانه
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 حقیقت    تو هرگز نگذار که بارِ مطهر و معطرِ 

      فروبیفتد!     از رویِ دوشِ شترهایِ این کاروان

 تو هرگز نپسند    که آن قند

 آن قندِ غریبه با دروغ و ننگ    اخالقی سفید را به کار بَرَد

 خالیق را االغ بنامد    

   آنان را درخورِ خوراکی شدن برایِ دهانِ تفنگ و تبر و داس بداند

 در ذات    جاودانه هوایِ جماع با قلبی را دارد آخر حواسِ تیزِ این تیر

  دانندکه قوادان و قاتالن به عبث قابلِ داد و ستدش می
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 چرا باید خوب باشد آدمی؟
     

 

 شناسی در توشود حسِ زیباییبه طورِ غریزی در خون    با خون جاری می

 گیه از دو راهِ ناگزیرِ زندهشوی    و هنوز معلوم نیست کگاه که متولد میآن

 اش افتاده است دهانیروی    یک دندانها میبه کدام یک از آن

 دارد    جوابی سرسری "چرا باید خوب بودنِ آدمی"که جوابی علمی برایِ 

 اند    ها اخالق را اختراع کردهو ویروس

 یِ آرزوهایِ شادِ انسان را در زمین ممنوع کنندیِ آبیتا آزادی

 یِ دو نطفه به هم    میالدِ ناگزیر و میرایِ مرا رقم زدشقِ ازلیع

 گیوجوهایِ بسیار و خستهشناسی پس از جستحسِ زیبایی

 یِ غم را زد    و غم جواب داد که خدا خانه نیستآمد و درِ خانه

 ست    تَکِ مردمان جارییِ خونِ تَکقطرهخدا در  قطره

 عِلم نیستراهِ یِ و پیچاپیچی به درازی    گیهیچ کدام از دو راهِ زنده

 اش به زمین افتاده است دهان    "چرا باید خوب باشد آدمی"

 رودیِ آسمان راه میاش در اخمِ اخالقِ ابریاما سخنان

 

 

 



15 

 

 

 ناپذیرهایِ خسوفخرافه
 

 

    رااگر تمامِ مردمِ دنیا مرده باشند    آن گُل 

 اش    ا پس از نَفَسِ واپسینآن آخرین آدمِ باقی مانده ر

 چشم خواهد بست؟     دستِ سبزِ کدام باغْ

 اش به خاک خواهد سپرد؟    بازویِ کدام شاخه

 یِ کدام برگ بر گورش خواهد گریست؟    دیده

 گیرد    کتابی وقتی مرا در دستِ خویش می

 گیریود میکند    تو نامِ انسان را به خمی امآهسته آغاز به فهمیدنو آهسته

 کم و دوباره زاده شود خداییمیری    تا کماندک و بسیار بار میتو اندک

 در افسانه و اسطوره    انگشتِ اشاره به سویِ او دارند هاکه ریشه

 لرزند وستاره و واژه و خأل    برایِ اوست که در دلِ تنگِ ابرها می

 اند    ردهبارند    حاال انگار تمامِ مردمِ دنیا متندتند می

 اند    شان را بادها با خود بردهو یادگارهایِ گرامی

 یابد    که این کتابِ تنها کفِ گرمِ دستانی را نمی

 تا یک بار در اعتماد و اطمینانِ روشنِ آنان به خوابی خوش فرو رَوَد    

 گذردو بارِ دیگر در آنان تخمی بگذارد    که از گناهِ اسطوره و افسانه نمی

 شانرا که اسطوره و افسانه    تمامِ مردمِ دنیا را تا واپسین نَفَسِ حیاتچ
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 دارند    نگاه می ی خشکدر خرافه و خیال

 یِ دراِز درختان    عمرِ آویخته از شاخهشان را از واقعیتِ کمو دست

 کنندبَرَند    یا کوتاه میبه دور می
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 زمین یک چمدان است
 

 

 کنیم     "ها بر سرمان رفت!چه"یا تا یادی از ب

     "مان با آن قطار کجا رفت؟هایچمدان"از 

     "چرا دیگر آن مسافراِن راهِ آزادی بازنیامدند؟"از یادی 

     "آن شورها و خود را انسانِ طرازِ نوین نامیدن"از 

 ها    لو فردا را چون فرشتهْ انسان از آسمان تابیدن    بیا و خارِ گُ

 یِ گناهان را ببخش    بیا و خواری

 یِ ما را بگیر    هااز تنهایی   یِ دل و و بخشی از خشکی

 کنند بگو که تعهدها در عهدهایِ گوناگون چهره عوض می

 شکند    و هُدهُد عاقبت به رنگِ بال وهایِ خویش میکوهِ اُحُد عهد را با سنگ

 د    کنبه طولِ منقارِ خودش پشت می

 اش پیدا نیست    ست که دستِ صاحبزمین چمدانی

 یا دستِ صاحبِ خود را گم کرده است    و انساِن طرازِ گُهین

 هایِ مست    هایِ زرین و رَزین    پولتا پیاله

 ها را همه از آنِ خود کند     اتوبوس ِگاهو ایست

 اش رامِهرِ جانیِ بیگرفتهیِ ماهیِ وجود     و نیمهبخشِ مشمئز و مستراحی

 دهدرا به موم نسبت مییِ صندوق نهاده مُهر کرده    کفر و کفاره در تاریکی
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 سخن    ای شیرین     گرما و امید دهنده به جمعای شمعِ

 کن!بهایِ بلند بیا و یادی از شورِ روشنِ آن اشک

 و کوهرا    که بینِ سنگ  یآیینانصفتان و گرگبیا و بروب بساطِ روباه

 اندازند!    بیا و بگو که سرانجامبینِ آواز و گلو    و شانه و مو تفرقه می

  سیاهییِدیگر بس است آخر تسلطِ سفره    انسان باید سرِ چاقو را ببُرد

 هایِ ماخورَد!    دیگر بس است راه رفتنِ تنهایییک میها را یککه انسان

 اُحُد ناامینِ وجودِ کوهِخر مگر هُدهُد    بیآیِ دریا!    گیهودههایِ بیبر کرانه

 خواند؟ای آزاد نیست؟    یا دیگر آرزویی ندارد؟    آوازی نمیدیگر پرنده

 دار و ناگهان فروریخت    هشو مگر آن بارانِ عظیم که بی

           رویِ عقیمِ شما نبود؟آب
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 یِ مترادفدو کلمه
 

 

 سردربیاوردسرانجام کُشد    تا بماند و از کارِ دنیا خودکشی خودش را نمی

 هایِ تو نبودند    و من بدانم که اگر چشم

 توانست کردیِ خودش فخر نمیخورشید دیگر به چه چیزی

 یِ نوازشِ بدنِ هر انسانیست رفت    سایهخوایِ عاشقِ کسان نمیو به خانه

 است    یِ درختی نیازمند یِ دستِ دوستیبه مهربانی

 و پهنایِ بکارتِ سفیدِ برف    

 به نرمشِ دخالتِ ترق تروقِ پایی مترقی و ضدِ ارتجاع    

 معنا نیستندیِ مترادف    به تمامی همداند که دو کلمهارتفاعِ من می

 نامیدند    و در عزاوگرنه گاهی چایِ سیاه را    چایِ مشکی می

 دند    اما نه    پوشانای به تنِ هوا میاو را چون جامه

 کند    تا بماند و از ته و تویِ کارِ ما سردنیا از خودکشی دوری می

 اش    یِ شادی که صاحبانِ رقصانیِ خانهبرایِ پنجره

 یک آواز و دو موسیقی دربیاورد    

 آیداش به کاری نمیهایرویِ زیبایِ خورشید    چشم و هر انسانی بداند که بی

 رود    تا چای را بیافریند    می "چا"جا ه چرا به آنو دیگر نپرسد ک

  تا چادری را بدوزد    آیدمی "چا"جا و به این
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 بَرَدهجو و طنز را از یاد نمی
 

 

 شکسته    برد این قابِ دلهجو و طنز را از یاد نمی

 ا خاموش و فراموش و تنهااش پریده    و او راگر چه عکسِ زیبایِ باغ از آغوش

 کف باقی گذاشته    سقف و بیدر اتاقی بی

 من معلق در فضایی و فضایی معلق در من    و زمین    

 در این پایین   یِ خدایانِ ناشناس افتادهفروآن گوشِ بُریده و 

  به انتظارِ روزی که مگر صدایِ تو باز رسد از راه    و بنشاند در قاب ندایی تازه را  

 آه    این بارِ ثقیل و صبورِ سر به هوا    

     اش برآیدبی آن که کاری جدی از دست

 هایِ شاداب    یِ رنگببین که چه گونه شاهدِ مرگِ تدریجی

 یِ محتواِی خویش است!    خوردهو بویِ صیقل

 ببین که چه گونه نسبِ تنِ طنازِ این گُل    

 که قابِ عکس را زاییده    رسدبه آن درختِ معلق در فضایی می

 به آن ابرِ تنها و خاموش و فراموشی    

 آه ای انتظار    !آلود بر خاک باریدهیِ خدایانِ خواباش خیلِ خستهکه از دل

 ای مرگِ تدریجی    ای هوچی    ای که با یک هویج    

 ات را گم کنی    فریبی    و تا ردِ پاهایهزار خرگوش را می
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 پیچی    آغوشِ من به وسعتِ جهان استبه سه میدان می از دو کوچه

 یِ اعصارهایِ همهمن آن قابی هستم که عکسِ انسان

 دهدیِ اعصار را    در قلبِ خود جای میهایِ همهکه انسانِ عکس

 دهدگان    شیرینی و چای مییِ تازه از راه رسیدهگیبه خسته

 گوید:    یتاز مو به مخاطبِ محترمِ یک شاعرِ پیش

 کار نباید به دنبالِ حقیقت گشت    در شعری شیرین

 چرا که سرگذشتِ ریزِ شَکر    پس از حل شدن در رمزِ داغِ دلِ استکانِ چای

         گردداش بازنمییِ نخستینیِ روزِ باکرهدیگر به سفیدی
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 پارکینزن پارک کرد
 

 

 بوق زد        اما درِ خانهاش رپارک کرد ماشین 2پارکینزن

 کمی دورِ دنیا     که بیا بنشین برویم به گشتْ

 ها رادامنِ پارکهایِ پاشیده بر خاک و    درختانِ پاکببینیم ندیدنی

 بشنویم زنانی را که در بازگشت از برزنِ شیرینِ عشق    

 ها    و آمیزشی شورشی با شهاب

 چاقوهایِ مذکر شدند     یِیِ ذهنیگیماندهیِ عقبقربانی

 طلبانه سکوت کردند و    ها    که فرصتکر شدند انگار بوقِ ماشین

 نور و کود و آبی نریختند در پایِ درختانی    

 سوختهمن نبودم مگر کاغذی نیمشان بود    که پارکینزن میهمانِ ناخوانده

 هایِ آبها را دوخته    کاغذی منفرد و شناور در کرانهنیمی از سخن

 بسته با حوادثِ گذرنده در خاک    دل

     یِ جیبِ تو فروسُریدکاغذی که روزی از دانایی

 آسایِ یک اتومبیل از رویِ سرعتِ خویش    و عبورِ برق

  القلبانه کُشت    هایِ سیاه و سفیدِ او را قسیدریغا که حرف

 ها ردیف به ردیف و تمیز    حاال پارکینزن

                                                 
 بیماری رعشه یا لرزش بدن  2
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 ها    ها سر زده    در پارکربلند و عمود از خاکباز سبز و س

 ترس و اضطرابیِ زنان بیاند    تا جملهبر رویِ قولِ قرمزِ خویش ایستاده

 هایِ دوردست بازآیند    از برزنِ زیبایِ عشق

 فکر و مترقی بیندازندبازو در بازویِ مذکرِ چاقوهایِ روشن

 شان یک گُل استانندههایی که رو بروند به مجلسِ رقصِ ماشین

 گُلی معتقد که خیابان و خاطره    که خدمت و خیانت    

 یِ هر چیزی در این جهان    به سرعتِ برق هست گذرانگیکه قدمت و تازه

 گُلی خسته و دردمند که هیچ مسافرِ مست و عاشقی را

   کند پیاده نمی یآدرسِ دارو و درمانیِ بیدَمِ درِ خانه
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 کشِ جهان متحد شوید!کالغانِ زحمت
 

 

 از دو بشقابِ عشق و عقل    یک برنج دورِ کدام یک بگردد؟

 ای با معدلِ بیست    رسیدن به معدهبی

 ؟    ستدیگاه باگاه به ایستچه گونه جاودانه ایست

     را گانخواهی جوابی ابری را نشنوی    از من حالِ ستارهاگر می

 کمان را نپرس!    گانِ رنگینسایهحالِ هم

 گان به کجا ختم خواهد شد آخر؟نپرس که قیل و قالِ روده

 کشِ جهان    کالغانِ زحمت

 شوندخوار متحد نمییِ عقابانِ استثمارگر و خونامپراتوریعلیهِ 

 غزاالنِ شریف و رنجبر    

      شوندیِ گرگان و پلنگانِ مهاجم مؤتلف نمیگیعلیهِ درنده

 پس دیگر چه فایده از گشتنِ برنج    به گِردِ بشقابِ عشق یا عقل؟

 نرسیدن        بستِ پستانِ ببر امتداد دادن؟چه فایده راِه شیری را    تا بن

 ندستگاهِ جورواجور هش    هزاران ایستاکه شاگردان ستگاهیاستادِ دانش

 شان گرمِ گرههایشتپشتِ هم و شعارگو    م هایی که امروز پشت درگاهایست

 دیگر را درندهگر و    یکدیگر توطئهو فردا بر یک

 یِ قند از حنظلترییِ بهدرست است که دانش جوابی مقنع ندارد برایِ چرایی
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 تریاک از زهر    راحتی از رنج    تو از من    

 دیگراش در رَشک به یکاما عشق هم ترازویی دارد که دو پستان

 تر    شوراند    ببرِ بزرگرادر میبرادر را بر ب

 سخنی را که خواهرِ خوب و خُردسالِ خود است    شیرِ شیرین

   دراند   پناهی وحشیانه میدر دشتِ بی
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 اش نبایدهمه
 

 

 اش نباید تو در فکرِ مرگ    غرق شوی    همه

 یده    زاران نبارابری نبوده و هزاران هنرِ خویش را بر کشت

 یِ خود راه دادهبه سرعتِ برق از این جهان محو شوی    نباید بایدها را به خانه

 هایِ خواب شویگیبرایِ آنان هم میزِ مهربانِ غذا    هم تختِ خسته

 روشنگاهِ نیمهبند و به این ایستام    به این صلحِ نیمجا رسیدهمن تا به این

 اند!و دیگر از خود برنیامده ها که در خود فرورفتهگیچه غرقه

 اند!    ها که تنِ عزیزِ تندرهایِ خود را از دست دادهچه برق

 من تا به ستیغِ آشنایی با یک رفیقِ شفیق برآیم    

 اش نباید مرگ به فکرِ مااند!    همهها که در خونِ پشتِ کوه خوابیدهچه آفتاب

 کش کند    پیش نی نامهرباتسبیح بگرداند و پیشانی    به مُهر

 هایِ دستِ میهمان را بشمارد و    نباید او لقمه

 هایِ هیچ خساستیها مو را در ماست تشخیص دهد    آخر از خیسیدر شمارش

 شودیِ هنرمند زاده نمییک خشکی
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 هایِ خورشیدتسبیجی از دانه
 

 

 گرددآید و صد بار به دورِ صدقه میقربان از راهی دور می

 یِ ندیدنِ حقیقت در مِه جبران شود    مهتا صد

 و جهان طریقتِ ترقی را پیشِ پایِ راهیانِ خویش بگشاید

 آیند    تا به دامِ تو درآیند    چرا که دامِ تو رهایی استها با پایِ خود میمرغ

 آیند    تا به حوضِ تو درآیندهایِ خود میها با بالهماهی

 را در دلِ خود دارد    چرا که حوضِ تو تمامِ دریاها 

     ای از ناشناسایی داردهر شناختی در رختِ خویش    دکمه

 آید    باید به صد مِه ودور برایِ صدمه به خورشید می و او که از راهی

 هزار ماهِ درونِ او دروغ بگوید    حقیقتِ پرنده همان حقیقتِ آسمان نیست

 ست!ا وه که چه خالیبی جواهرِ وجودِ ماهی    صندوقِ وسیعِ دری

 یِ در تهِ خاک خفته    یِ رفته    ای دقیقهای دقیقه

 هوده است غدغن کردنِ سخن گفتن    غدغن کردنِ خط نوشتن از توبی

 یِ این تسبیحهوده است تور بافتن    تار سُفتن    چرا که هر دانهبی

 خورشیدی کوچک است    

 کند شنایِ انسانی واال میآگشا و گُلکه فقط دوستی با دستِ گره
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 کنیم از دوباره تولد یافتنتوبه می
  

 

 یِ کدام روده ناپیدا شدیِ کدام روده پدید و    در گوشهمعلوم نیست از گوشه

 دستیبهگی بود    آن رقصِ شادِ مشعلاش زندهآن بادی که نام

 شد    هایِ ظلمانی شمرده میکه سلطانِ سرزمین

 جوهرِ وجودِ ماهی    خودنویسِ دریا از چه چیزی پُربی معلوم نیست که

 نوشت؟    خود و دنیا را چه گونه می

 شد و    و دُر میحریّت و صدف چه گونه مَسکنِ 

 هشت؟    گی و ابتذال را کنار میهرزه

 هایی را که تو با دستانِ خودت کاشتی    و با خونِ خودت آب دادیآن کتاب

 انداش موردِ تحقیر و توهینِ ابلهانهایونه گُلببین که حاال چه گ

 گیرند!    ها را تحویل نمیهایِ ناقابل هم آنو سکه

 هایِ پوک    این همه جار و جنجالببین که چه نسبتِ مستقیمی دارد با حباب

 گی است    اش زندههایِ بر باد    بادی که ناماین همه نوک زدن

 ها زیادندبه دنیا آمدن!    معلوم نیستو این همه من    پشیمان از 

 هایِ رویِ دستِ دریا مانده    نرفتنی از یادند    نعشِ ماهی

شان خدا    یا سوزان در ارتباط است    و نامشان    با کتابو آنان که مشعلِ راه

 ناخدا    خودشان گذرنده از روده و    نام و نشانِ نگارشان    
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 کنداش    باد پادشاهی میهایِ پُرپِهِنکه بر پهنه نقشِ بر آب است    آبی

 کندی میگبادْ رقص    با شلواری از ابتذال    با پیراهنی از هرزه

 کنی    ات    خودنویس و کاغذ را خفه میظلمانی آه ای پولی که در جیبِ

 فتنکنیم از دوباره تولد یاشماران    توبه میکاران    ما حرّیت و دُریتما ماه

 ماهی بافتنهایِ بیوخیزِ الله را    در تابهاز جاودانه تعداِد داغِ جست
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 هاحقیقتِ گرگ
 

 

 آن یادداشتی که شب و روز تو را در یاد داشت    

 اش پنداشت    و گذاشتنو در عالمِ خیال تو را معشوقِ خویش می

 نهایتِ احترام به تو بود    

 ربود    مندترین افرادِ دنیا میهوش از سرِ هوشاش و زیبایی

 چه چیزی را و چه گونه از تاقچه برداشت    

 گانِ زرد و از مجالسِ گرمِ شمع    پروانهکه این باغچه از بچه

 هایِ سرخ تهی شد؟    هایِ گوگردی و از صمیمیتاز آگاهی

 ها همه سوختند و    چه رفت با پاهایِ من    که رفتن

 نویسندشان را با خون میها یادداشتدوختند؟    گرگ هاها را به تیرها تنمهجا

 پوشندکنند و    آن را به تنِ حقیقت میاحترام و هوش را پاره می

 هایِ آگاه را    ها یادگارِ گوسفندها و انسانگرگ

 را     "چه رفت با پاهایِ من"گذارند    ردیف به ردیف در تاقچه می

 آرند    میردهایِ خویش دامنِ معشوقه از زیرِ

 ناکننده دیگر اصابتاند    به یکشکافدانند که شب و روز دو تیرِ دلاما نمی

 دیگر را دارنده    انسان را به حالِ خود رهاکنندههمیشه هوایِ یک

 گان هستند در کجایادداشتی از عالمِ اعال    که آیا فرشتهبی
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 ه کِلْک در خونِ خود زند و داستانی نغز بنویسدو آیا یک گوگرد چه گون

 ای داشتن یا نداشتنِ خود شوند آگاهتا سیگارها به بود و نبود و وظیفه

 اش دریا دیرین ِای از خودش به جا بگذارد برایِ معشوقنامهو وزغ وصیت
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 نقابِ نجابت
 

 

 گذردیِ درونِ تو نمیو از صافیمانَد    آن گاه که نگاهِ دنیا بر کنار می

 شوند    ها کور میتمامِ گذرگاه

 شوند    معناها و روابطِ زیبایِ انسانی از خودشان دور می

 روم    آن جانب را از نجابت و نجومو من گم کرده راه به هر جانبی که می

 یِ مردم نشودیابم    تا گرفتارِ کیفرِ وحشیانهاز نجابتِ نجوم تهی می

    گی کندگی را برایِ زندهگی کند    و جندهخواهد جندهموجی که می

 ترین    بزرگ

 گزیند ترین دریا را برایِ محلِ کارِ خود برمیترین و ناشناختهظلمانی

 گریزد    و از هزار چشمِ یک صافی می

 گانمان    با چشمِ کُشتهایم که در پسِ پشترفت نکردهقدر پیشما هنوز آن

 مان ـ را ببینیم و یِ گیاهان ـ این خواهران و برادرانِ کوچکدرد و شادی

 بشنویم

 یِ اشیا را    چه رسد به درد و شادی

 ای جَلَب    آیا نجابت نقابی نیست به رویِ چهره

 طالبِ جذبه و جلْبِ احترامِ دیگران؟    آیا از برکناره ماندنِ نگاِه دنیا

 شوند؟ها کور نمییِ شما    صافیهایِ درونیوختهو نیامدن و نیامیختن با آم
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 خوابند؟ها و معناهایِ انسانی در گور نمیو زیبایی
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 پروتوپالسم
 

 

 آوُردها بازم نمیبُرد    و به ندارمراهی ندارم    وگرنه آهی مرا با خود می

 هاستالدِ سرگردانیدانستم که دانستن    مادرِ دردها و    میو من نمی

 آخرین روزهایِ عمرِ این سرزمینِ کوتاه در تو    

 گوید:گیرد    مییِ اشک قرض میاش را از راِز ناگشودنیتاریکی

 خدایی اگر باشد    »

 یِ ایرانِی اسالمیاش کرد به جُرمِ رویِ کار آوردنِ جمهوریباید محاکمه

   که از آن    مالیک یک به یک سقوط کردند  

 دریا سرما خورد    دریا یخ زد        طلوع کردند هاها از پشتِ کوهموش

     پول و دارو مانددریا بی

 راهْ مرا ندارد«    شهاب و شقایق به راهِ خود ادامه دادای بیو ماشین در دنده

 داشت    آب از آب تکان    داشت    یا اگر هم نمیاگر می

 دوزد؟هایِ باد را که میگیمِ نگران    که پارهو در گهواره هم چنان دو چش

 روبد؟    و کِی سفرْ از راه بازرسیدهها را کدام جارو میکه جار و جنجال و جنایت

 راند؟یِ عشق میشود    که در دندهگی از ماشینی شورمند پیاده میخستهبی

 تان را    هایِ ناعادل    شما کاری نکردید تا وطنای آتش

 یرِ درجاتِ صفر بودنِ سرما    و از غوغایِ سرِ ما بَر نجات دهید    از ز
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 یِ ایران    این شپشِ تنِ پُرمویِ خرسی به نامِ جهانیِ اسالمیاز جمهوری

 یعنی ها در به در به دنبالِ نخستین مادرِ خویش حاال دردها و سرگردانی

 گردنددانستن می

 پُرتوان و پهناور     و او را سرِحال و سرگرمِ بافتنِ بالی

   یابند ای میو آسمانی امیدوار و آبی    در پروتوپالسمِ هر موجودِ زنده
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 دستی که تاریخ را
 

 

 نویسد    هایِ ما قرمز میدستی که تاریخ را در رگ

 تواند بود؟ها و موانع میچه گونه منتظرِ بوسیدنِ صورتی سبز    توسطِ ممنوع

 مانَد همان که بود    نیمی چوب و نیمی عودانسان باقی نمی مگر

 گی را انداخته در گردنجا باغی از سرسپردهنیمی ترانه و نیمی سکوت    این

 گری را کرده در انگشت؟    جا یاغیآن

 بندِ درخشاِن کهکشان و انگشترِ سفیدِ ماه کجا    گردن

 پرست؟کِرمِ رجزخوانِ رجالهو پیکرِ کر و کور و عاجزِ تو کجا    ای 

 ای انتخابای که از میانِ سیگار کشیدن و دار کشیدن    دومی را کرده

 ای بر باد    و سه و یک را داده

 خواهد در رگ از خون پیشی بگیرد    تا تاریخی که می

 تنگ بخوانداش آوازهایِ دلاش همیشه پس بماند    کفشکاله

 هاست که ریسمان و گردنکرگدن    سالیِ یِ مسلطِ سایهدر سیاهی

 گیریم    که من و مرگ داریم با هم کُشتی می

 ایمای را در دستِ ناخدایِ کشتی نگذاشتهمان هیچ نتیجهاما هنوز هیچ کدام

  را برایِ زیباترین آرزوهایِ زمینی "عبور آزاد"مان عالمتِ کدام هیچ

 هایِ هنوز نشکفته پرپرشدهای بوسه ایم   ناکِ آسمانی نکاشتههایِ غمدر جاده
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 هایِ هنوز ناگشوده درها را به رویِ خود بسته یافته    ای آغوش

 یِ این شکاف را با نخی از پوالد بدوزید    شما شیادی

 تان یِ زیبایگییِ زندهیِ اسرارِ خصوصیجا به جاسوسیتا چشمی از آن

 برنخیزد

 نگریزد     کفش و کاله کوچه به کوچهتا خدا بی

 جان    از دار پایین آورده شود    اگر شده حتا نیمه تا آن سیگار

 آخر این دودِ دردمند    این مادرِ غمین    

 اش را به سنِ درخشانِ تاریخی رفیع رساندهتا فرزندِ خُردسال

 ها سفید وتا او را دست گرفته و پا به پا بُرده    گیسویِ پُرپشتِ چه میخ

 یِ بویِ خوشِ پیراهنِ یک شکوفه مبارکِ بیخِ درختان    از  دوریقدر چشمِچه

            نابینا شده!
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 ربودنِ داماد
 

 

 گان و زمین    سیارات و ستاره

 نامیِ موجودی ناشناس و بیهر یک سلولی ریز از جسمِ هیوالیی

 این گورهایِ متحرک   ها هایِ در پرواز    و ماشینگان    این گهوارهو پرنده

 خواهیم زمان را بازنگاه داشته    و به عشقْ عمری جاودانه فراببخشیمو ما که می

     "نیما"هایِ درخشان و شریفی    به سرمشقانی مثلِ من به انسان

 و از آن سو به مبارزانی        "صادق هدایت"و  "صادق چوبک"مثلِ 

 اندیشممی "ورپسعید سلطان"و  "خسرو گلسرخی"مثلِ 

 پوشمهایِ زیبایِ این آموزگارانِ بزرگ را    بر تنِ خویش میمن آموزه

 راه بازگشتهراه    ای نارفیقانِ از نیمهاما شما ای رفیقانِ نیمه

 گان را به رویِ درها بستهگان    ستارهای درها را به رویِ ستاره

 قدر پول جمع؟ چه»پرسید:شما از شفیقانِ در خونِ شفق غرق گشته می

 و شمع به چه مقامِ زرد و بلندی دست یافته؟    

 اش را تا کجا تافته؟    ماشینْ دو پستانِ درخشان

 و کِی مشخص خواهد شد نام و نشانِ آن هیوالیِ رازآمیزی

 «هایِ ریزِ بدنِ او هستند؟گان سلولها و ستارهیِ سیارهکه همه

 تر از عسل    هایِ شیرینالمثلضرب
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 کنداز زبانِ مبارزی به زبانِ مبارزی دیگر نقلِ مکان می

 پاشدی میهایِ نخودی را بر سرِ سفیدِ لباسِ معصومِ عروسانِ پاکنُقل

 خوارهایِ شفقشان را گرگجو و مغمومکه دامادانِ عدالت

 یِ صلح و عروسی ربوده    از سرِ سفره

 بردند گرِ اعدامهوچی یِ راست به پایِ ناپاکِ چوبهیک

  کُش سپردند!هایِ گاودهان و گُلآنان را به گلوله
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 پرستی استخداپرستی همان بت
 

 

 اشآشنایانِ تازه یافتهآشیانِ اش    از کنارِ از راهِ رفته اگر باز رسد روزی بادْ

 گرفت  پیش خواهد ریِ خاک را ددوباره شغلِ ناشریفِ بازرسی و جاسوسی

 گمانبی

 هایِ دیروزهایِ فردا    دوباره ما باغچههایِ دیروز    به باغچهدوباره ما دانه

 امان    هایِ فردا تبدیل خواهیم شد بیبه دانه

 پرستی است    و حالِ آن عددِ اعدامی را خداپرستی همان بت

 که ساعتِ سیاهِ اعدام را زیستهداند    ای میفقط عددِ اعدامی

 ترین تغییراتخوشِ توفانیاش    دستوشِ بدنهایِ مشو هورمون

 ای سفید شده باشد    و گیسویِ شادش در عرضِ دقیقه

 رسی روزی تو از راه    اراذل و اغیار با ارمغانِ نقابی به من     اگر باز

 بینِ دانه و باغچه    بینِ کبوتر و زاغچه    و بینِ زمین و آسمان نفاق انداخته

 دیگر مظنون خواهند ساختیک دقیقه را    به یک دو آدمِ اعدامی در

 خواهند خدا را که همان بت است    دشمنِ بت اعالم کردن

 ظلب    میم را از الم جدا کردن    و پشتیبانی از هورمونی فرصت

 رونده از تنی به تنی    هورمونی که بازرسی و جاسوسی

 کند  می  سیاه دو سوسکِسنگِیک کپک    او را همیِ کبودییِ پایهاو را هم
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 سنگ    ای دستِ سرشار از سرود    ای دستِ بی

     در فراق افتاده با کمانچه    زده از خاکِ ویرانِ باغچهای بیرون

 یِ خدا و بت    ای ورایِ راِه کاشانه    یِ یک اعدامیگیای متعلق به آزاده

 ها را از نقاب پرداخته    چهره    ای زیبا را ساختهخانه  خودترین خیالِبا ظریف

 اش دو تبر است    ما در این توفان    توفانی که پاهای

 افرازیم    برمیرا بلندِ خویش  منت از همتِدرختی بی

 خدایِ خود است     درختی شایسته که خود

 اندازدهایِ رنگارنگ برمیدرختی بایسته که نفاق را از بینِ شاخه

 نشاند یِ گیسویِ مُشکینِ گُل مییِ شانه را    در زیبایییِ یگانهگیو آزاده
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 ای هستممن میدانِ مبارزه
 

 

 هایی واژگون    ای هستم با بیرقمن میدانِ مبارزه

 هایی به صالحیتِ خود مشکوکهایی پراکنده از کُشته    با سالحبا پشته

 یِ دهانگشاینده ای در خیالِ بستنِ حقیقت    بندِ کفشیدکمه

 ای پَرپَرپاره    فوارهیِ نارنجکی پشیمان از جنگ    فریادی پارهیِ ماسیدهجرقه

 یِ نام    گیباور به جاودانهو خونی خوش

 پرسیکند به عشق    سالم و احوالآید و تعظیم میخِرد به این جا می

 نی؟نیز انتقادی    که کو؟    کجاست پس آن معشوقِ عزیزِ آرما

 رسند به وصالی شاد و جاودانی؟ها میکِی انسان

 پاشدمی اندیشهبه  و اشیهبه ح اشای هستی که فوارهتو آن قطره

 یِ کَنده و از خویشاوندانِ خویش دور افتاده    آن دکمه

 ای پشیمان از شلیک    بندِ کفشی فریادگرِ آزادیماشه

     چاقوییو خونی منعقد کرده قراردادی با بی

 اشاش    یعنی خِرد و عشقخونی معتقد به ترازویی که دو کفه

 دقیقن با هم میزان باشند    

 گذاریها را پشتِ سرِ خویش میمیدان یکای که یکای مبارزه

 آیدیِ عریان    سیالب همیشه ناگهان میگذری    ای مبارزهو از خودت نیز می
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 هاست    ها و نامامههایِ ناگهان    مترادفِ بردنِ جسیالب

 هاکُشتهپرچم    در میانِ کُشتهحافظه که پرچمو به جا ماندنِ یک هیچ    هیچی بی

 کشد    مرگانه نَفَس میها    بیپشتهبه رویِ پشته
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 افسوس که گلوله
 

 

 نویسد    این یک خودکشی است که دارد شعر می

 ریزد    ا در جویی از عشق میاش ریِ جانکه آبِ جاری

 ای که مَرد    ای که زن است    با ذاتِ مَرد    و خودکشیخودکشی

 ها    آمیزد    به بادبزنبا ذاتِ زن می

 ها    آموزاند    از بادبزنیِ باد را میسفری بودنِ سیرِ آگاهانه

  عقلآموزد    عشق هم مانندِخِردان را میپرهیز از زد و خورد با بی

 اش به عصایی بوسه    و افسوس که گلولهزند    دستاش لنگ میپای

 یِ خودش را با اصابت به قلبِ یک انسان    ثابت کندخواهد آزادیمی

 توانی بر این زمین و زیرِ خورشید راه    تو نمی

 کُنند نگاهکَنند چاه    و به این میها در آن می"هیتلر"نروی که چرا 

 که یک گیاهِ آگاه نروییدههاست    صدها عصا هزارهکه چرا از 

 نرویانده فردوسی را که در آن زن و مرد با هم برابر    

 و زاغ و طاووس با هم برادرند    تو برایِ من زنده بمان!    

 ای که برایِ آسمان    مانندِ گیاهی که برایِ جنگل    مانندِ ستاره

 ماند    که برایِ دریا زنده می مانندِ سنگی که برایِ کوه    موجی

 یِ آب    گرانهسفرِ کنکاش تو بدان که به وقتِ ضرورتِ
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 ها فروپاشید "هیتلر"یِ یِ نفرتِ خاک را    در چشمِ وحشیباید عمرِ طوالنی

 ِی آتش را تا در یادها برایِ ابد بمانندهایِ صعودیباید آموزه

 ها فراخراشیددردمندِ کاشیبادبان بگشایند    در دلِ  هاتا در دریا

 و زنده باد گفت به خودکاری که به جایِ خودکشی 

 خِردان    ها زنده و زیبا بمانند و دور از بیـ تا انسان

 ـ دیگر شوند ارمغانها به یکها در دستِ معصومِ گُلتا انسان

 هایِ وقت    هزار هنرِ سرزندهیِ کُشتهکُشد    تا از پشتهوقت را فرو می

     ِی سبزِ فریبنده را بیرون کِشدیِ سوسن و اندیشههزار بیشه
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 ایمگانِ روزِ الستما همان زاده
 

 

 هستیم    ساحالنی ماهر "هیتلر"یِ ما ایم    همهگانِ روزِ الستما همان زاده

 کنیماما متأسف که آبی برایِ شنایِ صلیبِ شکسته پیدا نمی

 عوض کرده     هایی چهرهنقاب

 یِ خود برگزیده    هایِ عوضی را به همسریکلیدهایی قفل

 بندیدشما از ترسِ توبیخ و تنبیه    دخیلی به بیخِ توبه می

 هاها را نه به خودِ آنیِ انسانگیو بندی به پایِ پرواز    شما بریده

 دهید    و به بط نه آب    ها نسبت میکه به قیچی

 کنید    را هدیه میسری بهکه خاک

     کردگی دق میواژهنوری و بیروزِ الست داشت از بی

 اش انسان ناگهان از پشتِ کوه طلوع کرد    که به فریادرسی

 زندها را گول میای مبدل    نقابغافل که لولو هر بار با چهره

 هایِ پُر از کینه و صلیبِ شکستهکند    ای توبرهها را شاعر میو بچه

 هایی هستیمای بندهایِ به پایِ پرواز و بالِ شهامت بسته    ما همه واهمه

 یِ خویشعنصریگانی هستیم    که برایِ انکارِ گناه و کتمانِ سستما وازده

 پاشیم    ها میخاک به رویِ خورشید و به چشمِ بط

 هایِ فرعی را    و حواسِ خیابان



48 

 کنیمپرت می    جودِ فردیتِ هر آدمیضرورتِ زیبایِ واز اصلِ مسئله و از 

 هم نیست    هر چه قدر کُنده و ساطور "کُندم"دانیم که احتیاج به ما نمی

 خوار    نیز ذوالفقار    هر چه قدر تیرِ تارِ قلب

 از خواری و از حقارتِ خویش توبه کنند    هر چه قدر توبه را بکُنند

 ! شوندهرگز آبستن نمی شوند    هیتلرهاهیتلرها دارایِ وقار نمی
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 دهدصدا به هیچ کس قولِ رازداری نمی
  

 

 از شناختِ صافِ آسمانی وسیع    بَرَدوقتی دو حس را یک سیمرغ به منقار می

 گی را بادصفتانهیِ زندهواریزند    و درسِ افسانهسه یاسِ رنگارنگ سرمی

 گذارنددرسه در میان مییِ مهایِ باغچهچهار آب    با سوسن

 دهد    و ساقطانِ راهِ واالیِ انسانیصدا به هیچ کس قولِ رازداری نمی

 یِ خدا راپشیمانی را    حسِ آبیتا خوار کنند نبوغِ صاعدانِ دانایِ بی

 آورندِی دو بوقلمون پایین میارزشِ یک ماشین    و قار و قورِ مردهتا بوقِ بی

     گذردها میشتِ کُشتهمن نخاعی هستم که از پ

 رود    شکوفاند    خلئی که میها را میخواهشی که دهان

 یِ سیمرغیهایی که در هر یک از آنان بچهها دوستی کند    گهوارهتا با گهواره

 هایِ فردا    زند    ای مدرسهخند میهایِ فردا لببه مدرسه

 زاید و    را می بختیست    وقتی که شکمی خوشگناهِ آدمیان چی

 شکمی بدبختی را    شکمی روشنایی و    شکمی خسوف را؟    

 شان چرا    وقتی که از شناختِ خویشتنست و مجازاتگناهِ آدمیان چی

 سه سطلِ سرشار از حس    

 زنند؟    یا سی یاسِ مصمم و مخترع به سویِ آسمان سرمی

 بی آن که بدانم خأل  نخاعی مرا بی آن که بخواهم    به دنیا آورد  
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 کند از فقدانِ نشاِن پایِ تو بر خاک    فقدانِ فکرِ پرنده در هوادق می

 شار فروریزندههایِ از کوه باالرونده    با آبیِ ماهی در آب    ای افسانهعاطفه

 چنان جاودانه برجا و زندههایِ سفیدِ پُرکُشته    اما همای افسانه

 رود    دارد می گین و سر به زیرصدا شرم

 اسرارِ سرد و گرمِ شما    نادرِ از آشکار کردنِ نگینِ 

 دوستِ کارهایِ سر به مُهرِ مااز شکارِ مِهرِ ماه
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 یِ فاشیزمفحشایِ سیاسی
    

 

 دیگر راشان به یکیِ گیاهان    و نگاِه عاشقانهسخنانِ سبز و صمیمی

 بیند    میشنود و تنها گوش و چشمی می

 یِ خدایان دست یافته باشد    که به مقامِ عالی

 ها رَستهگیگی مدام    از دامِ روزمرهخستهکه شب و روز و بی

 یِ فاشیزم فاش شودهوشی شیرین را بافته باشد    هر چه قدر فحشایِ سیاسی

 اش رسواهایِ فاحشاش پرده برگرفته    هر چه قدر خیانتو از رویِ سیاه

 هایِ تباهیاش را از مصطبهخواند واپسین خطبهگر نمیاز این خفاشِ خفیهب

 هایِ الل و کر و نابینایِ پایان را در جلویِ جنایتِ جملهگذارد نقطهباز نمی

 آه گان از اشک وای گیاهانِ صبور و دردمند    ای پرهیزکننده

 دانه با بخشیدنِ گرما به آن    این آغوشِ فراموش کرده خود را

 دانست که فردایِ میالدِ هندوانه    هنوز نمی

 سرشار از اسرارِ ریز و سیاه خواهد بود    و انقالبیونِ دیروز

 گویِ سبقت را از بازرگانانِ بزرگِ امروز    خواهند ربود    

 دانست که دوستانِ گرمابه و گلستان    هنوز نمی

 ند    کناگر گرما و سیب و بهْ را به کسی ارمغان می

 چیزی نیست    داشتِ چشمشان بیارمغان
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 ست    شان منتظرِ پاداشیو اشک و آه

 یِ شب و روزگیگی هستیم    بافندهیِ صبورِ بافندهمن و تو دو میله

 کام و ناکامی    امید و یأس    این جا شیرین و آن جا تلخ

 ش یِ خویای که گاهی با تکثیرِ تعداد و اقتداریابیدو میله

 هر چه بیش از پیشبَرَد شان به زندان و قفس راه میمفهوم

 یِ خفاشگیداند که اسرارِ سرد و سیاهِ سیاستِ زندهچنان که کسی دیگر نمی

 اشِی صبحِ مبارزی دارد که خورشیدِ مصممگیریشه در صمیمیت و ساده

 تابدمی  جدا از وجدانجهانِاین یِ خدایان    بر باالتر از عمارتِ عالی
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 سگانِ فانوس به دست
           

 

 یِ بند و دامبرایِ فروپاشیگر به کاوش ادامه    هایِ کاوشکاش این کاشی

 یِ زیرِ خاکْ تالش    برایِ رویش و پرورشِ یک فانوس داشته باشد!و آن دانه

 ها از کاه و شن و شیله تکانده    کاش این کاپشن

 دامنی    ر پروانه و پاکاز یک پیله هزا

 دامن را بیرون بیاورند!    یِ پاکهزار پروانه

 دانی نداشتاش آتشهایمن آن خاکستری هستم که اندیشه

 اش    دانست که سوختنِ خانه و دلو نمی

 روی استمجازاتِ رفتنِ کدام آب    یِ کدام ساختن و آفرینشکفاره

 یِ یک ژالهواژه لمس کنم    به واسطه یِ یکخواستم تو را به واسطهمن می

 و تنها بود   ای تبعیدی و تَکاما ماه کاشی    یک ستاره

 اش آه    اش اشکین و بر لبچشم

  اش یک خودکار بود    اش خالی از رَشک و در دستقلب

     ای کاپشنی که زیپی از زیب و زیور    از زینت و تزویر داری

 باریهایِ سیاه را میرمز و سردی و مسئله   ای کاپشنی که از کهکشان 

  آوریبُری    در زمین سِرّ و سردرگمی میاعدادِ روشن را سَر می

 بَری    سنجاق و حوصله را از گیسوان می
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  یِ خویشیِ محروم از حقِ طبیعیاین خاکسترهایِ تبعیدی

 متجددگانِ آلودهاین خاکسترهایِ پُرتعبِ متعجب از کارِ جهان    تب

 یِ بیدسایهیِ بیبیگانه با تعبد و تعبید    مجنونانِ خسته

 اند که تعجیل در تعبیرِ رؤیا نکنند    دیگر یاد گرفته

 ناشیانه در دریاِی پُرنعشِ دگمه    شنا و نقشِ گربه را بازی نکنند

 زده از صدف واستخوانی کَپَکو چشم به راهِ بیرون آمدنِ تکه

 پوشخوار و ستارههایِ واژهاشند    آخر حاال دیگر موشاش نبقلم به دستی

 دانند    کوش هم میهایِ تمامِ عمرشان بارانموش

 آورندکه از هزار فانوسی که دو سگ به این جا می

 شان هم چراغی چراگو    یا شمعی شریف ندارندحتا یکی
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 جنابِ آقایِ هیچ
     

 

 کند    که در کتابی خوابیده استای میکلمهخوابِ من حسادت به رخت

 بختی    توانِ تنها ماندن با خویش استو معتقد که خوش

 گی با نیشی    که زنبورش یک ناشر است    توانِ بیگانه

 کند    را خریداری می "کُندمی"گندمی 

 تا خران و گاوانی به نامِ انسان را به دنیا نیاورد    

 ایفزاید    صدایِ تو است آن شادیها نیمشکالتِ نانو مشکالتی اضافی بر 

 کند خودش راکشد    و دوباره پنهان میکه به شیطنت از پشتِ ابرها سَرَک می

 یِ عناصرِ هستی    به کتابی شفیق    ای که از همهآن شادی

 آیدجا میکند    جنابِ آقایِ هیچ به اینو شرابیْ رفیق بسنده می

 یِ خارها بر رُزها    معترض به برتری

 که از همه چیزِ عالم و معتقد    ها به دنیاها و کلمهمعترض به آوردنِ پروانه

 یو کتاب یییک میز و یک تخت بس است برایِ آدم    میزی برایِ غذا

 اش دیگر هست بارهایی اضافیگی    بقیهخوابهو هم یتختی برایِ خواب

 آیدشان تا از تنور درمیبختیکه خوشیِ پشتِ گاوان و خرانی    شایسته

 شوددانایی و نورِ ما بیات می
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 تا بیایی و بخواهی
  

 

 ای و مردهتا بیایی و بخواهی دنیا را آباد کنی    تو خودت ویران شده

 هاجا که بارها از پشتِ شترِ سفیهِ کاروانیِ کارَت    به آنو رفته پی

 اندیِ امروز رسیدههایِ فضاییهبه شکِ سفینو     هایِ دانابه جت

 تقصیر بودممن بیاند    ها را در دست گرفتههایی که سکانِ کشتیبه فضیلت

 گرسنه و فقیر    و شغلی مرا پیدا نکرد    

 نانی را از خودم بدزدم    و دزدیدم    پس خواستم تکه

 و شدم هایِ خودم را غیرِ قانونی صاحب شوم   پس خواستم اتاقی از اتاق

 ردمُدیدم که ماشینی از رویِ نوری زنده گذشت    و آن نور نَ

 آن نوْر مردی بود که بی این که خودش بداند    مریدانِ بسیاری داشت

 کاشت    اما تا آمد دنیا را آباد کندها میرا در خاک "تقصیریبی"

 درختِ غان اگر قانع شود به قوانینِ گیاهی    خودش ویران شد

 د از سفرهایِ کهکشانی    و تن زن

 نخواهد شد     اکتشافی شیرینهیچ دیگر استکانِ ما از 

 شکلهایِ مکعبد    و زندیگر اختراعی لبانِ شما را نخواهد بوسی

 دیگر به قند و به زیبایی عشق نخواهند ورزید    بخواه و بورز

 کند    یِ ابر    ستاره را فقیر میرمز و رازیزیرا بی
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 اندیشدزدیدنِ نور از خود    و ابلهانِ فاضالب ا مجبور بهستاره ر

 و از او تقاص خواهند گرفت    بندگیر    به او دسترا دست "تقصیریبی"

 تقِ دغدغه بر در    اند از من    اما صدایِ تَقگرفته

 سخن و خوشگلی رادر برِ تو نشانده است سرعتِ رؤیایِ شیرین

 هایِ فضایییِ سفینهسردیرسند    و خونش نمیاها به گَردِ پایکه جت

 بوسنداش را نمیهایِ دریاییشورشِ فرشته
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 نمازهایِ ماسیده در بشقاب
      

 

 هایِ عاشق و ریزِ آبی بودیم    ما آن قطره

 چکیدندمییِ اجاقی فروو فلزی گدازان یِ کتری بر سطحِکه تا از لوله

 دنی با کشیدنِ آهی از سرِ ناچاری    زبرهمبه چشم

 هایی که دریغا با عِلمِ نحو و تئوریشدند    قطرهبخار و منهدم و محو می

 خواستند طهارت را به هستی بازگردانند    می

 هایِ زمینی بسیار تنگ استقضاوت دانستند که فضایِولی نمی

 هایِ رنگارنگِ آسمانی    برایِ رفعتِ احساس

 هایِ ننگینشوند به ترس از اتهامواتِ زیبایی که تسلیم نمیبرایِ شه

 ها را بیدار کند حتاهایِ سنگین    زنگِ سنگِ ساعت اگر کَپَکبه مجازات

 ها رایِ کتریدهند    دیدنِ رؤیایِ فلزیها باز ادامه میکَپَک

 ختن را  یِ سوگیها را    گفتنِ ایرادهایِ ساختههایِ ریشه داشته در چشمشنیدن

 کردند!گی بخار میهایِ عاشق و ریزِ آب    رمزِ وجودِ ما را چه به سادهآن قطره

 انداخت    هایِ ما میو عِلمِ شیمی بیمی را در لیوان

 تا تلخ شود اطاعتِ وقتِ ساعت    

  "مولوی"هایِ اشعارِ یِ دریایی از یاس و سوسنو شیرینْ بلخ از یادآوری

 ها به سر بردن    ر لجِ لجنچه قدر لِم دارد د
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 ها سوختن هایِ موجود آلوده نشدن!    تمامِ عمر بر رویِ اجاقاما به لجنِ لج

 هایی سبز برایِ قرارهایِ قرمزِ عاشقانه!اما ساختنِ ساعت

 هایِ آشپزی    شما چه کسانی بودید جز کرکس

 که هرگز ندانستند که شهوت و طهارت    

 اند؟امینِ یک ترازویِ باوجدان کار ویِ درستدو کفه

 هایِ زمینی تا به حالهایی که نتوانستند بپذیرند    که تمامِ قضاوتکرکس

 چه ساکت و چه پُر قیل و قال    

   اندتنها نمازهایِ قضا شده را در ظروفِ آشپزخانه گذاشته
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 هایی هستیمما کوزه
 

 

 ای ناپیدای    با سرچشمهگی آبهایی هستیم و زندهما کوزه

 یِ موجوداتِ جهان گوارا    اش شیرین و بر همهاما ذات

 ترین آدمیان سوارِ اسبی به اسمِ دقیقه    تازیانه از لذت قرض گرفتهو عاشق

 ها    مقصدیبیها و تعصبیبیتازان به جانبِ 

     چه گونه باید دانست که حقیقت کدام است؟

 فرق دارد شمترِ دیگرمترِ فضا    با سانتیانتیوقتی که قضاوتِ هر س

  بَرَد و    جا کوزه را شرق به لب میوقتی که این

 اش عاشقی استدارد    کسی که شغلجا از کوزهْ غرب لب برمیآن

 کنددیگر وقتی برایِ تأمینِ معاشِ خانواده    و حتا سر خاراندن هم پیدا نمی

 اش هستندرود که گورها اسبهایی میچشمهسوارِ دقیقه شده    به سویِ سر

 شودشان عوض میهایی که از این شیهه تا آن شیهه    حقیقتاسب

 مترِ دُمِ مامترِ سُمِ ما    با وفایِ هر سانتیافسوس که صفایِ هر سانتی

 آزاردگی را میاختالفِ عقیده دارد    و این اختالفِ عقیده یگانه

 دارد    دیگر وامییکرا به تخاصم با  هاآزادی

 اش ناپیداگی تنوری    که آتشهایی هستید و زندهشما نان

 یِ آدم و جانور و اشیااش شیدا کنندهاما عطر و طعم و انرژی
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 هایِ عاشقپوی    چشم در چشمِ سرچشمهجوی و قضاوتای گیاهِ حقیقت

 اش سرخاراندن استتو به زیبایی بگوی: کسی که شغل

 رساندکُش میهایِ آدمبه شپش سودِ بسیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 دیدن را دزدیدند

    

 

 هایی که چشم نداشتند بخشیدممن دیدن را دزدیدم    او را بردم و به پشم

 دسته را دیدم    هایِ بیتنه و آینهسرهایِ بی

 داد و ستدِ تملق و مشتلق    مشتی به گرهو تن زدم از 

 یِ مدادی منزوی بردماشک بر چهره را    به میهمانیهایِ و گرمایِ مشق

 گیرد حسابیات را میچالند    دوم آبدنیا اول تو را می

 گذاردت نگران در تابی    و تا کسل نشوی از رفت و آمدی تکراریسپس می

 بخشد دستی    تا خودش را ورق زند و سرگرمبه کتاب می

 قلب شود    در این سردسیرستانِ بی

 هایِ دد و دونییِ معممیابیاش معمایِ دردناکِ قدرتفراموشو 

 دزدند    که صابون را از ریشِ خودشان هم می

 شان در ایرانای و قهرمانانِ پشمیو پهلوانانِ پنبه

 امِ جهانگیرند ازدستِ آموزگارهایِ قرنِ بیست و یکیِ صفر مینمره

 از ترانه و طرب اش سرشار ضدر هر منزلی نب بلطاین مدادِ منزوی و منزه

 است

  کشِ عربهایِ عربدهنامهو بیزار از آن بخشی از بخش
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 زندهم مِی و هم نی می    یِ اسالمیفرهنگیکه با فرهنگ یا بی

 دادم    من مشتلق به مزدوران و مسلمانان نمی

 هایِ بلند بودم    من گرهِ مصممِ مشتِ روشنِ انقالب

 نمودمپهناور را می هایِگینِ درفشدردِ خشم

 هم به این سبب صبحی که برایِ خریدِ کتابی داغ و معطر و ناخنی از خانه پا به 

 بیرون نهادم

 اش کشان به داخلِ ماشینِ متوقفاش مرا کشانصرفِ صبحانه با نهادِ سیاه

 کشانید

 و دونانی که سه چهار تا نان بودند    

 و متروکِ  شهر از ماشین پیاده آلودهایِ مِهمرا در دورترین حومه

 ام ریسمان انداخته    آسمان را خفه کردند    گردنبه 

 ای کبود زنی    جاودانه بوسهکه زنی    تا تو 

 بر آثارِ زخمِ اخمِ تنِ ابرهایِ معصومی

 یِگانِ متمدن و مترقییِ ستارهگیرند از دستِ آموزگارانهیِ بیست میکه نمره

    م اقرنِ بیست و یک

 تا تو به روزگاران در یاد بیاوری که چه گونه در آن روزِ روشن

 گانِ تملق و مشتلقخوار    این بردهگیدار و روزمرهاین اراذلِ روزه

 شانیِ کوچکِ جیبشان سَری    و نه آینهدیدن را دزدیدند    دزدانی که نه تن

 ای و شرافتی داشت!دسته
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 ان هستی؟یِ آسمتو چندمین ستاره
 

 

 یِ آسمان هستی    چندمین موجِ دریادانم تو چندمین ستارهمن که نمی

 گیچندمین گیاهِ جنگل    تا به نجاتِ آن نورِ نجیب از غرقه

 هایِ به خوابِ مرگ فرورفتهشورشی بیندازم در این برگ

 هایِ از اعتبار افتاده    یِ تبارِ صدفدر سیاهی

 ها را شکسته    از آن پا به بیرون گذاشتههسته خواهنددر ابرهایی که نمی

     واقعیت بپیوندند گینِخشک و خشن و خشمرویِ به قلم

 ذره تکثرها ذرهوقتی سنگ

 یابند    پیداست که خصایلِ وحشیانهآهسته به لحاظِ انسانی تکامل میو آهسته

 کندها را به آسانی ترک نمیهایِ خدایانه    دنیایِ آنریزیو خون

 با این حال هستند محالتی گرسنه و سرمازده    

 کنندگی    شرافتِ خودشان را حفظ میگی و سرمازدهکه حتا در گرسنه

 و نَه دستی دراز به سویِ دزدی    

 یِ خودکاریِ درونِ میلهداند که من چندمین تاریکیسوسویِ ستاره نمی

   هایِ به ناحق فروریخته  یِ خونچندمین خیزابه

 یِ سروی هستم که سر بر بسترِ ترِ دامنِ دامی گذاشتهثمریچندمین بی

 را محکوم     ور از رُژِ لبو بهره ژوپیهایِ مینیکه زن
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 یِ مثالِ جسمِ خواستنییِ بیگی با زیباییخوابهزند برایِ هملَه میلَه اما در خفا

 هاآن

 آه    

ها اربِ شهابِ پُرشهامتِ کهکشانتَکِ تجکاش تو کنکاش کرده بودی با تَک

 چالِ خصایلِ وحشیانه کاش تو از سیاه

 ها بیرون آمدهو از زندانِ مخوفِ خودخواهی

 گفت:دِه به دِه با منقاشِ مُنصفِ نقاشِ شهرآشوبی آشنا شده بودی که می

 گفتندآن آتشی که این مبارزان از آن سخن می

     کندگفتند که قلب را گلستانِ الله میمی

 کند    ها رها میآدمی را شوریده و آواره در بیابان

 و !    ذاتِ زیبایِ نوزادانِ شمادریغا که ریشه در مستراح و معده داشت

 گذاشت    یِ زاللِ آب را فرو میزمزمه

 باز را از تهِ جان و    هایِ سفتهیِ المپو سرگیجه دلیو فقط سخت

 داشت!اتاق برمی یِاستفراغ را از کفِ مفعوالنه
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 در شرایطِ مشخصی
 

 

 تواند انسانی را بکُشددر شرایطِ مشخصی    شخصی مثلِ مسیح نیز می

 نمایی کندگانِ دیگر را راهتواند ستارهای گم کرده راه    میستاره

 یِ خویش کرده    یِ قبیلهگیو گرگی پشت به درنده

 یِ غزاالن برخیزد    به پشتیبانی

 خویش نایستادن    سبزِ ساده است بر سرِ غرابتِ قولِ 

 قراری مهم حاضر نشدن    قرمزِ در محلِ 

 مقدار    یِ بیها را با یک عذرخواهیگاه هر دویِ اینآن

 اش به لبانِ حریف    در استکانِ آبی حل کردن    و تعارف

 ای بودی که شروع نشده    تمام شد    تو آن شادی

     اش را گم کرده خود را ناشناخته    گوزنآن شاخی ک

 تواند نتوانستن را بکُشداش    هر شخصی میآن شرایطی که در مشخصی

 ایستمگیرم و در خیابانی از زبان میحاال من سبقت از زمان می

 تا روزی خودم به خودم برسم    

 یِ خویش را بپرسمیِ پشت کرده به قبیلههایِ گرگیحالِ دوران

     را غزالی نوشنده از آنیِ بچهلِ استکانیحا

 و تعجب نکنم از آن که یک عینِ گم کرده راه    
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 نمایِ هزاران غین است    گی راهدر زنده

 که قراری غریب     و حقیقت نَه غیر از این

 ایستدمندِ خویش نمیکه بر سرِ قولِ غیرت

 کُشداول از همه مسیح را در گلویِ قناری می
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 خسوفی در تابه
 

 

 زندهنگامی که این کاموا رقص و آواز و موسیقی را واپس می

 بافد    گی و تعهد را نمیبستهدردی و همهمهنگامی که 

 اش را    نیمرو در تابه دچارِ خسوف  گیگیرد نیرویِ زندهها وام میو تنها از دام

 شودگی و اندوه میفسردهدهان دچارِ سقوط    و ریسمان دچارِ ا

 من کوهی بودم از کلمه کام گیرنده    در عالمِ خیالْ نمیرنده

 کرداش دیوارها را افسون میآتشی انقالبی    که حتا سایه

 دستِ مبارزان را مشتی مُشکین    

 کردپایان میشان را دریایی از شعارهایِ بییِ دهانخشکی

 هنگامی که رقص و آواز و موسیقی   

     بافندگی با هم لباسی را برایِ تو میبستهدر هم

 ها برچیده    انبارِ تلهای طالیی از پشتِ کوه طلوع    تلدکمه

 شود    پزشک را کشیدن مینیاز از نازِ روانو طاووس بی

 شکن را بیافریندهایی سنگی    عمارتی کمرِ توفانرود تا از کلمهمی

 قرض     را ایفتیله و قومی ایو از هر قبیله

 ها غنایِ واقعیت را به تنِ خویش پوشیده    تا فرض

 هایِ به ضربِ گلوله از پای درآمده    دوباره به پا خیزندلباس
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 هایِ خُرد و بزرگ و رقصندهبا دف و نی و تغنی بیامیزند    و سایه

 لِ خوابیِ چراغ ارمغان کنند    ای خیالی که مثکبریتی خردمند را به چرایی

 میردت عسل دارد    اثر داردمیرد    و نمیات نمیاصل

 یِ خویش بودشکلیور در سکوت و بیغوطه ایدنیا ابتدا قوطی

 دیگردیگر    نیرو گیرنده از مرگِ یکاش ضدِ یکای که اضالعقوطی

 ها شکاف خورد    و من آن سقوطی که غرورش در قله

  ی    نامِ دهان را به خود گرفتاش در صورتِ معصومِ هستو شکاف
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 گرازانِ نمازخوان
  

 

 من آن تنی هستم که هرگز تنها نبوده است    

 را در قایقِ خاطراتِ تو نشسته بوده است اشگیکه تمامِ دقایقِ زنده

 وجویِ سرزمینی که در آن    سنجشو رفته به جست

 و ترازو همه چیزِ جهان را   سنجد نباشد سایه و بیدرختی سرد و بی

 اییِ عمیق از حادثهآشناییبا سنگی به نامِ درد نسنجد    بی

 ماندبا آن حادثه ازدواج کردن    به راه رفتنِ کوری در راهی پُر چاله و چوله می

 باشدکاران و انگالن نیز الزم مییِ حیات بچرخد    وجودِ جنایتو تا چرخه 

 خاطراتی دارد    داردها در دریا روانتنهایی تا از تنِ ما 

 اندازدلرزه در تحریکی جنسی میو آفتاب با بدنی بُرنزه در قایق    

 هایِ پُرشکست؟ای ترازو آیا عیب از تو بوده است    یا از دست

 مِهر و ماه؟و تو ای پیشانی    آیا تو مجرمی    یا مُهرهایِ بی

 شوداش نمیحتا یک ساحل حاصل  یِ دو سنجد  یِ صدها سالهکه از سجده

 و نه متوقف کارِ انگالن و گرازانی    را عروسی از صدفی سرد درآمده

 زاران   بارانند    برایِ انگشتِ سبزههایِ زرد را میکه از آسمان حلقه
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 ماه صابونی سیاه است
 

 

 اندیشِ آب    کلماتی پوکهایِ سطحیدنیا دون است و حباب

 ها    و ماهْ صابونی سیاهیِ گوشاعتناییبی ره بَرنده به

 یِ روزهایِ روزگار و    که خوابِ تمیزی

 بیندیِ جوامع را میزدههایِ شبیِ عدالت میانِ جامهبرقراری

 بخت نباشد    تا حتا یک نفر از شما بر رویِ زمین خوش

     فروشداش را با تخفیفی کالن به ما میدَردفروش دَردهای

 پوشد    ای جامه    مگر چشم برایِ دیدن وتنِ ما کلمات را می و به

 دست برایِ گرفتن    مگر گوش برایِ شنیدن و    پا برایِ برداشتن نیست؟

 کُشان    حرکتِ اندامِ آدمی را به جانبِ نور و قله و کهکشانپس چرا این چراغ

 کنند؟محکوم می یِ عدالت در ترازو   و تالشِ شفافِ سنگ را برایِ برقراری

 ای مجازات    تو اگر جذرِ خودت را بگیری    

 رسی!    ها که نمیکُشیها و حقبه چه جنایت

 هایِ خودت بپردازی    تو اگر به نقصِ نقض

 ها رابازی!    چه رجحان و ستایش و اسبابات نمیها را که از جویرویچه آب

 پردازی!    ات به بیرون نمیکه از خانه

 آیندصداها از استراحتِ گوش و از راحتِ فراموشی که درمی
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 هایِ زور و زر و تزویرره به دنیایِ دون و بازارِ َدردفروشان    دکان

 بَرند    هایِ چون سنگ میپوکِ کَلههایِ و دکه

 خرند    اما مگر دهان برایِ سرودن نیست؟کُش را میهایِ چشمبه ناچار چراغ

 را تپیدن؟    و مگر نَه دو دنیا دو َدنبلِ سنگین؟و قلب برایِ عشق 

 یکی روز و یکی شب    یکی سالمتی و یکی تب    یکی مَرد و یکی زن

 تر عضالنی    که اندیشه را هر چه بیش

 را خدایی     ماش و رشدِ انسانیت را شفاف و غرورِ

 کنند؟    یا مثلِ آسمان معجز و پهناور و قوی می

 هایِ مذاهبیِ نیرنگنگِ نادانی و    از رنگارنگیپس چه چیزی از ن

 آنان    چاقویِ تر است برایِ شستن؟    چه چیزی از شایسته

 تر؟یِ آینه را شکنندهتر؟    صافییِ انصافِ ترازو را بُرندهرشته

     هایی را    که تو را از هیچی    ای صابون از یاد مَبَر بدن

 و معنایی شفاف ی بلندرویو به تو آب    داز چرکی و چاپلوسی درآوردن

 به تو اعتباری تازه را فرابخشیدند!
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 دو شخصیتی
           

 

 اگر بینایی از میان برنخاسته باشد    خواستن خواهد دانست که شب و روز

 نویسندگناهان را مشترک و مخفیانه با هم می    "تو"و  "من"که 

 گریزند و    خودخواهی را برایِ بدنِ خودز هم میاما به هزار و یک دلیل ا

 دوزند    ولی ضعف و علیلی را برایِ پایِ دیگری می

 خمیری گیْآید    و زندهپایان درمیهایِ بیست جهان که از آن راهشلواری

 ای    با آن بسازدای را به هر شکلی و هر اندازهکه هر کس حق دارد هر مجسمه

 غلِ جهان را داری به خیالِ من    ترین شتو خطرناک

  خوب و بد   یِ خاطراتِشغلِ پاسبانی

 از خُردترین خطا یا خدمتِ دیگران نگذشتن    

 سان نینگاشتن    ها را یکیِ انسانهمه

 پایانِ سفاهت و درایت را درهم نکردن و    در یک صفحه ننگاشتنصفوفِ بی

     یِ ناخواسته از میان برخاستهای بینایی

 ستاره را به این شلوار ارزانی داشته    ای شبی ابدی و بی

 خطرها را دارم به خیالِ تو     ترینْمن شغل

 و آن خمیری که خدا و خلق را سرشته است    

 ای دو شخصیتی که یک در میانای بیش نبوده است    مجسمهخودش مجسمه
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 غلتیده استاش بر گونه میسرشک و شادی
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 زایدکوهْ موش می
  

 

 وقتی صدهاهزار حقیقت در جهان وجود دارد    

 زایدانگار که حتا یک حقیقت هم در جهان وجود ندارد    کوه موش می

 یِ ایران رایِ اسالمیو ایرانِ باستانی پس از چند هزار سال    جمهوری

 روند    هایی سفید میوجویِ کفنکالغان به جست

 پرند    ها میگان به جایِ عقابان در افقهخزند

 خواهد مرا از دشمن محفوظ بدارد    و او که می

 شود    خودش گلوله یا داری برایِ بدنِ تو می

 ریزد    این غربالها میدر خودنویس هایِ جورواجوری راجوهرِ جهان حقیقت

 بیزد    سان در خویش میغرور و خِفَت را به یک

 وجِ پرهیزگر از زهد و تزویر    چه در زیر و چه در باالیِ جهاناما آن م

 وجویِ خویش و    جستبازمست و صدیق به 

 خیزد    از سرِ جان برمی    گیبه خریدِ خودنویسِ ضدِ خودکامه

 تو کفنی سفید برایِ روسیاهان و روسپیانِ جهانی

   یدار دار ْ ندارهایِ شرافتیِ تنِی    برایِ فروتنی"دار"جا جا گلوله و آنتو این

 کار    تو آن موشی که گرچه فرومایه و فراموش

 فروشی و بر سرِ کاری    اما هنوز فرش
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 فکر و رزمنده داری    یِ روشنهایِ گرامینفرت از گربه

 هایِ ایرانِ باستانیتوانم باشم جز مداری مُداراگر    که بوستانمن چه می

 رن به دست    دسته نسرین و نستدسته

 اشیِ متواضعانهناکییِ اروپایی    از تابهایِ تازهترین اندیشهپایِ پاکهم

 گذرند؟تکرار میهایِ بیهر بار با پیک و پیام و پروانه
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 شودسار میزنگِ ساعت شرم
 

 

 یِ پشتِ ماهگیکه خمیده    ای که او فهمیده استفهمیدم که تو فهمیده

 هایِ نورانی در زمین استیِ آدمگییِ زندههایِ دروکنندهیادآورِ داس

 هایِ خُردسالییادآورِ زنده به گور کردنِ تأنیثِ گندم

 شود ِخرد    و نه هیچ گیاهی سرشار از سرود و ستارهکه بی آنان آبستن نمی

 هایِ زیرِ بیست درجهآن مردِ گدایِ بی دو پا    که در زمستان

 نشستها به گدایی میاش در خیابانتأمینِ مخارجِ اعضایِ خانوادهبرایِ 

 آیا از پلِ نازک و لرزان و لغزانِ صراط    به امرِ نامهربانِ خدا

 رزمدجانِ سالم به در نخواهد بُرد؟    آن کسی که با داس و توفان و تبر می

 مُرد؟ آفریند    آیا هرگز نخواهدری را میکاری هنو این گدایی که شاه

 فهم فهمیده است که فهمیدنِ زیاد و ژرف    

 کند    خواب و مضطرب سرشار میبی ظرف را از غذایی

 و خدا را نگران که مبادا  روزی آدمیان    

 را به زیر فروکشند     اشهایِ بی پل و پیغام و کوکبشب

 ای سنگی    اش    یعنی عمامهو علی به جا بماند و حوض

 یِ ننگی و نیرنگی    گی و    از زیادیفوارهبی که از وفورِ

 هایِ نورانی    کند    ای انسانسارِ ساعت میزنگ را شرم
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 تان به در آیید     ظلمانی ِیِ گورهاینامیاز گم

 تنگی بتکانید    از  مرگ و از دلرا تان هایجامه

 به گندم و گیالس بگویید که تأنیث    

 رارِ نخستین ساعتِ هستی است    ترین انیسِ اساصیل

 یِ جاودان    و خدا محکوم به نیستی

 یِ آن گدایِ بی دو پایِ مهربان هم که شدهگناهیچرا که به خاطرِ بی

 یِ زارِ پلِ صراط و    افتضاحِ قضیه

     یِ شبِ ساطور به دستترانه و موسیقیافترایِ بی

  زندکُشِ برات را به هم نمیشبِ شهاب
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 ماری وحشی و خطرناک
 

 

 آید    ی که از اسالم برمیماری وحشی و خطرناک است ماه

 فقراتی را ویران کند    و ستون به ستونْآسمان را عقربی عقیم می

 ای زیباترین آرزویِ انسانی استای از او آزادی و مهرهکه مهره

 ستدر کیفی بسته و جیبی تاریک معلوم نیست که چی

 ستطور که در قالبِ ساکتِ بدنِ شما    معلوم نیست که چه گونه آدمیهمان

 دهد    ای که بویِ وجدان میجامه

 گیرداز دستِ مار و عقرب هیچ ارمغانی را و به هیچ دلیلی نمی

 گذارد که از آزادی و آرزوهایِ انسانیپا در سرزمینی نمی

 هایی    در آن فقط به جا مانده است ویرانه

 شان ناپیداهایی از آنِ کی بودنفقط به جا مانده است ران

     شان    نیشِ عقرب خوردهبه خاطرِ چه چیزی زنده بودن

 رگ را آشامیده    هایِ بیای خونِ دل و خاطره

 پوستیناخنی و پارهیا تراشه    نَفَسیاستخوانی و قطرها هر یک تکههما انسان

 ایم    کیهان از پیکرِ بی آغاز و پایانِ

 گیری و کُشتنِ دیگری نیست     ما را صالحیتِ سالح به دست

 یِ این و آنیِ قضاوت و    کفایتِ تعیینِ کفارهگیو نه حتا شایسته
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 گیرد    دانیم اسالم جامه از تن که برمیما فقط می

 گذارداش دنیا را رویِ سرِ خود میوجدانیبویِ گندِ بی

 یِ نخستین بار در هستی    چه کسی بود که برا

 اول به شکلِ مار قدر تحول داد    که تکاملْچنان و آنیِ زمین را آنمهره

 سپس به محتوایِ انسانِ امروز درآید؟
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 چرکِ زیرِ ناخنِ خدایان
 

 

     انسانی که چرکِ زیرِ ناخنِ خدایان است

 شانقابل بارگاهِ بیو هر روز مجبور به اطاعت و سجده در مقابلِ

 بر آب است     اش را تالش    نقشِهم خودش هم خدای

 یِ نعشِ در خاک استاش    استحالهِی هستیو هر درختِ روییده در حوالی

 آهسته رشدورق و آهستههایِ سرطانی که ورقکاش مثلِ غده

 کنندها و سنگرها را تسخیر میو سپس تمامِ سلول

 شدندیِ خیر مییِ وادیاندک رشد    و راهیهم اندکهایِ انسانی عقده

 از خدایانِ گَردگرفته و خلقِ غبارینْ دور    

 شدندگی مییِ اطاعت و سجده و بندهو مقیمِ دَیرهایِ از دیرباز بازنده

 ترین است و هشیارترینیِ دو صفحه    تنها یکی که حساساز میانِ صدها واژه

 از خویش پا به بیرون    یاور و یارترین    و بی

 ها؟رود    به کشفِ چرا چرکِ زیرِ ناخنِ خداییهایِ دریا میو به کشفِ درونی

 ایمهایِ گریزنده از عذابِ دوزخهایِ سرشار از باک و معذب    آدمما اما آدم

 شودناک    که هر مذهبی از ما سقز میهایی چنان چسبآدم

 ین هزاربار است    شما هم که پیدا نیست برایِ چندم

 هایِ شیدایِ زیرِ خاک بار گرفته    خودتان را زادهکه از نعش
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 اید    یِ آبی کردهنمایی به جانبِ جاریخودتان را راه

 یِ بخار یا یخ شدن    چنان متردد است که ترددشکه در میانِ عقده

 گذارد صد ددِ خشک و خیس را در جیبِ خویش می
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 رجحانِ وجودِ رایحه
 

 

 رجحانِ وجوِد رایحه و ریحان و روان    بر لجنِ وجودِ جانیان و جالدان

 تر از خورشید است    که نشید و نشیط و نای و رقصچنان روشن

 یِ شهیدان    برایِ اثباتِ رشیدی

 ند در جهان    احتیاج به هیچ سند و مدرکی ندار

 ی    و نه من به هیچ جزرِ جمیل و جلیل

 اندکِ سالیانتا مَدِ منیر و معصومِ تو را به دریاها نشان دهم    با رفتنِ اندک

 تَقی عادلستان    و تَقرسد در این تقویمکم فرامیگی کمفصلِ فرزانه

 کند در دو سویِ در    در دو سویِ دلحق و حقیقت را به تساوی تقسیم می

 داند    خدا و خلق رامی یعنی بیرون و درون را    دو رویِ یک سکه

 یِ روحِ شهیدانداند    رجحانِ رایحهخریدنی و فروختنی در هیچ بازاری نمی

  داردگان برمیها را از روی و از میانِ ستارهها و نردهپرده

 گیرد    ای نمیای را    به رشوه از ماهیی و نَه سکهنَه ماه

 که برگ و بارت     سپارد    ای درختیبه رشوه به تمساحی نمی

 تر از خورشیدات روشنساعت و سال و ماه است    و پیشه

 دارپیچ!    هشهایِ پیچهایِ رنگارنگ    عدالتگیای درختِ فرزانه

 یِ ثمر دادن    گیگونهیِ عمرت را به چرایی و چهکه اگر تو همه
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 بیندیشییِ قدکشیدن و    منظورِ ریشه دواندنِ خویش نهایی و به هدفِ

 یِ خویش بپریشیافکارِ آسمانیاگر تو در اندوهِ انبوِه محالِ 

 نویسیمها میپوسیم    ما بر برگما دیگر خشک و زرد شده می

 اقامت دارد  3که انسان عُقی است که در عقامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 عقیمی ، سترونی 3
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 یِ سبیل به ریشرشوه
 

 

 ستانددهد    یا از او رشوه میوقتی سبیل به ریش رشوه می

 شود    مواجه با منجالب می کلِ ماجرایِ صورتْ

 بَرَد    و مبارزاتِ تیزِ قیچی ره به سراب می

 !    هایی دارد بشرعجب شور و شَر و شراره

 آورد به عمل!    هایی را میکاریو گاهی چه شیرین

 اسرارِ مگویی را    مواظب باش به خودت هم نگویی 

 به تو گفتم    یِ هیچ کس که من درباره

 یِ دریا سُفتم    دُرهایی را که در خلوت برایِ سینه

 افتد    بند گاهی به گردنِ سلمانی میاین گردن

 گاهی به گردنِ او که سرش را تیغی به میهمانی آمده است

 زند    گاهی تشر به بشرِی آسمان میاین ماه گاهی توپی آبی را در دروازه

 رهایِ شیرین و شَر    این همه معطل؟که چرا هست در میانِ شو

 گوید؟    یکی راست و    دوتادوتا دروغ میکه چرا یکی

 مستطیل شکل است و پالستیکی    چاپلوسی    

 کِشند!ها که در او هنوز نفس میو با وجودِ بسته بودنِ درِ چمدان    چه چپاول

 کنند!ها دراز مییلشان را در امتدادِ رها    که پایو در کنارشان چه رشوه
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 مواظب باشم که به خودم هم نگویم اسرارِ مگویی را    

 جهان به من گفتی     یِ منجالب بودنِکه تو درباره

 یِ قطارش یک قورباغه است    منجالبی که راننده

 روز و شب    اش خیر و شرای که دو تیغهیِ قیچیدرباره نیز

 ای که بی هر کدام از آنانتیغه خلوت و غوغا    دروغ و راست    دو

     ای وجود دارد در جهاننه توپی و نه دروازه
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 آیینِ انسانیت نبود
 

 

 رویِ ما را چون تُفی بر خاک فرو افکندن    سپس با یک بار چرخاندنِ زبان و

 را بستنیِ خود به دیگران    کُلِ پرونده دوبار خوراندنِ استفراغِ عذرخواهی

 گُل را فریب دادن و    سه پرنده را با چهار بادامِ تلخ در دام تنها گذاشتن

 ایدگانِ نیتِ شفافِ آینه    شما کور خواندههآیینِ انسانیت نبود    ای شکنند

 باالپرش    واالمنش    یِ آن عقابِ گییِ آزادهاید    زیرا راِز آبیشما کَر شنیده

 گان و    ترین و داناترین ستارهاش با درخشانآمیزش

 یِ کوهستانترین و مغرورترین قلهاش بر عادلآشیان

 یِ او بوده استوارهاش در تجرد و تجربه    در تفکر و تکاملِ همو ارزش

 بارند    هایِ باران که از آسمان میاین قطره

 اند    یِ ما در خاک بودهدانه کاشته شدههایِ دانهروزی روی

 شان در هوا    هایِ فردایو بر شاخه

     گانیِ فرومایهگیشان را بر زندههایی زمانِ فروآمدنتُف

 چرخاندست که چرخِ فلک را میاند    زبانِ آدمیکردهشماری میشب

 ستاندای حقیقت را بازمیبخشد و از زمانهای حقیقت میبه زمانه

 پرورانداز و مبارز را میگانِ بلندپروو در تخمِ عقاب    آزاده

 شکند    ای که نخست خودش را نمیآینه
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 باکِ پایِ چارپایان رااش سنگی خوار خواهد بود    که بویِ بیواپسین میهمان

 گذارد    و با لگدمال کردنِ آیینِ روشنِ انسانیتبا بادهایِ ناپاک در میان می

 یعنی با یک پوزشِ خشک و سرد    

 سرا راشناس و حقیقتیِ زبانپُر برفِ آن پرندهیِ قتلِ پرونده

     کند     دریغا که مختومه اعالم می
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 چمدانی پُر از گریز
 

 

 بختیراهِ اشک آمد    سخاوت رفت و سختی و تیرهچشم رفت و شک به هم

 هجا مردی که فرارش را در چمدانی گذاشتدست در دستِ رَشک آمد    و به این

 کاوی را به پا کردهها را به تن پوشیده    ثانیه و کنجچَم و خَمِ راه

 اشاش    مترادفِ تصادف با خشکی است    و مبارزهها رفتنبه طرفِ فواره

 بست    حاال تو ای آسمانِ آبییِ دست و روی شستن با بُنبه معنی

 یِ دروغ وفهخواهی معنایِ دو دنیا را دریابی    دروغ را به اضااگر می

 خیانت را در خیانت ضرب کن!    

     هایِ منها شده از بدنو نگاهی به صابون و جامه و کفش

 ست    ام کمانیقدم باش دَمی با من    که کالمو هم

 شود در جهانگی از سویِ مقتوالن و قربانیان    تیرش رها میکه به نماینده

     به زمین و زمان کمانی مضطرب و منتقد

 وجویِ اطمینان و امان    کمانی در جست

 بختی!؟    هایِ به رنگِ خوشکجا رفتند آن همه چشم

 ست ذاتِ این زندانیمند!؟    از چیهایِ سخاوتچه را خواندند آن همه چراغ

 یِ دیگر    اش موردِ حسدِ میلهکه هر میله

 دِ بی مرید و مرادیِ دیگر؟    ای مراش از پشت خنجرزن به میلهکه هر میله
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 ت    اربایِ تجها و تنومندیذره رشدِ ساقهات با ذرهای مردی که مرشدهای

 شوند    ای مردِ شاد    متولد و متوفا می

 آیند    ها از چاکِ شلوارِ سرگردانِ تو درمیچَم و خَمِ راه

 گرایند یِ حیرانِ تو مییِ چکمهها به جانبِ چکامهچرمِ چمدان

 مندی هستمیِ تجردِ آن قفسِ جاوید و ارجگیکه من سادهچرا 

 مردانه منع شده از بوسه و دوست داشتنِ محبوب و معشوقیناجوان

 در آغوشِ ایثارِ من است     که تنگ گرفته شده

 یِ آرزوهایِ مردمی من محبوسی گرم و گرامی که وسعتِ زیبایِ آسمانِ آبی

 است
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 کشخط
         

 

 کش انداره بگیرنداگر بخواهند خطا و سهو و گناهِ هر کسی را با خط

 یِ مجازاتی که تازیانه دارد    هایِ عادالنههیچ کس از زیرِ ضربه

 جانِ سالم به در نخواهد بُرد    

 یِ تختی در باالیِ دوزخِ آسمان    هیچ کس از اضطراب و تصورِ آبی

 جا و فلفل    زند اینتند میای نخواهد خُفت    نبضِ شب لحظه

 چشمی    یا که از چشم و همچشمی    بیند از بیفلفل را نمی

 گیرندکش را برخی با عصا اشتباه    یا اصلن به جایِ عصا میو خط

 یِ آدم هستم در این دنیاگناهیول کنید مرا که معتقد به بی

 ین کیهانمعتقد که شما کاهی هستید    یا کاهی بیش نیستید در ا

 خدا    کاهی به حالِ خود واگذاشته شده    کاهی بی

 کاهی که گاهی با گذاشتنِ تاجی بر سرِ خودش    

 بَرَد این دریا ما را؟آورد    به کجا دارد میهایِ کور و کَر را حتا درمییِ کوهخنده

 ای از حقیقت ببیند   پشتوانهکش    بیخواهد این خطتا کِی می

 یِ انسان را؟بختییِ دُر و    خرمنِ خوششِ خوشهخوابِ خو

 داند که خطاها خورشیدهایی هستند    که از بروزشان گزیری نیستروز می

 داند که جهل هم زیرِ ابرها جاودانه مست و    چنین میهم
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 ستگی در دستانِ گرازیخستهتازیانه بی
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 انداز دست داده هایی که دخترانِ خود راتِل
     

 

 ست که چرخزند    آیا دورِ باطلیاش میگیسویتِلی که این دختر آن را به 

 گیاش زندهای که نامزند؟    و آیا آن باطرییِ فلک میبر گِردِ زیبایی

 بی دو قطبِ مثبت و منفی    خوب و بد    عشق و کینه    

 ها که در من نشستند وراموایکند؟    چه بسیار تهیچ چراغی را روشن نمی

     شان را که تو بودی در امتدادِ راه    گم کردند!هایریل

 شان    ها که با شروعِ جوانیچه شانه

 شعارهایِ آتشین دادند    مشت گره کرده و به پشتیبانی از مُشکِ گیسو

 شان به کوه پشت کردند! اما کمی بعدتر با دمیدنِ عمر    خورشیدهای

 تان رابندها!    ای از دست داده دخترهایها و النگوها    گردنانبارِ تِللای ت

 مهتاب چه گونه تاب آورَد تابی را    که تا ابد در میانِ دو قطبِ مثبت و منفی

 ماند؟    خوب و بد    عشق و کینه معلق می

 ها چه گونه وفادار بمانند به تراموایی    ریل

 کند    مال میان را پایکه خرامان و پُرنخوت آن

 دارد    یِ خویش دست برنمیاعتنایییِ بیاز آیینِ آهنی

 گراید؟    مقصدی میو بیش از پیش به غیظ و بی

 آورندهایی هستند    که فلک را به چرخش درمیها چرخهر یک از انسان
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 اش    دانا یا دنی    انسانی که بسته به قوی یا ضعیف بودن

     اشسود یا زیان    اشبا بودنزشت یا زی

 کنند!اش تغییر میشهاب و شعارهای
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 کاالئستان
 

 

 دهند    کنند و به آن نامِ اشک میخود را آب میکاالیِ 

 زنند ویِ خود کوک میگیهودهبا کمکی اندک به دیگران    بر حسِ بی

 شان رایِ آشنایان زدنآشیانهدرِ دهند    و دست بر آن را نیکی جلوه می

 تنگی و برایِ گذرانِ وقت است    که از دل

 کنند    داد میمرحمت در حقِ دوست قلم

 خدا برگیرم ْیِ خانهنقاب را از چهره    خواهمست این جا و من میایدادخانهبی

 اج کردنماند    و با غم ازدوپنجره    به انسانی نابینا میبگویم که اتاقی بی

 یِ پاییز استگیای به زردی و نزارهاش زایشِ بچهنتیجه

 هایِ کودن و کور و کچلخواهم در میانِ انبوهِ کوکمی

 ِی تو بدوزمیِ جاودانه زندهیِ جامهبه رستاخیز برخیزم و جهان را برازنده

 ناک    و خودم بگذرم چون بادی شتاب

 تر    چه سودِ بیشاز فرازِ این کاالئستانی که برایِ هر 

 بَرَد    روی از صدها صاحبِ خویش میآب

 کشد    که چهار دیوارش از نثر استیِ اتاقی میرا بر رویِ چهره و هزار پرده

 شان دشوارو بنا بر این طبیعی    که شعرهایِ مار پیچیده باشد و درک

 چرا که این بیابان سرشار است از سنگ و خارا و خار    
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 روی چنان تنیده درهم    که هم جامه و هم عرصه بر ما تنگآب و ننگ و

 هم ساعتِ بیمار    ضدِ بیداری و زنگ است  
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 یِ خر است پلِ صراطخراطی
 

 

 یِ دنیاهایِ هنوز نیامده و نگارهایِ او آمده بود به این دنیا تا چیزی درباره

 هنوز نیامده بنگارد

 ای نیفتد    و نه از پلِ صراطیهیچ عقیده سپس در پسِ سرِ

 یِ یک خر است    یِ خرمنِ نادانیکارِ خراطیکه شاه

 کند    ها را سیاه میبیانِ تیزِ تو رویِ چاقوها و نیزه

 اندازد     هایِ بیات برمیچادرها را از رویِ سرِ نان

 دهد     بالی برایِ گشودن و رفتن از این بام میبه ابهامْ

 رباید    ای میو بوسه از صورتِ ملیحِ ماهی

 هاستها و افسانهکه عاشقِ گفتن و شنیدن از دنیایِ سِحرآمیزِ اسطوره

 اش نرسیدهیِ هنوز وقتِ رسیدنمن دنیاهایِ هنوز نیامده هستم    من میوه

 گوشی از درخت باال نرفته    یِ هنوز به بازیعقیده

 اصافِ پلِ صراطی    و پرده نیفکنده از رویِ دلِ ن

 که خودش خسته میانِ افتادن و ماندن    یا رفتن و مردن    

 کشانی    ای چادرهایِ عرعرفشانیمعلق و مردد مانده است    ای چادرهایِ کاه

 ها بربگیرید!یِ سیارهفشانیتان را از رویِ سرِ عقلِ آتشسایه

 خرهایِ مجرب و متجددتان را نابود کنید!    بگذارید هایسنگ و سرنیزه
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 سرانجام دست به رستاخیز زنند    حقوقِ زن و مرد را با هم برابر کنند

 و برادری را میانِ نان و چاقو    برقرار سازند    آخر فاصله و فرقِ آدابِ بیات

 رفتارِ فطیرِ الواط    با مرزِ مرموزِ ماهیانِ فاضل و آزاده    

 شان    از زمین است تا آسمان  ادبیات هایِمدرنیتیِ خطیرِ پُستبا خطه
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 دانی که شب و روزشگُل
 

 

 در بیداری و به فکرِ خودیابی     دانی که شب و روزشگُل

 و درنتیجه دچارِ اضطراب و بیماری    

 کند به ماها را ارمغان میبوترین اندیشهها و خوشزیباترین گُل

 از غصه و    مان گریزان ما که ماهی

 گویی است    دارِ رقص و موسیقی و قصهدوست

 هایی؟    مان را هراس از چه چهرهما که ماهی

 این شب سرسبزتر و درازتر از درخت است    

 اش شرافت را چون آشغالی    و دشمنان

 دانند    شهامت را سرزنشانداز مییِ آشنایی با خاکشایسته

 شان    دنی و نفروختنی بودنو افکار را به خاطرِ نخری

 رانند    شان    از هر جایی میگییعنی به خاطرِ پاکی و وارسته

 دهد    و فریادی که برگی    ای میوجدانی که غنچه

 زیدوست    عشقاندازهایِ آتشهایِ آسمان دارد    در خاکریشه در سنگ

 سبویعنی در دورترین جایی از صیادان و پااندازانِ پول

 گوید    ست این که دریایی در او دارد قصه میایماهی

 ایم که هستیم    بوید    و ما همینای دارد را میهراسْ چه چهره
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 مانهایگیو حیوانه هاگییِ انسانهمان    با همههایها و بدییِ خوبیبا همه

 دارنده    خواهی تو گیاهی باش ما را دوستمی

 ما دوررونده    گریزنده    خواهی سنگی از می

 یِ به میهمانی آمدنِ مروارید    یِ مژدهآخر گرانی

 ها    ها و نگرانیگیریشه در پژمرده

 اششمارِ شبی دارد که دشمنانهایِ بیها و مردنخوابیدر بی

 اش    بلندتر از افراهایبندییِ فارغ از دستهگیپهناورتر از مرداب    که وارسته
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