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 و صدا ارّه
 دیگر یک سالمِ کوچک و ناقابل آشنا کرد     ما را با یک

 یِ درختی فروافتاده بود     و با شنیدنِ صدایِ توسالمی که روزی ناگاه از شاخه

 شان     به تماشا برخاسته بودها تمامشادی از دلِ زمین سرزده بود     سرهایِ سنگ

 در عمقِ عقیقِ چای غرق شوند       ای هِل     بهل که کاهالن و جاهالن   

 افکارِ آتشین اما ناپخته     به خود آیند و کمی سرد شوند     

 ست که در خاک کاشته     اییک سالم دانه

 شودو از آن محصوالتی که مثلِ دست و بوسه و چهره برداشته می

 ما را چه چیزی از هم دور     و کردمان متضاد مثلِ ظلمت و نور؟     

 یِ شعر گفتن؟     آیا به کجا بگریزد این تن     از بیماری

 کنمگی میخوابهکشم     و با او همچرا من هر شب مرگ را در آغوش می

 هاللِ ماه      بویِ تو جاودانه تولد یابند؟     هِلِ خوشتا رؤیاهایِ 

سود و سوداگران      وکند     برایِ چاقو حالل نمی    آسمان را یِ آبیسربریدنِ چایِ 

زنند     انگار با هزاران چنگ     که از دلِ سنگ باز سرمی     اندچنان سمج و سرسخت

 زنند     ای را در میهر خانه     ها دارند تندتندتگرگ

 یِ بستراش از سبزیاما شعر بیمار است و توانِ برخاستن

 / به رویِ آدمیانِ خشک و تر  هایِ قرمز نیست   تنگیو گشودنِ خویش به رویِ دل

 خواهد آن را از بُن اره کند     ست که گرگ میایصدا شاخه

 یِ خویش     برداریهایی که چوپانی به نامِ خدا ـ برایِ بهرهها برهو ما آدم

 برایِ پُر کردنِ پستوهایِ پلنگ از پول     برایِ پرده کشیدن به رویِ ظلمتِ تضادها ـ

 کند     اول با سالحی کوچک به نامِ سالم     شان مییوقفه قربانبی

 اش را ثناست دامدوم در کوی و کوچه به دستانِ سردِ صیادی     که دانه
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 مردمکی از مار
 دارو را از دستانِ کسی بگیرد تواند زهر را     هم نوشست که هم میفعلی "دادن"

 ای گُر بگیرند    توانند از آتشِ ترانههایِ کتاب     هر دو مییِ چاقو و ورقو دسته

 چرا چراغ به این نتیجه رسید که کُشتنِ نور     و خوردنِ خونِ تاریکی     پسندیده نیست

 ست؟     و پرهیز از زورگویی و زرپرستی     امری خدایی

 گانِ وجودِ آدمی را از نو الک کند؟چرا آسمان دوست دارد که هر شب     ستاره

 اشغی هستی که گیاهانِ خودش را گم کرده است     آن صدفی که دهانتو آن با

 اشیای که پیکرِ سنگمرواریدهایِ محبت را از دست داده     آن خانه

 ام     نبوده یییِ چاقویِ کالغی عاقل است     من دستهمنتظرِ نگاهِ مشتاقانه

  اوراقِ کتاب     لغاتِقلبِ بر آب     من در  ییِ آن قودارِ زیباییمن طرف

 ام     ها ارمغان     و با مرگام نوری را به چشمخواستهمن می     امپنهان بوده

 اگر هر فعلی فاعلی دارد         مرگ را نابود کنم

     اشکجاست خدایی که از بنده شدن     پس فاعلِ شگرفِ آفرینش چه نام دارد؟

 که مردمکی از مار دارند      هایی هستندشود؟     چشمآدمی آزاد می

 بانِ عشق شده     دروازه     هایی که گاهی با نگاهی مهربانو چشم

 دهندمِهر و ماه را از مرگی حتمی نجات می

 گاهِ آسمان     خود را الک کنندگانِ  وجودِ آدمی باید هر شب در پیشستاره

 و از آن گُلی بروید اهلِ مطالعه  خاکی به جا بماند   یِ نرمهداشتنیتا تنها تنِ دوست

 هاداند که خانهو می     دهدنمی یگُلی که حتا به کُشتنِ حیواناتِ وحشی هم حُکم

 هایِ سنگی و سنگینی هستند     و هر گیاهی که مادرش ـ باغ ـ را گم کرده باشدانسان

      اش در هر زمان و هر مکان     رنگ و بویِ شیر را داردتمامِ افعال
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 شکلهایِ مکعبسیب
 شان به خوابیابد     نه چشمگانِ متحرک به قرار دست مینه قلبِ این مرده

 زنند     ای که بر سنگِ گورِ کهنِ خدا میو با هر بوسه

 آورندگناهِ عشق به این جا میو با آتشِ خاموشِ هر مشعلی     که برایِ قربانیانِ بی

بینی را     ها را دیدن و واقعبرند     نامِ درد و داغرا می شانرویِ خودتر آببیش

 اند     از القیدی در مقابلِ سرنوشتِ حساسِ اللهگی گذاشتهافسردهافسوس که 

 دانند که از آن درختِ کهناند     و نمیزمینی را برداشتههایِ سیبرگیبی

 مانده است برگی تنها و عاشق باقیاش     تنها تَکیِ یک شاخهبر لُختی

 هایِ مکعب شکل؟هایِ پنهانِ عشق     آن سیباند آن ویتامینکجا رفته

 اند    در کجا سرودشان را خوانده

 کشیدند     آن زیبایانی که خودشان از خودشان خجالت می

 زدند؟     و از محجوبیت حتا در تنهایی     دست به خوراکِ کلماتی نمی

 اند     قلبِ زمین     یِ متحرکهایِ مردهاین سنگ

 کنداش     جیبِ جهان را پاره میو زمین سیبی که از انبوهِ تضادهای

 یِ خویش بشویدگیهایِ افسردهاما آیا یک برگ     یک برگ تا کِی     دست در شعله

 تنِ اشعار را پاکیزه بدارد؟     یک برگ تا کِی          اشو با این شستن

 گانِ متحرکی رانشست و برخاست کند     تا خوار کند آن مرده با ارواحِ قربانیان

 زمینی داردشان     قرابتی با سیبهایرگیسرود     بیکه در این غروبِ بی

 آورد؟     دردِ سیاه و داغِ قرمز را     و اشکِ پاکِ پیازهایِ غریب را درمی

 شکند     نمی ی نجیبیِ عینکبینیواقع

 ای تابان از احترام را     و به آستانِ دشوارِ توبه آسمانِ تو ستارهو من هرگاه که 

 نگاهی به آنان     مرا جواب کردیای را آوردم     تو بیتقاضایِ زیبایِ دوستی

 کنم     جواب مییِ آن     من هم تو را سؤالی بیپس حاال به تالفی
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      گانگی و زندهداشتنِ زنده یِ وجودبه چراییجواب     تو را تبدیل به سؤالی بی

     شانتَکهایی که در دستِ سردِ تَکسایهکران     هایِ بیدر میانِ این سپاهِ سایه

    سراب به رنگِ چوبی ایدسته بااز سخن      پهناور ستپرچمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گانِ کتابکنندهیادی حسابی از آن پاره
 گانِ تو     بایِ ستارهاحترام گذاشتنِ من به گذرگاهِ زی

 کندشدنِ ماه به هنگامِ سالمی آبی به ابرها     هر خُمِ خدا را لبریز از انسانیت میخَم

 از خود مایه گذاشتنِ ذراتِ خاک     برایِ سبقت گرفتن از حسادتِ آباما 

 کندیِ جاسوسی تبدیل میوارهاش در کارِ آینه     او را به سنگو  سوسه
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 صفحهشان بیهمه در سطح است     سینه جاها اینیِ انسانهستی خوردنِورق

 شعر است     و اگر با صفحه     سفید     یعنی که بی

 هایِ مینوی در زمین     یافتن به آسایشِ باغو دست

 اصل و نسب/بیاز والیاتِ      اش: مردمِ التی که ثمرهایِ شاخهمنوط به درختِ بلوط

 کنیمدویِ ما     نامِ آدمی را بر دوشِ خود حمل میدرست است که هر 

 اما این کار را نکردنِ من و آن کار را کردنِ تو     

 این چیز را نگفتنِ من و آن چیز را گفتنِ تو     به ایران نرفتنِ من و به ایران رفتنِ تو

 فرقی فراخ با هم     مانندِ پشت و رویِ یک آینه دارند     

 که تصاویر هم     مثلِ خار و خاراسنگ      هم از این روست

      خوانندیِ رنگارنگ را میناکِ صدها نابرابریسرودِ ترس

 آورم     اما نه از درحاال کالهِ احترام را باد برده است     من پدرِ تو را درمی

 مانندِ بهشت     هایِ بیگاهکه از آسایشِ آسایش

 پرسم: حورسرشت     و از او میگانِاز آغوشِ گرم و نرمِ فاحشه

 «این همه آیه و آینه و ریا را     در سراسرِ آن خاکِ سرد و پُراسرار     چه کسی کِشت؟»

      است حاال انسانیت در خُم شکسته است     غُلغُلِ قوادی حاد شده

 در این میان          / هایِ سینهها در پاره صفحهو عقیم غزل

 را کند     جایِ سرسبزیو با احتیاط درختی     جایِ خلوتی را پیدا می پاورچینپاورچین

      هاگری و التیآن همه نالوطیصفِ درازِ ناخوشِ تا به یادِ 

   را اند این همه تباهیکه از خود به جا گذاشته     هاصفتانیآن همه حیوانرازِ زردِ به یادِ 

 را اند آهیشان تنها نشاندهن اشک     بر لبانایران را ویران     و بر چشمِ ایرانیا

 آری تا به یادِ تمامِ آنان     با خیالِ راحت و دور از چشمِ عالم و آدمی     حسابی بشاشد  
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 صمد یعنی جاودانه
 حال کنم     ام از این که توانستم تو را خوشحالخوش

 نم     یِ تو در ابرها پرواز     و کمی حال کبا بالِ آسمانی

 یی که تویی     صدفی از شعرهایِ رنگارنگ باشمبرایِ مرواریدِ مداواگر و زنده

 یِ سنگخوردهیِ جزر و مدِ دریایِ تو     شاگردی زرنگ/     ای سنِ سالو در مدرسه

 جرنگیِ تنگِ نام و ننگ     و آن شمشیرهایِ جرنگدر این عرصه

 ته بر توسنِ شکست؟     کدام کسآیا چه کسی پیروز است؟     چه کسی نشس

 اش کوچک نشده است؟یِ جهان     به تناش آب نرفته و جامهعقل

 ـ ماهی سیاهِ کوچولو!     دیگه نترسی از لولو!     

 دست      به چهره و تسبیح در چرا که نهنگانِ ریش

 شان     یِتسبیحیبهریشی و از دستبهاند از چهرهحالخوش

 اش را از تو قرض گرفتهشان     آسمان بالِ آبییِخوانند در مستیز میو طالها نما

 اند     یِ صدفِ تو به صف ایستادهو بیماران بر درِ خانه

 دهند     و شمشیرِ تو را برایِ مصاف با دشمن     با سخنِ سنگ صیقل می

 با سنگِ سخن     مدرسه شاگردِ زرنگِ خودش است     

 بیندرود     خودش را در پایین میدر و دیوارِ او باال میو عقل هر چه از 

 حال است که عمرش را بر خاک     اما با این حال خوش

 ست که در دامنِ خویشگذراند     ندانستن مرغییِ ردِپایِ تو بر آب میگیریبا پی

 روزِ روزگارداند     که پیرِ پیپروراند     چه کسی هنوز نمیهایِ نتوانستن را میجوجه

 حال     شایدِ که خودِ روزگار باشد     و پیروانِ او خوش

 و با قندی از غنیمت داشتنِ دَم در استکانیِ شمعی در دست     گیکه با شوریده

 شان را با قرض گرفتنِ عشق از تو بگذرانندآیند     تا وقتبه سراغِ تو می

 رودسوار مینی به دانایی رسیده بیشود     توسیِ تسبیح بریده میهراس در رشته
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 آید     جا از تخمی بیرون میجا از صدف و     آناین "حالیخوش"

 نشیندیِ سبزِ درختی میجا بر رویِ شاخهجا بر سرِ سردِ ساحل و     آناین

 یِ تنگِ نام و ننگ     خواند که: در این عرصهو با من می

 رسنگ در فرسنگ     شاخِ عرعرهایِ فیِ بیدر محاصره

 شویم     یی کر و کور و الل نمیسنگِ اهللرنگ و همما هم

 یم     اماهی سیاهِ کوچک ما شاگردِ زرنگِ آموزگارمان

 دانیم که بهرنگی صمد است     و ثمرِ اصیلِ آثارش     و می

 گذرد آبی میاز رویِ دریاهایِ سبز و نمازهایِ هایِ پهناورِ آسمان     یِ بالبا روشنی
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 کندتغییر نیز تغییر می
 کند     کند     پس تغییر نیز تغییر میاگر هر چیزی تغییر می

 فطرتان     اش از دستِ پستصورت برایِ پنهان کردنِ عصمت

 اشکشد     از آن که میهمانانکند     و دهان آه میهایِ تو را تجیر میدست

 ای که با سر درآوردن از تخمسنگی هستند     پرندههایِ سرخِ تنها سیب

 برد     تر رنج میاند     کماش منتقل کردهسریع به قفس

 ها اسیرش کرده     یِ آسمانای که از اوجِ آبیتا پرنده

 ایتغییر اگر برایِ هر ماهی     !انداش انداختههایِ مسدودِ دریایِ قفسبه موج

 اندها سرخ اما سنگیجا سر ندارند     سیبها اینپس چرا انسان  کند   خود را دُم می

 گویِ جنگلی     جنگی؟     خورشیدی که در چهره استهایِ درختانِ سخنو ریشه

 غیظِ غلیظِ چایها بیرون خواهد آمد     اَخره روزی از ابرِ دستبِل

 عشق است      اشهایِ تو شکست خواهد خورد     از نمی که ناماز شَکرِ لب

 یِ قفس     کم گُلی خواهد دمید     و من از درِ گشودهکم

 هایِ سنگی پا به بیرون خواهم گذاشت     از میانِ تخم

 هایِ ظریف را     با احترام برخواهم داشتهایِ شکستنی و نبضام عصمتاز سرِ راه

هایِ پاک با خاک     رِ پیمانای را از قعهایِ غیظِ غلیظِ ابر     حولهشدنو در زیرِ آب

 بهاترین بهارانی     درخواهم آورد     و آن را به گران

 اندازند بر سرِ آدمی     ارزانی خواهم داشتیِ صلح و دوستی را میکه سایه

 تکان     صامت و بیاین      یِ سنگیصندلیو عاقبت خواهم دانست که این 

 زمان     این میزبانِ مهربانِ کونِ این و آناش افتاده در زردزارِ بیاین مکان

 اش تغییر بوده استروزی روزگاری نام
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 بارد گیسواز نهایتِ شاخه می
 راه باشد!هایِ تو همآورد     اگر که با شیرِ گرمِ دندانکیکِ من از شیرینی کِی کم می

   آید     اگر که دور از هر چه پیغمبر و امام   و نامِ من کِی بد می

 ایامِ تو مثلِ روزهایِ عید     پُر از شربت و خورشید     پُر از نُقل و نوید باشد!

 اش شمایلِ یک سالح     یک قرصشاید قاتلِ آدمی در گنجه پنهان باشد     شمایل

 هایِ گوناگون پروازیا یک کتاب باشد    در امکاناتِ رنگارنگ شنا کردن     و در مکان

 ترکند     افکارِ کیکِ مرا کاملمرغ و ماهی و انسان میزمان     تو را هم

 یِ شیر     تر     ای سفیدیتر     عادلکیهان     عامل یِروقلبِ مرا در قلم

 هایِ سیاهِ آن جو؟     بارد گیسو     کو خشکیاز نهایتِ شاخه می

 نث بودند؟و مؤ یگواش     آهوانی سخندارانِ زیبایکجاست آن مُشکی که عَلَم

 چه شد که آمارِ آماسیده و پُرنقش و نگارِ ماران     

  یِ جهانبسیاری از کشورها در     هایِ ماه را کساد کرد؟یِ ماسهبازارِ صمیمانه

      ورقِ اوقاتِ خوشِ ما راقاتلِ عشق و کتاب     انسان بوده است     ورق

 در آب یا به رویِ آتش     از بین برده    

      یِ پیغمبر و امامی را     بر فراز کشیده استاز چندگاه درفشِ فرسودهو هر 

      جا ماهی     ای مارماهیجا مار و آنتر از هر چه آهِ ماه     ای اینای پایین

 سین جایی نیست     یِ هفتتو را در تُنگِ سرِ سفره

 قرصِ آفتابی نیست    تو را در جیب برایِ بیمارانِ سرمازده و زاده شده در ظلمت 

 آورم از تنِ تمامِ موجوداتِ جهانست که من آن را درمیاینام جامه

 هایِ انسان     دهم که دیگر کساد شده است بازارِ بازیو ندا درمی

 روم تا سر بر بالشی بگذارم تهی از رعد و وعده و وعید     و می

 ش     اهایو او را در آغوش بگیرم که شیرِ گرمِ دندان

 اش هست     نداو را که ب     خورشیدهر هایِ طلوعِ چکد از لبمی
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 هایِ جشنِ عید     چراغانیشادی و منشأِ 

     هایِ دیگروارِ بدنعیدی برایِ سالیانِ سرد و سوگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 شکل است مردمکایدودی دایره
 تواند از کتابی کالمی پاورچین و پنهانی     می

 هایِ آدمیه بیرون بیاید و خألیی را ارمغان کند به شُششبان

 هایِ زیادی را در لیوانِ مشروب حل     تواند قرصمی

 یِ دنیا گودریده و دشنامهایِ دفِ دهانهدفییا با کُلتی کُنَد قلبِ مرا هدفِ بی

 جا     قدر سوارِ اسبِ هوا شده است ایندود آن

 گیرند     اشتباه میبا ما     دیگر یک که عرعر و قارقار خود را با

 شرافت را با اشرفی       قدِ     دانندزادِ هم دیگر میو مردم االغ و کالغ را هم

 ای هستمسنجند     آیا مرا که قیامِ قرمز و پایدارِ ساقهوزنِ نجابت را با جواهرات می

 شکرزاران     ن نیدل در من     در تمامِ ایای سفید و تنگو تو را که شیره

 ست؟ها از چیدرشدنِ ریههایِ هوا     و دربهورقشدنِ ورقپاره     یک لبِ آشنا نیست؟

 خواند؟کالغ کتاب می نِنامد     با چشماست که چهار پایِ االغ را صندلی میکی

 شکل است مردمک     و مردمِ کوچک از طمع     دودی دایره

 اش     ش با شنیدنِ صدایِ شُرشرِ

 جرینگ     هایِ جرینگوجویِ برقِ سکهشان به جستچشمان

 پرد     جانب میجانب و آنبه این

 تواند از آشیانی کالمی پاورچین و پنهانی بیرون بیاید     می

 دفی پاره را که سوارِ اسبِ هوا شده ببیند     و بداند که مقصد     

 هایِ شمشیرِ توشلیکِ کُلتِ تو     یا ضربه به شکلِ هیچ قرصی نیست     و نه کارگر

 مایِ آفتابام     عاشقِ تابشِ شبانهبر بدنِ من که آب

 

 



12 

 دریا در کشوِ میزِ تحریرِ من بود
 گیسویِ نرم و گرمِ تو را شانه     یِ من کاشانه کرده بودماری در روبه رویِ خانه

 عبورانده      عشرت را به اعشار بُرده     عبودیت را از عبورگاه

 روح کرده بود     هایِ بیو عطار را گرفتارِ رایحه

 گان     بِ زندهووجویِ نورِ قلدر به جستحشرات دربه

 ها همه در تجارتگرِ کودکانِ خردسالِ خود     و مهارتها حتا شکنجهمادرِ ماهی

 و تجیر ابتدا اسیر     ها از ریاها از ربا     نخهایِ جاسوسی     سوزندر دوختنِ تجربه

 پرده     دریا در کشوِ میزِ تحریرِ من بود     سپس اجیرِ چوب

 اش را تا دلِ آینه کشاندهیِ من نشانده     نیشرویِ خانهاما خدا ماری را در روبه

 نشینی با تو     آبِ زیرِ کاه را     اش را عادل خوانده بود     همو دُم

 یِ بیماری کند     تبِ شب     ماه را اسیرِ بیداریمی به کاهِ زیرِ آب تبدیل

 دیگرند     عشرت و عفت برادرانِ یک     کندمییِ بیداری اسیرِ بیماری

 رند     بَها میمادرِ خرابِ ماهی یِ سیالِره به خانه

  هایِ سودجو را نشنودهایِ قاتل را نبیند     تا ریایِ پالستیکو عقاب تا رویِ نقاب

 ها را شکسته     ها و پنجرهقابیِ قالبیچارچوبِ 

جهد     یِ دو برق برمیبا پیامِ خجسته     پردبه سویِ کشوِ یک میزِ تحریر در ابر می

 شود     خاک و پود می     وقتی که عاقبت دنیایِ پوک

 یِ آوازخوانِ دکانِ عطارتاری پاک در گوشه

 هایِ درخت استای از شاخهتومبیلی عطرین     بر شاخهیِ اهنوز منتظرِ رویشِ ناگهانی

 و چشم دارد که ابرویِ من به کمان تبدیل شود     اما هرگز موردِ استفاده قرار نگیرد

 بخش و خوشگل است!یِ رهاییفرشتهزیرا آن مارمادر     آبستنِ دو بچه
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 جواب این است که جوابی وجود ندارد
 گونه یک مارپرسد که چهه     از خودش میتعجبی عُجب را کنار گذاشت

 ؟     تواند بتَوَلُداندفرشته را میدو بچه

 دارویی را با شمایلِ سه گُل     در خارزاران بچرخاند؟خواهد خواهشِ نوشچرا می

 سوزدیِ زمین میها     چراغی کوچک در خانهدر ظلمتِ تودرتویِ کهکشان

 شود     رِ هواپیما میرود و سواپله باال میاشکی پله

 هایِ مودانههایِ او     از ناخنِ پا تا دانهتَکِ سلولو روحِ آدمی پراکنده است در تَک

 حلقه زنم     ای بیذره در آینه بزرگ شوم     قهقههتو بگذار تا من ذره

  ردم     از دردم    ام     یا روحِ مَتر روحِ زنیِ آن که من بیشگاه دربارهآن

 یِ نامردمان ـ آن ماران ـ با مردُم سخن بگویم     برایِ فقرِ فرهنگی

 به ارمغان بیاورم     یِ یارانیِ تنِ داناییفقراتی از ستونِ روشنایی

 شکند     یِ خودش را میتعجبی ندارد اگر که عُجب شیشه

 "پاسداران" هایِترسد     چنان که از شکنجهو محتوایِ شیشه از سفر با هواپیما می

 اشیِ زمین از وجودِ چراغِ کوچکخانه     / هایِ خارزارانگیتشنه در کنج و کنارِ

      تَک شده است    هکشان کخاموشِ هایِ کوچهپیچِ پیچدر میانِ 

 هایِ او منتشر     یِ سلولدانهو روحِ مار در دانه

دورِ دور و نزدیک     یِ نامردانِ مزهایِ نامزدیاش رَشکِ انگشتو هر حلقه

 / پیکرِ سرنشینانِ هواپیمایِ پاکیگانِ کنندهگانِ فجر و ستاره     پارهمنفجرکننده

 یِ من به کجا ختم خواهد شد؟     به کجا؟     با دو بال از اشک     سفرِ درونی

 آن هم در آینه     مقصد شکستنی خواهد بود     و درد نیرومند و خزنده و پابرجا

 افتنده گاه در چاله و گاه در چاه     هاکوچهدرازِ یِ چان در تاریکیپی

 بویِ خون گرفته      عبالباسی در هراس     ها چوبدر خانه

 گونه یک مار     پرسی چهو برایِ تو که می     رفته و رنگِ خیانت را پس دادهآب عمامه
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  جوابی وجود ندارد! که     زاید     جواب این استفرشته را میدو بچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا برایِ خدا نسازد!
 اشیِ ایران     مانندِ آب و هوایِ جغرافیاییاگر معتدل بود آب و هوایِ سیاسی

 اش     هایِ نشسته بر پشتِ میزِ صدارتو مافیایی نبودند فواره

 وهازارِ گلگشتِ مِی در چمنگشت     به دیدنِ گُلشاید صدایِ ما باز می

  شان در دسترقصند دستبه شنیدنِ آوازِ سبزِ درختانی که مست     می

 گان دیگر حال و هوایِ عاشقی را ندارنداما حاال این چه درد است؟     که پروانه
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 دارند     دسته عطر و عبیرها را برمیگروه از دار     دستهو مردم گروه

 هایِ شیرینِ زنبور را     سخنیِ خدا برایِ خدا نسازد!     که سوخت بیشه

 اشیِ رنگارنگِ درختان افتاد     و فراخوانِ اخوانوار     در رمهاش گرگکه اره

 ها از هوا سیاسی     برخی افتاده به فکرِ جاسوسیبه بند کشیدنِ خواهران بود     سینه

 امدهام     من آهِ آهن را شنیها فراری     من اشکِ اشیا را دیدهو سیمرغ

 اند از دار     آوردهام میام     که پایینمن من را دیده

 گانپری در هزار پرِ پرندهام چون گذاشتهام از دار     و میآوردهکه خودم را پایین می

 خواب استکنان و بیای در صدها صدفِ دریا     ایران در لیوان غُلغُلچون قطره

 شان     مرکزِ کفر و فساد است     اند که تهها در ایران متهملیوان

 هایی نرساالر دارد     نرساالرانی که در برابرشان از تعظیمهایِ ایران نردهایوان

 شود     نرساالرانی که پشتِ میزهایِ صدارتتنها زانویِ زالوها خاکی می

 نشینند که چهار پایه دارد     بر مافیایی می

 جا وطن است     همه     زارِ گلویِ تواگر معتدل باشد آب و هوایِ چمن

 گذرد     یِ تو از مرزهایِ مریضِ جغرافیا میو آوازِ کهکشانی

 جا که من از روزِ ازل     رسد     به آنناکِ جان میبه تاریخِ تاب

 ام که سحرگاه     سیمرغی بوده     و دریوزه روزهزه و لر دور از

 هایی چند از عقیقِ مِی     ی     سپس زدنِ پیالهپس از شنیدنِ آوازِ سِحرآمیزِ ن

 رفته است     وار میاره به دست به جانبِ درختی گرگ

 اند کردهگان     جاسوسی برایِ خدا میاش فرشتههایِ عتیقپچِ ریشهکه در پچدرختی 
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 هنر دخترِ زیبایِ آزادی است
 هایِ تو معاشرند شَر     و با بال هایی بیفتد که منشأِآتش در زباله یِکاش زبانه

 هایِ تا به حالیِ گفتهکاش مردم خودشان را رها کنند     از نیرویِ جاذبه

 مرده نباشد      هایِبوتِ لباستا این چمدان تا

 دهانی گشاده است هر آدمی          و سفر به یأسی در سرمایِ هیچ ختم نشود

 گران مثلِ مگسیدیغرورِ دادنِ یِ قورتهر آن آماده

 خورندکمان ورق میطور برایِ خودشان     در کنارِ رنگینهایِ ابری همانو کتاب

     /ترین اثری از نسیمی کوچکاما بی

 املرزد؟     من ترس را ترساندهجا میگونه اینیِ سبزِ درخت چرا دارد اینخانهوزارت

 ام     دان انداختههایِ هرزش را در زبالهو شاخ و برگ

 هایِ سیاهِ برف     ام که هنر دخترِ زیبایِ آزادی است     و از شعلهمن دانسته

 شود     اش روشن مینه دستِ کسی گرم     نه جان

 کندخاک تهی نمیبویِ یِ مسافر را از یِ چمدانی بلند در آسمان     تنِ تیرهسفرِ آبی

 زند تا به حالِ مگسان را آتش نمیهایِپنبه     گفته نانیوشایِیِ گوشِ سیاهی

 خوانندترین انسان مینامند     گاهی خود را بهمگسانی که گاهی خود را هنرمند می

 چرخدها قرار دارد     و به چپ و راست میدانی که بر رویِ گردنِ آدمکاش زباله

 ستاش کتابیروزی به گلستان تبدیل شود     گلستانی که هر گُل

 ای     اش     پروانهناکهایِ تابقرارِ شاخهیِ بیو خواننده

 یِ من     خانهقناعتِ بلند شود و شبی از اش از سرِ جایکاش انتظار 

      ییرهادر کنارِ قندِ و مرا به حالِ خرابِ خودم      برایِ همیشه بیرون برود

 تنها بگذارد شکلیِ مکعبهابا تنِ زیبایِ لحظه

 گو نباشند  تو منشأِ شَر     یعنی که دو تابوتِ سخن دودآلودِ هایِانهتا بیش از این ش
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 شنایِ شاعر در هزار و یک دریا
 هایی که کارشانهایِ شر است     از بشرههایِ بشریت از ندانستنِ ذاتِ شرارهرنج

 قدر هم دور رودگی هر چههایِ تن است     و کاروانِ شادِ زندهنهفتنِ بارِ ریاکاری

 امآید     باز آمدهچرانِ مرگ بازمییِ چشمعاقبت به جانبِ شفافِ چشمه

 ترین اثری از صدایِ صدها دوست     اما کوچک

 یِ پایی از شنایِ هزاران آشنا     در دریا نیست     پریدهردِ رنگ

 ها؟     کو ماهیانِ زیباپرست؟هایِ درونِ صدفپرهاند شبکجا رفته

 ها برست؟یِ ثانیههایِ پنهان در پشتِ پردههراسچه کسی از دستِ 

 اندازدسوزی را راه میهایِ آدمیِ کورهآتش است     اما یکی کارخانه آتش همان

 هایِ سرمازده     دست و دلِ سوسنیِ تاریکیو آن دیگری برایِ 

نان پابرجا     چهایِ بشریت هماما رنجای     فراهم آورده     آوردفراهم می گرما و روشنی

 دلِ نانوا سوخته در ابرها          خمیرنانِ خورشید بی

      نما     و هر دَم میهمانِ خساستِ سنگراهبی ناگپایانِ ستارهکاروانِ بی

 کند     کند و زخمی غروب میزخمی طلوع می     / یِ خداچارهسرِ بی

 شودسوار می افتد و شکستی بر زینِ اسبشکستی از زینِ اسب می

 پُربرگ بیاید     تا معنا برود رویِ سرِ مردم و      حقیراین تقویمِجانِ فقیرِ تا 

 دریغ ببارد     کلمه نور دارد     کلمه آتش و گرما     کلمه دست و پا دارد بی

 کلمه چشم و گوش     اما افسوس که با این همه هوش     

 از سوراخِ یک موش      وردبیاتواند ذاتِ شر را درآدمی نمی

 شانهایی که دو چشمشرحه     شرح دهد برایِ هراسو بر میزِ جراحی آن را شرحه

 ایم     پنهان ماندهپشتِ پرده پنهان مانده است     

 هایِ زیباپرستپرهپرند و مست     شباما باز با این حال چه زیبا می

    شبانه!  پهناورِ یِ هوایِ ِ پُرستارهدر صدف
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 گیرند     یِ روز را میگی سراغِ دریایِ پُرروزنهخستهو چه بی

      !هایِ تویِ معصومِ چشمدو ماهی

 اش در شرارت شنااش در نیکی و کفهناشناسِ کفهام آن ترازویِ پیروزیمن

 کرده که با بال و پر دادن به یک کلمه اش آشنا     و کشفکسآن هیچ

 آید: تسلسلی که مرگِ ناگزیرِ شاعر رای به دنیا مییِ دیگریِ کلمهجوجه

   اندازد             شب به عقب می 1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درویدنکاشتن و چراغفتیله
 گانیِ از میهن گریختهیِ نهنگی بود     به خود خوانندهآن میهن دهانِ گشوده

  پاکِ ما کَنده شود از خاکشان     بیخِ عطرِ عشقِیِ هستیماندهیِ باقیتا از بیخته

 معلق بماند و سرگشته در باد     در بادِ سرگشته     گُلی سرخ سوارِ شاخه شده
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 یِ خیر و شرو اسب اسمِ سبزِ درخت است     و ثباتِ این ترازو از وجودِ دو کفه

 بشر     ابنایِ اند در میانِ که جنگی جاودانه را انداخته

هایِ شهر گرفتن     راهسراغِ شهرزاد را در شاه     ن آمدن واز بوستانِ روستایِ دوستا

 رساند     در هزار و یک دریا می     یِ عاشقتو را به آشنایی با یک ماهی

      یِ دو میهن استجا که سه نهنگ     دهانِ گشودهبه آن

 ام؟     قدر چراغ درویدهمن آیا از آن همه فتیله کاشتن     مگر چه

 ام؟قدر جواب برداشتهچرانی در یک سؤال     مگر چها از هزار چشممن آی

 شاه پنهان بودها     و در برقِ ابرِ نگاهیِ سوراخِ صدایِ جانِ انسانمرهم در تاریکی

 بخت بودیِ درخت خوشیِ زینِ شاخهدانستند!     گُل در خانهاما دریغا که نبودها نمی

 خواستند!     را نمیاما افسوس که اسبِ بادها این 

      پایانِ هزار و یک دریاهایِ بیدر نیلوفرِ پیچ و خَم

 کندهایِ خیس را خشک میکه فتیلهست     رنگِ نیکییِ نیلیشهرزاد نامِ زیرکِ ماهی

 هایی تازهها را دوباره در خاک بکارد     و از آسمان ببارد     بارانی با نختا آن

 یِ ترازویِ خیر و شر     شدهطلسم یِ رازِبر هم زننده

 تان در باد معلق مانده     هایهایِ عشقای ریشه

 سوخته     ای صداهایِ سبز و معصوم در رَشکِ آتش هایِای هنوز به یادِ آن مرهم

 آیا هنگامی که تقسیمی در هستی     

 رودنمی گی     فراترفکرش از مرزهایِ محدودِ دو میهنِ ناگزیرِ مرگ و زنده

 ست     و آن یکی هم هیچ نیست     مگر هنگِ هماهنگِ نهنگاندو میهنی که یکی

 قدر هم که مصمم     قدر هم که با فرهنگ     هر چههر چه

 بندند!؟  بیِ فطرتِ خویش کمر توانند به تغییرِ بنیادیمی
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 شکلمکعبسفید و کالغانی 
 درودکارد     کتاب میآن که قلم می   درود  کارد     دریا میآن که قطره می

 خند     درویدنِ اندوه و زخم را به دنبال داشت؟اما چرا کاشتنِ محبت و لب

 اندازد دستِ سفیدِ قندی قحبه     حبه در فنجانِ چای میمرا حبه

      !شود اوقاتِ مکعب از شنیدنِ پند     نهو تلخ می

 شده     و تصویرِ یک فریاد بر دیواردهان برایِ تلفظِ هر هذیانی زاده ن

 یِ ساکنانِ خانه     اعتناییشود و خفه     از دستِ بیمأیوس می

 کالغ هم همیشه دوست ندارد سردی و سیاهی را در آشیانه     

      یِ تیزِ سوزن بر بدنِ یک آدمِ مأیوسو دردِ ضربه

 اش از تبدیل شدن به دو تابوت     خوابو ترسِ تخت

 تر نیستشان هیچ کمخوابز دردِ ضربه بر بدنِ سه آدمِ امیدوار     و ترسِ تختا

 کندشان فرق نمیهایی زاده شده در ظلمت که برایهستند دهان

 گناهِ الله     یا تلفظِ طالیِ نگاهِ  بی    تپاله ای از تلفظِ ترانه

 داری از بساطِ دارِ شکارچیانِ فرهنگ و عصمتِ رنگ     طرف

 پروانه     دریایِ کاشته شده به دستانِ ماآهنگینِ پرهایِ سنگینِ  عفتِیا ستایشِ 

 تر     سپس خشک     پس چرا اول از قطره هم کم

 ای رویید به نامِ زخم     سرانجام از آن خشکی سبزه

      ؟ ناخنِ خون از جانبِ خدا سخن گفت     بر بامِ تلخ

 ربیایند     آری تا در و تخته با هم جور د

 یِ آنان از این آستان بگذرند     قندی قحبه را     هایی شایستهو انسان

 خانه     باید     آخر کارکنانِ ترسانِ آن قهوهچایی قواد می

      اندخوردهبر دیواری تَرَکشکسته یِ قابی تنها تصویرِ کهنه

     شکلعبمک سفید و کالغانی     یِ این خانهو ساکنانِ سرمازده
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 ماهه 9دردی 
 اموارِ تو را دیده     حزنِ زیرکِ دهانِ تو را شنیدهیِ رنگِ موهایِ سوگمن پریشانی

 ام     هایِ پیکرم را گریستهتَکِ سلولمن تَک

 ای غبارِ غم را     زدودهات میهایهنگامی که تو با اشک

 یِ خود راکه گم کرده است بچهای آلودِ این دوچرخه     دوچرخهنشسته در جانِ سیم

 صدایِ من بوسه بر رویِ جهان زده     

 یِ جورواجورِ وجدانِ جهانیان را در آغوش گرفته     ام درجههایدست

 یِ کلمات را پاس داشته است     شاعری به خودش گفته است که:ام تمیزیو پاهای

     بمیرم     و در زایشی تازه     از همان آسایشِ آغاز »

 «     مزینگرببرایِ خودم شغلِ دیگری غیر از شاعری را 

 آید پاکیزه     آزادی از آب درمی     در سطلِ زباله "بایدها"آری از افتادنِ 

آید     به سر می و خرافه اجبارروزگارِ جن و و      زند از خاک با چشمانی تازهای سرمیالله

      خورشید یِگیفرزانهآغازِ فروشُدِ      یِ هر کودکگیپایانِ زنبقِ زنده

 یِ جویِ گیسویِ کوه     گریهجهان است     آغازِ پریشانییِ سختِ ادراکِ در ساقه

 هایِ جسمِ انسان     تَکِ سلولیِ تَکو شروعِ ظلمت در خانه

 یِ من بر گُلِ گوشِ تو     بر گُلگوشِ تو     شدنِ بوسهو تبدیل

 ای گریزان     خاطره یک پروانه     دستِای دوربه خاطره

 گی نیست؟هایِ خالی     از فرزانهرانی برایِ صندلیآیا سخن

 خواهد بمیردست؟     پس چرا آن شاعر میگیوجو     از دیوانهجو برایِ جستآیا جست

   ماهه را برایِ به دنیا آمدنِ یک شعر     به جان نپذیرد؟ 9و دردی 
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 ر امکانای دپنجره
 گی بردار!     یِ طبیعتِ زندهجاییرا از ماشینِ همه "بایدها"یِ فرمانِ فوالدی

 چرخ      4لذت را مثلِ  فصلِ 4و او را بکش بر دار!     

 نگارهاینانِ ستیک سال کار بگذار!     مگذار که سرنشماشینِ یِ بندیدر زیرِ استخوان

 یِ قرمزِ قلبِ انسان را ترک کند!     کلبه  ان را     و عشق   یِ آسماتاقِ آبی

 هایِ چکنده از دهانِ هر نسج     جا بر ریسمانِ رخت    حرفاین

 کنند     و اسرارِ دریا را سربسته بیانهایِ آدمی را نسخ مییِ حدسهمه

 ست کار گذاشته شده در امکان     ایجا پنجرهاین

 شان بادی هستندها تمامود از آن     گفتهتواند به هر جانب باز شکه انسان می

 اش درآمیختتوان چون رگ     با خونتوان بدن لمس کرد     نه میاش نه میکه

 آید     هیچ فصلی از فصولِ سال راقلبِ ظریفِ طبیعت را     نبضی فوالدی به کار نمی

 شاید     القلب ـ     بر دار دیدنی نمیـ حتا اگر سرد و قسی

 ماشینِ هستی است     یِ سرِ راهیهم یکی از سرنشینانِ  خدا

 که سرانجام روزی از آن پیاده خواهد شد     

      در فضا گم خواهد شد یاش مثلِ دودو سرگذشت

 یِ تنِ من کارِ خود را تعطیل کند     گاه که کارخانهاما آن

 مستطیل شکل شودم مکعبیاقرض بگیرد     و نام یام چوب از تابوتهایِ جانو شراره

 هایِ تو برایِ من کتاب خواهند خواند     چشم

 / دستانِ تو برایِ من بر قلم بوسه خواهند زد     و بر سرِ شاخه گُلی را به یادگار

 ات     سرنشینِ سرخوشِ لیوانی خواهد بود     سرشار از اختیارو تصویرِ زیبایِ لبان
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 جاییست همهخاک نقابی
 جان به شکلِ تابوت نیست     جهان اصلن شکلی ندارداین جهانِ بی   نه!  

 ست کشیده و بلندهایییِ بینِ دلِ آدمیان     کوهتا محتوایی داشته باشد     و فاصله

 که حتا عقابان را توانِ پرواز بر آنان نیست     

 ست در قلبِ منخورشیدان خانه داشتن     خارییِ بیگیسایهدر هم

 یِ دوشِ من     وهنی آهنی     گیگُل و پروانه بر خستهباری بی

 ِ یک ماشین     توهینی آبی و دراز چون دیوارِ چینمثلِ سعادتِ مصنوعی

 خودت را پنهان نکن در زیرِ نقابِ خاک یبه قرمزِ خونِ من     تو مثلِ کِرم

 اتست شکلِ تواناییگونه اخواهی     که چهشجاع باش و بیا و بگو     که چه می

 ها!     یِ تو در جهانِ تابوتو چراست جاسوسی

 ها و اشیاءِ دنیا در امواجِ دروغ شناورنددرست است که تمامِ پوشال

 رویِ ماست     یِ گُلِ سالیان     در روبهخندِ پرپرشدهو لب

 هایِ قالی     شود در نقشگان ساییده میو پروازِ پرنده

 پرسدیِ عقاب را میل باری بر دوشِ شترهایِ کاروان     نشانِ خانهاما با این حا

 کشد تا ببیند که در باغچهنوردد     و سرمییِ بینِ دلِ آدمیان را درمیفاصله

 روید     خورشیدِ سعادتی طبیعی     نه!از دلِ کدام دانه     خورشید می

 ها رایِ کوهو ارتفاع و درازی    جایی ست همهما شکلِ خودمان نیستیم     خاک نقابی

 کنندها طی میفهمند     فقط کوهها میفقط کوه
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 یِ دوست در یک استکاندو قطره
 یِ وطن     اوقاتِ تلخِ چای     خوردهابرویِ گره

 یِ درستی و راستی     هایی مدعییِ کفش به راهکجیو دهان

    شوند  شان به یک مقصد ختم میکه تمام

 تو قندی بودی که روزی از دستِ من به دهانِ دریا فروافتادی     

 و سرشتِ تو در جانِ دریا پراکنده شد     

 ای را و از هر جایِ دریا که برگرفت     از آن پس هر کس هر کاسه

 به طعمِ شیرینِ وصال با تو دست یافت     آری ریشه در خویش داشتن

      کند وطن میهایِهمه جا را سرشار از شاخه

 نشینِ شَر است شان همشان شیرین     اما هستهتهایی را که گوشو افشا میوه

 یِ تو در زیرِ بارانگِلی هستند     پیداست که خانهزوها کاههنگامی که آرآری 

 گانجایِ تقویمِ پُرحسرتِ ستارهویران خواهد شد     و در جای

 ماند     تقویمی که در آن     هایِ تو به جا خواهد جاپایِ چشم

 جایی برایِ قرارهایِ پالستیکی یا چوبی نیست     

 یِ وصالِ توهایِ پالستیکی یا چوبی     آری شیرینیجایی برایِ قرار با انسان

 زدایدپشت میکند     و گره از ابرویِ کاسهتر از دریا مییِ کاسه را     فراخقلبِ شوریده

 افشاندنشاند     عشق و شادی را برمیینه     گُلی به نامِ میهن را میرویِ هر آدر روبه

 کند     ترفندِ قناعتِ قند چه سیاه چه سفید     فرقی نمی

 و تنگاتنگ     اند نیکی و شر هر دو دوستانی عتیق

 داشته در عقیقِ داغِ یک استکانِ چای     افسوس که حاال مرغِ هوا هم     خانه

 اش به بند     تو گرفته     پایمثلِ دلِ 

 یِ خودش     کند اول به ادعاهایِ چوبیکجی میو کفش دارد دهان

 یِ دشمنیِ دوست     سوم به تهمت و دشنامِ فلزیدوم به دست و دعایِ پالستیکی
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 پس کجاست جایِ من؟     

 نسبیتی که هر چراغی برایِ خودش فردیتی دارد      یِابریدر چهارراهِ 

 هر سالی برایِ خودش خورشیدی و فروردینی     و پرتوِ هیچ چشمی

 حقیقتِ مطلق را در اختیار ندارد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ توآوازِ قناری در بازو
 اش     یِ مشتای را در دامانِ خود دارد     که در بازگشاییرنج دانه

 خواند     افشاند     قناری آواز میگنجی از کنجی نور می

 رقصانداش     آسمان را میشید با پاهایِ بلند و قشنگخور

 خورد     ها را میهنگامی که زمین نجابتِ سنگ



26 

 خورد؟     ست که نجابتِ زمین را میاین چه سنگی

 هایِ درازی میزِ تحریرشود؟     سالتر میست که از آن آدمی زندهاین چه مرگی

 گان راشتنِ بازویی درخشان از ستارهکرد     و دایِ مرا میآرزویِ خریداری

 ها     تا این که زد و در   ها و گنجها     برایِ ثبتِ رنجبرایِ نوشتنِ نانوشته

 خدا دیدنِ حقیقت را در آینه     آغاز کردخودش را به رویِ دستی باز کرد     خانه

 گردد     تو می به گِردِ خالِ کنجِ لبِ     و کشف که گردون

 خیزدمییِ گور     فراشود و از گودیخاطرِ دیدارِ نجابتِ جانِ تو     مرگ زنده میو به 

 خاکِ خاموش و منجمد     آیا این پاره

 یِ چراغی بوده است     که گویِ سبقت را در عشقگوی و دارندهآن انسانِ سخن

 یستربوده است؟     آیا آوازِ قناری که خریدنی ناز دیگر موجوداتِ عالم می

 یِ مشتری نیست؟یِ بر بلندترین مسند نشستن     و دیدار با سیارهشایسته

 شکنند و     ها انسانیت را میست که در آن گامایهنگامه

 خورد وگویِ این شکستن نیستند!     و آن سنگ عصمتِ زمین را میهیچ جواب

 سار نیستند!مریزد     و خدایان از این مسئله شرنجابتِ دوات را بر خاک می

 ات پیچ خورده استگی که آوازِ قناری در عضلهای بازویِ ستاره

 یِ تویِ پناهِ آسمانییِ موجوداتِ جهان     به پشتوانهو از ثرا تا ثریا همه

 ای کسی که گردون     از عشق به درخششِ موی ودهند     شان ادامه میگیبه زنده

 پیچ و به هیچ نرسندهاب ندارد     در این راهِ پیچات     خوبویِ کنارِ لبخالِ خوش

 یا به هیچ رسنده     

 من آن میخِ کوچکی هستم که روزی از آن میزِ تحریر کَنده شده و بر خاک افتادم

 و از این کَنده شدم و از این بر خاک افتادم     او برخاست که چراغی را به دست دارد

  نیستنداش خریدنی او که نه چراغ و نه دست
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 کالسکه
 احترام به دین و عقایدِ دیگران جایِ خود را دارد     ولی وقتی که آن دین و عقیده

 ای عقده     اند به     عتیقِ عدهاند از     یا ریشه دادهریشه گرفته

 گفتن با یک سنگ     سرگذاشتن به صحرا و دِه     و سخن

 ری که نشسته است بر رویِ خر     تر     از شَآورتر است و بهصدبار سعادت

 باریخری با چهار پا از خرافه     با دو گوشِ دراز از نادانی     

 تر بود آن همه کارِ سیاسی     فایدهاز خشت بر دریا زدن هم بی

 ای پیدا و خوراکِ ماهی شود     زیرا در خشت شاید دانه

 شود      هایِ تشنه     آبیآهِ تو سرد و مذاب و برایِ خاک

 تکه     ام تکهیِ دلیِ ابرهاگیدانستم که بر باد رفتهمن نمی

 هایِ حیاتگالنی به نامِ دانش در تمامِ عرصهنام بود     باماز وجودِ خورشید در جایی گم

 رویِ خویش     دست اندر کار بود     به کارِ پیش

 زند     یِ دین جوانه میاحترامی که امروز بر شاخه

 شودمی ی شوریدهفردا خوراکِ دهانِ باد

 یِ استکانِ پریروز سرزده است     ای که از عتیقِ عقدهو عقیده

 کشددستانِ عقیقِ چای     به خاک و خون فرومییِ شیرینیاش فردایپس

 خر از پرداختن به کارِ سیاهِ سیاسی     پاشد     بچهیا در چاه و چاله می

 شود     رِ کاملِ رنگی مییک خرِ سنگی     یک خ

 به شکلِ خرافه و وعده     برایِ خود و برایِ زرافه     را ای ها خانهو از خشت

 سازد     اما سیالب است سیالبی دریاوار     یِ دیگران میو برایِ همه

 زند     بویِ دانش بیرون میکه حاال دارد از دلِ خوش

 بردهایِ کر و کور را کرورکرور     با خود مییِ نادانی و کرگدنهایِ فوالدیفیل

 یک ماهیمصممِ یِ انتهایِ دو بالهیِ بیگیو در این میان من با شوریده
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 هایِ سواحل را شنیدهیِ خویش     سخنِ روشنِ دلِ سنگزده در ژرفایِ شناساییریشه

 ها را در شَکر تجربه کرده     تجاربِ تلخِ شکست

 ستِ دوستی با زنان را نوشیده     یِ لطیفِ پوقهوه

 هایِ دورانِ مختلفِ حیاتِ آدمی تابیده     نام بر بامو با خورشیدی گم

 و مخفیانه     با عشقِ پاکِ کودکانه     در الکِ سفیدِ صدفِ گوشِ شما شفاف آیم می

 گوید: نشانم یگانه     مرواریدی که میمرواریدی را می

 نظمی وتا ابد رفتارش در نظم بیاز چهار عنصرِ هستی را دارد      ای که چهار چرخکالسکه

 نظمی نظم خواهد داشت!در بی

 

             

         

                      

 

 

 

 

 

 

 اندازدکند و در دلِ تو میدجله خوبی می
 ؟سوزاند خورشید     خورشیدی که در دانایی خانه داردچرا دلِ ابرهایِ پلید را نمی

 دواندشان آواره در بیابانراند از دوات     نمیچرا باد     دودها را نمی
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 گونِ انسان را بنگارد؟تا این قلم از دستِ ددان به درآید     و سعادتِ ستاره

 گوی به اربابِ مقتدرِ آسمان     هر تخمی را که در زمین بگذاردبلهبلبلی بله

 گی خواهد بود     و آوازش گندیدهدهاش از بنگی و زردیاش از بردهسفیدی

 یِ وجودِ مرا در آغوش گیرندهاما دستانِ تو دو دریاست     قطره

 رویندهایِ هوایی میها     باغای که از کاشتنِ آن در گوشات دانهو صدای

 هابخش به نوشتهات دو شعله دارند     گرمادهنده و روشنیچشمان

 ات     یِ مژگان مِشکیهایِشمارِ خشمو از تقدسِ بی

 ست که به مرورِ زمانایشوند     دانایی خانههایِ در سنگ متالشی میجنایت

 یِ زنگارشدارد     و سبزیاش زنگار برمیهایو با پیچیده شدنِ زبان     در و پنجره

 داند!     یِ بالِ طوطی میگاهی خود را برتر از سبزی

  سوزاندسان میو شقاوت را به یک خورشید تر و خشک را و سعادت

 سوراخی در باال و سوراخی در پایین     سوراخی بلعنده و سوراخی دفعنده

 نامِ انسان را ارمغان کرده است     آری بدونِ شعر و بدونِ شاعر یبه موش

 ستاره است     جهان شبیهِ شبی بی

 ماند     شان بر جای میو آن چه از جهانیان پس از مرگ

 پارهای     اما ماهپاره است     تو هم پارهلرزه     پارههایِ پس از زمینثلِ ثانیهم

 اندآدمی که فراموش نکرده است     کسانی را که او را فراموش کردهوارفرشته

 ات اثیریات هوایی     قلمگی     باغگوی به زندهات بلهات سنگ و     بلبالندوات

 تو ریزریز از مهربانی      خندی را کهو این لب

     داری ها روان میجان در راهبانان آزادهیِ کشتیبه پشتیبانی

 کاری     ست رازناک که تو در دلِ دریا میایدانه

 نام ماهیانیتا ثمرش را برچینند فردا گم
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 شودهایِ تقدس واقعیت کور میدر چشم
 آدمی     هایِ رفتارِ ههایِ حرف و کودر پشتِ تپه

 ورماالنچربان و پاچهکشان    دستهایی زوزهستنداند که چه ندانکسی چه می

 یِ اوکشیدن برایِ از هم دریدنِ بدنِ نگار هستند     از خونِ هنوز ناخوردهدر حالِ نقشه

 اند!     آیا یک کِرم که به دورِ خود حلقه زده     مستسیاه

 تواند داشت؟مگر چه تقدسی می    و مردمکِ تو را تشکیل داده است 

 یِ غبار را دیدن     چه خورشیدی     و از زوزه     هایِ تکراریاز هر روز چهره

 کشندهایِ من سرمیها از پشتِ حرفها و کوهتوان برداشت؟     تپهچه ثمری را می

    تا سرانجام طلوعِ عقل را دیده     و ایمان بیاورند که باالتر از زیبایی  

 نام وجود داردیِ تاریک و بیهیچ باالیِ دیگری وجود ندارد     یک انرژی

 یِ سرنوشتِ تمامِ موجوداتِ جهان     یِ نهاییکنندهتعیین

 کند     یکی را محبوبِ کِرم     ای که یکی را محبوبِ پروانه میانرژی

 گی راخسته یِ غبار را دیدن     چه بارهایی ازهایِ تکراریهر روز چهره

 هاسراها چه آدمو در کاروانگذارد!     که بر پشتِ شترهایِ کاروان نمی

    ها نیستند!در پرده ونگارِ شیران و پلنگانکشیدن برایِ دریدنِ نقشکه مشغولِ نقشه

 شود      هایِ تقدس واقعیت کور میدر چشم

 روسفید  یِرقصنده مستِواقِ سگ غالب بر سکوتِ زیبایِ انسان     ای سیاهو واق

 ای در حالِ جوشش     تر از صبحِ تو را که دید؟     خدا در پیالهصبحی صادق

 ات     در حالِ نوشش     هایو تو آسمانِ او را با بال

 زنندریز حرف میدیگر یکسرِ یک که پشتِ هایییِ کِرمدر گریز از زوزه

 فتم     یاو تازه را می دستمن اگر سرزمینی دور

     شدممرزی مطمئن میدرفشی بلند و اش برای

 شدممند میاش بالی پهناور و قدرتیافتم     برایمن اگر عقابی نورانی و تازه را می
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 یافتمتکرار میمن اگر مداری بعید و تازه را برایِ چرخیدنی بی

 هاها ای تپهشدم     ای کوهای درخشان و پُربشارت میاش ستارهبرای

 جا     مثلِ دیگرهایِ هر جا     دریغا که هنوز این

 گیرند     پول اندازه میپارو و زیبایی را با  قدِ عقل و

 اند     و قندِ ماهیان همه تلخسار و پنهان در پشتِ سرِ خودشانمترها شرم

                          کرانِ دریا  یِ بیدر قهوه
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 خارهایِ مهاجر
 یِ آن خارهایِ مهاجریگیگاه نخواهم رفت به حمایتِ تازهمن هیچ

 "نخواهم رفت"اند     و پشتِ این گاه گام گذاشتهیِ این مهاجرتکه به رازِ خاکی

 یِ کلی از تجاربِ سرد و گرمِ گُل خوابیده است     رنگارنگی

 ها چشمانی آهنی دارند     درختان شلواری سبز را به پارهدانم که پنجمن می

 کِشند به چون و چراگانی روشن که جهان را مییِ چراغ     واژهو بر لبانِ شبانه

 ارزش     دستانِ تو     دنیا داستانی بیام که بیمن مطمئن

 اعتنا به سرنوشتِ ماهی     دریا بی

 شماری     د برایِ هر گاهسان خواهد بوگی یکو مرگ و زنده

 آوازِ قناری چشمی دارد که نورش تو هستی     

 دانی که اگر مسیحاش تو هستی     تو میزارانیِ زیر و بمِ گُلگوشی که اشاره

 با دهانی غیرِ االهی سخن     بار دیگر به میانِ این مردمان بازآید     

      شدر خوابِ زیرِ سرو گاه سالحی خواهد گذاشت 

 شده از حرصِ زراندوزی     هایِ خرابآری این خانه

 مردی     هایِ غبارشان رفته با بادهایِ ناجواناین خانه

 شان شلواری سبز را به پا داشتهاند که در آغازِ مهاجرت     هجرتهمان خارهایی بوده

 اش     بارِ تاریکِ جهان را بر دوشگانشان دهانی که واژهو چراغ

 گوید: اال مسیح در هر جایی که هست     دارد با خودش میاما ح

      "بازگردم"و در پشتِ این «     اگر من بارِ دیگر به میانِ آن مردمان بازگردم...»

 دستانِ تو استونگارِ نقشام     و در زیرِ متکا قرارِ یک تختمنِ تنها     تنها خوابِ بی

 ی بیش نیست     اکه داستانِ دریا در آن قطرهدستی 

 یِ یک سالحگذارد     به خریداریپوشد و پا از خانه بیرون میوشلوار میو ماهی کت
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 هالگن
 پردپَر     غمی نابغه از داغی به داغی میپزشک     بیدارو و بیبی

 داروخانه      میانِ رفتن به سمتِ     گذاردو شقایق را متردد باقی می

 خانه     موشی و     وارد شدن به فاحشهیا پا گذاشتن به فرا

 اندازد؟دان نمیدارد    و در زبالهها برنمیچرا نقاب خودش را از چهره

 گذرندهزار دالری می 500یِ هایِ وحشیها اسکناسدر خیابان

 کِشند     گدن میها گلنها به جانبِ گُلکرگدن

 بردارانیِ کالهلگنیکنند     به لگنِ کالهشان را ارمغان میهایگانِ فاضل فضلهو پرنده

 ای بیش نیستخانهکند؟     این دنیا هم فاحشهپزشک آیا به چه چیزی شک می

 ها همه     خدایِ عزیز را اسیر در ریش استیا بیش است     اسپرم

 گی ویِ دیوانهچارهکند     عاقبت دچارِ تبِ بیو کیری که زیاده از حد تفکیر می

 شود     دیگران مییِ بِ تکفیرِ شبانهعذا

 واره هراس و  اگر از پیش آدمی از سرنوشتِ خویش آگاه بود     آیا در این گهواره هم

 ی تاریک نبود؟در جنبشجاودانه خودِ گهواره از دستانِ سردِ یک جانور     

 یند واند     روزی از قاب بیرون بیاو آیا اگر این تصاویرِ آدمیانی که در قاب

 یِ خویش برداشته     به دور بیندازند     نقاب را از چهره

 آن را از خاک برنخواهد داشت و     از حرص خَم نخواهد شد و "دور"آیا 

 یِ خود نخواهد گذاشت؟کنارش را پاک نخواهد تکانید     و بر چهرهگوشه

 پرد     بال و پر میشقایقی نابغه دارد بی

 افتدخانه میخانه و یکی در دیوانهکی در فاحشهبرگ از او یدو گُل

 که محتوایِ شریفِ لگنِ بچه         یِ سوزان است     و تو دانستهچشمانِ شقایق از دو خاطره

 شان     هایِ اسکناسهزاری 500برد از وحوشی که بسی سبق می

  خیابان و در کوچهدالرِ اند در ویالن
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 ستا گی نامِ دیگرِ خدازنده
 رسدهایِ تلخ مییِ آبگیکند     به شوریدهوجو میدریا در یادِ خویش هر چه جست

 یِ مرجان     و به این نتیجه که نبضِ هر موجودیخوردههایِ شکستبه انقالب

 گی     خدا وجود ندارد     کند     بدونِ زندهجانِ جهان را تعریف می

 گو تو ای جانان     باالتر از باال کجاست؟گی نامِ دیگرِ خداست     به من بو زنده

 و اُمالن     دنده عقب رفتنِ ماشین نیست؟ انو آیا مگر تکاملِ عامی

 ست!     ایای در آسمان و     هواپیمایی در دریا     عجب زمانهکشتی

 رسد     به کالهِ گُل بر سرِ شاخهگذارد     به یک دریا میوجو به هر راهی که پا میجست

 خدا تو را شناخته است"و به شکند     که منزلتِ بلندِ کالهِ پادشاهان را می

 هایِ شور     با وجودِ اشک     "که به تو شاخ نداده است

 ها وهنوز معتقد به صیدِ شیرینی در لحظات است     معتقد به وانهادنِ تعریف چشم

 تکرارِ آب     هایِ بیسپردن به شفافیتِ تجربهتن

 هایِ عشق که در خود دارند آفتاب    برآمدن بر کومه و

 انقالب با لباسی عامی نشسته پشتِ رُلی     

 یِ کهکشان     خورد در گودییِ عقب به سرعت سُرمیدر دنده یو ماشین

 تر از پایین کجاست؟     به من بگو تو ای جانان     پایین

 دریایی در دل ون که شاخ ندارم     م     گر با من چراست؟ات این همه ستمدامن

 یِ جهان     جَهان     ام از نبضِ هر موجودِ زندهقلب

 گذارم     ام کالهی گرم و ابریشمین از عشق را     بر سرِ گُل میو در باغچه

 کارم     کوله بارِ درد و یأس را     عقل می

 دانم     دارم     من میگان برمیخوردهیِ شکستاز دوشِ خسته

 دارد     شاعر است اش هزار چشمهایاش صد گوش و     در گوشهایکه او که در چشم

 یِ سنِ نخستین سنگِ زمینو شاعر نامِ دیگرِ خداست     و سنِ خدا به اندازه
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  هایِ آغازینسلولیقدش شروع به رشد کننده     پا به پایِ تَک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواریِ اسب و اسبمجسمه
 گوید؟     رقصِ زردِ این شعلهچکه از چه قصه مییخِ گیسوانِ من چکه

 موید؟     چرا جمعِ گرمِ آدمیانیِ کدام شمع را میآوازِ از دست رفته

 جوید؟یِ روشنِ پروانه نمیرا     در خانه بختییِ خوشیابی به آبی دستراهِ

 رسده تا ابد     به هیچ جایی نمیسوار در حالِ تازش     تازشی کیِ اسب و اسبمجسمه
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 خوشه     و هر انسانهایی خوشهها قفلمیدانی که در آن درختان آهنی     میوه

 اندک بالیده    اش     که اندکهایِ بچهچکهشده است     یخ از چکهکلیدی گم

 نه  گوید   بازنیامده     سخن میهرگز بالغ گردیده     سپس عاشق     رفته و دیگر 

 یِ تابوت بودیگویم که تو تابوت بودی     نه     تو تختهناراحت نشو!     من نمی

 یِ آدمی     شانه 4ات مهم نبود که جهان را بر و برای

 هایِ سنگیتازشو       گیبرند یا به جانبِ زندهبه جانبِ مرگ دارند می

 شود     شود     یا نمیای در دل ختم میبه شیشه

 خوابه     نوزادی آهنی را زادهست که با کلیدِ دیگر همانسان کلیدیهر 

 قویِ توشوند و مفقود     تا قوقولیو ازآن زایش درها بال و پر درآورده     دور می

 چکهجا خرس کند     و آوازی قرمز را بچکاند چکهجا خروس و     آنمرا این

 ها     هان ای شمع    قرارِ یخ     یخِ سفیدِ گیسوان از دلِ بی

 ها     مالای روشن از نورِ چشمِ عاشقان     آیا با نخی از اشک بر دست

 ونگارها     به اشاره بیان کند؟خواسته است برایِ شکِ  نقشخیاط چه چیزی را می

 برایِ چه کسی  انسان را یِ وجودِ آن اسبِ قرمزِ جهنده در نبضِچرایی

 گویم که تو هیچ بودیه     ناراحت نشو!     من نمیدوباره عیان کند؟     ن

 یِ خویش بودی     سپس یک جهان     تو ابتدا بچه

 یِ آدمی     شانه 4 جغرافیایِ تابوت     روان برتاریخِ یِ جهانی خوابیده در خاموشی

 یِ دَمی     عمرش به کوتاهیای بیش نبود     و جهان قصه

       و پایان  سرِ نخِ آغاز ای بیقصه
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 داشتنینفرتی دوست
 قدر آدم بود     که گویا اصلن یک آدم هم نبود     جا آنآن

 سوخته و پهناورای دلشده به هم     پارچههایی دوختهگویِ گوشتارواحِ سخن

 سوراخ     چنان که جایِ یک سوزنِ افتادن هم خالی نبود  خدایی بی

 آسا؟زمِ زمردگون     آن حسرتِ انقالبیِ آن هیچه بود اندرونه

 قدر من سرد شدم از آن آتش!     هرگز ققنوس نبوده     و چه

 خاکستر شدم از آن تیر و کمان و کش     نه     خدایا اینان را دوباره نمیران!

 اند     هایِ خویش     صدبار از پیش مردهاینان در نادانی

 اندشان بردهندامتوتی تلخ     بر دوشِ بیشان را در تابهایبارِ نتوانستن

 داشتن     جا دوستآور بود!     آنداشتن نفرتقدر دوستجا چهآن

 ِ خوابِ دانه بودیِ باغ     به دست و پایِ خوشپیچیدنِ خارآلودِ عالقه

 مندِ انقالبِ عقابان     به پایین کشیدن بودرشدِ سبزش را از باال     از معراجِ ارج

 وارِ انسان     هایِ فرشتهای زدن به گوشِ تالشو کشیده

 اتطلبی را سوارِ اتومبیلکردی و فرصتتو به سودجویی سالم می

 را برسانی به جایی     که تُف و نفرتِ خلق در آن منتظر است از دیرگاهی تا او

 سویِ یک جوی     سوی و شعر در آنو من در این

 دیگر     کردیم به جانبِ یکقدر دست دراز میهر چه

 آمد     ما با سوزنی از حدس و نخی از ارادهمان نمیجوهرِ جانِ شاعر به دست

 دوختیم برایِ جهان     معناهایی را می

      دوستانه و تابانتا رود باز نماند از رفتارهایِ انسان

      نَه بالشئان!ها را دوباره خدایا این الشه

 بال از دو و آن عقابِ شکسته دانند که عالرغمِ دست دراز کردنِ منزیرا اینان نمی

 سویِ یک رود
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 دآییمجهان هرگز به دستانِ منتظرِ آن شاعر ن دیگر     جوهرِ جانِبه جانبِ یک

 دوردست آمده      هایِیِ از راهبا این همه تو ای تشنه

 نده به مرگیِ نوشیدن از شهدِ شهیرِ شهرِ شاهدانِ نه گویای تشنه

      درآمده به هر رنگ     کردارشان شرنگ! گانِزادهمتهورِ متهوع از نیرنگِ شاه

 آلود     هایِ خونات را نسپرده به راهای دو کمانِ پاهای

 گریِ دلِ کوزهگیگانِ همیشهگر     آن شکنندهنفرت از آن همه عفریتانِ فتنه

       داشتنی بود!          نفرتی بس دوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاییحجمی همه
 نام     بر بامِ من چه دیده است     یِ بیآن نیرویِ نهانی

 ام شنیده است      دلهایِصدایِ چه کسی را از پنجره

 دانند     هایِ این خانه نمیچرا خرابه     که چشمانِ تو را چراغانی کرده است؟

 برایِ ساکنانِ خاک؟        آب  وجودِ لزومِ وجودِ شعر را چون لزومِ 
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اش کور است     ست     که هم عشق و هم نفرتایدستانِ در امرِ چپاول را چهرهآن چیره

 به دشمنی با آنان مجبور است          جانب را چشم و گوشجهت اینهم از این

 تن     کاله نماند سرِ خدا بر تا بی     و به شلواری از صدا و پیراهنی از نگاه دوختن

 نما     آید آن مرغِ رهبه دام نمی     هایِ مازدنِ معانی به سایهاز نوک

 تنها مگر پروازی حجمی و بالی در ژرفا    

 یِ این تعاریف را     به هم زند تناسبِ دروغینِ همه

 اند؟کنند     پس خودِ آنان کجایگان دارند پرواز میدر آسمان تصاویرِ پرنده

 شان از قلب تهی؟هایست و پنجرهاند که افکارشان آهنیاینان کیان

 اش از شعر و از عشق چراغانی است     تنها تویی     آن که چشمان

 گشایند وگی     و از تو است که کلمات درِ تابوت را میای درختِ بارآورِ زنده

 ه پا داردیکی     نه     این که شاخه تنها شورتی را بآیند یکیاز آن بیرون می

 کند     و آسمان را قابی چوبی یا فلزی گرفتنتجاوزِ متجاوزان را به بهار تبرئه نمی

 شود     گان نمیمانعِ پروازِ بلندِ پرنده

 نامِ نهانی از عدمِ توانایی در درکِ فطرتِ خویش     دیوانه     آن نیرویِ بی

 ایِ معانی     هجا رهروِ ساختنِ راهشود     اینیعنی که شاعر می

 شود     نما مییِ مرغی رهجا سرِ کَندهو آن

 دستان در امرِ تجاوز به حقوقِ شریفِ انسانی     ای چیره

 هایِ درخت!گانِ جمجمه بر شاخهگانِ چراغ در چشمِ عاشقان     رویانندهای کُشنده

 وجویِ خدایی محجوبای هستم که به جستجاییمن آن حجمِ همه

 زنان     بالزنان اما ساکن     ساکن اما بالبالبال

 دوزم     شلواری از صدا و پیراهنی از نگاه را برایِ مردانی می

 به خانه و ابر به ابر شان در کهکشان      خانهشان در زمین است و روحکه جسم

 کوزهوجویِ حقیقتی یگانه روان     با چراغی از فروتنی در دست و بیقرار به جستبی

        شان عطشان     یوزآرکامِ هر روز 
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 بگذارید آمدن نیاید! 
 هایی روییدهشان ما هستیم     جمجمههایر درختانی که شاخهد

 با رؤیاهایِ سبزِ بازگشت به آغوشِ شما     

      هایِ شمانشستن و نوشیدن از نورِ نوِ سخن

      گیانتظاری همیشه  کشاند   یِ پنجره میتنگیمناظر را به سویِ دل

 د     و صدایِ زنگِ سکوت     چرخیِ پروازِ برقِ رازِ چشم میدر بر پاشنه

 گذاردیِ یک نگرانی را بر جای میماهی     سیاهیگوشیک در فرهنگِ سفیدِ دلِ 

 توان رسید؟     سنگی با عفتی چنین استواربا اسبی آهنی مگر به کجا می

ها     با یِ خویش را     در زمین که دید؟     در میوهدوستانهدِ انسانایستاده بر رویِ عقای

 شود     گانِ در خاک است     که خورده مییِ خوابیدهجمجمهپیامِ ها     میوه

 شود؟     یِ صفِ طویلِ افکاری با صفتی االهی     به کجا برده میجنازه

 آسمان هم مانندِ در زمین     گان درختانی در حالِ پروازند     در پرنده

 شان نه بسته     که بازند     و پروازشان تنها برایِ پرواز     هایِ عشقبال

 شان در جیب     یِ آسمان و     گذاشتنهایِ آبینه برایِ جمع کردنِ مساحت

 از دلِ تنگ و زارِ خویش     دوستانی را برایِ خویش "انتظار"یا در بانک     

 رفته به آن دوستان وقِ افکارش     بوستانی را درآورده     و خودش رفتهامعاو از 

 بازنیاید      "آمدن"بوستان تبدیل شده     پس بگذارید که اصلن دیگر 

 هایی را     مرغِ خواندن نخواند     و دانش نداند     ضمیرِ ظلمتِ دانه

 جا وهایِ آهنی اینسبکه از آنان درختِ سترونِ انسان سرزده     و مقصدِ ا

 جا زنگ             حرمتِ لوالها آن
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 یِ بدقولآن ستاره
 اندازدیِ بدقول     آسمان را از چشمِ ابرها میچشمکِ یک ستاره

 اندایدای از اندوه میشوقِ زیبایِ اندامِ عاشقان را سراپا     نخست سرد     سپس به الیه

 هایِ دروغِ این دنیاگونه ارتباطِ کوچکی با پیچ و خَمداند که در هر کجا و هر ربط می

 کند     و تو را از خود گریزانقرار     بط را از دریا بیزار میبط را منزوی و دیوانه و بی

 ات در هیئتِ آدمی     به خاطرِ خالصه آمدن

 آب و گیاه     ست بیهایِ شما بوستانیدانم که ندانستنمن می

 یِ شما     یِ آینهچشم و روییدوختن در بیشمناک است چوحشت

یِ مهربانِ متقیان     تان از دستِ تقههایست     و خانهتان آهنیهایشما که کتاب

 یِ غم و جورکنندهاز آن به ما ارمغانیِ بدقول     فراری     آری از آن ستاره

 هاها در هیئتِ واژهمهها     و در ناها و بر بامها که در پشتِ پنجرهچه آدم

 یِ خاک را به چشمِ خود ندیده وها که بدرفتاریبه سنگ تبدیل نشدند از انتظار!     چه بط

 شیشه     پهناورِ یِ پیشانیپاکِ گاهِ آب نشدند خوار!     عرقِ در پیش

     گوید  هایِ بشری قصه مییِ برودتِ بیشهاز نامستی و ناراستی

   هایِ سبزِ نیامدن است      شان     منجیای که درختانزدههایِ شباز ریشه

 یِ در و دستِ تو در آینه     صدایی را به دنبال نداردهیِ کوبپریدهتصویرِ رنگ

 خواند     ست که میهایِ آهنیهایِ آهنی را     تنها چشمکتاب

 زدهمه زنگها هاش را میخاش چنان باشد     و ادیانای که چنینآری خانه

  یِ بلبالنِ چاالک باشد!تواند چاکِ النهاش     کِی میهایِ در و پنجرهچوب
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 گیرد چراغیِ زمانه میزبان از تاریکی
 با احوالی پریشان و دلی شکسته که تو داری از این دست     

 درختِ من به خود آمد و امیدش را از بارِ اوهام تکانید     

 یِ ارتباط با نادوستان     جاودانه برست     و برگیشاخ و مصمم از بی

 گردد     هایِ خودش میتولد به دنبالِ آدم     با سرزدنِ تولد

 هایِ جورواجور را بر دوشِ آنان بگذارد     تا بارِ وظیفه

      برهاند گی بندهو روزگار را اندکی از تاریکی و سرمایِ

 شان در نیامپاهایی از پیام     دستان    جا صورتی از صوت دارند اشیا این

 چرخد     ای از خون و اشک است که به دورِ خورشید میو کُره

      (مثلِ معصومیتِ یک گوسفندِ قربانی) چرخاند ما را با خوداختیار میو بی

 یِ تیزِ خنجریِ سُرخورنده از لبهای خورشید     ای استفراغِ نهانی     ای سرگیجه

 یِ تنِ درختتکه کردنِ طنازیشود به تکهیِ کارِ تبر     محدود میعرصه

 مانددور می یِ تبرطنینِ ترانه و رقصِ افکارِ درخت اما     از شبیخونِ آهنی

 دانم     که با تولدِ وظیفه     وظیفه از غبار تا کهکشان     از اشیا تا گیاهام و میدور مانده

 وصیاتِ هر یک را به دقت بررسی     از حیوان تا انسان     خص

 گذارد کاری     یکی را خدمت و یکی را خیانتهر یک از آنان مییِ و بر عهده

 یکی را کفر و یکی را دیانت     ارتباط با تب و تابِ باغ     

 گیردهایِ زمانه میناگزیر است برایِ رنگ و رویشِ گیاه     و چراغ     زبان از تاریکی

 یِ زمینِ من از نور     مینِ تو از ننگ و لکهیِ زلکه

 واند کرد و دور     تنه این و نه آن را هیچ جارویی پاک نمی

 شودیِ تو است     روزی خسته و پژمرده     روزی بسته میگیدفتری که در زنده

 گینکند و     در انقالبی رنهایِ خودش را از اطراف جمع میمرگِ من اما مصمم     دامنه

 شودیِ یک هسته میباز سرسبزی
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 مسیح سوارِ جت
 ای از آن بیرون آمده     در یخچال تَرَک برداشته     جوجه یمرغتخمِ

 خواری     و من بارییِ گیاهبه من سالم     و توصیه و درِ یخچال را باز کرده

    یِ وجودِ تو را در چشمانِ شیرِ بیابان  یِ درندهیِ قهوهتصویرِ قحبه

 یِ انسان پرده برگرفتهکنم     از رویِ دیسِ حدیثِ هستیبرایِ او بیان می

 کنم     عیان میبرایِ او هایِ هنوز نیامده را     شَکرِ زمان

 هاشان نسبت به راهخواهند برایِ سخاوتپاهایِ سخی پاسخی نمی

 یِ این روزگار     روزی سوارِ خر و     شود آیا تیره و تاریمی

 اشای که در بیابانبرایِ همیشه از این سرزمین دور؟     کجاست بوسه

 داران راضی و پُرنور؟یِ تمامِ جاندیگر دوست باشند و     چهرهو پلنگ با یکگوزن 

 مرغ     ترین جا است برایِ نگندیدنِ تخمِیخچالِ قلبِ ما به

 چشمانِ تو است کند     این تنهاو ماهی هرگز به هیچ دریایی خیانت نمی

 کمانیات رنگینکند     و گوشانیِ خود میهمانی میرا به خانه تصویرِ دو شیرکه 

 قدر عروسِ چوبی و سبزکند     چهگانِ آزاده را مییِ ستارهکه نمامی

 راز! شان که باز و     سرشار از گُل و عطرِدر بوستان ایستاده است     با دستان

 کند!     یِ عشق را میداریکه پاس      پالستیکییِ غیرِقدر پروانهچه

 رود     افسارِ خود را به دستِ خری سپردهپا دارد راه می 4جا چراغی با اما هنوز این

 رود!     ای گُلِ میمون     یِ خدا میاش که دارد به جانبِ خانهبه گمان

 خاک و آب و آفتابات به ات انسان سرزده     ای اتکایای از تکاملِ میمون

 جایی استتب و تاب     از آن جایی که رویشِ تو همهدریایِ نقش و نگارت در 

 ات هم     طبیعی و مجانی است     هایپس دروغ و صداقتِ انسان

 اگر مسیح بازآید     برایِ سفر به هر جهتی در زبان    هایِ آینده و در شَکرِ زمان

         سوارِ جت خواهد شد
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 هایِ نوریباری بر دوشِ ساللهکو
 اش را دهان گذاشته     مثلِ بلبل زبان درآوردهخورده و نامِ چاکای چاکتپاله

 آهییِ یِ اشک و کِشندهاش به ظاهر ریزندههایاش از خودخواهی     دندانفرم

 بَرَد     فراز و فرودِ آوایِ رازآمیزِ موسیقی را اما     عقابی به منقار می

 اش     هر دو تأثیر پذیرد     کوه هم از نور و هم از تاریکی تا

 یِ وجدان را     روزی اگر پیدا شود آن خاکِ در خود دارنده ریشه

 هایِ پنهانِ جانِ ماباز خواهد شد گرهِ بسیاری از مشکالتِ جهان و     گشوده پنجره

 یِ میانِ شما و معشوق     و دیگر فاصله

 هایِ نوری نفس نخواهد کشید     سال یِدر تهِ تاریکی

 اش پُربها ـ     در قوطی پنهان نخواهد کردو طوطی تقلیدهایِ خودش را که به خیال

 دانی     یِ کمال میای که کروی بودنِ خودت را     نشانهای تپاله

 رانی     از درگاهِ خویش می     یِ دیگر راو اَشکالِ هندسی

 قدس با تن دادن به لذت      یا لذت گرفتن از تن     دانی که تآیا تو می

 گانِ زیباروی     گی با فرشتهخوابههرگز تضادی ندارد     خدا خودش از هم

 روز خواب ندارد؟     آری در فراز و فرودِ آوایِ رازآمیزِ موسیقی     شبانه

 بافدتأثیر و تأثر را می اش    یِ نگاهیِ نافذ و فلزیعقابی النه دارد     که با میله

 ای شایسته برایِ وجدانِ آدمی فراهم آید     تا سرانجام جامه

 و عمرِ زیادِ فراق عاقبت به سر     

 هایِ سنگینِ نوریاش را سالهایِ رنگینفراق از معشوقی که وعده

 کنند     یِ خویش حمل میباری     هنوز دارند بر دوشِ خستهدر تهِ تاریکِ کوله
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 دیوار از آوازِ قناری 4
 دیوار از آوازِ قناری نیست     و سقف و کف نه از پرواز      4وقتی 

 هایِ من دو انسان خواهند بوددان نه در حالِ تلفظ     بالو رنگِ زرد بر لبانِ رنگ

 ات رایِ باغِ درونِ اتاقواره بسته     که هستهای همو تو پنجره     در حالِ سقوط

 نوازد     برایِ جوهرِ عشق     تنها از دور می ماه

 ی نیست     یِ پیدایشِ جهان     جوابیِ اولین جرقهگیگونهچون برایِ چه

 کندو از ارتکابِ صدها جنایتِ سنگی در زمین     سقفِ آسمان سقوط نمی

 آورددیوار از آواز برمی 4ست     که یِ رنگ و رویِ قناری مهندسیدر زردی

 هایِ سختِ واقعیت     جانِ شاعر را خاک و نمی     که از دانه و

 بینمبا بالی بینا دنیا را میمن آفریند     هایِ زمینی را میباغی باالتر از باغ

 یِ کتابهایِ سنگییِ بلندِ میادین     تندیسشنوم     که در تنهاییو آن روزی را می

 ای ندارند کنندهدیگر هیچ مالقاتآفتاب      هایِتنگ و در زیرِ تابشِ شرارهدل

 ای     که نخستین مهندسِ هستی بودی؟     پس تو کجایی ای هسته

 ات همیشه باردارِ شعر بود     و برایِ به دنیا آمدنِ هر یک از آنانای که شکم

 کشیدی     ماه انتظار می 9

 ها ماسیده     ترین پنجرهدلیِ پاکات بر شیشههایای که نورِ چشم

 ات را در گوشِ خویش دارند     ها هنوز حرفِ شیرینِ پاهایو ماسه

 دو دنیا دو بالِ یک کبوترند     و وقتی فواره واژگون است و     

 ماه را هوایِ پایین آمدن     و تشریحِ جسدِ جنایت در هیچ اتاقی نیست

 یِ عشقِ قناری به آوازراییجوابی برایِ چپیداست که آدم و حواهایِ امروز     بی

 یِ مخازنِ هزاران رازیِ رسیدن به هستیگیگونهو چه

 کنند       باغ     سقوط میهایِ بیسنگ یِ خونیرِوبا سر بر سط
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 هایِ نوای پُر از نگاهپیاله
 شودای باز نمیسایهای به سویِ همگان     دیگر پنجرهگفتی که در عالمِ مردهتو می

 شودبه بازپرسی از احوالِ آدمی     آشکار نمی     ییِ درکسی در آستانه دیگر

 شود     جا     از دریایِ سکوت پُر و خالی میگفتی که پیاله آنتو می

 گانِ خاک     سایهو نه هرگز پیمانی شکسته     پس این همه هم

 گوینده شفافیتِ آب     شان سخندر چشمان

 گانِ سرزمینِ مرگ     رسیدهکننده به تازهتعظیم و آن بادِ با وقارِ

 هاست؟     حضورِ قاطعِ غبارهایِ زنده بر در و دریچهاین سیمرغِ آتشین و رنگارنگ چی

 ای دارد     ست؟     عشق در ذاتِ خویش اندیشهبِ کیقلبرایِ 

 گردندگِردِ آن مییِ تمامِ موجودات چه زنده و چه مرده     بر یِ مداری که ستارهزاینده

 خندندهایِ خامِ میوه در درخت میشان هم پنهان     به قضاوتهایحتا در گریه

 هایِ بر باد رفتهای موجودِ سرشته از خاکِ دروغ و آبِ تظاهر     و شما ای ایمان

 هااش برایِ خدایانِ کهکشانیِ بشر رویِ هم رفته     ارزشگیزمین و تمامِ زنده

 تر نیست     بیش هم ألها     از ارزشِ یک شنبرایِ آن خ

 گان هم خواب ندارندگردد     مردهو در زمینی که مدام به گِردِ خویش و خورشید می

 شان     ها     و از حرکتِ تخیلشان تابشِ قلهقرار ندارند     از تپشِ قلبهم 

 یِ عشقاری از ریشهی عاد     آری با اندیشهنگیروقارِ نوزادانِ آینده نشأت می

 واره خام باقی خواهد ماند     و مدارهایِ سبز     هممیوه در درخت 

 هایِ خونِ خنجر خواهد بود     مسیرِ گردشِ قرمزی

 گوید     صدا میاش  یکگان دارد با تمامِ اجزایعالمِ مرده

 را پرسیده استهایِ تو     احوالِ مجا آمده با بالکه سیمرغی تابان و تازه به این

 مان     هایِ آتشینِ گذشته     اما درنگذشتهو به یادِ پیمان

   نوشیده است          هایِ نو به گیتی راای پُر از نگاهپیاله
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 یِ کوندیکتاتوری
 شوند در زیرِ پایِ آدمییِ روزها له میماندهیکی     تهتندتند و یکی

 هایِ امیدِ اللهآتش     روشن است     و هالهیتوتون و بچنان این سیگارِ بیاما هم

 شان هست فراقهایی که ارمغانهایِ داغ     و درفشبا وجودِ شکنجه و شن

 خوانی     شاید رازِ جوانی و جذابیتِ ماهکوبی و غزلباز مشغولِ پای

 اش     در تنها سفر کردنِ او باشد     یِ سفیدِ اندیشهگیو جاودانه

 ی بودن برایِ خودش     کشتی گرفتن با کلمات     در معشوق

 ای نشستنزند     باال رفتن و بر سیرتِ ستارهکند و هم بر زمین میتو را هم بلند می

 فشان دارد     ولی از جاودانه در بطنِ زمین خفتن     ای از آتشصندلی

 یِ ما     نیستی هستیزند به سیگارِیکی     پُک مینالد     تندتند و یکیسنگ نیز می

 آید     وقتی که کاری از دستِ شما برنمی

 گان را موقتنیِ ستارهشکنجهیِ خورشید و هایِ خونیتر است که خاطرهبه

 زارانِ مغزِ خویش بسپارید     تا به روزِ حادثه     به قسمتِ سیاهِ سایه

     دمار دربیاورید      از دو و سه محتوا در اَشکالِ هندسه

 یِ اوست     داشتیچشمیِ امیدِ الله برقرار از بیهاله

 زندو وقتی سرنوشت انسانی را مثلِ هالتر     رویِ سر بُرده و بر زمین می

 شکل داردزند     ماه رازی دایرهای را رویِ سر بُرده و بر زمین میکلمه

 ات به اشتباه نگیرده دستدار     کای در ابرها از آن خبر دارد     هشکه تنها نقطه

 زایند    اش میهایهایِ مار!     ماری که آذرخشبندی از مهرهدست

 هایِ سیگار     و سرعتِ پُک بر نُکِ لب     تو صبور باش!نَفَسو با وجودِ نَفَس

 ترین تصمیم     از تصویرِ تندِ چشمِ خشمهایِ درستشوند خوشهزیرا کور می

 نفسیِ شکستهتر از آن صندلی     آن صندلیچارهو بدان که بی

 موجودی وجود ندارد در عاریتِ این هستی     
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 ها     ای حقیر شمرده شده که جز کونِ انسانصندلی

 ایِ تاریکِ کونِ خددیکتاتوریای که گذارد او را     صندلیکسی محلِ سگ هم نمی

                 ند کاش را     در گلو خفه میترین کالمِ تابانکوچک

 

 

 پوشرازهایِ کفش
 هایِ خیرخواهِ رؤیااش را     جز دستگی کفشی به پا دارد که بندهایرازِ زنده

 گشاید     و فرقِ میانِ ارتجاءِ من و ارتجاعِ تویِ اشعار نمیو اکتشافاتِ ارتجالی

 ایِ نوریهست به ابعادِ تشکِ پهناورِ ساله یک است و نه دو     که مساحتین

 جز عشق کدام درخت است که دوری از او     ثمرش هست سردی و غربت و کوری؟

 ساده است بخشیدن به دیگران چیزهایی را     که آدمی خود آنان را در اختیار ندارد

 هایِ اعماقِ دریا(     گانِ آسمان و مروارید و مرجان)مثلِ ستاره

 هایِ رعده بیدارباش گفتندارهایِ برق     از آن همشاز آن همه هُ

 !دریغا که ما بیدار نشده و ندانستیم که بارانِ تیرباران     و برفِ شکنجه در راه است

 زبان     بهارانِ سبزینهشعر را بر سرِ پُربهایِ یِ تاجِ دریغا که شنایِ رؤیا را در دریا     و تجلی

     گاهجا جا و آنندرختِ عشق هم اما هزارهزار     و ای     !جدی نگرفتیم

      جز رزم در راهِ واالیِ آزادیدارد      را ها شاخهپیچِابه شکلِ پیچ مارهایی

 دارد؟به ظلمتِ ضمیرِ حیوان ارمغان می     چه چیزی نامِ درخشانِ انسان را

 توِ زمانی که چیزی را صاحب هستی      

 ی     فرقی فراخ دارد با توِ زمانی که آن چیز را فاقد هست

 حیاطِ زندان     یِ گوشهخلوتانبار شده در هایِ تهی از پا و تلو کفش

 شان     که به خاک سپردن    ایت از حیاتِ رنگینِ رازهایی حک

    کندآب را از چشمانِ سنگ جاری می
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 اقرار
      کندفرق است میانِ صاعدی که از هوشِ کوه صعود می

 ایِ نفرت     روشن کند چشمِ ما را     هتا صاعقه بباراند بر بیابان

 اشبخش بر لبانِ شما را     با ساعدی که تنظیمِ ساعتو بگیراند سیگاری رهایی

 گزاردانبارِ رذالت میرو به زر و سیم دارد     سبیلی از جنایت     و نماز بر تل

 در این زمینی که هیچ نبضی قرار و     هیچ قلبی خواب ندارد     

 امام را من ننوشتههایهایِ تمامِ کتابکنم که تمامِ نوشتهرار میمن اق

      1«من دیگری است»زیرا 

 هایِ حقیقتجوییمِ دانهگان را به جُرو تو آن صیادی هستی که پرنده

 دهدو نوشیدنِ آب از آبشخورِ عدالت     محاکمه و تحتِ تعقیب قرار می

 کنداعدام می پرواز راها     عصیانِ انسانیِ دهانِ خاموشی آن صیادی که برایِ

 ر جاندای آخرین قله نیست دست باالیِ دست بسیار و     هیچ قله

 یگاری دست بر پیشانی کِشانسگذارد و     سیگاری داغ بر دلِ انسان می

 کند به انسان     ای درخشان را عرضه میاندیشه

 نشیند     قضاوتِ جان میگانی که پشتِ میزِ ای از پرندهو هیچ پرنده

 دهد     یِ آسمان نمیرأی به محکومیتِ عواطفِ آبی

 سازی     مان مییِ ساعت     یک کاین تنها تویی که از دو عقربه

 هایِ مرا نشانه بگیرییِ نوشتهروشنی     رَشکتا با تیری آغشته به زهرِ عقرب 

 نام     ده و بییِ مرات     به آن دیگریو با این نشانه گرفتن

 بداری نکِ الهام     جانی تازه و شفاف را ارمغانیِ خُاز چشمه برایِ نوشیدنِ نوایی

        

 

                                                 
 آرتور رمبو  1
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 مدارهایِ مخفی
 گی     یِ بسیاری هست در زندهمدارهایِ مخفی

 یِ تو دست یابد به آنان شبی     که اگر ستاره

      خاکی کند به غرایزِ پستِپاهایِ من برایِ همیشه پشت می

 هایِ اطالعاتی و امنیتی     با هر نیتی     سازمان

 وسطِ پاهایِ مردان را     به کدام گُلی بدانندکاوِ کنجیِ خواهند حتا گرایشِ آن شاخهمی

 یک بخوانند     درختانِ معاشرشان را     یکمختلفِ نامِ 

    کند  جنایت می     چرا از رکابی که در حقِ راکب و مرکوب

 نوشد     کنند؟     چرا از خاکی که خونِ ما را میگانِ آسمان سقوط نمیستاره

 ترکد؟     شان نمیشوند و     حرصها سیراب نمیآب

 شود     در چرخش بر گِردِ مدارهایِ واال و نهانی     خانه و خانواده فراموش می

      شوداما در زیرِ آن فراموشی     نگینِ دیگری پیدا می

 نگینی که تابشِ جورواجورِ تمامِ اجزایِ جهان را در خویش دارد     

 کار هم     روزِ تعطیل ندارند جانورانِ جنایت

 مثلِ شاعرانِ االهی     هایِ اطالعاتی و امنیتی     مثلِ نباتاتِ سازمان

 و جز به پرواز ادامه دادنِ ما     هیچ پیامی برایِ شما     

 گان جدا شدند     آن پرهایی که از نیامِ پیکرِ پرندهیِ رنگارنگی

 یک شعری گفتن     یک شعرِ نابی          / و بر رویِ سرِ سفیدِ ایام فروریختند

 یابیاش در صدف     صدفِ کماش دریا     دلدهان    مرگ و به رنگِ آبی بی

 د     صدفی که تابشِ جورواجورِ تمامِ اجزایِ جهان را در خویش دار

 زارِ عزمِ من     کند از سبزهاما با این وجود چرا باز عزا     عزیمت نمی

 گردد؟     ام مییِ شادِ خانهای بر گِردِ در و پنجرهعزایی که چون پروانه

 وطن      خیاطی ازهاست که لباسِ تو بیرا سالو چ
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  هایِ خسیسِ خارجی؟ شود در زیرِ بارانمیندارد خیس 

 

 

 

 گانِ پرچمِ آمریکاارهست
      داشتندمی زبان را در اختیار دبانِرنت هم ااگر حیوان

 یافتند     شاید دوستانی آسمانی را برایِ خود می

 یِ تو راگذرد و درِ خانهبافتند     روز از کوچه میتاجِ برتری بر انسان را برایِ سرِ خود می

 گوید     می "رادرب"زند     به تو ای از بیداری میبا تکه

 یِ موجوداتِ عالم     ِ حقوقِ همهو با تو سخن از برابری

 از جماد و اشیا گرفته تا فرشته و آدم     

 گرِآسمان     گانِ عشوهگانِ پرچمِ آمریکا فرق دارند با ستارهستاره

 سامانی که هستند مرا در جان     گانِ بینیز با ستاره

 قدر جانورِ میلیونر و میلیاردر وجود دارند!جهان     چه کشورِ دیگرِ در آمریکا هم مثلِ هر

 رانندها     با خود و با دیگران سخن میو با زبانِ فاخرِ ذخایرشان در بانک

 کنندبانگِ بلند و نایابِ خدا را در سکوتِ بازارها     خرید و فروش می

 گیری و زندانیبه وقتِ دست  یِ تو چرا به وقتِ فقر و بیماری   دوستانِ آسمانی

 ؟ای شهید     ای برادرِ تنهایِ خویشخورشیدی     به نجاتِ تو برنخاستند با تکه

 بر خاکِ تو یِ فروافتادهگیگان بر تاجِ زندهزنندهچه شد که بوسه

 شان سرشار از آب؟حشراتی که چشمان     تنها حشراتی بشردوست بودند

 زند     ای از رؤیا مییِ مرا     با تکهخانه گذرد و درِشب از کوچه می

 زند     چرا نردبانِ زبان را از حیوانات دریغ داشته؟گوید خدایی که دَم از عدل میو می

 سرآمد را     خدا در پیچِ هر کوچه و     در خَمِ هر سخن کاشته؟برایِ چه کسی انتظاری بی
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 زایِ قرینهقریه
 ست     شدنِ چدنیضایِ شعرهایِ من     مچالهروشنایِ ففهمیدنِ تاریک

 یِ قراینِ غریبِ آنهاپیچِ هستی     که از قرائتِ چاه و چالههایِ پیچسرگردان در کوچه

 خواهدهایِ دیگرانخواهد که از نمیتو رَستی و نرَستی     هر کسی می

 خوردعِ معنایِ خدا میگاه     که سرِ سنگ به مانسودی را به دست بیاورد     اما تنها آن

 قرار بودمشود     من ساعتی بیآید     و گیاه آدم میاز بدنِ حیوان خون می

 شده به رویِ مچِ دستِ تو     سخت در انتظارِ دیدارِ رویِ زیبایِ حقیقتبسته

 شعرهایِ من پُرفراز و فرودِ اما دریغا که از نیامدنِ حقیقت     فضایِ 

 ام پریش شد     گیسویِ گیاهانِ جنگلی     گرگ شد و میش شد

 تا همیشه در ابتدا باشد شاخه و امیدوار     مبتال بودن به عشق الزم است     ای یار

 ها     هایِ خویش فراتر رفتن     و دانستن که نقطهو هر روز از روزِ پیشِ اندیشه

 سانبه یک یِ کس و ناکس راگییِ زندهگاه که به سودشان باشد     جملهآن

 ها     گیگونهچراغِ چهرسانند     در چراگاهِ بیبه پایان می

 وار     فهمیدنِ این که چرا گاهی آدمی پلنگ

 واراز هم بدرد     و چرا گاهی فرشتهاو را برد تا ای را به دندان گرفته و میکلمه

  دهد    یارِ غار و نایارِ غاصب را     از حصارِ اسارت نجات می

 کند     دشوار است دشوار     یا حتا غیرِ ممکن!و حتا خودش را در این راه قربانی می

 زا دارد     که قربت و غربت را     و دوستی و نفرت راای قرینهیِ تنِ شما قریحهو قریه

 یِ من     شعرهایِ وحشیوهمِ زند     زمان و در یک مکان ورق میهم

 چراغ     اسبِ اصیلِ بی ای     دافساری اهلی دار

ات هر شب حقیقتی را پاک کننده و حقیقتی تازه را به جایِ آن نویسنده ای شیهه

 یِ چپ و     ساعت به رویِ مچِ دستِ نیروهایِ سیاسی

 یِ راست است گرچه     اما دیدارِ من و آن خواننده  نیروهایِ سیاسی
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 هنگامی که من و تو و او هر سه  یِ درونِ یک قوری رقم خواهد خورد   در قشنگی

 روشنِ سرزمینِ خدایی که خودمان هستیم تسلط یافته     به تاریک

 مان     هایِ پیشانییِ شبنمو بافته

 داشتِ آیندهچشمهایِ بیبه غُلغُل درآیند از اقیانوسِ عشق
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 گوشهضلع و بیمربعی بی
 در کنج و کنارِ فقرِ زمین و       ا رفیقانی فرزانه و فریداگر حقیقتی وجود ندارد     باید ب

 خوانان و قاطعانه آفرید     پرید     و او را نغمه هادر فراز و فرودِ غنایِ آسمان

 کشتی و سکان را که دید؟     و اگر خدایی...     ناخدایی بی

 ا از هیچ شکلی     اش رکه شنید مربعی را که نه ضلع دارد و نه گوشه     نه محتوای

 اش دیربر دوشِ خویش توشه؟     معمایی پیر است جهان که گرچه گشودن

 اش     طعمِ مربا را دارد     سنِ تو بسیار سنگین شده و در سبداما بوسه بر لبانِ جام

 اندازداش نیست     و دریا در یادِ من سنگی میدیگر امکانِ برداشتن

 هایِ مرحومیا ندارد     آیا از هیچ کجایِ جانِ خاک     که معلوم نیست حقیقتی دارد

 شان     یا از کنج و کنارِ مساحتِ شیرینِ خواب

 گی نخواهد رویید؟     هایی از زندهای با نشانهدیگر دانه

 هایِ پاک     گی از نیتآیا مرحومیت محرومیتی همیشه

 هایِ مناظرهایِ صدا    پس چشمس گوشپ     است؟ پشتِ الزمِ هوایِ الکاز الکِ تازهو 

 گی ادامه خواهند داد؟     برایِ چه کسی به زندهدیگر      و دهانِ کلمات

 ها هم نتوان دیدترین میکرسکوپحتا با قوی     اگر رفیقانِ فرزانه و فرید را

 زندها میها و ویروسیِ تنِ میکربپس ابعادِ تنِ خدا     تنه به تنه

 آیدیِ مربا میاش بویِ ترانهیِ او را     که از سفرهفقط درِ خانهها و دست

 ربی گفتن است     و در باطن     یِ ربیاو که در ظاهر مُربی

        حقیقتِ مربع را به خاک سپردن
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 شکلای مربعبوسه
 جویند     هایِ تو را میاش     لبیِ دو پایدو دستِ او به اضافه

 ها دلوهایِ خودشان     چاه     من به شکلِ مربع باشد یِتا بوسه

 ها زبانِ خودشان را دارند     و هیتلرُس     چشم

      پیالتوسِ قرنِ بیستم است یا پنتئوسهیرودس 

 شان     ترین یارانباید با دستانِ نزدیک    گین را این بار غم هایِقرقره

 تری نشست     هایِ تازهد با آینهبای     یعنی با دستانِ شادی باز کرد

 باید از خویش پرسید          ای راز و نیاز کردناشدهِ کشفبا اَشکالِ هندسی

      سازد؟شرابی شیرین را می     از آب که ریختنِ کدام آرمان در آب     

 هایِ خودشان را     ها پلکانهایِ خودشان را دارند     چشمدلوها چاه

 آیم     قرن فرا میپله     و قرنپله ه من از آنپلکانی ک

 هایِ روشنِ شهرِ شعرگوشی در باغهایِ تو را نظاره کنم     با بازیتا بلوغِ شادِ گوش

 زده را از این دیار رانده     هایِ زاغمعناهایِ زنگاری و سنت

 هایِ دوردست آواره کنم     تا بوسه کامل باشد     در ویرانه

 آورد     نام درمیالعِ خود را از زیرِ زوایایِ تاریک و گمع اضمرب

 کند     ها پرواز میو به سویِ دست و پایِ کسی در افق

 ترهایِ تازهدارِ آینهو دوست     خویش است یِهایِ زمانهکه محکومِ پنتئوس پیالتس

 ری حساستر     آری شاعاش شرابِ شیرینِ عشق     خوش نشستهو در استکان

 ست مادرزاد     صلیبی از عصب دارد     و خدا معلولی

 دارِ گردون نشستهیِ چرخدر صندلی

      جانب بَرندهجانب و آنهیچ علتی جهان را به اینو بی

 زنان     نفسخودش را نفس     قافلههایِ گیاز روزمرهتا عقب نماند و 

        شندهدر پشتِ سرِ هیتلرها کَ
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 غلی شریف داردشعر ش
 توانستم ثروت را بر مروت ترجیح دهم     و جادو و جنبل را بر دانشمن هم می

 هایِ روحی را زدودنتوانستم به جایِ جارو زاده شدن     و میکربمن هم می

 ام را با زد و بندها     شانه زنمدیگران بیاورم     و موهایدلِ زدن بر زخمِ به زخمه روی

 خواست که بماند  امام خواست که نمیرد     زنشعر است     زناش ام نامزن

 خواران     یا ماندن او را خواست     برایِ بازخواست از خیلِ خون

 عِلم را برآوردن و برایِ رفتن به تهِ چاهِ روانِ آدمیان     و دلوی از عُلویت

 روزهایِ خزنده دارنددوزی تعلق به لیسی و کیسهاش در این میان     کاسهو گذاشتن

 روزهایی که جز به معده و به مشتی از روده     عشق و اعتقاد به چیزی ندارند

 هایِ رنگارنگ     دریاها به انقالب و     و از رَشک

 آورند     اما اکنون شب استشان     روی میهایِ سنگیها به گره کردنِ مشتهکو

      "هایِ منتوانستممی"و      اش را رنج از شدتِ تب استمخملِ مِشکی

 ام     به رضایتِ رودیِ چشمهایِ شادیاند     و قطرهبه ستاره و سرود تبدیل شده

 هایِ ریزِ آب است     یِ موجخندِ تو روشنیاند     لبدرود گفته

      ایاش بر هر شیکه از دست کشیدن    ات سرشار از جادویی و چشمان

 ها پیدا نیست که چرا     شود     توانستنتبدیل می آن شیء به شعر

 خواهانند     به یکی جارویِ جلیلِ توفان شدن را می

 خوابانند     دانی از ذاللت و حسادت میو آن دیگری را در زباله

 گانِ هواایم و در میانه     به رویِ سرمان پرندهقدر پیداست که ما معلقهم این

 اند بهانه     مان ماهیانِ دریا     برایِ شما شدهو در زیرِ پاهای

 یِ شرارت     گیزدنِ گیسویِ همیشهای برایِ شانهبهانه

 پروانه افکارِ  در قلب و پُرحرارت     برایِ شکارِست ا کُشتنِ هر چه اثیریبرایِ 

 ماند در یادشادی می افسانه و باد     تنها آن شمشادِ در این جهانِ
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 داندکند فریاد     آن شمشادی که میهایِ آسمانی میو ثروت اش در سودکه دهان

 شعر شوهرِ من است     و شوهرِ من شغلی شریف  دارد     

 سازداش قالبی میو شوهرِ من شرکت ندارد در انقالبِ دریایی     که قابله

 ناکِ امواجِ دیروزش را     تا اطفالِ تاب

    هایِ آب بگذاردکوب بر کوههایره به دست و پایای دفردا در دامانِ دایه

 چشم وای ابریاش خزنده بر روزهایِ خاک     دایهاش نهنگ و     خشکیای که نامدایه

 گان     زباله و عذاب  یِ ستارهدارنده به سرودِ شبانهارزانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسمای میبرایِ خودم نامه
 خرس     سفید باشد یا سیاه      کند که حرصِبرایِ ما فرق نمی

 عینک     و آهِ شما را ماری عینکی بخواند     یا بی

 ست که برایِ همیشه     توسطِ شبیخونِ سیانور دزدیدهنوری یِ عزیزِگیمهم زنده
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 یِ مبارزهاند از ادامههایِ سازی     که دست کشیدهیِ سیمگینیز بریده

 جوگو بر شانه     و گیسویی صلحگانی سخنبا ستاره  گُلی زیبا در لباسِ نظامی   

 کندچشمی که با زیباترین مناظر ازدواج میگانِ درخشان است     یِ پروانهکه خانه

 تری به دنیا بیایند     هایِ تازهدانِ زیبایی     حقیقتتا از زه

  نویسم     تا فردا در دوردستی    ای میو من که برایِ خودم نامه

 با دهانی نو هاها و سیاهیآن را بازبخوانم     و کبودی     یبا چشمانِ مار یا کبوتر

 یِ مبارزاتیِ بازینوهیِ بیبه نتیجه قاه بخندندقاه

 ریزد     ای پیر مییِ پایانِ شبِ سیه را شیری دلیر     در پیالهسفیدی

 یِ تو را بزندد و درِ خانهتا شاید روزی جوابی جوان و بدیع     مثلِ پلنگ بیای

 ها از راه و رسمِ مبارزه     یِ آن همه انسانگیو بگوید که بریده

 یِ هستی است هایِ سلسلهیِ تأثیر و تأثرِ تمامِ حلقهگیاثباتِ پیوسته

 ها     یِ راهنمایی که چراغِ سنگیگان     راهیِ چشمِ کُشتهو نورِ رنگی

 برایِ فرق مهم نیست که مؤمن یا ملحد     شود از آن     روشن می

 بگذارد یا نگذارد     و از گذرگاهِ باران      یبر لحدِ نور گُل

 لباسی شخصی یا لباسی نظامی بگذرد     

 گرا     هایِ راستگرا و سمتهایِ چپیِ سمتمهم این است که قمقمه

 باشند      یِ گُلتوانند پُر از شبنمِ پیشانیسان میهر دو به یک

 امانِ زیبایی استزاران     فرمان فرمانِ بیمهم این است که در بهشتِ ارتشِ کِشت

 ای     و زیبایی را آتشی     که به هیچ پروانه یا پرنده

 کندسیانوری تاریک یا نورانی را ارمغان نمی
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 یِ خندهسوداگری
      نه خواهد بودشنیدنِ نامِ او     جاودا ها برایِیِ گوشگیگرسنه

 اش برایِ مِهر و ماه     هم آب بود و هم نان بود     او که مهربانی

 سرودقرار را میگانِ عاشقِ بیتاکی     که روزِ قرار با ستارهاش را تیکو ساعت

 ست     برانیاین پیاله پُر از پیامِ پاکِ پیام

 کنند     تو طلوع می یِ دهانِ هر دَم معنازایِتهِ درهکه از ظلمتِ بی

 کاروانِ عزیزِ ازل      هایِ تو     غروبگرِ پستانیِ کوهِ نجاتسنگی یا در پشتِ نجابتِ

 آورد و     هایِ مختلف را میبارهایِ شخصیت

 گذارد     ای میهر یک از آنان را در برابرِ درِ خانه

 رِ چموشِ درونِ آدمی دیگرنهد و     از شتبند بر دست و پایِ شیرِ درونِ آدمی می

 ها پنهان کنندقدر در پستوها و پشتِ پردهدارد     نور را هر چهبند برمی

 خزدها     با دست و پاهایِ نیرومندش بیرون مینور عاقبت از پستوها و پشتِ پرده

 کنم     فروشد     من به هر طرفی که رو میخرد     خنده میخنده می

 شرفکنم     هوایی از هزاران هوایِ بیبو میای را که هر آینه

 هاای چرکین و ابدی از بدی و از باران دارد     بر سرِ ساعتِ غبارآلودِ کاروانترانه

 تلفن یِ فاحشهباراند     و از طریقِ سیمِ تدبیری را میتأخیر و بی

 عاتی و امنیتی     هایِ اطالانِ سازمانوروحِ پلیدِ پاد     اینترنتیِ هرجاییو سیمایِ 

 شان راسکوت و صمیمیتِ دلگذارند     یِ مردمان پا میبه درونِ خانه

 گذارند     دهانِ روشنِ آب     داد     رویِ سر میبا فریادِ خاموشِ بی

 گویند     گرِ او سخن مییِ چارههایِ ریزِ صدف     از چهرهو خنده

 یِ عشق     بود و هم روانی او که مِهرش برایِ ماهی     هم دریا

 نوشت     آسمان میصورتِ با اشک بر      اش راای ناماو که هر ستاره

 ِ سفیدِ ازل     طلوعسفتِ کوه هایِساالری که از پشتِ رازستانِ پستانآن کاروان
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 ادعایِ مرا داشت     و گفتاری شیرین را با شیرییِ بیو عزمِ دیدار با آینه

 هایِ برشته     یِ شعر     هنوز گوشهایِ جادوییانِ جنگلکه بود سلط

 وارِ تو هستند     یِ صدایِ فرشتهگرسنه

 یِ دیوارها     و بر سینه هاها بر مچِ دستهنوز ساعت

 یِ تو     هایِ بهشتییِ سوداگرانِ خنده     در زیرِ هشتیاز قرار با باسوادی

 مزه و تَفتات همه ترد و خوشهایای حرف   ای هفت       اندنیرومند و مست

 ای تاریک     و پیامی باریک داردنظمِ هزاران هورمونِ صد روحِ تو     ترانه

 ها را     هرگز هیچ سومینی غیر از خدایِ خوبِ خودمان     و هر دویِ این

 کند     خدایِ دانایی که انسان شده     از آسمان پایین آمدهخوب درک نمی

 بخشد     اش را به محتاجان فرومیاهی آینه و آب و نانگ

 و گاهی برایِ تصاحبِ تاج و تجمل     

 پروانه و گُل      آب و رنگِو به انحصارِ خویش درآوردنِ حصارِ خوش

 ها را سر بریده     و پنهان و پوشیده     از شب تا سپیده    گروه بلبلگروه

 ای در دست     محتاط و ماهر و آهسته     هقوهایِ تنها با چراغدر کوچه

 روداز در و دیوارِ مردمان برایِ دزدی باال می
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 اعتراف
 دیگرگان پراکنده و پریشان و نامتحد باشند     و مظنون به یکتا ستاره

 زنی اگر و مگرکنان     خورشید را در کنامِ خویش به بند کشیده است

 یِ قند را چشیده استفت و سفیدِ خدا     پندهایی به شیرینیهایِ سچه کسی از پستان

 اش رنگین کمانی را درآورده     و از جنگلِ گیسوان

 د آیینِ ددانِ بیابانی؟پای درآییِ انسانی     از یِ اندیشهتا به تیرهایِ مترقی

 رانای بر ضدِ دیگطئهتوگان     بییِ ستارهگیگان با نگاهی به پراکندهپرنده

 سوزند     سازند     خودشان میای از عشق برایِ خویش میالنه

 سرایندیِ درختان و     ستایشِ تنِ انسان را     جاودانه میاما سرسبزی

 خواهم مرا مثلِ سنگی با کمانی     به هر چه خوش آمد بیاید پرتاب کنندنمی

 کننداش میها فراموشخانه خواهم کلیدی آویخته بر میخی به دیواری باشم     کهنمی

 دلسوخته ها از شقایقِای آخرین فریادِ من     تو با دشت و دمن

 شان     لب سخن بگو!     از رفیقانِ شفیقانی که خونهایِ تشنهاز شفق

 شان رارنگی سرخ زده بر صورتِ آسمان     و از چشمانی که کودکانِ کوچکِ اشک

 تا شاید روزی یاهویی     هوهوکنان          ددانِ برهوتی تنها کاشتندر زه

 یِ سرخِ خروسی سالم بگوید     به قوقولی

 هایی که دارند از کوچه و خیابان سخت است حدس زدنِ این که کدام یک از حدیث

 گذرندمی

 بَرند     یِ قتلی را پیش مییِ خویش     نقشهدر پیشانی

 ده     تا خورشید در شورتِ زنان به بند کشی)

      (ها پراکنده و پریشان و نامتحد باشند در زمین و آسمانو اسپرم

 ای کلیدهایِ بارنده به جایِ باران     ددی بیابانی با ردایِ آدمی بر دوش

 آید     و از عشقی راستین انگار که رفته از هوش     به خانه بازمی



62 

 آیددایِ خروسی به گوش نمیص    یابد     و از آن سویِ در اما رازِ در را بسته می

      2«من دیگری است»ام     اما ام     خدا را من کُشتهآری من او را کُشته

 بروید دیگری را به جایِ من بگیرید!     بروید دیگری را به قصاصِ ارتکابِ آن قتل

       به قتل برسانید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 غولِ متفکر
 رینشِ بشر     رازی را در گیتی گره زده استکیرت ـ این غولِ متفکر ـ     با آف

 ات     دنیا را چنان فراگرفتهاش توانِ گشودن نیست     و بخارِ شاشِ داغکه کس

 که یافتنِ ردِ پایِ شقایق را در برف     بسی مشکل کرده است     

 خواننده میام را مشتاقانزنند و آثارِ تحقیقِ دستروزها مرا ورق می

 مانند     نما از شب تا سحر بیدار میای راهنِ ستارهبرایِ یافت

 شودای گذاشته نمییِ آن خورشیدِ خسته و مبارز     نقطهاما در پایانِ سفرِ طوالنی

 یِ خیالِ خویش     بر رنگارنگیو       خود انداختهسنگی را در زیرِکوچه فرشی

 ها گذرانشان از گذرگاهوسطِ پاهایبا غوالنِ متفکرِ  مردان   دالنه نشسته است  سبُک

 هایی چند را بافان و بچه وبی خشوهرشان آرزویِ داشتنِ هایزنان دست

                                                 
 آرتور رمبو  2
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 نکنان     سر به راست و چپ جنباهایگناه هایها گیاهی بیاما در حیاطِ خانه

     ریزاناش برایِ کدام چیزی پنهان     چراغیِ خویش زنان     و چشمانبا مشت بر سینه

 اند     دردها یاورِ دردها     دردها برادرانِ من

 اند     دستِ نامردان را ترک کردهو مرادِ خنجربه

 بَرند     دردها از گشوده ناشدنِ هزارانِ رازِ گیتی     رنج می

 هایِ آجرآجر چیده شده بر رویِ هم را     آرماندریغا     دانند که و می

 ست که خدادهند     اما آخر تحتِ چه شرایطیادها جِر میجا سرانجام بجا و آناین

 فروشد     اش به ما فخر میماتحت

 گان     و برایِ خوابِ راحتِ خود و لذتِ آبِ وسطِ پاهایِ فرشته

 ءِ شاهدِ جنایتی بودی کند؟     تو آن شیهایِ تخت را خریداری میخیال

 ینِ خویش بر نیاورد     آن کسی که کیرشدستی از آستکه به توقفِ وقوعِ جنایت     

 یِ متفکر ـ     با احداثِ اسرارِ عمیقِ یک چاه     ـ این مورچه

 دلوِ صد غوک و ریسمانِ هزار مالیک را     جاودانه به شگفتی واداشت

 دانم     زنم و از پیش میحاال دیگر من خودم را ورق می

 ایق     هرگز به پایان نخواهد رسیدیِ شقیِ عشقِ کتابِ پُرپروانهکه قرمزی

 یِ بازنگشتنِ سرنوشتِ عابران را     دل     چرایییِ سنگآن کوچه

      !از هیچ عطر و عبیری نخواهد پرسید     نه

 هایِ دچارِ زمستان     گروهِ آن چوبرویِ زردِ گروه

 گی     نه از شدتِ گرسنه     این بوستانسرمایِ یِ زدهزارِ غولدر زاغ

 گر     هایِ چپاولخانهتوسطِ چاپکه از بخارِ شاشِ داغِ نجار است     و احتکارِ واژه 

 کندسار میها را شرمیِ آینهیِ هستی را مخدوش     و همهافکارِ کارکنانِ کارخانه

 که آثارِ نخستین کردارِ رنگینِ آن آتشی     ؟ست که نداندحاال دیگر کی

    چه سرد و چه تَفت زم و نفت     دیگر دریافتنی نیست در هیچ نانیکه درگرفته از هی
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 رقصِ صبا در مشرقِ لبان
 شود     تر هر چه غلظتِ عظمتِ انسانی در قمقمه بیش

 یِ بادِ صبا در مشرقِ لبانِ تو     شود رقصِ غاصبانهتر میرقیق

 گردد  ای مینِ سینهدر به دنبالِ دریدای     دربهات در قمهتو که قلبِ آهنی

 ها را در خود داردهایی از نگشودنِ رازهایِ تاریکِ راهریزهیِ کلید     سنگکلیه

 ام شاعری خواهد بودهایمن اما هزار بارِ دیگر باز     اگر به این دنیا بازآیم     در آمدن

 ن خواهد زدودکه غلظتِ عظمتِ انسانی را خواهد سرود     و دود و درد را از بامِ مردما

 زند؟     چه کسی بوسه بر صورتِ سفیدِ ماه می

 زند؟ساز می     یِ ناکسان و کرکسانیِ رسواییحالیکدام کس از خوش

 کشان استشده و شیههآیا وقتی که خورشید را دو چشم از ابر و     در ابر اسبی گم

  او ایمان بیاورند؟یِ راهِیِ سوار و درستیگیگونه به یگانهگان چهدیگر ستاره

 گرفته       خویشیِ کوه     و کتابی که مرا در دستِیِ سنگیگیسویِ خیسِ مِه و     شانه

 شکلِ جهانیِ بییِ اوقات را بداند     در قمقمهیِ سینهگیزند     تا علتِ دریدهورق می

 هایِ خانهایهپای متردد و بیمار بیش نیستیم     شاهدِ خیزشِ دود از سنگما قطره

 اشتباه دیگر یِ ذاتِ اسب در ابر     رونده از اشتباهی به لحظهو از تغییرِ لحظه

 تابدسان میاش است که خورشید     بر همه چیز و هر کس     به یکآیا از ابلهیت

 تابد؟     سان روی برمییا از همه چیز و هر کس     به یک

 پیچ      آزادی     دراز است و پیچیِ راهِ راهیانِعمرِ رازِ نگشوده

 پوش و نیستی ریسمانی تلخ و تاریک     تهی از رقصِ رنگارنگِ تن

 گاه یک شعر شورانگیز است     که منشورِ هزار نورِ روح باشدو تنها آن

 هایِ دور و نزدیک را     بر اشتیاقِ دو گوش پاشدیِ جاننوایِ شیرینِ صد جاذبه

 گاهِ خویش     لندجایشعری که ماه از ب

   زند     اش بوسه مییِ خاکیشود و بر چهرهخَم می
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 درختی که بارش عینک است
 چند قطره شیر بر لبانِ او مانده     

 هایِ شیرین را خوانده     یِ پلنگ با بیابانگیخوابهیِ گرمِ همقصه

 شده است یِ جهان زیباهایِ تو     چهرهگناهِ چشمو از دو آهویِ بی

 نویسد     و هستی بی که معنایی خاص داشته باشدای با خونِ قلبِ من چیز میقمه

 نوازد     با لبانِ من نی می

 گان را نشانه گرفتهشان چشمِ قشنگِ ستارههایهایی که فشنگاین کلفهشنگ

 صدفجا که جانِ هر رسد     به آنیِ جهان میشان به نخستین جانورِ دریاییسرِ نخ

 سرشار از هراس و اضطراب است     

 گان در این رود     یِ زندهگیگان برایِ بهبودِ زندهو هر گونه تالشِ واالیِ فرزانه

 یِ سفید     این چند قطره     نقشِ بر آب است

 اند یا شیرندگیرند     که اسپرماشتباه می به خودشان هم خودشان را

 یِ اقتدار راهنوز هم دلیرند     و یگانه قانونِ جنگلیو آن پلنگان گرچه پیرند     

 هایِ مغرور و سرکشی دارند!ات چه قلههایپذیرند     ای زیبایی     کوهبه جان می

 ات دو غزالِ شوخآرند     و در چشمانخوشه عینک به بار میات خوشهو درختان

 نا به سرنخِ نیستیاعتشان بییِ گرمِ هستی     دستشان رفته با قصههوش

 شان نوکِ خود را در خونِ قلبِ من زنان     و قلم

 یِ دریایی که از ترسِ فشنگ و نهنگ     و نویسا درباره

 خودش را در صدفی کرده است نهان     

 بَرندها     رَشک به تو میبیرون آی از چشم ای اشکی که مقتدرترین اقیانوس

 گویدگان سخن میلبکی     از نمکِ لبِ فرشتهیات تصویرِ نای اشکی که در درون

 شان ـ این بلند و درخشان درفشی ـ     یِ شورتو از شیرینی

 ترین خدایان     شوریدهخردمندترین انسان     از بَرَد از که دل می
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یِ آن نگارِ خاکی     و ببین که نقشِ هزار در هزارِ عشوه     بیرون آی از من     ای من

      رودجام به سراب میسران

 معنایی خاصگان     بییِ رازآمیزِ واژهبایِ بازینعشِ مؤلفِ الفت گرفته با الف

 رودهایِ درخشانِ آب میدر تابوتی بر شانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای تاریک استایران آیه
 های رنگارنگ     یِ سنگ در ذاتِ خویش زایایِ مریضیکلیه

 ق است     و زیبایی معمایی که رازش را نه معمم و نه مکالو دارایِ کمبودِ بویِ عش

 تواننداش را آن هم گاهی     پایین کشیدن میتوانند     تنها شورتوده نمیگش
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 یِ گُهگی تبدیل شدند به چهار بشکههایِ تَرازِ نوین سه و یک و دو     همهانسان

 زنندسرمی و نم کم از زیرِ خاکشان کمهایِ گُندهو حاال دارند شکم

 ای ابری استزنند     ایران آیهای از آب پا میگان در عالمِ عدم     بر دوچرخهمرده

 باطنان    هایی خشک     تلفظ شونده بر لبانِ باطلِ یک آسمان     و آن بیبا ایمان

 هایِ معصوم را در گنجه گذاشتندهایِ تَرازِ نوین     شراقت و میثاقآن انسان

 شان بازنرفتند!شان سه قفله کردند     و دیگر هرگز به سراغر را به رویدو د

 داشتنِ دوستانِ راستینچهره ترسید     باید دانست که دوستباید از دشمنانِ بی

 تر است     و بارِ عشق را بر دوش کشیدن     گی هم سختاز کارِ عمله

 تر استاش سنگینحملها هم     تیِ غبار و غمِ دراز کارواناز نقاشی

 گرید؟     باید از خود پرسید     که آیا آهویِ وجدانِ ددان هم می

 یِ انسان یِ کُلِ کیهان     با اسیدِ ضدِ اسارتِ مبارزهو آیا سنگِ سرسختِ کلیه

 گان     ای نوابغ در نقاب داشتنچهرهای بیشود؟     منهدم می

 گانِ دق به آینه     دارندهارزانی  ای حاذقان در حیله و تظاهر کاشتن   

 کند     میثاقِ درخشانِ ساقیان هنوز در این ساغر     دارد غُلغُل می

 یِ اسیرانِ عالمِ عدم     هنوز ادامه داردنویسیها هنوز در حالِ غَلت و     غلطبشکه

 در گنجه یِ یک راز     در نگشوده شدنِ آن است     و اِال با گشوده شدنِو زیبایی

 بینند که به جایِ آن شرافتِ به عدم پیوستهگنجورانِ سخن ناگاه می

 یِ ناچیز و ریز و میز نشسته     چند سنگِ کلیه

 یرانی جا خوش کرده بوده استنادنِ مریضِ انسانی ایرانی یا که روزی روزگاری در ب

 شکم گُنده ایفرشتهخواند خسوفِ یک فرشته     در دو چشمانِ ما دارد آواز می

 ای آبستنِ دوقلویی     آینه     فرشتهاش بیاش مطال     رویموی

   یکی معمم و یکی مکال
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 هایِ فاحشهفرشته
 هایِ جهان     سرمایِ دستِ آن غارنشینِ عصرِ تاریکی

 هایِ ما از نیستی رایِ تیری اصابت کرده به بدنِ روح     خونِ هراسبا نقاشی

 ر نفش زده است مو به مو     بر اضطرابِ دیوا

 کشد     گان را فرامییِ فرشتهیِ مردهچهره    جا دلوی از چاه این

 هایِ منگان است     تنهاتر از خدا ترانهیِ جانِ فاحشهجا قبور به شکلِ هندسیآن

 گذارند به جا     یِ خاک ردِ پایی میاز خویشتن     بر خشکی

 هایِ فروتنِ تو باشند فردا     ورِ کفششِ شعلهگرِ تالتا جهانیان ستایش

 سارهایی شرمغارهایی در قلبِ انسان     غارهایی در دلِ کوه     تضاعفِ ترس     و قله

 اشفروشیاندازند     که تنسارانه خودشان را به پایِ آن زنی میکه خاک

 اشبه کودکانِ تشنهگی است     برای نور نوشاندن هایِ گرسنهبرایِ خریدنِ نان

 آینداصل و نسب     از تصویرِ تیزِ یک تیر نیز     هزار انسان از پای درمیدر عصری بی

 ام من؟ آیند     به کجا رفتهیِ انگشتر     سرنگون میها از قلهها و عقلنگین

 کنمپایه احساس میسنگجا خودم را ساختمانی بیکه در آن

 گشوده به جانبِ آن چاه     ام را هایو در و دریچه

 شونددر کجا ارواح خرید و فروش نمی    یِ ازل شکلِ هندسییِ بر دیوارِ بیآن نقاشی

 رسد     ای تازه از هستی میها     به ترانهورِ تالشِ کفشو ردِ شعله

 آورِ قرون     ای غلتنده در جنونهایی دیگرگون؟     ای سرمایِ سرسامبه لعلِ لب

 از رگ چون خون     گرچه زاده شدنِ هر آدمی یک تصادف است یرویِ آببَرنده ای

 دنیا و آخرت     غارهایِ تاریک و متکبرِ تضاعف است     

 گیردبه دستِ نقاشی صورت میغارهایی که در آن نقشِ خدا بر دیوارش     

         رخی دیگر فاحشه استرخی از او فرشته و     نیمکه نیم
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 ترسدچهره میهایِ بیاب از آدمنق
 اندجا رسیدهآنان که افکارشان برایِ کارکنانِ فکر      زود فهمیدنی است     دیر به این

 ترسدچهره میهایِ بیای را که در آن     نقاب از آدماند قصیدهو نشنیده

 یِ یک کاغذ است      وقتی تنها ارتباطِ آدمی با جهان     سفیدی

 ها سرانجام و به ناچار     با چخماقِ کلمات تباه خواهند شدوستیتمامِ د

 ایای از مِه را بر تنِ خویش پوشیدهو وقتی تو جامه

 یِ اوهایِ مرا     به شناساییخورشید آتش خواهد زد تمامِ کوشش

 اند در پشتِ کوه     اش گم شدهکه افکار و عواطف

  خدا هستند     یِ درهمِ ریشِ خاکستریِآن ابرها بیشه

 گییِ نظم و پاکیزهیِ زبر و درازِ جارویی     مصمم به برقراریآن ابرها پَرهایِ چوبی

 یِ جارو     در وسطِ پاهایِ مردان استاما دریغا که دسته

 گرفته     گُردان در گُردان استهایِ روح در این ارتشِ آتشزباله

 یِ نرسیدن است این هستی     قصیده

 از پلیدی و پستی رشاید بوده است دو اش در آغازِ تولدِ خویشیسندهو نو

 جهان     سراسرِ اند بر چهره چیره شدههایِ بیاما حاال که نقاب

 هایِ آتش همهکشد که هیچ ابراهیمی     اَبَرمردِ ابرها نیست     و باغجهان فریاد می

 در  سنگِ چخماقدارِ و سایه سردهایِ هایِ ریز و درشتِ سوراخبه نحوی با چاخان

 اندارتباط

 ای تنها و متفکر     از سفرِ سفیدِ کاغذها بازآمده با این حال کلمه

 ها را به جان خریده    لباسِ مِه را از تنِ خود درآورده     نازِ قلم

 شوند     هایِ هزارچهره     زودتر شکسته میداند که آینهمی

 م     ااَخره دانستهولی بِل     امرسیدهجا و گرچه من دیر به این

 گانه و گرم در وسطِ پاهاها     با پیامی سهدارِ اللهمردِ مرادهایِ واال و دوستکه 
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 آورد     هایِ خودش را از گور درمیاشتیاقِ دست

 اتگردد     ای کسی که گلوییِ تو میهاِ بوسهگُلتنگ به دنبالِ دستهو بوکشان و دل

 هایِ نرسیدن     هایِ رزمیدن است     خواهرِ قصیدهادرِ غزلم

 زندژرفایِ سختِ سنگِ خارا ورق میفقط ات را     مرگیِ افکارِ بیو ادراکِ رنگارنگی
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 تیری در تاریکی
 ام را در شعر گذاشتم و     توان عوض کرد     من جانگرچه دنیا را نمی

 امو از این گفتن     «ست در تاریکیاَخره تیریبِل»و گفتم: داختم     به جانبِ مرداد ان

 ای از دانش وتو را زنده کردم به چه مهارت و با چه باریکی     مرهم: گُلی با ساقه

 اش رباب وای که گاهی در دستگذار: پروانههایی از تجربه     و مرهمبرگگُل

 گیر پادشاه     سیمرغی کمان  شهرِ شعرش    30گاهی شهریوری که در 

 هایِ یخیکشند تا ببینند که قندیلها از حسادت سرمیحاال ناودان

 گریند     گونه زار میدارند اینبر مزارِ قلبِ کدام آدمِ سخی     

 و زخمِ شورِ تنِ بهار را بر کدام میزِ شومِ جراحی     و با عسلِ کدام نخی     

 افتد     شان سر میافتند     اما از کالهها گرچه از پای نمینتوانستنزنند     دارند بخیه می

 شودرفته اسرارش چنان بزرگ میوارِ خویش     رفتهو سر در غلتشِ برف

 چرخد     یِ زمین     به دورِ اسبِ خورشید میکه چون کُره

 ؟     یِ آسایش خواهد گذاشتآن کمان کِی مرا از دستانِ خویش     بر گوشه

 هایِ شیرین برخواهد داشت؟     زنبور در کجا     از لبانِ تو بوسه

 آن خسته اما نخوابنده     کرده     آن شعرِ جانِ خود را در جهان گم

 شودی زاده میهایهایِ در رؤیا     نخکه از بخیه     ِ جهانیان بدانندخواهد که همهمی

 شان تقویم راای     که با هر ورق زدنی و پروانهها نقشِ گُلها بر پارچهو از آن نخ

 شود هویداعقیمیتِ آتش برطرف     و از هر طرف سیمرغی می

 اما به راستی با چه مهارت و با چه دقتی خدا     

 هایِ تجربه     آفریده!     برگای از دانش و با دامنی از گُلتو را بر ساقه

 یِ شوخِ افکارتلمات است     و از بازییِ کات     تیزیای جراحی که تیغ

 مات استسوارِ اسبِ سوزانِ خورشید      شَهآن تَک
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 ای از سگعینکی با دسته
 رسدای سه بُعدی میوجویِ دو چشمانِ تو     به چشمهیک عینک به جست

 ستایهایِ مرا در خواهد یافت     بافتِ فطرتِ ابلهان به گونهریزهکه بَعدها سنگ

 زندلَه میوار لَهشان     تفاوتی ندارد به حالِ جهانی که سگه له و علیهِ کسی بودنک

 کندای دارند که موهایِ آدمی را سفید میها شانهای استخوان     موسیقیبرایِ تکه

 چراغباغ و بیهایِ بیبه چهره نقاب     خطابای بییِ سهرهو آوازِ صادقانه

 کندشود     جاده از رَشک زیرِ لب غُرغُر میاش میو ساکنان یِ شهرهاالحق که شهره

 بوسد     سکویی که روزی تو بر آن     هنگامی که جارو صورتِ سکویی را می

 ات را گذاشته بودی شتابان     عینک

 اش     و در کتابی شکیبِ سگی را خوانده بودی که در دو چشمان

 بَعدها به قصابانِ گیسوسفیددرخشید     و ای سه بُعدی میچشمه

 ستبخشید     درونِ هر آدمی شمعیها را میها و رازِ رذالتریزهترِ سنگادراکِ به

 اش     کند     روشنا و گرمایکه معاشرِ آن آدمی را پروانه می

 کند     ای خاک     ها را رسوا و آب میپالستیکِ نقاب

 ات پشت کرده به آوازِ بلبلای جاروی     فتخاریِ تصویرِ شهرت و اای قابِ پوساننده

 به سیمایِ گُل     و دستِ دوستی داده به پوشال و خار     

 آیا مگر بافتِ فطرتِ این جهان     از رَشک نیست      و رَشک رخشی که به جایِ رُستم

 نشاند؟     هایی از خشم و نفرت را بر پشتِ خویش میرُستنی

 هایِ هر شانها ندارد     اما صندلی نیست     و آیا مگر نه دندانهپ 4و آیا مگر شکیب 

 کندهایِ من نگاه میای از سگ     به چشمست؟     عینکی با دستههمه از موسیقی

 رود     به راهِ خویش میاش اما با دنیایِ درون

 از قصاب قرض گرفته          اش رات و سفاکیّتسردیّجا که ساحل به آن

 باغ     هایِ بیاب در کسبِ شهرت و افتخار را به تمساح داده     ای چهرهشت
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 دانید که در دلِ دریا     چراغ     چرا شما هنوز نمیهایِ بیای سبیل

 هایِ مواج استتر از استخوانکرانه وجود دارد     دریا بسیار بیشرازی بی

 مندی     رجاش     در ایِ سفیدِ مرواریدهایِ نسفتهو بلندی

 اش     نشینلَکهایِ عاجی     که حاجیانِ لَکبَرند از برجسَبَق می

 بندی      اند دلاز زهرِ مار برایِ خود ساخته
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 هایِ شالق به دستقورباغه
 آورد     به گاهِ نیاز     ناز میهم دریا یارِ تو     دریا یاورِ تو است     اما حتا او 

 خوابِ بیمارِ تو بنشیندآید شبی را تا صبح     به تیمار کنارِ تختِنمیو 

 رودرود     و وقتی راه میگی راه مییِ تشنهتا بهبود یابد آبِ من     بوتیمار بر تیغه

 یِ ایران     گذارد     قصهای تخم میهر بوته در تهِکویر 

      یِ تازیانه و تن استیِ قدیمیغصه

 مثلِ دی و بهمن است     گی در تیر و مردادش همیِ زندهسیاهی سردی و

 پاشند     هایِ نامردش     به صورتِ درختان اسید میو مرداب

 شان     از زیرِ چارقد بیرون زده استیِ قرمزِ لبچرا که گیسویِ سبز و غنچه

 یِ شمع را در صدفهاش     به او مجالِ یافتنِ شعلیِ دریا با ماهیانهایِ محرمانهسخن

 زنددهد     کویر با تبِ لبِ خود نی میاش را در شبِ بالینِ بیمار نمیو آوردن

 موهایِ ساحل     اما باز حاصلِ ازدواجِ رنگ و قلمها سر به سنگو سیالب

 هایی که از جوجه شدن خسته     شکسته است     تخمهایِ دندانهشانه

 رود     نه     گی راه میهیِ تشنو ایرانی که بر تیغه

 یِ بکرِ چارعنصریِ زندانِ تنگِ چارقد را ندارد     زیباییهرگز طاقتِ تاریکی

 دوستی و     یِ پرچمِ صلحتواند کرد     سفیدیو نه اسید صید می

 یِ آدمی را     وارِ اندیشهیِ پروازِ پروانهگیکرانهبی

 گان روی آوردهیِ ستارهبه چیدنِ دانه     شیدهگونه قَد کببین که قُدقُدِ مرغ چه

 سخنِ کهکشان!کند به ماهیانِ بیمار     اما هنوز شیرینفنجانی قهوه را ارمغان می

 هایِ من     یِ راهیانِ راهِ شیری در رگگونه چهرهو ببین که چه

 شکل     دهد     از شرمِ وجودِ آن مردانِ مردابیگیرد و رنگ میرنگ می

شان ازدواج با اسید کرده     هایشان شالق به دست     لجنهایآن مردانِ قورباغه

   !پرده در پرده خواهدمی خورشید را پوشانده     شانمردانِ مردارخواری که دروغِ دهان
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 گاندفترِ کارِ مرده
 توان رسید      یِ کدام اسید     میاز عشق به زیبایی

 زن به عدالت؟     ای چشمکیِ ستارهکجاست پنجره     ورِ خورشید؟هشعلجاودانه یِ به خانه

 هایی برخواهند آورد     ها از دلِ خویش رشتهکِی پنبه

 اندگان در دفترِ کارشان جمع شده؟     مردهگانیِ رهایی به پرندهکنندهارمغان

 ضلعیع به یک سهکنند     و راجگی بحث میو دارند راجع به رجعتِ دوباره به زنده

 یِ خورشید     دودکشی از نقاشی دارد     ای از آن خانهکه در گوشه

 گریتر است از شغلِ جاسوسی     از شکنجهکشی هزاربار شریفکُس

 ها پختن     آتش را به کمکِ تازیانه برآوردن از تنیِ عذرایِ شهابو از آش را با الشه

 دسته کردهها را مثلِ گُل دستهبودن هایِ کالغی و کبود    عشق به رنگ

 یِ خورشید را جاودانهیِ خانهها را بُرده و به دستانِ آقایِ اسید سپرده     و کورهآن

 زنندای که نوک میگان به هر پنبهپرنده     جادو به کار انداختهجنگلِ در خیلِ خرافه و 

 ده شدن به دست و پایِ انسانشوند     که از پیچیدل در آن پیدا میهایی سیاهرشته

 یِ قیچی     یِ عاشقانهشوند     و نامهشوریده و شیدا می

 یِ تفنگ بودیگردد     تو روزی لولههایِ عدالت میپروازکنان به دنبالِ بال

 ربودیگی میها را از زندهزدی     کمالِ قشنگِ دایرهبا خون نشَسته پیاله به پیاله می

 هایِ سگِ دریاییساران آشنا     تو با بالهینِ سنگِ سنگتو به زبانِ ننگ

 خوردات کلماتِ عذرا ورق میرنگِ مرگ به حالِ شنا     اما بر لباندر امواجِ بی

 گیر و پارسااش خدایی گوشهکرد مثلثی را     که در هر ضلعات نقاشی میو دو دست

 رسممنشأِ مطهرِ آتش نمی روم بهخانه داشت     من دودکشی هستم که هر چه می

 و نه به مقصدِ نخستین طراحِ عالم     از طرحِ وجدانِ آدم     

 هایِ سردِ جهان تبعید شدهدودکشی در کنجِ جانِ خویش تحقیر و     به کناره

 اندگران و جاسوسان االن     در دفترِ کارشان جمع شدهدانم که شکنجهمن می
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   کنند گی بحث میرجعتِ دوباره به زنده و دارند با عجله      راجع به

 

 

 

 

 یِ خدابافیکارخانه
 زاد در ساحلیِ همها و دهانِ دریا     دو ستارهگورِ صدف     ای کور و مناظری زیباروده

 کنان در خلئی به شناختِ خدا     خونی حاصلِ رگِ روح     و من که غُلغُل

 نم     ای در قعرِ ساغرِ باغِ جانِ ساقی باقی ماندهخواآورم     تو را فرامیروی به تو می

 ای ماهیان را به پشتِ ابرهایِ مستی رانده     ای از کلمه اتومبیلی ساخته

 یِ عشقیِ شوریدهیِ تصویر     و اعضایِ عشیرهاین همه ایلِ تخیل     این همه طایفه

 ها     شکنییاله و پیمانها     پآیند؟     چرا کوردلیبیل درمی یک از کجایِ جانِ

 قلب نیست     در شان آیند؟     نه     خانهبه سر نمی

 گذارندوجویِ کلیدِ رمزِ وجودِ خارها     از در پا به بیرون میهایی که به جستاین نبض

 گذارند     ها را به دوستی با ما     بر رویِ سر میمنتِ گُل

 ی را ببافند     ها     بومت شومِ علیِ نقشِگیروند تا برایِ پارهو می

 ها همه از یخ است     فلسِ ماهی     خلئی به نامِ خدا سردش است

 دو لب و     صورت صورتِ آسمان است      زادیِ همو دو ستاره

 من و بطری در بطنِ هستی     نوشیم      کمان را میرنگین     یِ هممن و بطری به سالمتی

 کوشیم     می هارویِ تنِ زیباترین ترانهداشتنِ آب به پاک نگاه

 اندیشیم که دستی در هنر داشتن     پایی از منت بر سرِ دیگران نداردو می

      بَرَدهر کس ابرِ سرنوشتِ خودش را بر دوش می

 هایی از بیل را     برایِ حفرِ گورهایی     اش قبیلهو اتومبیل در اتاقک
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 هایِ کوراند     ای رودهای گُل کردههایِ تازهحرفشان که بر لبان

 یِ نور و شعور     در تنِ هر انسانی روحی سرگردان وجود داردهاتان بلعندهای معده

 یِ خدابافیداند     که کارخانهو تا او وجود دارد     جغدِ نقشِ یک پیراهنِ عاشق می

    هرگز از کار بازنخواهد ایستاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شودرخت خاموش که مید
 آلود استوقتی دستورِزبانِ سمتِ راست و سمتِ چپِ خیابان مِه

 خیزندو کلمه در پشتِ فرمانِ ماشین نشسته     تمامِ مقصدها از میانه برمی

 کنندهایِ ماهی شنا میو مسافرانِ سرِ  راه     تمامِ مسافتِ دریا را     با باله

 خیزدیِ دخترانِ سبزش دود برمیاز سینه     شوددر ساحل درخت خاموش که می

 روند     صرفِ خنده     ها در صفحاتِ سیاهِ کتاب به خواب میو جاپایِ چشم

 ای به شکلی دایره     دستورِزبانِ شادی     صبحانه
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 ناکهایِ تابآورد     و ترافیکِ ترانهها را به شکلِ قلب درمیضربِ نبضی که سکه

 کند     زین کبریتی از رقص را ارمغان میکه به پمپِ بن

 روم     ها راه مییِ مسافتهایِ سیاسیورایِ سمتدر وقتی که من 

 شوند     ها خاموش نمیچراغ     کنندها ترمز نمیدیگر قصه

 ها مقصد و آرزویِ مسافران نَه کُشته     و در تصادفِ اتومبیل

 لی هستی     هایِ غافیِ آن فلفلتو اما از قافله

 هالبکشمارِ زیادی از نی و شهید شدنِ     هاکنند از انقالبِ سیاهِ نمککه خیال می

 عاقبت قابلمه به آسایش و آزادی     

 بختی     دست خواهند یافتاش به برابری و خوشو حبوباتِ گوناگونِ درون

 سوزیم     دانی که ما     به رویِ آتشِ ناچارِ عمر داریم میتو هنوز نمی

 ست     یِ آب     از گیسویِ پریشانِ خاکیروییو ترش

      زندها ورق مییِ شانهکه قوانینِ قرمزش را قدرتِ غریزه

  در سرزمینِ سفیدِ ماه پهن کنی     را ماهییِ یِ صبحانهخواهی که سفرهتو می

 هایِ شیری عقد کنیراهپشتِ زبانِ درخت را     برایِ پیرانِ کمانو دخترکانِ شیرین

 گان اگر باد هم باشد     یِ گرسنهیِ گونهاما نه ای دوست     نه     زردچوبه

 نیرومند هم دربیاورد      پهن و هاییو باد اگر بال

 هایِ آن باال نخواهی شد     نشینِ آبیتو هرگز هم

 وزِ خورشید     ات نه قابلِ مقایسه با احتراقِ حسودسو آتشِ خُردِ منقلِ خانه

 سیاست     ای کاروانِ کاالهایِ پلید     بارتان سایه     که سیمِ سازتان از  ای سوداگرانی که

 این کاله خدایی داشته باشد     یا نداشته باشد     

      قلب درنخواهد آمدتپشِ خود به خودِ یِ زمین هرگز به شکلِ کُره

 یِ یک رعدِ غریب      و سیلیگونه از صدایِ شَرَقِ دببینید که چه

 هایِ بانکگونه دستِ ابریزند!     ببینید که چهشرقِ صورتِ آسمان دارد برق می

 زند!ها     دارد جلق میدر شورتِ درخشانِ سکه
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 گاهِ مندانش
 جا النه دارند سگانِ هارالنهار به جغرافیایِ جانِ من گفت زینهار     که بسیار ایننصف

 اند غار در غار     برایِ بلعیدنِ عصمت و     ها دهان گشودهو انسان

 از گَردِ وعده و وعیدها     جشنِ عیدی را به پا کردن     شلوارِ شعر را دریدن

 به صابون رشوه دادن    

 کنند     ای دیگر جدا میای را از سرزمینِ جملهها سرزمینِ جملهنقطه

 هایِ پُرپیچ و خَمِ افکار گذراندهرا از راههایی هستند که یک هیچ ها میخآن

 کنند     با وجودِ کوششِ آتش     او را برکشیده     تو را خدا می

 زخمی و     بدونِ عینک ش     بدونِ کفش     پاهایِ خوابجا سردش است سرودر همه

 پرسد:النهار     و صدایی که میشنود     نصفانسان چیزی را خوب نمی

 ؟     کِی دستِ نهالِ عریانِ ما را خواهد گرفت نوبهاریِ ما نهاربرایِ روحِ گرسنهکجاست »

 و او را به سالمت خواهد گذراند از هزاران غارِ کمین کرده و     

 گذردشعری جلیل با موهایِ مجعد دارد از کوچه می«     از صفِ صدها صابونِ سیاه؟

 کند     باز نمی اشبه روی راای در زند     هیچ نقطههر دری را که می

 کند     خداها را اصالح نمییِ خانهخطی خطایِ طوالنی

 بختِ رختتو ای عیدِ آویزه از ریسمانِ تیره

 هایی شورانگیز از درخت     ای ریشه داشته در بیشه

 ای مجهول     تو چرا چشم به راهِ آمدنِ منجی

 "سروش"دانی که ها هستی؟     تو چرا نمیالنهارآتشِ دوردستِ نصفجهالتِ از پشتِ 

 بود کرامت را زیرِ پا گذاشته      "کریمیعبدل"

 ها شرکت داشتهگاهیِ دانشدر بستنِ چندساله

 خسته           هایِ دیگریِ سروشو عاقبت از دستِ خونی

 گاهِ من     ای از جغرافیایِ غرب گریخته     دانشو خودش به تکه
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 دین ایی بیهجا با دندانست که اوراق و اعدادش را سگانِ هار     ایناینامهگاه

 اند     هایی خدامدار     غارت کردهجا با دندانآن

 ست که هر روز افکار و عواطفِ خودش را با صابون و آبِ گرمگاهِ من نهالیدانش

 شویدمی

 یِ عینک وشدهگز پیچِ شکنجهبوید     اما هرخوان بر ریسمانِ رخت را میهایِ غزلغنچه

 هایِ عریان رایِ میخک     و زخمِ پایِ آن همه خوابسالمتِ زرد شده

        سپارد      یِ خارآگینِ خاک نمیبه فراموشی

      

 

                             

         

        

 

 

 

 

 

 پا دارد 4وقتی هنر 
 هایِ دروغینِ منجی     کردنِ وعدهچاره     پیچی خسته از محکم آچاری بی

 بینی بر دیوار     و تو که با چند اسکناس از شعرخیلِ خوش نِمیخی خجل از کوبید

 توانی خرید     ات نمینانی برایِ کلماتِ گرسنهتکه



81 

      روز آب را با آچار باز و بستهپس من چرا شبانه

      کنم؟هسته به سرنوشتِ باغ فکر می و در

 من برایِ نجاتِ چه کسی در تَکِ تاریکی     پس 

 کنم؟یِ خدا ذکرهایِ بکر میام رو به آسمان ایستاده     در آستانهگانِ در آینهبا ستاره

 آیدپا دارد     با پوست کندن از گوسفند     گرگی از آن به بیرون می 4وقتی هنر 

 ای کچل را کالهی از خشکی بر سر است     و وقتی فواره

 رویدبارد     و بر شاخه تنگاتنگِ گُل     دروغ میاز چشمانِ کویر پیاپی حسرت می

 ها روح     ها آب بخشد     و به آبخواهد به چاهاین آچاری که می

 اش ستاره را از آینه وخورد     و با پولِ کالنها را میخودش در اختفا گوشتِ پیچ

 اشهایاتاقی هستم که جدارهخرد     من آن شیشه را از آسمان می

 هایِ حقیقتبرایِ یافتنِ فاختهجدلِ مدامِ تو را با وجدانِ خویش     

 ها را به دامنِ باغ رساندن به یاد داردها را گرفتن و آنو مادروار دستِ هسته

 قدر هم که کوچک     و با هر جنسیت و با هر زبانییک یاخته هر چه

 دارد     آیا این کلماتی که اکنون سوارِ خر     باز هم در تاریکی حقِ چراغ 

 روند     سوی میسوی و آنسرگردان به این

 کردند حتا ماتیک را بر لب همان کلماتی هستند که زمانی مات می

 کردند هر آدمِ بی     یا با      اصل و نسبی را؟     مات میو شه

 است خز سرِ جایِ خویش برمیآن کلماتی که با ورودشان به هر جا     آن جا ا

 داشت؟     شان کاله از سر برمیزنان     به احترام شانو درودگویان و بوسه بر کفش

 اتبیان خوشگانِای نانِ سیاه و بیاتِ آسمان     پس آن همه ستاره     ای ماه

 ؟     !ها     کجا شدندها بر شاخهنشسته عیان تنگاتنگِ گُل

 ؟!ها شدندیِ کاروان وشتر     چهپشتوانهیِ روح را پُرکن     بیمعده هایِآن همه وعده

 یِ بر پشتِ او نشستهکند که چراغِ خستهپا دارد     دیگر فرق نمی 4وقتی خدا 

 به دستِ چه مردمانی و با چه نژادی     از چه جنسیتی شکسته
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 اش خداستدختری که نام
 یِ خدا وچکد از بینیبینی     خون میوشیِ محکمی زدن بر بیخِ گوشِ خبا سیلی

 گرددیِ ما     و گردون به گِردِ گورِ او مییِ جهانِ ابریجهد از چهرهبرق برمی

 دانی از کلمه نطفه بست وجودش     که در زه

 و در تابوتی از کلمه خوابید آن همه مهربانی و جودش     

 خواهی گریخت؟ تهایِ کدام یادیِ باد     تا انتو در برهوت از دستِ درنده

 دو گوشِ تو که دو دانه سیگار است     کدام صدا را تدخیر و تسکین     

 و دودشان خواهد رفت به چشمِ کدام دین؟     

 من تیمارستانی هستم ساخته شده در شهرِ ماران     

 زنند     دیگر سیلی میجهت به صورتِ یکمارانی که بی

 جهندبه شفقت     و برایِ رفاقت     به سوی شفق برمیشان یِ صورتو سرخی

 ست     جا در وسطِ پاهایِ مردان سرنگیاین

 شوند وو مذاهب رنگ به رنگ میرسند     که زنان از آن به اُرگاسمی ماوراطبیعی می

  پرند     ما کالمی بودیم توسطِ یک میخ هایِ گوناگون میبه جانبِ لب

 سان     جا به تابوت     و کشیده به یکبه گهواره و آنجا کوبیده شده این

 هم به بیخِ گوشِ کودک و هم به بیخِ گوشِ جنازه بود     ای یادهایِ چوبی     

 گیرد     یکی     از آن آتشی که سیگار از او جان میگی     یکیآیا شما همه

 یِ صورتِ شفق     بر باد خواهید رفت؟     و آیا سرخی

 اش خداست؟     که نام     یِ بکارتِ معصومیتِ دختری نیستازاله از

 هایِ سیاهِ این روزگار     در زیرِ بارشِ سردِ پنبه

  زایِ دانه رایِ فرهنگِ باغای     تو زیباییای شاد روییدهتو تنگاتنگِ گُلی بر شاخه

 در هر کشوری ای کهای     تو دانستهفام بوییدههایِ خوشبر بلندترین بام

 یِ هوا     گیالیِ گرفتهپرده خودش را کنار     و از البه
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 کشد     هایِ گرفتار سرک مییِ سوسن و یاسبه جاسوسی

 بینییِ محصورِ خوشاش به سویِ باغچهای هستم که از باز کردنو من آن پنجره

 زند به صورتِ باغبان     ای میبینی چنان سیلیخوش

 دردش در زیادی و کمی     که سوزش و 

 گان هیچ ندارد دستِ کمییِ دیوانهاز لگدِ وحشیانه

   

 

               

 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 بختییِ خوشکلیدِ درِ خانه
 اش هماز چاله و چاه در آمدن    ای که سرِ خودش کچل است مسلمانی یعنی سلمانی

 سانیِ اسالم     انسان و حیوان به یکخانهالخدوباره افتادن در هچل است     در س

 یِ کورِ کوه     شوند     و کبابی از کینهبه دستِ گیاه سربریده می

 به رویِ منقلِ بلندِ خورشید     آماده برایِ خدا     

 امانِ سگی وحشی را قرض گرفته     هایِ بیهر ایمانی دندان

      اشرویِ درازِ ریشو با جا     آتشِ دانش را خاموش کرده

 یِ مرگدهد     هراس از دنیایِ ناشناختههایِ رنگارنگِ تجارب را بر باد میگُل

 یِ گریزان از گُربزانیِ خویش     دو چشم از یک مورچه دارد     یک مورچهدر چهره

 یِ در معده     یِ خبرچینِ توفان     ای چاهِ پُرنشدنیاز زوزه

 ای!هایِ مختلفِ فکری     بنیاد ننهادهدر سیستم ا را کههخانهتو چه سالخ

 ای!     بر خاک فرونریخته شانکه تا آخرین برگتو چه امیدها را     

 ای!     اما باز با این وجودها دعوت نکردهخانهکه به کباب     تو چه موهایِ سیخ شده را

 کنددر خودش را به رویِ او باز می زند    زند     تقه بر در میشعری دارد هنوز پَرمی

 پرسد که آیا زمین     کند     و میای مرا آواز میآینه

 ها است؟     و آیا ایمان به ایمان نداشتن     یِ کهکشانیِ زندهیگانه باغچه

ها در هر راه     یِ گُل؟     ای زمین     مگذار که کَله پاچهنیست بختییِ خوشکلیدِ درِ خانه

 ها هراسِ مرگ حاکم و     بر ساقه     یِ کورِ سگان باشد!یِ معدهقربانی

 اش را     مگذار آن سبیلی که ترازوی     یِ ریش باشد!منقل را بادبزنی از بیشه

                        دو کفه از شعر است     یک سالخ شانه زند!
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 جنابِ آقایِ جنازه
 هایی به رنگِ نادانی     ابوجهل بودند با دانهای آنان خربزه

 ها چوبیخرانی     نانسیمایِ برد از سَبَق میاش صدصد     ای که صدایمایهبا درون

 گان نانجیب و ناتمیزی     و ستارهمیز شده     نجاستِ جانِ نجار باغها دندان

 ست این     تشکیل شده از بخار؟     یِ کیکَله

 کتاب     ای ازانهساختنِ خ     کار؟شی که از او سیمرغ باشد کامکجاست آت

 کند ارمغان     جز باختنِ جان     چیزی به آجرها نمی

  یِ آدمی در کدام جانبِ جهان    کند که جنازهو فرق نمی

 پذیرا شود      دوباره دَمی و بازدَمی را

 دردشود     و ببر قبر را که می "زیرا"و  "گونهچه"اش میهمانِ کلماتی چون دهان

 گویدیِ دردمند     به چه زبانی سخن میگیکند که آن دریدهفرق نمی

 ست     جنابِ آقایِ جنازه     اش چیو پیوندِ دو دنیا رنگِ پوست

 ست     اش با خرخاکیانِ کدام کشوریازدواج

      لرزدمی یِ آن کبوترِ تنها دارددنیا در زیرِ سرمایِ بالِ کِزکرده

 اما خبری از ثمرِ آتش نَه!     آردهایِ سیاه در کارِ بار کردنِ خودشان بر رویِ خر و

 یِ تبعید     خروس در خواب     اما خروشِ خشمِ چشمِ خدا در چهره

 عید!     هایِ بییِ سالکه سر زند بر صخره     ساعتبی یچون سیالب

  کار    آن صداها و سیماهایِ بزه

 یابند     اش تلخ است میای که زهیِ خویش را در درونِ خربزهخانه

 سازند     هایِ چوبی مییِ خویش نانو سازها از دسته

 اش از بخار استخانه آشیان داشته     آیا آن آبی که کَلهای سیمرغِ در کتاب

 گی نیست؟     اش گرفتار در زمین     مگر محکوم به دوپارهو پای

 اش از آجر نیست؟     یِ کلمات     مگر نانباختهیک آدمِ جانو 
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 لرزد؟یِ آن کبوترِ تنها     تنها میست این که دارد در زیرِ سرمایِ بالِ کِزکردهپس کی

 آشیان    کبوتری آماجِ تیرِ نانجیبِ جانِ جانیان     کبوتری ناآشنا و بی

     در صددِ تولدِ تَوَطُنی که هیچ تنی در آن 

 داند: شود     من آن تخمی هستم که میدچارِ تبعید از سرزمین و از جانِ خویش نمی

 ای از پوستِ جسمِ خر     به هر رنگی که سخن بگوید     هر گوشه

 اش     نه خودِ خر      اش هم مثلِ نر است     و در تر بودنِ جایِ بچهباز ماده

    که فقط خدا مقصر است!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقت مزاحمِ شعر است
 یِ ما افتادند     زدند و زدند     آنان با گُرز و تیغ و تبر     به جانِ سایه

 گاه که رفتند     ما آنیالِ خویش که ما را کُشتند!     او به خ

 بر هیچ کجایِ جانِ خودش     ای خوناندکی غبار یا ذرهیِ ما بلند شده و بیسایه

 چون     خندان و رقصان و آوازخوانان     یچرا و باش بیلبان
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 یِ فریبایِ از شما سرودن     باز به راهِ زیبایِ با شما بودن بازآمد     به کوچه

 گان     ای دورِ میزی شیرین با خدایان نشستههایِ جنون     ای ستارهبه میدان

 کشیده و نو را نوشنده     و سخنانِ دَم

 ها فروچکنده     خانهیِ سالختان از صالبههایِ درخشانای نوشته

 بَرَد؟وی میسسوی و آناین چترِ دهان باز کرده را کدام دست     به این

 خرد؟     بالِ کدام پرندهگُرز و تیغ و تبر را در بازارها     چه کسی می

 کند؟     من من نیستم     تنها در تنِ خودم نیستمپرسی با مرگ میاحوال

 ناکِ هستی هستم     و دانسته که کویرهایِ شاد و غمیِ کُلِ کهکشانصولِ منیمن مح

 یِ بلندِ هر کوهست     و فلسفهگیاش خشکی و تشنههایست که نامِ جوجهمرغی

 کند     دالنه     و اشتباهِ ابرها را در آسمان     هیچ معلمی تصحیح نمیسنگ

 نویسد     انشا نمی     ماهی در آب     برایِ تفریحِ تمساح

 ای     یِ به تهِ هستی نرسندهتو آن بوته

 اشیِ باد     که راهِ رسیدن به کُنهِ زیبایییِ دیوانهیِ تازیانهیِ معصومِ قربانیآن بوته

 گذرد     یِ حقیقت میهایِ سنگیاز خطرِ درازِ پیچ و خَم

 تاننشسته     ای چترِ خودشناسی هایِ شیرینِ به دورِ میزی از جنسِ چایای سایه

 راهِ عبورِ تیر و خنجرِ خدایان را     به جانِ انسان بسته     

  امها را من زادهنگفته     کهکشان هایِ او     سالمخانهای به مرگ و به سالخ

 آواز و رقص و خندههایِ شعر است     و بیراحمتو دانسته که وقت     مزاحمِ مُ

 هایی که بنده /یِ چایشوند به تفالهگان همه تبدیل میسیاه و     ستاره تمامِ قندها

 یِ قفس     گین در تنهایینَفَس     آن بادِ غمآری ای هم

 ها زنده است     فقط به یادِ عزیزِ دوستی با این مرغ

 قلبِ خود به رویِ سخنِ شمشادهایِ شاد      یِ درِگاهیو از بستنِ گه

 عاشق و ضدِ شَر     بسیار شرمنده است شمشادهایِ
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 خوابِ عمودی
 طلبد     کش میکشان نَفَسسگِ آسمان دارد عربده

 یِ خود زنندهکشانی هستند هر دَم نقابِ دیگری را به چهرهداند که ابرها کُسو نمی

 روی از خاک بَرَنده     هر دَم به شکلی دیگر درآینده     و آب

 هایِ گذشته را چون آب از بَرَم     درم     درسدربهمن با این که هنوز 

 از ننگ ندارد      یدانم که فقرِ مادی ماهو می

      ساری بر دوش ندارداش تفنگی از شرمستاره

 خوابدکند     که زمانه شبانه عمودی میو افقِ آسمان روزها طوری به زمین نگاه می

 رودش     نقشِ قشنگِ دو چشم راه مییِ جانِ یک کفهایِ درونیدر تاریکی

 چیندهایِ خوبِ خدا را برمیعالرغمِ تهدیدِ تفنگ و تهمتِ سگ     دستی از شاخه خاطره

 یِ آسایشِ قلم ویِ ابرهایی غریبه و غلیظ     کاهندهترس ریسمانی لیز دارد     زاینده

 ه     با نقابِ آیندههایِ گذشتگانِ ریزریز     و درسیِ ستارهیِ سالمتیخورنده

 ری تو ای دنیایِ مادییبُرند     چه فقکشان     دریغا که بدبده را سرمیعربده

 داندزند     و خدایِ تو نمیهایِ بانکی     کتابی را ورق میحسابو خدایِ تو در شماره

 کس     شوریده و پُرنَفَس     روییده در قعرِ قفس     که آن باغِ تنها و بی

      ستگانییِ پرندهگویان برایِ جایِ خالیسانهاف

 رنگی مانده است بر رویِ قالی     نقشِ پریده که از افسونِ پروازشان تنها

 اشاش     و تُفی پروازکنان از لبست     و مدرسه با تفنگی بر شانهجا معلم سگیاین

 ند     خواهد به جایِ خوبی بنشاعربده     و بدی را می هادر افق

 میردیِ دو ابر     حتا یک نقاب هم نمیجا با اصابتِ تیرِ تفنگ به چهرهاین

 یِ جانِ دام      یِ درونیهایِ قلم     تاریکییِ افشاگریو از افشاندنِ دانه

                    پذیرداصلن کاستی نمی

      



89 

 صابونِ آسمان است خورشید
 چپ خواندن     اندیشه را پشتِ سرِ هر ماشینی راندن با دستِ راست نوشتن و با دستِ

 هایِ جنونای رسیدن برایِ آن را ترک کردن     رفتن از خویش تا بیشهبه خانه

 ستخودنویس را پُر کردن از خون     و کتابی را فراهم آوردن که هر سطرش رگی

 یِ توفانست     بی دربندِ ترس بودن از نفاق و از توطئهاش زورقیشیرازه

 انددیگر گذاشتهیِ یکها بر بندِ رخت سرخوشانه دست بر شانهرخت

 اند     ای دلیررا بوسیده یِ صابونسرودِ پاکِ خورشید را خوانده     روسفیدی

 ات یک شیر     بیا     ام را بگیر     ای در قلبدست

 یِ آن زنی     ه خانهگی     و سری بیِ بیگانهیِ قحبهیِ قهوهگُر بزن به قبیله

 پروراند     که شَکر و شعر را در دامانِ خویش می

 داند     یِ خُرمِ عشق را میقدرِ رسیدن به خانه

 ست؟انقالبِ قبرستان     در قُرُقِ کیسرزمینِ سرد و مسکوتِ قلبِ بی

 ست؟     اش در چیفرق 2یِ یِ شمارهبا جنازه 1یِ یِ شمارهجنازه

 خواند؟     پا آن را میبی نویسد ودست چیزی میبیچه کسی 

 خوانندجا خنیایِ وصلت با تو را میها اینرخت     ای خورشید ای صابونِ آسمان

 دارندرومند را     گرامی مییِ پیراهنِ پیوندهایِ برومند و آبو هر وصله

 ستپاروییترین دارو برایِ یِ امواجِ دریا     بهخندِ جادوییجا لباین

 روزن     از زورقِ خویش جدا افتاده است     که در درونِ بارویی بی

 دگرییِ تو را گُر و گُر میشده     یا عبورِ بازنیامدهجا دری دردمند     عبورِ گمو این

 یِ جهانیِ شیرازهگییِ این شعر     ای پی برده به فروپاشیدهای خواننده

 ترهر روز تازه شونده     اتهایِ جانیِ زخمییِ جراحهایِ بخیهای نخ

 شده به دشمن     بریده از مبارزه و تسلیم ست اینشیری

      کند در دشت و در دمناش پرهیز میشیری که پیاله از نعش
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 یِ مرا بردار     یِ در آب افتادهکجایی تو ای دستِ من     بیا و هستی

 هایِ بسیاربسپار     دور از دود و جنازه اشهایترین آتشپاک پیامِ و به

 ست     یِ ارزنیکه این دنیایِ پستِ خاکی دانه

    ای دربیاورددانِ پرندهخواهد آن را از چینهکه زنی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن یک جفت کفشِ کودکانه
 کند خودش را وقفِ تغنی و رقص و موسیقی     که نمی "وقتی"

 ایثلِ عابری با نقابِ گربهساکن     مدیوار و بیدر و بیای بیهبر خان ستتَقیمثلِ تَق

 کنند     ها شرم نمیشراره     یِ ساعت راکار جایِ سایهپرسان از موشی سیاسی

 کنند     و مزاح     یِ شعر به پا میای که در کارخانهکاریاز سیاه

 ناک     مزاحمِ زاری بر مزارِ مزارع نیست     این عینکِ نم
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 ست در خاک؟     هایِ کیجویایِ چشم

 که از ساعتِ قرار      "وقتی"

 نیز خبر ندارد    ختفاءِ دارهاآورد     از اگان درنمیمداری برایِ گردشِ ستاره

 پردازی     که با منقاری تاریک     و نَه از آن مرغِ دروغ

 رباید     یکی مییِ انسان را یکیگیوارِ زندههایِ ماهدانه

 ها رقصان     ای آوازخوان     برگیِ دریا نشسته بر شاخهماهی

 ای از ارغنون     زنان در بیشهیِ درخت چنگو ریشه

 شان باشد غنی     چون خونوجویِ جواهری که امواجِ جانو تو به جست

 آورد     واژه در رودبارش هر شی و هر شکی را که با خود می

 سپارم     من از پشتِ شترهایِ کاروان     اری را میمن به آنان ک

 دارم     ها را برمیها و اندیشهثقلِ اشک

 هایِ سکه است     اش باالتر از تمامِ خورشیدها و خوشهام ارزشو برای

 ام منظم نشستهسایهیِ همیِ بر درِ خانهکودکانه جفت کفشِ آن یک

  عتِ عقربه     شاید درست ندیدنِ اسرارِ هستیبه سر یِ خسته از نرسیدنای گربه

 تاات باشد     و دست نیافتن به قرار با معشوقیِ عینکاز شماره

 هایِ شوخشاید تو ندانی که شراره     اتگیرِ تلفنیِ شمارهگیاز شکسته

 ن راگابَرَند تابوتِ ستارهشان     باالیِ ابرها     بر دوشِ خویش میهایدر زیرِ شوخی

 گی کار حتا پس از رسیدن به خانه و ماشین و زندههایِ سیاسیو موش

             یکیکارند یکیمیشان را در مزارع هاینقاب
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 شکندمادری که در درونِ یک شاخه نمی
 شکافد     ها را مینفیرِ نی دلِ آسمان     از فرطِ نفراتِ نفرت

 بافدهایی از پرسش و شک را میترانه  ترینِ زمین   جایدستی در نهان

 ای به اعشار؟     گان را تو بردهکار     چرا نورِ ستارهای فالتِ فراموش

 یِ نی؟     هایِ درونِ خانهشاران را     به سوراخو نَه روان پیامِ شفافِ آب

 یِ شخصیتِ آدمی     گیاز چندگانه یِ راهِ رهاییگیگونهبه چه

 اقبت خواهد بُرد پی؟     جوانی جُعلی مستعجل بود     چه کسی ع

 سرگینِ نادانی را گرداننده به گِردِ خورشید     و مکعبِ مستطیلی پلید     

 بر آن سر که زمین را به شکلِ خویش در بیاورد     

 گر را به اعشار بَرَد     هایِ زمزمهو پرسش و شک

 شود؟     بط     دریا زنده می کجاست تفنگی که از اصابتِ تیرش به هر

 شکند؟یِ شنیعِ هزار شن را میاش     روشناییهایی قشنگ که یک دانهکجاست فشنگ

 ها هستند     هایِ ساختمانها چشمپنجره

 اند     ها مستها از وفورِ نوشیدنِ شکستابرویِ ناودان

 رسداش در زمین میارانبارانی هستم که از آسمان     تا به منزلِ یو من آن قطره

 شود     صدهزار بار عقایدش عوض می

 یِ وسطِ پاهایِ یک مرد طفره یِ نیداند که چرا مردم از صحبت دربارهکسی نمی

 روند؟می

 او هستند؟دیرینِ یِ گی     نواهایِ شیرینِ برآمده از سینهها همهگویند که بچهچرا نمی

 این فالت را      فرا گرفته نفرتِ از فرطِ نفراتِ 

 گاهی بی در کجا     شاعری از فروش     هاو تا نباشد شبیه به شناعتِ شخصیتِ آدم

 کجایی تو ای گردنِ اصیلی خریداری کرده است      ششکل را برایِ خودای مکعبکَله

 کنی؟     که اسارتِ هیچ کدام از گَردهایِ گردون را فراموش نمی
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 زاران     زَرِ صدایِ خورشید و     در سرگینو کجایی تو ای دستی که 

 بینندها نمیهایِ سرنگون را چشمبافی؟     ثروتسیمِ سیمایِ بهاران را می

 هااش شیردهنده به شکهایزا     پرسشاش گُلهایو نَه نگینی را که اندیشه

 من آن گیاهی هستم که مادرش درست در وسطِ شاخه روییده     

 تنگ ودیگر دلیکدر یک سرش عشق و در یک سرش کینه     بیای که شاخه

           ای جاودانه  دیگر     در حالِ مبارزهبا یک

  

     

    

            

       

 
 

 

 

 

 زمین توپِ بسکتبالِ خدایان است
 زنداش بیرون میها     نوری با دست و پایِ کوچکالیِ پنجرهاز زیرِ درها و از البه

 رود تا در جمعِ زیادی از یادهایِ تاریک     شمعی کمر باریک را روشن کندمی

 ای سفید است     اش مورچهکه نخشمعی 

 گان پریده است     یِ زردِ گرسنهاش تا گونهو رنگِ شعله

 ای     بر خاک افتاده که گویا    گویا  گانِتو از جیبِ فرشته
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 گذارند      چشم میات بر رویِگانای کالمی که پروانه

 تر     و به خنثا کردنِ نیشِ زنبورهایییِ معناهایِ تازهبَرَند به بیشهو با خویش می

 یِ من نیست     تر     ظلمتِ این زمینِ دیوانه     خانهکه زمانه را گزنده

 کنند از ما ساختنِ گدایان راست     که بس نمیزمین توپِ بسکتبالِ خدایانی

 ها با دست و پاهایِ آهنی     عشق     درها و پنجره گدایانِ

 یِ خویش     و بر پشتِ بام آدمی چوبیشدهها به دنبالِ نورِ دیرینِ گمدر کوچه

 اش     منتظرِ سالمِ کبریتییِ بسکتبال     و نفتِ نگاهتماشاگرِ بازی

      "اییزیب"یِ زنند کلماتِ مات شده از دیدارِ ناگهانیتجیر را کنار می

 دارندیِ خود گرامی میشاعر را به خانه و ورودِ شیرینِ     یِ حقیقتاین نگهبانِ جاودانه

 کنند     ای آقایِ خدا     و نوشیدنِ چای را به شمعِ نقشِ دیوار تعارف می

 هایِ چوبی     نیشِ زنبورها فقط زنانه نیستند     و در این زمانه تنها آدم

 یِ نسل     نسل از پی     هایِ بارانهد نیستند     و وقتی لشکرِ قطرهبه هیچ چیزی متع

 رفتِ مارفت و پساز دریا به آسمان     مگر آیا پیش     گردد واز آسمان به دریا بازمی

 دیگر نیست؟     در ظلمت     مترادفِ خیسِ یک

 هر نفتِ نگاهِ من داند     باهر موجودی خود را تاجِ سرِ دیگر موجوداتِ جهان می

 شود     و خاکسترِ گیسویِ عاشقِ توای از آتش بنیاد گذاشته مییِ تازهخانه

 شرف     نی از یادها دارد     ای بادِ بینشدهای شکستهشانه

 رود     که مییِ تو از هر طرف بارِ گداییکوله

 دانند     نمیابرهایی که آورد     می شهایِ کبودِ ابر را با خودتنها کتف

 شارِ زاللِ کلمات است     که تعهدِ واالیِ شاعر     فقط به آب

 الت استخشک و زند     یک خاکِ که از پشت خنجر به آتش می و او
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 یِ سوارانِ اخالقاسبی سرنگون کننده
 ام را رو به لطافتِ عشقِ تو     یِ او     من پنجرهبستنِ هستیپیش از نطفه

 ام را از چشم برداشته     ام     عینکبوده باز کرده

 ام     گی را گذاشته بودهاش شوریدهبه جای

 ها درخواهد یافتیِ این برف را     زمین پس از قرنهایِ خردمندانهو دانسته که حرف

 خورد؟     در پشتِ هر دریچه     برایِ گردنِ کدام دریاچه     طنابی تاب می

 گردد؟یِ شاعران میهایِ آسمانیهایی     که به دنبالِ اسکناسکجاست بازارِ نان

 در این جهانِ ناکس     نه فقط همه چیز و هر کس را     

 یِ خودش را نیز از دست خواهد داد     که آدمی سرانجام سایه

 داد     سپرِ سردِ هستی اماهایی از بیو خورشید بر سرِ او فرو خواهد ریخت     نیزه

 ها را شکستیِ تو را در تاریکی بست     رَشک و کینهیِ دفاع از خود     نطفهبرا

 هاها     از بازارِ نقابو گردن یِ ریسمانای جهانِ سپری     من دلِ پُری دارم از بوسه

 یِ سطرهایِ شاعران     یِ سوختهو از سکه

 مثلِ برف آب خواهد شدگانِ امروزِ خورشید     فردا دانم که نامِ نویسندهمن می

 دارد     و عنکبوت از رویِ چشمِ خودش عینک را که برمی

 آسمانی را دارد     تو ای مست      یاباز انگار در گوشِ خودش صدایِ مِی

 ضدِ هر چه پست!     تو ای رفیقِ مهربانِ کلمات     قبول کن که این فالت

 یِ منجی را نداشتگیشایستهاز آغاز     سر و پا و الت این میدانِ رویشِ گیاهانِ بی

 ناک     بر خاکاشکی بود     فروافتاده از چشمِ خدایانِ وحشتو زمین قطره 

 ها را سرانجام لگدمالات نقابای هنر     ای که اسبسالمی پاک و بلند بر تو باد 

 کند    و سوارانِ اخالق را سرنگون می
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 استهایِ من خون چراغی روان در رگ
 هایِ تو استیِ دریاها     کوهی چشم به راهِ ابرویِ سبزِ جنگلکرانهدر پشتِ انتظارِ بی

 اما تو هرگز نخواهی آمد     مانندِ تگرگ که در وسطِ ایامِ تابستان     

 شونددر سکوت کلماتی نوشته می     / یِ شبستانمانندِ خورشید که در ظلمتِ نیمه

 و در ازدحامِ خیابان نقابی سردرگم و گریان   که صدایی بلند دارند   

 ترین است     و کدام سیم مرا به چراغی وصل یِ من اصلیکه کدام چهره

 به خاک سپرده شده است هایِکند     این جهان دفترِ کارِ آبو انسان را روشن می

 هاهایِ تنگ و تنو مرگ گوژپشت و عصا به دست     حیران و خسته گذران از کوچه

 فرجامهایِ بیجنسیتِ او مؤنث یا مذکر     و قرصِ خواب دیوانه از خیالو نه پیدا که 

 نشسته در ساحل     شکسته یِ دریاها     با پارویی کرانهو پروانه در پشتِ انتظارِ بی

 یِ در نقاب     ای چهره     ای کور و کر

 ست؟برایِ کییِ دریا و رقصِ رنگینِ صدف     آوازِ بلندِ خیزابه

 ست؟     نثرِ نحس و نجسِ تمساح برایِ چی

 انواعِ انوارِ قوی و قالبی     یِ حملهکنند در مقابلِ سپرِ کلمات مقاومت می

 هایِ من است     و خون چراغی روان در رگ

 یِ گیاهانِ جنگلی     یِ ساقهام از سفرِ درونیهایو چشم

 ها بازنیامده     در وسعتِ این هستی     و از سیاحتِ سیاهِ روحانیتِ کتاب

 گی برقرار نخواهد کرد؟ای     پیوندی میانِ دو ابرویِ مرگ و زندهآیا هیچ وسمه

 یِ رؤیاتمساحی بیننده پاهایِ نویسایِو آیا هیچ قرصی     تعبیری درست از 

 نی دارندبه دست نخواهد داد؟     پارویِ دریا و پَرِ نوشتن     نه جنسیت و نه وط

 ای هستی که دفترِ کارش گُل است     و تو آن پروانه

 چراغ     یِ کلمات     تنها و بیکرانهگُلی که در پشتِ انتظارِ بی

 چشم به راهِ آمدنِ خودش نشسته     
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 ته بر شاخه شالنه داآوازخوانِ عادلِ  3اما دریغا که از هزارانِ

 بیرون نگذاشته      از سرزمینِ سوزانِ نقاب پا به شانیکی

             و به دیدارِ رازناکِ دو خدای آزاده نخواهد آمد!

 

     

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 بلبالن  3
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 هایی به طعمِ آلبالولب
 چرا هنوز دانشِ ما پاره و          ها در جیبدرسدرمِ آن همه با وجودِ 

 جهانجایِ وجویِ چراغ آواره هستند؟     وقتی در جایشاگردان به جست

 داندارِ زهبندد     مگر مادران و پدرانِ دوستلحظه و پنهان     جنایت نطفه میلحظه

 یِ آب     دیوانه نیستند؟     برایِ رعایتِ عدالت     نه فقط اللی

 ست     اییِ او را نیز باید دید     باید دانست که کلمه پنجرهکه زاللی

  اشهایِ غریبام که قطرهرانِ وحشیمن آن با     شونده به هر سویی باز

 گیردنام را میهایِ بیریزد     دستِ دانهگی میزارانِ زندهبر حاشیه

 بَرَدیِ آسمان می گردونهنام را به گردشِهایِ ضعیف و بیسبزه

 اما با وجودِ این همه چمدان     چرا یک آدرسِ بر کاغذ     

 گیردچرا یک نفر سراغ نمی     دهد؟خودش را از دهانِ آتش نجات نمی

 اش به طعمِ آلبالو؟     از آن بانویِ لبان

 هایِ خودش را از تن دربیاورد     و خودش را عریان نشان دهدگی لباساگر زنده

 شاعران احتیاج به ازدحامِ استعاره ندارند      دیگر

 یِ باد و فلکِ باران     و نَه شاگردان ترس از تازیانه

 یِ جاسوسانای خودش را نخواهد کرد در خاک پنهان     از دستِ آبِ هرجاییانهدیگر د

 یابدات جنایتی را درمیای دارد     و پنجرهات پنجرهای کسی که کلمه

 هایِ باد     و قتلِ دریا     دَم فروبندی!     یِ بدیمباد که در باره

 ماهیانِ نجیب را     فراموش کنی! هایِ در جیب     راجع به نجاتِمباد که درمِ درس

 کسی مگر دیوانه باشد     ری از هر ناکسییِ بارگیست آمادهدانیآخر گرچه دنیا زه

 که دانشِ چراغ را در اتاقِ تاریکِ کاغذها پاره     

یِ مادرشان درخت     از آغوشِ شوریده     سخن رایِ شیرینآلوبالوییو دخترانِ لب

        آواره کند
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 همه چیز وسیله است
 خواننده سرش را که از درونِ کتاب درآورد     دنیا دیگر آن نبود     که بود

 دو درخت     اینک سیاه و کبود /خورنده بر طناب     در میانِ یِ تابآن سفیدی

 یِ باد دارد     اما نداری تو در یادهر جایِ صورتِ سرخِ فضا     نشان از سیلی

 را که دیروز     عطرِ انگشتانی 

      گفتهایِ پُرباد و بهمن سخن مییِ دیانتبا من از پایانِ دِی

 و برایِ در امان داشتن از دشمن     رازِ رنگارنگِ دریا را     

 نهفت     آسمان کلیسایی است و خورشید ناقوسیها میدر دلِ دردمندِ صدف

 ساعی و رزمنده     گان عابدانی خسته و در هر جا رُسته     و ستاره

 ای برایِ سرودن از جانو همه چیزی در این جهان وسیله     دهاما به رستگاری نرسن

 اما نشانی از هدفی نیست در میان     

 کند چراغ     موقعِ خوابیدن خودش را که خاموش می

 کندمی گانِ دنیا را سیاهدهد     و صورتِ تمامِ خوانندهدود در رؤیا ادامه به حیات می

 اش     هایگیشود کوه     در جِرخوردهمنفجر که می

 هایی ساعی و رزمنده     شوند     سنگمند نیز زاده میهایِ دانشسنگ

 ای که از ازل بودبرایِ تبدیلِ این سیاهی و کبود     به همان سفیدی

 هایِ خورشید راکند سخنافسوس که هر هفته ماه     فراموش می

 عابدانِ ابدی عاشقِ سه گُلی هستند      و آن دو

 هایِ درونِ یک کتاب     سر بیرون آورنده از زیرِ برف

 تاب رونده به جانبِ تابی     هایی بیگُل

 گی که سری از او به مرگ وصل است و سری به زنده
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 ای به شکلِ مثلثخودکشی
 دلیلِ نگاشتنِ این شعرِ مختصر! محتضر!    دور از هر چه ای مایاکوفسکی!     دلیرم!     

 هابرایِ من     برایِ کوه و دشتات بمیرم     اما تو در عوض والدیمیرم!     کاش برای

 ها     دوباره زنده شویها و شعرها     مردم و اشارهها     برایِ کاجگشتگُل

 ِ ستونِ فقرات!نِییِ پاینده شوی     ای ابرِ شلوارپوش     نوازنده و انقالبی مشتیگُل

 سابقه!     مایاکوفسکی!یِ نابغه!     خورشیدِ بیدارِ فقرا!     شاعرِ اعماق!     نغمهدوست

 یِ کُلتِ تو بودم     ات بمیرم     من اگر گلولهوالدیمیرم!     کاش برای

 دادمشدم     گُل میجا گُل میآمدم     همانکُلت بیرون نمی کوچکِ یِهرگز از لوله

 اینشستم در گوشهمیردم     کنمیاصابت آمدم     اصلن به تو و اگر بیرون می

 زدم     ات اتو میشدم     کت و شلوارت را برایبلبل می

 شدمخواندم     آواز میآواز میت اراهِ نِیشستم     به هممیات را اتومبیل

 اش سالم و سالمتیکه شرابنوش     انقالبی شدم     انقالبرازی ابرپوش می

 اش تویی     و دو ضلعِ دیگرش کاجی و سرویدارد که یک ضلعمتواضع برایِ مثلثی 

 بر ثمرِ صدیقِ آنو      "مارینا تسویتایوا" مرگِ این     یادِ رنگینِبر برگِ بی

      وجودی نازنیناز      حقیقتی پاک و آزاد     عطری شاد

  "نینیسهسرگئی "به نامِ     پاک و روستازادشاعری از 
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 پادشاهانِ کاغذی
 اندشان را بستههایها چشمروند     روزنامهها راه میهایِ کور با عصا در کوچهشب

 ترین موجودِ جهان استو رؤیا لحافِ آسمان را به رویِ خود کشیده     زنده

 ناکیک آرمانِ غمناک     از ذراتِ تنِ زاییده شدنِ این همه حشراتِ وحشت

 کند     ماه را دیوانه می

 ها مکنده یِ کوه را ساعتیِ کیرِ سنگیتیز کنندهگانِ استریپآیا این فاحشه

 هانوشیدند؟     و پولاند     که مِی با مالیک میهمان ساقیانِ ساقطِ ملکوت

 این پادشاهانِ کاغذی     همان اشعارِ عزیزِ آسمانی؟     

 یِ رازها پوشانندهتنگ و تاریک و دراز است     روزنامه کوچه عصایی

 روم     اما نه به روم و نه به زنگ     و من دارم می

 مرگ زنده استخورشیدی بی     اشای که در تهِ سایهبلکه به دیدارِ ساعتِ شماطه

 گرفتکاهی که تو را شناخت     برایِ همیشه از گِلِ زمین و گَندِ روحِ آدمی کناره 

 گی را     اش سازِ شوریدههایو در دست

 پُر از تضاد است ای کهیِ کهکشان     پرندههایِ انقالبینشینی با اندیشهو رفت به هم

 گان بر و رویِ خویش را     کجا در آسمان و زمین آزاد است؟     ای پوشیده

 ایدو اگر شما زغال     ست؟اید     پس زغال کیدر چادرهایِ سیاه!     اگر شما انسان

 خمیده     گیرید؟     آرمانی عصا به دست و پشتپس چرا آتش نمی

 گذرداش     دارد از کوچه میگی بر لبانبا گیسوانی ژولیده     و سرودِ شوریده

   پاروها پاورچین فرش و     رؤیاها سنگ

دانِ زَر     ه     ای گریزنده از زهای زند     روندیِ پول میجایییِ همهیِ خانهبه میهمانی

 زنامه     شان     دو تکه روگسارِ آنان که تشک و ملحفهاز زنانِ مذهبی     ای غم

 زیرا با هم مترادف نیستند          امحالمن خوش    تضادی از این که تو سرشار از 

 شتنِ یک چهره استیِ داست     که مدعیساری از آنِ نقابیام     و شرمالف و دال
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 داردقلمی که گردون را به حرکت وامی
 ات آسمانیزمانی     چون روشنایی     و زبانِ دلجایی و همهیِ تو همههستی

 مندان فقیرگر من مثلِ ثروتکند     انیاز میبا بیگان را از آموختنِ الفکه ستاره

 مثلِ دریا خشک     مثلِ جنگل خالی از درخت بودم     

 نوش     دانستم که انگالنی کت و شلوارپوش     و نزاکتشاید نمی

 سازندهایی به سویِ خورشید میهایی برایِ پرتابیشان نیزهخانهدر نهان

      کارندرا می هاشان حقارتو شب و روز در باغچه

 ِ عشق     رسد     صاعقهیِ این صاعقه به صدها هزار سال پیش میسابقه

 شدندخوابه مییِ اجدادِ شما همیِ اجدادِ ما     با جایِ خالیا که جایِ خالیجبه آن

 ندخواندو تنهایی و خطر     تنهایی و خطر را     به جانبِ آفرینشِ خدا فرامی

 گیرد     یِ تو قلمرویِ مرگ را نیز در بر مییِ هستیروشنایی

 رفته راهِ عدم را در پیش خرافه     رفتههایِگیرد     و خرزهرهمعنایِ گناه از او گُر می

 هایی را     با نیزهبایِ خودش را دارد     و آن الفنگاه الف

 ت زاییده بوداریِ یک حقشود     اگر مرا نیز نطفهکه از آن سنگ به سخن واداشته می

 گران بودم     یِ غارتحاال من هم فردی از افرادِ قبیله

 و حاال دیگر در زیرِ خاک اعصارِ غارنشینی     مانده از ظلمتِ باقی

 یِ هستی تأمل نکرده     ام قلم به دست نگرفته     دربارهمرده

                  داشتو کُلِ کیهان را به حرکتی پُربرکت وانمی
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 خندِ زانوانلب
 ساختن و از خویش برآمدن گان را بلد بودن     کمندییِ ستارهیِ راهِ خانهبلندی

 هایِ صادق روی آوردن     از مویِ تاریکِ تاریخ روشنایی برگرفتنبه دوستی با دست

 ای فانوسِ فانی     آنی به من امان بده     تا بنگارم به یادگار     

 هایی را     بدن     یِ زخم بودشان     باغچهدستسرنوشتِ ارواحی را که 

 از چه رو          یِ آزارگرانِ هزاران سالِ آزگاریِ تازیانهکه فرودگاهِ ضربه

 لِ یگانه را     ای یابو؟که تو نشناختی آن گُ     به چه خاطر بود آیا     از صدا یا بو

 شود     آن قربانی ات     کثیف میای که هر کلمه از رانده شدن بر لبان

 شبیهِ هیچ کس نبود         ناک گانِ تابیِ ستارهآن مبارزِ راهِ رهایی

 شد     ها     خَم و خاکی نمیاش در مقابلِ مقتدرترین چهرهچشم

 زدند     خند میاش لبزانوان

 اش     تُرت استاش چنان شیرین بود که انگار به جایِ دهان در صورتسخنان

 آسا     اش چنان غولو سخاوت

 یک غوک(یِ قبله )مثلِبسیار خُردمندان در برابرش زشت و که سخاوتِ سخاوت

 نمودمی

 گان     کمندی به زمین آویخته     یِ ستارهراهِ خانه یِحاال از بلندی

 اش فانوسی     اش از جنون     و در جنونآوازهای     کمندی بافته از خون

 ست  گردانند     یک انسانِ اصیل و آزاده آسمانیاش میکه ماهیان دست به دست

 شکنداش     شاید که پیمانه را بشکند     اما پیمان را نمیکه ردِ سفیدِ حرکتِ هواپیمای

 زند     و سرنوشتِ سرنشینان را هرگز به مرگ پیوند نمی

 کردار گفتارانِ شوریدهگونه بازشناخته خواهند شد     آن شیرینبه راستی حاال دیگر چه

 دیگران     از یابوان     یِ ایثار     از آن باغبانانِ باغچه

 تر     نامنام     یا یکی از دیگری گمهنگامی که گور و گُلِ رویِ گور هر دو گم
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 گان را با همسوزاند بر بام     خشک و ترِ پرندههنگامی که آسمان می

    ؟ یِ هر شخصیتبه دو نیمه تقسیم کردنِ سیمایِ درونیبَرَد از و وتر لذتی حیوانی می

 

 

 

 کتابِ جیبی
 اتچرا با ظرافتِ سرانگشتان»ای به سراغِ من آمد و گفت:دیروز پنجره

  و من زدم    «     زنی؟یِ من نمیشیشهشفافِ یِ تلنگری بر لطافتِ اندیشه

 هاییرنگِ پروانهها و پیامِ خوشام پُر از تقوایِ قشنگِ گُلپنجره باز شد و اتاق

 سته و با من چای...     و قند     که در بغل دستِ من بر صندلی نش

 مندِ تو     یِ لبانِ اندیشسخن بود     خاموشی پاک و سفیدِ سمندِ

 کاودوجبِ خاک را میها     و وجبای سطرسطرِ کتابکند     و مورچهچراغ را روشن می

 اما از جاپایِ ددان ای یگانه در کهکشان     برایِ رسیدن به آشیانه

 میرد     و هر روز نیمی از مِه     نیمی از خورشید می     رویدود میلخته دلخته

 گان!     خواند     مورچهزمان     به صدایِ بلند آواز میکه میمیکِ ما     نیکی و شَر را هم

 دوری از شما     تنگی و دلکشِ آسمان     در گانِ زحمتای ستاره

 داریم     می ما خود را با سمندِ سفیدِ سخن سرگرم

      بختی استدانیم که صدایِ شکستنِ خوشما می

 شنودش به هنگامِ رعد     و دود     درختی حجیم و بلندآن صدایی که شیشه می

 فکراناندازد     اما نه!     از وجودِ روشنای جاودانه میکه میانِ خورشید و خاک     فاصله

 بِ بغلِ آن مردی که از خانه خارجشود     و در جیاین چراغ خاموش نمی

 ای از او با نیکی     آید     کتابی کوچک است که صفحهیا به خانه بازمی

 شَر     ازدواج کرده است ای دیگر باو صفحه
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 یک کیلوگرم عدالت
 نگاردشعر را می 2چیز در وسطِ پاها     روزانه غالبن  3یِ پا دارد     اما آن دارنده 4وحی 

 توان خرید از مردمنانِ گندم را نمی 1اسکناسِ درشت از عشق      100ین زمانه با و در ا

 ها را آورده در هر تِرم     ترین نمرهببخشید جنابِ آقایِ کِرم     ای به

 جا من شما را به جا نیاوردم     به جانِ جانیان قَسَم     در این

 یِ تو از زمین تا ماهای فاصلهگی را     گاهِ بردهای به پایان بُرده دانش

 رو دارداش آهو نام دارد!     شمالِ جهان مردمی سرد و ترشبا او که وحی

 جا هم مثلِ جاهایِ دورتر در تجلی     در آنو خورشیدی خجالتی و کم

 عشق را باید با پول خرید     و صمیمیتِ تبسم را از لبانِ سنگ ربود

 یِ آهوانی     نباشی از عشیرهرود اگر تو عشرت به عشرات می

 دادِ پلنگان و شیرانیِ دلِ آسمان     از دستِ بیکنندهکه فریادشان پاره

 اعتنا به جنابِ آقایِ کِرم؟برند     بیپایان وحی را به کجا بر پشتِ خویش دارند می 4

 درویِ گندمیِ الغر و زرچرا این ترازویِ میزان     تنها نقشِ کاغذ است؟     و یک دانه

 یِ تُرت را داردگاهِ نان؟     خواهشِ درونِ شورتِ تو     شیرینیرئیسِ دانش

 زاد     اش شیرِ مرغ و جانِ آدمیو یک کیلوگرم عدالت     بهای

 را ببخشم؟ یِ مسلط در جهان    منگیگین از این همه بیگانهگونه منِ خشمچه

 گنجدام در جغرافیا نمیگاهکه دانشبه خاطرِ به جا نیاوردنِ خودم؟     من 

 یِ جنابِ آقایِ هیچ جانبی نیست     ام     بَردهنمایو قطب

 تر از کِرم وها     عشق پَستدانم که با طلوعِ نام و نقشِ شاعران بر اسکناسو می

 هایِ غریبِ خودش را خورشید     فقط در قعرِ قبر خواهد گذرانید!تِرم
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 هستی تو برایِ تو کم
 یِ خاک     یِ درخت     فروتنیبه اوجِ هنر رسیدنِ سیب     سرافرازی

 ناکیِ خویش شتابخانهو خدایی که این همه را پاک فراموش کرده و     در خاموش

 سپوزد     تو برایِ تو کم هستی     تن را میاندوزد     زنانِ سیمزَر رویِ زَر می

 آیند     هایِ دیگری درمیاه آدمات راه به رچنین که از درون

 اند     دیگر دشمنهایی که امروز با هم دوست و     فردا با یکآدم

 پا؟      4گانی هستند که پوزه دارند و گونه فرشتهها چهاین

 پا؟سر و بیهایی بیچکد     نانشان نان میهایی که از درونگونه کوزهها چهو آن

 یِ دو قلم رااند     و قرمزیحداقل یک قلیان از قتل را کشیده     داراناکثرِ این دین

 شان     ها با دایرهخواه     آری تا هنگامی که سکهیِ سه متنِ آزادیبر سبزی

 خورند       خرند و میدیگر را مییک انتمامِ اَشکالِ دیگرِ هندسی را     و مردم با آن

 و به جایِ تیر     خدا پرواز خواهد کرد از کمان     کمالی وجود نخواهد داشت در جهان

 چکددارد حاال از تنِ سیبی به اوج رسیده     سیبی به خورشید تبدیل شده     خون می

 روید     من که برایِ خودم خیلی کم هستم      می "من"ها     و از جایِ چکه

 تپد     گی جاودانه میست که از او قلبِ زندهایدانم که عشق     تلمبهو می

     ماند    یِ سفیدِ هستی نانوشته باقی میقلمی که بی او     صفحه
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 ها مقصرندفاصله
 داری از شادییِ آبتو خوشه     مذاهب غبارهایی هستند و تو خورشیدی

 زند     هم زنبق و هم آزادیای عشقی که از زمینِ تو سرمی

 ست     جالدان و تاجران در تَکِ ابرها خانه دارندگیزندهای عشقی که نامِ دیگرِ تو 

 ای از شعر را در آسمان دایر کند پرنده     اما تا جزیره

 بَرَد     یِ جانِ دریا را با خود به منقار میوجیزه

 رنگخورد     اگر که قصرهایِ آتشاش ورق میهایو رازِ نگاهِ گیاهانِ متفکر در زیرِ بال

 گسلندها میِ انسانشوند     و بندِ انگور و پیوندِ جانسرِ عاشقان ساخته میاز خشتِ 

 کند     اگر که سرنوشتِ سبُکِ غبار را     سَبکِ حرکتِ باد تعیین می

 اندهایی ازلی که در فطرتِ هستی نهفتهها مقصر نیستند     فاصلههیچ کس جز فاصله

 ی مذهبی در ایران     ای دلیران     با سرِ کار آمدنِ حکومت

 یِ دیروز     هایِ بلندِ شادی خاموش و     حوریانِ زمینیشراره

 )شیرِ چکیده از لب و امروز     و از هر دو شیر پوشِهایِ سیاهتبدیل شدند به بادنجان

 شان ندانستند     زننده به جسمِ آهوان(     هیچ کدامشیرِ چاک

 شود     دِ پلنگان ختم مییِ پُربابه بادیه که کدام راه

 گان!     ای زایرِ اعجازِ جزایرِ جلیلِ اشعاریِ رویِ میزِ خانهو کدام راه به بادیه

 داشتن     به جزایِ سرگردانی و تنهایی رسیده     ای به جُرمِ دوست

 یِ خسته     ات در دستِ آن پرندهای دست

 من چه بود؟     هایِ عاشقِ آیا مگر ارمغانِ این کتاب به چشم

 گی     که آن هم خودش شبی     از سرِ هوسیهایِ کورِ زندهیِ گرهجز نوری گشاینده

 یِ تاجران و جالدان گذاشت     خانهکسی     پا به تاریکنایِ یا فریب و فتنه

 کسی چیزی را از او ندارد در یاد     دیگر و از آن پس 

 شود     کَنده می بادنجانصد حاال روزانه پوست از تنِ 
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 آید     نجابت با هیچ آتشی پخته نمییک اما 

 هاگوید: ای زَرها و ای زَرقکه میآید     فقط صدایی از گلویِ زیباترین زنانِ جهان برمی

 گذارید وها را پشتِ سر نمیآیید؟     چرا فاصلهها     چرا از ابرها بیرون نمیای برق

 به وصلت     آیید و کنید؟     چرا نمیمییادی از بنیادِ شادِ ما ن

 انگیز و خواستنی هستیم     آخر ما بهارانی شهوت     کنید؟ما را نمی یک فصلِهایِ سبزه

 یِ ضدِ شعر     دارِ دو خوشهیِ آبکعبه آخر ما از مکیدنِ

          ایم     خدا مستبیبرجسته اما یِ این بوستانِ در سینه
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 یوسفِ کفترباز
      هایِ پلنگ و شیراش دارد نقشاین پیراهنِ پیر     که بر تن

 شوند مبارزان در زندانشان کور میزند به قلبِ آنان     که از شکنجهاش تیر میبوی

 گی     کالفی کور     ست زندهآغاز و پایانییِ بیقصه

 ای دارد و نه زهی     کمانی که نه دسته

 گیرندیِ تانک و توپ عوضی مییِ شعر را با وظیفهیاری از مردم وظیفهو بس

 و حاضرند که دو عشق را     با یک جفت جورابِ تازه عوض کنند     این پیراهنِ من     

 هایِ آتش گرفته استلباسیتنگِ آن همه چوباین یارِ قدیمِ تنِ من     دل

 هایِ بر باد رفته     لباسیآن چوب

 شده     ست در چرمِ یک جفت کفش گمیِ تو دیریرهو چه

 اش راهایِ حجمی گذاشت     و دیگر کسی خبرِ بازگشتکفشی که قدم به راه

 ای نداردای قلمِ افتاده از دستِ خویش     کسی که پنجرهاز هیچ جایی برنداشت     

 هایِ کبوتری را ببیند     یِ بالگیگونه دیوانهچه

 گونه به خواب نرودو خیابان چه     یِ خویش است؟یِ نابینایینیکسی که زندا

 داران     کمان و لشکرِ آن کمان     د؟نکشپیاپی خمیازه می هاوقتی که ماشین

  بانان و زنجیربافانچنان که زندان     گمانبی پیراهن بودندیک نقشِ      آن مبارزان

 آمدنگ      از دهانِ اطفال مینمودند     و بویِ شیر و پلنامردنی می

 پزشک در شعر     جهان کالفی کور است     و مطبِ چشم

 و او که از لحاظِ زور و بازویِ بدنی     و زَرِ همیانی     ضعیف است     

 بافد     لحافِ مکافاتی ماوراطبیعی را برایِ دشمنانِ خویش می

 و     یِ ما شده رییِ نبضِ تحقیِ دادخواهیو وظیفه

 نام را     سیمایِ یوسفیِ آن کبوترِ خوشخونِ ریخته

          سپاردصفتِ خدا میزمینیهایِ سیببه رگ
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 آدمی با سری از اردک
 ام     ندکفگیراند     من از دستِ روزگار     سیگاری خودش را می

  زار    اش از     علفاش بر     یا برخاستنکه نشستن 4و تو آخوندکی

 کند     شین دهان باز که میگی ندارد     مابایِ زندهتأثیری بر الف

  فشان شاعر شده    هایِ آتشدهد     رودهو سرنشینان را قورت که می

 سرایند     آدمی با سری از اردک بر گردن     ها را میکوه

 ن کو؟     م اش گویان که دریایِبانسوی روان     لسوی و آندر خیابان به این

 ؟یِ لغاتِ روزنامهکه موالیِ من کو؟     که این دود آیا از سیگار است     یا از سیاهی

 ها هم دیگر بویِ محبت و رنگِ دوستی ندارند     جا گُلاین

 بارندسته فرومیهایِ به خشکی نشهایِ شکسته و     کشتیاز آسمان فندک

 جا آمد وها به اینز ازل کور     از کدام دوردستنام و او هنوز نه پیدا که آن نیرویِ بی

 یِ ما را سرود؟گییِ زندهگونه     با چه قلمی     به چه خطی و قصدی     قصهچه

اش     شیخکی با خشتکی پاره     با قلبی خشک     نشسته پشتِ فرمانِ ماشین

 زاران را ربودهتِ سبزِ علفاش در روده     ثرودستورگیرنده از موالیی که خانه

 اش     ید به دود     دودی که از هر پیچرود تا درود بگودارد می

 یِ اردکرود به هوا     صد سرِ بریده شدهچهل چادرِ سیاه بال درآورده     و می

 دک     گردند به دنبالِ فنو سرگردان     می افتند در گردابفرومی

 خوان     هایِ روزنامهرد     ای شبتابشده را دافندکی که بویِ عزیزِ گُلی گم

 ام     نام و کور     من خاکای نیروهایِ بی

 جایی و زمان را اندازه گیرنده با ساعتِ صریحِ نبض     و آخرین شعرمهمه

 خورشید را خواهد سرود!    سرکشِ خواهد بود     که اسبِ انقالبی آخوری 

 

                                                 
 .ای استآخوندک یا شیخک نام حشره  4



111 

 طلبیزیاده
 ترین ساعتِ دنیاها     نبضِ تو بهیِ بَزهیابییشهدر به دنبالِ ربُزی دربه

 روداش در کتری سر مینورِ چشمِ من لغزنده بر رویِ اشیا     و آب که دارد حوصله

 زند؟در این دنیایِ رنگارنگ و پُرنیرنگ     آیا مرگ     آخرین حرف را می

 ش را طلبیدن؟لندیِ بپایه با زیباییطلبی نیست از زنی     عقلی همآیا زیاده

 گی با آب یِ یک ارزن!     آخر مرزی دارد رزمِ تشنهات به اندازهای دنیایی که وفای

 ای     جا دشنهگی     اما عجبا که اینیا رزمِ آب با تشنه

 یِ کوهزند     عمرِ سنگیفریاد میای لطیف و سرسبز و عادل را هکران

 زنددوباره در یاد مینی و عشق را جوا پریشان و عصا به دست در راه    

 پیچندآیند و     به دست و پایِ بُز میهایِ دور میها خودشان از برزن و کوچهبَزه

 کنند     و او را چندی ملول و شوریده     یعنی شاعر می

 گی     حرفِ آخری وجود ندارد     بایِ زندهو معتقد که در الف

 هایِ پاک را در هر پرده پاره وپرد     اما پیمانمینورِ چشمِ من پنجره به پنجره 

 یابد     و نبضِ هر نوزاد را گُلی تپنده     گان را فلزی میقلبِ پروانه

 کنند     اش     در پول شنا میدارانگان و نادوستکه نانیوشنده

 کنند     تو ریشِ آن بُزی بودی که نخستماهیانی که به دریا خیانت می

 یِ خیلِ خطاهایِ این خطه برخاست     یابیشهبه ری

 سپس به خدایی رسید با دو شاخِ رُسته بر پیشانی     نه     

 کار     و نه چیزی برایِ گفتن     هرگز مرزی ندارد رزم با خویش و با خیانت

 در کتری هدشان سر آمیِ قطرهحوصله و تا مردمانِ     شاعری با قلبی فلزی

 بی بکنند و باز برخاسته     استراحتی حسا

 گی را با رنج کنند آغاز     الزم است حضورِ  قاطعِ مرگی پُررازنوشتنِ کتابِ بغرنجِ زنده
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 زندانِ مدرنِ اینترنت
 هِن واداردقلبی منجمد است آهن     که تا آدمیان را خسته و به هِن

 و زندانی مدرن          گذاردگان مییِ فرشتهبارهایی فراهم آورده و بر شانهکوله

 گذارد     یِ اینترنت مییِ خویش     امضایی با دستِ شبکهبر پایِ ورقه

 زنندگان مییِ ستارهخواران تیشه به ریشهیِ شبکیه     شبدر پشتِ پرده

 آیدکِشند     حیفِ من مییِ ایثارگران میو ابر را به رویِ هستی

 پره     آن همه پاک     آن همه شب     جایِ آن همه ملحفهاز این رفتن

 کسی این گُلی را     و گذاشتن در تنهایی و بی

 اش هست توسطِ دستی آهنی     آدمی     که هر دَم بیمِ چیدن

 رود     مگر در درونِ خود چه دارد     باری که بر رویِ زمین راه میاین کوله

 ای در آسمان     و آفتابه آید    هایِ پرنده ویران میکه از او بال

 نامد؟     ای انجمادِ قلب     خود را آفتاب می

 شب و روز سر در جیبِ مراقبت     از تو است این همه چشم و گوشِ در اینترنت

 هاپرهاز تو است این شب و شبیخون     این شکاکیت به شور و شوقِ شب

 تنسینه و برشتهبرهنه گانِاین فرشتهها     آری خواهی سربریدنِ برهو به جُرمِ آرمان

 اند     شدن زاده شده مزه     برایِ خوردههایِ تازه و خوشاین نان

 نه برایِ بارِ رنجی را بردن بر دوش     

 تکرار را کردن نوش     هایِ بیبلکه برایِ هر روز عطرِ بوسه

 هایِ او همه از دردرعدِ نعره   معتزل و اخموآدمی در ابر خانه دارد     اندوهِ او ستبر  

 هاگناهِ برهیِ اَبَرمردها     از گردنِ بیسرش بریده شده بارها از گردنِ خَم نشده

 هایِ تفتیشِ اینترنتهایِ مدرن     از تیشهها از جمله زندانمتنفر از زندان

 ز بر استخواران را اآدمی شکاک و اخمو که مو به مو     داستانِ شبیخونِ آن ستاره

 گندیدنِ ماهی در همه جا از سر است     
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 دادگرِ این هستی     از کیری عاصییِ سفیدِ رانِ بیو امضایی شوریده بر صفحه

 ای هستید که خودش را با آفتاب اشتباه گرفته استآری شما آن آفتابه

 استیِ آسمان     شادمان و جاودان نشسته یِ هزاران سالهو بر سریرِ سکوتِ آبی

 گاه که مردمان     ای که حتا آنآن آفتابه

 بَرند     گیرند و به خیابان میاش را به دست میدسته

 فروشی     هایِ فضلچنان در فضاحتِ فاضالباش همپاهای

      ماند    پیشِ خریدارانِ خدا باقی می

 

 

 

 

 هیتلر و مسیح
 ه به تماشایِ هرج و مرجِ جهان:کشد از شاخنارنجی با رنجی گران     نگران سرمی

 شانماندهیِ باقیگان     وسایلِ شخصییِ مردههایِ هنوز باز ماندهچشم

 یِ تراشیدنِ ریش     هایِ گیس     فرچههایِ کهنه و گیرهعینک

 هایِ ویران  نامه و پاسپورتهایِ حیران     شناسانگشترها و ساعت

 هایِ گاز     کشتارگاهِ شعر است     اتاق جاجا اردوگاهِ دروغ     ایناین

 بستِ انسانیت     راه     بنهایِ راههایِ خُردسال     لباسکردنِ میخخفه

 من پسرِ روانِ رودها هستم     

 هایِ تسخرزن     فروش و صخرهسپرِ من در مبارزه با بازرگانانِ آدمی

 آن نارنجِ رنجور     به جهان نگریستن گاهِ بلندِتسخیرِ قلمروهایِ سخن     و از جای

 گان از آن به وجد بیایندای به جا نمانده است     تا پرندهاما از وجدانِ تو دیگر دانه

 گویندجا اجسادِ متالشی سخن میاین     یِ شعر بیایندبه تماشایِ محشرخانهمردم 
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 ابرِ الدنی به نامِ خداستیِ جالد در برمویند     و سجدهشده میخروارها گیسویِ بریده

 هایِ به دست و پایِ مسیح کوبیده شده بر صلیب     نَه     آن میخ

 تر مقصر نیستند از آن سربازانِ مهاجمِ رومی     و آن سربازانِ رومی      کم

 داند     تر از پنتئوس پیالتوس     و تنها پسرِ رودها مینَه کم

 خورند     ها را میها ساعتساعت    جنگند ها میها با ساعتکه ساعت

 دهد     پیداست که زمین     شان     پیروزی را نشان نمییِ هیچ کداماما عقربه

 بویِ بلندِ کهکشان     بر خاک فروافتاده است     نارنجی خوشنارنجی از شاخه

 استهاما به راستی کدام یک از آن دو خدا     خداتر است     آن که در آسمان

 داریا این که در قلبِ انسان؟     و آیا مگر با وجودِ آن همه متهاجمانِ تاج و تخت

 هایِ کشتار     و اردوگاه گانِ دارآن همه برپاکننده

 شودشان     زبان شیرین میهنوز زنده نیستند کلماتی که از بر زبان راندن

 ی مانندِ عشق     مانندِ وفاداریشود     کلماتزمانه پُر از مبارزانی صدیق و دیرین می

 سراپا گوش بودن و تا سَحَر          سالمانندِ مراقبت از طفلی خُرد

 فهمد؟     دلی شکسته را     کجا صلیبِ شکسته می     ماندن در بیداری     بارینگران 

ی را؟     فروشیِ بازارِ آدمساعتِ جلیلِ تعطیلِ جاودانه    ای نشان خواهد داد کِی عقربه

 آری     سپرِ آب در مقابله با خشکی     بال درآوردن است و پرواز کردن     

 دهد بر بادرا می هم سرِ پرنده و هم سرِ وجدان     ای به نامِ جالدزیرا در زمین دانه

 تنها تو          ات باز ماندهیِ هنوز چشماندانی ای مردهو تنها تو می

 توس     و آن سربازانِ متهاجمِ رومی     که تقصیرِ پنتئوس پیال

 بر دست و پایِ مسیح     بر صلیبهایِ کوبیده شده تر نیست از تقصیرِ میخای بیشذره

 مسیحی که نخست زنده     سپس شاعر شده     

      گاهی از خانه بیرون رفته     تراشی  خریدهیِ ریشگی یک فرچهبه تازه

      زنیِ پُرمیوههایِ گاهی در باغ     رودمی راه زدههایِ عطردر کوچه

   کندروشن می را چراغ
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 دو چشمِ زیبایِ ابدی
 ایدیِ سرایِ عصمت را فروختهست که در آن     شما اسباب و اثاثیهعصری

 ایدهایِ زمینی را ویران کردهآسماناید     عصایی از خباثت را برایِ خود ساخته

 چکدباران     بر خاک می ایِهر     دارد در قطرهیِ درخشانِ بشو آینده

 یِ پلنگان و شیرانی     شود     طعمهاعتنایی و شَر میمالِ بیپای

 که هستند در سیم و زَر     عصری که در آن ترازویی     

 کند     عشق و کینه را با هم برادرگی را با هم برابر میمرگ و زنده

 ای با دو چشم از سلطنتشم از کمونیزم نیز     چون چهرهای با دو چعصری که چهره

 کند     از زمان بیرون رفتن مثلِ از اتوبوسبخت نمییا مذهب     این تن را خوش

 گاهی دیگر     سوارِ زمانی دیگر شدن     مرا شاعر کرد     و مرگ را برایِ منو در ایست

 شکندو عصایِ خیانت و خباثت را می افتد    ای که در مرداب میرستاخیزی: خیزابه

 گردد     ای با ارزش میکاغذها به دنبالِ نوشته انباری ازای در تلزاغچه

 گرِ او     به همه چیزِ هستی اندیشیده مو به موای هستی نظارهو تو باغچه

 ست؟     مرز و بیرقِ مرگ کیپادشاهِ کشورِ بی» و پرسیده از خود     که:

 هایِ مردم     در خون و     بارَش بر دوشِ گَله د تا مرفقدستِ آخون

       سردعطرِ این عصرِ«     ست؟و بر پشتِ شترهایِ کاروان     ناموفق از بهرِ چی

 در ازل ورق خورده استگویا یِ بشر     آینده     گُلِ خود را گم کرده است

 و مبارزان را     و پادشاهانِ کشورِ مرگ     از حسد     جسدِ شاعران 

 فرستند آباد میصلوات     به لعنتدهند     آنان را بیحتا به کشورِ مرگ هم راه نمی

 جا که دو چشمِ زیبایِ ابدی     دور از ترازو و تقلب و بدی     به آن

  یِ خانهنگرند که اسباب و اثاثیهای مییِ مظلومِ خاک     به زاغچهدر چهره

 در چمدان گذاشته          باغچه زاش را ابهایِ خوو خاطره

 تر     سوارِ زمانی دیگر شود  گاهی شایستهرود تا مگر در ایستدارد می
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 چراغی کوچک در آغوشِ مادرش
 گوید از خویشتن!     ها که نمیاین تن     چه سخن

 اش دارد زبانی قندشکن     هایاز کودکی که معصومیت

 هایِ من     نوش و شعرخوان     قلماش همه چایگانهو از کهکشانی که ستار

 دهانی ناامید بود  یِ تنگِغنچه     "میمِ امید"اند     و آن اخوانی خالص

 گی     ساالنه یک شمس دارند     تنها یکیثالثن که دو عیدِ مرگ و زنده

 زند     خند میچراغی کوچک در آغوشِ مادرش لب

 ها برایِ دسته کردنِ خودشاندهد     به گُلپیران پند می گان وخوردهبه شکست

 دهد     اما ای دوست     یِ بوستان زدن     بند میو دست بر درِ خانه

 گی؟یِ زندهرود از کفهتر مییِ مرگ پایینست که در آن     کفهاین چه ترازویی

 نمانده است به جا؟     گندمی ها     هیچ دانهزارانِ وجدانِ آن آدمچرا از گندم

 را دوست بدارد؟      شگونه قاتلِ خودیک مقتول     چه

 دوباره خود را فنا کند؟     اشآمدِ قاتلو به خاطرِ خوشگونه سه دار را برپا چه

 ها هم که پرواز کنند     ها به اوجِ کهکشانسخن

      کنندند و دوباره در این تن     آشیان میگردسرانجام بازمی

 گره از ابرویِ غیظِ غلیظِ چای      یِو باز شدنِ تلخی

 زنند     ست که در استکان     قلم میگانییِ ستارهکارییِ شیریننتیجه

 ایاش غنچهخندی کوچک دستِ مادرش را در کوچه     در دست گرفته     لبانلب

 کارد     باری دهد     رزم میید میکند     امگانِ دردمند را     شاد میکه پیرترین پروانه

 هایِ این ترازویِ مستی و هشیاری     یک درخت دارند     و گرچه در کفهگرچه دو خوشه

 دیگرند     اما باز تو ای دوست     ای قلم     زادِ یکگی هممرگ و زنده

 ای نبوده به فکرِ انتقام          هایِ قیامو شما ای قلمه

 اند     هایی که خودشان مقتولگویید که کدام یک از این چراغشما به من ب
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 توانند     قاتالنِ خود     گونه     و اصلن آیا هرگز میچرا و چه

    گر را     دوست بدارند!؟ساز و توطئهمفتوالنِ فتنهیعنی 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایِ مختلفِ اشعارجنس
 یِ ناودانیِ ناگهانیآغازِ آگاهی     اشهایگردم که شفافیتِ چشمبه رودی بازمی

 هایِ تابستانی در قلبِ دیگرانیِ دانهگیزدهیِ خویش بود     به غربتبه نادانی

 اندگانی مردهاش     پرندهگانپرنده     یا آسمانی که پروازکنندهبه آسمانی بی

 نِ سگی تنها را بشنودها     و ندایِ وجداکجاست گوشی باهوش     که صدایِ رشدِ سبزه
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 کند؟ای فراری     دارد فریاد میاش     هنوز بر تنِ گربهکه جایِ دندانسگی 

 گیردآورد     بال میگذارد     بال درمیگونه سنگ و پوالد را به حالِ خود میدرد چه

 کند؟     آید و در دلِ تو النه میمی

 شناسد؟     سب را میهایِ بااصل و نگونه عصبِ انسانمصبِ درد چه

 به سویِ تو آمدن آیا     مگر نیست رفتن به سویِ دریا؟     

 من در همه چیزی و همه چیزی در من است     و رودم دو چشمِ شفاف دارد

 یِ جنگ و نیرنگ     شفاگرِ کوه و جنگل     زداینده

 یِ زن و     از رویِ زیبایی یِ روبندهروبنده

 آید آیا آن شبییادت می     حقیقت حق و ز سرِ راهِ راهیانِگی و سنگ ابیگانه

 هایِ درختانِ تابستانی؟که تابشی ناگهانی     جنبید در میانِ برگ

 هایِ فریاد را     آن شبی که تو صدایِ رشدِ عقل را شنیدی     و دندان

 انیها آب شدند و شُرشُر     از شیرودر دهانِ درد دیدی     آن شبی که شادی

 ریختند     خدا با دو بال از حقیقت     فرودر حیاط و در دلِ ساکنانِ خانه 

 یِ یک زن     بَقو کرد     و گربه و سگ هر دو     بر سرِ روبندهبرایِ زیبایی بَق

 دانستند گانند     آری آن شب     درست آن شب بود که ستارهبه مجادله برخاست

 ست     و ژرفییِ پهناور که هر انسان هستی

 ترین کوهکه هر کس و هر چیزِ دیگر را در خویش دارد     به این جهت اصیل

 ترین درخت     به شعرهایِ خوردنیشروع کرد به سرودنِ شعرهایِ سنگی     اصیل

 ترین پنبه     به شعرهایِ پوشیدنی   اصیل
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 شاعرِ بازنشسته
 گیهایِ روزمرهه شده     و سرگرمِ سردیاز وقتی که آن شاعر از کارِ شعر بازنشست

 هایِ این پرنده برخاسته     دیگر شور و حال از میانِ بال

 نسرین و نسترن پیوسته استنویسانِ بیرفته و به قال و مقالِ مقاله

 یعنی من دیگر نباید آتش باشم؟آیا وقتی پایانِ دنیا خاک و خاکستر است     

 ها بیندازم؟     ی را در قلمگنباید دیگر شعله و شوریده

 گان     شده را بردارم؟     آه ای کُشتههایِ گمها عطرِ گُلو از جاپایِ قدم

 کند که ما     ست     فرق نمیگیمهم بازگشتنِ دوباره به زنده

      !هایِ مضاعف     تبعیدی از وطنها شما را کُشته باشند     ای تنهایییا آن

 دخواسته را برگزیده از معناهایِ مچاله     نیز تبعیدی خو

 گی مأیوس نشوند و سرمازدهتا در زنده عبیرها از تعبیرهایِ پاخورده و پوسیده!    

 ای خزیده     زده به گوشهجا غمها     اینگیو سرگرمِ روزمره

 یِ خداگیتهگردند با افکاری تازه     و با بازنشسهایی میدر به دنبالِ انسانجا دربهآن

 ای مانده است به جانسرین و نسترن پریشیده و     از باغبان     تنها نامی محو در مقاله

 ستاره     مجنون و دست از جان شسته     هایِ بیای بالی که در لیل

 زنیگیری     و در پرنده آسمان و زمین را به هم پیوند میصابون از ماه برمی

 جاستات تبعید شده     ضعفِ حقیقت و قلم از آنیِ پیشز لحظهاای بالِ هر لحظه     

 شود     که هر انسانی شخصیتی مضاعف دارد     و تا صابون پیدا می

 گر و زهرآلودِ یک شتر     عفِ فتنهاند     عفدست و چهره دیگر شده

 د     فهمنگونه میآن کند     شعرهایِ تو را دیگرانهزار کاروان را مسموم می

 ها را     اما با این وجود تو به من بگو ای تارا     که حیوانات انسان

 زن و ابرباف     هایِ الفآیا وقتی دنیا پُر از کِرمِ ابریشم است     کِرم

 آفرین و خورشیدکُش     هایِ توفانکِرم
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 داشترامینام و عاشق     به یادگار و به گیعنی دیگر نباید بر سنگِ گورِ گُلی گم

    ای را گذاشت؟ ای     تراویده از قلمِ رنگینِ پروانهتغنی و عطرِ مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنین و لنین
 شماردهایِ او را برمیغیبت نیست اگر که بط     در غیابِ دریا     حقارت و قتل

 ای     از دانه به درختی     خواهد از خاک     به دانهاین شاهپر می

 خت به برگ و سعی و ثمری برسد     به این که هیچ دستی نیست پاک واز در
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 گوید:نشیند     و میآید و در ساحل میهیچ پایی از گناه نَه بری     خبری می

 شودبرانداز زاده نمیسوز و دودمانومانای از شکمِ مادر     خانهیچ شعله»

 اشهایوفایی و خیانتآهسته     با بیست که او را آهستهگیاین زنده

 واجب است احترام گذاشتن به ادیانِ مردمان          «کنداین و آن می

 شانارزش تر از یک مثقال واجبی نیستبیشگامی که ادیانِ مردمان     اما هن

 خورندگان     به طرزِ عجیبی و از هر کسی گول میهر وجب از تنِ فرشته

 شوند     و تب و هذیانِ یک بت می     یِ امر و نهیهزاران بط قربانی

 بیندگانِ تو را میزند     باالیِ ستارهدرختِ من ریشه در زیرِ خاک که می

 آیندشنود     ای خبرآورنده از بهارانی که هرگز نمییِ تو را میهایِ پروازِ آبیبال

 خوانند     ای که هرگز آواز نمیهایِ چوبیاز قناری

 برو برگرد     کند     بعدها بیمی فقیر رشد میجنینی که در شک

 شود     اما با گرفتنِ قدرت و اکتسابِ ثروت     به مادر و دریاحزبِ لنین میفعالِ عضوِ 

 هایِ دروغین     ای از تبارِ نامبارکِ مارهاییکند     ای تابشهر دو خیانت می

      شان را     یک کیلوگرم از مذهب نمایانند     وکه خودشان را به شکلِ راهِ شیری می

 فروشند     غیبت نیست اگر که در غیابِ ما     به قیمتی خیلی گران می

 گویدای سخن مییِ آن واجبیوفایییِ پاک و زیبا     از بییک هستی

 یِ پاک و زیبا ـکه هرگز نیامده است به دیدارِ این چیزِ وسطِ پاها     آخر او ـ آن هستی

 گیرندهاآتش نمیخواهد که همه بدانند     که از خبرهایِ چوبی     دهانمی

 امذرم     در زیرِ زمین نوکگگان که میام     از باالیِ ستارههایِ آبیو من با بال

 یِ رسیدن به ثمری     به هدفی را داردها     سعییِ درختبه کنکاش با ریشه

 ها     ها و قتلکه بیرزد به تحملِ این همه حقارت

   (خداهایِ بیدر سکوتِ سرد و تنگنایِ تاریکِ این بیشه)
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 گیآقایِ زنده
 کوشش هم     او شاعری بود که بی

 زد     اش همیشه به زمین چشمک میکهکشانِ پُرکششِ عشق

 زد     هایِ نپیموده را میهایی از اعجاز     راهها با سیمفشانسازی در آتش

 پا از زیبایی      4از حقیقت و با ای با دُمی دانست که گربهاو می

 واره موردِ تهاجمِ تاجران و هارترین سگانِ جهان خواهد بود     هم

 ی را از وجودِ تو خواهد ربودهنگام     سالمتی و شادخوابی     بسی نابهقراری و بیو بی

 یِ تاریخ     یِ خونین و طوالنیها در مدرسهگفت که انساناو می

 گیرند     هیچ درسی را فرانمی

 گی     شان به زندهآزاری و نگاهِ شاعرانه اهلی به خاطرِ بیو حیواناتِ

 کند     اش به آینده فکر میترند     وقتی که پا همهفروتن و به خدا نزدیک

 رودبا ما آن می شود و پاتی     وقال و مقالِ قالی     قاتی می     و به زمانِ حال پشت

 آید        که هنوز که هنوز است دارد     هر روز جهنم و فاجعه به دیدارِ شما می

 گی!     رویِ مبلی شیرین     بفرمایید رویِ مبل بنشینید آقایِ زنده

 وار     تا چایی میل کنیم و گپی زنیم شوریده

 یِ تنگاتنگِ حقیقت و زیبایی     راجع به رابطه

 کندشان     معنازدایی از سگ میای استخوان در دهانبه تاجرانی که تکهراجع 

 کندای از صفحاتِ روسیاهِ تاریخ     نیالوده بیرون آمده را     شاعر میگربه

 شانفشانییِ آتشفرستند     که زخمهنامه برایِ سازهایی میهایِ نپیموده دعوتراه

 گیرد     گانِ امروز میبه خاک پیوسته نشان از آن همه عاشقانِ دیروز و    

 خدا خودخواسته و صادقانه     

 میرد     گان میدیدهگانِ پیمانِ دوستی با ستمبرایِ نگسلنده

 شود     صاحبِ انبارهایی تازه از هوا می     ای کوششذرهوقتی شُش بی
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 رت ویِ تجاای آقایِ سگ     ایِ سگِ گرسنه پس بیا بفرما بگو ببینم

 ات از جاسوسی     ات از چاپلوسی     دُمپای 4

 یِ تاریخهایِ برشتهناکِ نانگان     و عطرِ تابعالمِ فرشتهتنورِ با این همه درخششِ 

 اشای     که قالیکشی از نقاشیات را بیرون نمیشوی؟     چرا دستچرا تو آدم نمی

 یِ خویش ندارد؟  زدهرا     بر قلبِ غم ای گُرگرفته از عشقنشانِ گریزانِ پایِ گربه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چند متر شعر
 ها در زیرِ پا     یِ سردِ سنگشود قصهخفه می

 گاهمحو     و من پشیمان که گاه زنان در تیررسِ نگاهبالها بالپارهو برف

 امناکهایِ اندوهبا انبوهِ آن آدمیانِ بعدها دگردیسی کننده     دست دادم     و دست

 ام از یأس     تا برداشتند     هایی در خیالکثیف شدند     و پارچه
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 اند     ها با خشتِ زَر     خود را ساختهجا خانهاین

      ای از تکبر را بر سر گذاشتهو شیروانی

 ست خاموشاند     و خاک چادریها آب شدههایِ سفید در زیرِ پوتینجا گذشتهاین

 شان شبییِ آنانی که هستند او را در آغوش     آنان که از کبریتدهکننفراموش

 کشید     آزادی شعله و فریاد می

 زدن به دیگرانو از نیشیِ خویش است     هایِ درونییِ دود از تضاد و تناقضگیخفه

 آوردِ زنبور     هر روز بیش از پیش است     هایِ دستعسل

 دان بود     شان از ازل در زهها     نطفهیسیاما پیدا نیست که آن دگرد

 گی     رخ داد     هایِ سرخ و ناگزیرِ زندهیا بعدها از سیلی

 گرشهایِ بازیهایِ داد و ستد و زَر جا گرفت!     این اسب با یالو فیل در خانه

 اش     یِ سوارانوفاییبا بارهایی سنگین از بی

         هاو در دشت) انتها را در خویش داردبیهایِ هایی که دشتو با چشم

 ناک؟     به کجا؟گونه شتابتازد اینبه کجا دارد می     (یِ شاعرانهایِ رسواییتشت

 شوند     محو می ها در زیرِ خاکها در هوا     و نبضوقتی لحظه

 هایِ منتوان به دام انداخت؟     بیا و بگذار دستحقیقت را آیا به چه نحو می

 بیا و با من بگو     !هایِ تو باشندگانِ کوچکِ دستای گرم و مطمئن     برایِ پرندهالنه

 ها در زیرِ کردارِ نرمِ خویش     نشتری پنهان دارند     که آب

 هایِ زمانِ حال     ها و خوبیبیا و با من بدان     که بدی!     و تشتِ جهان واژگون است

 !شوندسان پوسیده و فراموش مییِ فردا     به یکهایِ خستهخاکدر زیرِ زبانِ 

 یِ چند متر شعر     گاهی برو     برایِ خریداریبیا و با من به فروش

 یِ تنِ مردمی فروتن     شایسته     و دوختنِ لباسی مناسب

 مردمی با دهانی پُر از شعله          روی برگرداننده از دگردیسی و خودشکن

          اند!گییِ خونینِ زندهقدرِ بازیگَرانِ گِرانکه بازی     شمانی پُر از فریادچ
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 نقصِ نیمه بودن
 !خواهند بخشِ بدِ وجودِ خود را نابود کنندآن خوبان با اعدامِ اینان     می

 اش ماه نیستیِ جاودانه از هم جدا تبدیل شود     دیگر ناماما ماه اگر به دو نیمه

 ست؟زند؟     میهن چیست که دارد از زیرِ پوستِ کلمات بیرون مین کیای

 او     گندمِ آدمی به نان تبدیل نخواهد شد؟ست که بیآیا میهن آسیابی

 او     مقصدی در پیشِ رویِ مسافر     پیدا نخواهد شد؟ست که بیآیا میهن قطاری

 دلِ تو ظاهر نخواهد شد؟او     تصویرِ خدا در ست که بیایآیا میهن آینه

 هایِ عریان     آن خوبان با برجی ساختن از جمجمه

 گان دست یابند     ستارهبلندِ خواهند به سخاوتِ می

 ست؟بند بگشایند!     اما نامِ من مگر چی     بختیخواهند از پایِ خورشید و خوشمی

 وطنتنها و بی     ست؟     ـ منـ زرتشتِ خاکریز     ـ پس زرتشتِ خاکریز کی

 دیگر گندمی از زیرِ پوستِ آسیابان بیرون نخواهد زدام     که با اعدامِ نیمی از بدن

 تباریِ قطار     شعری عاشقانهدیگر کسی نخواهد رفت و در مغزِ استخوانِ راننده

         نخواهد نگاشت

  

 

 

 

 

 نخاعِ جهان
 دیگر را بویان     یک خشکی و آب     انسانیت و حیوانیت     جاپایِ

 خودش را ساختهدیگر گریزان     و بتی که با زَر زمان     از یکدیگر را جویان و همیک

 با وعده و وعید به این و آن     شخصیتی برایِ خودش پرداخته     
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 یِ درختان را     یِ مردمان و میوهنوه     هادر نتیجه در بازارِ چشم

 جا در آن آسمان     ت     اما دور از اینمجذوبِ خویش کرده اس

 یک سکوت روییده بود     سکوتی با تأملی پهناور و آبی     

 یِ خود را در آن بیابی     و شاعر شوی     و شاعر بودن یعنیتا تو ستاره

 همه کس حضور داشتن      هایِ جانِدر بغرنجی

 ن     هر چیزی را از رنج و تهاجمِ ناکسان در امان داشت

 یِ دو انسان در تمامِ عمرشاناز بت و بطالنِ طال و بازار دور رفتن     و دانستن که رابطه

 رود     با پاهایی لیز     بر رویِ نخی نازک راه می

 گانی را     فند     طنابِ زندهبایِ هم طناب را میخشکی و آب با همکاری

 رسم     مانی میای آسگاهی من به سفره "چنگال"و از معنایِ 

 هایِ زمستانیرسد ددِ بیابانی     این اشکِ منجمدِ برفگاهی به گَردِ پایِ تو نمی

 تابستان است     آن یِ بخارهایِ یِ خندهاین شعرهایِ سفید     نتیجه

 یِ آسمانیو وقتی در سفرههایِ تاکستان     یِ قلم و قلمهیِ رشدِ پنهانینتیجه

 ی     خدا چیزی برایِ خوردن ندارد     هوایجز سنگ و بی

 گان     یِ واژهآورد     به دزدیپیداست که به دزدی روی می

 زمان     دیگر را جویان و همدیگر را بویان     یکگانی که جاپایِ یکواژه

 ات را     دیگر گریزان     ای مست     ای گذاشته ردِ پایِ دستاز یک

 ات لغزنده بر نخی میانِ نظم و نثراند شکست     ای قلمکه خوردههایی یِ بتبر شانه

 پله پایین بیا و با ما بگو شبی     از آن سکوتِ پهناور و آبی     پله

 اش انسان     این نخاعِ جهانپیچ     این ریسمانِ نامیِ پیچگونه این طوالنیکه چرا و چه

 یِ جسد در هیچدهد از مرگ و از تالشینوردی را نجات مییِ کوهگیجا زندهاین

 را از دیگران بدزدد روشنایی و بیناییافتد     تا ری میگجا به گردنِ نجاتاما آن

 تا ما از قاشق     فقط ره به چنگالِ ددان بریم     

 ای خُرد هم نخریمو زبانِ شیرینِ نازنینان را     به سکه    شعرِ شاعران دانِ در نمکو 
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 ر قطاردریا د
 با شمشیری از نور و     سپری از آگاهی به سپری بودنِ این دنیایِ سریع

 یِ یک معنییِ تازهروی     به کشفِ ستارهتو داری به جنگِ تاریکی می

 منجی     که قانع کند آدمی را به زیستن     در این دنیایِ بی

 تنیِ کردارِ آنان نگریسناکیناک است در وحشتبرایِ من وحشت

 آیند     که با چمدانی پُر از خِفَت و خون و خنجر     از سفر بازمی

 ها شعر دانه و الهام رانامند     قبلنکمان میآنان که سنگ را ستاره و     ننگ را رنگین

 جُست     اما حاال دانه و دام با هم     هایِ الهام را     در آسمان میدانه

 سازند     ای سوختن     شان میگاهآهسته شاعر را در کارآهسته

 فردی     فروزانِ چشمِ تصور کن که چه تنهاست آن تَک

 جنگنده در یک جنگ     فراوانِ مانده از افرادِ باقی

 یِ یک ننگ     یعنی به تسلیماند به نابیناییوقتی که دیگران تن داده

 یِ مردمان را به دندان گرفتهیِ تلفنیوگوهایِ محرمانهگفتو سگانِ هارِ شکاری     

 شود     نوری که از شمشیر ساطع می     !بَرَندبا خود به مسلخ می

 رود     و آگاهی اگر تندتند سپرِ خود را تازه نکندسرانجام سرِ خودش بر باد می

 کند؟     تصور کن که چه تنهاست!سنگ     چه فرق مییِ شاعر دیگر با یک تکهکَله

 دهدای دست نمییِ الهام نام     که با هر ماهیجاییان و همهاین رودِ رو

 رودای میبوسد     و فقط به استقبالِ آن دریایِ در قطار نشستهرویِ هر صدفی را نمی

 اش را دیده استکه صدسال پیش از این     تناسخِ هزار سال پس از چمدان

 چیند ای برنمییِ منجییچ پرندهاش را تا ابد     ههایِ دروندانهدردِ چمدانی که 
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 ازدواجِ شعرهایِ فروغ و سپهری با هم
      "اخوان"یِ یِ شعرهایِ نیماییدارندهخوان     ای دوستای ابرِ کتاب

 را گذاشته بر سرِ جهان     کالهِ من دو ابرو از چای دارد "زادفروغ فرخ"ای زبانِ شیرینِ 

 تابد     ام     یکی دارچین و یکی زنجبیل میو از دو چشم

 ای آبی با حساسیتی آسمانی     نوشیدنِ قهوه آیا خوب است یا بد؟برایِ معده

 آنان به صورتِ سایه سیلی زده     او را لگدمال کرده     سپس وحشیانه سربریدند

      یهالگگونه سایه از خاک برخاسته     بیآن گاه متعجب که چه

 اش     به راهِ خویش ادامه داد و رفت     ای از بدندردی در ناحیهبی

 خوان     اش تَفت     ای ابرِ کتاباش هنوز شوریده و اِرادهقلب

 گذارند کوران و کران     ای محل نمیتو را ذره

 خواهی با کدام محله ازدواج کنی؟     با کدام کوی؟     پس تو می

 قالبِ غزل و قصیدهبه  "اخوان"ات بگوی     که بازگشتِ گانِ آسمانبه ستاره

 رنجاند     یِ زبانِ معاصر را مینورِ دیده

 اش را     هایست که سخنِ پیر و جوانِ مرجاندریا دیری

      یِ ناناز سایه     !گنجاندتری مییِ متکاملدر اَشکالِ هنری

 شودر     آهو دارایِ زورِ بازویِ شیر نمیشود     با دمبل و هالتیِ آب سیر نمیمعده

 بر رویِ کاغذی کور و کر     "کرشَ"یِ چای     از نوشتنِ واژهداغِ و نه شیرین زبانِ 

 هایِ ظریفِ زرتشتی     این نمادهایِ تندرستی و دوستی     این باران

 بودایی      هایِ پاکِآن برف زنند    آتش به انجمادِ سترونِ خاک می

 زنند     می باک بیزارانِفکرِ نیهایِ روشنهایِ هستی را    برایِ نیترین حرفژرف

 بیزم     یِ واال را میو من که زرتشتِ خاکریزم     این دو فلسفه

 زاد و سهراب سپهریآمیزم     تا از ازدواجِ شعرهایِ فروغ فرخعقل و عشق را با هم می

 رارونده از خویش     فرارونده از آن دو     زاده شود     فشوریده نوزادی 
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 ای     اش پروازکننده ورایِ خوبی و بدی     یعنی پرندهقلم

 خیزد     برند     باز آن سایه از خاک برمیاش را سرمیکه هر چه سایه

 ای     ناکِ تا به حال نبودهوجویِ قندِ تابکند به جستو آغاز می

   یِ تاریکِ هستیفنجان قهوهیک  برایِ بیانِ شیرینِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کعبه
     گرداند ها را به گِردِ خود میترین قطرهست که ابلهکعبه گردابی

کشاند     کند و آنان را به گورهایِ اعماقِ دریا میدست فرامی     خشکاندمغزِ آنان را می

 کارید     جدان نمیای در عصب ندارید    گُلی در وشما که خانه     ایدشما مرده

 یِ ببرِ آسمانبه ابری چرک در سینه     رسدهایِ زیرِ خاک میتان به کِرمشما که نسب
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 به خدا     آن ددِ بیابان     دو کعبتین شب و روزند     خورشید و ماه را      

 داندازدوزند     و بی هر کدام از آنان     هیچ ساعتی به دام نمیکینه و عشق را می

 ات را     دانه را در جهان     جانیان تو را ارج گذاشتند و اُجرت 24یکی از 

 با به معراج بردنِ سرت بر دار پرداختند     داغ بر دلِ زمین و زمان گذاشتند

ها     ترین و متفکرترین رگای را که الله با خونِ خویش نوشت     جز متکاملو مقاله

 اش     ا گوشِ هوشکسی نفهمید     کسی نشنید ب

 صدایِ سنگین و رنگینِ هن و هنِ سنگی را     

 گیرِ تنِ من عرق     بُرد بر دوشیِ عالَمی را میدلیآهسته بارِ شکستهکه آهسته

 به وصالِ معشوق است      مست از کوشش برایِ رسیدن

 ددِ ساعتیع 12تَکِ هایِ حقیقت     برایِ در آغوش گرفتنِ تَکبرایِ بوسیدنِ بال

 یِ زیبایی استیِ ابدیبان بر رویِ مچِ دستِ خویش دارد     بازی بازیکه دروازه

 کارِ آدمی     آدمی:     این موجودِ غریبی     و توپ     هوشِ فراموش

      را گذارانِ معناهایِ پاک و واالقربانیان و بنیانیِ که یادِ قیمتی

      ببران و پلنگان    دهد! دریغا که چه زود بر باد می

      جانو بی برایِ گردیدن به گِردِ سنگی سیاه     هایِ مفتِ برفِ جانِ شمایانو حرف

 ای چهارگوش     ها     در خانهها و پروانهگیرند     اما گُلدیگر سبقت میاز یک

 گزینندیِ چهار عنصرِ هستی     سکنا میمندیساخته شده از هوش

 نردند     هایِ یک تختهروز     مهرهشبانه  30

       گردندبه گِردِ خورشیدی یگانه به نامِ عشق میو خالق     آزادانه 
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 جعبه و کعبه
 اش فراخ     بینیزیستن دور از نوری     که جهان

 نظر و گستاخاین خانه را تنگ     یِ سرودِ هواهایِ تازه استاش خوانندههایو چشم

 ای زمان     بشتاب و دست فراکن     اش رویانده است شاخیِ ساکناناز پیشانیو 

 یِ مسلط بر زمین     مرا با خودت ببَر     هودهو مرا برگیر از گیرودارهایِ بی

 تاب و ترس از اشتباه هست و     خبری از مرگجا بگذار     که شبمرا در آن

      دن به مقصدیجا که رسآن گی نیست     بهیعنی از بزه و روزمره

 ستگیگی دادن به نور     یا نور دادن به زندهنه برایِ ماندن و مردن     که برایِ زنده

 برایِ سیبی به نامِ عشق را     از شاخه تاباندن     

 گذارد  دسته     کعبه در جعبه میهایِ کوچک را دستهبینیجادو و جهان

 دارد     ش ارمغان میاشاخ و دُم به هواداران

 هایِ خودش را گم کرده است     ابری از شک صورتِ آسمان را فراگرفتهسرودی چشم

 شوند     از عقل خالی میکم ها کمو در این غمکده     قدح

 چه کسی هنوز در خواب است          ها تشنه و دشنه دشمنِ آب استلب

 تابد؟     نمیاش بر پنجره یتابای که شبو ساکنِ خانه

      که علتِ چرخشِ خود راگردون بیچرخِ

 خود را بداندچرخشِ یِ نیرویِ مولدِ و سرچشمه

 داشتن سپرده است     دِه به دِه و شهر به شهر     دوستدستِ روشنِ سره خود را به یک

 ؟     یِ او کجاستشعر به شعر رونده     و دیگر نپرسنده که خانه

 ناکِ زمانای دهانِ شتاب     ار از ظلمت و جادو چراست؟و یا جهان سرش

 تان نیستهایِ رفته     ای اشتباهاتی که دیگر فرصتِ تصحیحسالسخنِ عزیزِ ای ناهارِ 

 آخر چرا و چه کسی     نهادِ این نهال را     از تکرار و از بطالن ساخته؟     

 ارفانه و عاشقانه     گردون را که عو چه جایِ مقایسه چرخشِ وقارِ چرخِ
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 بِع     با آن چرخش به دورِ کعبه     آن گوسفند و بَع

 زیستن دور از تو          ؟!ماند با خرابهسر مییِ خشتی سبُکنشینیکه به هم

 روییتر و داناتر بر شاخه میچینندت     درخشانتو که هر بار که از شاخه برمی

 دانندهایی که نمیکند     دانهفکرِ درونِ سیب مییاههایِ سآدمی را تبدیل به آن دانه

     گذردتوانند بدانند     که در دنیایِ بیرون از سیب چه دارد میو نمی

 ای مندرس زندانی و     کدام کچلیو سرودهایِ سفید در جعبه     چرا درسِ عشق

        ذاردگای مجعد     برایِ نور دام مینامهبا نامی جعلی     با شناس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باد رؤیا!زنده
 هایِ آسمانی     ای اهلِ داستانیِ دهل     طعمهدهانِ دریده

 آیدزند     دردی که از در درمیکاران مییِ طمعهایِ وحشیکه طعنه به بوستان

 دندهباد رؤیا را سر مییِ خویش     فریادِ زندهو مژگانی که در مرگامرگِ سیاهِ هر دانه
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 ای شاعر     ناگزیر از تخمِ شعر را نهادنزنی آبستن ناگزیر از زادن است     پرنده

 یابمروم تا جانِ جهان را بگذارم     و میجا به جا میام را در اینو من بدن

 یابد     نمیرا رود     خبری از شهر و آبادانی دهل دِه به دِه که می

 بیند     و ابرِ چرک به نامِ چشم را مییِ تو     ددر زیرِ آسمانِ پیشانی

      اندخوشو مژگانی را که به شعر و رؤیا دل

 یِ توانایی     هایِ دیگری از دانایی     پرندهاگر روزی پیدا شوند فرم

 یِ محتواهایِ دیگری را از خاک برخواهد چید     دانه

     ای خواهد نوشید آب از معیارهایِ هنوز به تخیل نیامده

 حد و مرزی از آزادی     اما حاال     هایِ بیمعیارهایی با بال

 شان خورشید و ماه ـ آن زن و شوهر ـ     در جمعِ ریز و درشتِ فرزندان

 یِ دیگران؟بختیخوشاند بیبختگان ـ شادمان     آیا خوشـ انبوهِ آن ستاره

 هایِ مختلفی داردبِ هر آدمی اتاقاند از سرنوشتِ جهان؟     قلآیا خود را منها کرده

 داردآید     و شما را وامیبه حرکت درمی قطع شده از آرنجاین قلمِ رنجور     با دستی 

 وجویِ جانان     آن نبضِ نهان جا به جا بگذارید     و به جستتا بدنِ خود را در این

 سنگ و      دان آواره شوید     در تهِ زمینآن جانِ جهان     در این خاک

 هایِ سرگشته     ای سایهدر تَکِ آسمان ستاره شوید     

 گی     گرانِ زندهسامانِ تخیل     ما بازیهایِ تیرِ بیای طعمه

 شویم     هایی ناگهانی زاده میدر داستانی پُر از حادثه

      کنیماش خارج از اَشکالِ هندسی رشد میدر شرایطی که شکل

 مان تنها در رؤیامان را چهره به رنگِ خون     رسیدن به آرزوهایعشق و مبارزه

 ها     نه     مان بارها و بارها وقوع یابنده در نقطهبه بویِ جنون     و مرگ

 یِ درختی را نداشته     این دستِ قطع شدهاین گُلِ کَنده شده     هرگز کُنده

 هرگز متعلق به تنی نبوده!   
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 اغی داردبدن در خویش چر
 شود     و آدمی را آگاهکه در کلمه روشن می     بدن در خویش چراغی دارد

 کند     و دیگ را بیدار     از خوابی آهنیها میبه انبوهِ ریز و درشتِ تضاد در میانِ ریگ

 مرگِ بدن          !ای حبوباتی که سراسرِ عمرتان به دنبالِ اشتهار و سود

 ست از دود     ایاش     نقطهکه در پایانِ جملهنویسد ای را میآزادی

 شود اندازد     هرگز خشک یا پاک نمیگان میو تُفی که قلم به صورتِ فرومایه

 نمایی دارد     قطب "بیماری"نه دیر و نه زود     

 گذارد     که هزاران جهتِ ناپیدایِ جان را به نمایش می

 شانشمار را از میانتنی چند انگشت    گاه پس از آزمایشِ تماشاگران آن

 شان     قلمی تنهادهد به سِحرِ دستها     میکند معاشرِ فرشتهبرکشیده و شیدا     می

 گیرداگر تضادها آزاد در کار و کردارِ خویش نباشند     دیگر زمین از زمان بار نمی

 ی نخواهد دانست     که نورمیرد     و دیگر کسای از هشدارِ ریگ نمیدیگر تکبرِ شیشه

 کند     ها را در خود حمل میذراتِ ذاتِ بدنِ انسان

 هایی که سراسرِ عمرشان در دیگ     تجارب و مصالحِ خامِ شعر را پختهانسان

 اند     و رؤیاهایی آبستن را تیمار کرده

 ت که آبسیِ سرد و ساکت و غنوده در قعرِ خاک     همان شاعریاما آیا این جنازه

 اشش     از حسِ پهناورِ همدردی با دردمندانایاهاز آتشِ سرود و غرورِ رشیدِ اندیشه

 شناخت؟     مسرور بود و سر از پا نمی

 گفت جهان بیمار است و جاهالن     همان کسی که می

 هایی بر خاک فروافتاده از دهانِ خدایانِ خیالی؟     تُف

 گان بودییِ فرشتهبرگزیده معاشرِ اتِ زیبایِ آزادی     کهنمایی که سرشته از ذای قطب

 هایِ سوداگری     آیا دیگر هیچ دستی     یا صداییها دور از سنگای فرسنگ

 ای از تو      ات بیدار نخواهد کرد؟     آیا دیگر هیچ کلمهتو را از خوابِ آهنی
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 د کرد؟  یِ بیمارانِ عشق را      هرگز روشن نخواهچراغِ خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمیزمقصدی جنون
 خورده و پیروزدوست و دشمن     شکست     هایِ تاریک و روشنیِ بیشهریشه

 ها نهفته است     یِ اتمدر نیرویِ جاذبه و دافعه

 کند     که امروز خواندنِ دلِ آدمیان را دشوار میی دو دو

 گوید     می سخن از نخستین انفجارِ گازهایِ متراکمِ عالم
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 با از میان برداشتنِ کشتارگران     از تنِ درخت باز     

 هایِ اطالعاتیباری گران از اره و تبر خواهد رویید     خُرد و خراب از آزارِ سازمان

 گان هجرت از میهن را برخواهند گزید     آزاده

 هایِ خاموش     یِ چراغدل به قصدِ فراموشیو خاطراتِ خونین

 وتِ خویش را با واژه روشن خواهند کرد     با پاهایی انسانی و سَرهایی مرغانهخل

 شان چتر زده در هوا     هایشدند از کوچه     صحبتآنان داشتند رد می

 اما نه!     ها خوردنی شده بودند     شان فلزی     پنجرههایدانه

   ر آهو بخوردشاگ    آید و میر به عمل می خمیری که از او تنها نانِ مرگ

 ها در سایه روشنِ وجودشان آید     اتمشیرِ او بریده می

 دانندخورده میزمان دوست و دشمن     پیروز و شکستهر موجودی را هم

 هایِ امنیتی را فقیرانییِ ساقه     و سازمانجاذبه و دافعه را آمیخته به هم در شیره

 رِ خاک     کمربسته به قتلِ بعضی نفراتستونِ فقرات     در زیلولنده و بی

 گذرید     حیوانی     دارید از کوچه میانسانی و نیمهشما با بدنی نیمه

 و فرشته در این میان سرگردان     که کدام در را بکوبد     

 شود     می آن را که میهمانِ نان     که کدام گاز را به تصور درآورد

 یِ اره و تبردارد؟     در هر بوم و بر     از دستهان برمییا آن را که میخ را از می

 ها     ها و اقیانوسروید     زمین با تمامِ کوهگُل و واژه می

 اش با تمامِ موجودات     اشهایها و دشتبا تمامِ جنگل

      تنها یک اتم بیش نیست در فضایِ الیتناهی

 دنی و ناشنیدنی     و سفری ریز به درونِ ذاتِ یک اتمِ نادی

  آمیزِ صدهاهزار کهکشان را در پی دارد     رسیدنی بزرگ به مقصدِ جنون
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 دریا در کاسه
 ست     یِ آن انسانِ مریض و ضعیفیوظیفه     خودکشی را کُشتن

 ها را بسراید      مندترین غزلترین و قدرتخواهد ظریفکه می

 یِ خائنان و خودخواهانخاکسترکننده     ربیاوردای را دخواهد از عشق صاعقهکه می

 وفایی با نگاهی رشدنایافته     با قلبی کوچک     با پاهایی نابینا     

 ای که بگشاید     به هر جانبی که برود و چتر بر سرِ هر دوستی

 یِ عقل را بر بادگیاش فنا را نشان خواهد داد     و درخشندهنمایعاقبت قبله

 بینانم     بینم و میام تو را میهایه من با گوشوقتی ک

 تر!شنوانم     جهان چه زیباتر است و به کمالشنوم و میام میو با دهان

 ات     گویانمگویم و میام برایِ تو سخن میهایوقتی که با چشم

 سرایدمرداب چه چیزی را دارد می»پرسد:خواهد زنده بماند     میو او که می

 آید؟     ه خونِ رقصِ قورباغه به بند نمیک

      زاران برایِ زیستنچه کسی رفته است به کوسه

 شوندکلمات مریض و ضعیف می     «گونه در کاسه زندانی آمده است؟که دریا این

 ها به خودشان دروغ     گیرد     وقتی که انسانو دردشان می

 نما      هند     وقتی که قبلهدرا تحویل می اعتناییو به دیگران بی

 دهد     یِ غارنشینی را نمایش مییِ دورهگیزنده یِبازگشت به شیوه

 یِ زیادیو بسیار کم است     اطالقِ صفتِ وحشی     برایِ بیانِ وجودِ آن عده

 اند     شان     فراموش کردهکه انسانیت را از همان روزِ زادن

 نگار ورا سفید     کفتارانی چنان پلید     که کفترهایِ روزنامهو رویِ زهرِ عقرب و مار 

 بُرند!     نهسان     در برابرِ دوربینِ تلویزیون سرمیهایِ نویسنده را به یکانسان

 خواهم بمیرمآید     اما با این حال     حاالحاالها نمیخونِ من به هیچ وجه بند نمی

 هاالیِ سنگآسمانی که در زیرِ زمین و البه     خواهم در آسمانِ تو بال بگیرممی
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 اش فناناپذیر     ها را کرده است برپا     آسمانی که وفایترین فرهنگبه

 هازند صفایِ بوستاناش     باالتر از هر چه زیر     آسمانی که از او سرمیچترِ دوستی

 دستِ یک دیگرند     آری قورباغه و مرداب گرچه هم

 کنند     دیگر خیانت میاین حال به یک اما با

 یِ یک کوهها     از اوجِ غرورِ قلهترین جایی از جانِ هر دویِ آنو در دوردست

 ریزد     هایِ زرین در اُرگاسم فرومیریزهموجی از سنگ

 شان     ترینبیزد     که زاللهنگامی که اُرگ در دریا صداهایی را می

 گیرد       یِ سالحی دارد     که قلبِ مقدسِ خودکشی را نشانه میاشهارتباط با چکاندنِ م
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 زن یعنی فردریش نیچه
 بی     گی     گرچه بینقش نیست زندهای سفید و بیپرده

 یِ خود را گم کرده است     و از آن همه لشکرِ شَکر     جز مشتی تماشاگرهایِ بازیورق

 است آسمان کر     دیگر چیزی بر جای نمانده است     داری آبی ترشان کور وکه بیش

 و اندامِ تو خورشیدی     فروآویخته از آن     

 بخشنده به تمامِ چیزهایی که هست در جهان     گیو زنده

 یِ رخِ من پرید     رفت و دیگر کسی او را ندید     رنگی سرخ از شادابی

  جان و جانان را پرسیدند     هرچه ازش جایِ ای بازآمد    اش پرندهبه جای

 او جواب نداد و هی ناز آمد     وقتی هوا سرد است و دستِ کلید یخ زده     

 رود     که به هر دستی می ستکشیتقصیر از دست     و ناتوان از گشودنِ قفل

 ده استپرگی پرده در کند     زندهو خودش را در هر دستی     طورِ دیگری تفسیر می

 هایِ پشتِ آنان را دیده و     ها و دوربینچه کسی چشم

 یِ منبی     یعنی مادرِ بزرگِ مادریشان را پاره کرده است؟     بیسعایت

 دانست که نه دنیا ـ     یای قابل بود     و خوب مقابله

 را یِ خود هایِ تازهافتشود     و دریست که روز به روز عوض میبلکه آدمی

 یِ ناگزیرِ باغ     گفت که در بازیدهد     او میهایِ دریا نسبت میبه نقاب

 یِ پرنده نیستدارِ واقعیهیچ گیاهی بَرنده نیست     نه شاه و نه سرباز     دوست

 یِ خلقبختیشان     صحبت از خوشاما بر لباندردهایِ آنان دردهایِ شخصی است     

      5اشبا گیسویِ بلند و عقلِ کوتاه    حاال اگر با این وجود 

 رویِ من بنشیند     و بگوید که: یِ روبهبیاید و بر صندلی "ناز"

 ؟     ر خانه یا در کوچهد     خالی را رو خواهی کردتو چه تَک«     زن یعنی فردریش نیچه»

  د؟کدام چای شیرین خواهی کر ورقِ بازی را     با شعرِ یِبیتو دهانِ بی

                                                 
 فکرفردریش نیچه: زن، این موجود بلندگیسو و کوتاه  5
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 یِ پنهانِ میخِ در دیوارآن نیمه
 یِ باد ویِ عابران سرخ از سیلیها سیاه و چترشان واژگون است     اگر گونهاگر گُل

 دلِ باغبان خون است     اگر کلید از عالَمِ واقع پَرگرفته و     رفته     

 و در نقشِ یک قالی یا نقشِ یک دیوار     برایِ خودش مَسکن گُزیده است

 سان     وب و فلز به یکچ

 یِ مردِ میدان     مقصر استیِ همین فوارهگیر نیز به اندازهو آن گشنیزِ گوشه

 هایِ خرابی که روزی گیرد     و من به خانهیِ ورق پَرمیتو از خشت فکرت به بازی

 اندربودهاند     دل از کوچه و خیابان میبوده یشان سروهایِ سرافرازساکنان

 ترش در دیوار فرورفته     ست که نیمِ بیشت میخیحقیق

 کش     و بشر ناتوان از دیدنِ آن است     به این جهت آن دست

 آیدرود و     سنگ میمی دلِ ما شیشهآید     به دستِ خودش هم تنگ می

 شان نامرد است     شان آهنی     و قلماگر فواره واژگون و     مردان قلب

 واره هر بشریها پُر از گَرد است     از آن است که هماغ سرد و     عطسهاگر هوایِ ب

 هایِ ضدِ شَریِ پردهخودش را گُل و     دیگری را خار     خودش را نقاشِ همه

 یِ انسان      کار خوانده است     اما خواب و بیداریو دیگری را گناه

 نوشندای معنا را میها     از کاسهلهخورند     سروها هم مثلِ کوتودر یک تن ورق می

 واره خواسته     سگی در آن شاشیده است     و گربه همکه توله

 یِ خود را     با تصویرِ یک کلید باز کند     یِ نگارِ یگانهدرِ خانه

 خندد     یِ پنهانِ این میخِ در دیوار     به ریشِ آن حقیقتی میشک نیمهبی

 کدام عطسه از حساسیت به زیبایی است      داند    که نمی

 آیی!       هایِ انتظارِ تو نمییِ زمستانگیو کدام عطسه از سرماخورده
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 وطن کجاست؟
 گی گریزان     او از زمین و زمان     از مرگ و زنده

 یِ او گذاشته و دوان     و گویان که هر کدام از سه ایزدانو این چهار سر در پی

 مانند ساختیست     تو کاخی بزرگ و بییت دارند     و جوهرِ آن دو هم یکیدو شخص

 مرز و شکوفان ساختی     اما با مصالحی از نادانی     تو شهری بی

 اش مهندسی شده توسطِ ددانِ بیابانی     هایاما میادین و خیابان

 گذاشتندها نمیکه آنی آهوان را به حالِ خود     و انسان را با جوهر و قلم تن

 شمردم     گان را نمیها تا سحر ستارهشدم     شاید شبمن اگر شاعر نمی

 شدندام از تشک ربوده نمیهایِ درخشانمردم     خوابشاید این همه نمی

 هزارپرده     و موتورِ قلب      ستدانستم که عشق     پردیسیو نمی

      یی در کنارِ شمعشب "گریز"هایِ خودش را دارد     خیابان

 ست   ا جا کاخیگی در همهبرایِ جمعی از اشباح تعریف کرد     که زنده

 جا برند     و وطن آنهایِ جوان     از او لذت میو کاجکه مصالحِ خُردسال 

 اش را به خاک سپرده است     تو در باد خانه داشتی     که آدمی عزیزان

 دار راناسب     تا مناصبِ بلند     و مناظرِ زرق و برقهایِ مبادی به دنبالِ فرصت

 به ببران و شیرانی بسپاری     که چهار پا از ابر دارند     

 گیرند     شان پرده از رخِ خویش برنمیو ایزدان

      گذارندهایِ شَترنجِ عشق نمیای از خانهپا در خانه

 دانم     من نمی     خواهند چه کنند؟جوهران میجوهر و قلم را بی

 برایِ من نیز      "گریز"آورم شبی را در کنارِ شمع     که فقط به یاد می

 یِ جمع     تعریف کرد که: طور که برایِ جملههمان

 گی نیست     زارانِ زندهای در نیرنگمرگ رنگِ تازه

   مویی که بوم را از ننگِ فرهنگی شوم برهاند!گی نیز نَه قلمزنده
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 یِ ما در آینده نیستخانه
 یِ ما در آینده نیست     دامن!     ای دریا     خانهدل و فراخمادرِ نرم

 اش تاب بیاوریمآمیزی     برایهایِ رنگتا در این عشقِ پاییزی     در این زردی

 هایِ ابر را ببَریم و     آجرهایی از آفتاب را بیاوریم     خشت

     اش گاناست از دستِ ستاره حتمن آسمان خسته شده

 اشپشت به آب کرده است نان     "مانی"و تنورِ  "زرتشت"که با وجودِ آتشِ 

 ای را که در آن     مرگ     نامهخوانی لغتدانی     و میطوری که تو میهمان

 ام؟     آخرین لغتِ جهان نیست     من چند بار به دنیا آمده

 ها     دانآورم؟     و از رنگرا به یاد نمی هایِ پشتِ سرمکه خانه

 ام     ده است     با تصویری در چشمباقی مان امدر گوشتنها صدایِ محوی 

 گوید     اش بر چهره     هنوز سخن از درختانی مییِ اشکهایِ ماسیدهکه لکه

 ی!     ای کوهاند     مادرِ سترگ و سنگشان در خاک     زنده به گور کردهکه واژگون

 ها و بادها     و زوالِ یادها     پشتیبانی کن!امانِ سگاز ما در برابرِ شبیخونِ بی

 آخر حاال پاییزِ عشق است و     

 ریزِ معناهایِ شریف و مرزکِشنده میانِ جانور و آدمی     برگ

 هایی     یِ رمهآلود منتظرِ دَم و دودِ نادانیای مِهو آینده

      "مانی"شان ناآشناست طنینِ نامِ شکه به گو

 اندرا     واژگون و زنده به گور در آب کرده "زرتشت"خبر که چرا آن همه آتشِ و بی

 یِ روز و شب!     اند     مادرِ گردانندهیا چرا خدا را پوست از تن کنده

  یِ بزرگِ از آغاز تا پایانِ جهان!    "زدامَ"     ای نیرویِ روشنِ نهان

 را      "مزدک"مندِ خواهند     نجابتِ بلندِ موجِ ارجزدِ آنان را که میمُ

 ای پلید     پارهیِ هستی بزدایند     چون سنگکرانهاز دریایِ بی

 امان برآور دمار!کار     بیهایِ مرگشان بگذار!     از انبوهِ مار و عقربدر کفِ دست
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 هوده نبوده     در میانِ دو درخت     بی مان    تا ما بدانیم که رزمِ تاب

 تابد     تا عالرغمِ پاییزِ روزافزونِ عشق     ما گورها را شکافتههوده نمیبی

 دوباره با رغبت به دنیا بیاییم     با آجرهایی از عقل     

 ها سر درآورده     تَکِ لحظات بسازیم     از پنجرهای در تَکخانه

 گاندالنِ جهان     با صدایِ بلند آواز بخوانیم     که: نه!     ستارهرو به سویِ سوخته

 نانِ شریفِ یادها نیستندیِ هایِ تیزِ آسمان ـ قادر به خوردنِ وحشیانهن دندانـ آ

 نامه     اگر که گرازان و سگان نیستندیِ گُل و پروانه     از فرهنگسانسورگرانِ اسامی

                                            ستند؟پس کی
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 هایِ مختلفیِ شخصیتدندهماشینی با 
 ای ای آباما تو از قابلمه پا به فرار گذاشته    زند تَق     بخار دست بر درِ قابلمه میتَق

 فراق     ای رفیقان      ای دلِ سبزیجات را ازو سوزانده

 کم داردرا کهکشان هم بساید     باز چیزی از کمال  سر بهاین دود درختی ست که اگر 

 دارد     پیدا نیست که چرااش از دوستی با حشراتِ وحشی دست برنمیباز ریشه

 ات را     یِ کشتیطلبیتا وقتی که تو ناآشنایی     دریا شنایِ استعداد و عدالت

 آیم     و درمییِ دوستانِ اگذارد     اما همین که من در حلقهارج می

 زندیِ غیبت و ایرادگیری را میشکند     و درِ خانهمرغابی قابِ احترام را می

 هایِ مختلف     که هر یک از آنان     یِ شخصیتست با دندهبشر ماشینی

 کنند     هایِ گوناگونی پیاده میرا در مقصد شسوارِ خود

 کنندنخست پیدا     سپس شیدا می وجویِ کمال یکی را گم و     دیگری رابه جست

 جا به دنبالِ ثروت و     آن نارفیقان     آن حشراتِ وحشی     این

 غافل که خدا از قابلمه فرار          ـ بسیار شان به اشتهارجا اشتهایآن

 اش به دستِ یک سگای که سکانبه بودن در کشتی قراری را ترجیح داده استو بی

 گی چه بود؟     ود     ای انسانِ دودآلود     مقصود از این زندهآلای دودِ انسان

 آیدتَق میآید؟     صدایِ تَقیِ دریا     به سر نمیچرا فراقِ ما با آن مسافرانِ خسته

 اند     اند     یا مردهاما از دستانِ خیال بر در     نه     آنان نمرده

 اند مانندِ اشیا در ظلمت     و نانیوشیدنیدیدنیاما باز با این حال وجود دارند     نا

 چرا که گوشِ هوشِ شما     فریبِ غوغایِ خدا را خورده و     

            تغنی و کشفِ حقیقت را فراموش کرده است!      
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 انتقام
 را      اشکه حفظِ درسِ گذشته     ست در آیندهایحافظه "امید"

 یِ خداکرده است     و سرِ باندپیچی شده یِ ارث ثبتِ نامدر مدرسه

 هایی سنگی     به غیر از عشقِ تونامهست     با شناسوارِ شاعرانییِ بچهاز بازی

 زاری ندارمیِ تو     من گُلی و گُلپروانهای ندارم     بیآسمان ستاره هفتمن در 

 گیردد در قلب سنگر میها     امیدانم که در دشوارترین شرایط و تنهاترین شبو می

 خواهد که بمیرد     اش باقی مانده     باز نمیو حتا او که نیمی از بدن

 گی     هایِ باال و پایین رونده با امواجِ زندهاین خس

 یِ دیروزند     هایِ خود را مبارز شمرندههمان انسان

 گانی پیروزند     درنده گی    امروز به خاطرِ سَبَق بردن از دیگران در دزدی و دالله

 زده در سرما     یِ من به نخی یخدوختنِ طوالنیچشم

 و گم کرده سطوت و سعادتِ خود را     

 از چشمِ سوزنِ تو    بخش ای باشد رهاییشاید که آغازِ جوشیدنِ چشمه

 یِ توبرایِ زیبایی را ای مهربانیِ من     آینهاز عشقِ سنگی شاید که درآرَد

 هایِ خاموش شده     اگر شمعی را هم روشن کنند شبیو شوق شور

 اش خالی از شیرینی اش به رنگِ مرگ خواهد بود     و زبانشعله

 یِ کلماتیِ قلم و باندبازیداند     که توطئهای که شاعر است میو پروانه

 انجامد     خدا پزشکی بازنشسته است     یِ سرِ خواننده میبه باندپیچی

 خواهد که بمیرداش باقی مانده     با این وجود هنوز اما نمیو یک ششم از بدن

 کرده     ترک نکننده     نترک هایِ مطهر در میثاقای امید     ای سنگرت را 

 رود     هایِ نامردمی را نشانه میقلبی که نام     دانی که:تنها تو می

 هایِ فوالددل     علیهِ چوبه     آوردمینرا باز فطرتانیِ پستستیهایِ پُآدرس

 کند      بسته را اعدام میهایِ چشمگلوله     دهد     و با گُلشعارهایِ اعال و انقالبی می
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 شمال و جنوبِ پیاله
 مند و واال متعلق باشندتوانند به یک آدمِ دانشاین ریش و دست و پا     می

 یا به یک آدمِ نادان و فرومایه    

 کند کدام سایه؟     فرقِ خورشیدِ وجودِ آن دو را تعیین می پس

 آید و     نوزادی آهو     از یک دایه؟     چرا نوزادی شیر از آب درمی

 یِ دو چشمِ شما بود     یِ ابر به ما     پیدایییِ طوالنیگیخیره

 گی     خوردهگی     از دهشتِ فریبستارهدریده شده از وحشتِ بی

 ز جهانی که جایِ معنا در آن خالی     ا

 حاصلبیابانی بی     / بارانسبزه و بیاش بیزارانای که کشتبینینو جها

 یِ پروردگارِ طبیعتهایِ زمین     همه نقاشیو نقشهایِ پُرسخن است     آشیانِ بال

  زند    اش توهُم است     کلمه به هر چیزی نوک مییا پروردگاری که نام

 بیابد     و دریابد که چرا     باز را  شیِ خودشدهتنِ کسانِ گم یِتا پرنده

 مند و کتاب به دست     به یادبود     از آن مردِ ریشو و دانش

 عابر بر جای مانده است؟     و کدام ستاره     تنها تندیسی در خیابانی بی

 آن روز ن فریبِ غلیظِ در استکان رازند؟     آها را ورق میآسمانِ سرنوشتِ دلِ انسان

 کدام دست     فراهم آورده     و بازارِ حرافی را شیرین کرده بودکه پیدا نیست 

 ها تابانده بود     همین قدر پیداست که جهانرا     از دلِ سکه یدر پسِ پرده پروردگار

  پیاله رایِ چپ یا راست ندارد     و شمال و جنوبِیِ سیاسیبینیتعلق به جهان

   کندهر لبی به سودِ خودش تفسیر می
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 گان میهنی ندارندمرده
 دارندها سر از خواب برمیزند     ماشینرا که می 6خیابان زنگِ ساعتِ 

 گناهیرود     دیگری به کُشتنِ آدمِ بیها شاید که به نجاتِ بیماری مییکی از آن

 تار را از تو بگیرند     ای     اگر نوشسومی به کشفِ شعری در شی

 هایِ پالستیکیست     و تلفظدهند؟     هر واژه نقابیگری به تو چه میجز وحشی

 ای چون آدمی را که دید؟     هزارچهره     تأملِ خورشیدشونده از مچاله

 ای دهان که باز ـ کند     و هر آیهچتری از جنسِ ابر     باران را مضاعف می

 کند     و افشا که صاحبانِ تاج     او را نسخ می     دندانی از او

 نِ آفتاب نیستیِ من     دشمسایهیِ همسایهند     همافقیرترین موجوداتِ جهان

 با او پیمانِ دوستی ببندی     هستی     تا تو که ابری 

 ایم     هایِ خودت بگشایی     ما مردهاز دست و پایِ عقده ی راو بند

 گان میهنی ندارند     شما هم مواظب باشید     هو مرد

  گناه دارد     آخر او هم جان دارد     !نام نگذاریدتان را بر رویِ این انگلِ اسالمکه پای

 ییدآیِ او     به کشفِ شعر نابی نایل گیدر ثانی     شاید که با تأمل در زنده

   گونه بمیردید بداند که کِی     و چهزند     آدمی بارا که می 6خیابان زنگِ ساعتِ 

 اش باقی نمانده است     از حقیقت سخن نگویدوقتی که دیگر دندانی در دهان

 یِ دراز و تیزِ باران     یِ هزاران نیزهزردی

 بال     با پایِ پتی     یِ یک عقابِ تنها و بریدهیِ اندیشهو سبزی

 ی بگذارد     هایِ زمانه مرهمرود تا بر زخمکه می

 داند:است     دن کیشوتی که می "دن کیشوت"اش مرهمی که فروشنده

 شود     حیوانی که قلم به دست بگیرد     انسان می

 امآورم     تا آن را به کامِ دشمنذره زهر فراهم مییِ خودم ذرهگیو من از زنده

 بچکانم فروچکه ام     چکهخواب بیهایِیعنی نوشته
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 آغاز و پایانِ جاسوسانهایِ بیچشم
 آیا با به دنیا آمدنِ این کودکِ زیبا     

 یِ ددانِ آینده نخواهد رفت؟     هایِ بسیاری به یاریبدی

     فردامگر سردی و دردِ کدورتِ ارتباط با تنور را به دنبال ندارد 

 ه افتادن از شاخهیِ رسیده تمایل باش امروز معطر است و تَفت؟     میوهعشقی که نان

 بارد؟ست این که دارد میانسانِ به کمال رسیده     تمایل به مرگ دارد     چی

 یابد؟خواند     که رویشِ بدی و غرشِ ددی پایان نمیچتر چه سرودی را می

 آسمان چشمی پهناور و آبی     درخت چشمی عمودی و چوبی     

 چشمی سنگی و سفت است ساختمانو هر      رود چشمی روان و طوالنی و منحنی

 لحظه کردن از آدمی     یِ لحظهبرایِ جاسوسی

 دانستم که عکسِ رخِ توو نمییِ من     خوشا آن دَمی که نطفه نبسته بود هستی

      یییِ دو قویِ بَراقِ یک چاقو است     و دریا عاشقِ زیباییمنعکس از تیغه

 یشِ هزاران عزا و صدها بدی     اند     آیا زاکه هرگز وجود نداشته

      دکِ ملیح را در میانِ خود ندارندیِ وجودِ سه چهار کووعده

 دارد      یشان را؟     چرا!     درد نیز لذتهایِ شاعرانهیِ بازیبا شیرینی

 آوردندشان تاب نمیبارِ سنگینِ چاقو را بر دوشها     کولهوگرنه دردمندان قرن

 کردند     ای جهان     رسیدند     آرزویِ مرگ نمیکمال نمی رفته بهرفته

 آغاز و پایان     در زندانِ مراقبتِ تو زیستن     ای چشمِ بی

 شود برایِ کاشفان     کاشفانی که دیگر نگران نیستند     گران تمام میبسیار 

   شوند     زیرا دو قویِ وجود نداشته     هرگز اسیر و کُشته نمی
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 ه بوده استچهیتلر هم روزی ب
 راه داردزاده شدنِ زیبایی     شیردادن به خدایی ضدِ او را نیز با خود به هم

 ماند     و در من عشق به تواش جاودانه میگریست که بازیدر شاعر طفلی

 تر استات     به حق و حقیقت نزدیکای که ناخودآگاه حرف زدن

 از افکارِ پاک و آسمانی همیشه تر استات     زارانو کاکلِ کشت

 هاهچیند     و در سبدِ سنگینِ سدهایِ مرگِ خویش را برمیمردی دارد میوه

 گذارد     تفکر و خلوت کردن با خود    گان میبرایِ آینده

 ها تعلق دارد     دو کودکِ دنیا و آخرت از یک شیر نوشان ودیگر تنها به تندیسحاال 

 شترک و پاره     شان مپوشاک

 گوید دروغ نمی     شودیِ خود نمیچاره آن کسی که ساکنِ سرزمینِ ناخودآگاهیو بی

 اشست که نه فقط با سکونست     کیداند که حقیقت چیو با این نگفتن     هرگز نمی

 کنند     ها به قهوه نوشیدن آغاز میاش     اندیشهکه با هر جنبش

 ؟کنندگان را باز میگوشی با واژهان هر دو     درِ بازیگگان و زندهمرده

 هم روزی بچه بوده است "هیتلر"اند     استثنا خوبگی بیها همهبچه

 گی را درآورده است  اش     نوایِ درندهاو را مستثنا و از نای "سالیبزرگ"که 

 یِ دروغ     قدر پُر از میوهدرختِ حقیقت چه

 هایِ حقیقت است!     و عارفی شاعر شدهر پُر از میوهقددرختِ دروغ چه

 نشینی با عقابانِ معتکف را برگزیدهرسیده     و هم اشهایِ رفیعِ قلببه قله

          تواند     که متعارف سخن بگوید خواهد     و نه میدیگر نه می
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 بازگشت
 خوابِ تو     ماه را هرگز من نخواهم بخشید     چرا که پرتوش در رخت

 بازی کرد     ای خائن     ای خائنی که به خطوطِ خاطراتخوابِ تو عشقبا رخت

      داریگانِ خطرناک را ارمغان میواژه

 رانی     گی بیرون میزندهزیبایِ ات را از دفترِ و نامِ مخالفان

 من نیاید      به شعرهایِ ییِ من بیاید     بگویید که زیانبه خانه یاگر روزی دزد

 جانِ نان سالمت باشد!     یِ چیزها اگر مثلِ قند بر رویِ زبان آب شود همبقیه

 غبارهایِ متحرک      درونِ گان دررقصِ درخشانِ مرده

 پرورانده     در بطنِ زمین آهسته هایی که خودشان را آهستهخوراک

 دانندیِ خدا میان را برگزیدههایِ آدمی را به خود گرفته     و خودشاندک انداماندک

 و شما که خرمنی از عشق را برافروختید     

 هایِ او سوختید!     ماه هرگز مرا نخواهد بخشیداما افسوس که خودتان بر رویِ شعله

 اگر که من روزی با خائنان دست دهم     با آنان دوستی کنم     

هنگام و ناکام از صفِ عاشقان نابه    یِ سارقانِ جان شدند و فراموش کسانی را که طعمه

 هایِ امروزِ زمین استگانِ دیروز     خوراکِ زایشجسدِ مرده     به اجبار جدا شدند

 عشقِ تن به تن     چه کسی از این حقیقت دور است     که بی

 جاآنجا یا تنها در خرابه و در دمن؟     آگاه یا ناآگاه     این شان خواهد بودارواح خانه

 رونددیگر را کش میپیدا یا پنهان     کم یا زیاد     شاعران اندیشه و عواطفِ یک

 یِ زن و مرد     یک خائن یا یک انسانِ مقدسگیخوابهو در کشاکشِ انواعِ تنوعِ هم

 بانان آسوده نباشید!شود     اما شما ای زندانبه شمارِ فرزندانِ زمین افزوده می

 دارانِ رقص و خنیا ـ پا دارد     خون و خنجر ـ آن دوستخالفتِ انِ زیرا نامِ مخالف

 به ریاضت پشت کردههایِ تاریکِ قبر برخاسته     از هر جا از جمله از میانِ جداره

 ابر     بی رنگارنگ و ببر و پلنگ     با پرچمیریاستِ بر ضدِ 
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 آید    گان دوباره باز میدهبه میانِ زنبرایِ مشتعل کردنِ رستاخیز و رستگاری     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حق با کدام یک است؟
      رانیات را در دانش میتو که ماشین

 مند اما نازیبایِ زنی دانشپس چرا این خیابان نه در مقابلِ درِ خانه

 کند؟     حق با کدام یک است؟یِ زنی زیبا اما ابله     توقف میبلکه در مقابلِ درِ خانه

 که: "وداریگ"یا با «     ای نیستدر زیرِ آفتاب هیچ چیزِ تازه»گوید:که می "راتتو"با 

 که:  "ویلیام شکسپیر"و «     انددمان که هنوز ندرخشیدهبسا سپیده»

 «     تان به خواب ندیدهدر زمین و آسمان بسا چیزها هست     که فلسفه»
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 است     شاعر مترادفِ رؤیابین است     این قلم ضدِ دین 

 هایِ باکرهیِ زیباییو آفرینندهو راننده در صفحاتِ سفید و ناشناخته     

 کنند     مندان را اسیر میمندترینِ دانشهایی که دانشزیبایی

 کنند     یِ خویش مییِ رازِ ناگشودنیزنجیری

 راندم     هایِ جان داشتم میگان در خیابانمن با ماشینی از واژه

 سوارکردم      را "فردریش نیچه"ام     آغاز و پایانراهِ بی در سرِ

 او که زنان را در اجتماع تحقیر 

 زد     و با این زدنلق میج راه به راه شانشان و به تحسیناما در انفراد و اختفا برای

 زدای را     بر دیوارِ زندانِ تاریکِ تنورِ جهان میدمانِ تازهنانِ سپیده

 ات را از آزارِ زنجیرِ غریزه آزاد کنی     با پرداختن به فلسفهمی دست و پایتا تو دَ

 سترقصان و آوازخوانی یِکنی     و بگویی که حق با آن دیوانه قلم را شاد

                گوید     که خدا را او کُشته استرود و     در جمعِ مردمان میکه خیابان به خیابان می

 ترین نویسنده معناها را معلق و     ها     مترقیین داستانکه در معاصرتر

 یِ خواننده گذاشته است     ای زنی که مَرد     ای مَردی که زنیگیری را به عهدهنتیجه

 سوخته     ست که دلیِ کیزنی؟     و این سایهتو دَم از کدام حقیقت می

    در زیرِ ازلیتِ آن آفتاب    با قامتی پُرشتاب  

 رودوداها     و شکسپیرهایِ خودش را دارد میها و ریگای که توراترو به سویِ آینده

 هایِ پیر و جوان     اما با این حال     در گوشِ جان

      6«یِ همانبازگشتِ جاودانه»گوید که آن این است و این آن: می
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