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 یِ خود یافتمای را نالههر ناله

 یِ خود را بازشناختمای زاریکنندهو در هر زاری

 "هوشنگ ایرانی"
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 دریا
 

 

 ستدریا عروسی

 اش هایِ عریانکه شانه

 خندند.در نوازشِ ذراتِ مهتاب می

 دریا هزار شانه دارد

 گیسویِ تر، گیسویِ بلند دارد.

 صدایِ دریا گرم است.

 

 باخته دارددریا دل

 هزار کُشته

 گشته داردهزار گم

 دریا همه را دوست دارد. 

 قلبِ دریا بزرگ است.

 

 دریا خواب ندارد

 دریا آرام ندارد

 سوزدیِ دریا میکرانهیِ بیاندیشه هاشب

 گشاید.اش بادبانی بلند را برمیعاطفه

 چراغِ دریا سرخ است.هدفِ 
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 پیام
 

 

 کننداعت نگاه میهایِ دارو به سقوطی

 روند.اعداد به ابدیت می

 گُلی کبود روییده

 خورده.هایِ کتکاز ثانیه

 ها شکستهشنایِ عقربه

 و خورشید دریده است در بادبان.

 شناسی که از بیم و بیماریتو موجی را می

 شود.تر میداناتر، سرگردان

 گیرمیویی میدو من پیام از را

 اش گُلکه شنونده

 ای را پروانه شااما آنتن

  یبرایِ نشان دادن به پزشک

 است.برده  ایمِه ونِدربه 
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 کدهمیخ
 

 

 زندای را که شب در آسمان میصدهاهزار سکه

 زند.روز از او می

 زنمراهه میمن به بی

 آید.شناسی از مقابل میوقتی که سکه

 به جایِ خط که گویا

 یِ من میخی است.اندیشه
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 پایان
 

 

 آسمانپهنایِ  یِعاشقانههایِ نقطهاز آن همه 

 افتد یکی در انتهایِ این خطِ قرمزنمی

 کند.آن را تعریف می ی شوریدهکه شمع

 نویسد موم.هایِ مختلفی میما را به شکل

 چسبی آبی

 ها از آسمان فروبیفتند.گذارد که نقطهنمی
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 رتحیّ
 

 

 جُست تیشه.ها را مییِ دیواردریعلتِ بی

 سنگی که تراشیده شد مدتی مدیددلِ از 

 ر درآمد.تحیّ

 درونِ دیوارها 

 کفش وریزریزِ هایِ پارهپیامِ 

 ها بود.راهزاللِ یِ تیشه در یادِ بوسه

 کرده دستهگان را دستهبندی ستاره

 ها را شستهکسی آن

 هاییمثلِ گُل

 از باد و از بدی دور کرده بود.

  در اما بدونِ

 شد رفت؟گونه به سویِ محبوب میچه

  یِ متحیریِ این تراشیدهبر پیشانی

 :که     حک شدهبا قلمی قلعی و به دریغ 

 «اند.ها فروغلتیدهها همه از چشمکوه»
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 نصفه
 

 

 یِ اجباردر دایره

 ای از اختیارم.من نقطه

 قدر آزادمآن

 که همیشه نیشِ آزارِ پرگار را

 کنم.می حس امدر دل

 شعاعِ من 

 ست در تاریکی دستی تهی

 و از خورشیدِ خسیس

 یا به کرامت  ترحم آید بهنمی

 پیامی.خُرده

 قطری از وجودم گذشته

 ام.ست در سینهقلبیو نصفه

 شان ـترینها ـ حتا راستتمامِ خط

 دارند.را استعدادِ صدها کجی 

 شومکه نزدیک می ایبه هر نقطه

 ، آزرده و اسیرو فقیرکِز کرده 

 گوید میاما با غرور 

 ام!مرکز منکه 
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 کوزه
 

 

 از گلویِ کوزه

 چکدگان میوگویِ مردهگفت

 یِ درخشانِ هر قطرهو در سینه

 قرارست بیدریایی

 هایی یِ آن همه زورقاز یادآوری

 که بارشان ظلمت و آزار.

 

 ست که بادبان راچه عصری

 نداهایِ کفن دوختهپارهاز تکه

 شودو یک خیزاب پخش که می

 آفریند!نقشِ هزار گور را می

 پرورانند در زهدانها نمیست که صدفچه عصری

 مگر مرواریدهایِ سیاه.

 سازندها تسبیحی نمیو ماهی

 یِ پشتِ خویش!هایِ شکستهمگر از مهره

 

 یِ پهناورِ آرزوهایِ توستسجاده، پوسته
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 یِ نیستی.و مُهر، هسته

 طولِ عمریِ تاریکیر تمامِ قلمِ من د

 با مُرکبی عقیم

 نگاشتهایِ خشک را میداستان

 ، ناگهانگاه که از ابری تیره و سردتا آن

 .مردمانِ جهان یِخأل فروبارید در ریه

 .شانمن گِل شد در کالبدیقینِ 

 ناامین این عصرِدر و اینک 

 است اینگان وگویِ مردهترین گفتزالل

 .گلویِ کوزهاز  کدچدارد فرو میکه 
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 دوست و دشمن
 

 

 یِ سیاهی و سفیدی از رنگبهره

 رنگ کرده است.شان را بیاختالف

 دیگرقدر دور باشند دو صدا از یکهر چه

 هاباز عاقبت در گوش

 دیگر دست دادهبا یک

 بوسند.دیگر را میهم

 دست و آن بوسه و با این 

 ریسند.می یگر رادیِ خویشاوندی با یکپنبه
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 کفشِ ابری
 

 

 نگرمدیگر به باال نمی

 برای دوختنِ کفش از ابرها.

 آسمان بسیار فقیر است.

 حتا عصایی ندارد برایِ ماهِ لنگ.

 گان در سرمایِ زمستانو ستاره

 اند.پیچیده شانفقط لُنگی را به خود

 

 نگرددیگر باال به من نمی

  هللازیرا 

 و کالهی بر سر 

 کفشی به پا ندارد.

 زیرا اهلل 

 زندانی کرده و ی ابریاخودش را در خانه

 از خجالت اش را روی

 به مویِ ما

 دهد.نشان نمی
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 شیمی
 

 

 H2Oمطمئن از 

 ام را به دریا انداختم.گیزنده

 اما در اعماق

 ـ با وجودِ فریادم ـ

 اکسیژن نیامد به امدادم.

 

 من کاغذی خیس بودم.

 O آمد به میهمانی، ناخوانده

 و آتش زد به مدادم!
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 چاه
 

 

 تا من

 تو را یِعریان بخوانم چینِ پیشانی

 باد بُرد خطوطِ دامن را.

 نور پاره شد در پا.

 از رگ، کاغذی چکید 

 به رنگِ تردید.

 

 زنم اینک در سایههر چه قلم می

 .شود آفتابنوشته نمی

 اندازم طنابهر چه فرو می

 آورد ستاره.برنمیدلو 

 

 ، تردیداینک تردید استتنها 

 زندکه پرپر می

 چه در دور و چه در نزدیک. 

 اگر از چاه فراآیم

 ام به شناختِ تو گیتشنه

  جهاناسرارِ سِ ودررویِ عروسِ  ام برایِ دیدارِتمنای
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 د.خواهد مانعقیم 

 و اگر فروتر روم

 تر خواهد شد.ام، ظلمانیمُشت
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 چیزی
 

 

 دامِ دریایِ جاذبه

 کند.دلِ دد را رام می

 سرانجامآدمی را 

 با آگاهی بخشیدن به او 

 کند.آرام می

 شدنیاسحسا، ناگفتنی، اما ست در مرکزچیزی

  یِ دور، چه بینا و چه کورکه حیوانات از مدارها

 آیند.به سویِ او بازمی

 دام به جانبِ داستانِبا پایِ خودشان 

 خودشان گلویِ یک به طریقِ و هر

 آیند.به آواز می

 

 قدر درخت هر چه

 رو به آینده سبز کند ها رابرگ

 افتند.میفروموج  یِباستانییِ باز آنان به خاطره

 

 از فقرِ قلب 

 زند شناگر.شتابان دست و پا می
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 در پشتِ حشمتِ کاه

 هایِ احشاماز چشم

 چکد از جنسِ دریا.چیزی می

 در مرکز  اشرازِ زیبایی رِ کسی کهچیزی به خاط

 .خواندآواز میو جذاب  هجاودان
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 سودا
 

 

 ای را در تو کاشتهداغ، الله

 هاکه حتا در جشن

 شود.ات میزاری نصیبالله

 هایی اللجمله

 جویند،مرا می هایِلب

 و صداهایی کَر

 مرا. هایِگوش

 عمرِ زرد و زارِ انتظارِ باغ 

 .رسدمیاز این تر سبزه پیش اناربه هز

  ای مناظرِ کور

 شکستهدل یِ چراغِبه میهمانی

 من بیایید!اما هنوز عاشقِ 

 ام!تان بر رویِ چشمهایقدمِ اقاقی

 تانهایو لبالب باد قدح

 یِ الله چکید!ر ریشهای که داز قطره

 بوید.دیده را میهایِ داغپروانه شیره

 

 



18 

 

 

 

 سرشت
 

 

 یِ سفالیِ پراکندههااز تکه

 گی رارسم که تشنهبه سرشتی می

 کند.گی رفع میبا تشنه

 ای متولد نشدهجا که هنوز کوزهآن

 روشن است که خاک

 ادعایِ مادری ندارد.

 بندداما هنگامی که ظلمت در زهدان نطفه می

 شود خنده در دردِ نافبریده می

 و در قنداق پیچیده، کوزه

 که تا دَمِ مرگ

 بگردی آبِ روانیبه دنبالِ ل زالتو 

 منتولدِ  یِتصادفییِ گیتیرهکه با 

 گم شد.برایِ ابد 
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 قضاوتی دیگر 
  

 

 د گردبه دنبالِ احساسی میاتم 

 که با مرگِ تو از دست داده است.

 پاشد در شیمی.نوترون گالب می

 تو رایِ سربستهپیامِ کند منجم دنبال می

 دار.گانِ دنبالهستارهتنِ روشنایِ در تاریک

 ای رادهد بارهایِ منفیتلسکوپ نشان می

 که من بر دوشِ تو گذاشتم.

 امهایِ تنام و اتمپشیمانبسیار و اینک 

 کنانتندتند به ساعت نگاه

 .هایِ تنِ تواتمپذیرِ دلادبیاتِ پیوستن به منتظرِ 

  عمرِ مرگکه گُلِ کمعزیزی ای 

 با از دست دادنِ تو

 رنگ شدهاحساس و بیبیچنین 

 و باغبان با بیل زمین و

 اتوجویبا تلسکوپ به جست

 نگرد.می  آسمانجانبِجانب و آنبه این
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 مهره در آینه
 

 

 خزداز تَرَکی که بر آینه می

 ماند ای به جا میمهره

 امکه مُهرش بر لب

 هاست.یِ ترانهستاننده

 

 اتد در مقابلچه کسی به تماشایِ شمایلِ خویش ایستا

 ها تبدیل شدنداش به فلسهایکه ناخن

 اش به ماران؟یهاو انگشت

 

 آه باران!

 ام؟مِهر را از لبشویی این نقشِ بیچرا نمی

 تَرَک دشمنِ منپیش

 فقط پشتِ آینه بود

 اما اینک از رویِ او نیز

 یابد.سَمّ بازتاب می
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 شروع
 

 

 گاه که به دریا رسَممن آن

 کنم به شناختِ قطره.یشروع م

 دیروززردِ  رسمِ سواحلِاز 

 م افتادهجان در تورَافسوس که مناظری بی

 ام در خشکی بوده.گیو غرقه

 

 نقاشی. دقایقِ ام خیس نشد ازتن

 ام ناشناخته ماند قطره.بدین جهت برای

 اشچکد قلبدانم برایِ چه مینمی

 چنان دور از من؟

 

 وماز دو قلم بار بایداین

 دو پارو بسازم

 بوم، یک بلم.یِ تختهو از 
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 ابر در چشم
 

 

 آدم تا خود را مالکِ زیبایی کند

 ها را در قفس گِرد آوردنامِ گُل

 ذات  رنگینِ صدایِغافل که بویِ

 گذرد.از مرزِ سیم می

 

 در حجمِ کوچکِ جهانِ جانِ تو

 تواند بجنبدمثلث نمی

 یِ خویش.سازیبه قصدِ مربع

 ه در فرشِ خویشمن کو 

 هایِ شکافته دارم از سطرانبوهی 

 امتوانم بنامگونه میچه

 گاهترین نشیمندرست

 ترین جارو را؟و مهتابی

 

 «کشیدن»جا این

 ست برایِ آهفعلی

 گان،یِ پرندهیِ تیرخوردهاز سینه

 نه برایِ پارو

 گان.آرامِ ستارهدر دریایِ دل
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 ترازو
 

 

 هایِ کجمیخ

 ه امید را در خود دارد.در سنگی، ک

 خوردههایِ تَرَکسرافرازی

 هایِ فروافتاده، از افرا.و پنجه

 با وجودِ صدهزار چکش

 در کفه.، ای نیست از دلِ سنگچکه

 یگردیِ در کفه

 هایِ بریده.پنجه

 یِ چکش و دست.هودههایِ بیبوسه

 ریسمانافکارِ اما آسمانی در تابِ سفیدِ 

 کرده است بخشرامهایِ آمرا عاشقِ آبی

 هایِ نابیعاشقِ انسان

 ، چون افرا،ی زیباایستاده بر سرِ آرمان

 هویدا که از آنان است

 گانِ خویشریشهگان و همپیشهحقارتِ میخکی خیانت کرده به هم

 .هامیخن ای یِاندیشیافشا، کج نیز از آنان است
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 دُرنا
 

 

 ای در دلِ تو افتاده بودچینه

 از خویشاز آن، برآمدند که منقارها 

 آسمان. هایِدرآمدند در منزل

 هایِ گذشتهاز شکنجه

 گیرد دُرنا.تر اوج میهر چه بیشامروز 

 در پیشانی بود ی نادردُر

 در سینه. ناپذیرگییی با آوازی خستهو نا

 سه زمانِ فرعی

 دست به دستِ هم داده

 زبان یکی شدندیِ کرانهدریایِ بیدر 

 .قلب نشستندیِ قلهالسیرِ سریعاضطرابِ بلندِ اسبِ ده و بر و نورها پرکشی

   جهانترین بامِاصلی سالم ای

 ای که مسیرتسالم ای سوارِ آزاده اما آواره

 هاستیِ آسمانصعود به سریرِ پُرستاره

 گاهی بسازی ات زیارتو نه سرِ آن را داری که از نام

 زواری داشته باشی.نه زَری و زوری و و 
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 ضلعِ سوم

 

 

 یِ شکستاز حالجی

 گیرد پنبهگُر می

 روید از دانه.و دانش می

 

 آورند ها به چنگ نمیشعله

 سایه را.هایِ دلِ یِ گرایشرنگارنگی

 خورشیدی یگانه دارد غوک

 در دو زیست.

 

 داندغول نمی

 که تو از ضلعِ سومِ بالش 

 کنی.پرواز می
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 اصل
 

 

 چکداز صدایی که می

 شود.والد سوراخ میپ

 غلتداز نگاهی که می

 شود.گویِ بزرگِ برف تشکیل می

 

 چِک مکش!

 هایِ درونِ سینه خریدنی نیستند.چکه

 از چانه زدن چه فایده؟

 یِ چکاوک رسد در حنجرهبه برف می

 غُلغُله.سوزانِ اصلِ 
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 اناربُن
 

 

 بیندانار دنیا را در خون می

 یزد.گرش میو از پلکِ خوی

 ها در انتظار دانه

 یِ رشتهگیکه از پاره

 ؟د یافتاضطراب در کجا مقام خواه

 گونه خواهد بافت؟را چهآدمیان  انتقام

 

 هدفِ مژگان نیز در صفوفِ منظم و هم

 .ریزریزسیاه، سیاه افتدرخنه می

 یِ سُرمه به کجا خواهد انجامید؟گریمیانجی

 

 داردانارستان چروک برمی

 شودمی ترکوچک

 میرد.اما نمی
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 قاصد
 

 

 باران حلقه بر در زد

 تحویل داد.به ساکنانِ خانه ای را و ستاره

 از آن پس قفل

 خوان.ابری را زایید کتاب

 رویید راه به راه از لغتباغ می

 و در مغز و قلبِ ما

 خورشید و ماه

 گاه.کردند گاهدیگر عوض میشان را با یککه جای

 با حلقه داشتند.و هر یک دلی 

 

 کنددرِ خانه را باز میکه کتابی  آن حاال

 نه جلد دارد و نه شیرازه

 نه صفحه دارد و نه واژه.

 

 هایِ باراناز کراواتایم که ما دانستهدیگر حاال 

 گانهایِ ستارهاز پاپیون

 ای.د هیچ سبزهوشخفه نمی

 .اصلیگرهِ ست آن ا در ذاتِ آدمی
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 شطح
 

 

 مردمکیِ از سیاهی

 شود.شب پهناور می

 به جایِ یک قطره اشک

 کنم.یک قطره فکر می

 ناودانی از مغز

 ناو را به سپیده رسانید.

 اجدادتیِ زدهمِه، بارِ بسیار سنگینِ امانتِ بارین تو نخست

  دودآلودیعنی احترام به عاداتِ

 را  رودیِ خشک و بیهاو آیین

 رُفتی. از سرِ راهِ خویش

 با پرنده و سرودخوانان با برگ کنانرقص، اربین دومتو 

 تیشتاف هاترین اندیشهیِ تازهریشهجانبِ بشارتِ به 

 .یافتیدررا  گییِ زندهکسوتیکفنو 

 شدهیِ گمیِ هر دقیقهبرایِ چهره سرانجامتو 

 بافتی. از عصیانی واال راهایی کبا مردم هاییچشم

 یِ کوهِ ژولیدهاز پشتِ گیسو سپیدههر با سرزدنِ  حاال

  و با طلوعِ عطرِ شانه در هر دیده

  ناوداناز  ،حیاطدر  شودریخته میشادی 

 .گلدان در، گُل هر شب ندکبرگزار میرا  شطح
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 تونل
 

 

 دست به دست گرداندندم

 م بغرنجامرا که کتابی

 امصفحاتیِ صورتِ افسردهو در 

 مانده.به جا  یقطاریِ فلزیردِ 

 ه خواننده دهندگونه چراغی بچه

 شان شکسته؟کلماتی که خود فقرات

 گونه آرامشییا چه

 ست؟سوتی، درونِ هر نقطهکه وقتی 

  و سنگی سرد و تاریکداستانی 

  هستیتونلِسرانجامِ بیهایِ مارپیچیبرون آمده از 

 شود دودتر میافزونهر روز و 

 تر صداقت و سرودکم

 رودهایی چراغِبیهایِ راکدِ راهبانِ از تأویل

 هایِ عتیقکتابای از دادنِ جملهبه گُل اندکه دل بسته

 د.یِ معابموزاییکی یِهابینیبه کفیا 

  

 

 

 



31 

 

 خانهچای
 

 

 بینندهمه چیز را سیاه می

 کنندمانند و جنجال میدر سطح می

 هایِ چای.اند، دانهتا هنگامی که خام

 شونداما از افکار سنگین که می

 آهستهانه، آهستهبه رقصی شادم

 نشینند!ته می

 

 اندک، اندکصدایِ پتک

 .شکندرؤیاها را می

  یکییکی از فرازِ باروها یِ زنگاریباورها

 میرند.میگذارند، سر می هاروند و در دوردستمی پرگرفته

 کند مته سوراخ میآلودِ پیغامِ غمو 

 بهاری را که در ته است.
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 هجرت
 

 

 «ببخش!»یِ واژه

 نشست وت پرکشید و بر لبانِ  مندرونِ آشیانِ از که

 از بخشِ حیوانات. انسان را جدا کرد

 

 «عذر»

 تو را به عذرایی برآورد.

 دلیهایِ دیگر از سنگاما مهره

 لولیدند. فراموشیآلودِ خونبر خاکِ 

 غلتیدند. هاسردابهمنفورِ یِ به سویِ سایه

 

 خطی طویل بود نخ

 ردبُرا به طویله می ستور نورِبیکه سطورِ 

 «ش!خبب»یِ واژهبه مکانی تهی از بویِ 
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 سامانصدفِ بی
 

 

 یِ من از خویش رفتقطره

 و دریا را بر دوشِ خود بازآورد.

 سامان بود صدفی بی

 ام.در ستونِ فقرات

 زاییدام مار میاز مهره

 ماهی بچهام پلک و در زیرِ

 دید.می خواب

 

 سامانصدفی بی

 سرهایی بیموج

 و من که به جنگِ هزارپا

 ها را.بیابانوسعتِ  پیمودم سرمایِ

 

 ماه به رنگِ مروارید بود

 اش پهلو گرفتیاما همین که تو در پهلوی

 یِ طالیِ پهلوییابی به یک سکهبه قصدِ دستاو 

 تبدیل به خنجری شد.
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 دوپاره
 

 

 کردم.مؤنثی در زمین بود و من پرواز می

 خورشید بود.رگ در 

 خواستند؟ها چه میتفنگ

 پرواز گُلی بوددوردستِ در انتهایِ 

 ای.هایِ مادینه، ساقهو در دست

 ها رفته بودمریشهیِ من به آبیاری

 ام را گشودمهایاما همین که چشم

 ست!تفنگیآنِ دیدم که هر لوله از 

 یِ من نبودند؟پارهها روحِ پارهبرگآیا گُل

 کرد.به حضور دعوت میصدایِ زن مرا 
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 سلسله
  

 

 برگ از درخت است و

 شناسد.او را نمی

 تنه بر ریشه است و

 اش.غریبه با اهداف

 نشینمای میمن در کالسکه

 داندها را نمیاش، چرخکه اتاقک

 ها را.اش، اسبهایو چرخ

 اندهایی سپردهها افسارِ خود را به چشماسب

 از کجا آمده دانند نورشانکه نمی

 رود.به کجا می
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 در پاکت
 

 

 لرزیدیِ کودکی در اشکی میمحله

 و تب در کوچه جریان داشت.

 زدند.ها سرخ و آجرها سرفه میعصب

 میکروبی با خانواده دشمن بود.

 اش سبز نبوددندان، چراغ

 ها آزاد باشد.تا عبورِ سخن

 رفتعشق پیاده می

 و در پاکت

 از ترمز بود.ای ماندهته
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 در میانه
 

 

 کردهوشی حرکت میمداد در بی

 زایید.گی هر دَم تیغی تازه را میو زنده

 خواستند خون را بگریندانگار جمالت می

 خون را بگویند.

 ؟مدانستیِ رویشی را که من نمیدانست لحظهآیا ساقه می

 شدن، و نشدن.اش طی شد در میانِ گفتهقلب راه

 یِ پشتِ ابرها راتیغیِ مردم بر، جوجهیو سع

 خدا نامیدن.

 کدام سیماب، کجا چکیده بود

 دیدم؟که من در سیمایِ دیگران خودم را نمی
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 پرچم
 

 

 گیای از امید در مادهدکمه

 و من که از زمستان و از ظلمت

 نادوستان، دور رفتم. درختِ بوستانِداستانِ بی و از

 

 از آستین. چکدنشاط فرومی

 شود.حسادت بخار می

 

 زاری نخواهد بود،گی، گُلمادهبی

 اختراعاتپُر اخترِ پروانه به سرزمینِ 

 ،سفر نخواهد نمود

 انسانیت را نخواهی سرود.یِ سفیدِ شیرهیِ رشدِ و تو ترانه

 

 خداخیاط و بییِ بیبر سردرِ این خیاطی

 یِ آسمانوفاییبیآن ، یِ آن زمستاننوریدر زیرِ بی

 قلبِ دوستانراستینِ در فقدانِ قلمدانِ 

 حضورِ شکستِ مبارزاتِ قلم آری در

 گشاید دهانو میکشد شعله می، در جهان شورانگیز یشعارهم باز 

 کند فریاد از اعماقِ جانو می

 اتو نکرده باد جنسیت! :که
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 مارماهی
 

 

 گیرمسراغِ ماهی را از جانِ تو می

 د. داررا که بویِ عنبر 

 ات دریا روییده، از انگشتان

 اند.یِ قالبهایی که استحالهشاخه

 ست به انگشتِ توهر کتاب، نشانی

 د انگشتِ تودههایی که نشان میو از جهت

 آیند.گان برمیغرقه

 

 دارمتو را دوست می

 ای.چرا که با بویِ عنبر آمیخته

 هراسمو از تو می

 قالبقمه و چرا که با پرسیدن از 

 قلمی در آنکه تو  را به قلبِم

 دریاست نویسایِ

 .رجعت دادند
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 یِ زانوآینه
 

 

 ست ترین آینه از آنِ زانوییزالل

 مند.خَم نشده در برابرِ تصویرهایِ قدرت

 شلوار متشخصِ پویشِ 

 دشوار  ستهایییِ راهپدیدآورنده

 گریزند از آنپلنگان میگرگان و که 

 .شکنندور و نزدیک میهایِ دپیاپی پیمانو 

 یِ زانویِ شورشیاندیشه ای

 هاها و تعظیمشتخندی به پرستو می

 هایِ از سرِ ریا.به پرسش

 سامانی رادهم پریشانی و بیمن ترجیح می

 پلنگان را.گرگان و و گَرد، توفیدن به خاستگاهِ 

  شخصیتِ افتاده در تهِ بیابانیِ بیزیرا این اتو

 است. منداناز آنِ قدرت

 دانندمندانی که نمیقدرت

 هاپیماندوامِ دامِ بییِ گیاز شکسته که

 هاایمانو از بر باد رفتنِ 

 .شودزاده میدار آهویی شکاک و بال
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 تثلیث
 

 

 هنگامی که شبنم مرکز است

 کند.پرگار دریا را رسم می

 کند.تراموای بر ریلی از عطر صعود می

 است. ایستادهگاه تمساح در ایست

 ستشبنم از آنِ چه چشمی

  ابرها یِسازیکه صلیب

 یِ گُلیِ تجلیدر پشتِ پرده

 پذیرد؟پایان نمی

 اند.()شبنم و پرگار و دریا، تثلیث
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 قدیس
 

 

 اگر رشد نکند

 ماند چاهپاکیزه می

 و اگر بکند

 شود.آلوده می

 شودآبی عطر دمیده میاز 

 شد.یِ گرگ آشنا باکه به پوزه

 میردچاهی که زود می

 قدیس است.

 آبی که وحشت را چشیده از پوزه

 بخشد.ها آرامش میخود به پیاله
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 نهال در آینه
 

 

 ما نهال را در آینه کاشتیم

 هایِ بر باد رفته.که اینک اشک است مصاحبِ ریشه

 ای بودزاللی واژه

 که با سُرمه تباه شد.

 رودسرگشته در باد میچشمِ ما در خاک بود و اینک 

 با رؤیاهایی خالی از آرایش.

 وقتی که اشک

 هایِ تو گرفتعزلت را از چشم

 من از خویش بیرون آمدم

 و دیدم که پاهایِ زوار بر زمین

 حروفی را.دوباره اندازند نقش می
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 رد
 

 من دیوارها را پاک کرده بودم.

 پس کدام عنکبوت

 آن آتش را بافته بود؟

 میشه آب را نواخته بودتارم ه

 این خاکستر...باز اما اکنون 

 

 برایِ توقفِ نظمِ ارکسترِ خواب در بستر

 شداش زرد می، رویداشتیِ من زخم برمیزخمه

 گیچنان در دیوانهاما هم

  سر از پا نشناس

 رفت.گی میرو به عالمِ پردیس و پروانه

 

 هایِ آتشیِ شکافتهبا ردگیری

 زِ عالم تو عاقبت به مرک

 رسیدییِ معنا به دایره

 دود و دیدی که 

 داردت  خودپیکرِپوستِ  سراسرِاز 

 د!نزبیرون می



45 

 

 

 

 زمانهم
 

 

 ای نبودممن که حتا قطره

 گونه دریا شدم؟چه

 من که حتا ریگی نبودم

 گونه ساحل؟چه

 موج را طلوع در معصومیت بود

 و غروب در گناه.

  و دریا.آسمان را دو نیمه است: در ساحل 

 و وسعتِ ترس و شهامت

 هاآن یِو وزنِ نیکی و بدی

 گان.بسته به آن که کجا تهدید شوند ستاره

 

 ترازو از آنِ تمساح بود

 ای برنیاوردو خدا را هیچ کفه

 فروشدم  سفیدِ یک شککه من در کفِ

 زمانو شاهینی از صابون درآمد که هم

 تو ساحل و دریا شدی از آن.
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 آبستن
 

 

 گُلِ مریم از

 اش صلیب بودند.هایبه گلستانی رسیدم که کاشته

 شدو به سی سکه فروخته می

 سی و سه خار.

 در گهواره، صورتِ فلکی

 و دست، از عطر.

 گانسکوت را که شکستند ستاره

 نخلستان رویید

 و سی سکه گریستند.

 ها.شود شیرینی از گوشدمیده می

 گان.نشینند پروانهبر صلیب می

 نِ فواره است پیله.آبست

 القدس شده است.دارِ جسمالقدس، طرفروح

 اما هنوز گُلِ مریم

 دارد.دریافت میرا هایِ کهنه نامه
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 دانچینه
 

 

 کبوترِ من خیره به آجری

 هایِ خون را بر خویش.آورد لکهکه تاب می

 یِ کودکانبازیطناب

 ی خراماننسیمسفیدِ تنِ یِ طنازی

 ِ توویبو گیسویِ خوش

 شده.ای گمچشم به راهِ شانه

 

 داریِ گیفرزانهسری جنبان بر فرازِ 

 دیوار. یِگیافسرده و فسیلِ پاهایی درونِ

 

 کرده است.ریزی و خونریز لگدکوبِ انحنایی که تعظیم به خون و خون

 دانِ کرکس، طناب است.در چینه
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 اما هنوز
 

 ماهام را دور انداختنهکه هایِیِ لباسکنندهخستهعاداتِ 

 اند خاطرات.ام ماندهاما نزدیک

 ام را پوشیده بوداز گُلی که پیراهن

 ام.ست در روحهنوز عطری

 را دریده بود اماز خاری که عشق

 ام.ست در سخنهنوز خونی

 را عریان کردند شانام محتوایِ خودهایچشم

 اما هنوز پوشیده است بر من حقیقتِ گلستان.

 به تو فروتنی را آموختای افتاده، دکمه

 مشعلی بلند را برافروخت و

 بخوانی این سطور را ش ا روشناییتا تو در زیرِ

 دانن زبالهآ»که:

 هاگُلاند ست که از آنان، سرمازدهوطنِ بازرگانانی

 «ها.اند پروانهسر و سامانبی

 دوزم.می وری شعلهگانبا واژهاینک  من پاره راعشقِ پاره

 گریزمهایِ آسمان میاز زرد و قرمزِ زمین، به آبی

  بینمدریغا که در هر سو می اما

 ان مردمدر قلبِاعتنا و بید سرسوزنی که 

 کندمیرازناک  دریا را

 .کندمیناک هراس ،را  روییده بر هر شاخهانسانِ
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 عصاره
 

 

 گان را در یاد ندارد.بُنِ دریا، مرده

 کنددش را فراموش میهایِ خوشاخهدرختی که 

 نه وفا و نه اعتبار ندارد.

 در دست دارمرا باک با آن که من انگوری بی

 شناسد.نمیدیگر باز تاک مرا 

 بوسدهایی را میو پیاله هر شب لب

 هایِ آدمگیرنگی و یگانهکه دشمنِ یک

 .نداَتو و بیگانه با

 

 ید.گومی هایِ آن گور سخنجدارهیِ یِ سینهتنگیاین جوهر از 

 موید.می درختشکلِ آن مخروطییِ فراموشی ازو این قلم 

 است.  مستگانِمرده سبزِ عصاره فریادِ
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 دویدن
 

 

 کند.غزال، صیاد را صید می

 سارهایِ نگوندر زندان

 چریده است. لاند که غزاگانیستاره

 رودجهان به راهی می

 و.چشمانِ تدر  دو چاهیِ مخالف با زیبایی

 وردخواهد به زیرِ نگین بیانگهبان می

 .کرده راه رای گمغزال یِسرخوشانهدویدنِ 

 یِ خویش نیستیِ منفعتِ شخصیدر پی کهغزالی 

 هممن بی نفتِ  و

 ش امُشکمطبوعیتِ ی در چراغ

 کندمشتِ خدا را باز می

 کند. گان از ظلمت و سرما میتالش برایِ نجاتِ ستاره
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 احتضار
 

 

 رسدمی به صدهاهزار

 پلاین هایِ رنگینِ راژتی

 تیراژه.آن دستِ دوریِ خانهدر چاپ

 اممن اما هنوز نخوانده

 برگی که دو جهان را جاودانه

 دیگر وصل کند.به یک

 هایِ چاپ شدهو با وجودِ تمامِ باران

 .مکشتزار هنوز تشنه است

 کنمقلم را از خاکسترِ ابر پُر می

 شود.شته میاما باز آتش نو

 هایِ توو بر گونه

 هایِ ستاره است.لکه

 ای از سکوتبا پوزه گرگی

 وجویِ رعدها را به جستکشد افقبو می

 پریشان و تشنه  هاو چشم

 ندکننمی هم ایحتا اندک استفادهافسوس که 

 به کشفِ پلی برایِ پیوند.، از آن همه برق
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 عشق
 

 

 ندیدن، میز است

 نشنیدن، بالش

 ت ایستادن، دیوار است.علبی

 فضیلت در پرواز و نوشته و بادگیر

 ایدور از فضله

 هاست.که به دنبالِ علت
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 فندک
 

 

 از فندکِ تو

 ای در جانِ من مانده استشعله

 گذارم.و سیگار را بر لبانِ مجسمه می

 یابندها تسکین میاما نه این سنگ

 نه نگاهِ تو از کنج و کنارِ ابدیت

 آید.بیرون میدَمی 

 

 روممی پلکانِ دود باالپیچِ پیچاز 

 گان.ست در میانِ ستارهاما نیمکتی خالی

 

 باردست که فرومینصیحت، خاکستری

 ناماما جوان، از جاهایی شوریده و گم

 مثلِ شمشیری از نیام.گذرد می

 

 اندیِ چشمِ یارانشده گمِ بارانِها نه نگرانموش

 .کشیده در سیگارنه جویایِ عمرِ سرخِ ته

 هایی که هستندمیرند دهاناز شعله می

 معنایِ جواهرات را جونده

 .را کاونده روزگارنیز کسانی که نیستند جوهرِ 
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 این خاک
 

 

 ام را دریا بُردموهایپریشانِ بندِ 

 و خاکستر فروریخت از آسمان.

 هایِ مجعددر شب

 شوند.یهایِ جعلی موفق مفقط عشق

 یِ قرار.شود امواجی ربایندهاز شانه ریخته می

 ستیِ من در بویِ بندیخانه

 که با دریا رفت

 در بندِ بویی

 خواستکه حتا خارها و خودخواهان را آزاد می

 ایشاید که به ستاره

 به سؤالی رسند.شاید که 

 .جُعل دهدها را فریب میساحل

 و جهان چون مادری

 .یی را در آغوش گرفتهمعناگی و بیتهخس

 من کَنَمیِ خودم را داوطلبانه میریشه

 از این خاک

 یِ سرگین است ا پرورانندهزیر

 .آن آب
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 جامه 
 

 

 خواهد که بمیردعاشق نمی

 یِ معشوق بوداز شقایقی که نقشِ جامه

 رسیدند ها به آن میای که داغاز جاده

  یاروشنی از و

 دند.شها از آن آغاز میچراغکه 

 

  ای دیگر استجامهرا جهان خوردِ سال تنِاما 

 بر طنابیطناز ای جامه

 که تابی از مرگ دارد

 در گرهِ آغاز و را ماهتابی نهطنابی که 

 در گرهِ پایان دارد.را نه آفتابی 
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 سردوشیگانِ ستاره
 

 

 ات جویده شودقدر بیداریهر چ

 آید.خواب نمی

 تسخُرما در بیداری

 هسته در درد.و 

 یِ خورشیدی سردهایِ پوشالیاز افتادن در اندیشه

 آید.موش برمی

 موش و قهوه در تله

 ای در الفبا.گربه

 کشیدهاز موشِ آب

 باران.یِ اینقره یِسکهشود حاصل نمی

  کشتزاران.از زَر، حجمِ و نه پُربار 

 

 آتش.سیاست در دیگ، بی

 نور از  شان تهیسخنکه گانی ستاره

 رازبیشان قلبخون و شان بیگانی که رگستاره

 از آسمان گسستهابتدا 

 بسته    موشبه دُمِسپس 

  بَرَندسرانجام ره به سوراخِ دیواری می

 .دآورمیدرارتش  را به عقدِ که اطاعت
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 جاودانه
 

 

 شکنمها را میمن کوزه

 ام.تا شهید نشود آتش

 

 چه نیکوست

 هاعلهشماری و رنجِ شدقیقه

 ای که افطاری در پیش ندارد!از روزه

 

 بافممن قطره را در صدا می

 تا هیچ دستی نشکافد او را

 ام.و نمیرد آتش
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 جدولِ ضرب
 

 

 کاهد ضربدر.آزادی را می

 اش از جنگل آمده است جدول.قانون

 آزادی منهایِ سه حرفِ آخر

 خانه کرده است.همه جا را ضراب

 

 درن ایهر ضرب بر 

 ،ست و از سرانگشتانِ بازرگانانظلمانی ا

 آزاردیده و قهرکرده ایو واژه

 اش را زیرِ بغل زدهدفترِ عصیان

 یِ جدولِ ضرببیزار از نظمِ هزاران ساله

 یِ تو شدهوجویِ سه حرفِ گمبه جست

 ای عشق

  سرشنگاهی به قهقرایِ پشتِشود و بیدور می دیاراز این 

 د سپربا دیدنِ من می

 ؟ه استکه آزادی را چه کسی کُشت
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 غبطه
 

 

 تر از موهزاران سؤالِ باریک

 کنند.چاره را مبهوت میبیکوچک و سوزنِ یک 

 

  آرزوهایی دراز

 افتاده در بیماری.متفکر و ای و دکمه

 هر دَم آیدبرمی از دوستانِ بریده

 .زهرآگین ماری 

 

 قراربیروز شبانه

  هایی هستیوجویِ ریشهتو به جست

 شکست و خواری.مادرِ 

 آن جایِ عالیبه به جایِ دکمه،  انخورو من غبطه

 را مِهر و ماه و مرهمکه 

 نشانده است بر قالی. به دوستی تنگاتنگِ هم
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 عهد
 

 

 امگان مصاحبجا با مردههمه

 .جا غبار پراکنده استزیرا در همه

 

 ، از تنهایی درآورده است مرا «زیرا»

 اندیش کرده است تو را.قبتو عا

 

 نگاری، یعنی دیگر نیازی نیست به نامه «جاهمه»

 بگذاری. ییهایِ دوردست پابه گورستانبروی و مثلن یا این که 

 

 بستن، عهدِ من به مصاحبت با تو است

 داشتنِ غبارِ به جا مانده از تنِ توبه دوست

  ها.حتا پس از عاقبت
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 خودشناسی
 

 

 ایاند برایِ قطرهتنگ در و پیکریِ بیاهبیابان

 درخشد خودشناسی.که در آن می

 

 دیگران در زیرِ پلکِ تو هستند

 که همواره رؤیا تشنه است

 ها دلوی نیست.در سخن و افسوس که

 

 این قطره

 کندها را سرگشته میرشته

 هایِ سقوط کردهو کوه

 زود فراموش. بسی ها راکفشافسوس که 

 

 ستدریایی در خودشناسی

 اش دیگران هستند. هایکه خیزابه
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 در ریشه
 

 

 توانم داد.اشکِ اول را از اشکِ دوم تشخیص نمی

 شان.یِ توست در امتزاجمعنی

 جاده، صورت است

 و ماشین، بر چهار دیدار روان.

 شود.ها محو میست که در دشتایبوق، بوسه

 

 رسندگی و مرگ به تو میتو سومینی که زنده

 رسندیا نمی

 که زائران به خانه، رسیده نرسیده

 شنوندخبرِ تصادفی تازه را می

 و به سرعتِ نور

 گذرد.معنی از چشم می

 پذیرد!(نمی هاست که تفسیرای در ریشه)ستاره
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 یتیم
 

 

 هایِ اشک.بازی، با توپِ ریزِ قطره

 ای نانها، برایِ تکهدویدن

 هایِ آبدارو پرتابِ تیغ

 یِ چمنهر گوشهاز 

 ات.هایبه سویِ اندامِ کوچکِ سؤال

 

 ات آب آوردزانوی

 از آن همه خشکی که در چاه بود!

 

 دلو مدام تهوع داشت

 استثناها، بیزیرا از تمامِ طناب

  آمد!بویِ سپیدِ گردنی می
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 توانایی
 

 

 یِ عشق نیستهایِ سرد را تواناییاگر قلب

 گرید؟پس چرا یخ می

 

 هاگانی هستند در چکیدهژهوا

 بخشندکه غریقان را توان می

 از دانایی. بلند یچشمان را چراغو تاریک

 

 و هر کجا در دستِ معشوقان هر یک

 یخ است.ِ گُل ای ازشاخه
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 راهنما
 

 

 امها را وانهادهانسان

 ام.را یافته ام خانهافروزی راهِزیرا به کِرمِ شب

 

 امهایکِرمکوچکِ غِ چراگرِ ستایش

 بیدار خرند وکه خطر را به جان می

  به مردمان با هشدارشان

 در میان دنبوده و نخواهد بوای منجیهرگز که 

 داریِ گیفرزانهو جایِ سرهایِ سبز هست بر فرازِ 

 پردازندگان میشده کاروانِ گمبه نجاتِ

 خودیِ انسان به حالِ خرابِ گیاز وانهاده

 در کار اندگاه نبودهایانی که هیچتوسطِ خد

 سازند.ترانه می
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 قعر
 

 

 اندیشه در آینه قعر یافت

 هایِ تکراری را.و آتش زد نگاه

 ورای با دو بالِ شعلهطوطی

 گریزند.هایی که از خویش میو سنگ

 

 بدیلواژه با مژگانی بی

 ای دارددر ژرفایِ جان و جهان خانه

 شوندمی ها از آن غرقکه آب

 ها از آن مدفون.خاک و

 

 فشان استطوقِ طوطی از آتش

 اندازندکه غریقان به آن چنگ می

 یابند.و مریضان از آن شفا می

 

 شودخدا خُرد می در قعر آینه

 شان از همو صید و صیاد با وجودِ صدها فرسنگ فاصله

 اوندبا هم خویش

 آیند.یا اصلن یکی از آب درمی
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 شرم
 

 

 گین است.اره، شرمجورابی پ

 هایِ پنهانِ امروزپرسش

 شوند.فردا ختم میبراقِ هایِ به کفش

 

 گردد شرمدنبالِ موقعیت می

 هایِ مراتا از آنِ خود کند دوخته

 هایِ تو راو معدوم پرسش

 که باری اضافی

 هستند. ِ اوهایِ دوشیِ سفیدِ استخوانینیبر سنگ
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 در تخم
 

 

 یابمیِ پلک میگیا در پَرِشِ همیشهمفهومِ دنیا ر

 یِ اذهان را در تخم.تشویشِ شعله

 

 چهپلک گریخت ماهیدارِ امانتبه دامانِ 

 جا دریاست.اش که آنبه خیال

 

 انقباضقرمزِ اجدادِ 

 اند از آغاز.بوده عالم درونِ نخستین تخمِدر 
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 الو
 

 

 این تلفن مسموم است

 مسموم است و مجبور

 صدا.بویِ ه شنیدنِ ب

 ماریِ پیچندهآری از ندایِ 

 هم مقصدشود گم می

 هم راهرو و هم راه.

 

 ای که رفتخانواده

 فقراتی نداشت

 و این که آمده است

 الو انداخته هم به وقت و هم به اوراق.
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 سیاوش
 

 

 دو حس از دو سو

 کشیدند.ام را میدستان

 آیا من سیاوش نبودم

 ه چه بود؟پس آن سرِ برید

 

 دستهدوستان دسته

 یِ راهسختیسردی و با دیدنِ 

 شاندلوِ خستهسرِ و خوردنِ 

 پایانِ تهِ چاهیِ بیبه خشکی

 و از خویشدیگر از یک

 .ندگریختمیاز بیگانه و از خویشاوند 

 

 دو چشمِ دور از تناینک 

 وطندو چشمِ بی

 کاغذند یکهایِ یِ سفیدیجا هنوز در پیاین

 گذرند.سر از آن میکه کلماتِ بیکاغذی 
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 یِ آبِ گرمکیسه
 

 

 ها. اند مهرهاتکایِ خودشان را گم کرده

 گی انجامید کیسه.به غرقه

 ها ستون دارندتنها نعش

 کنند وجودِ متکایی راو انکار می

 که جهان بتواند سر بر آن بگذارد

 خیال بیارامد.و بی

 

 گی انجامیده است کیسه.به غرقه

 کندگی را تایپ میگشتهست که گمام، ماشینیانج

  و به یادِ پیراهنی که خیزاب بُرد هاو دکمه

 برایِ متنِ این تندیگر 

 نیاورد.ش باز
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 یزدگرد
 

 

 اندیشداو میهنوز به  دارد دانه

 کُشته شد در بیابانی که به دستِ آسیابانی

 ها به سنگدانه دارد 

 ها.دلبه سنگ

 

 دهیدنوز رأی میما هاما ش

 هاها، به نیرنگبه ننگ

 مان را قاتالنِ نیاکان نامِبا افتخار و ما 

 ار ــ مثلِ خاری که پاسدارِ د

 .گذاریممان میگانبه رویِ فرزندان و نواده
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 وجدان
 

 

 آفرینشِ باد

 یعنی که محتوم است 

 محتوایی ـ به شکلی ـ

 برود بر باد.

 

 تکوینِ زبان

 آیدبرمییعنی که 

 داستانیاعماقِ سرانجام دستی از 

 خاشاک. هاشتا بپاشد بر گو

 

 هر چقدر چهره

 خودش را آرایش دهد در مقابلِ آینه

 باز همان است که از آغاز

 در نطفه پنهان بوده.

 

 اشلرزد به درختی که نقشبرگ می

 در ازل کشیده شد

 از طناب.با تزییناتی 
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 یِ وجدانیِ سبزیمرا اندازه

 ه تأثیری دارد در این رسمِ جاودانچ

 و در طلوعِ دانه

 ای رسامِ جهان؟
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 گره
 

 

 در برابرِ این آینه

 شده.هایِ گمشوند از کفشها پُر میجاده

 و پاهایِ شفاف

 دستِ دوستی

 دهند.میو غم فقط به غبار 

 .فهمندتر میو را بهها تسنگ

 

 به صیدِ کوهنوردان، مار

 خود را دراز کرده است قدرآن

 شود.بازشناخته نمی، که دیگر از ریسمان

 آیدها به خانه بازمیو آن که از دره

 بداند شبی آن که خود

 کندبرایِ دیگران زهر را تعریف می

 را.و غم برایِ دیگران غبار 

 

 گانگردان، و احوالِ از پادرآمدهیِ بیابانقصه

 رودچنان که از لبی به لبی دیگر میهم

 ایای به آینهچنان که از آینههم

 شودقدر تحریف میآن
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 هایِ نخستین سیبدیگر از دانه که

 ماند.نشانی بر جای نمی
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 شناسیروان
 

 

 گذارمدانی میگیاه را در گُلمن این 

 اش از ذراتِ کاوش است.که خاک

 

 رویندها در عمری کوتاه میدرست است که برگ

 این سبز را من اما

 گذرانمدر آبی میاز سفر 

 در دانش است.اش که شفافیت

 

 یِ پروانه راتا عرض کنم حاالتِ روحی

 و ارزو سوداگری را از سود  و متمایز این ساقه

 گذرانممیوه مینوری را از 

 الیِ سیارات گم شدهاش در البهکه انتهای

 شناسیروانبا بویِ دانی گُل جا برایِاش اینو ابتدای

 گُل شده.
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 مگر
 

 

 گی در سطحِ صافِ هستی مخفی بودخمیده

 گی به راستیولی تو از شیفته

 .ایشیشهتهِ دُردی شدی در 

 آشنا کردیات را ویو شاللِ گیس

 .کارییِ دانش و درستبا شانه

 

 غُلغُله در لب بود

 ولی از ادراکِ ذاتِ آب

 یِ من سرشار شدکوزه 

 از سکوت.

 

 کنندمیر را به هر زبانی که ترجمه شاآب

 باز روان است

 اشمگر آن که کسی در سرِ راه

 گوری را حفاری کند.
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 تفاوت
 

 

 آتش از من سوخت

 غرق شداز من آب 

 خاک مدفون،

 و باد را با خود

 باری بر دوش بردم.در کوله

 

 سوزد.ام برایِ آتش میدل

 روم به نجاتِ آب.گی میدر غرقه

 بر گورِ خاک.گریم می

 آورمو باد را بازپس می 

 اش.برایِ دیداری تازه با عزیزان

 

 اما دریغا که این آشتی 

 پاید مدید مدتی:نمی

 شانهایِ متفاوتِ شخصیتگیبا ویژهچهار یارم 

 دهندمربع را تشکیل می

 ای!درونِ من هست ولی، دایره
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 دوگانه
 

 دریا در فکر فرورفته

 لیکه آیا در ساحلی، هِ

 بو خواهد کرد؟ها را خوشیِ ماهیگیزنده

 ای خواهد پاشید؟ای مطهر را بر کرانهنتیجه، و چایی

 

 گانی هستندیِ بلندِ تو ستارهدر اندیشه

 ها انبارِ اسکلتِ ماهیبر تل تابنده

 ها.انسانتنِ یِ شرحهشرحهیِ توده گرِنوازش

 

 دریا را رقصی شادمانه در سطح و

 ل.هایی به حسرتِ هِدر عمق اشک

 

 آهیِ هر با بلندی ای آشنا

 هانامِ پنهان در پشتِ پیداییای بی

 بهل تا ما

 گییِ همین زندهبا قانع کردنِ قند به غنیمت بودنِ کوتاهی

 بر فرازِ دریا

 هایِ شیرینِ ماه رایِ صدایِ قدمتجلی

  عاقبت شاهد باشیم! 
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 کافه
 

 

 رودتابوت به کافه می

 نوشدرا میگی زنده

 کوشد.می شبه شیرین کردنِ اوقاتِ خود

 

 آیدتابوت پیاده می

 رود.پیاده می

 ست در کفنگنجی

 کندکه کافه را سرافراز می

 و مالکِ کافه را

 مند و مغرور.ثروت

 

 گی راآن که رازِ زندهمشتریان بی

 شان داشته باشندای درمشتچون سکه

 آن که اکتشافی رابی

 شان کاشته باشندگیوزمرهیِ ردر باغچه

 شان پیاپی از لبان

 افتد.شیرین فرومی لحدهایی
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 دو گُل
 

 

 دو گُلی هستمآن من عاشقِ 

 زنندهایِ تو حرف میکه در حدقه

 زنند.هایِ تو حرف میاز حدقه

 

 رانرفتگ روبندجا میجا و آنهایِ حقیقت را از اینپاره

 اند در جارو.و رعدها خفه شده

 

 گیرمهایِ تو را در آغوش میدایِ سیاهِ چشممن ص

 زنمانداز بوسه میچشمهوشِ و بر 

 دو گُل.معصومیتِ سفیدِ که زیباست از اندازی چشم

 

 اش را بالِ آرزوهایپهناورِ پروانه رنگِ 

 آورده در جانی مجنون ی درازاز سفر

 دخورهمواره شکست میکه جانی 

 د.داررنمیب در راهِ حقیقت اما دست از مبارزه

  صداقتصافِ  نشسته بر سطحِ و این سطلِ

 کُشانتجربهبه پشت کرده است 

 .اندیشانبه آشغال
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 منازلِ کیهانی
 

 نه! 

 ای ندارد دسترسیهر کوچه

 ،به منازلِ کیهانی

 گاندرخشند ستارهو در هر اتاقی نمی

 تا پگاه، از غمِ کلید.

 ر بسترغلتد ابر، دیِ دیگر میای به دندهاز دنده

 ست چپاراستمساوی

 چپاول در مزرعه.

 

 زده میانِ زمین و آسمان پلوجدانِآن 

 ؟از  چه شد چنین ویران

 شده بستههایِ پاکِمیثاق آن

 کردند از حیوان که انسان را جدا می

 ؟چرا چنین گسسته شدند از گیاهان

 

 نه!

 روید کلیددر هیچ کشتزاری نمی

 از ملحفهکابوس را ببَرد با خود  تا باد

 ها.ریشه نشوند دیگر جهتو ریشه
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 غریزه
 

 

 راه، طی کرد چِراها را

 چاه. و افتاد در قعرِ

 پاسخ برآمد.دلو بی

 

 منطق نیزهایِ بیدر سبزه

 ماند.گاو از چَرا بازنمی

 

 از درخت آمده میز

 اش چه چاقو، چه کتاب.به روی

 

 عمیق طنابی در گلویِ تاریکِ چاهی

 هایی از آفتاب.خنوجویِ سبه جست

 

 یِ فشردن دارد.دست غریزه
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... 
 

 

 تاج در خویش فرورفت

 برخاستبا مردم با مردم نشست و 

 دوستی با سنگ

 را خواستگان ستارهاوندی با خویش

 که تو پُر از یاقوت شدی عاقبت

 چون قویِ دریا زیبا. که تو 

 

 یِ کهربا را داشته باشد کاهآن که کنجکاویبی

 گِل، کاهگل شدیِ عشیرهپیوند با شقِ به ع 

 جگرِ گُلی پهلو نگرفتدر جوارِ 

 دل به دریا نداد

 که من سرانجام خاکِ راه شدم

 خاکستر و خاکسار، چون غبار 

 اعتبار.پیشِ موج و مرغِ دریا بی
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... 
 

 

 دریا در ریشه

 یِ بازگشتِ منو همیشه

 تا من.                                   

 

 ست دَمِ دست.ایشده در فاصلهگم

 رسداش به میوه نمیگربه دست

 و بو در تالطم.

 

 با این همه تشویش و تهاجم

 گویند: میباز چرا 

 «کشد.جهنم در جایی دوردست انتظارِ ما را می»

 

 گویند:چرا نمی

 «فاصله بینِ یک نقطه است!»

 

 

 

 

 



87 

 

... 
 شود شبواژه روشن میبا 

 است قلم و هنگامی که فلج

 شود حس.گم می

 گان را در سطرنگرد ستارهغارنشین به وحشت می

 گان.ر را در ستارهسط

 گریستدنیا در زیرِ زبان می

 یِ زبان.پیش از پیدایی

 

 

 

 

... 
 شدم.کم، داشتم کم میکم

 خوردند مورها.ام را میپاهای

 تمام شد.»گفتم: 

 «به آن هراسناکی هم نبود!

 ام ترکید.هایخوانلذتی مبهم در است

 من خوراکی عجیب بودم

 که با مصرف

 زیاد شدم.

 زیادتر شدم.
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... 
 شده. بادکنک از تکبر پُر

 ترکیدنِ تو

 هاست.تکثیرِ کرکس

 اند!الستیککششِ ها که در چه ضعف

 !اندپالستیکدرونِ  ها که درماسک چه

 اند!ها با فروتنی غریبچقدر الشه

 

 

 

... 

 من پیش از آتش

 را کشف کردم.  توروحِدود شدنِ و  ها، ترانهنِ تنِسوخت

 کوهپا گذاشتن بر من پیش از 

 دم. رقصِ تو پی برصعودِبه 

 پیش از گناه من

 هاویه را تجربه کردم.

 افکندمیرا طرح  یگی طنابخفه

 و طراح در پشتِ کوه پنهان است

 .طراحی وجود ندارداصلن یا 

 زهداندر زمانی بی

 .گرددنوزادانِ سقوط کرده می افتادن به دنبالِ
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... 

 نه.

 ای.شود این پنجره به قاعدهباز نمی

 گیتکهای بودم که از تکهمن شیشه

 شفاف شدم

 گیرهیِ دستو دانستم که اسمِ اصلی

 گیره است!چنگال

 هرگزمن آورم برنمیدیگر حاال 

 ، زیرالوال ای ازواژه

 ندچرخانگیره را میببران و پلنگانی که چنگال

 فهمند!تو را نمیزبانِ صراحتِ 

 

 

 

 

 

... 
 شود.شناسی، به دریاشناسی ختم نمینمک

 خواندخونی که درس می

 فهمدکجا می

 رگی عاشق را که غریق است؟

 من از نان

 شوم.سگ نمی
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... 

 وگو با گُلشبنم از گفت

 دریا شد.

 صدف سرشار از کابوس است.

 دریغا که در آغاز

 چیستدانست که غم نم نمی

 شیِ خودیِ هر یک از ما به گونهخانهو خبر نداشت که 

 ها خواهد شد!کشتیاشیاءِ مسافرانِ گورستانِ 

 

 

 

 

 

 

... 
 یِ مارنجد از ناتوانیتکرار نمی

 در حفظِ سطری

 که دو گوشِ خرگوش از آن نمایان است.

 هاییگذرد بر زمینتأثیر مییِ فریاد، بیسرخی

 هایِ گوش.با الله

 س که ما فراتر نرفتیمسواف

 وجب.یِ نیماین ساقهاز سر و قامتِ 
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... 
 بالش طلوع کردیپشتِ تو از 

 هنگامی که دیگران در بیداری غروب کرده بودند

 بیش نبودند.و متوقع هایی متحرک و الشه

 مندان را دوست ندارداین جنین قدرت

 اش هیچ چاقوییدر دست

 ارد.دوستی ندناهیچ تنِ برایِ پوستِ حتا 

 شانست که دست و پایهاییابر در کمینِ اندیشه

 زند از ملحفه،بیرون می

 خواهند در کمینِ کلماتی که می

 خونِ انسان را تغییر دهند در هر صفحه.

 

 

 

 

... 
 ای که زدی تو به آبکشیده

 ها را شست از خاک.تمامِ فلسفه

 رویدجا هر گیاهی که میاینک این

 .شبیهِ پنج انگشت است

 شمارند هایِ فلکی حقیر میو دیگر صورت

  فردا  یِ فرازمندِپاداشِ بهشت و فواره

 را. اشهایباغِ و فراغت
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... 
 کندآینه صورت را ترجمه می

 مزدش شفافیت است.و دست

 کند دستمالبیگاری می

 یِ خودش را پارهو گذشته

 شوند گینِ خاطره پیدا میهایِ اندوهاما باز پاره

 ه.در جیو

 کند.تلخی برایِ خزیدن همواره راهِ خودش را پیدا می

 آورندههایِ خود فراهمابریشم را با دست

 در مقابلِ تو ایستاده

 ای آینه

 یابدگردد نمیاما هر چه می

 کِرم را در ترجمه.

 

 

 

... 
 چکاند اشکست که نمیچشمی

 مبادا که شما تشنه شوید.

 اند مجذوبانِ خشکی.فراوان

 دریا ولی

 شست. هایِ ما را خواهد سرانجام خساست
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... 
 کنیگان را معنا مییِ واژهشکلِ هندسی

 و کشف، حسی که هر لفظ را پدید آورده.

 دارو در زبان

 و هنوز و هر روز مرگِ هزاران.

 هایییِ تناعتناییند از بیااَشکال پریشان

 هایی.، از سکوتِ نیهایییِ سنگاز خودخواهی

 شوددار می "الف"بدین جهت 

 غرق، کاشف. "نون"و در 

 کندپریشانی را پریشانی نوازش می

 طورو ما همان

 یِ بیماردارویی برایِ اَشکالِ هندسیبی

 ایم بر دار.هاست که ماندهمدت

 

 

 

 

 

... 
 سوزاند.آتش آتش را نمی 

 درد. باد باد را نمی

 ما یک دیگر را خاک کردیم.
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... 
 اعتمادم به گرما

 کرانهیی بود بیدریا

 هایی سرشار از رؤیایی جاودانهبا صدف

 و ساحلی نه، تا دَمی عبیر بیاساید.

 ها سفراما پس از فرسنگ

 هایِ رنگارنگِ هر گذرو فراگرفتنِ فرهنگ

 همین که باز ایستادم

 نگریستم یِ خودمگیو به منشأِ رهیده

 ای شدمقطره

 بسی گریستمو 

 دیدم زیرا 

 و آسمان زیر که زمین باال است

 پذیر.دیدم که واژگون است هر چیزِ خوب و هر چیزِ دل

 و از زهدانِ آن هدفِ آغازین

 زین(سوار و بیبیزخمی و )در کنارِ اسبی 

 آتشی که جان گرفته بود عود آن از

 است عظیم!شده انگلی زاده 

 

 

 

 

 



95 

... 
 بویِ مرگخوشنایِ رقصی به سویِ ستاره

 جشنی چکنده از چشم.

 ها.اند دستمالاز خود را گم کرده نیمی

 شان یک بُعد داردها عقلجا انساناین

 خواند.شان تنها یک آواز را میگلوی

 طبل این اش راپوست

 .در مبدأِ رقص به جا گذاشته است

 در هر قبر

 استساز  ای از یکفقط نیمه

 ای از یک کفن.نیمه

 کجا.و کفر، نامِ دودی صعودکننده به بی

  یمچشنیمه

 فرستدمیفرابه آسمان  ای رامرثیه

 چشمنیمهو باز هم همان 

 را زودرس ناکِ دستمالیلذت بعثتِ

 دهد.ها مژده میبه چهره
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... 
 نمک در کالس

 صدف بر نیمکت

 یِ دلو دریایی که از خشکی

 کند.باران میمعلم را سؤال

 نهنگ در نغمه 

 گیردابری که عینک از دریا می

 شوم از دیدنِ این سبزهیر نمیو من که س

 این سیره پرهایِ از شنیدنِ آوازِ

 یِ پروازاین شاگرد اولِ مدرسه

 بُرده است.به آشیانی ناپیدا  با خود دلِ تو رابلندِ رازِ که 

 

 

 

 

... 
 افتادندشی از کار میکِهایِ سنگماشین

 اگر که قلبِ تو در کار نبود.

 یِ خویشاز قلبِ تو راننده برایِ خانواده

 آورد.نان فراهم می

 شیکِهایِ سنگدر ماشین

 لعلی. کنممن پیدا میگاهی هم 
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... 
 ام.از گهواره، تکان خورد اندیشه

 آید از گور، آن الالیی؟دیگر آیا باز نمی

 کنمهایِ انسان صید میای که از استخوانواژه

 د.دوگانه دارسیمایی 

 یدآهایِ بدرود برمیخورشید از پشتِ کوه

 رود در ابرهایِ شکست فرود.و می

 با هر درود

 شودکنده می گورِ لبی

 دهد.خودش را بعدها نشان میکه 

 هاگیاعتنا به دوگانهچرا درودگران بی

 یِ هر پنجرهگیبه این که بسته

 نیز گشایشی را به دنبال دارد

 سازند می نایی از استخوانِ انسان

 که نوایی یگانه دارد

 اشو از شنیدن

 ؟آیدقلبِ کسی به تکان نمی
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... 
 اندازچشم

 اندازدها را فرومیچشم

 شود.و آسمان به خاک آلوده می

 توپی که بازیگرانِ سیاراتِ دیگر را، حتا

 کند.کار میدغل

 کنمانداز را عوض میچشم

 ها را،قرص

 یِ چشم را شبانهشبکیه

 کنمآشنا می  دروازهیِ تورِبا شبکه

 یِ خانه،هیو سپس را

 افروزمچراغ برمی

 ،یِ هر بهانهچراغی زداینده

 در هر گوشه استفراغ استبینم که میاما باز 

 زده بر خاک.خیمهسرگیجه است 
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 با پاکتی از میوه در دست

 این بغضِ برایِ چیست؟

 در پاکت اثری از خون نیست

 اما این حسِ جنایت از چیست؟

 گییی از گرسنههاشاخهدر دور و نزدیک 

 گانی پژمرده از اندوهی بلندپرنده

 هایی فقیرآشیانهانبوهِ 

  جا، اینهاپاکت در تهِو 

 ای دارد!که ریشه یمسئولیتخُرده

 

 

 

 

 

... 

 خورند حشرات.را می هافریاد

 صابون و، خبرهایِ کثیف.

 .چهار جدارِ قبر است یِتنگیبغض، 

 .پَر شدیای پنچتو از شفافیت، ستاره

 ستهایِ مجروحیحوله، کلمه

 هایِ آبپاشو چشم

 نگرند!می  آدمیناک به نعشِچه شهوت
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... 
 صیقل از سنگ برون خزید و

 دشمنِ سنگ را آفرید.

 از خز آمده است آینه.

 در کاوش

 دوست دشمن شدآن 

 دشمن دوست.این 

 

 

 

 

... 
 ام، خسته از روانیبه دنبالِ دریایی خشک

 رساند، به سامانی.نمی یاحلگان را به سکه دیوانه

 ،امگیاهبه دنبالِ باغی بی

 تخته،هایی بیکشتی

 .هندسهتابوتی بی

 روید!گیاهی چقدر میوه میدر بی

 وقتی که دریا خشک است

 شودآب کشیده نمی یدیگر جانماز

 و نه مُهری پرتاب

 گان.دیوانه به سویِ مِهر و ماهِ
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... 
 هر چقدر دور روم من

 است که یادآورِ توای از میوه

 ماند.ای در جانِ آدمی به جا میباز دانه

 در این جهان

 نشین است دهان.با اندوه هم

 اند، هر چقدرها.و بسی کم

 امجا من روییدهدر همه

 ام تو را.در همه جا من رویانده

 

 

 

 

 

... 
 ستجیب، یادآورِ کشوری

 و خودکار، دختری.

 شمارهتلفنی بی

 و بکارتی در پرچم.

 گیدر چَم و خَمِ زنده

 گیدر تالش برایِ شکستنِ خُمِ برده

 نویسدست شخصیتی که نمیافراشتهنیمه

 کند.و فرو کشیده، آن که کشور را پاره می
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... 
 اندقلم گم کرده

 زنم.صداهایی را که ورق می

 اثر ندارد آتش بر صدا.

 فهمد تورق را.دود نمی

 آید.گم از گوش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 
 چرا عقرب شدی؟ ـ

 ـ من دشمنِ بادها هستم.

 زهر، هر ریگ را

 کند.کوهی می
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... 
 من از درها بازآمدم 

 آینداما درها به سویِ من می

 طلبند.و عبور می

 اگر بر رویِ خود پا نبیند راه

 کند.دق می

 بَرد کفشدور می

 طالب را از بطالن.

 یِ مرگ است سایهسوی من، که هم

 ستچگونه

 بخشد؟ا تولدی دیگر میکه در ر

 

 

 

... 
 در درختی زادم

 که مادرِ مارها بود.

 کودکی که سمّ را در خویش دارد

 چگونه مداوا کند مادر را؟

 هایِ تو از هر طرف که بیایندریگ

 که بخوانند ریزریز رمزِ زمین را نیز

 هایی بخوابند بر بالشسرانجام، باز باید 

 .شوندبز مییِ درخت، سیِ خانوادهخانهکه در 
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... 
 هر چقدر کودن باشد کاغذ

 باز جاپایِ خط

 مانداش میدر زوایایِ ذهن

 هاو گاهِ فقدانِ واژه

 کنکاری، و جنایتِ پاکتواند به پنهاننور می

 شهادت دهد.

 چقدر بهانه بتراشد هر و مدادتراش، 

 پوشاننداش نمیهایباز تراشه

 رویِ دنیاهایِ گوناگونِ ما را.
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... 
 یِ سنگی؟سینهچگونه این ساقه رویید از 

 از کجا آمد سخنِ آتشینِ دانه؟

 آیا دانه 

 بویِ چهره بودهمان خالِ خوش

 یِ آینه؟در مقابلِ غمزه

 زده و پریشانیِ غمو این ریشه

 غرورِ آن گیسوان؟تابش و 

 آیا جذبه و تبسمِ گُل

 از آن رخسارِ مرده ربوده معنا را، هان؟

 یِ آوندایی مذاب و مضطرب در سپیدیهمردمک

 آه ای با من خویشاوند

 گینی چه تعبیرِ غم

 از پایانِ شبِ سیه!

 

 

 

 

 


