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 رستاخیزِ سبز و متبرکِ درختان
 به مضمونِ قرمزِ قلبِ تو مظنون است          نبضِ سبزِ من

 و هزار بزه و صد سهو هر کس را     ساکن یا جاری در خون است

 ای بگیرندیِ ماه بهرهاندازند     تا بلکه از زیباییها به هوا چنگ میخیزابه

 1تا نه بهرام گور و     نه گور بهرام را بگیرد   آورد  و چغانه به آیینِ بهدینان روی می

 ر حقِ گیاهان است     دخواری جنایت و گناهی بزرگ گیاه

 گویداش از زدن و کُشتنِ لحظات سخن میو نبض چه مست و چه نامست     ذات

 ر     ای مجنونِ سر به صحرا گذاشتهیِ سنگینِ تفکسکوت!     ای صخره

 مال نکردنِ حقِ یک موجودِ زندهرنداشته     ای کوشا به پایای گناهی را از زمین ب

 شنودهایِ خودش را نمیرگدرونِ یِ وقتی که آدمی صدایِ خونِ جاری

 تواند شنید؟     گونه پیامِ پنهانِ جهان را میچه

 ست که پیش از تولدِ ما     یِ سهو و خطاییچه کسی مسببِ اصلی

 رود؟     این بام هر چه از خودش فرامیستا در هوا مشغولِ پرواز بوده

 پیدا و پنهانِ شما وهایِ متناقض رسد     و آن احساسبه معنایِ خودش نمی

 یِ ماهاندازند هر دَم چنگی به هوا     برایِ بهره بردن از زیباییکه می

 میرند     شوند و میمی گیرند     نه پیرنه نامی به خودشان می

 جا به ستاره     جا به سنگ و آنشوند     ایناله میآنان تنها استح

 پاره     بَر     ای ماهِ پارهامگیر     یا پیجا به پیامجا به پیام و آناین

 ات از برق     ات از رعد و     رفویهایای وصله

 یارانیِ گناهیواره به یادِ بیای همای و درازِ باران     ات عاشقِ نخِ نقرهای سوزن

 ناروا قطع شد      وشان به ناگاه که آهنگِ قرمزِ نبضبازانی آن جان

 گی و زیبایی شیوع یابدتا رستاخیزِ سبز و متبرکِ درختان وقوع یابد     تا زنده
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 خواریخواری و هم از گیاهو تا که انسانِ واالیِ فردا     تن زند هم از گوشت

 یِ لحظاتاند همهزادِ همهم    خواری؟! و غرق در اندیشه شود به چه

 دیگر را دارند و     یِ ساعت     چیزهایی از یکخندِ صورتِ یگانهلب

 دیگر را ندارند لحظات     چیزهایی از یک

 و گرچه چشمِ رنگینِ آهویِ شعرِ من مظنون است     به مضمونِ پلنگینِ پرشِ پلکِ تو

 یرِ دور     گهایِ پیر و دلهایِ من در دشتنورِ دست

  کندیِ حسرتِ دیرینِ دیدار با تو را درو میتاریکیهنوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضا
 یِ دانایی را به چشم کشیدنها گوهری را درآوردن     سرمهاز تجربه

 گاه یافتنِ این که فتنه و فریبیِ وصالِ یار را جوییدن     و آنوسمه

 هایِ میثاقگیهان و پوسیدهیِ جتار و پودِ دریایِ وجودند     و تاریکی

 جودند     آقایِ مگس رویِ صندلی نشسته بودبی هاییامضا شده با دست
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 اش به زیرِ چانه و رفته در فکرکاران خسته بود     دستدل و از دیدارِ رویِ خیانتشکسته

 رویی بکر     آسمان از داشتنِ جواهرِ نجوم     چاه دربیاورد آب گونه ا زکه چه

 اش تارهایِ تارتنک است     شود     و بارانتر نمیجربم

 یِ زمینیان     لوحیبرایِ به دام انداختنِ ساده

 هایِ زندان را     در بازارها به جایِ وسمه خرید و فروشکتک و شکنجه یِاینان کبودی

 کنندمی به جایِ ماتیک قالب     گانماندهو خونِ سرخِ آوازِ خروس را     به در خواب

 هاداری از میثاقترین ساعت برایِ پاسات بهتاکای تیک     قلبِ من!

      هایِ غریبانِ غروبگیرندهات دستای دقتِ اشراق

 ها  این دهان ها     آیا مگر از وِزوِزِیِ عشقکنندهیارییِ آبترین تلمبهای اصیل

 د؟     و آیا مگر وصالِ یاریابها نجات میجا     جهان از جهل و جنایتاین

 یِ تارِ عنکبوت نیست؟     این جواهرِ پاکگی به دیار     به سستیبستهو دل

 اند     و ظروفکیِ خارفته بر باد     خواهرانِ خسته هایِ جوان واین جان

 اندیِ جاری و زاللِ آبتابوتی جورواجور و کوچک و بزرگ     برایِ جنازه

 شودکسی صاحب میفقط آورد     کسی از چاه درمیفقط را رویِ بکر و آب

 کارانهایِ نوری     از لو دادنِ یاران و از خیانت به عشقیِ سالکه دلوش به فاصله

 یِ روشنِ قلوب     یِ تلمبهدور بوده باشد     دور باشد     ای شکننده

 گر در خنیایِ بلندِ خروس     ای اخالل

 گذارانِ راهِ آزادی و سرافرازی شب و روز  برایِ ره یِ دامای گذارنده

      تو هر کجا و هر گونه که نشسته و از بوسه بر کاکلِ کهکشان

 دست به دامنِ ملکوت که سخن بگویی      و از رسیدنِ

 کون را بر خود داردیک هویتِ بیات امضاءِ صندلیباز 
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 معنا و قضاوت در درونِ صدف
      از حقیقتی که حقیقت ندارد     وجود دارد؟ ترآیا چیزی حقیقی

 بر برگِ آرزوهایِ سبزِ خویش نشستن      ایآیا مثلِ پروانه

 خیزاند؟     قدِ تمامِ معناها کوتاه استتنها درختی خونین را از خاک بر نمی

 شان سبُک     زیرا آنان را زنی زاده     که مردش انسان است     وزن

 ببر و پلنگ است      نگ ازچاش داده     کهای شیر و دایه

 بازی شود     باید از لباسِ آشنایی به درآیدیِ عشقشایسته یتا شعر

 دنیِ تو زالل     ابرهایِ چشمِ من باید خود را سبُک     باید خود را ببارانو تا آینه

 ها     یِ پروانهیِ سیاه و حقیقیآیا سایه

 رساند؟     هایِ او نمیانِ نقش و نگارِ بالما را به فرصتِ سفیدِ می

 سپارد؟ها نمییِ روح را به دستِ سیالبو آیا آینه حتا اگر قدنما     سنگینی

 که وجودش     و دستی در تو که جودشصدایی در من موجود است 

 در     اما ما را مثلِ درختیاز آنِ دیگری است     و نه پیدا نامِ مادری که خودش دربه

 از خاکِ تیمارِ خویش برکشیده است     

 گی را نصیبِ خواننده یا شنونده نکندتا شعر سرما نخورد و سرخورده

 بپوشد      تنای را بر تنِ خویشباید لباسِ غریبانه

 زار برایِ به دست آوردنِ رازِ سبزِ رویشِ یک دانه     و کشت

 دُردانه     یِ دو یِ مبارزهیِ شکستِ زرد و جاودانهو ریشه

 باید ابرِ وجودِ هزاران آدم را با بیل و کلنگ بکاود     

 معنا و قضاوت تنها در درونِ صدف اعتبار دارند     

 میردتبارِ متبرکِ آنان در بیرون از خویش     مبتال به تب و تاریکی شده و می

      وجودِ ببر و پلنگیِ حملهیِ گوییتر از خطرِ پیچیدهآیا چیزی حقیقی

 و آیا خدایِ پاک         در چشمانِ غزالِ غزل وجود دارد؟ 
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 چه شیرِ ناپاکی را و از پستانِ کدام دایه نوشیده است     

               بارد؟یِ آینه     از گوشِ آدمیان میگیشکستهکه هنوز دارد صدایِ خون و صدایِ دل

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استزیبایی جوازِ عبور از حقیقت 
 زیبایی جوازِ عبور از حقیقت است     

      یِ کوتاه و بلند از تردیدو قطعیت درختی با صد ساقه

 ای از خیال     ای بودم باز و بسته شونده به رویِ قلعهمن دروازه

 جستند     گاهی در خویش میپناه گانو بال و پرِ پرنده
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 و را به یاد دارند     هایِ تجوانهیِ صمیمانهها هنوز نجوایِ خلوت

 بارند     شان میهایهنوز از چشم     ات راهایپایِ گُلنازنینِ ها صدایِ و راه

 و سَرت خورشید          ات دو سیاره بودندهایتو که دست

  اتقلبِ تمامِ نزدیکانزد تندتر میات     نبضیِ پچپچهتو که از نزدیک شدنِ 

 گشوده خواهد شد  رنگارنگان حقیقتِبه رویِ کدام یک از هزار

 یِ سِحرآمیزِ زیبایی؟     و آیا مگر مرگِ یک کودک     دروازهسرانجام آیا 

 مرگِ تمامِ کودکانِ جهان نیست؟     

 هایِ خودند  یِ حدس و گمانیِ کوتاهی و بلندیحصارها در محاصره

 زند     رق میمردمان را وناو محاسبه و معامله     سرنوشتِ بازارِ دلِ 

 ند     شکستن در ذاتِ جام و     انجامها به انسجامی نمیانجام

 امروز     یِ آبیهایِ  آرزوفوج اوجِپرهایِ پرنده است     و فوجو   آسمانپروازِتیر عاشقِ 

 پیوندند     هایِ فردا مییِ فاضالبفاجعه به موجی از

 ست     و خورشید سرِ هیوالییناک اهراس یِ خداییهر سیاره دست و پایِ کَنده شده

      و نامِ آدمی را به خود گرفته اش در زمین فروافتادهکه دُم

     هایِ سختِ واقعیتای برآمده و باال رفته از سنگ     خیالواره فعالِ همیِ ای قلعه

      غزلبه و  دوستیبه ایمان با سیمانِ ایمان     ات عمارتای محکم شده 

 را از گذرگاهِ قلوب  انزِ عبورشکه جوا     ستقطعیتیان کودکیبایی و معصومیتِ ز

      اندصادر کردهگان یِ پرندهبالِ شکسته و زخمیدر ازل     

 اندامضا کرده     گانیِ شکوفهجاپایِ رنگین و ناتمام ماندهو 
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 مقصد در آغازِ راه است
 ای سنگین و سیار در کفِ دستانِ منآشیانه  هفت کفترِ رنگین و بلندپرواز   

 اش ماری در باغچه و دریاچه به دنبالِ جوابی برایِ چه و چراهایکفچه

 افکارند     احوال و شوریدهو یارانی که پرهایی پراکنده

      هایِ سرد و تیره و تارندهایی در شبچراغ

 انداما به جوهری ازلی نوشته    ای هستی که خودشان را با قلمِ خودشان تو هفت نامه

 اند     ولی یک راز در بیضهگان و هم ماران هر دو خواندهو آنان را هم پرنده

 تغییر     در آشیان باقی مانده است     چنان سنگین و رنگین و بیهم

 چنان یاغی مانده است     نظر از تکرارهایِ تاریک     همصرفِ

 کاری؟نمی هاات را در باغچهشود رویِ تو خدایا؟     چرا پرهایچرا از کفِ دریا سفید نمی

 نشانی؟     مقصد در آغازِ راه     در بیضهها برایِ سفرهایِ دور و دراز نمییا در قایق

 ها چراغهایِ ما به معنا     دانهزدننُکهایِ انسان است     و از نُکتَکِ سلولدر تَک

 ماه دو مهره در ستونِ فقراتِ مارند وند     خورشید شوو خدایان خلعِ سالح می

 کارندو ماران در نبردِ احتمالی با ساکنانِ سیاراتِ دیگر     یارِ انسان و با او هم

 د     با هفت نامه به منقارنزنتیر     هفت کبوتر بیرون مییِ تاریکِ هفت هفتاز لوله

  کیهان     به جانبِ هفت آشیانِ کهن و دوردستی که در کفِ

 گاه     نخوانند     آتغییر دارند آواز مییاغی و بی

 یِ آسمان آبیتان سبز شوند     بر سینهدرخیِ گاه که افکارِ یاران بر شاخهآری آن

 گاه که برایِ رسیدن و آمدن بر سرِ قراربی     آنهایِ سفیدابر دریا کف

 ه بگشایی     من نیز هفت شعر     یِ درونِ بیضه به درآیی     چهرتو از خامی

 هفت شقایقِ از ازل چیده شده را     به تو ارمغان خواهم داشت     

 پایانیوارِ جواب     برایِ چه و چون و چراهایِ بییِ پرییِ هفت پروانهحاوی

 قرارایِ شمع بیههایِ مارند     اما شب و روز مثلِ شعلهمهرهسفیدِ که مانندِ ردیفِ 
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 ای برایِ نجاتِ صدها یارند صددِ چارهدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ پرسش بر شاخِ غولمورچه
 دهدگی     یعنی به آفرینشِ هنری ادامه مییِ زندهکه به زیبایی نه او

 رهدیعنی با خودکشی می     (خودخواستهگی)که از دامِ زنده نه او

 را ام دلِ کسیهیچ کدام شاخِ غول را     من نیز نشکسته

 گونه و کِی و کجا     ها     چهها و نیرنگپس نیزه

 زده از نبضِ توپناه و جنونهایِ بیپروانه     اند؟هایِ خونی کردهبدنِ تو را زادگاهِ گُل
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 هایِ شوراند؟     انسانِ غرقه در پرسشگی را در پیش گرفتهآشیانهراهِ کدام بی

 چیندها را برمیاسه و کوزهکیِ گیوزهشود     روزی بساطِ دریروزی دریا می

 کننداش رازها شروع به شکفتن     شروع به درخشیدن میو در چشم

 اش مار از عصا     عروسی از عزاقدر تاریک است     که در باریکیجا چرا آناما این

 و اهلِ ناسهلِ هنر     از آن گاوِ نری که بارش نیزه و نیرنگ

 شود؟ تنگ     باز شناخته نمیگین و دلرش غماش شاد اما ظاهکه دل

 شود؟اش چه میگی     حاصلآشیانهگی در بیآشیانهضربِ بی

 هایِ شور     داناتر     ها از تالطمِ پرسشهایِ خونی     زخمدر ساحلِ گُل

 مپرهایی میواره از رویِ جویمن همشوند     ها     بیناتر میها از کشتارِ ماهیچشم

 شانفکارِ ناپیری که بیلهایِ از ننگ عاری     اهایِ جمیلِ جوانی     سخنیِ جملهحاوی

 اند     کاری ادبیشان     پروازکنان در فضا     در کارِ شکارِ شاهکه غربیل

 ناپذیر     دیگر جداییکاری که در آن عروسی و عزا     مار و عصا     از یکشاه

 یِ تو     اند     حدیثِ هستیاله شوندهدیگر استحیا به یک

 یِ آن مارماهی است     که هم مار است و هم ماهی استحدیثِ هستی

 اش     هایو این کسی که هنوز کاسه و کوزه

 ن داهی     وتابِ خالقیت است     با آپُرتبسرشار از شرابِ ناب و 

 هایِ وهن و وهم و واهی     نههایِ دون     گردون روی برگرداننده از گردونه)با آ

 شان خستههایهر دو صدایِ قدم     (بازگشتِ عدم گشتهیِ بیابانِ بیو داوطلبانه راهی

 شاخ و دُمِ دنیا آمیختهبا صدایِ قلبِ غولِ بیای تفاوت     بی ذرهو 
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 زندنور نوک به خودش می
 کاود     زند     خودش را مینور نوک به خودش می

 کنانیِ دشوار و پیچاپیچِ میانِ تولد و تدفین     نظارهودش را در فاصلهخ

 ای     او بوده استام     تو بودهای من بودهرسان     که هر دانهو به این نتیجه

 ربوده است     ظلمت و نادانی هر دَم     عمرِ ما را می

 ریزان     کنان و عرقست که تمرینشب شاعری

 زاید     صبح را می     دهاناش فرمهایِ درونقراریا و بیهبه آشوب

 یده را بویان و بوسان     پویان     کهایِ بر خاک چای اشکو ستاره

 الدین بلخیموالنا جاللگیرد     یِ یاران را میشدههایِ گمسراغِ چشم

 نشستهماشینی تمیز و مدرن  یِ دیروز     پشتِ رُلِتلخ از تجاربِ عرفانی

 هایِ گذرا سخننقشِ خیامی امروزینه را بازی     و از ناز و نوش

 آورد     کودک باش!میهایِ خُرمِ فردا را درخیابانخیالِ و از عطرِ تنِ زن     

 هایِ خودش را دارد     کودکی که در شعر استکودک نیز زیرکی

  یابد    زند     نور و دانایی را میو نوک به خودش که می

  کندهایِ یاران را پُر نمیبادامِ شیرینِ چشم یِهیچ چیز جایِ خالی

 کارِ آدمیرسد     هیچ دستشان نمیهیچ دریایی به گَردِ پایِ نمکِ سخن

 گیرد     تکرار و رازآمیزِ طبیعت را نمیکارِ بیجایِ دست

 تو هایِنوشم     من در درونِ چشمهایِ تو را میمن آسمانِ درونِ چشم

 یِ میانِ تولد و تدفیناهم در فاصلهوخنگرم     من میهایِ تو     به جهان میبا چشم

 گی کنمیِ میانِ صبح و شب     آزادانه لذت     آزادانه زندهدر فاصله

 آیدهر کودکی که به دنیا می     وگرنه بگذار تا آزادانه رنج     تا آزادانه بمیرم

 او است     من هستم     تو هستی     

     یِ کهنهایِ فرسودهاز میثاق    و موالنایِ امروزی و شبانه گریخته از مرزهایِ میهن 
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     استکارگرِ کارگاهِ تعمیرِ اتومبیل در سرزمینی دوردست 

 هایِ از تجارب درس نگیرندههایِ زنده     چرخهپیچ و مهر یِشاهدِ نابینایی و ناشنوایی

 رود     تا از نورِ درونِ خویش بیرون میکارگری که هنوز     

 هایِ روحبیند     حمامیان را مشغولِ پنهان کردنِ چرکجهان را به تمامی تاریک می

 یِ نمامی     جمادات و جانوران را سرسپرده

 شعر و شاعری هایِیِ نشاطِ شبکنندهگان را فراموشو ستاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای گرسنه استصبح پرنده
 گیرد     ای گرسنه است     که شب نامِ دانه را به خود میندهصبح پر

   دوزدی زیبا را میااش     دوشیزهو دوک از تجربیاتِ دراز و رنگارنگ

 هایِ شهید روی     با یادِ شهابتو سردت است و دردمند     سرِ خود گرفته و می

  بیند با دو بالمرا می یخواب     / اندهایِ نابِ خود را گم کردههایی که دهانو نی

 یِ خویش     ای به منقار     آیان از شناساییبا نامه



12 

 اندبه جانبِ آشیانی که در آن زیباترین صدا و عقیده     بیضه گذاشته

 ییِ مسافرانحاملِ نابینایی و ناشنواییقطاری قراضه اما نونما است دنیا     

 کندریس تعیین میای دوکرا     عجوزه ناشهایگیکه مقصد و مقدارِ شایسته

 سیاهِ شب را برنچیده است      یِروشنِ صبح     دانه یِتا پرنده

 هایِ خویش مست     باران باید از نوشیدنِ قطره

 اش زینتی برایِ دست     یا از مرواریدهای

 کند گیخوابهبازی و همهایِ خویش عشقیِ رنگکمان باید با زیباییو رنگین

 هایِ شهید     یِ شهابداشتِ خاطرهشوری از بزرگ

 ایسخن به پا کند     هر شناساییهایِ شیرینیِ نیخوردهو از یادِ دهانِ شکست

 شودرفته خوار و خفیف     و خوراکِ خاک میست در خوابی     که رفتهآبی

 ای هستیم که ابرها با او بازی     ما آن خشکی

 دهندگی میمان به شما زندهکلمات     گیرندنامِ خود را از او وام می هاسالیو قحط

 گشایدرازها چشم نمیزیبایِ یِ میرند     دریغا که دوشیزهاما خودشان می

 ننگ خوانده     آورانِ بییِ نامها از او روشن     نامهتا چراغ

 جانوران از خودشان نی یِ مسیرِ خویش شک کند     تا استخوانِ و قطار به درستی

 سازی و تازیانهشان از خود دف ساخته     و هستی از سلوکِ سلولو پوست

 انسانانه     و از سکونِ عقیمِ ابرانه     پرداخته شودنااز سکوتِ سردِ 

 من پیش از آن که از بیضه به در آیم     پیش از آن که سرودِ رودهایِ شهید را بسرایم

 جا     ای اینام که ابرازِ هر عقیدهدانستهو می   ام  عاشقِ تو بوده

 ها نه از جایی شروع     و این ریلیِ دنیا دارد     قرابتی با دهانِ عجوزه

 شوندنه به جایی ختم می
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 سوزیهایِ آدمکوره
 گردمیِ خویش میزارِ اردوگاهِ اُسرا     من به دنبالِ خاکسترِ جسدِ سوختهدر خاک

 وتوک ساعت و انگشتر و النگوهایِ باقی ماندهجا     تکجا و آنمیان این و در این

 اشاراتی هستند به آتشی جاودانه     نوکی ره به معنایِ قلم و     

 بَرَدبَرَد     آبی را خواب و     خوابی را آب مینوکی ره به معنایِ پرنده می

 یِ خویشنِ جواهرِ اندوختهدنیا ساکن است و آدمی از او گذران     و باد نگرا

 داند     که هنوز زاده نشده     که هنوز نامی نداردو رازهایِ هستی را زنی می

 اش که آوازخوانان     که پنهانبا قلبِ سرخ ست من خاکسترییِنامهشناس

 ترین ماهیانِ دریایِ عاشقای از دوستیوتابی از رؤیا     با دستهام را پیچو پرچم

 هایِ هوا هم     خونِ آدولف هیتلر جاری است     ا گویا در رگجاین

 یِ گستاخ و پُرنیرنگ     از احساسِ ننگ و عار عاری استکه آن ریه

 و سرنوشتِ روزهایِ بیرون آمده از قلم هم     مثلِ شب سرشار از تنگی و تاری است

 یِ خویش     گشتهوجویِ عمرِ گمکسی در کلمات به جست

 یِ ساعت     کمربندی فرسوده     تاکِ از کار افتادهتیکتنها 

 شود     یابد     کسی بیدار میهایِ پوسیده را میبندی با نخبند و گردندست

 گوید     یِ دیگران سخن میبختیاما در خواب     کسی از خوش

 اش     اندیشد     کسی به سقوطیِ خویش میاما به جواهرِ اندوخته

       ابرییِهستی و من لکه یتو آسمان     بخشدیِ کوه را می قلهنامِ

 ایای     تو درختی هستی و من پرندهای     کوزهای هستی و من کاسهتو چشمه

 زند     هایِ کبریت میای که نوک به گوگردِ چوبپرنده

 داندتنها زنی میگی را یابد     رازهایِ زندهها را فلزی میو قلبِ بسیاری از انسان

 زنی زاده نشده     هایِ خویش     کاریراضی از پنهان

 هاها و زیباییها هم مثلِ عشقبیند     و جنایتزاده شدنِ خودش را می که خوابِ
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 ها مست یا هشیارگان و انسانمثلِ دنیا     ثابت و ساکن هستند     و ستاره

 روان     از برابرشان رژه

 گانشوندهن و برخی به قربانیانِ اردوگاهِ جنگی تبدیلبرخی به قاتال

 نام و نشانهایِ بیآری این آتشِ جاودانه     ریشه در هیزمِ کهکشان

 خدا دارد     و نعشِ من با درفشی در دست     با عشقی پوشیده به پاهایِ بیکهکشان

 جا بازگشتهه اینقلم و کاغذ و ساعتی در جیب     از آن عالم ب اشیایی مانندِبا 

 هایِ زندهو از ابر و درخت     از کاسه و کوزه و پرنده     سراغِ چراغِ چشم

 گیردمی یِ خودش رایِ پُربار و پویندهگیسراغِ آن زنده
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 ها ریشه در سطحِ فکر داردعمقِ جنایت
 یِ آدمی     شود صبر و حوصلهای برادر     بر دار می

 هایِ این هوایِ روانی     نجاریاز دستِ ناه

 ای به ابر است     ای به خورشید و لحظهاش لحظهکه استحاله

 اعتنایی     و اعتقادش گاهی به تعهد و گاهی به بی

 گاهی به رفتن در میانِ مردمان و جوشیدن با آنان     

 گاهی به اعتزال و خروشیدن بر خدا و انسان     

      هایِ سفید و سپری شدهموسیقی از به یاد آوردنِ مویِ

 ترکد     اش میگیرد و بغضدلِ شانه سخت می

 شود به خیلِ ابرهایی     که خودشان هم مبدأ و مقصدها خیره میو ساعت

 دانند     را نمی شانو هدف از میالد و مرگِ خود

 درانِ چاه در کارندها کناره گرفت     اما هنوز براگرچه باید مدرن بود و از مدحِ قصیده

 دارند     هایِ شفاف را برمیاز جوشیدنِ چشمه     رَشک

 در عهدی دیگر     در سیاره یا کهکشانی دیگر     یِ ما در شکمِ مادری دیگراگر نطفه

 یِ زیبارو     گی بسته بود     حاال شاید آن ساقهمیثاق با زنده

 ها     دیگران به تفاوت یِتیتفاوگونه خسته     از بیاز دستِ خود این

 ریشه و گُلشکسته نبود     حاال شاید شما پشتِ سرِ این همه بایدهایِ بیگونه دلاین

 زدیدشان     سینه نمیهایِ پالستیکی یا فلزیافتادید     و برایِ قلبراه نمی

 از کارهایِ بدنی ابدن کناره گرفتن     ساعت به خویشتن      خیره شدنِ

 دل دادن به داد و آزادی     پروانه را خطرزا کرده     و 

 کند     سقف و ستونِ شاعر و فیلسوف مییِ بیمیهمانِ خانه

 اش سرشار از آبِ چشمواره خالی     استکانیِ یک مسافرِ خیال     همچرا باید سفره

 اش     اش توفانی     و ماهِ پریشانِ مویهوای
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 نطفهگونه یک مادر بید؟     چهنیِ شانه باششکستهدلانِ گجداافتاده از ستاره

     قدر هم که مُد و مدرن ها هر چهشود؟     مَدیِ اندیشه میصاحبِ بچه

 بانِ دنیاگر     دریا باز همان دریا است     و دروازهقدر هم که شورشو ماهیان هرچه

 ندارد     را موجوداتِ جهان  2رسی به رازِ زایش و مُرشِدست

                        اردها ریشه در سطحِ فکر دعمقِ جنایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ُمِرش: مرگ، برساخته از مصدِر مردن  2
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 رسدیِ شب میست که سریع به پیریصبح کودکی
 هایِ خیال خوش بودنبا تابشِ خمره     وتابِ افکار لذت بردناز پیچ

 ن     ها گرما برگرفتگیآشیانهها سفر کردن     از بیگیبا بالِ فرزانه

 هایِ روشن را از سر گرفتن     زاییده شدنِ تو را صبحتکراریو دوباره بی

 اتهایاند     و در این میان به آسمانِ تجلیات را شب نامیدهگیخوردهو سال

 اند     فرصتی کوتاه را ارمغان داشته     تابه زمینِ جان

 ام     نام با صد چه و چون و چرا بر زباای کوچکمن مورچه

 هایِ مرضیهمرزیام     مرزبانِ بییِ زمانیِ هزار چاه و چالهدر محاصره

 شان در حاشیه     گاههایی که جایدارِ شفقت و اندیشهپاس

 هایِ آینده دارم     چشمی به چشمهمن گرچه گوشه

 ام     یِ سفرهکنم     و روشنیگی میاما هنوز با خرجِ خاطرات زنده

 وتابِ عضلهیِ گذشته است     تابش و گرما را نه از پیچگشتهداهایِ گماز ص

 اشپناهیخندِ کودک     از قدرتِ اقناعِ بینه از تشرِ تانک و توپ     که از اقتدارِ لب

 یکسب کردن     از عقل چراغ درآوردن و     از عشق جشنی برپا کردن     در هر راه

  ای که دریاست رسیدنیِ چانه     به کلمهو از چالهرا دیدن      یاثرِ پایِ چاه

 رسد     و انسان موجودی که جز خودشیِ شب میست که سریع به پیریصبح کودکی

 کسی به او نتواند رسید        
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 توان دوخت؟ای را میچه ستاره
 ها را باال زدمن ریاکاری را کنار که گذاشتم     چینِ دریا دامنِ زن

 ی از پاهایِ تو فرا رفت     به بوسیدنِ ستاره     ماه

 هنگام مردهبرِ نابهیِ آسمان     در قبرِ آن ااش را بخشیدن به پستانِ آبیهایبه دست

 ها     که بر بادرفت!     ها و شقایقها     چه اندیشهها و برکتچه باران

 ده     سرِ زا رفتند!گی شگرفتههایِ مرغوبِ عشق     که مرعوبِ ماهچه مرغ

 ای را دوختن برایِ تنِ تو     فکر کردن به فطرتِ فکر     ستاره

 یِ عشق را کوبیدن بر بلندا     و چون نفت روشنایی بخشیدن به چراغ ودرفشِ وحشی

 نفعی را برایِ خویشتن نخواستن     ریاکاری ما را کنار که بگذارد     

 کارِ خویش را پیش بَرَد؟          خواهددیگر با چه ابزاری می

      آتش در زیرِ خاکستر است و در حالِ زاد و ولد

 داند و او را به دستِ محاکمهداند     یا میو دریغا که آدمی زبانِ دلِ خویش را نمی

 جایی و جاودانه     بندِ همهسپارد     آن گردنبه دستِ بازجویی می

 کندای     و گردنی را وادار به بریدنِ بندِ پندی میدهکه گردنی را مقید به احترامِ عقی

 ساخته شده از کلمه است     و زمین و آسمان هر دو     

 دانا و نادان هایِاش دانهدانآسا     که در چینههایی از منقارِ یک مرغِ غولنیمه

 شوند     سان آسیا میظلمت و روشنایی     و صداقت و ریاکاری     به یک

 شود     یا زبانه برایِ آتش؟آیا از فکر کردن به ذاتِ فکر     زبانه برایِ قفل زاده می

 

 

 

 



19 

 هایِ آبستنِ نقابچهره
 گان در آن     ای گسترده است که مورچهصخره سفره

 یِ خدایانیخورند     و رعد سرفهمقصدِ خویش را میسفرِ سفت و بی

 اند     فقراتِ خویش ستونِهایِ بیکه بیمارِ دروغ و وعده

 رودکند     دور میتنبانی تا الیتناهی تنباکویِ تنِ تو را دود می

 گردد     نور به سرایِ خویش بازمیاما با دستانی سرد و بی

 اندوزد؟دانِ خویش میدوزد     چه کسی در جامههایی را که چشمِ من میباران

 اشهایاز وعده و وعیدِ گربه اش     وهایست که از سوراخایهستی صخره

 جویدگان میگاهی     در دلِ واژهشود     و گاهی پناهآدمی موش می

 فضافردایِ هایِ اما دست     فضاستفردایِ یِ فراست به سفرِ سیاهِ دود     گرچه بخشنده

 به پاهایِ توانستن انداخته     و از این انداختن      یزنجیراز هم اکنون     

 بازی را باخته است          ان بدتر از مورچهانس

شان ولی     در انبارهای     چینندیِ آسمان را برمیگانی که هر چه صداقتِ آبیمورچه

ای را بر چهره نقابِ حق و حقیقت زده     حقه     یابندهایِ زمینی را بازمییِ ذاللتقرمزی

 شود     از راهِ مقعد     کسی حامله نمی غافل که     انداش کردهتا دسته به ما حقنه
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 دوچرخه
 هایِ آسمانیِ راهِ آبیزنم     ای راهییِ تو بوسه میبر رکابِ دوچرخه

 کنم     فصل فصلِ تابستان استهایِ دور     عشقِ به تو را درو میو در درونِ آینه

 هایِ نان     زمینگیتر از تازهبه    تر از انار ها نوری بهتابستانِ جان     و ثمرِ ساقه

 اندیِ خدایان را     خدایان فراموش کردهپایِ بر خاک افتادهِاین سنگ 

 یِ روزگارِ خود درس گرفته و     گذشتهیِ دام و دانهها     از تنها داناترین انسان

 اند     ای را در گوش کردهیعنی دو داسِ دیگران     حلقه     از برقِ دو دست

 باردعطرِ پاهایِ تو را دارد ای گُل     و خاکستر در اندوهِ گیسویِ او می رکابِ دوچرخه

 امجا در جانتبدیل شده و     در آینه فرورفته است     من همین یکه به تصویراو 

 ترام خاطر جمعتر است     شمعام راحتام     خیالهایتَکِ سلولپخش شده در تَک

 یِ خدایانمردهای بازتابِ آسمان     ای طنینِ طینتِ ماهی     خشکی!

 یِ مهتاب     خوردههایِ شکستیِ آیینای بویِ مویه

 پا است     به سر آید!     شان سنگِبگذار روزگارِ آنان که چهره

 !رویِ زمینی از خانه به درآیدگذران     آن پریبگذار با شنیدنِ صدایِ نبضِ معصومِ ره

 هایِ غیرِ ممکن     یِ راهسالم ای راهی

 ات آسفالت کرده     یِ دو دستانای آسمان را با ستاره

 هایِ زاللهایِ زیبا و آینهات شکستنِ میثاقای در دبستان

 ای که سوارشیِ ردِ آن دوچرخهای گیرنده     و تسلیم و مردن را مردود اعالم کرده

 کاو و بیزار از هر چه سردی و سعایت و تاری استکنجیِ یک ماهی است     یک ماهی

 هایِ هر چه پیشه و کارطنابی تنها و خسته از انتظار     طنابی آگاه به نهایتِ بطالتِ بیشه

 کندای برایِ چراغی میاش را نخی برایِ شمعی     فتیلهکند     جانخودش را جمع می

 هاکه از حقیقتِ سراب     یا از سرابِ حقیقت  کند   هایِ او میتَکِ سلولو سفر به تَک

 لب بازآمده     و قناعت به قندِ صحبتی کرده     خشک
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 ای کوچک و سوارِ معصومِ یک دوچرخه است     صورتِ کفِ پایِ منبچه اشکه صاحب

 یِ رکابِ تو     از حلقه    ست اش نگرانِ افتادنِ نورهاییبا دو چشم

 هایِ تو     و چکیدنِ خون از دلِ مهربانِ انارنجیرِ اشکنگرانِ زخمی شدنِ ز

 ای یاورِ من در نبرد با دروغِ هر چه کردگار     ای یار     

 هایِ دارسیبِ گلویِ آدمی از دَم و بازدَم یِای پیکارت به خاطرِ رهایی

 یدامینااز کوچیده هایِ قرمز و دوردستِ آسمان     کسی دارد با داسی هآخر در کوچ

 رودبا دستانی به رنگِ آبی     به درو کردنِ عشقی در آینه می
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 در شَترنج ییِ شعراسبِ وحشی
 هایِ کوچیده از این کوچه راها را بر دار     تصاویر را شکنجه     و پچپچهاینان حتا سایه

 کنندبیزار میگی بازگردانده     بر دست و پایِ آنان زنجیر زده     ایزد را از زنده

 به خورشید ابتدا قولِ دوستی داده     سپس ضدِ قرارهایِ خویش     

 بینند ذاتِ پرنده را     که با حروفِ زر بر آنکنند     اینان نمیاو را خاکستر و خوار می

 اش را که به رنگِ سیماند     چشمِ معشوق را که از ستاره و     تنپروازِ آسمان را نوشته

 یِ هجاها ریشه در اعماقِ جان دارداند     تجلیرا که با بویِ گُل سرشته اشموی

 بارد؟اش ستاره مییِ جای گرفته در لجن     در غمِ چه کسی     از چشمقورباغه

 پوشم ای ناچیز از درختِ تواَم     من روحِ تو را بر تنِ خویش میمن شاخه

 گذردهایِ تو مینخست از نورِ چشم     و تا مناظر معنا بیابند     نورِ چشمِ من

 اند؟هایِ او وحشیاند؟     آیا تکنیکآیا موضوعِ شعرهایِ او شخصی

 یِ بر دار رفته     هایِ خالیست این همه جامهپس چی

 ونگارشان خاکستر و خوار گشته!؟     آن پرنده از چه     و نقش

      "حتا"خواند؟     اینان از همین حرفِ میا ها رگیخبرِ خبرهو شب و روز برایِ که دارد 

 دوزندبرف و تاریکی را درآورده     و به عنوانِ تار و پود     با آن ایزدی را می

 یِ لواهایِ واال     ضدِ قرارهایِ زیبا     لودهنده

 دهم     من به من قولِ دیدار با افکارِ اعماقِ دریاها را می

      گیرمرا در پیش می یِ تقصیرهاتحقیقِ ریشه

 زنم     از یک طرف سیمی از قفس کَندهتر به سویِ خورشید بال میو هر چه بیش

 شود     ای جدولِ جاودانه در جنگِ اعداداز طرفِ دیگر سیمی بر آن افزوده می

 وک وای از آوازِ غخانهداد     ای از بیای از داد و     خانهات را خانهای پیراهنِ شَترنجی

      یِ از برنده و بازنده عاریای از آوازِ قناری     این بازیخانه

 وارانهگذارد بر رویِ دستانِ ما باری     تا ما سوگها و تصاویر را هم نمیگویا جسدِ سایه
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  ها بریمها را با احترام و سرودخوانانه     به سویِ گورستانآن

 گان بشنویمیم     و از دهانِ مردهها در گورها بخوابخودمان به جایِ آن

 پرد     با منقاری از شعرای میپرنده     یکه از کدام آشیانِ شوریده و نیک

   هایِ وحشی؟هایِ شخصی و     بالی از تکنیکبا بالی از موضوع

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من نقشِ موقتی در یک نقاشی هستم
 ات جمع و     ِ تو در فکتمامِ نیرویشود     وقتی که راه پیر می

 اندشود     گویا نافِ مرا بر مِهرِ دیدارِ آفتاب بریدهیِ چاه پُر از سخن میچانه

 اند     کوبانام شاد و خندان     پایگانشود پدیدار     ستارهکه تا رخسارش می

 گین     هایِ غمیِ نغمهکنندهام     پاره در دستمالِو دست
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 دیگرحسدِ جسدها به مقام و موقعیتِ یک     هایِ دروغینیِ دوستیکنندهپاک

     گیردکند     که لحد نامِ یوسف را به خود میغبار را چنان زیبا می

 هایِ روزگار     کِرمی تاریک است به کار     و در روده

 بُرد زنندها دستیِ زیبایِ مردمان     و حتسعی امانِ دستاوردهایِیِ بیخوردنده

 ماندیِ پرگار     وقتی که پیری در دیارِ تن     دیر میونگارهایِ شخصیبه نقش

 بافدیِ ظریف و نازک را     از شیارهایِ پوست میو هزاران تازیانه

 بُر را از یاد بُرده هایِ رودهگی آورده     صاف و ساده     خندهیاران روی به دیوانه

 شوند     خدایِ هستی خَم میخود     بر مرکزهایِ بیو از نافِ بدنِ 

 گریندشان در سراب میهایِ ریشههایِ خراب و     دایرهو به حالِ خانه

 که تمامِ نیرویِ نقاش صرفِ کشیدنِ آن شده بود     مال را از نقشی دزدیدیدستتو 

 واهی(ات)این گیسویِ خودخو کشیدنِ بارِ سنگین و ننگینِ دروغ بر شانه

 هایِ سردِ گورستان بود     اش به دستبرایِ سپردن

 توان فراکشید؟مگر چه آبی را می     یِ گرگ استاز چاهی که دهانِ گشوده

      گیردنما پیشی نمیرو و راهو از راهی که از راه

 گیرد     دیگر اشتباه میستاره و سنگ را با یک

 توان آموخت؟خواند     مگر چه چیزی را میکرها فرامییِ پیو تابشِ تازیانه را به تاریکی

 اندیِ سطوحِ فردایهایِ ترکیده و تهیهایِ اعماقِ امروز     حبابدوستی

 هاکه کِرمی توسطِ آن     همیشه در کار هاییهایِ استراقِ سمع و دوربینگاهو دست

 ام     رتِ ابرهایزمین و زمان را در زیرِ نظر دارد     من اما باالتر از کدو

 ای وام را نه سکانی از سکهیِ شادمانی     کشتیام از واالیییِ چشمانتری

 اش از خدایگانی   نه بادبان
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 حکایتِ طناب و نخاع
 کمانی     اش رنگیناش دو تکه ابر بود و دهانچشمان

 کاش گَردهایِ پااش خاک     و از فقراتپاهایاش دو برگِ درخت و گوش

 شوندمرگ ختم میبستِ ها به بنداشتند     هنگامی که تمامِ راهیِ معنا را برمیزاللی

 ها باشد که هست     تر از اینچاه باید کمی مهربان

 یِ دلِ ماران     که رَست از دستِ سرما و تاریکی

 درونِ یاراندنیایِ داشتنِ بهارانی که هست در برایِ دوست

 ام     اش جنگیدهه من دیروز برایفردا همان آرمانی ک

 ام     اش خونِ دل خوردهو امروز برای

 یِ طنابِ دار را به گردنِ من خواهد انداخت     حلقه    با دستانِ خودش 

 رویِ مرموزِ انگشترِ پیکرِ من     برخواهد داشتیِ قلب را     از قلمعقیقِ زنده

 ذاب باقی بماند     برایِ آن که شعرِ تو جاودانه جوان و ج

 یِ آسمان ذوب     ماهِ تو باید در ایجازِ آبی

 ات در بسترِ سبزِ اکتشاف و صداقت بخوابد     از ابرِ در چشمانِ مردمان وو ستاره

 بخشِ درایتهایِ در درخت بخواند     خدا بر فرازِ دارِ بیداریاز گوش

      یابدخودش را راحت احساس     خودش را در خانه می

 خواهدکُنان را نه میگانِ آن پایین     آن غوغاگران و هلهلهبا تنِ مرده و آمیختن

 ست     یِ گُل از چیتواند     گالیهنه می

 اند     هنگامی که طناب را از نخاعِ خودِ او استخراج کرده

 م ساختهیِ خویش     جایِ مستان از چه     هنگامی که از جمجمهو زاری و نارضایتی

 اند؟     معنایی گیج و تلوتلوخورانیِ نوشیدنِ خون را پرداختهو چکامه

 پیچ گذران     آرمانی بر گورِ هنوز گرمِ خویش گریان اپیچتاریک و هایِ از کوچه

 گاهِ خویش پایین آمده     چشمانِ مرا در خاک جویانو دو تکه ابر از بلندجای
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 هایِ مننشینِ درونیفته به آسمان و همو دو گوش از درخت پرگرفته     ر

 گاران     شان پروردهکه نام

  جاودانه و جذاب باقی مانندهخواهی که شعرت باغی باشد ای صدا اگر تو می

 واره به خود فراخواننده     ماه و خورشید و مردمان را هم

 مامِ هواها از داری باشدگانِ عهدِ عتیق را بیدار کننده     باید بگذاری که گذارِ تخوابنده

 تر است از تمامِ آن پایینیانکه بر فرازش ایجازی باوجدان و جنبنده     زنده

 شان به مرگِ خویش خندندهیِ خویش و     دهانشان جمجمهآنان که در دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ آبعشقِ زلیخا در زاللی
 کشان     آب یقه یارویم     اَخره معلوم نشد که ما داوطلبانه با آب میبِل

 راند؟هایِ خوابیده در خاک و خواری پیش میکشان     به جانبِ کهکشانما را کشان

 هایِ خدایان ـ را     کدام دست و چراگان ـ این اشکمعلوم نشد که ستاره

 کند؟نویسد     و سحرگاه دوباره آنان را پاک میشبانه بر آسمان می

 سوزند:دیگر می دریایِ دلِ شما     جاودانه در فراقِ یکاما پیداست که ساکنانِ دو سویِ

 گیردچراغی که جهان از او معنی و     تالشِ ماهیان سمت و سویی می
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 هایی که از مستیگذرد!     چه عرقهستی چه چیزهایی که نمی در تنِ هیوالیِ

 نامند!     هایِ خویش را پیروزی میشکستِ بطری

 گشایند و     دندانِ خویش را     ن میکه دها هاییو چه اشک

 خوانند!     هایِ سفیدِ صدف میسنگِ خندههم

 شودیِ خودش پاره میرود     یقهگری میانِ دو آتش میآبی که به میانجی

 گیردگان را قرض میهایی از ستارهگمهو پیراهنِ زلیخا د

 دِ انسان یِ وجواند     دو نیمهاَخره معلوم نشدها فراوانبِل

 مانند     گی باقی میدریایِ زنده جاودانه در دو سویِ

 ها دارد؟زند     چه انتظاری از چشمهیِ عینک را بر چشم میاو که سایه

 نشینی با گرمایِ خرمِ دلِ خورشید     یِ همخوشی

 زاران     در این نیست     یِ کتابِ هستییِ خواندنِ روشناییو توانایی

 اندای از برق وصل کردهانگار دریا را به جریانِ قوی    شود؟ه کسی مینصیبِ چ

 اندکنانکه ماهی روشن و     چراغ بر دو باله روان     و امواج الالیی

 پرددهند     که خشکی باال و پایین میها دارند شُکِ الکتریکی میانگار که به شن

 کندخودش با ستاره و ساحل را انکار مییِ همخفیانبرد     اما ارتباطِ دالورانه رنج می

 تو ای کهکشانِ درهم شکسته     اما از پای نیفتاده     

 کهکشانِ در خاک چشم فروبسته     تو ای 

 دوستی و عدالت نکرده اما اقرار به قرارِ زیبایِ ساکنانِ دو سویِ رودِ

 ی زاللیِ عشقِ زلیخا را     که مثلِ آبگناهیدانی بیتنها تو می

 ها از مستی و از راستی است     و مثلِ خدایی هنوز نازادهیِ بطریسرشارکننده

 گرِ از جان گذشته استدهنده     که این آتش     فقط یک میانجیشهادت

 اند     اش گرفتهکارِ در جنگ با همجنایتهوایِ که به جایِ دو 

 بندِ تهمت و     اش را با پندی از دستهایدست

 اند  ای از زنجیری بستهاش را با سایهاهایپ
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 یِ صورتِ سیب با همیِ سرخی و سفیدیجنگِ جاودانه
 ست برایِ کجایی وقلمِ یک بودن     کاغذِ یک نوشتن     انسانِ یک اندیشیدن     کافی

 گان به سویِ من آمدییِ تو     تو که شبی از میانِ ستارهبرایِ کیایی

 یِ عینک را     ه عینک     بلکه سایهتو که شکستی اما ن

 گونه بیناتر کردی خورشید را     و بدین

 گردندگانی سفید همه جایِ زمین و زمان را به دنبالِ خودشان میمورچه

 گردند     ای که ندارند     بازمیاما با دستانی خالی به خانه

 لم دارد     گی و پاک کردنِ او     ریشه در ذاتِ کدام قنوشتنِ زنده

 هایِ کدام آهو؟     یا حقیقت وجود ندارد     یا وجود دارد و قدرت ندارددر چشم

 اند برایِ کمانی به نامِ انسانهایِ زمان     بسیار کوچککه ابعادِ مکان و گوشه

 ها پایینیِ اشیا     شبی از میانِ ستارههایِ تماشا     من سایهیِ حاشیهمن پرتابی

 وجو     به هیچی با دو چشمانی از باد رسیدمیِ جستوجویِ ریشهو در جست

 بوییدنداش خودشان را میبه اسبِ سرکشی از یاد     که ردهایِ پای

 موییدند     خدا میدر اندوهِ جهانی بی

 جز موجی از جنون     یِ خونجز اوجِ معجزه یِ تو چه داردیِ چهرهسرخی

 تِ دامنِ سیب     یِ سفبرایِ گفتن به سفیدی

 یِ آسمان؟     آبی  برجسته و پاک و پهناورِ پستانِبه سفته و سندهایِ

 اند     نامردمان مانندِ گَرد     در زمین و زمان پراکنده

 اند     و نگار     برایِ یارِ خود     آهو کَندهمعصومِ هایِ تصویرِ ما را از درونِ چشم

 کشد     انِ خود     نقشه میبرآورده از ج هایِبرایِ نقش

  اش تاریک و دشوار    مو به ناروا متهم و مجازات     راهتا قلم

 خویش زده انِای عینکی را به رویِ چشماش خراب و خوار آید     نوشتهو شخصیت

 !قزح را بنیاد گذاشتهقوسو حقیقتی بی     (عینکی سفید را که از مورچه قرض گرفته)
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 اندازدرا به تعویق می آجیلی که اجل
 کند     نادانی را درد     آتش دوا می هایِیِ سرزمینآن سرمازده

 برایِ یک سؤال    هایِ ناامیدی و ناراستی را     آب مداوا یِ بیابانو این گرمازده

 یِ سخنشیرینیهایِ مختلفی را     در شرایطِ بیجهان در آستین دارد جواب

 هایِ سوسن     تو مجبور به شنیدنِ اراجیفِ مگسلبدر نبودنِ بوسه بر 

 شوی     مجبور به گفتنِ کلماتی به هر کس و ناکس می

 هایِ اطراف     با مارهایِ ماالریاو آبِ تو ناچار به ارتباط با تب و لرزِ لجن

 ها از خودهایِ دنائت بر بام     و کوچیدنِ کوچهشُرشُرِ ریا از ناودان و     دانه

 یِ شلواری مناسب برایِ پاهایِ پروانه     شان به خریداریرفتنو 

 هایِ سوسن خالی مانده     اش بر لبکه جایِ بوسه

      واج و هایی که هاجهایی هستند برایِ دهانیِ هنرها آجیلهمه

 نیِ دوستااند از ناراستییِ دنیا     و ناامید آمدهاند به رویِ درهایِ بستهباز مانده

 رانییِ ویرانی داری اتومبیل میهایِ نادانی     ای که در دندهیِ سرزمینای سرمازده

 گی به درآوردتوان از بندهگان را میدانی که با خنده بندهآیا تو می

 گی را به سر آورد؟     روزگارِ برده

 کند؟ن آغاز میکند     به خواندنِ مدانی که مرغابی هر کتابی را که باز میو آیا تو می

 ارتباطِ ارتداد و اعتقاد     ارتقا و سقوط     ارتجاع و تجدد     

 فقراتِ مار است      هایِ ستونِارتباطِ میانِ مهره

 ها امواجِ دریا رَست؟     کدام موج از کشاکشِ میانِ میلیون

 شما هایِ شور و شیرینی دارند برایِجواب     هایِ جورواجورآجیلِ هنرها جواب

 اییِ جادهست     دهانِ سرد و سیاهِ سنگی و سیمانیاما دهان یکی

 بلعد     ها را مییکی و دیر یا زود تمامِ ماشینکه یکی

 گان و     یِ پروانهرنگارنگِ بیشهیِ مان در عریانیما خانه
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 نیست     که هر کس و ناکسی را دعوت به میهماایریشهمان به ریشِ مگسِ بیخنده

 رانی     یِ یک سخنو کمرِ همت به شیرینی

     گییِ رانندهنامهگی گواهیو گرفته است هم جشن و هم به تازه
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 گیردزدانِ سرِ گردنه
 میرند گرچه پلید و پیرند     به ظاهر دلیرندگیرند     نمیآنان دزدانِ سرِ گردنه

 چیانِ تلفن و اینترنت     تیرهایی دیرینه و زهرینه     کنترل

 تر از حیوانیِ انسان     حیوانترین اخبارِ شخصیخصمانِ خصوصی

 ییان     عُقدهخونِ دونِ شان قرمزتر از عقیق

 عقیده و بیان یِای آبی را فروبرده در آزادیقمه

 بُرد به سالمتِ تنِ ما     هایِ دستپایانیهزارپایانِ بی

      اند در شرافتِ شماتههایی که شکفبه الله

 ها را     کننده به دنیایِ پاکِ پروانهسقِ این سقزهایِ سیاه و پیله

 اند     تن برداشتهظن به مرد و زنِ این سرزمینِ بیگویا با سوء

 آور     هایِ تباهیهایی اشتباهی برایِ تیر و تفنگبا نشانه

 /و هم داور با آدرسِ یک نفر که هست هم شاکی و هم شاهد 

 اندگان را نوشتهیِ آسمان با حروفِ زر     پروازِ پاکِ پرندهبر ذاتِ آبی

 هاویم در جویجام که میمنظور     پروازی برایِ پرواز را     منپروازی بی

 روزگار     روز و رازی برایِ راز را     برایِ تا پایانِ 

    نخفتن       با شب و شمع و معشوق و شعر نشستن

 کردار     گان بردن     از دستِ مارانِ کجو شکایت به پیشِ ستاره

  مخفیدوربینِ صاحبِ از دستِ خَمِ ابرویِ هزاران     (هایِ تلفن و اینترنتدر پیچِ کوچه)

 چنبره زده بر صندلی چون مار          نشسته در دفترِ کار

 زا     هایِ تهوعتحولشان ماهِ شبانه را کشیده بر دار     ای و روزنامه

 یِ فلزهایِ جنایتگانِ زنایِ زنگاریای زاده

 یِ دهانِ یک آسمان     آیا مگر برایِ سیاهی و سردی

 یِ گرمایِ چند میلیون سقز الزم است!؟سفیدی
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 فلزِ مقاومت
 پایانِ شب که به پایان برسد     آغازِ روز     شروع به آغاز خواهد کرد

 امشروع اعالم     و برکشیدنِ شراعِ شیرینِ آزادیریختنِ خونِ خنیا ن

 توان دادیِ جهان نمیشعارِ هوا خواهد شد     حُکم به چیستی

 توان داد     شده را     به شانه نشان میهایی از گیسویی گمفقط نشانه

 و جارویی را به دستِ روزگار     برایِ زدودنِ زنگ و ذاللتِ فلزقلبان

 هایِ خوب و شیرین     خواب و آرزوهای دیرینخاطره و بر جای گذاشتنِ

 کند     یِ تو را آواز میگیپایانِ من در تنِ من     آغازِ زنده

 اندازد     سویه دیدنِ اشیا را     به کامِ باد میاحکامِ قطعی و یک

 کند     سکان اسیرِ دستی ناپیداها را شعارِ خویش میلحظهشفافِ نوشیدنِ شرابِ 

 شدنی در بادبان     سرانجام پارهجوانبِ جوابِ هر دهان     

 یِ او را دارندصفت     سرِ شناساییهایی که مورچهزنان به انسانو جهان خنده

 وجویِ نانها نباشد     نبارد دهان از آسمان به جستگیکاش پایانِ شب آغازِ روزمره

 خورشید را دردلِ خویش بجویندو ساکنانِ این سیاره قدرِ لحظه را دانان     

 به ننگ و زنگ و ذاللت پشت کرده     

 ها بپویند     پیشاپیشِ فلزِ مقاومت در راهِ خوبی و خرمی

 هایِ خودش را گم نکند     کاش خنده دهان و دندان

 اش هستیم     فراموش نکند     از جوابِ تاریکِ جوانبِ تاریخو کشتی ما را که بادبان

 توان پرسیدتوان رسید     مییاهایِ جورواجوری در جان میبه جغراف

 افتدانسان به خاک نمیاعجازِ یِ صفت در آستانهچرا جهان مورچه

 اش     هایِ گرم و روشناو را به خاطرِ اختراعِ راه

 کند؟اش     ستایش نمیبه خاطرِ موتورِ ماشینِ خدا شدنِ خویشتن

 نشیند     و باد جارویی داردفردا برف بر گیسو می    خیزد امروز دود از گیسو برمی
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 سرِ آشتی ندارد  با هیچ یک از آنان     که 

 

 

 

 

 

 گرهایِ بازیریگ
 جا نیستگوید     از دو چشمِ دیگر اینمیقصه گرید     دارد نشسته دارد می یخواب

 یِ چه کسی نشسته؟     از دو چشمِ به کجا رفته؟     در چهره

 ها را دارددشمنیها و کتابگریادبی در سر هوایِ ریختنِ خونِ حساب گرگی

 گان را     آغاز و پایانِ ستارهیِ بیهوایِ زدودنِ اطاعت از گَله

 ام     من باید بزیم گرچه تا به حال بارها مرده

 ام     یِ خویش را بر دوش بردهتابوتِ پُرترانه

 گوییگانه سخن میبچه ام     تو با دهانیبازگشته خانه خودم را در گور گذاشته و به

 خواهند     ات میهایِ بازیزنی     و مهرهتو با رنجِ بادها شَترنج می

 یِ آن دو چشم را دریابندرازِ ستونِ فقراتِ دنیا را شکست دهند     و آغازِ زمانِ باززایی

 یِ معصومِ دریا راه یابندهیاز یک قطره اشکِ تمساح     به تصمیمِ روشنِ هزاران ما

 گی دارد     اما این گریه سرِ خوابیدن ندارداز خسته هایِ رنگینیبالین نقش

 اطاعت را پاره    فروکشاندهزمین  اکبر را بهتِ گرگی ادبی     دُبِرود تا دست در دسمی

 گانمرده یِ میزِ تحریر است بیاورد     ماسایهای برایِ بستن بر سری که همو پارچه

 از مرگِ ماه چرا بترسیم؟گان     دیگر از مرگ چرا بترسیم؟     مردهما ماه

 گناه ـهایِ کوچک و بیها ـ این بچهآخر ریگ     یِ زیستنی زیبا؟زنیم از ادامهچرا تن

 بر گورِ شما هوایِ بازی کردن با کلمات را دارند!
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 کشت وکارِ صدا در خاک
 ریزدبیلِ اجل عاجالنه در دهانِ گورشان میهایی هستیم که ما آجیل

 یدو ساطِ افسانه و اسطوره فراهم آشان     بساطِ سور ذره با خوردنتا ذره

 ای خالی به دنبالِ اسباب و اثاث     به دنبالِ نور     خانه

      گرددو کاغذی خالی به دنبالِ کلمات و معنی می

 یِ ترازو     در دو کفه یِ صورتِ سیباز گذاشتنِ سفیدی و سرخی

 خاطر     ا پراکندهچرا این انار     شما ررود؟     کدام یک پایین می

 خواهد؟     آناندیگر میگین از فراقِ یکتان را غمتان را جداجدا     و قلبهایِ دلدانه

 شان     آن نامردمان     با بیلِ دو دست

  انسان بودند     تا این خانه خالی از گرما و نورهایِ خوبِدر صددِ برداشتنِ خاکِ خاطره

 از زایشِ معناهایِ عالی     و کاغذ بسوزد از فقدانِ ازدواجِ کلمات     

 هایِ راستیگانِ مستی و دروِ خرمنبارِ تاک اما جز برایِ تابشِ ستاره

 آید باری؟     از کاشتنِ صدایی ناشناس در خاکبه چه کارِ دیگری می

 ای استحاله کرداش را به پروانهآمد که عاقبت گلویِ خود را گم     و قلبگُلی بر

 / پرپرزنان از اسطوره به اسطوره     از آجیل به آجیل     از اشیا به اشیا

 نگاهی دردآشنا در دریا شنا کرد     اما به هیچ چشمی نرسید     

 یِ جنگح و سرخییِ صلهایِ ترازو     و سفیدیاند کفهمارِ فلزیدو کفچه

 هایی از ترس و لرز با هم در پیوند     به کمکِ تسمه

 پران به منقارِ شاهینی معلق در میانِ زمین و آسمان     من در کجا فرود بیایم؟

 جاخواهند همینهایی را بسرایم     که میمن با کدام دهان     سرودِ پُردرودِ دروده

 داشته     دار و دوستدوست     در همین پایین     بر خاک     خانه

 خواهد؟نوزادِ معصومِ مروارید نمیکه هیچ صدفی را بیشان دو کف باشد     و دست

 گذاردیِ ترازویِ این دنیا میای نه داوطلبانه پا بر پلههیچ اسباب و اثاثیه
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 کندیِ ترازویِ این دنیا را ترک مینه داوطلبانه پله

 

 

 

 

 

 

 تنمنهایِ کاش از کاش
 ای را در اخالق نگذاشتندر بندِ زندانِ زبان و دنیاهایِ برآمده از آن نبودن     تله

 تر     یِ گیاهان را سادهگیاز خونِ انسان گرگ را برنداشتن     زنده

 توانستم از سرنوشتکاش من می    ریاتر کرده است تر و بیشان را پاکمرگ

 ایِ خودم     خودم را به بیرون پرتاب کنمهِ استخواناز نوشتارِ پوست و سرشت

 گان برسانم     یِ مطلقِ بینِ ستارهخودم را به باال به آزادی

      (یِ هزار زبان رساتر استجا که یک درخششِ چشم     از رسانهبه آن)

 جود و کثیفِ تو     تا یک ذره از وجودِ بی

 نماند     جودتر از تو باقی تر و بیدر این دنیایِ کثیف

 گان     یِ ستارهبرای رهاییچه ماه و مردمانی که 

 دریغ نورزیدند!      آنی از قربانی کردنِ خود

 محابا نوزیده و نرزمیدند!ها و مسیحانی که بر گرگ و تله هر دو     بیچه نسیم

 زبان بندی دراز است که پریدن از رویِ آن     

 گاهِ آغاز     ایر با خاستهایی مغگاهآدمی را پیاده در ایست

     ها را هم به رویِ گنجشک و هم به رویِ باز     کند در و پنجرهو بسته می

 به جا بماند "تن"تا تنها یک      منها کنیم "کاشتن" زارا  بیا کاش
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 یِ کتریکفِ کَبَره بسته

    آموزم  من از در آغوش گرفتنِ تو     چنان که کتری آب را     تو را می

 گانی زالل     ات واژهات کردارهایِ درخشان و     بر لبانای که در سطح

 هایی منجمد     ات عقدهات رقصِ خورشید و     در اعماقدر خرام

 شده     نه!     هایی فسیلشده     رَشکآرزوهایی سرد و سنگ

 این استکان آن استکانی نیست که در اولین روزِ تولدش     

 یِ من او را بوسیده     هادست

      !اش را گذاشته بودی بر رویِ دیدهیِ نجوایو تو سرشاری

 یِ نیرنگ در زبان استگذارندههایِ کالغ و     بنیاناین شَکر به رنگِ بال

 یِ خُرمِ مهتاب وگرید     مِهی که خانهیِ مِهی میای در اندوهِ جایِ خالیجامه

 رویِ خدایان را در خویش داشت     هایِ رنگارنگِ آبپروانه

 مِهی که پوششی برایِ مبارزانِ راهِ آزادی بود     

 حاال اما کفِ کتری چنان کَبَره بسته است     

 پرسیمدیگر نیستیم     و مدام از خودمان میکه من و تو دیگر بازشناختنی از یک

 یِ زبان وهنگامی که زاللی    بگیرد  20یِ گونه امالیِ دریا نمرهکه ما کیستیم؟     چه

 جا با هم دارد؟     من از در آغوش گرفتنِ منزمان و یکیِ امواتِ امالح را همکوهه

 ای به نامِ شاعر سپردم     ام را به نوکِ پرندهتن و روح

 سوراخ کندسوراخ     یوجویِ روشنایی و حقیقتتا هر دویِ آنان را به جست

 اند     هم دو آسمان     قفسهایِ انسان هم دو دست

 گویند     هایِ سفیدِ نمک میو آموزه

      شدخواهد یِ هیچ مگسی هرگز شیرین نکه شخصیتِ موذی

 یِ مبارزان به کدام مرز ختم خواهد شد؟     مبارزه

 اندآن یِ دیگرِیِ قلبِ خویش     به نیمهاز نیمه "تبعیدی"وقتی که آنان پیوسته 
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 شود     تصویرِ آتش     نه دست و دلِ ما گرم می وقتی که از

    آیدیِ شما به جوش مینه آبِ کتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انآردِ سفیدِ گیسو
 ات     نانی برایِ شانه بپز!     از آردِ سفیدِ گیسوی

 ات     هایِ تصویرِ دیوارِ اتاقبرایِ ببر و پلنگ

 خوارند ببَر!رسام و گیاههایی که هایِ گوزن و غزالخبری از گالیه

 اش روان و روشناش آب     خوابگشایی که نامات را بگشا به رویِ مشکلو پنجره

 گویِ اتفاقاتِ آینده     اش شاعرانی هستند پیشو ماهیان



38 

 دار دهنده     ها آدمیان را هُشهشیار و از نفرت و نفاق

 برنددیگر میعینِ حال رَشک به یک دیگرند     اما درهایی برایِ یکجسم و جان جامه

 بنددو شکِ شما عینکی به چشم دارد     که دست و پایِ رستاخیزِ ما را سخت می

 سازد؟     ها میچه کسی خانه بر نوکِ خیزابه

 سوزاند؟از پا تا سر میرا یِ پهناور و مواجِ دریا پروازِ پرندهچه کسی 

 تخراج کرد     هایِ شعر اساگر دانش را نتوان از گُل

 اش را خرجِ چه چیزی کند؟     هایِ پاکِ روحپس آن پروانه پول

 هوده بر باد رَوَد؟چرا تجاربِ آسیا از کار افتاده و     آردِ سفید گیسویِ من بی

 ای تو که حتا در حقِ فردی از افرادِ تصویری     جُرم و جنایتی نکرده

 انداش     چنین گره به کارَت انداختهنانچرا رسامِ دنیا     یعنی خدا یا جانشی

 اند؟     رویِ خویش را باختهچنان اعتبار و آب

 پرد     ست که تا از آشیانِ گرمِ درونِ دل به بیرون میایحقیقت پرنده

 میردتخمِ روشنایی ناشکسته و عقیم     و عقیقِ قراربخشِ انگشترِ ایمانِ ما می

 گیردا قرض میرهایی و جان برایِ قایم کردنِ جسم جامهجسم برایِ قایم کردنِ جان 

 ست     چشم     فرضِ باطلیفرضِ عینک داشتن     بی

 اش در حدِ یک خزنده و    سازد     خالقیتها خانه میاو که بر فرازِ خیزابه

 دارد     یِ تصویر     تحقیر و تجاوز روا میاو که به ساکنانِ یک صفحه

      ستاش از آنِ قاتلیحدِ روانِ یک قاطر     دستاناش در روان

 یِ باد است     وقتی که آتشوفاییها از بیبادامِ چشم     وقتی که پنجره از دود و

   نِ خودشان     به خاک داده استگشایاها را برایِ گرهیِ گرهچینییادِ تلخِ توطئه

 کِشندرا به جایِ تو در غل و زنجیر مییِ شاعر یِ نقاش و     پرندهپیداست که ماهی

 کوشند(     ای توسالِ آب مییِ دیرینهروی کردنِ روشناییآب)پیداست که به بی

  ای!هایِ سربریدن سفید کردهات را در آسیابای کسی که گیسوی

 



39 

 هایِ مردانهبطالنِ تسلطِ قلم
 هایِ باران سفید و کَنده شدههایِبادها پیامِ شومِ ویرانی را در خویش دارند     و ران

 خوانند     گره به پایِ نخ افتادن     سرودِ جدایی از تنِ آسمان را می

 کند     راه رفتنِ سوزن را بر دامن     سخت یا ناممکن می

 واره عصایِ دستِ من بوده است     و تالشِ من بر آموختن     شعر هم

 کندری سوختنِ فرم     این چراغ را زیباتر میتر از دشمنان تا از دوستان     آبیش

 تر     کردنیهایی ناگزیر را برایِ تو     گریزپذیر یا تحملو ویرانی

 آیند     و نشانِ گلوهایِ سرایندهها میها     از کاکلِ کهکشانبادها از اعماقِ اقیانوس

 جویند     هایِ پُرگُل و عطرنده را میو ردِ پایِ آغوش

 یِ دیرین     هایِ از دست رفتهها در اندوهِ پاکینهپروا

 موینددست میبهچراگو و چراغ هایِیِ مورچهواریو فقدانِ بزرگ

 شوند     دیگر جدا میصداها در روندِ رشدِ خویش     از یک

 شوند دیگر میشان دشمنِ یکترینهدهند     بیشکشند و بار و برگ میقد می

 درخشد هایی رنگین از عقلِ آسمان مییِ زمین قطرهبر رانِ سنگی

 نای سرودِ تیزِ سوز     هایِ مردانه دیگر قدیمی شده استو سخن گفتن از تسلطِ قلم

 یا رفوناپذیر در روح  شدنیآن سوراخِ پُرن یِ تو را بهیِ عالِمانهها اشارهسوسن

 یابنددرمی

 ها     سرایِ یار را در صدف

 یابند     هایِ دریا مییِ در و دروازهگیه را در بستهاما اصلِ مسئل

  یِ خودشخواهانِ فرارفتن از خودش     و به پارچه     و درفش را دشمنِ خودش

 گارانه را ارزانی داشتن     ای خورشید     ای پاک و پروردهدسته

 توواره گدازانِ ای فریادرس     از فرمِ هم     رسای شعرِ دور از دست

 ویرانیای بییِ عالَم و عالمیان میسر     و مسیرشان برایِ نرسیدن به خانهگیزنده
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 شود     آسیب و ابداآلبادی     مشخص میبرایِ نرسیدن به خدایی بی

 آغاز و پایان ـپس چرا دیگر این چراغ ـ این آسفالتِ سیاه و دراز و بی

 جا رفته و گم شدهاما خودش از این  جا آورده   برایِ دستی که شبی او را به این

    وار و گریان باشد؟سوگ     گیردیا برایِ دستی که او را از زمین برنمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا مسیح یک زن نبود؟ 
 یِ مریم     مگر مادری عقیم بود؟     روییده بر شاخه آن شاعرِ

 خیزدنسان برنمییِ اهایِ انقالبییِ شکستِ جنبشیابیجا کسی به ریشهکه این

 نماهایِ قالبیو قبلهها     ها و قمهیِ قالبهلدِ قبیبه قصدِ کشفِ علتِ وجوکسی 

 هاپایانِ عقدهچرا افروختنِ خویش در میانِ فضایِ بی     نشینددر خویش فرونمی

 واره تا به حال     به ذهنِ چراغ نرسیده بود؟     چرا هم

 هایِ کهنهایِ عالم     تحولِ نظمجایِ پدیدهعضله قصدِ تغییرِ جنسِ اشیا و 

 نامواره آذرخشی بیو زیر و زبر کردنِ ذراتِ ذاتِ روزگار را داشته؟     چرا هم

 کنم که ته     گذاشته؟     من تو را در راهی طی میسر به سرِ مردمانِ میانِ ابرها می
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      ای نداردپیکه منتها ندارد     یعنی که هیچ خانه و هیچ پیمانی     

 بینمگذارم     اما هر بار میدانی از هوا میدر گُل     ام رامن گُلی از آتشِ قلب

 تا خألنشینانی به قوی کردنِ عضله          گرایدخأل می که هوا به

 اش بپردو به خالی کردنِ خانه از خدایِ عقل بپردازند     تا چشمانِ پروانه از چهره

 یِ عریانِ مریم بنشیند     و بیندیشد که چرا مسیح یک زن نبود؟برود و بر شاخه

 زندیِ چپِ خودش نوک میچرا اولین آدمِ عالم مَرد بود؟     حاال هر چه راستی به دنده

 گریزد     یِ قلبِ خودش میگیهر چه از گندیده

 اشاختنرسد که نه سفیدی و نه زردی دارد     و از پوست اندای میتنها به بیضه

 یِ پُرشور و هیجانی آغاز و     رانیدار به سخنماری ماسک

 اش را باز     هایاش را بسته     و عقدههایِ متحرک و محرکمشت

ساعت به جایِ زنگ          کندیِ آینده کوک میو سازَش را با رازهایِ هنوز نیامده

 زند     زنی به پشیمانی از زاده شدن     زنگار می

 ام     زند     من خونوار سر میهایِ سفته و سند و سکه     دیوانهبر سنگ و سفتی

 ها     دانم که آیینها هستم     من مییِ آینهگیمن شکسته

 یِ خودشان را دارند     و یک درخت     هایِ زمانهرنگِ برگ

 مادرِ هزاران میکروفنِ سبز و زرد است     و آسمانِ شبانه     

 کُن را     لشکری از مردمانِ درخشانِ هوراکِش و هلهله

 پروراند     تو شیر هستی     اما شیرِ پیرِ تصویر     در دامانِ پهناورِ خویش می

 یا شیرِ تصویری پیر     اسیرِ حرف و وجودِ دیگر تصاویر     

 ما خیلی دیرا پذیردات     تحقق میچشم از خواب گشودن و سرِ قرارهایِ زیبا رفتن

  یِ ضعیف و کوچکترین جایی از جانِ تو آن شاعر     آن عضلهو در دوردست

 کرانِ دریا     چاره     آن گرفتارِ تنِ بییِ بیچهآن ماهی

 اش     گوشِ دریایِ بیمار را بینا     خواهد با فانوسِ در الفاظمی

   !اهِ دلِ شما     نیوشا کندرچشمِ او را به هم     اشهایِ در تخیلو با ترانه
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 پاسخی پنهان در هر پَر
 اش نوشته بودند     اش را طوری در چهرهچشمان

 اش امکان نداشت     و تصمیم به تلفظِ هر کلمهکه دیگر تصحیح یا پاک کردن

 شارِ شخصیتِ توزار و آببه طریقی با تاریکی رابطه داشت     دریغا که قناری و گُل

 هایی مضاعف     و زمان و مکان     قفس   پنهان است  

 ها     کند     با نام دادن به آذرخشها میکه دلِ مرا مزارِ آرزوها و آرمان

 توان جلوگیری کرد     از سوختنِ مردمِ درونِ ابر     نمی

 و نه خالی عقده و محتواهایِ دروغین را از کشو     وقتی که کشور     

 رودتر پیش مییِ خویش     هر چه بیشقیانوس     به سویِ نابودیبا کشاکشِ امواجِ ا

 کند تجربه را جلب مییِ بیهایِ آبیکمان     آسمانیِ ظاهرِ هر رنگینابتدا زیبایی

  زندها     حرفِ آخر را مییِ اصیلِ ساقط در وسطِ سنگِ درهاما عاقبت آن ستاره

 پنهان را در خویش دارد     یِ پرسش     پاسخی هر پَری از پرنده

 اندات کار گذاشتهاما دریغا که دو قفسِ چشمانِ تو را طوری در آسمانِ چهره

 گار و فرمِ جهان     یِ آنان     معنایِ آفریدهکاریترین دستکه با کوچک

 ست     و این بخارِ تودرتویِ دنیا را فراگیرندهشود     دلِ سوزانِ من اُتوییمچاله می

 هِ متصاعد و رنگارنگِ ماهیان     و کشوها مزارِ اشعارِ شاعرانی     آ

 اند     شان     تحتِ تعقیبشارِ شخصیتزار و آبکه قناری و گُل

 هایِ طاقت و     هایِ تصاویر از شکستِ تاقتنها خانه

 مانند     هایِ اعتقاد در امان میاز ریزشِ ستون

 داشته شدنِ دریاخوانند     دوستگین را نمیغم هایِ تصویر آوازیتنها قناری

 اش     هایِ شما     و به خاطرِ قرائتِ قلماش با شیارِ اشکشاید به خاطرِ قرابت

 اما امروز هنوز پیدا نیست          هایِ ماستیِ قلباز شوربختی

 اند     اش دو قفسزند: آن کسی که دستانکه حرفِ آخر را کدام یک می
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   اش دو آسمان؟آن کسی که دستان یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بچه و دوچرخه
 شود؟     ای زاده نمیاش     پروانهست که از دهانآخر این چه گُلی

 و آن آسمان چه مادری  

 گیرد؟را در آغوشِ گرمِ خویش نمی اشیِ سرمازدهکه ستاره

 ای افتادفتیلهیِ گیای قبیح از قیچی و از دود     به جانِ فرزانهقبیله

 هایِ رنگارنگِ خویش را داشت     که سرِ فرارفتن از شعله

 هایِ عالِمِ عالَم     یِ بلندِ عَلَمسرِ پیوستن به هستی

 گاری دیگرگون راپروردهپرگارِ شده توسطِ و پا گذاشتن در قصرِ رسم
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 هایِ خودش انتقاد     گاری که اول به نقصپرورده

 زند به قصدِ نابودی     ند و منقار میکو دوم انقالب می

 زنند     یادهایِ من جوانه که می     به قاموسِ قتل و به فرهنگِ انقیاد

 و      ترورهایِ روشن شعلهبازارِ اندیشه     شودزار میجانِ جهان پروانه

 اشیِ بچه در آغوشرازِ سوداگرانِ شرافت آشکارتر     و آسمان از جایِ خالی

 اش     یِ منظمی که از منظومهشود     آیا آن ستارهتر میانهدیو

 اش بیرون افتاد    و اهریمن و آدم با او کج افتاد  به خاطرِ رؤیا و تخیل

 یِ آدماش نامِ تو را نداشت؟     و آیا هنگامی که خدا زن را از دندهنامهدر شناس

 ر فریادِ دو موج     و سقوطِ سه سنگآفریند     دیگیِ او میآن هم تنها از یک دنده

 ای گرگی گرسنه استبینیتوانند داشت؟     هر جهانچه طنینی در این تنورخانه می

 درد     دارانِ خودش را سرانجام میگذاران و یاران     که طرفکه بنیان

 تا خودش به دستِ خُردساالنِ نوجویِ دیگر     در آینده دریده آید رودو می

 آورِ بازارِ فتیله و سرما     خوردنِ کارد کارد را     رِ ماللتکرا

 داردمدار دارد     پرگاری که انتقاد برنمیآن پرگارِ کج یِ تاریکِ کردارِسَر در سِرّ ِهستی

 اش شکسته است     خدایی که تا به حال نر بوده استدر و پیکرِ دنیا دندهماشینِ بی

 ر خسته است     از نرد زدن با خودش هم دیگ

 افتد     هایِ گرمِ اشک بر دستِ دوست فرومیقطره

 قراراش بیشود     تا فردا دوباره از چشماناش محو میدر منافذِ مخفی و ریزِ پوست

 یِ خویش را     دوباره از سر بگیردآبیپروازِ بی ای پر بگیرد     تکرارِچون پرنده

 چه داد؟ آیا به توسرانجام  یِ آزادی و داد    داد     اما دادزنندهآن دودِ بی

 یِ مرده     هایِ زنده     ای چراغ به دستان     بیایید و آن بچهای پروانه

 ق بُرده     بَگان سَیِ از معصومیتِ فرشتهآن بچه

 را     هر دو با من     تنگاتنگِ گرمایِ قلبِ من اشپیماییِ کوچکِ کیهانو آن دوچرخه

    عرِ یک گور بگذارید!در ق
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 در باغچه ییهاستنِ بیلچهرُ
 حتا بعدها هم کسانی     بسیارانی ندانستند     

 که آن صدایِ زیبا و سِحرآمیز از گلویِ گنداب رُسته بود     

 اش خسته بود     آن صدایی که خدا هم از دست

 رفت تا نقشی از امضایِ خویش را     آن صدایی که می

 و بارِ درست دیدنِ مسایلِ هستی را     هایِ سرسبزِ آینده بگذاردوستاندر پایِ ب

 هایِ ساحل بردارد     مرغابی با طنابیبرایِ همیشه از دوشِ چشم

 ای فلزی     کشد بر نوکِ بسیار بلندِ میلهبیرقی را فرامی

 گی     یِ زندهزی از دشواریو موجوداتِ آب

 هایِ خطرناک در خشکینیانِ عقربورزند به عذابِ قربارَشک می

 گونه رنگی به نام و ننگ پشت کردهدیگر چهافتد     وقتی ایمانی از دستِ سنگی می

 پیشاپیشِ لشکری از ایثار راه رَوَد؟     وقتی خورشید خودش سرد شده و درمانده

 گونه مادرِ مهربانی برایِ ستاره باشد     او را در آغوش بگیرد و بنوازد؟چه

 ایفهمی که اصلن هیچ نفهمیده بودهو بعدها میت

 اینبوده است این هستی     و هر دوستی "شدنیفهمیده"که اصلن 

 ربودهیِ مدعی در باغچه بوده     عطر و عطوفت را میرُستنِ یک بیلچه

 امگذاشته در تاقچه     من امضایی سقوط کرده از آسمانگُلی فلزی را میو فقط دسته

 هایِ مقوایی     هایِ چوبی     از آرمانده از ایماندل برکَن

 ست مانندِ هم     دانم که سه زمانِ اصلی را خصلتیمن می

 گذارند بر یک نم     هایی که سر میمانندِ خاک

 ایمزند دَم     نه بازدَم     ما مردهای که در دهانِ عقرب دیگر نه مییا حشره

  را به جایِ پرچم شهایِ خویایم     ما جسدِ تباهیش بردهما تابوتِ روشنایی را بر دو

 ایم     فراکشیده     هامانندِ میدانبر فرازِ ساطورهایِ بزرگ و میله
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 آوردها به زمین بازمیکه به دانایی رسیده     و خودش را از آسمان اما آیا آن خدایی

 گنداب بندد؟     یِ گلویِ با چه صدایی باید     کمر به شکستِ پیروزی

 یِ خودش را دارد     گندابی که هنوز تبِ تبرئه

     ها مندانه از به بند کشیدنِ آوازِ زیبایِ مرغابیگندابی که حرارت

 راند     ای ایثار     و از تناسخِ تنِ خودش سخن می

 یستسویِ دیوارها و دریاها نگی بیزار     سعادت در آنای در خشکی و خیسی از زنده

 سویِ دل     در وصول به دانشِ برآمده از گِل است!  او در این

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاهایِ درستینویسیاشتباه
 همین مردم بی آن که بدانند     از دقت در وقتِ وحوش     دَمِ از 

 کنند     و نوشتنکنند     روی به سویِ نور میشاعران شاخ و دُم را از خویش دور می

 نوشتنِ خودش     گاه از اشتباه 

 هر چیزِ روینده از زمین     رسدها میها و زیباترین سرنوشتترین سرشتبه درست

 که پیامی از گُلی را برایِ مشامی ندارد!     هر چیزِ درخشنده از آسمان

 ای را برایِ چشمی ندارد!     که بشارتِ ستاره

 ها و روزهاست که ساکت و ساکن     مگسی ساعت
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 اشاش که با برخاستنای نشسته     به خیالیِ شفاف و پهناورِ پنجرهبر شیشه

 ریزیم     از همین شاعر     شکنیم و فرومیما درهم می     اشبا پریدن

 شودشان چراغی روشن میمردم بی آن که خودشان بدانند     در چشم

 تن است شود     و آگاه که اندیشه     سوارِ سمندِشان دود میاشتباهات

 شک خدایِ وجود نداشتهیِ گسیختنِ افسارِ خویشتن است     بیهمیشه در پی

 شکند     خودش مَرد است     که هر دستی که چراغی را می

 چیند     وگویی برمیزارِ گرمِ گفتکه گُلی را از گُل

 کند     مال میهر پایی که شرافتی را پای

 بندد     همه از آنِ یک نامرد استگان کمر میزادهای که به آزارِ آو هر مگسِ موذی

 یِ خویش بگریزد     تنگی و تنهاییوحی تا از دل

 آید     رود     یا میتنگان و تنهایانِ جهان میبه دیدارِ دل

 نه!     کند     و رودِ درونِ آنان را شاعر می

     شود وجه و در هیچ کجا شسته نمیگناهِ آن عنکبوت به هیچ

  اندازد ها را به دام میآن عنکبوتی که عطرِ پیامِ گُل و     بشارتِ شادِ ستاره

 سوزاند     سرودِ زالل و روانِ رودها را می

 سازد     می یبرایِ سمندِ سرکشِ خودشناسی و دیگردوستی     افسار

 خواسته است که شاخ و دُم را     اختراعِ خدا     می انسان با

 کوبی و سور کندیِ خودش دور کند     رو به سویِ نور     آینه را پُر از پایتواناییاز تنِ 

   هاست که مگسیهنوز روزها و ساعتاما 

 اشیِ روحِ ما نشسته     چنان که گویا با برخاستنساکت و ساکن بر رویِ رایحه

 کرده یِ پنجره     سخت احساسِ تنهاییاش     پهنایِ حساسِ شیشهبا پریدن

 ناکِ خودش را با پاکی به هم زده     مضطربانه پیمانِ طرب

 میردپژمرد     میریزد     میشکسته بر خاک فرومیمکدر و دل
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 کندکسی شخصیتِ خودش را بدرقه می
 کنندگان مییِ ستارهیِ تو را     وصل به اصلِ عشقِ درخشندهرؤیاها شخصیتِ شبانه

 اند     هایی ناپایدار و تصنعیات     پروانهزانههایِ رویو آشکار که شاد

 هایِ آتشنسبتی با جرقهات بیهایهایی نارنگارنگ و گَردریز     و خندهبا سنت

 خواهم بر نیمکت بنشینممرگ نزدیکِ نیمکت ایستاده است     اما من نمی

 هایی نجیب وجود دارند     چرا که در جیبِ کُتی     هنوز آدرس

 بارندمیفروهایی از آسمان ای     دندانوجویِ دوستی و خندهبه جست هنوز

 ای برف     قطارانِ خویش متمایز شود     و شناخته و مشهور     دانهتا از هم

 کندهایِ مُفصلِ جشنِ شعرهایِ شیرین را برپا مینشینیشب     زندسیاه می هایِحرف

 ءشود     و تا بیاید و بنشیند     هزار شیخانه می دریغا که دانش     پس از تجربه واردِ

 شانهایها     پیلهشوند!     دریغا که اغلبِ سنتشکسته و آواره میدل

 خیزند!     اگر نیمکت بر خویش     هایِ نوخواه برمیبه جنگ با پروانه

 ایستادن باز برودبه امیدِ خدا یا منجی بنشیند     اگر قطار بیاید و بی

 پاچه     شمع چه خاکی را بر سرِ آتشِ خودش بریزد؟     و بلیطِ دست

 باجه     به کجا و پیشِ چه کسی شکایت بَرَد؟ یِخندِ تصنعیلبمردی و از دستِ ناجوان

 آیند     یِ تو مییِ رؤیاخانهآنان که به میهمانی

 رندیِ تو ارتباط داهایِ کودکیخموشانه و مخفیانه با ماهِ آسمان

 گشایند     ای نمیهایی که درِ خود را به رویِ هر ستارهآسمان

 نشینند     سیاهی دورِ یک میز نمیبا هر دندانِ خنده

 نوشند     شعری سطحی و ناپایدار را نمی

 نشاندکند     او را در قطار میکسی شخصیتِ خودش را تا دَمِ در ِ قطار بدرقه می

 شوداش مییِ رفتن به سرِ کارِ روزانهو راهی     گردداما خودش برمی

 ست     ا هاییتلفنها و شمارهاش     آدرسکسی که در کیفِ دستی
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   خواهم بمیرمها نمیکه من هنوز از آن

 

 

 ام؟چه من
 یِ خورشیدند در زمینگذاشته هایِ شعله و به جاها دستانسان

 گیرددیگر ایمان و امید میاز یک  دهد   دیگر گرما میشان به یکچنین که قلب

 دمد     معناهایی که از گذارشانشان معناهایی رنگارنگ را میو دهان

 یِ جاسوس     ماند    نامِ آن سایهردِ پایی خدایی ناشناخته بر زمین باقی می

 ای یِ ضدِ عفونی کنندهاش توسطِ هیچ مادهآن سوسک چه بود؟     که سیاهی

 شود     آبِ داغی     شسته نمیهیچ صابون و 

 گان     با هیچ نفتی سوختهیِ پاکِ آزادهبه هستیاش و نه آثارِ آسیبِ رسانده

 یِ متعددِ یک خورشیدند     قلوبِ متعددِ یک خداها اشعهانسان

   یِ سوسکست     که مأمنی مطمئن برایِ سایهو انتحارِ واژه از یأس به دهانی

 اش کرده است سقوط     ه صدایو از دردِ سازی ک

 گذردهایِ تنِ خودش     چه افکاری میسلول تَکِداند که در مغزِ تَکهیچ کس نمی

 اش     چه دستی چراغی را روشن     هایِ روحیِ اتمدانهو در فضایِ ظریفِ دانه

 ام؟     ام     چه منکند     من که در این چمنیا خاموش می

 گُلی     چه تویی؟     یک آورِ گلویِ یِ بیماریگیاز بیگانه ایتو که چهچهه

 خریدندیِ ناچیز میاگر شعرهایِ رنگارنگِ آن پروانه را حتا به یک سکه

 ومانی نبودند     خانگی کشیدن و بیها مجبور به گرسنهحاال دیگر نان

 گردیدندنی نمیدر به دنبالِ قاتالنِ معهایِ امنیتی     دربهمأمورانِ سازمان

 رفت     پرید و نمید عجوالنه از سرِ تنور نمیوو د

 تا خودش را جاودانه در حبابِ کفِ صابون پنهان کند     در غبارِ ردِ پایِ خدایانِ دون!   
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 زدهمراتبِ تبسلسله
 شانهایِ دستبا کره و عسل و مربا در شیشه     انگار در آن دنیا هزاران باکره

 اندشان     سخت منتظرِ ورودِ تو به بهشتیِ گُل در پیشِ پایهابا دسته

      اندزَر     خیرِ مَقدمِ تو را نوشتهباالیِ در با حروف و 

     راگی مراسمِ سفر و جاودانه دهکه تو چنین شتابان و به جای آور

 ز این هاویهکنی اات نماز و روزه و زیارت را جمع     و داری خودت را منها میدر چمدان

 کشمدادش     فریاد میای که من در آن     از اسارت و از دستِ بیاز این هاویه

 رسمکاوم     به عقیقِ مقدسِ مقصدی نمیاش را میو هر چه زمین

 با غبار ای که در آن بادها     از این هاویه

 پوشانندرویان را میشتابان رویِ جایِ پایِ ماه

 اند     در کار نبودهجا هیچگاه     جویانِ حقیقتی هیچمهجوری که انگار هنگا

 آید     نِ ما برمییِ تهایِ ناشناختهاز اعماقِ تاریکِ سلول

 اجاقی که جانِ شما را روشن     دلِ شما را گرم     

 پزد     مزه از لغات را میتان غذایی خوشو برایِ دهان

 ساز     دانو زن اجاقی که شما را آزاد از زندان

      خواهدخور میهایِ نزولضربو رها از جدولِ

 شود؟     چرا نشود؟رسد     مچاله میچرا مقصد تا از دستی به دستی دیگر می

 اش؟     گانمگر جهان تابوتی بزرگ نیست     و مردمان مرده

 اش؟     و مردمان کودکان     ای بزرگ نیستمگر جهان گهواره

 گان نشسته بودند     شاید آن خورشیدِ گریزانهایِ این سالن ستارهدلیاگر بر صن

 شد     حاضر به خواندنِ شعرهایِ خودش     در برابرشان می

 دانی که چه پُردرد استروی با چمدانی در دست    و نمیتو داری می اما حاال

 شودره و عسل نمیندانستنِ این که ماحصلِ نماز و روزه و زیارتِ زیاد     مربا و ک
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 ضرب     پرداختِ رشوه و اعدادی از ربایِ جدولِو تو را بی

 هایِ آسمانیدهند     کتابدهند     به دَمِ آتش هم نمیحتا به جهنم هم راه نمی

 اند     یِ زمینزدهیِ سلسله مراتبِ تبهمه آینه

  لغزند    درخشند و میهایی که ناگهان بر سطحِ زبان میسخن

 بران     زنزمستانِ ضمیرند     و نه حتا یکی از آن همه پیغام یِزدهبازتابِ اعماقِ یخ

 هایِ این سالن اشعار نشسته بودندای ماه     ای سپیدتن     اگر بر صندلی

    شدمفشان هم مییِ آتشبه خاطرشان شاید که من     حتا حاضر به ورود در دهانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنرمندهایِ مولکول
 یک مولکول حتا اگر هنرمند هم باشد     

 بارِ تو که پُر از کلمهآید؟     کولهاش برمیها چه از دستیِ نرد با کهکشاندر بازی

 دارد؟     ات برمیبه کارِ چه چیزی     و چه کسی آن را از دوش

 ها     مشغولِ شکافتنِ معنا     ای سیاه در میانِ برففرشته
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 ام به تماشا     خودم ایستاده تر ازطرفد ثانیه آنمن که چن

 زنند     یِ خودشان را آتش میگیهایی که زندهو هیزم

 هاتا دنیا تازه و خودشان باز زاده شوند     ایمان داشتن به تن نداشتنِ ایمان

 بسته قربانی کردنبسته قربانی شدن     از چشمکند از چشمتنور را دور می

 ند حتا اگر مولکول هم باشد     و گرفتارِ وهم و بیماری     باز هم دو گردنیک هنرم

 شود در گفتنِ آریاش خالصه میگیو سه سر باالتر است از کیهانی     که زنده

 آوردراه میهر کلمه     کلماتِ دیگری را در قطارِ خود به همهایِ غلیظِ حیوانی     به غریزه

 رسد     رسد     یا اصلن نمیخواسته میو شاعر به مقصدی ناخود

 یِ باران     کسانی به نامِ عشق یا دوستی     تنهایی

 کنند     یِ خودشان را بارِ بامِ دیگران میو آالمِ روحی

 یِ رفته     کنند     ای فرشتههم نام هم برفِ دیگران را سیاه می

 هایِ خسته      معنیجا جمعِای تنها در تهِ معطرِ تربت خفته     این

 از گرفتارِ آن چیزِ بزرگِ درونِ شورتِ خدا شدن     اندبه شکافتنِ خویش کمر بسته

 اند     رَستهدیگر گی نیست میسر     اش زندهآن چیزی که در فقدان

 کندیابد     با جانِ خودش بازی میخَلقی که چیزی خالقانه را برایِ بازی کردن نمی

 زند     یِ خودش را آتش میگیزی از مرگ     زندهگشودنِ رابی

 تا مگر خاکسترِ گیسویِ دیگران مجرب شود     و دهانِ تنورشان توانا به گشودن

 ها بر دوش     باری از مولکولتو با کولهبه نانِ شعر را سرودن     

 اند از هوش     شان از ازدحام رفتههایی که نیممولکول

 برایِ فروش     ای یارِ قربانی          روی برایِ خریدداری میبه کدام بازار 

 یِ پلکانی     و باالروان از آندَمی درنگی کن تا ما با پیدایی     ؟ای یارِ پُرکوش

 به نوازشِ رویِ عجیبِ تو     به بوسیدنِ مویِ غریبِ تو بیاییم     ای بلعجبِ واالجا

 ای سردار     سر دار ای دو گردن     ای سهرا      جان هاای هبه کرده به تن
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 اندها دست و پایِ کلماتانسان
 چپ به من نگاه     چنین که چپ     اممن جایِ تنهایی را تنگ کرده

 یِ خویش است     تالشِ تو به خوب نشان دادنِ خودو خواهانِ خروجِ من از خانه

 انددست و پایِ کلمات هاات از همه بیش است     انساناما گناه و ننگ

 گی ها را سرشار از زندهیِ استکانای     که همهو خورشید کتری

 کند     هایِ زمینی میو زمان را لبالب از عشق

      گان در یک تصویرگان و زندهاند مردهسانیک

 شان     نگاه اند و درخورند نه نان     ساکتشان نه تکان میهیچ کدام

 ان     هایی روست نهان     عشق شنازیروشنایی ر

 تر     ام     تنگیِ چپ هم بریدهتنهایی جایِ مرا که از نیروهایِ سیاسی

 کند     ای درخت تر میام را سرکشتر     و اشیاءِ اتاقام را تاریکجان

 هستی؟ یِ اشعارِ سبزِ خویشگیگونهیِ بار و برگِ خویش     از چهآیا تو راضی از توده

 رقصند وات میهایآیا مستانِ خوابیده در زیرِ خاک     با چنگِ ریشه

     ؟ دهندمیسر یِ جدیدی را بینیآوازِ جهان

 اش پیدا نیست     جوشد که سازندهای میدنیا در کتری

 خواندروز میهایِ شما را شبانههایِ ما را بداند     دریا اشکو تا سببِ شوربختی

 سازد     خانه اگر از خودش خارج شودهایِ تمساح میلمِ خود را از استخواندریا ق

 اگر خدا را در اشیا بشکند     

 دیگر تشخیص     اش با چه چراغی چپ و راست را از یکدیگر ساکنان

 ای؟     ذره ذاتِ پاکِ عشقی واال را در پیالهگونه بریزند ذرهو چه

 نوشدهایِ زیبا مییِ لحظهرابی قرمز را به سالمتیکند و شای دست دراز میالله

 بازگشت     دریغا که دیرگاه     هایِ بییِ لحظهبه سالمتی

 هایِ تو دانست که انسانشانه     گاه که برف بر گیسویِ من نشستیعنی آن
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 اند     تصویرهایی مخترع     تصویرهایی متحرک و متکلم

    اش نسوزنده از داغِ هیچ فانوسی!ثابت و     دل یِ تصویر افسوس کهاما صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسیدن به نرسیدن
 گذردهایِ کیهان میجهد     از کنارهشکنجه از کنجِ جانِ خویش می

 اش     یِ کرجیهایِ تو     سنگینیترین ارجی به رنجکوچکو بی

 روح موتورِ آنآورد     بدن اتومبیل است و هایِ مرا از پای درمیموج
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 موتوری که تشخیصِ خیسی و خشکی     خساست و سخاوت     

 اشهایِ میلیونیکندذهنی و زکاوت با او است     در زیرِ این آسمان     با چشم

 اش     چه کسی در بندِ آزارهایِ آبی اسیر ماند وکمانیهایِ رنگینبانبا گوش

 و فرش در عرش پهن کرد؟     چه کسی از خویش فرا     از اثیر گذرا     

 مقصدیگی     به بیخانههایِ تازه از خویش     به بیهایِ باران در قرائتقطره

 یِ خویشگیخواهند در فرصتِ کوتاهِ زندههایی که میرسند     به لحظهبه نرسیدن می

 هایِ کیهان از ماللت     بیش از پیش از مرگ کام بگیرند     کناره

 پیاله شوندهایِ شکنجه     همروند تا با جویمی لذت را به جا گذاشته     هایِالله

 روح اتومبیل است و بدن موتورِ آن     

 هایی از بال و پرِ او باقی وای که کُرکدر به دنبالِ رانندهو جاسوسانِ جهان دربه

      هایی از خودشناسی     نه!ای     با پنجرهخودش پریده و رفته به خانه

 مرا پیدا نخواهند کرد     من تنها یکی از میلیاردها میلیارد اتمی هستم

 یِ آه و اشک و گالیهگینتیجهشان فرض     و از بیآغاز و پایانکه تمامتی بر امتِ بی

 هایِ خویش     هایِ تازه از قطرهدیگر عرضی نیست     تو در قرائت

 گان     یِ لقِ ستارههابه حرف     رسیبه آسمانی معلق می

 پس پیش از از پای درآمدن     / شان با گیسوانهایی که قرابتبه برف

 پیش از جاودانه نشستن در ماشینِ خاموشِ خواب     

 یِ زیرِ خاک     و پیوستن به تنِ خشکِ سرابهایِ خالیو رفتن در خیابان

 بگذار! "هستی"فتِ صیِ سیمری از زَر را به یادگار     بر رویِ کلمهزَبَ

 ها مولکولی را که با قلم یا قدم     و گرامی بدار رنجِ میلیون

        کردند!میبرایِ رسیدن به نرسیدن تالش 
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 هایِ ناطقمولکول
 امو شُرشُرِ شعر در خون     یِ شَر استگیهایِ همیشهتَرَکِ روحِ من از شیشه

 ن     از جنونِ جاری در جوانبِ جورواجورِ جها

 گرچه انبوهِ متراکمی از مولکول جمع آمده است در پیکرِ تو     

 تر از کم هستی     و نامِ تو را بر خود گذاشته     باز با این وجود     تو بیش

 بندداش میترین پنجره نیز     خود را به رویات مگسی     که زنگاریو مستی

 یِ خویش بردارد     یِ خستهوحی تا بارِ آزارمندِ تنهایی را از شانه

 رودننگ برایِ گیسویِ پُرپشتِ شعر میکار و پیکارش را ول کرده     به خریدِ رنگی بی

 اش در زبان     این اسیرِ سود و زیان     انسان     این موجودِ خانه

 خورداش     در کهکشان ورق میهرگز نخواهد رسید به درختِ گزی که بخت

 ها مست شده     مرگ را فراموش کرده     ر     مولکولبا آشامیدنِ شع

 اند     پذیرند     صدرنشینیِ هیچ خدایی را به جان نمیگیو برده

      اندینزگرچه به ظاهر سوارِ غباری در زیرِ 

 کندرفته     شناسایی مییِ شَر را رفتهگیهایِ همیشهکار و پیکارِ من شیشه

 کندها     جلوگیری میت     و نه از جنونِ جاری در جانِ موجاما نه تمساح را شکس

 واره در بندِ محکمی از غم استتر از کم است     همکار و پیکارِ من خیلی بیش

 هایِ جهان را باز یا بسته     غباری به نامِ انسان را عزیز و بر صدر زیرا زبان در و پنجره

 بختی!     نشاند     خوشو غباری دیگر را خوار و در حضیض می

 یِ موقتی در ظرافتِ دقیقه     ای خانه

 هایِ متجسس و متحجر     ات از سررسیدنِ مگسای دغدغه

 کَنَند     هایِ وحشی و جاسوسی     که بال و پرِ وحی را میمگس

یِ دینِ عشق را     هایِ نامالک و نادینوشیدنِ شعر و شراب را ممنوع     و مولکول

 سوارِ هستی     ای شمشاد بختی!     ای شَهکنند     خوشسرافکنده می
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 ها نثارِ پایِ تو!     زیرا تو به تو آموختیلگُیِ تو باد!     تمامِ تمامِ یادهایِ زیبا ارزانی

 بر خاک که زمین برگی از درختِ درخشانِ کهکشان است     برگی فروافتاده

 ش تپنده     برگی که دیر یا زود     ولی به طورِ قطعیااما هنوز زنده     هنوز قلب

 ای سرد و طبیعی     سرانجام به دستِ شومِ حادثه

 یِ آدمی(زایی برآمده از زنگارِ ذهنِ آدمی)ذهنِ زنگارییا توسطِ جارویِ لجوج و لجن

      دانِ نادانِ نابودی منتقل خواهد شد!     به زباله

 

 

 

 

 

 

 

 هایِ رازِ روحروازهوارِ داوجِ خدای
 تکراریِ بیهایِ زنگاریای     با قوسرنگِ نگین     بر حلقومِ حلقهیاقوتی یِطغیانِ نغمه

از جنسیتِ نی     در مسحور ساختنِ قلوب      جنسیت     یا فراتریِ نوایِ بیو توانایی

 آید     زار برمییِ نیکه از پسِ دانایی

 پرسد:کِشد     و میشود و سر میایِ خویش بلند مییِ پاهنسیم رویِ سرپنجه

 دردی با حیواناتِ مظلوم و دردمند ندارند؟چرا ددان احساسِ هم»

 هایی چون زنگارو انسانهایی از همان آغازِ زادن     چون زَر     چرا انسان

      «ند؟باراز آسمان بر روزگارِ پهن شده در زمین می

 امام     به یقین نه اهلِ دنیا و نه اهلِ دیناقوتی رنگِ نگینی یِمن با طغیانِ نغمه

 نه هفت سین     ام     نه سفره دارد و نوروزِ همیشه جوانِ هر ساله
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 ای از جیبِ ناخدایی     نه ماهِ ستایشِ خدایی     نه ماهی

 ازار نیستتأثیر     ای گرگِ پیر     آن دنیا که بای سرایشِ شعر و نوایِ ساز بر تو بی

 جا باز آریخودت زَر به اینجا ببَری و     بیتا تو با خودت سیم به آن

 راه بیاوری     در آن دنیا هم ددانتاریکی را تنها ببَری و     روشنایی را به هم

 گذارندهایِ شریف پا میگذارند     بر شیشهها دام میبرایِ سؤال

 کدام ماه را به آسمان       کِشند تا ببینند که بینایی   و سر می

 یِ دوستان     نگینی از دشمنیحلقهکند     کدام ماهی را به دریا تبدیل می

 یِ دشمنان     نگینی از دوستی دارد     کفن دیگر نه جیبی و     حلقه

 هایِ خود دارد     ای را در نزدیکینه گنجه

       زیرِ خاکهر روز جشنِ نوروز و بزن و بکوب است برایِ حشراتِ

 ترین آب را دین     سرایشِ نورهایِ نوین     و تردیدی جاودانه     و اصیل

 یِ پاهایِ خویش بلندشوان و پُرسان که:به هر باور و به هر یقین     آبی رویِ سرپنجه

 ای     ای     اگر که تو تمام شدهاگر که تو مرده»

 با عشقی حقیقی          عقیقی هِگاست که از آغازِ رفیعِ نگاهپس آن کی

     دست در دستِ نسیم آید و پایین میباوری به تقدسی     بی

 ای     زند درِ خانهای     میگذارد به پیچِ کوچهپا می

 «گی     مست از عقل؟وگویِ رودهایی     عاشقِ زندهیِ گرمِ گفتشود به حلقهو وارد می

 گناهِ خود     هایِ بیذارنده بر دلِ گُلمن یاغی بر باغی هستم داغ گ

 آموزند گانی که به ساقیانِ خود     دیانت و دغلی را میو بیزار از تشنه

 هایِ راهِ خود خیانت کرده     روانی که به چراغراه یاغی به

 کُشند     آری     چون و چراهایِ آنان را می

 موجد     میدار ی در دلِ دلدردتر احساسِ همهر چه بیش

 شود    تر میهایِ رازِ روحِ آدمی نزدیکوارِ دروازهدریا به اوجِ خدای
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 هارقصِ سایه
 ای از بینایییِ مردمان را پایداریها     دیدهتمامِ اشیا و پدیدهو رود     با ورود به جانِ 

 دیگر راها یکیِ یورش و کُشتنِ تنبخشد     ریشهشان را دستی از هشیاری میو دل

 یِ شکم است     اندیشهیِ بیدر بیشه

 یِ آسمان یِ کواکب به قصدِ شناختِ فطرتِ قلمِ قدیمیو هر چه غرق شوی در کتیبه

 رود     گین بر رویِ زمین راه میمی غمباز هم کم است     نَ

 یِ ذاتِ زادن؟ خواهدِ خودش؟     از چراییآورد از چه میو سر در نمی

 یِ بدی     اش؟     بدبده اگر برود به بدرقهیِ وظیفهاز آیایی

 اش پوشالی بیشیِ این و آن حسدی     دیگر نامبختیو هر دَم بکند به خوش

 ستگی تهییِ باد نیست     و آوازش از آشکار کردنِ رازِ جاودانهدر دستانِ خسته

 شیدی     گی     و در مرگ خورهاست تمامِ تکاپوهایِ زندهرقصِ سایه

 شید و کیدهایِ مردمی      یِبرمالکننده

 ای     یِ اللههایِ راستینِ نهفته در ریشهیِ عشقنویسنده

 توان یافت     ها میمولکولِ مرا در جانِ تمامِ اشیا و پدیده

 توان تاریکی و هم روشنایی را بافت     ام هم میبا کلمه

     ام هم نوایی االهی را نواخت با چنگ

 سره ساخت     پناه را یکهم کارِ موجوداتی ضعیف و بی

 کند     ها پرواز میها و بدیخوبیاز رود اما باالتر 

 از خورجینِ اختراعاتِ خداوارِ خودش خوراک و نوشابه درآورده     

 کند     رودی که تو هستیاسیرانِ قفسِ هستی و خواهانِ نور را     سیر و سیراب می

 هایِ نظامِ عامِ عالم     ینظمات از ادراکِ نظم یا بیو مستی

 ات پُر از جوهرِ شخصیتِ جزءجزءِ موجوداتِ جهان     و قلم

      نیستی  هستیبر دیوارِ ای بیشبا این وجود دریغا که تو هم سایه
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      ای بر دیوارِ نیستی هستییا سایه

 اش؟طول و عرض و ارتفاعِ وظیفهخواهدِ خودش؟     دیواری خسته از دستِ چه می

 این کلنگ را تیغه از عشقی درخشان و راستین     از هوشی تیز

       اما دسته از نفرتی فرومایه و عفریتی سرشت است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غافل قفسی
 قدر محوِ تماشایِ قد و قامتِ آینه شده بودیم     ما آن

 دیدیمگاه نمیسویِ قتل یِ خودمان را     روان بهبستهکه تصویرِ دست

 گوهر و     ریشه در سراب دارندمان بیهاینامهدانستیم که گاهنمی

 کنندها را حمل مییِ کتفیِ شکستهریزههایِ خویش     خردهو بارها در کوله
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 مان در ظلماتگاهیِ نور اما جایما اسیرِ سیرتِ کلمات بودیم     ستاینده

 ست با اشکِ تمساح     در نهان     نسبتیو نادان که ناودان را  

 یِ تلفنِ خودتانگیرید     از گوشییِ هر تلفنی را که میحاال شما شماره

 کندشنوید     و هر چه آینه از خویش سفر میگان را میصدایِ مرده

 یابدگذارد     باز تصاویرِ دیرین را در دلِ خویش بازمیمی یها پاو به دوردست

 گانی که آیا نورشان برایِ چهاش     ستارهگانها ستارهکشان است و برگدرخت که

 خواناند؟قناری را می    چه هدفی  تابد؟     چهچهه به خاطرِبرایِ که می

 یِ تلفظِ آن صدایِ موعود بودیمقدر مشغولِ چشیدنِ شیرینیما آن

    گانِ آشنا را بر بامِ خویش فراموش کرده  که وعده با پرنده

 هایِ غافل در میان ننهاده بودیمشان را با قفسیِ کَندَنِ بال و پرِ نامتلخی

 یِ اشعارِ آن شاعر     گییِ تر و تازهو ندانسته که تنها خواننده

 ش خواهد بود     ا تنهایسرانجام دفترِ

 گاهی دیگر رفتن     گاهی به قتلتمامِ عمر از قفلی به قفلی و از قتل

 گان را از تلفن بشنویتازه امروز     صدایِ دیرینِ مردهرایِ  این که تازهآن هم ب

 رسنددیگر میها به یکگانی که مبارزانِ دیروزند     و فردا وقتی که در خیابانمرده

 «ای؟ات گذاشتهرفتن از پول     در زیرِ پای قدر پله برایِ باالچه»پرسند:دیگر میاز یک

 یِ دریا     تنها برایِ حملِ تابوتِ تاریکِ ماهیان     خستههایِ نه!     کتف

 دستِ جالدانِ آینه ا برایِ آن زاده     تا پابسته باساخته نشده بود!     و نه تصویره

 هایِ زمینی یا آسمانی داده شوند!     تحویلِ آیین

 

 

 

 



62 

 در میانِ دو شعر یپرواز
  رونده به زیارتِ تمامِ چیزهایِ زیبا و رفته از یادبویِ یاسی گیج از افکارِ زیاد     بادهایِ

 اشکی خشک و لباسی خیس     چشمی شنوا و گوشی بینا     

 اش     و خورشیدی که با خودکارِ زرد و سوزان

 نگارد     سان میگی را در همه جا به یکزنده

 یِ ساده و صمیمیهارُفتههایِ مختلفِ هستی     با آبرفتِ رفتارِ آدمی در عرصهپیش

 شعری بلند      و بافتنِ     خت در ارتباط استهایِ صداقت سبا ساقه

 هایِ رنگارنگ     آیا آن یاس را گیج شده از افکارِ شدید     با اعماقِ دلِ نخ

 یِ سپیدِ معنایِ جهان بودآن یاسی را که عصاره     اش که دید؟در سرِ راه

 ها هم پیروز     نِ دیروز     آن در شکستچرا آن مبارزانِ پیرین و دیری

 برانگیز     آب رَفتگونه عجیب و تعجبهنگام     اینگونه نابهشان اینهایجان

 شان کوتوله و زرد     از دلِ خاک سرزد     رویو آب

 رفتِ آدمی عمودی استشان از ندامت و تسلیم دَم زد؟     پیشکلمات

 ها     چراغیچراغی یا شکستهبی    ها به شناختِ چاهِ چرایی

 هایِ تاریکِ روزگار     یِ ترانهو به ادراکِ علتِ اتراقِ تکراری

 یِ یاس خانه کردههایِ کوچکِ کوچیده از خاک     و رفته و در جانِ شوریدهدر حنجره

 تو ای رمیده     ای بادِ رونده به زیارتِ چیزهایِ زیبا و از یاد رفته     

 اش نویسنده     خورشید دوستیده     و با خودکارِ زرد و سوزان ای با

 و شخصیتِ آدمیان را دوگانه     سانها را به یکها و مستیها هستیدر تمامِ سرزمین

 یِ سقوطِ یک احساسِ سنگین در آبتو به من آموختی     که از هنگامه

 شودیِ وجدانِ خدا خیس میپاشد     و جامهسوی میسوی و آنخوابی رنگین به این

 دامنان     هایِ این به ظاهر پاکپیلهکارِ صابون به شستنِ شیله

 شود     یِ پروانه     از این هم بیش میو نشان دادنِ روسفیدی
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 در گور      ندیِ جایِ تکان خوراگر ترس از تاریکی و تنگی

 بودنبستنِ جاوید سویِ چشمنهایِ آاگر هراس از ناشناخته

 شکسته و خسته از شَر      جهان     دلیِ مردمانِترینهبیش

 کشیدند     از شعرِ رویِ زمین     جامِ شیرینِ مرگ را با رغبت سرمی

      کشیدندبه شعرِ زیرِ زمین پَر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ زیبایِ دانشدوشیزه
      شده استکفشی گمدنیا لنگه

 اش بیرون آینده      تاریکِ درونیِهایی از بیشهاشباح و اندیشه

 هایِ تباه و مقصدهایِ اشتباه برنده     آدمیان را به راه

 هایِ خونینِ دلِ ما خندنده     به ریشِ صورت و ریش

 یِ دیگرِ خودش گرینده     اما در غمِ فراقِ لنگه

 اگر شاهدی به شهادتِ خونینِ شقایق وجود نداشته باشد     
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 بادبانی به دادخواهی فراکشیده شده بوده استروزی ر که قایقی در کار     و انگار نه انگا

 یِ سبز از چراغِ قرمزِ سرِ چهارراه ممنوع وانگار نه انگار که عبورِ خنده

      گیچهرهیِ زیبایِ دانش محکوم به بیدوشیزه

 و حملِ چادری بر سر و در بر بوده است     

 ای از کفشِ خویش راکرده لنگهن و گملنگاها لنگاشباح و اندیشه

 ماند به جا     و در ابر و مِه دریغا     شان ابر و مِه میاز نشانِ پای

 شوند     یِ جالد و قربانی از هم بازشناخته نمیکه چهره

      یِ ماهاست فاصله اندازنده بینِ دوستییِ تجارب دیواریتلخی

 هایِ مختلف نشاننده     در قایق     ما را هر یک جداجدا و دانشِ کوچک

 مان     اما هنوز زندههایِ بیمار در دستبه جوانبِ جورواجور کشاننده     با مشعل

 گذرد     ن میگاوگویِ گرم با ستارهاش به گفتهایکسی که شب

 یِ سردِ ابرها     راهیاش به همو روزهای

 از زمین تا آسمان فرق دارد      دیگر مردمانیِگیاش با زبان و زندهگیزبان و زنده

 شان نه از یک زمستان لرزانلباسی آویزان و     کفششان نه بر قالبِ یک چوبهکال

 یِ من به خاطرِ گذشتنِ آب     از سرِ گریه استریزه گریزان     خندهنه از یک سنگ

 سوزاندن را عاقبت آتش میدانند     که چادرِ ماهیایِ من به ریشِ آنان که نمیخنده

     آیدتنِ ماه     به ناگزیر از زیرِ تزویرِ ابرها به در مییِ سیمینو دوشیزه

 ای سرافراز     ای شیهه     ای شهیدِ زنده     به آن مردمان بگو که هر یک از آنان

 شده است     کفشی گمهر کدام از آدمیان     خودش لنگه

 جویدیِ دیگری را میشدهکفشِ گماش     لنگههایشقها و عقراریکه در بی

 میرد!راهِ جهان میدرنگ خودش به همو هرگاه که آن را بیابد     بی

 

 



65 

 شبی شنیدی که تو شهیدی
 شبی شنیدی که تو شهیدی     شبی که دریا در حالِ دعا و استغاثه بود

 جنسِ دود و دغااز شان که و به تنگ آمده از دستِ شناگرانِ پالستیکی     و پاهای

 گشتنام     به دنبالِ خودش مینام یا بیای گمشبی که پرنده

 یِ انسان     آور برایِ هستیای هویتبه دنبالِ دانه

 گانِ جهان مزاج بودنِ باشندهدَمیهایِ پرچمی بلندم که به دَممن چینی از چین

 مستحضر است

 شخصیت      داوری و رواجِ کیشِو برحذر از پیش

 یِ چشم و دیدن     و رفاقتِ پا و جاده با هم     جاودانه نیستدانم که دوستیمن می

 اندداروهایِ امروز     نیشِ زهرآلودِ فردایگانِ پریروز     اربابانِ دیروز و     نوشبرده

 هر شهیدی در خویش     نیمی روز و نیمی شب     نیمی صید و نیمی صیاد است

 دها و صداها نیز در نهایت     همه خوراکِ باد است     حتا یا

 آید     هایِ پالستیکی     سر به سنگ مییِ اللهداوریپیش

 آید     بستن به آنان     به ننگ میای با دلهر پروانه

 اند     اما از هویتِ خود به تردید ویِ گرمِ یک کهکشانگان گرچه در خانوادهستاره

 فشانندتنگی به اطراف غم میوجودِ خدا نگران     و از تنهایی و دلاز فقدانِ 

 ای     تو شبی از شهیدی شنیدی که دریا شده

 بَرَند     ها بر سرِ دست میات را ساحلیان در صدفو دعای

 ها در اندیشه     ات پرچمو از چینِ پیشانی

 شوندود میهایِ پرستشِ تمساح سوخته     دات کیشیِ دلاز شعله

 بَرَندهایِ مرا مییِ چشمنوشته     سفیدند هایِ دوردستِ ابر     کاغذهاییتکه

 هایی     سر از تن جدا شده     بارانند به رویِ سرزمینو آنان را می

 گیای در مرزِ دیوانهنام     دانهنام یا بیای گماش دانههایجا که بر بامآن
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   گرددیِ انسان میآور برایِ هستیای هویتبه دنبالِ پرنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میرده میقطر
 ماند     میرد اما دریا به جا میقطره می

 گذارد     ها بیضه میآمیزِ انساناش نگاهِ ستایشدر آشیانِ دل

 دارد     بارِ مالل را از دوشِ ملولیانِ ساحلِ آشنا برمی
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 ات داری     محکم ببند     هایداوریتو درِ دیگی را که در پیش

 !     تو بیش از این و هر شبگذار را نیازاردراه و راه اش مشامِتا بوی

 ها مکن!     سرِ سعادت و سُرورِ مردمان را مبُر      ازدواج با جنایت

 یِ تو را نیابدتا نفرینِ زمین بر پشتِ اسبِ آسمان ننشیند     و خانه

 داری!     کفش و کالهِ من کجاست؟ یِ خودغ را در پاای که بدی را بر سر و درو

 گیرد؟را با مترِ تمساح اندازه می چه کسی مساحتِ معنا و معنویت

 یِ درخت     سرودِ سردِ سفرِ کدام ابر را     این تنِ به جا مانده در تنه

 ها     خواند؟     چراغِ سبزِ سبزهوارانه میدارد سوگ

 کند     و چراغِ قرمزِ اللهآدمی را در کردارهایِ طبیعی     صادر مییِ ورودِ طبعِ اجازه

 میردیِ وجودِ انسان میحُکمِ نریختنِ خونِ هیچ خلقی را امضا     قطره

 اما دریایِ درونِ دلِ انسانیت را     

 کندگیرد     از جای بلند میاش میهایجنگل به رویِ سرانگشتانِ سبزِ شاخه

 اش در امان بدارد     گانِ خاکزندهتا از هجومِ خ

 تواند بازستانید     کس اندوهِ مقدسِ ما را از ما نمیهیچ

 تواند ستیزید     گان نمیکس با معنایِ بلندِ ستارههیچ

 یِ درختان ومان در تنهجا تنایم     اما اینما گرچه با ابرِ آسمان و موجِ دریا رفته

 مانهاییِ تجربهگشودهباقی مانده است     باغِ دروازه مان در آوازِ مرغانحنجره

 یِ عشقها را لغو     و دندانِ لقِ تکبر را کشیده است     ای جایِ خالیداوریحُکمِ پیش

 گذاری     هار با کسی از لب بر لب گذاری گونهحاال دیگر چه

     ن آمده هایِ تازه بیروکه از آن راه    بگذارد در زمین ای را بیضه

      کندمیهایِ بدی و خوبی را طورِ دیگری تعریف سنگ

 ای کردتوان خدا را راضی     به دست کشیدن از بازیگونه میحاال دیگر چه

  اش عاشقِ ازدواج با جنایت است؟ که پای
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 یِ پُرآزرمپرنده
 اش را کجا بگذارد     هایدانست که دستاز خجالت نمی

 ر کدام خاک بمویاند     اش را بپاهای

 اش را بر کنج و کنارِ سقفِ کدام افق بچسباند     هایو نورِ چشم

 بَرَد     ای مرا به منقارِ خویش گرفته میزمزمه

 هایِ هنوز نیامده     هنوز آوازی را نخواندهیِ اندیشهگمارد به پاسبانیمرا می

  یک تردید     برگی چنین مجنونزاران     چون قیامِ بلندِکارد در یقینمرا می

 شوریده و عزمِ سفر کرده از دامنِ مادرِ خود بید     چه کسی و در کجا دید؟

 کند رقصِ زیبایِ بانویِ نور!     ببین با تو چه می

 وی از درونِ خویش     ای بیرون رَخواهی اصلن لحظهکه تو نمی

 ات پیچیده استمان به دست و پایای     که مثلِ ریسروییزنی به کمو هی نوک می

 و به گرهی ناپیدا     نامِ خدا را بخشیده است     

کند     یاری مییِ جهان را آبحقیقتیو بی     چکدمیفروها چشم سقفِ افق از میلیون

یِ عطرش به خودشناسی     از تالشِ شبانه     یِ الله با خودشیِ روزانهاز گالویزی

هایِ زنگاری     ای که به تکرار     ای پاسبانِ اندیشه     شودامِ شعر زاده میای به نپروانه

 آری     مرگ را بازمی     بَری وگی را با خود میزنده

 اش     ات بیرون     برایِ به سفر فرستادنو کاردی تیز و زیبا را از جیب

 یِ بیدهایِ نجیب و شوریدهبه تعقیبِ برگ

 از کارزارِ پُرآزارِ روزگار     آزرم     از کارزارِ بیشان نان که مویبرایِ کُشتنِ آ

 یِ به منقار گرفته را     من این زمزمه     سراسر برآمده است روسفید

 چنان فراپروازِ من با دو بال از تردیدبه هیچ زمینی فرو نخواهم سپرد     و هم

 نخِ خدادانم که گرهِ بیمن می به سویِ رقصِ زیبایِ بانویِ نور خواهد بود    

 حقیقت     زارِ بیگاه گشوده نخواهد شد     و در هر کجایِ این کشتهیچ
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 شعری اگر بروید     ریشه در پنداری خشک خواهد داشت     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیندها برایِ تو به صدا درمیتمامِ زنگ
   برایِ احرازِ سرافرازی     تو حاضری که سر ببازی   

 ات را     یِ ابزارِ ظریفِ نبضتو حاضری که آهنگِ زنده

 ات را خالصهآغاز و پایانِ هستییِ خونینِ مرگ بکشانی     و اقیانوسِ بیبه آهنگرخانه

 لحد     بسته بر سنگِیِ نقشنوشتهدر چند قطره
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 ماند     شعری ملتهب     جواب میزنگِ درِ خانه و زنگِ تلفن بی

 خوابدهایِ بکر میگذارد     با شطِ روشنی از اندیشهیِ شب میزدهبِ تبلب بر ل

 جنبدها میتان رازِ گهوارهای که در درونهایِ تازهزاید     ای چشمو سحرگاه مرا می

 هایِ پارسا و نویسا راگیرد     آیا آن دستو از آن جنبش     جهان ایمان و امید می

 ذره و جداجدا     ذره هایِ عاشق را    آن دست

 کنند؟     شان به کجا حمل میگان دارند در دهاناین مورچه

 یِ خویشگیبزهکه کسی برایِ ابرازِ بی     ای بدتر و باالتر از آنآیا چه بزه

 از جمله شرافت را به بازار بُرده و بفروشد     اشگیتمامِ ابزارهایِ زنده

 به خانه بازآید؟       و با نامِ خشکِ شطی در جیب   

 خواهند که بمیرند     ها هنوز نمیتلفنشماره

 نالندها چرا میگی دارند     آینهشان هنوز اشاره به زندهها با انگشتانتلفنشماره

 اند؟هنگامی که خودشان با ریسمانی به دستِ خودشان     پایِ تصاویر را بسته

 اند     رفتن در زمین خسته از راه لحدها از پرواز در آسمان و    سنگِ

 یِ خویش     و خدایی که سر ندارد     به سرافرازی

 نگرد     بیم راخواباند     ایمان در آینه که میزاران مییِ کشتها را در گهوارهرازِ باران

 بیندنگرد     شکستِ مبارزاتِ تمامِ مبارزانِ روزگار را میو آینه در ایمان که می

 گذارم     نِ تب زده     لب بر لبِ ملتهبِ شب میم

 سایم هایِ واال مییِ شطِ روشنی از اندیشهدست بر جسمِ خواستنی

 خوابم     آمیزم     با خودم مییِ تجربیاتِ سه زمان میبا خالصه

 دهدبه دو دنیا تحویل می و سحرگاه یک شعرِ شورانگیز و زیبا     خودش را با تعظیم
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 ادیو و تلفن و اتور
      سوزاننداش را میو دلسازند میآنان که اتو را دردمند 

 یِ تلفن را از پریز بیرون کشیده     آنان که دوشاخه

 رایِ پریکنند     آنان که پیامِ امواجِ رادیو را باش قطع میاش را با عزیزانارتباط

 س و     لیگیرند     ابالیسی کاسهو علیهِ دیو نادیده می

 جا رسیده و خیلی پیرندکرانِ دریا بودن     دیر به اینیِ عشقِ بیبرایِ شایسته

 کنند     ها فریاد میجا چشمآن

 پزندمزه را برایِ خودشان میبُرند و از آن کبابی خوشجا سرِ کلمه را میآن

 نسان یک کابوس استیِ عبور از چهارراه را ندارند     و هر اهایِ سبز اجازهجا چراغآن

 شد خانه را از دار پایین کشیده     کاش می

 اش گذاشت     با خود بُرد و در میانِ نقش و نگارهایِ خلدِ برین

 جا که اتو و تلفن و رادیو     با نقاش     همه از حقوقی برابر برخوردارند     آن

 هایِ چشمالیِ میلهحاال از البه جا که نوشتن     تغییر دادنِ کاغذ و کیهان است     اماآن

 گَندان      هاها در بیضهگانِ فریاد در حالِ گریز و     پیامپرنده

 ست     هایِ انسان دو لحدیو دست

 شود سوسک و سوسه و ابلیس     از هم گشوده نمی یِگیریکه جز برایِ در آغوش

 بوسد     و مهربانانه میگرم      به وداع گانِ خودش راحاال هر دفتری واژه

 میرد     گذارد و در تنهایی میسر بر جلدِ خودش می

 هایِ ابلیس و ایزد هر دونماترند     دامنآیند     راههایی که از اعماقِ عشق برمیچراغ

 خواری     باری یا گوشتنظر از گیاهسان ترند     و صرفبه یک

 خورد     ودش را میکند     خهر انسانی که دهان باز می

      شد دار را از دار پایین آوردکاش می

 ای ساخته شده با بتون و فوالد     و جاودانه خوابانیدش در خانه
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 اش هم بپوسند و بروند از یادیِ خاک     تا حروفِ نامهادر بطنِ خیسِ خاطره

 تر بدارد     یِ تو را دوستتا اتویِ آزادِ نگاهِ من     لباسِ گرمِ عریانی

 وارِ تو     یِ آشنایِ تلفنِ من     در آشیانِ شادِ پریزِ پریو دوشاخه

      بشکفد و آواز بخواند سرخوشانه 

 

 

 

 

 

 

 دستورِ زبان
      من حاضری     تو حاضرم     ما حاضر است

 یِ این نوشته     دستورِ گرم و پُرگوهرِ ماشینِ ارتجالی

 اش به ضرورت و به زیبایی شکسته     یِ کوزهفرمان است و دستهبی

 بَرَد گوهری اصیل و درخشنده     فرمان نمی

 کشی     هایِ پُردودِ سنگاز هنجارِ قدیمی و غبارآلودِ ماشین

 خصوصی     و جاکش کسی ی رایج است و زمانیمکش میانِ زبانجا کشاین

 کشاندها را به نقاب مییِ جانخواهد     و چهرهکه بسترها را تنها و پُرچروک می

 رَست     خواهد پس با وقوعِ قضایایی از این دست     چه کسی 

 یِ غزل و قصیده است؟پرستی     که در امروزینهیِ پاهایِ پوسیدهگردِ قصابانهاز پی

 اند      ما حاضرید     شما حاضریم     آنان قاطرند     زیرا که قاتل

 با هم          یِ خودشان را هر دوِ نداشتهرویزیر و زبرِ آب

          بَرَنددر یک تابوت بر دوش می
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 اندچشمانِ تو دو گهواره
 و فلفل در رفتارِ تو نریزد          تغییر اگر به سراغِ تو نیاید تندتند

 هوا     با هوسی نازیباات را عوض نکند     یعنی که من بیهایو نمکِ چشم

 ام با ناکسی     ام نفسی     و دوستی کردهدر مرگ زده

 هایِ خونیماند     خیلِ خاطرهیِ صدایِ ما در این جهان باقی میسایه

 نامان     هایِ کاشته شده توسطِ گمآرد     و از نگاهجانی را به درد می

 گونه یک انسان به روشنایی و شادی تبدیل شدهدارد     چهدهقانی شمعی را برمی

 ها راهایِ خوابیده در زیرِ خیزابهنشاند     عقیق و مرجانگانِ عشق را فرومیبِ تشنهت

 خیزاند؟     ما در کنارِ مادرمان دریا نشسته بودیم     به قیام برمی

 دید     ما را برده بود از یاد     یِ زیاد     ما را دیگر نمیو او به علتِ نزدیکی

 گشود     گوناگون میهایِ بارانیِ خویش را به جوانبِ و بادبان تندتند     سینه

 یِ معصوم     من     ای روشنایی هایِای کودکِ خفته در اعماقِ چشم

 یِ انسانثانیه تغییر نکند سرعتِ اندیشهثانیهابعادِ جان     اگر در ماشینِ بی

  ماند جرعه نوشیدنِ عشق و شراب     از جاده عقب میجرئتِ جرعه

   گذارد     یِ صداها امضا میخزنده     به رویِ سایهو عقده خزنده
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 دختری در صدف
 یِ یک دختر     سه کبوتر بر بام     و دفترِ اشتیاقِ نگاهِ منیِ سینهدو چترِ برجسته

 که خطوطی نازک از بارانی نازنین را در آغوش گرفته     

 وز در مزرعه     دیر یِهایِ کاشته شدهرِ رفاقتزَ

 ای سبزها را به بار آورده است     اما شمعی هنوز با شعلهیِ دشمنیامروز زردی

 کنداش را با تفسیری گرم     روشن مینامِ دهقان را تلفظ     و تالش

 هایِ تو در تخمِ کبوتران     ای در استکان شناور است     و لباستغاثه

 یِ کر و کورِ پیکرِ آدمی     امپراتوریبعدها به دنیا خواهد آمد     

 گذارد     دل را به حالِ خود وانمیدَمی پریانِ پاک

 هایِ خاکی و جانورانه     یِ خواستو پُفِ خوارکننده

 کند     ها را یکی پس از دیگری خاموش میشمع

 یِ نبضِ امروز     ظلمت و زمهریرِ نازل شده بر مزرعه

 خایدیِ دهقان را هنوز مینادرست و دیروزینِ قلبی دارد     که سینهریشه در تفسیرهایِ 

 خواند     ای زرد در استکان     آوازهایِ شیرین را میوز استغاثهنه

 یِ ذراتِ عالمیِ جاودانهدنیا و تالشی و تالقییِ در دریا نااستواری

 از صدف درآمده راتوان دید     و دختری ها را میگیِ دوستیگی و گسستهپیوسته

 اش آه کشنده     اش چهار پرنده     گوشکه دست و پاهای

 یِ شیرینِ درونِ هسته که شکستهشود     و مبارزهآری دو چشمِ  یک دفتر بسته که می

     جِرمشکل و بیاسپرم      به سویِ مقصدهایِ بیرؤیایِ سفید و رازناکِ تازه     تازه

                شود   آغاز می
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 گشایدمواظبت آغوش می
 ریسندبوسند     کلمات و آرزوها را میدیگر را میها دست و رویِ یککابوس

 متغیر را بر تن هاییها لباسدوزند     کابوسیِ درختان را میفردوس و فواره و ثمره

 تو یک سایه بیش نیستی     هایی گوناگون را بر صورت دارند     نقاب

 دو دیوار یا سه ذرع زمین هم حتا نداری     تا به آنان تکیه کنی     ای باشیسایهو اگر 

 یِ بویِ گُل     یِ رنگِ سنگ و     ربایندهو نَه گالیه از دستِ باد     که ساینده

 و طراوتِ نقشِ جامه     تو تنها یک حق داری     

 هر چه دور از درنگ و یِ برگ است     گسستن ازو آن هم پیوستن به تنِ مرده

 خواندگشاید و ظریفانه     مرا به خود مینزدیک به ننگ است     مواظبت آغوش می

 / یِ خندقو از عقلی که سر بیرون آورده از خندهای که در زنبق     مواظبت از زیبایی

 گیرنددیگر مییِ یکدهند     خیزابه از خیزابهدیگر میها دست به دستِ یککابوس

 گذارند     و دریایی بزرگ به نامِ انسان را بنیان می

 قراری و جنبش را در ذاتِ ذراتِ خود دارند     ها بیکابوس

 ها     برایِ هر چیزِ پاک     به خاک بیفتد   رود تا در پایِ فوارهآیا ایثاری که می

 از دلِ سنگ     آینه را بزایاند     و به سایه     جسم ببخشد     

 دل بیش نیست؟     آیا خروارها خندق     ساده یک یک خام و

 ست؟     تو یک اختر بیش نیستی     هایِ حق و حقیقت خالیاز خُرده

 دیگر را نشانهست     که یکو اختر مختار به مبارزه با زه و کمانِ کایناتی

 اند     ها جدایی افکنده     و وجدان را کُشتهمیانِ موج

 ها     یِ آینهاند     و زاللیهایِ عاشق و معشوقانهمه از استخواندیوارها 

 کند     شان     اما نه!     گالیه دردِ گُل را درمان نمیهایاز اشک

 ست که بالی از خِرَد و     ایدهد     وظیفه پروانهاش امان نمیهایبه گَرده

 کاودمیقن و دقیقن میها را عبالی از زیبایی دارد     کلمات و فردوس
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 تا دیگر رخ ندهد کابوسِ استراقِ سمعِ تلفن     و نه از زنگ و زنگار زنجیری بافته

 یِ زنی     که یگانه معشوقِ زیبایِ آزادی استگیبرایِ دست و پایِ زنده

 ای آبی استاش سرشار از سرود و ستاره     در زمینهچشمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گییِ زندهشوخی
      انددانِ تو را     چرا دریا گذاشتهیِ درونِ زهیِ زندهمیوه نامِ

 اند     وقتی که آهوان بهره از زیبایی بردهجا خشکها اینوقتی که چشمِ قطره

 اند     هایِ تنِ آدمی باختهاند؟     یاختهاما عاری از مُشک
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 اند     بافتهها را تا به حال     برایِ خود نپوشی از ترانهاگر که تن

 زاریِ شادی و رقص را    در این نقصاند سنگری از رنگارنگیاگر که نساخته

 شوندای به نامِ گاو نمیهایِ اصیل     اسیرِ ماغِ قرمزِ قرقرههستی

 دهندشان همه     خالصه در معده     دُم تکان نمیهایی که هم و غمو برایِ مولکول

 یابندیِ تو میهایِ کوچک و خاکیستاره را در دست هایِ اصیل     اثیر وهستی

 گذارندها را قبل از فروافتادن در مغاکِ تاریکِ مرگ     ارج میو میوه

 ها نیستنددارند     دریاها اگر که ثمرِ مرواریدِ چشممغرورانه و عمیقن دوست می

 شان     ها با تناسخِ ابدیپس کیستند؟     یاخته

 یِ چیستند؟گی     مدام در پیبرد و باختِ قمارِ زنده شان دربا شرکت

 هایِ کور ـ     یِ مویِ درازِ تضادها ـ این گرهاز مجموعه

 یِ آن رابوییبَرَد     تا خوشها میای هماهنگی را با خودش به دوردستشانه

 ندهایِ ناممکن     تا ابد تهی بمااز پاهایِ ما دریغ بدارد     و شاخه از برگ

 دانندتر میها بههسته  هایِ نغز را نیز   ای بیش نیستند     و نقصِ سخنها پوستهنام

 هایِ خاک را     خوانند     بختِ خیسِ خاطرهتر میها بههسته

 هایِ ناپاک راشنوند خنیایِ خاموشِ کِرممی     یِ خداکوبیبینند رقص و پایو می

 یِ نگینِ یشم     بگذار سبزی یِ خون    یِ قرقرهای قرمزی

 یِ ما باشد     بگذار چراغِ ماهایِ خستهیِ چشمیِ انگشتریگینشینِ همیشههم

 هایِ کوچک و زمینی برآیدداشتنی و محجوبِ همین مولکولاز دلِ دوست

 گویندهگی آرییِ رازآمیزِ زندهورزنده     به بازیهایِ عشقهمین مولکول

 شکندیِ تُنگ میتنگیتر شود     دلدان     اگر بزرگادان     از نمکآخر دریا از دری

 هایِ خودشان را از یاد برده     و ماهیان برایِ همیشه     فلس

 میرندمی یِ خندهاز ازدیادِ ریسه
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 دیوارِ عجیب
 میگی     در زیرِ پایِ آدگان و به زندهمغاکِ مرگ گاه با یک آری یا نه گفتن به زنده

 دانِ ذهن باردار از دانه یا دامگونه زهشود     و بدینبسته یا گشوده می

 شود     دینی میو زمین دارایِ دین یا بی

 کجاست دیواری که با کار گذاشتنِ خودش در میانِ من و تو     

 رساند؟ تر     من و تو را به وصالِ هم میمن و تو را به هم نزدیک

 خواند؟ه سرودِ شیرینِ کشفِ اسرارِ هستی را میوارست که همچه کسی

 اش راهایِ سفیدِ صدف را     و سلوکِ معصومسوزیافسوس که قدرِ دل

     او دریافت دریا  با از دست دادنِ

 هایِ سرد و سیاه در او دست و رو شستند     گاه که سایهآن

 دند!     دیر است دیر     خودرو و خودخواه در او بادبان گشو هایِگاه که خیزابهآن

 ای برادر     دیگر آب از سرِ خاک گذشته است     و مغاک دهان گشوده و

 ای سفید است در آغازِ زادنحتا خودش را هم خورده است     ذهن سفره

 دارندگذارند     یا از آن برمیکه اولین لغت و لقمه را در آن پدر و مادر می

 دانندیا دریا بر صدف را     حتا خودِ خدایان هم نمی  تقدمِ تولدِ صدف بر دریا   

 این چه دیواری بود     که با برداشتنِ خودش از میانِ من و تو     

 و از هم دور کرد          از نوررا محروم من و تو 

 دیگر نشانیده     یِ فراقِ یکگینیمن و تو را در غم

 افسوس     یِ فتیلهسوس که با تلفظِ اف     ؟مان را پیر کردآرزوهاییِ پینه

 گیرد     از بالِ کالغ پر مینه تاریکی      و با تربیتِ روشنِ فانوس

 دهد!     سلولِ جسمِ انسان     به سلوکی دیگر تن درمیرمزِ ریزِ نه 

 شمعی دیگر باید     ای برادران          هایِ شما را تندرِ خاموشِ درونِ چشم

 کَندرا نمیتاریک ما مغاکی باریکِ که بر سرِ راهِ     سوز شمعی دل
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 آورد     ور را از ذهنِ پاکِ کودکان برمیبادبانی بلند و شعله

 یابد     اش پروانه میترین دوستاش را در نزدیکگرچه دشمن شمعی که

 بادِ پیرسال و دیرزیهمه از آن است     که مبادا  اشقراریاما بی

 بدقول     قرارِ دیرین و شیرینِ دیدارِ آن دو را با هم به هم زند بادِ مزاحم یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاشی که نویسنده است
حال و هوایِ پریشانِ دنیا را     از هوسِ سبزِ بادهایِ افتاده در دامنِ درخت     

 ها     یِ ظلمت در میانِ فواصلِ کوتاهِ میانِ برگگییابم     از پرندهدرمی

 یابم     سر می     تویِ آوارههایِ دیشهبرایِ ان

   خواهد هر چه زودتر خودش را از بارِ زایمانِ دیرینِ لغاتِ پیریندفتری می

 هایِ دروغین     خالی کنداز لقاحِ آسمان
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 ترین نوزادِ یک ذهنِ زیبایِ زمینی     عشق باختهو به سفیدترین و باکره

 گانحالی کند     آیا در پسِ پشتِ ستارهبا کمالِ بلندِ یک هیچ     دوباره 

   ردِ پایِ صدایی نیست؟     ایدرخشانِ کدام خدایی     از موجودِ زنده سِفَاثری از نَ

 ست؟اش از چیست؟     سخنِ اصلییِ ابرها     شخصِ مرگ کییِ خاکستریدر توده

 زرد گرفتار ساختهآیا شاشی که پنداری سبز را بافته     و خودش را در بندِ پندی 

 تواند امضایِ خودش را در پایِ شعری آن هم ناب بگذارد     گونه میچه

 یاب؟     شبی دست در دستِ هم با خودکشیو بکند اکتشافی آن هم کم

 مکشی     ام کشرفتم و در درونمن داشتم می

 مان نگاه     در چشمانِ ما هر دو خنده و در دهان

 گانیدلِ خودش سخت تنها بود     و مشغولِ استخاره با ستارهاما هر یک از ما در 

 یابندهایِ خاکی درمیشان را     درختان از بادِ غبغبِ کِرمِ پریشانکه حال و هوای

 چه جایِ غبطه به ثروتِ سرشارِ عقیق و فیروزه     

 انسان وقتی که در تهِ روحِ     !؟آسمانی که اشتهارشان دو روزههایِ بیبه مشتری

 شودوقتی که عشقِ انسان به کسی     عاقبت کرکسی میکشد     یک هیچ نَفَس می

 ای ناکسی که سراپا یک شاش هستی     و خودت را سرپا و تندتند     

 پاشی     آیا مرگی که سر     که پا نداردمست میهایِ سیاهواژه در کتابواژه

 و بارِ شیرینِ عشقی نمکین به دختری را      ای   که دفترِ کاری در کوی و کوچهمرگی 

 گونه سلطانِ مسلط و تابانِ عالم گشته است؟اشتیاقِ خویش ندارد     چهدوشِ بر 

 هایِ شعر     راه یا خرابهآیا در پسِ پشتِ شاه

 به غبغب انداخته      دای و باهایِ عقدهدر جوارِ جلیلِ جمله

 هاته است؟     خودکشی به دوری از بندها و بدیکدام خر نامِ خدا را بر خود گذاش

 پا به پا مرا بدرقه     مرا به مقصد     به ثروتی دیگر رسانید     

 جا بازگشت     این تنگی     باز بهفرطِ تنهایی و دلاما خودش از 

 نویسدو حاال دارد برایِ ستوران ـ آن سرورانِ انسان ـ     این سطور را با دستِ من نمی
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 ای خورشید / ای شورتِ زرد و سوزانِ آسمان
 ها را ثانیه به ثانیه     روزانههایِ امنیتی قاطعانه     حتا شورتِ آدمحاال دیگر سازمان

 بستر بوده است ستارهکنند     تا بدانند که شبانه     با کدام سمع هماستراقِ بصر می

 اش دهانه     ای که نامگفته است آبِ کوزه محرمانه     با مخفیانهچه می

 هایِ من     حاال دیگر دو شمعِ روییده از کتف

 اند     وجویِ یک دستِ سرد و خاموشبه جست

 کام را با لیفی شیرینای تلخکوشند     مردهها مییِ دود و دردِ دلو به فراموشی

 ناممنام یا گگانِ بیشوید بر بام     و پرهیزِ پرندهشوری دارد میمرده

 هایِ امنیتی را دارد     ست که بویِ انبارِ سازمانهاییاز دانه

 رسندست میگییِ سردِ تنهایی در آینه     تصویرها به دانایی     که برادرِ دیوانه"ها"از 

 ها محتوایِ شیرینِ درونِ خودشان را بوسیده     و شورت

 گانیِ ستارهقطعیتِ نظر را قاطبهلیسند     حاال دیگر هایِ پیشتازِ شعر را میفرم

 کنند     امروز کسانی مگسی به نامِ انسان را به دوستیبه طورِ قطعی رد می

 کنند     از طریقی واردِ خانه کرده     و فردا او را از پنجره     در می

 ات     ای     و با وجودِ آبِ زاللِ در درونتو بیرونِ خودت ایستاده

     گرشکه سفالهایِ سهوِ سفالی نظر داری     به سخن دستورهایِ دبه کوزه

 چینان چاق شده و     باد کرده است     از خوردنِ خونِ سخن

 یِ تلخ کامهر دَم با ستایش از اربابانِ استراق     یاد کرده است     آن مرده

 هایِ خودش بود     و هر برگِ این درخت     یِ ترسبرده

 ش را پهن کرده     ا تندرس گرفته بود     او در تنهایی     بسترِ اشاز لرزهای

 گان را     به جان خریده بود    او دانسته بودیِ دیوانههاگیاندیشهنازِ نازک

 یِ مگسی هستمیِ چیستیها نیستم     من در پییِ مردابکه من ناخدایِ آبِ گندیده

 ها      د     اما حاال دیگر زلزلهخواهد بادبانی را در کوزه فراکشکه می
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 اندهایِ مردم را دیدهکه زیر و زبر شدنِ اندیشه هاییزلزله

 اند     یِِ مبدأ و مقصدها را شنیدهگیواژگونه

 اندیِ نانِ اتفاقاتِ عالم نیافتهگیو کلماتی را برایِ بیانِ بیاتی یا تازه

 قاطعانه از غزل و قصیده فاصله گرفتههاست که مدت     هاآری حاال دیگر آن زلزله

 حوصله     ای خورشید مدرنیسمِ بیای هم که اصلن نیست در این پستصله

 واره شرافتِ خودت را سفید نگاه دارای شورتِ زرد و سوزانِ آسمان     تو هم

 یِ مرا     پُر از برگِ تمیزِ بید!     یِ مجنونِ اندیشهو شاخه

 سهو بیابنددیگر را سهل و بیدانِ وسطِ پاها     فطرتِ یکمعتو بگذار که شمع و ش

 هایِ آسمانسازیگان در قفلها دُر یابند     و پرندهتصویرها در دریایِ آینه

      !شانهایکلیدی را برایِ گشایشِ درِ قفس

 حاال اما پس تکلیفِ آن یک دستِ سرد و خاموش     

 هوش      نام و رفته ازافتاده بر خاکی گم

 هایِ امنیتی     مأمورانِ ملعونِ سازمانیعنی      ماران چه خواهد شد اگر که

 از غصه و از غیرت نمیرند و استحاله نشوند به جغدهایی جلقی!؟   
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 شوداو واردِ دارد می
 شود     تا با نداردها متارکه کند     او واردِ دارد می

 هایِ سرشار آسمان     تصاحبِ درخشانِ سکهاش با و نردبانِ زیرِ پای

 بر زمین فخر بفروشد و بر زمینیان خدایی کند     

 شودهایِ من     شخصیتِ تو شیرین و سنگین میداند که از سایبانِ رنگینِ برگاو نمی

 زندیِ من     جیبِ تو نجابت و انقالب را ورق میشناسیو از خورشیدِ خویشتن

 هایِ کوچک     شاعرانی بزرگ باشند     و کلمات      بچه خواهد کهاو نمی

 بَرَد ومال دست فرامییِ رؤیا و آرزو     دستبا دیدارِ به دارکشیگانی سفید     مورچه

 کند     خنده را از چشمِ خودش پاک می

 کندآغاز می     به شکستنِ شخصیتِ پلکانی که انسانیت را در خویش کُشته است

 شود     گان میهپاکِ پایِ پرند واردِ ردِ کسی که

 رسد     ای از ذراتِ سرگردانِ خاک میبه زنجیره

 ها گم کرده     یا به جا گذاشته استیِ خود را در کهکشانکه نخستین حلقه

 ای دراز از اهانتهایِ فریادآلود و گزنده     با پوزهیِ پرسشپاسخیسگِ هارِ بی

 شپشِ ماللت      هایی پُر ازو پشم

 خوردخاید     و خودش را مییِ انتحار را خُردخُرد میشکنندهِ دلگاهی استخوانِ سخت

 یِ آسمان به جا مانده     یِ ساطع و پُرسکهاما باز سفره

 یِ شعرگانهخواند     عجیب است که جیبِ بچهیِ مردمان را به خود میهایِ فلزیدندان

 تواند بود!     آغاز و پایانی میهایِ مجنون و بیانمادرِ نجیبِ چه کهکش

 تواند سرود!     هایی را میمتارکه با چه نامردمان و چه مرگ

 ات نشسته بر بلندجا     ای نامای بام و نردبامِ جهان را تصاحب کرده     

 ایم     ما نه به این دنیا وارد شده و نه از او خروج کرده

 ایم     جا بودههایِ اینواره مرموزیما هم
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 تنِ میلیاردها ستارهرازِ از ی طاقسو  ما ذراتِ ریز

 هستیم: گَردهایی رؤیاگر     شعرسرا ها کهکشان میلیونسامانِ بیاز سراپایِ 

 مال چشمِ خودشان را پاک کنند     ها باید با دستخنده     شان دَمادَمکه از انقالب

 گاه بر رویِ کفنخودشان هم     بیگانه باشند و     گاه و بی یِها در وطنِ یگانهو دست

    یِ سفید     خاک بپاشند          این کلمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ خودش را داردمرگ هم دوره
 گین نشو!     چیزی نشده استنگران نباش!     از دیدارِ این جایِ خالی     غم

 ای موقتی گرفتهگی مرخصیقط از زندهیِ سیاهی سقوط نکرده است     او فگلوله

 گونه کنار بیایم؟یِ خودم چهو به سفرِ کوتاهِ مرگ رفته است     من با سایه

 اممن که خورشیدِ خودم را گم کرده     یا اصلن خورشیدی نداشته
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 ام     من که فقط چرا و کجا و کِِی را     در باغچه کاشته

 هایِ کیهان     کمان ست که تمامِ زه وایواژه دروازه

 یِ گیاهان و حیوانیتِ انسان     و چیزی نشده است     گناهییِ بیهمه

 گذرند     ای موقتی گرفته است     از آن میو مرخصی

 شلیک     ای را و به کدام جانب ها مگر چه گلولهیِ فاضالبلوله

 یِ آدمی باری مضاعف استریتوانند بنشانند بر سرِ جهان؟     ریاکاو چه گُلی را می

 گی     فشانِ زندهیِ آتششتری دوکوهانه     و دهانه

      !باری     تو نگران نباش     یِ رباخوارینفسِ آخرش را خواهد کشید با پایانه

 اش به سر خواهد آمدمدت اَخرهیک روز بِل یِ خودش را دارد     ومرگ هم دوره

 گونه کناریِ خودم چهدست در دستِ یار     بی من با سایه  او دوباره بازخواهد آمد   

 و کنامِ خورشید از واژه به واقعیت     خواهد کرد گذار     

 اما دیگر دهان در آن روز به چه درد خواهد خورد؟     

 جااینان     این مردمان این     فشان آن شب چرا نخواهد مُرد؟و آتش

 شان که فانوسی از اندیشه دارند هستند خانهیِ باالیِاعتنا به طبقهبی

 اندها دارند مستشان که ریشه در فاضالبیِ پایینِ خانهاینان از طبقه

 یِ تبر و رباخواریاینان نامِ ریا را     صنعتِ شیرینِ ادبی گذاشته     و به تبرئه

 رانی     کنند از عِلمِ ریاضی     باری     با این وجود دیگر نگزدایی میتب 

 اش راحت است از سویِ من     خیال

      ام را به سالمتی پشتِ سر گذاشتهیِ مرگزیرا که من مرخصی

 ام که دیگر یک کمانِ گشوده نیستام با دو دستجا بازآمدهباز به این

 جا آن گیاهِ تنهابینم که آنکنم     میو هر چه به در و دیوار و به زمان نگاه می

 ست!  اش از هوا خالیگانقدر واژهگناهی     اما چههایِ بیاش پُر از سبزهغوشقدر آچه
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 آزمونِ مور
 هر انسانی یک گره و دو تاریکی را در خود     

 ستو سه آزمونِ ناداده شده را در پیشِ رو دارد     و غبار نامِ فروتنِ آموزگاری

 بین کرده استفتارِ ذرهها را گریِ بسیار     کوی و کوچهکه از کوچکی

 هایِ هیچ سرزمینی نژادپرست نیستند      و خاک و سبزهآب 

 زمانانِ خودیِ همزبانیو نه اصلن دربندِ دانستنِ رنگِ پوست و     کدام

 هایِ من بودیِ سرخوشیصدایِ کلیدچرخاندنِ او در قفل     دخلِ پُرسکه

 آوردبه عقل     به رقص می فیروزه را از عقیقِ عشق و از عالقه و چرخِ

 او که یک گره و دو تاریکی را در خود     

 و اصلن نداشت پروایِ تعلق داشتن یا نداشتن به دسته و گروهی را

 شرطی در شروعی را    و برایِ دوست داشتن نگذاشته بود از پیش 

 از آزمونِ مور          نکشیده بود فرا پیله و شیله و شَری در شراعی را

 آید     وه سرشکسته بیرون میک

 جا     یِ ذراتی از ذاتِ خود را در اینگیشدهزیرا که سببِ سنگ

 خواهدش داند     زیرا که میجا نمییِ ذراتی از ذاتِ خود را در آنگیو گوهرشده

 هایِ خودیِ پستی و بلندیکنندهتواندش نیست     از نیرویِ تعیینمی

 ستاش نبارد خالیاش ببارد و به کجایبه کجایاز مشخص کردنِ باران 

 مخفیِ ها با هزاران دوربینِ مخوف و میکروفنهچحاال کوی و کو

 هر حرکت و هر رفتارِ کوچکِ حتا ذرات و غبارهایِ خودی را     دقیقن زیرِ نظر دارند

 واهی شدکار نخآرند     تو هرگز خیانتگی به تنگ میزنده این هایِها را از زاریچشم

 داریم     و به خاطرِ همین نخواهی شد است     که ما تو را دوست می

 ای     ای کسی که هرگز به این دنیا نیامده

      ایای کسی که یک گره و دو تاریکی را در خود نداشته
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 ات     سه عنصری    یِ در درونو آب و خاک و سبزه

 شودبا شنا کردن در مرگ     دریا زاده میکند     که دوستی با چهار نژادپرست نمی

 شود     اَخره روزی خدا میبا به هیچ ساحلی نرسیدن     آدمی بِل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکنداراده در جامِ اجبار می
 سایند     دیگر میدو جامه که جان به جانِ یک

 کشند     دیگر سرک مییِ یکیِ خصوصیگیو در زنده

 یِ بندِ رخت را بریدهگیرند     ارادهدیگر ایراد مییک و به نقوش و نسوجِ

 کنند     تو به هر کجا که بگریزی     ما را از خودمان بیزار می

 فرش پهن کرده است     و جا رفته و     کفش از پا درآوردههستی پیش از تو به آن
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 و تو را به انتظار نشسته     رقمِ قلبِ مرا در عرش      

 اند     مرا برایِ کدام مأموریتی ناشناسها با قلمِ خویش نوشتهنِ کهکشانگافرشته

 ها قرار دادهام را باالیِ تمامِ سالمتیاند     و بیماریبه زمین روان کرده

 نوشانندیِ اتحاد را به جهان میشیرینیپوشند     دیگر را مییِ یکدو جان که جامه

 کوشانندر از خصلتِ خبیثِ جانوران میتیِ هر چه بیشانسان را به دوری

 دارندهایِ منفورِ اجبار نگاه میو گریز را گریبان گرفته     دریده     او را در دره

 این وافور تریاکی از ترانه و آتشی از رقص دارد     

 گذارد     گان و عاشقان میلب بر لبِ آزاده

 افزاید می اشگینشئه بر   هایِ زنده  یِ دود و دروغِ نعشگیو با آشکاره

 که کند ست که روی به هر سویایشکند     و انسان رودهاراده در جامِ اجبار می

 و هر گونه که خیال     باز خام باقی مانده     همه چیز را به خدا نسبت داده

 خورد     ای اتحاد     اَخره خودش خودش را میو بِل

 گانهزارچهرهیستی؟     و در زیرِ چادرت آیا مگر چهلیِ حاد نآیا مگر تو یک بیماری

 کاغذشان یکی     اما مگر صدها خامه ندارند؟خانه ندارند؟     

 ها     و در پشتِ دیوارها ارواحِ موش

 برند و دو دستی     مگر خبرِ حضر و سفرِ ما را با خود نمی

 کارند؟هایِ امنیتی نمییِ کفشِ مزدورانِ سازماندر زیرِ کفه یآن را مثلِ نعل

 اند     ها زادهفشانِ کهکشانآتشذاتِ ذره ذراتِ تو را ذره

 عذابیانبه نجاتِ در  و     واره سرودهایِ مذاب بر لب داریچنین که هم

  هایِ ما راخواهیمسرِ صعود و برگذشتن از خویش را     اما چه می

 برند     طرف میو آنگان به دهان گرفته و با خود به این طرف مورچه

      خرندروند و     چند گِرَم وجدان را نمیگاهی نمیها دیگر به فروشانسان
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 نویسندخوانند و کتاب نمیها کتاب نمیکِرم
 ها را بخوانندام چشمکاغذهایکنم     تا تکهخود را پاره و آواره می

 یِ بساطِ چینِ چهره و رنجو بادها را برانند به جانبِ جاروهایی     برچیننده

 و عشقِ به تو     اند     آری دردها تو را نوشته

 نشینی با توهوایِ روشنِ پس از گریستنِ ابرهایِ کبود است     و هم

 اتهایِ جهان است     نگاهمندترین چشمهشنیدنِ نجوایِ نجیبِ سخاوت

 در جنگ با انگالن و خائنان ات     انسان راها را از گناه و خطا بری     دستانجنگل

 کند     تو آن عنصرِ اصیلی هستی که بر اثرِ او     گر و خدا میچیره

 شود     و با در پیش گرفتنِ سیرتِ او     سرما رختِ سفر بستهرنگ میمرگ بی

 آیند     بادهایِ بدکار را با فشارِ دستگان از زمستانِ عدم به بیرون میمرده

 پایِ فرورفته در گِلِ یک خر بود د     دعواها همه بر سرِراننبه عقب می

 دست را     در پشتِ سر و در پیشِ رو  دل و پوچو آن قاصدکِ پوک

 نوشتند خواندند و کتاب نمیها کتاب نمینه قاصد و نه مقصدی بود     کِرم

 یِ هنرطالیی شان     از زیرِ تاقِ طاهر وحیوانات به علتِ وجودِ مشکلی در هیکلِ روح

 گرد     توانستند     آسمانِ سرگردان و ابرهایِ هرزهرد شدن نمی

 زاییدند     نوزادهایِ گریه را می     با هم اتفاقی در اثرِ آمیزشی

 ام را دوباره ورق زنم و     هایگی چرا به درآیم؟     چرا چشمحاال من از آواره

 یِ جلیلِ بادها دریده     ست که جامهدیگر دیری     تصویرِ جاروها را از آن به درآرم؟

 در زیرِ پایِ پلیدِ انگالن و خائنان     خُرد شده است          یِ یادها افتاده ویِ گرامیو دگمه

 کنندها دوستی با هیچ کس نمیهایِ قاصدکست که پَر و پورهدیگر دیری

 شناسی     هایی که حسِ زیباییمگر با عطسه

 اند     ترین مسایلِ انسانی را نیز زیرِ پا گذاشتهاسیت به اصلیو حس

 دردِ دردمندان     جا خوب است     در جوارِ تو     ای همجایِ من همان
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 ای که نه فقط از حاشیه      بندان     ای نقطهات با یخای مبارزه

 به قصدِ اکتشاف خفتیکه از خودِ ورق هم به بیرون رفتی     در اعماقِ گناه و خطاها 

 اش به درآیدتا شبی مگر این خاکِ ناپاک و پیرین     از رؤیاهایِ پوسیده و دیرین

 هایِ تنهامجروح و مجهول     و تنبورِ تنِ انسان یِ روحیراهِ دایرهو به هم

 سرودی تا به حال وجود نداشته را بسراید        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رعذرخواهی برایِ جنایتی عذرناپذی
 کلفتاز یک طرفِ سبیلِ مردی گردن     اشمثلِ مگسی که تعویضِ وطن

 مان     به آن طرفِ سبیلِ اوست     ما به هر جا که برویم سایه

 بریم     راه میهممان را با خود بهیِ خاطراتو سردی

 خریم     یِ ابدی را به جان میحیرانی و سرگردانی

 زننده بر سرِ زمان استسبز شده     اما گُل دانیم که واژه در زمینما می

 کِشد     و کیر کِرمی که کردارش     کیهان را به ویرانی می

 گذارد     پرد و در آشیانِ پرنده تخم میسازمانِ امنیت می
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 عذرخواهی برایِ جنایتی عذرناپذیر     چه ثمری دارد؟     مثلِ بیل     

 اندازددان میشان را به زبالهد     و قرار و افکارِ کثیفشوها سبز میسبیل سرِ راهِ مگس

 آورند     و زاهدانِ آواره باز به تزویری روی می

 اش گذاشته بودند     که پشتِ سرِ خودشان به جای

 گان را     وطن چه چیزی را از زمین برداشته است     جز خاکِ ما مرده

 ایم؟     زمان واژه استا ناشنیده ماندههکه حتا با دهانِ آب هم     برایِ باغ

 اش بروی و بگویی که او را یافتمبختی در جایی نیست     تا به جانبو خوش

کیهان را پدید آورده     گی را دریافتم     و دانستم که نامِ آن پیر     که یِ زندهمعنی

 گیاهی را کاشتن دوردست     گر برایِ مهاجرت کردن و در کشوریکیر است     حاال دی

 رود تا در آشیانی گرم     ای میشبنمی را زادن     بسیار دیر است     پرنده

 کشد وسر به بیرون  دانیتخمی از سازمانِ امنیت را بگذارد     زاهدی از زباله

 ها را بخواندیِ گُلیِ زیباییگان     و دربارهآوازی تقدیمی به آزاده

 ات برایِ ما قفس     طِ مگس     ای هر ورقای تقویمِ نوشته شده توس

 ات همه ناکس و کرکس     ای دوستان

 آیا چه عذری بدتر از عذرخواهی راجع به جنایتی عذرناپذیر؟     

 کوپتر     یِ یک هلیتواند در باال پروانهگونه میآیا چه

 یا به ناگزیر    سخن بگوید     اما در زیر و به تزویر  یاز عشق به عطر و جمالِ گُل

 بازی با ریشِ درازِ خمینیای را بازی کند     و برود به عشقباختهیِ پاکنقشِ قیچی

 کوپترای خلبانِ هلی سرشتِ هیتلر     ای خدافعل و سیاهاز سبیلِ سوسک به پذیرایی

 د و مشقت     هزار دو    یِ عاشقان در درس و مشق ای ساخته برایِ مردودی

 ها اِتِر     شان     صدها سَم     دهیِهوشیییِ ببرای

 هایِ نبضِ گیتی     نظمیآیا مگر ما در برابرِ این همه بی

 ای     زایِ خطاهایِ عظیمِ هستی     نسبت به چیزی داریم وظیفهو خیلِ خون

 نسبت به کسی دَینی؟ 
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 چیسمع نخودچی و استراقِ
 هایِ غریبهکند چشمه     از چشما مخفی مییِ خودش رهایِ معصومانهشهدِ شادی

 شان فراوانهایاصالتیشان هزاران     بیهایی که شمارهاز رَشکِ ریگ

 واره دیدن     کننده و     دو چیزِ ثابت را همدر یک جا دیر ماندن خسته

 گی     یِ الله از زندهانگیزنده است     و بیزارکنندهلمال

 ریزند     سایه دارند اشک مییاءِ هماما حاال اسباب و اش

 بازگشتِ خورشید     یِ بیکِشیاز خانه

 گانِ زمینی     از آن که دیگر صدایِ مأنوس و آشنایِ آن ستاره

 به کنج و کنارِ تاریکِ جان     نور و نوایی از بیرون نخواهند پاشید     

 ز کشمش و نخودچیشان پُر شود اهایچی     تا جیبجالدانِ استراقِ سمع

 اند تا ببینند     ناک باالیِ سرِ کلمات ایستادهغضب

 هایِ شمعی     ایم از دامنِ باغچیدهبرکه ما چه اصواتی را 

 برداری     باریدارد     از آزار و اهانت ظنکاری و سوءِهمه جایی حسابی از کتابِ کتک

 آید     می اشهایدَم به دَم عدم     صدایِ نزدیک شدنِ قدم

 اندپُر از شنها پُر از شک و اند     آینههایی کوچک و روشنها تابوتاشک

 دیگر خودشان را پنهانیِ وجودِ من     از رَشکِ یکیِ دو نیمههایِ معصومانهشهدِ شادی

 آورندیِ آینه را میکنند     پیروزییِ جهان     شک میو به معیارهایِ خوبی و بدی

 اشهایبرند     کاش خانه و سقف و ستونیین و اندیشه را میشکستِ آ

 ها سفر کنندراهِ اسبابهم توانستنداش     هم میدیوارها و ارواح

 یِ آخرِ زمان ننالدتا میانِ ما و آنان نباشد جدایی     و شمع از شروعِ دوره

 تنگی     با رنگِ زردِ صدایی     برایِ ممانعت از دل

 زمان در همه جا وجود داشته باشی     اما بازگشتو هم هی که همیشهخوامیتو 

      خواهد از کنجِ جانِ خود     به جایی بازگردددیگر نمی
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 چی     هایِ گیتی     آن نامردانِ استراقِ سمعگاهزیرا در تمامِ گردش

 طلبی و سکوت     یِ فرصتورمالیدهچیانِ پاچهآن قاچاق

  گردندنبالِ صدایِ زنگِ در     به دنبالِ صدایِ زنگِ تلفن میدر به در به د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کِشدکفشِ من چپقِ راه را می
 یِ پُرخرفسترِ دروغ خراب شود!بدنِ گاوِ نادانی با آهنی گدازان داغ و     خانه

 زدایی درمان شود!یِ هنر     با دارویِ شیرینِ آشناییدرمانِ عادتِ ماهانهدردِ بی

 ان بر زمین روان چنان     نیچخورشید دامن و

 کِشدکه آلوده به گفتارِ پُرکفتارِ زمینیان نشود!     کفشِ من چپقِ راه را که می

 ش دود و     خوی یِو چشمِ تو که آه     مقصد از سوراخِ بینی

 در تاریخِ تاریکِ شَری و بشری    دهد داد را بیرون میاش بیهایخانه از پنجره
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 هر آغازی پایانِ دورانِ جهان بوده است     هر تخمی در آشیانی     یک چشم 

 شان پسان     هاینادان     که شاخهها خودشان هم و اشک

 هایِ مدورِ پیاز را خواهند رویانید     بر خویش اندیشه

 رگ و چاپلوس     هایِ بیزمینیسیب

 خواهند پویانید     هر دَم چاقویی نو را در زیرِ پوستِ انسان 

 یِ رستاخیزِ یک مرد است     آری این خونِ عادتِ ماهانه

 اند وگان زدهگاهِ بلندِ ستارهکیه بر جایتست که ماه بیزار از آنانی

 شان تیز و ژرفشان گَرد است     درد دورباد از این کورانی که حساسیتنامِ اصلی

 ای پاک و بلندپرواز     تعهدشان پرنده

 یِ هنرِ رنگارنگِ درختان است!گردانِ رازهایِ عمودیشان غریبو عصای

 ها     دویها و راسترویواره پُرتوتون باد چپقی که از چپهم

 داشتچشمجواهرش از جوهری پاک     ایثارش بی راهِ تاج بر سرِسرانجام به شاه

 رسد!     و تعهدش به تمامِ ذراتِ خاک می

 سویِ اولِ راه     ما هنوز در آن هایِپس چرا کفش

 چراغ را  یِگیایم شکستهها؟     چرا هنوز ندیدههایِ پیش از هزارهگیر کرده در گِل

 داد؟     خانه کرده در دروغ و بی یِاز سردی و سنگی

       یِ پیاز را سنخیت     به بیخِ دوجنسیتیدرست است که گِردی

 رسد     یِ دیرینِ زمین میکاریخادمی و خیانت به اصلِ

      ها اشکپیاپی و درست است که 

 کنند     اما با این حال هنوزتابوتِ تاریک و کوچکِ روشنایی را بر دوشِ خود حمل می

 آیدیِ تخم را شکافته و از عدم به بیرون میپوسته     زنان به زمانکلمه نوک

 وار     آن محتشم و نورانیدانا و بزرگ ن که خورشید     آن گاوِتر از همه ایو مهم

 داشتی     ترین چشمکوچکدار     بیآن تاج

 چکاند!   اش را در دهانِ ما ببران و پلنگان میشیرِ شیرین و گرم
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 ندارد یدنیا هویت
 پزشکان و ددمردان     تا مرادشان حاصل شود     از این جانب و آن جانبِ جهاندام

 آیند     ای انسانیِ تو میهبه مقاربت و معالج

 انگیزیک ملتِ مالل     عاقبت گانِ زیرِ زمین خواهد شدیِ تجارتِ مورچهات طعمهو تن

 گیرد     ست که سر از آخورِ خرافه برنمییک ملتِ ناعزیز     ملتی

 اش     ست که آهنگی اما هنریزنده

 ست که نداند ابلهیتست     کیزارها نیابقیاس با تالطمِ طالیِ اقیانوسِ  قابلِ

 ترین پزشکهایِ دنیاست     دنیایی که هویت ندارد     و حیوانات بهپدریمادرِ تمامِ بی

 توانند بود!     ترین آموزگارِ مردمان میبه

 تو      گانِدهد واژهگی را میر از زندهتبویِ انتحاری شریف

 ند ابرها     آسمان زالل و شاد     گریو شعرهایِ تاریکِ درونِ خود را که می

 دیگر     مقاربتِ ما با یکمعاشرت و شود     و گرهِ سردِ دلِ خدا گشوده می

 / نام رسانیدبه یک گُلِ ناشناس     و دو مارِ بی     دیگر دور بردما را از یک

 هایِ اقیانوس     سالمِ ما را هرگز به آن ددمردان نرسانید     شما ای موج

 اندزده به دورِ خود کردهو حلقه ملتی را زهرآگین     به آن ددمردانی که چنین

      !اندهایی از سوداگری ساختهر و پنجرهها را با دو خانه

 تجردنجیبِ آیا من هرگز به جهانِ 

 از آخورِ خورشید دست نخواهم یافت      یِ نوریِ جاودانهو تغذیه

 یِ آدمی یِ شخصیگیگَرانِ زندهیِ جالدان و تجسسبه آن جایی که اثری از جاپا

 نباشد

 گان     جا که سالمِ دندانِ درندهبه آن

 هایِ معصومِ بدنِ ما نیاید؟     یِ دندهپرسیبه احوال

 شانها     در خواهشِ شفافترین و بلندترین خیزابهست که خالصایگیهنر زنده
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 ماهیان را      یِگِ وسیع و غنیاندازند     فرهنبه آن فراچنگ می

 سازند     ها جدا میاز لجنِ جانِ قورباغه

 جاودانه شکنجه     هافشانِ کهکشانخدا به چه جُرمی در دوزخِ ناگزیرِ آتش

 شود؟     میرد     و باز زنده میسوزد و میجاودانه می

 کند     رس دارد سفر میبا دو بالِ دور از دست ایافسانه

 شکند     اما نمی     افتدبر زمین می ییِ ققنوسیِ شعلهایهس

 اند     ات نامِ انسان را نوشتهنامهای سنگی که در شناس

 اند     شماری سرشتهاضدادِ بیذراتِ ات را با ذات

 که انتحارِ تاریکِ یک ترانه          ایدانی     ندانستهآیا چرا تو هنوز نمی

 یِ پاکِ دو مورچه     گیریو گوشه     گشایدز مشکلِ گلویی را نمیگرهی احتا نیم

 دهدیِ ما را از ننگ نجات نمیاما دامنِ فطرتِ خاکیرویِ آنان را     شاید که آب
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 هافوتبالِ کالغ
 آیدای که از چپ میطلبیرود     و فرصتای که از راست میتقیه

 آسمان کنند     و دو بال شده و در سهتالقی میعاقبت در یک نقطه با هم 

 ه     دروازکنند     کلمه توپ است و دهان می 3بازی     با هم کالغیبه بازی

 فسون و دعاهایِ هزار سالهاگی     با فوتِ گانِ فوتبالِ زندهو وازده

  طلبی     قرابتی دارند    تسلیم پذیرِناو با فنِ فنا

 از من قرض گرفتی و به من بازپس ندادی      آن کتابی را که تو

 ای     مثلِ دندانِ کشیده

 امخانهیِ کتابهایِ قفسهست در میانِ کتاباش تاریک و خالیجای

 ای که در صددِ اکتشافِ راهی ورایِ سمتِ چپ و راست است     خانه

  د را در خویش دارندهایِ اضداها باغتالقی     / درخشان و زیرزمینی که باالیِ آسمانِ

 گرِ پریان رایِ افسونبارند     و چهرههایِ باران کلماتی هستند که میقطره

 اندبرداری کردهگانِ کوچک گَردهاین پرنده    یِ پاکِ کودکان از رویِ چهره

 ها تاب و زمزمه؟ا ندارند؟     چرا آبها شعله و گرمجا آتشاما چرا این

 قلب     ها بیدست     و آرزویِ شریفِ نبض بیگونه دعاهایِ واالچه

 مستجاب خواهند شد؟     

 آن عشقی را که تو از من قرض گرفتی و به من بازپس ندادی     

 امخانهیِ کتابیِ کتابی دزدیده شده از قفسهحاال مثلِ جایِ تاریک و خالی

 کند     دارد خورشید را فریاد می

 جهان است  بخشِ تمامِ موجوداتِگیخورشیدی را که توپِ زنده

 شانگی     و یک نقابیِ زندهگرانِ صحنهترین بازیشان بهموجوداتی که هر کدام

  قرارگذارنده با فوتبالِ دو کالغ    

                                                 
 کالغی: کالغیت  3
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 هایِ گربهشهادتِ چشم
 یِ بسیارِ او از این است     که توِ شب     منِ ریزِ حشره را روزیگزاریسپاس

      :نجات دادی     و به من آگاهی کهاز مرگی قطعی 

 یِ بشریِ درازِ خودخواهیرنخواهد کشید     و در برابرِ جملهگاه پَای و هیچهیچ نقطه

 اشیِ پایانی را نخواهد بافت     اتاق دهان است و اشیاءِ گوناگون کلماتآن آشیانه

 سوتر     یِ آدمی یک دو دیوار آنو فریادِ دادخواهی

 هایِ سرشار از خیال و توهُمِ خرداددر خیابانرسد     گوشِ تیزِ موشی هم نمی حتا به

 اش ادعایِ دوستی با اردک را دارندهایهایی که سنگبهشتِ راهدر اردی

 اییِ یأسی     غیر از غیرتِ گلولهبا دلی ابری و با دستانی خالی     غیر از سردی

 د؟     رو خواهد آمچه کسی به دیدارِ یک راه

 بندی شده را     چه چیزی غیر از سالمی خشک و تکراری و بسته

 به او تحویل خواهند داد؟     

 اش زیباربا     پیاماش سِحرآمیز و دلیِ نوایدانست که آن نیافسوس کسی نمی

 پشته     یِ ناشناس را که شما از او شَدیدن عاشق     شما برای او پشتهآن نی

 اش که همه کورهایِ دروننور     با چشمید     نسناسی نهانی و بیشدکُشته می

 ها را     در پشتِ کوهی دور     بر لب دارد     و پیک و پیام و پرنده

 دانستآورد     افسوس کسی نمیاش خودخواهی     به آواز درمیآشیانی که نام

 که پرگاری سنگین از ابری ننگین     

 رگ و ریشه از رگبارِ باران     یِ بییک دایره به ناگهان با رسمِ

      دهدیِ آرامِ هزاران نقطه را بر باد میگیزنده

 کند     و سوراخِ گوشِ آدمی را چنان کور می

 شنود     یِ موش را نمیگناهیکه او دیگر فریادِ بی

 وجویِ حقیقت و     موشی که عمرش همه به جست
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 گان     گذشته استیِ درگذشتهگیاز زنده مندزشیِ آثاری اربه پیدایی

 اش از دشمنانِ خویش     ترین سپاس و ستایشموشی که بیش

 هاست     اش     گربهیعنی از آموزگاران

 شان در شب و روز     هایی که با تغییرِ شکلِ چشمگربه

 دهندگی شهادت میها و معناهایِ زندهیِ دوستیداریبه ناپای

 

 

 

 

 

 

 

 

 مغناطیسی در ذاتِ کودکان
 داردزده ارزانی میکتابی که تاب و تبی از شکفتن و شهامت را به مأیوسانِ زمستان

 اینشینی با پروانهترین همو به     یِ طبیعت استهمتایِ بهارانهکتابِ بی

 کند     مغناطیسی در ذاتِ عزیزِ کودکانها میاطاعتیکه اطاعت از بی

 ساالن را به بیداری     به برآمدن از خویش     یِ بزرگهزدمغزِ زنگ

 کندگان دعوت میهایِ زیبایِ ستارهگاریبه رفتن و پیوستن به مانده

 اش     رنجِ او هستندهایاش     گنجِ او     که گنجهایام که رنجمن کتابی بغرنج
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 اش     پیدا کردنِ لغات را پیدا     که با شاش     خودکتابی که با گم کردنِ لغات

 گانیای از مرگ و     با بندی از زندهکفشی با کفه     کندرا گم می شخود

 اش به چه شکل؟     مقصدش کجا خواهد بود؟     سعادت

 هایی از عشقخانه خواهد غنود؟     بهارِ جان با شاخهاو در کدام کفش

 شان به عقلی واالهایی که چشموانهها     پرو عشق خورشیدی سبز که اقمارش پروانه

 و تو که کودکی هستی     یعنی که لغتی     در آغوشِ گرمِ مادرت کتاب

 هاها و توفاناند     درختانی در جنگی جاودانه با توطئهکتابی که اجدادش درختان بوده

 ها     شان گشوده به دعا و دادخواهی     رو به آسماندست

      بر سرِ عاشقانگستر درختانی سایه

 یِ     مندانه خود را در اختیار گذارندهشان سخاوتپوست

 یِ شاکیانِ روزگار     آن چه نقشِ غریبی بود     هایِ یادگارانهحکاکی

 رحمِ او بودم؟     این چه گیاهیگینِ او     هم تیرِ غاصب و بیکه من هم قلبِ غم

 سرا و دادخواه     ز آزادیاش امروگارانچه نگاری     که خواست

 اند؟     خواب خواهرِ کوچکِ مرگ استچینان و داس به دستاناما فردا دسیسه

 یِ دریا     از خویش برخیز     ای بلندترین خیزابه

 هایِ سردِ سکون و اطاعت     پازده به ساحلای پشتِ

 نده و بکری را زایاقانونِ سفید و ز     هاای هر لحظه از ذاتِ مکتشفِ درونِ صدف

 شان هایِ هزار سال پیشنوشتهیِ یارانی که دستبرخیز و بیا به یاری

 کندگی فریاد میهنوز بر تنِ ناشکیبایِ درختانِ امروز     دارد از غرقه

            کندیِ برآمدنِ تو را     یاد میدارد روزِ خورشیدی
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 راری
 شونداش     گلوها گلستان میبا بر زبان آوردننامِ او یک شاخه گُل است     که 

 شوند     که با گذارشیِ مردمان برای او آب میاش     همهگیکه با تشنه

 هم گذرگاه و هم گذرنده     

 شوند     هایِ سرکشنده به تماشایِ معنایِ زیبایِ جهان میخیزابه

    هایِ دیگر  ست که در اتحاد با قطرهایهر انسان قطره

 را به یادِ نیما      "راری"ای ابری را برایِ آسمان صادر     و نامهشناس

 هایی دریایی است     کشاند     که یادآورِ عصیانبه جانبِ مینایی می

 قدر از وفاداری خالی است!     قدر سرد و چهدنیا چه

 مسافران او را نیابند   نام باقی مانده  دهد     تا گمسفر مدام جایِ خودش را تغییر می

  ویلاهِچوجو     و تأویل     این واره در حالِ فکر و جستقرار همهایِ بیتا چمدان

 بیل واژه ریختن در او     هرگز پُر نشود     از بیل

 گان     زنگی از ابر دارد     افسوس که همیشه کاروانِ پیکارگرِ ستاره

 هایِ زمینی و     سبزه واره سر به سرِهماش هایو باران

 تُنگهایِ بلورینِ افسوس که دیواره گذارد    یِ بشر از شَر میسربازانِ راهِ رهایی

 یِ تُنگ     از خودش فراتر رَوَد     ماهی را از ابر بتکاندگذارند که جانِ عاصینمی

 برایِ اولین اش صادر کند     تنها یک بار     یک بار و ای شفاف را براینامهو شناس

 رو یک جانورگی خواهد افتاد     هم از اینبرایِ آخرین بار     سر و کارِ آدمی با زنده

 اندازدجهیدنِ داوطلبانه در مرگِ خودش را     جاودانه از امروز به فردا می

 آیدپایانِ تأویل     پشتِ سرِ هم چکامه و نامه برمیدرست است که از چاهِ بی

 را نیست     درست است که دلِ چمدان تاریک و خالیازگشتِ شادِ ریاما خبری از ب

  تان گلویی خشک و ویران است     اما باز با این حال آغوشِ منو گلس

 ات یک شاخه گُلهوایِ در بر گرفتنِ خاکِ پایِ تو را دارد     ای که نام
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 لیِ بلبیِ آسمان     در جاپاهایِ پراکندهیِ آبیات شناوریصدای

 یِ بوسه بر خونِ لبانِ انار است     ات قرمزیو نبض

 ای که حضورت قائم تعریف کردنِ معنایِ جهان     توسطِ پلکانِ رشید و پاکِ جان 

 ات نیلوفری نایاب     زیباتر از نوازش و ایثار استو چشمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنی با پیکری از ماهی
 یِ تو را آهیِ مرا تمنا     دیدارِ دوبارهبازیابی یِ افتاده به خشکی    هایِ این ماهیباله

 د     نگریمی ریزامتزاج و محو شدن در آن دریا را     یک

 گونِ امیدهایِ شبانه     اش با نسیمِ مهاجر     از صدفِ سیمچشمانِ گشوده

 گویندسخن میشان عاشقانه     گانی که جانیِ ستارهاز آرزویِ بر باد رفته
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 ای که در ابرها گم شده استای سنگی و کالهی از خورشید     و شانهکَله

 کند و     ای از گذرگاهی     که دست دراز میدانی در گوشهزباله

 ترین دزدِ روزگاران     اندازد     و حاذقای را در درونِ آدمیان میزباله

 به بیرون گذاشته استای     که جهان از او پا که عاجز است از دزدیدنِ رازِ بیضه

 کنندهایِ سنگی او را درک نمیای هستی     که کَلهیِ به خشکی افتادهتو آن ماهی

 آیند و به خیرخواهی     به نجات از عذاب و احتضار     ها نمیکه گلوله

 کنند     یِ آتشِ دوزخ نمییِ راحتیاو را راهی

 در خود     شفاف نشان      ای که تصویرِ همه چیزِ جهان راو من آن چشمه

 وجویِ مقصدش     ها ارزانی     اما انسان را در جستامید و آرزو را به چشم

 اش واژه است     ای که نامکند     آن چشمهسرگردان می

 دانِ زمینی آیا مگر چه ارزشی دارد     یک زباله یا زباله

 اش تیراژه     که برایِ از پای درآوردن

      سازد؟یِ خویش دارد میتیر و کمان را در کارگاهِ آسمانی این همه

 دیگر تبدیل شدنددیگر نشستند     که عاقبت به یکقدر با یکشانه و ابر آن

 رودرو زنی با پیکری سیمین از ماهی     به مغازه میو از هم بازناشناختنی     هم از این

 گیرودار اما      کند     در اینو ابری زیبا را خریداری می

 یِ اوست     در حالِ فرار ویِ دو بیضهیک دزد به گمانِ آن که عالم و آدم در پی

 یِ خدا هویدا     کاله از سرِ خیابان افتاده و     کچلی

 چه جایِ سخن از امتزاج و محو شدن در جانِ دریا؟     

   عاصی را از بین بَرَد! تنها مگر سالمِ سفیدِ یک گلوله در سرِ صبح     این انتحارِ
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 سرگرمی
 کند که بگریزد به کدام سودر پایانِ هر گریزگاه     او او را منتطر است     فرق نمی

 گی این آهو     فردا من آمدم تو نبودی     این عاشقِ زنده

 تو مرا بدرقه کنی     که اگر  دیروز من خواهم رفت

 ر پایانِ هر گریزگاه     گُلی بر گوری فریادحاال من خواهم گفته بوده باشم که د

 کند     آهو یاد میآن یِ هودهو به افسوس از گریزِ بی

 گاهی باید از فضایِ تیره و تارِ درونِ بیضه بیرون رفت     بال و پرِ خود را عوض

 هایی تا به حال وجود نداشتههایِ تازه شسته     و با چشمپرواز را در حوض

 یِ گوناگون به خود و به خدا نگاه کرد     گاهی باید دانست که ندانستنهااز آسمان

 آزار استهایِ کودکانه و بیتنی زیبا دارد     تنی که مادرِ هوس

 ها هم همه رو به پایان است     اش     گریزگاهتنی که با مردن

 قه     شود     که از عالدرست است که هر پایی تنها به رفتن در راهی سرگرم می

 یِ تویِ من و سرگرمیآید     اما بینِ سرگرمییِ او برمیکه از توانایی

 هایِ ننگی از تنگیهایِ جنایت و درههایِ سرد و گرم و متضادی     کوهسرزمین

 بارد     به بسیاری وجود دارد     گاه از آسمان سنگ و     گاه ستاره می

 یِ توشتِ کدام کوه بیاید     چشمانِ زیبا و خستهکند که بویِ مُشک     از پفرق نمی

 سرنوشتِ کورِ آهو را     سرودِ روانِ کدام رودها را بخواند     

 گردابی در همه جا به گریه نشسته است     گردابی که خودش     با دستِ خودش

 ای که بزرگ چرا     مسببِ مرگِ او بوده است!     ای بیضه

 ای     ای روزگار     ش نبودهمنگاه بزرگاما هیچ

 گاه که به دنیا نیامده بودیمهایِ اعماقِ دلِ تو     حتا آنها و تاریکیما ساکنانِ سردی

 مان     دانستیم که به دنیا آمدناز پیش می

 هایی ضخیم و خارآگینِ تو     گیزدن به درونهیعنی یک عمر نوک
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 دیرپایِ آیینِ تو     شکستنِ دلِ خویش زنگار و تزویرهایِ جنگیدنی جاودانه با

 نازکانِ جهان     در رزم از پای افتادن و جان سپردن     مردناما نرنجانیدنِ جان

 اما تسلیم نشدن     

 گذرند     جا میتازه این بَزمیانِ بُزذاتی که از اینآن هم برایِ آن که تازه

 رازآمیز گانِهایِ عزیز و آن ستارهبه ناز و با زهرخند بگویند: زادنِ این همه نور

 یک سرگرمی بیش نبوده است!فقط هایِ عطربیز و عبیرریز     توسطِ مادرشان روزنه

  ای بیش نبوده است!سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 گاو
 دانِ مادر     بخت است که درکودکی از زهآن کسی خوش

 خند پا به این دنیا گذاشته باشد     با خنده یا لب

 یِ کسی قابله به خاطرِ هیچ و پوچ نگذاشته و     بعدها هم در قابلمهسر به سرِ

 کامی را نریخته باشد     ای شوربختی یا تلخبه هر بهانه
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 یِ خودشان هستندریزترین موجوداتِ میکروسکپی هم     تنها کُپی

  چهوجویِ اکتشافِدر جست تسمعلوم نی    هایِ ناپیدا و عقلِ ناپیداترشان و با چشم

      چه اکتشافی؟

 ست به نامِ اسالمتپه به جا مانده از کونِ گاویهایِ تپههالتسلیم شدن به تپ

 یِ شمعِ سالم     این دعا و این زیارت     این نذرهایِ شعله

 زارهایِ سردسیرِ بختی برایِ مردمِ ساکنِ سبزهای که ادعایِ آوردنِ خوشاین زردی

 جان را دارد

   یِ کلمه استیِ مرد طبیعتِ تطور یافتهیِ مبدلِ دفتر و     نطفهچهرهدانِ زن زه

  ران و جماد ساخته شده     یا برایِ هیچ یکجاندا یِو این جهان یا برایِ همه

 هایِ ارتجاع و     بَرَند     فسیلگیاهان ریشه در اسالم فرو که می

 ها و      نقابیابند     جنب و جوشِها را میارتقاءِ مقامِ کِرم

 هایی راو بویِ جانِ بیلرا      هایِ مؤنثِ زنده به گور شدهیِ جنینجمجمه

 اند     نشئه شدنِ من از دانش استهایِ زمینی بودهیِ تمامِ لذتکه کُشنده

 هایِ خشکِ من در حالِ بارش است     عصیان

 روند تا در ماتحتِ آن گاوهایی از خنده را دارند     میهایِ من که جرقهو نارنجک

 ها     تاق کنند     ها و جفتترقه اتراق کنند     تو را در میانِ جمعترقه

 پیکروار و کوهات غولهایای     اما جنایتبینی بودهتو را که موجودی ذره

 شماری لنگر     هایِ بیات را     از نقابیِ صورتکشتی

 پزند     رت را میها هر چه دعا و زیاچرا قابلمه

 خزند     پله به آسمان فرامیهر چه از زمین پله    و بخار و ارواح 

 خیزند؟تر برمیتر و ابلهشان     گرسنهمیهمانان از سرِ سفره و از سردسیرِ جان

 گیرمچرا هر چه من     با کمانی از دفتر و با تیری از کلمه     قلبِ او را نشانه می

  کنم؟تر میو تو را زنده     خودم را کُشته
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 یِ صید ناشدنیهسته
 یِ خودآگاهی     خدایی با دستانی از ناخدایی     در زیرزمینِ ظلمانی

 بَرَد     اعتنا به دنیا را اگر آب بَرَد     تو را خواب میبی

 برایِ من است      یسببهایِ مقدر و بیمشغولِ چاه و چاله کندن

 یِ فردِ دیگریخواهد  برچیده شود توسطِ پرندهاش میای     که دلنهو در دلِ آدمی دا

 هایِ رنگارنگ     گلستانی سرشار از عواطف و اندیشه

 را       جهانهایِ عاشقانِخواهد میزبان شود پروازِ اشتیاقِ چشمکه می

 توان داشت؟     ای با مغزی فلزی میچه انتظاری از گلوله

 اش چوبی؟     اطفیا از چماقی که عو

      کندماقِ ناخودآگاهی را روشن نمیقوه اعچرا چراغ

 زند؟یِ خویش میبه دل و به ریشههایی که شود از ضربهو کلنگ خسته نمی

 زنده نَکَن از تن ای صیاد     حداقل اول مرا بکُش     پوستِ مرا زنده

 ن به رفتن از یاد!دوم بِبَر به دوزخی پُر از چاقو     سوم مرا محکوم ک

 اندخواهِ خود را نبوسیدههایِ دلِ من هنوز     منقارهایِ دلآخر دانه

 اندیِ آوازهایِ زاللِ آرزو را ننوشیدههایِ من هنوز     زیباییآخر چشم

 زنانای تنها مانده در تهِ استکان     بر قلبِ خویش قلمخدا در درونِ قطره

 کشاند     تا روحِ دریا به انتحار دست نیابدمی اش را از امروز به فرداتن

 شود؟     هیچ     باز هم مانندِ از آغاز راستی اگر بیاید چه می

 اش را خواهی دید     من اما در خاکِ زیرِ پاهایِ کوهتو از کوه فقط کاکل

 را      و وقیح هایی کورموش

 یِ بحر به هم زنندبختییِ او را با سواحلِ خُرمِ خوشخواهند میانهکه می

 یِ خیالِ تو     یِ ابدیخود نیست ناراحتیبی

 ات را با آب یا با هر چیزِ دیگری     هایِ دست و دامنچرا که تو لکه
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 توانی بشویی     تنها در خواب است که می

      بینیات دوباره میاما سحرگاه با چشم باز کردن

 ر هیئتِ چاله     جا دجا در هیئتِ چاه و آنکه من این

      جا به نامِ شکارچیجا به نامِ شکار و آناین

 گیرم     ای که پوستِ این میوه را میهر گونه و با هر وسیله

    رسِ ناخودآگاهی     سخت اسیرم یِ دور از دستدر نرسیدن به هسته
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 فریادها نقطه ندارند
 شود     از خاک ثمرهایی به بویِ صداقت ه میام هر کجا که کاشتصدایِ خاموشِ دل

 روید     یِ تو مییِ اندیشههایی به شکلِ تازهو شهاب

 ات زمین و     چرخی آسمان است     تو که چرخی از دوچرخه

 خود و در باطن     جوشان است     طور خودبهات همینتو که محبتِ چشمه

 گیرا     که گیرودارِ هر حادثه را     نی بالنادیدنیرومند و ای ات انرژیو از بدن

 اش     روز وقتاو که شبانه     چرخاندگناه میگانِ بیبه نفعِ پرنده

 شود     یِ عشق میسالییِ قحطیابیوقفِ شنایِ در اندیشه و     ریشه

 خواهد چراغ را از کُشتن دهد نجاتو کاشتنِ درختی جاودانه در خاک     او که می

 کِشد فریاد     یِ دریا دارد میداند     که در کدام نقطهآری او دیگر خودش هم نمی

 کننداش     چه معنایی را به مغزِ امواج القا میهایاش     و عقلِ جملهو داردهای

 ام به دنیاییگیرند     من آیا ادایِ وام کردهها قرض میای را از غوکچه ایده

 ام برایِ من آیا کیستم؟     و جوابی یافته    دارش نیستم که وام

 ای را     ها     مثلن موتورِ کارخانهشد که از شطِ اشکحاال اگر می

 هایِ آسیابی را به کار انداخت     باز هم چیزی!     یا سنگ

 طور برایِ سیالب     گِل و الی برایِ گِل و الیخورَد سیالب همینو اِال به چه درد می

 خود را     نازنینِ   من     یک گُلِصدایِ خاموشِ دلِر برایِ هنر؟     هن

 یِ تو گم کرده استدوچرخه سرگردانِ هایِآن یگانه گلویِ آشنایِ خود را     در سیم

 چرخندیِ من میها     با خندههم از این جهت است اگر که آسیاب     اما فراموش نه

 گشاید و     و پرِ خویش می و عشق بند و زنجیرها را از بال

 پرد     انسانیت مییِ قلهسالِ عظیمِ از قحط

تا بر درختی جاودانه که ریشه در شرافتِ هنر دارد     بنشیند     فریادها نقطه ندارند     

 شان هایی هستند     که در جانآنان فقط دایره
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 جویانی     پناهمظلومِ هایِ پیداست جاپایِ ظریفِ چنگ

 اندکه از شدتِ دردهایِ مافوقِ تحملِ انسانی     به حیواناتی وحشی تبدیل شده

 یا به عبارتی: آن دردهایِ مهیب     

      اندیِ حیواناتِ وحشی را با آدمی برانگیختهدردیحتا حسِ هم

 ها را به هم پیوستهات     بسیار دلو خسته ای که نوایِ گرمشکستهیِ دلای نی

 یِ عشق را در هوا رویاندهرِ جسدت در زیرِ خاک     درختِ پاک و ابدیو اسرا

 شکسته نیستیِ بدنِ آن مغروقانِ قایقیِ سحرانگیز و نادیدنیآیا مگر از انرژی

 کشد؟که دریا چنین مغرور و متکی به نفس     زیبایی و قَدَرقدرتی را نَفَس می

 شان     گناهچشمِ بییِ شعله و آیا مگر نه از وجودِ سرکشِ عاشقان     که

ها را از دست و دامنِ زیبایِ خود پاک کرده     کواکبِ فلک لکه     گر استدو چرخِ افسون

 روزشان شب را بوسیده          ماه و هفته را بوییده

 گردند؟   در به دنبالِ خدایی تازه میو دربه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 هافرق است بینِ چشمه
 جوشانندشای که میجوشد     با چشمهای که خودش میمهفرق است بینِ چش

 شود     اش از درد بند نمیبینِ کوهی که سنگ بر سنگ

 تعهدی داردی و بیاعتمادبا کوهی که پای در سواحلِ سردِ بی

 کشد     و من آه     دوچرخه به نوازش دست بر سر و رویِ تو می

 یددهنده به امواجِ ریزِ رود بود     یِ اندام او     که امکه کجاست عاطفه

 هایِ پلید بود  اش در تضاد با زهدگراییاش دور از زرپرستی و     روحدامن

 بختی را نخواهد دید ستاره     در رویِ زمین     رویِ خوش

 کَنَدمیانِ بیل و بیل     بیلی که گور می ای که آگاه است به فرقِستاره

 وجویِ آب و ناخودآگاه     ا     به جستر شبا بیلی که جانِ خود

 کاود     شمعی که حرارت از گرمایِ جانِ انسانیوجویِ آبِ ناخودآگاهی میبه جست

 گیرد     شمعی که تعهد به جهان دارد     یِ خورشید میو رنگ از آبادانی

 یِ دلِ عاشقان     گیست برآمده از سوختههاییگاهِ اللهقبله

 سوزاندیِ آن دوچرخه     چون داغی دارد پوستِ این کوچه را مییو جایِ خال

 به دنیا نیامدن و به دنیا نیاوردن     

 یِ بیل به دست نگرفتن و گوری را نکندن است     به معنی

 از درد مالِ چهار پایِ خر است     ای کسی کهجوی     هر سه پایگذار و قبلهو قبله و قبله

 شود     د نمیات بنسنگ بر سنگ

 نهد     شاری را در تاریکی بنیاد میت آبای کسی که تعهد

 تواند داشت؟     وقتی که از وفورِ دشنه و تزویر و زهدبختی چه معنایی میخوش

 اش دوچرخه     ایهایِ نقرهجا     و با چشمزند اینحتا طال هم زنگ می

 هایِ معصومیِ آن دستدر یادِ بوسه در فقدانِ اندامِ زیبایِ آن سوارِ کوچک    

 ای بر تختِ ملکوت نشستهلرزد در هر جا     فرق است بینِ ستارهگرید و میسخت می
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 و کلِ کیهان در نظرش به کاه ماننده     

 گوهرخورده و فروافتاده در میانِ انبوهی سنگِ بیای شکستبا ستاره

 پرید و یم     عاقبت عمر چون دوداز سرِ ما که شمع     یا خیالِ یک شمع بودی

 ای دریا     قعرِ تاریکِ ناخودآگاهی نه از صدفی به بیرون     نه به کفِ شما نیامد

 ات سفید     هایِ ذهنای کرانه

 گزاری یا تکبربرداری در اسید     ات را از منتای شسته دامن

  نیا آوردنکه به دنیا آمدن یا به د     حاال حتمن تو هم دیگر موافقی

 یِ بیلی را به دست گرفتن و     گوری را کندن استبه معنی
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 فوتبال
 شان یک توپِ پالستیکی است     یِ هر کدامانبوهِ مردمی که کَله

 نبردگرانِ مرد     برایِ گُلی که باشد آن دروازه را همفریادزنان برایِ بازی

 یِ وجودِ خار و خدا     گیجاودانه یِیِ چراییجا در اندیشهو من این

 توان آزاد شد از زندانِ این دنیا     تو را خاموش چشم به راهیِ میگیگونهو چه

 اش سفیداش تور و گیسویآید مشبک است     نامامایِ کسی نمی

 اش پُر از شک است     سرش توپی فلزی     دل

 خواهد توسطِ آب     خاک می   آیند برایِ هیچ کسی  ها به صدا درمیو زنگ

 خواهد توسطِ شاخهخواهد توسطِ درخت دوست داشته شود     درخت میآب می

 خواهد توسطِ برگ     برگ پرنده     پرنده دانه     دوست داشته شودشاخه می

 تان دره و     سری که دهانیِ سبُکهاای سلسله

  چوبی     یِشود برایِ یک بازیتان سنگ میهایهلهله

 بسته در تورِ دروازه و     آیا چرا شما صدها رنجِ گره

 یِ برف وبینید؟     آیا چرا شما گیسوسفیدیآدمیان را نمیجانِ دلِ هزار تارِ شکسته

 یِ اگرها     شنوید؟     ظهورِ ناگهانهیِ زاغ به راه را نمیگیشدهتبدیل

 ها     درآمدِ رفتنپیشیِ شایدها     بارِشِ بیتابشِ غافالنه

     آسمان ساقط  دفعه بایدهایِ آبی را ازیک

 هایِ زمینی را     و آرامشِ ساقه و رامشِ رنگینِ پروانه

 کند     معنایی میزمانی و گسیختهسرنگون در بی

 یِ مرگ در پشتِ میزِ تحریر و     گیروست هر روز نشستههم از این

 اش     هاینوشتهکردنِ دستتندتند تایپ

 اش     هاییِ چشم از اشکگییِ همیشهگشاییروست گرههم از این

 ای برفِ به رنگِ شب     ای بویِ تُردت چون صدایِ تب     
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 یِ نیرویِ دیدِ نظرهایِ دیرینِ خویش     خار نیشی از خدا وای کرده تردید در درستی

داشتِ من و تو ای گُل     چشمیِ بیوستیو در این میان دخدا نیشی از خار دارد     

 گی     ات عطرِ رهایِ آزادهای توپ     یِ متعهدِ جاناز فرازِ شاخه     گرِ جهانای نظاره

 واره در راهات فاتحِ قلوب     ای گُلِ آگاهِ همزاران     رنگیِ سبزهوجودت پیروزِ پهنه

 گرانِ ممتازِ تو ـگان ـ این بازی زیبایِ پروانهگرِ هر اشتباه و خطا     تاخت و تازِتصحیح

   طلبد!ناکِ دیگری را میهایِ وزین و واالیِ آینده و     تماشاگرانِ تابگاهورزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشعل
 کردند     آن دردهایی که روز را دیوانه و سرگردان می

      بستندیِ شب میمالی را بر پیشانیو دست

 کردندها را گرگ میساییدند     و گچبر دیوار میآن دردهایی که چنگ 

 ای به دنیا نگریستن     هایِ تازهدردِ زایمان بودند     زایمانِ با چشم

 چراغهایِ بیداریزیرِ پا گذاشتن     و در بسیاری از پایرا هایِ گَردآلودِ کهن ایمان

 اش سرشاردرون فسیل و تحجر را یافتن     گیاهی که هنرمند است و دنیایِ

 شود و     یِ بار و برگِ هنرِ خویش مییاریمشغولِ آب
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 مشعلی را گذاشتن در پیشِ راهِ دیگران     اما گیاهانِ بیگانه با آن درد     

 پیچندیِ اوقاتِ سرو و افرا میدر دستِ دارو     به پر و پاچهگیاهانِ دست نگذاشته 

   شان   خرسانههایِ خالهو با دوستی

 کوچانند     تو از عموداییهایِ بر پیشانی میمالآنان را به دیارانِ تنهایی و دست

 فهمم     عمو و دایی را     من اما قائمیت را می

 هایِ آدمی     فهممو می     یِ وجودِ عشق و عقل راضرورتِ هم زمانی

 دیگر فرق دارندهمه با هم  هایِ جورواجورِ هستی   گی     و در دورهدر هر دَمی از زنده

 کند     ای به جنگل که نگاه میهایِ تازهگرگ با چشم

 یابد     برگ را خویشاوندِ خویش میجانورانِ دیگر و گُل و رگ

     /هایِ از این بیش ریزیاما نَه راهی را در پیشِ پا     که مانعِ خون

      یبعآن است که از هر بعان صفتهنرِ این گوسفند

 ورند     آرا برایِ ساختنِ تسبیحی بیرون میای مهره

      دهندمیآدمیان شکل  هایی را در درونِو ایمان

 گچ چراغی سفید است          وار مانندِ تپاله /اش کُرهکه محتوای

 روند     افسوس اما که ساکنانِ اتاق از خویش به بیرون می

 ایی     و تا که دارویی روشن را بگذارند     روزِ رهرازناکِ به قصدِ کشفِ راهِ 

 ای /     یِ دیوانهدر کفِ دریایی

 ماندی در جایِ ثابتِ خویش مییِ قایقها به عمرسوزییِ آروارههودهجنبشِ بی

 یِ توفانها     کاهی ناچیز است در دهانِ درندهها بر سرِ ایمانداریترین پایسرسخت

 جاودانه دارایِ دردِ زایمان      ای باد ای باران     ای

      هایِ خویشها در غمِ فراقِ گذشتهیِ این گرگزوزه

 ای انسانی در دست بود     نامهشان شناسکه     ستایآن روزهایِ باستانی در غمِ

 ای عشق     ای از او عقل و شعلهکه شعله    شان را ربوده مشعلی و دل

   سرشتخوانی پاکاش از استمشعلی که دسته
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 افکارِ طبقاتی
     قلبِ آن معشوق سرکشِ یِ که شعلههوده فکر نکن تو بی

 نه!     به عدم پیوسته استگرمایِ مطبوعِ وجودِ نازنینِ آن محبوب     

 یِ ابدیت است     از تیررسِ نگاهِ ما دور رفته     خسته استاو تنها دَمی که به اندازه

 ای تیز اما نشکافندهاش نیز نیزهی ننشسته     صدایاما امیدوار و از پا

 دهنده به جماد     بلکه مرهم نهنده بر دلِ آدمی     جان

 ی طبقاتی     و اینکه گویا یکی از مادر منظم و با ذکاوت زاده شدهدیدِ قدیمی و زنگارزده

 پاتی     قاتی و یکی ابله و

 یِ خودش نیستدیگران به خزانهوصل کردنِ ثروتِ یا یکی مثلن اصلن اهلِ 

      ستهایِ بهارانه خالیمندیو آن دومی ابرش از سخاوت

 ست که به عدم پیوسته     دیگر دیری

 هایِ ما را برایِ چندمین بار قرائت کرده     ست که دریا اشکدیگر دیری

 نداش دارهایهایِ شما در کنارهبه سواحلِ دیگری دست یافته     و شوربختی

 کنند     نه!ای را آماده میهایِ تازهیِ بادباناسبابِ آمیزش با شیرینی

 هایِ عشق و طهارت را پیمودهاش آن همه به پاکی اندیشه بود     و راهاو که پاهای

 گی ـ     محو شده استیِ جاودانهای که به اندازهنمرده است     او تنها برایِ لحظه

 رو نظر بیندازد     اگر در برزنی     از روزنی به روبه رو هر زنی    هم از این

 بختیروزخوشمندی     تیرهآید:     دریوزثروتبیند که دارد از دور میخودش را می

 ها دیگر خالی از طبقه     خالی از افکارِ طبقاتی     مندکودنی     و خانههوش

 اند     ها همه نمردهاین    خالی از اشیا و آدمی     اما شما اشتباه نکنید! 

 ـ از بختِ بد ـ      یِ ابدیتای به بلندایِ سایهها فقط برایِ ثانیهآن

   اندما رخت بربسته اندازِاز چشم
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 وطنی بر فرازِ نوکِ سوزن
 گیرم     ها سراغِ ذراتِ اسرارِ نگاهِ تو را میاز روشنایی

 گیرم     دازه میها ارتفاعِ ارزشِ زادنِ تو را اناز درخت

 گذارد     ام را سوزنی از اشک     امضا میهایو دامنِ نامه

 کنندکوبی میآید و این آدمیانی که بادف     با نی     در کوچه پایباد می

 هایِ خود را از دست داده     هایی هستند چنگگرگ

 زننده     مراه شده     از عقل و عشق دَگان همبه ضرورت با کاروانِ ستاره

 کننده     اما آرمان و آرزو را در بازار معامله

 کرانِ فضا چه ارزشی دارد؟یِ بیمقدارِ هوا در مقابلِ ریهیِ بییک ذره

 یِ کدام چهارمی بگذارد؟شان برایِ سومی گرفته     سر بر شانهدو گَرد که دل

 هاجا هنوز چشما که اینفضا را از خود پُر کرده است     اما دریغیِ تو روشنایی

 شان است نیزگان غریب اند     و امضاها از فرازِ نوکِ سوزن     که موطنیِ ستارهبا نامه

 شوند     چه پیامی و برایِ چه کسی دارند     و تبعید می طرد

 ها در کدام آشیان زاده     ابرهایِ شناور در دریایِ آسمان؟     و اشک

 آیند؟     و بر کدام بام فرود می     بال به کدام سوی زده

 گرمایِ آغوشِ تو دنیا را از خوفِ خدا     از لرزِ زمستان     

 دهد     هجومِ ناخنِ دشمنان     نجات می ها را ازو چشم

  گیرنداز سُرنایِ نهانِ اعماقِ جانِ تو الهام می     هایِ نیکی و بدی همهسنجمساحت

 مگسی مؤدب و صادق      که اگرو از شرمِ تو است     

 اشهایکاری و خیانتتنادم از کثاف     گری و مضرتِ خویش شدهمعترف به موذی

 کندکُش میخودش را تسلیمِ یک مگسگی کناره گرفته     و در اولین فرصت از زنده

 هایِ ریخته شده بر خاک     گان     ای شاهدانِ رقصِ ناخنای کُشته

 شان     روزی نامهایی که ناخن
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 شان بر سرانگشتانِ سبزِ آسمان بوده است     ستاره و جای

 ها تنها میهنِ غربت و غبارهایِ هوا هم از خودش خالی شده است     دامنحاال ریه

 هایِ عاشقانه به آدمی     یِ نامهگانه     شبانه نگارندهو دو گرگ با شخصیتی سه

 ان پهن در یک بازار     در بازارِ سردِ هستیاما روزانه بساطِ سات و سورش

 هوده     یا از سرِ فریب بازاری که من در آن سرگردان و بی

   گیرمام را میِ غریبسراغِ ذراتِ رازِ میالد و مرگِ محبوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بگیر و نگیر! / بمیر و نمیر!
 مطلقن مرگِ او     به برهوتِ عدم پیوستن نیست     

 یِ تاریکِ هستی پای گذاشته     رخ از ما برگرفته استه نیمهاو تنها ب

 کشدی     دوباره نهانی سر به بیرون یِ نورانو روزی که از آن روزنه
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 اش در میان نخواهد بوددیگر خبری نه از نقاش و نه از نهالِ بر پرده

 ارهایِ نبضِ تکرتر که آدمی بیرون رَوَد از این دایره     از این ضربهبه

 کارد     از دیدنِ سرانگشتانِ بارانی که خودش را در خاک می

 یِ آسمان از خاک سر زده     آدمی هوسِ رفتن به ملکوتتا قلبِ آبی

 و پیوستن به مالیک را در سر بپروراند     

      اشموج بودنموجِ دریا برایِ اثباتِ گُلآن گُل

 راکدِ مرداب ندارد     هایِ یِ آباحتیاج به تأییدیه یا تثبیتیه

 داندیِ دنیا را     سر بر سنگ کوبیدن میو دخالت در دخل و خرجِ جاودانه

 گی را     جدی بگیر و جدی نگیر!     یِ زندهتو هر چیزِ گذرنده از کوچه

 ات دستی بلند کرد     بمیر و نمیر!تو برایِ هر کسی که به سالم برای

 اییِ تاریکِ هستی اتراق کردهای     فقط موقتن در نیمهردهزیرا اگر هم که بمیری     نم

 هایِ رنگینِ درونِ زمین را به رقصهایِ سرانگشتِ باران بر دهلِ زمین     دانهتا با ضربه

 گانِ پنهانِ زمان را به آواز     و مرا به خود بیاوری     فرشته

 بگیری تا از پرده بیرون آمده ام رایِ نقاشی     و دستمرا که هستم نقشِ یک پرده

 ای را تا از آن اویِ نورانینام و دوردست گذاشته     و بگشایم دریچههایِ گمپا به کوچه

 نمرده     سر به بیرون کشد      اویِ رفته اما

      خبران از خویش و از جهان درکشدیِ بیو بر برنامه قلم بر نامه

 سوختنِ آرزو و غبار      جِزجِزها جُز و اعالم کند که در آسمان

   ریه     هیچ چیزی کسی را به انتظار ننشسته استو بی خداخألهایِ بی جُز

 کنددخل و خرجِ دایره را معلوم نیست که کدام پرگار تعیین می

 هایِ راکدِ مردابگی شکلی هندسی ندارد     و نَه آباما پیداست که زنده

 هایِ سرسبدِ آبیِ گُلخویش     احتیاجی به تکذیبیهبرایِ تثبیتِ رکود و رذالتِ 

 تریِ برهوت کوچککوبد    نه سایهافسوس که هر چه سنگ     سر به خودش می

     رود! تر مییِ منجمدِ نادانی پیشای از درجهنه پایِ خودش مطلقن ذره
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 یِ رویِ حرفِ اولِ فریادنقطهآن تَک
 اش از عشقی قطعی به توتَکِ قطعاتتَکای هستم که جانِ من آن دوچرخه

 ای از ابر شده     قرار را از دست داده     سوارِ تکه

 دکناش را دریا میخوان     اشکِ ریزاندِ ترانهیِ موعووجویِ آن ستارهبه جست

 کند     می "!دریاب !دریاب"گی را     گوهرِ مرموزِ زنده اشبه مخاطبان

      "فریاد"ار     اما خوش نشسته بر رویِ حرفِ اولِ قریِ بینقطهآن تَک

      "دادبی"و  "داد"گذاشتن میانِ  ایآن خواهانِ خطِ فاصله

 یِ دلِ خورشید  یِ نادیدنییِ یک دهان     آن سیاهییِ ناکامیآن سایه

 هایِ قرون استسالیمقصدِ خشکنام و بییِ دردهایِ بیدرونی شده

 گی شکستند     ایی که از تشنههیادآورِ شاخه

 یِ آب را بر خویش نپذیرفتند     در آغاز ظلمت و زمهریر بودگذاریاما تحقیر و منت

 گانِ گرمِ تو نبودگرِ واژههایِ تو     از حریرِ نوازشخبری از مِهرِ زیبایِ چشم

 سواری در زمین     در آغاز نه چرخ و نه چرخ

 جِ برقی در آسمان بود     نه بساطِ فلک و شالقِ متشن

 کردم     گین و تنها را خریداری میمن کتابِ غبارهایِ غم

 آینده     روزگارانِ یِ و از آنان خواهش که به یادِ نگارِ یگانه

 یک فریاد     یِ آن بگذارند     شان را در اولین صفحهامضای

 سان را     کشماری را در خویش دارد     و گنجِ عشقی یهایِ بیدهان

 تواند درختان را بکُشددارد     تبر میعادالنه به کنجِ نمکینِ هر یک از آنان ارزانی می

 هایِ سبزشان را به تباهی بکشاند     تواند تبارِ تابانِ اندیشهاما نمی

 یِ تو را زادند     شان     غنچهروزی در آغوش هایِ سبزی کهاندیشه

 ای از آن بیرون آمد     ش     دوچرخهاای که با گشایشغنچه

 ترین گوهرِ گیتی استو افتخارِ آشنایی با سوارِ معصومی را داشت     که گرامی



121 

 گان وآید     ابرهایی که دادرسِ ستارهاش از درونِ ابرها میو حاال دارد صدایِ گریه

 اند     هایِ زمینترین رُستنیپناهیِ بیگیرندهدست

                     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوزش
 ام!     خوانِ تمیزِ جهانام!     ترانهفراتر از جانای فرزندم!     ای 

 یِ مرا ببخش!     خودخواهی     ام!یِ نهانای معنایِ معنوی

تو را که قلبِ من بودی          بیاورماگر که نخواستم من تو را به دنیا نیاوردم     اگر که 

      دانستم سرانجام روزی تو را که نبضِ من     چرا که از ازل می

     گاهِ درازِ داالنِ کبودرنگِ رگِ منیِ رازناکِ من     تو از پناهتو از درونِ گرمِ سینه

      نبضقلب     و من بیگناهانه رختِ سفر برخواهی بست     و من بیبی

 ! هرگز زیستن نخواهم توانست کرد
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 خوابدر رخت ییپیماهوا
      دیدخواب     داشت خوابِ نجاتِ کودکان را میدر رخت ییهواپیما

 گیسویِ هوا ناگهان سفید     و گیاهانِ نقشِ بالش     

 جاکردند     اینان     این آدمیان اینیاری میبا اشک خودشان را آب

 گارهایِ مقربِ آفریدها ملکهتر پرواز کنند     و افتخار به نزدیکی بتر و سبُکتا به

 بهایِ ادراک را از مغزِ خودشان برداشته     بارِ گران

 شان بیرون رفته     سارِ عشقِ در قلباز سایه

 نویسند     یِ جانوران میشان را به اشارهمشق و انشای

 گذارنداز انسانیت می ای سقوط کردهشان را در پایِ صفحهامضای

 ا پس از صرفِ صبحانه     سحره ییهواپیما

 هایِ پرواز     گی و تکرارِ تاریکیو برایِ نجاتِ خودش از ابتذالِ زنده

 یِ روشنِ اندیشهگذارد بر شانهنشیند به سرایشِ شعر     و سر میپشتِ میزِ تحریر می

 اند پنجه در پنجه؟دیگر افکندهپس در کجا ورزش و نرمش با یک

 افسرده قوی خواهد شد؟      چه وقت اعصابِ این سنگِ

 کشد     اما خدا هیچ دری را نگشوده هایِ دیوار مییِ باد چنگال بر نقشزوزه

یا اگر دارند      جا     یا کَله ندارند    دهد     آن آدمیان آنیِ خویش را نشان نمیچهره

 مغز ندارند     و اگر مغز دارند     در آن اثری از ادراک نیست     

 گی را از دست بدهی     دهی از پای درآیی     و زندهه تو ترجیح میک

 یِ نبضِ ضعیفِ آنان خانه     اما در نزدیکی

 نداشته باشی      یِ آنان کاشانهیِ کوتولهو بر شاخه

 درسِ پرواز بیاموزی         طور در رؤیا و خیال دهی همانتو ترجیح می

 اش     سیاهکه در پایِ تخته ر نشویکالسی حاض اما بر سرِ آزمونِ

      و مجرب ایستادهگرگی گیسو سفید 
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 دانه     از دامِ تاریکِ ابرهادانه دارند هاجسدِ انسان

 افتندیِ خاک میجا در دهانِ گرسنهجا بر زمین و زیرِ پایِ ببرها     و آناین

      یِ پریان بر بالشتصاویرِ پراکنده

 سترند     به سرآستینِ لباس می هایِ خویش رااشک

 ایکوچهبستی     یا پسای در بنهایِ کاغذِ باطلهو دلِ کودکان هنوز در واژه

 گویدیِ عشق     با نسیم سخن میصبحانهتمیزِ گی و میزِ یِ زندهاز زیبایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن خودی
  انگیزتر به درآید    تر و شگفتآن خودی تا هر دَم از در تازه

 آرایدهایِ تو جلوگیری کند     هوا را به شکلی تازه میو از تکرارِ تمایلِ چشم

 گیراند     ها مییِ هیزمدگردیسی را در خشکی

 گوید     هایِ مختلفی سالم و صبح به خیر میو به آینه با زبان

 رسد     رود     به واپسین ساحل نمیدریا هر چه در امتدادِ من راه می
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 اش از تالطم و     یی که کالهدریا

 یِ طالخدایی     پازدن به بازارهایِ تکراریاش از پشتِکفش

 گیر از هر چه جنگ و هر چه جدایی     دریایی دل

 کارد     هر سلولِ جسمِ آدمی     گاه مرگی را در خاک نمیدریایی که هیچ

 ن     یِ مشترکِ خوبی و بدی     عقدِ پیمان و قطعِ پیماخانه

 یِ حیوانی     شکنیگی و فانوسیِ  فرشتهبرگیریفانوس

 آید     و افسوس که کسی از عالَمِ تاریکِ مرگ بازنمی

 با ما در میان بگذارد          گی رایِ زندهیِ مبهمِ آن واپسین لحظهتا تجربه

 کنندهر دو دق می    ای آشنا نشود     و هیزم اگر نسوزد هایِ تازههوا اگر هر دَم با ریه

 یِ ناآشنا دارد     هر خودی در خویش     هزار چهره

 گذارد؟اش     سر به سرِ چه کسی میهایِ ثانیه به ثانیهگیتی با دگردیسی

 ات داشت     و مداوایی برایِ فقرِ جان و تو هر چیزی را که سودی برایِ سودای

 شان را زدوده چرک و زنگ     ات بود گرفتههایِ تنشفاگری برایِ محدودیت

 شان را اوج بخشیده     به آنان رنگی تازه زده     معنای

 شان نشاندی     یِ تقدسشان فَر و فرهنگ فشاندی     بر قلهبه روی

 یِ قلبِ خویش     گیکردهوادار     به حسِ گم دار ووام سان دریا راو بدین

     /واپسین ساحل  به گاه دست نیافتنو سرگردانِ هیچ

      هایِ کاشته شده در خاکحاال با این همه مرگ و نقاب

 گونه با باغبانیِ در آب     سالم بگوید؟     من چهگونه به آب و آینهباغ چه

 بوسه و فانوس و میثاقی را     رد و بدل کنم     وقتی که سلولِ بدنِ هر آدمی 

 موجی از آن خوبی     موجی از آن جنگ وست که موجی از آن بدی و     دریایی

 موجی از آن آشتی     موجی وصلت و     موجی جدایی؟!  
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 جماعِ صلیب با مسیح
 یِ باکرهیِ نورانی از دو نوشتهو ارضا شدنِ یک صفحه     آمیزشِ بامداد با مداد

 یِ امضا تا طلوعِ فرداشب     تا ظهورِ روز از نو و روزی از نوو سرخوشی

 زمان در دو جا هستی     در هستی و در نیستی     در نیکی و در بدیو همت

 شانای از میلیاردها اتمی هستی که هر کدامدر افتخار و در انزجار     تو بیشه

 پرورانند     و پس از بارگیری از هر چیزهوایِ رفتن به طرفی دیگر را در سر می

 رانند     میتری توسن به سویِ کسانی در جوانبِ تازه

 شوم به هوایِ پروازد میام بلنگشایم و بر نوکِ پاهایام را میهایمن بال

 ن     شد وستگان دهایِ ستارهخال پوست شدن     بابه هوایِ رفتن و 

  ها را بوسیدنکهکشان رخسارِ

 هایِ گرمایِ انسانی     گیهایِ زمینی و پیوستهگیبستهاما باز دل

 دارد     یِ تردید را ارزانی میگرامی به من گوهرِ

 گذارد     ام میمدادی را در آشیانِ گرمِ انگشتان

 دست و پایِ نشاط را سخت بسته          یِ خاطرهسالحِ خسته و خونیافسوس که 

     یِ شفقهایِ ریخته شدهآن همه خون     کندخواب را دشوار     قرار را تیرباران می

ها اتمِ تنِ آدمی     در فواصلِ میانِ میلیون     کندایان را ارضا نمیگویا هنوز خد

      کشندیها نَفَس منقابیها و دهگیدوگانه

 کنند     ها ترسیم میو نقشی را بر دیوارِ تاریکی

 زاری     اندیشان را به ادراکِ آن راهی نیست     و گذارشان در آهکه جز باریک

 لیب با مسیح     که در آن جماعِ ص

 راه ندارد!     ها را که با خود به همها و اکتشافسقطِ جنینِ چه اندیشه
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 یِ حوادثمسببانِ اصلی
 هایِ کوتاهِ من بگذرد     کند تا از زیرِ شاخهدرخت سر خم می

 گی با خُمِ مِی و سازهایِ موسیقی     برود و در پیوسته

 ا فراموش کند     هایِ پشتِ سرش رخرابی و خون

 ای از تبرهایِ امنیتی     با پیامی از نیزه     با نامهاش نیز سازمانرویغافل که در روبه

 ای هستیخانهگردند     انگار که تو مهمانهایی از پرستو و بهار میدارند به دنبالِ نشانه

 آیند و     هایِ بیمار تندتند میچنین که مارِ اندیشه

 کنندات استراحت میچند روزی را در چاهِ بدننی مفت و مجا

 گردند     و باز پیدا نیست که به کجا بازمی

 هاست     جسمِ آدمی موجی از تجمعِ جورواجورِ مولکول

 و هر مولکول را یک سر و هزار سامان     و در دل و در روح     

 پایان     بی هاییهایی رنگارنگ و هوسگرایش

      هایِ فروتنِ خودش بگذردکند تا از زیرِ شاخهیدرخت سر خم م

      اش انقالبی و نیکوسرشتای از بدنو بگریزد از ماری که مهره

 هایِ امنیتی     ای یارِ یگانه و دریانامزمانیِ یکی از ساای خبیث و عضوِ دائمیو مهره

 راهِ رهایی کجاست؟   ای هر جا که باشی تو را زیبایی در آغوش و     مرغابی بر بام  

 یِ چاه     کِی به پایان خواهد رسید     سقوطِ هراس از لبه

 یِ آدمیان راگیاش؟     راه و روشِ زندههایِ اعماقیِ تاریکِ اشباح و سایهبه معده

 شانهایِ بدندرونِ مولکولرنگِ هایِ بیو انرژی نام و نشان بیظلماتِ

 بو  هایِ نگاهِ تو خوشرویِ شخصیتِ تو زیبا     و پیچکِ کوچهکنند     و خَمِ ابتعیین می

 قرارِ توست     تا زمانی که تبر درخت را     هایِ بیمار و بیاز اندیشه

 آیدپیامِ بهاری به منقار میتا زمانی که پرستو بیزاید     و درخت تبر را می

 اهد بود     یِ مار     با فروتنی بیگانه خوگیآلودهتعظیم و خاک
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 میهن     هایی بیای موقتی     با شمعخانهو شما میهمان

 کندسر یا سرگردان     که دنیا چند روزی در آن اتراق میهایی بیبا پروانه

میراند     مال     به جای گذاشته و میپای اش ما را مثلِ خاکستری سرد وو با رفتن

 یا نقاب برگرفتن از رخسارِ دو جنایت  دادنِ یک نجات   آری     به گاهِ رخ

 نام و نشانی داد     که در پیکرِ آدمیها مولکولِ بیپاداش یا پادافره را باید به میلیون

 اند ودور از درخت و آب و آبادانی     معلوم نیست سر بر بسترِ چه خاکی گذاشته

 یِ چه خیالی! پا در خُرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستشکل اخورشیدِ من مکعب
      کندقدر و به هر جانب که حرکت میست که هر چهاین چه ماشینی

 ام     ای     و من در همان سرِ جایِ سوار شدنای از خودت جلوتر نرفتهتو ذره
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 شوم؟     از آن پیاده می

 گان ـ     گان ـ آن با خاک آمیختهست که در آن مردهاین چه دنیایی

 شان نَه بازپس داده به آنان؟     و نام     ماندفریادشان ناشنیده می

 تر     هایِ بیشدر این والیت پیش از هر چیز     از نامالیمتی

      شودتر میزارِ جانِ شاعر است که پُربارتر و پُربارانکشت

 شوند     ها میهایِ خویش     مامایِ کهکشانها بر شاخهو دانه

 رکب از اجزایِ متضادام مُگانستارهشکل است     خورشیدِ من مکعب

 هایِ سفیدِ صفحاتِ دفتر را     ام ماشینی که فریادش     تمامِ راهو قلم

 جسم هستیانبارد     تو ماهی روشن اما بیاز کجاست تقدس کجاست خدا می

 گی قابلِ عبور     و به سادهتنِ تو تنها متشکل از روح     

 قدر که پیش رَوَد     هر چهاما این راه به هر جانب و 

 ماند     راننده سرِ جایِ خودش باقی می

 خواند     یِ مار است میشدهسرودِ سردِ فرمانِ ماشینی را که حلقه

 یِ پیچک     هایِ پدرساالرانهسرپیچی کردنِ پروانه از توصیه

 دهد     ها را تغییر نمیدرپیچِ کوچهبنیادِ پیچ

 کند؟(دهد؟ / یا میکند)یا میکار را عوض نمییِ نابینا و فراموشیِ دنیابنیادیبی

 کندگذارد و قایم میست؟     که نور را در جیبِ خود میاین چه جوانب و چه سرعتی

 گان به آنان بازپس داده نشودزارِ جانِ شاعر     ناپیدا بماند     نامِ مردهتا منشأِ کشت

 یِ تقدسشدههایِ قیچییِ بالقلمی     که عَقیماییهایِ جسمِ آدمی     و استخوان

      اش رایِ سرد و سیاه و ثابتبا سایه     رگا آفریدهیِ همایی به نامِو تَوَهمایی

     کند                 واره فریاد هم
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 سماور 
 ان گیِ ستارهو معصومیتِ این درختِ سنجد سوگند     به راستی گیبه ساده

دل     پارههایِ پارهیِ این سنگآزاریهایِ سبزِ آسمان ـ     به بیـ آن سنجاقک

 نوشمهایِ خودم را مییِ چشمقدر قهوهافتاده در گِل     که من هر چه

 تکانمام را از غبار و غم میقدر دامنهایِ تو     و هر چهشیرِ گرمِ دندان

 شود     قابلِ آینه ظاهر میآورِ قلبِ تو     در مدریایِ غبطه

 ای در این دنیا نیست     و سماور هر گونه که بخواهدافسوس که داور و داوری

 اش     سوزاند     و شیرِ کوچکِ لولهسازد و آن را میاین را می

 ها را به دستِ بخار سپرده     غزل

 چکاند!     چکه از دلِ خویش میها را چکهیِ غزالهو قشنگی

 فسوس که دامنِ دریا خودش     خودش را ندوخته     ا

 هایِ خودش را انتخاب نکرده است!     ها و قورباغهو ماهی

 نسبت به ذراتِ روحِ دیگری فداکار      توانندذراتی از روحِ تو می

 کار باشند     اما نسبت به دیگرتری خیانت

 د بپیچند     یِ درختِ سنججا در هیئتِ کِرمی به پر و پاچهاین

 ای عادل     در دلِ ترازویی بنشینند     گاهی که نگاهجا در هیئتِ سنجهو آن

 کند     انگار که آینه اصلن وجود ندارد     دیرگاهی به خودش نگاه می

 شکنداش میآید     یا دلو هر موجودی در خیال است که به وجود می

  طبیعت     سوگند به سوگند     که در ترازویِ ممتازِ

 ست     یِ سار و سنجاقک و آدمی     هر سه یکیگیارزشِ زنده

 یِ اوگیخوردهیِ آسمان     دلیلِ سالیِ دو دندانِ افتادهو جایِ سیاه و خالی

 داندیِ زمانِ مرگِ نامردان و نامردمان نیست     افسوس که افسوس نمیو نزدیکی

 ترین داور در دل است دارند     و اصلیکه زمان و زمین فقط در زبان وجود 
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     دخودِ دل است     سوخته از آتشی که سَر و سِرّی     با سماواتِ در سماور دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاسلولییِ تَکنشینیشب
 جویند     ها از آن همیشه چشمِ تو را میقطره

 رسد     ات به چراغی غریب و بسیار قدیمی میکه نَسَبت

 هایِ تهِ اقیانوس از تنهایی افروخته بودند     سلولیش شبی تَکاکه

 و دود و دعا را درهم آمیخته     به سویِ آسمان گسیل داشته /     
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 شکند     عمرِ فوالد هم سرانجام میدر جایی که 

 یِ زغال؟وگو از توسنِ سنِ من     یا از سفیدبختیدیگر چه جایِ گفت

 زند     یِ یادداشتی را ورق مییِ دفترچهشدهگم انگشتانِ باد     دلِ

 هایِ اعماق را دارندیِ قطرهسرِ بازگشت و پیوستن به سلسله اشکه لغات

 جا که هنوز تمثالِ تمساح     آذینِ گردنِ آدمی نشده بود     و نَه عشقِ من و توبه آن

 دیگر     زندانی برایِ یک نمورِ سلولِ

 نوری از چراغِ بزرگِ خورشیدیم     مان تکهدامکه هر ک یما مردمان

 کنیم     یِ ماهیان را روشن نمیچرا خانه

 یِ دود را از سرِ بختِ سفیدِ زغال کم؟     و چرا سایه

 گفتند     کم کاش جُرمِ شما را به شما میدستِ

 انداختند     یِ شما میشدهیِ گمگاه تمساح را به جانِ دفترچهآن

 تان را با ساطور خُرد /     ن را در آب خمیر کرده     و خیالتالغات

 هادست و پا     ای سَرت سرایِ سرود و آرزویِ بهارستانای نسیمِ بی

 جوید     که شنایِ شن در قطره     دریا از آن همیشه چشمِ عاشقان را می

 حدود و مسدودِ قطرهتر دارد     در وثاقِ مای شنیدنیتر     ترانهدستاوردی دیدنی

 آید     رود     گم نمیتابی خُرد     به هدر نمینورِ شب

 ها بیرون زده     سلولیوارِ تَکمن شبی از مجلسِ سرد و سوگ

 ها را به انکار نشسته     ها و مثالتمثال

 ام سنگی را به سویِ آسمان پرتاب کردم     هایِ عصیانیو با دست

 گان     سَر شدهایِ ستارهگان     از سنگارِ ستارهزو آن سنگ در سنگ

 دیگر به وطنِ خود بازنیامده     نامِ ماه را به خود گرفته     و در آسمان آغاز به پرواز کرد
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 یِ تغییرگذاریتخم
 سانوجوکنان و پرسان     از جوانی تاکنون بدینپشت     مواج و جستعمری خمیده

 ی و معنا     اما هوا و روشنایی و معنا     ایروشن یِ هوا ودر پی

 عشقمعنایی     آری     در تهِ آن قطرهشونده به خأل و ظلمت و بیهر دَم استحاله

 یِ یک پرنده پنهان بود     پناهیفریادِ درخشانِ بی

 گینگان را     ریشه در عطری غمآن ستاره و سرشدنِ این سنگ از تمامِ

 بارندهایِ همیشه میام از این بارانآمد     من خستهمزارِ تو می که از غربتِ

 دارند     هایِ عدالت را برنمیاز این دست

 اش     هایاز آن عمری که به علتِ نیافتنِ خواسته

 ست سنگین بر دوشِ دیگران     اش باریتواندهایمی

 یِ پرسندهوارهوجوکنان     ای همکننده     ای هنوزِ جستو اوقاتِ فراغتِ خُرما را تلخ

 هایِ نوشتنِ تویِ مناظر درآمیزنده     شبانهات با زیباییهایای شوقِ چشم

   شان     و سرِ تو بر سریرِ اندوهالییِ البهگان و سیاهیست به ستارهتعهدی

 ست که سعادتِ آسمان را     خورشیدی

 ند     کالصه میگان خیِ پرندهپناهیی از بیگیردر دست

 تر است از اقیانوسی عقل     آری یک قطره عشق مهم

 شان قیچی شده     که بال     خیزددلی با آدمیانی برنمیعقلی که به هم

     پوشِ درونِ قبوراستشان کفنهایشان شکسته     و بیضهدل

   سبز گذاشته     ای گُلِ در فریاد    یاات را بر شانهای سرِ سرخ

 پیر     القلب و بیاین جهانِ قسی     شکنآخر این ناپاکِ پیمان

 دوستدست و بیگونه بیپیدا نیست که چه

 اش دشمنِ هم     ای را که دو تیغهگیرد قیچیبه کار می

 اما تمامِ زاد و ولدها از یک میخِ اوست!؟
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 این جهان منشورِ شوربختی نیست
 ز دلِ کلمات درآوردن     ابزارِ کیش و ماتِ دشمنان را ا

 هایِ چونها را شکستن     بیرون رفتن از چارچوبها و شایدِ قالببایدِ قاب

 ای بر سنگ     یِ سکهاز افتادنِ سایهنه!         از هر چه چارپایان را قانون / 

 انتظارِ خیزشِ صدایی را داشتن     بسی نادانی است     

 زنند تَقسگ     دو دستی هستند که بر یک در می هایِهایِ پرستیدن و کیشکیش

 گویند     هایِ گرم و نورانی میاما با تمامِ این احوال     خاطره

 هایِ زردِ انسانی     که این جهان منشورِ شوربختی نیست     و جنگل

 گی خالی     باری هایِ فرشتهاز شیرینیو      شیردالن نه به تمامی از شیردلی و

 آن کلیدِ دستِ دریا     در ظلمتِ اعماقِ درونِ تو بیفتدغافالنه  اگر

 چه کسی او را در خواهد آورد؟     

 گی خواهد گرفت؟     یِ زندهترین نتیجه را از بازیچه کسی درست

 پیما خواهد داد؟     کیش و ماتِ دشمناندل و قلههایِ شکستهچه چیزی را به قُلک

 دانستیم     اما ما این را نمی     کیش و ماتِ خودمان بود

 یِ باز بودنِ در رادیدیم بازییِ خودمان را گم کرده بودیم     میچرا که سایه

 گی با تابوتی نادیدنی بود     یِ در     پیوستهگییِ عبور     بستهگاه     در لحظهاما سرِ بزن

  وجودِ مغزهایِ چوبی     یِاز بسیاریزار     وسعتِ سردِ این شَترنج درحاال 

 آید     اما در هیچ سوهر چهره دو چشم از دود دارد     جاودانه صدایِ پایی می

    پیدا نیست ترین اثری از خودِ پا کوچک
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 چشمی به شکلِ کوه
 ستا چشمی به شکلِ کوه و به شکلِ هشیاری در شرق     ابرویی که باالپرواز عقابی

 جا المپی متقی و متکی به اهللدرایت دارد     ولی این و دهانی که ابری با

 ترساند     یِ یک کلیدِ برق میتو را از طنینِ تاریکِ تقه

 رساندوار     به صفرِ درازِ یک رود میهایِ دایرهگیتو را پس از تشنه

     یِ عشق را گم کرده بودیم     اما خودِ او را در خانه     در درونِ گنجه ما سایه

 راهِ خود داشتیم     رویِ تاقچه     یا در جایی به طریقی نادیدنی هم

 رسید     تان به ادراک میرفت     اگر جادهتان اگر پیش میشما عقل

 یافتید     را می ای از وجودِ آدمیقطره      آرمانییِ آن ماشینِدر هر قطعه

 گذاشتیدیاری میاش ارجِ بسهایداشته شدهبه عالیق و به دوست

 گی به دانشاز تشنه به وزنِ نور     عقابی که دو بالکوهی به شکلِ چشم و 

 و ابری که دهانی از شرق دارد     از خورشید و حقیقت     از خورشیدِ حقیقت

 گاناند درندهها به کمین نشستهجا در سواحل و بیابانولی این

 انه المپِ اهلل برافروخته     تا در هر خشان     هایها و داسبا دشنه

 هایِ تنِ آدمی ساخته آید     شکل و از استخوانو تاسِ بازی کروی

 این کاغذ      ازکلید  برداشتنِ تصویرِتو بیحاال 

 روی؟می باز داری شتابان به کدام خانه
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 یِ آسمانماشینِ آبی
    دان گذاشتم  لقمه در دهانِ زبالههایِ تو را لقمهحرف

 یِ لقمه     پس دادها را تا واپسین دانهاش به هم خورده     آندان اما حالزباله

 اش از ماهداد     آن اتومبیلِ آبی رنگِ آسمان را     که فرمانای داد ای بی

 اش از ستاره     اش از ابر     و سرنشینانکه چهارچرخ

     باید رفت هی میتوان به زمین بازآورد؟     از چه راگونه میچه

 ومانِ شما نیندازد؟دلِ ما را ریش نکرده     آتش به خان     تا چخماقِ سبیلِ آن مرد

 ای     ست که هر چه از آن باال بیایی     پایین رفتهدنیا اعماقی

 کنی      یشرقیک سرزمینِ یِ ات را شبیهِ زیباییهر چه چشمان

      شودات هویدا میپیشِ روی     ربانگار غربتِ غریبِ یک تبعیدی در غ

 دوست     گیخودش مگسی بود زنده یِ سخنانِ او گس     امامزه

 انداخت     واره از امروز به فردا میاش را همکُشتن یکُشکه مگس

 انداخت  هنرمندِ بزرگ به او     زمین و زمان او را دست میو با دادنِ لقبِ 

 گریند؟     دیگر گذاشته دارند مییکیِ سر بر شانهچرا نخود و لوبیا حاال 

 باد گفتنِ آب     به آتش     از طنینِ دمادم نوش مگر خبر ندارند

 ؟     دانزیورآالتِ زبورهایِ زباله آمدن بر زبانِ تو     تلفظِو از خوش

 ایای عدالتِ دودداده شده     ای سبیلی که رود را به تساوی تقسیم کرده

 چهره     منِ مرده در زیرِ خاک     یک زارِ و سویِ دشتدر د

 زده و سنگی را     این ماشینِ خواب

 یِ پریده از قفسِ چخماقی روشن کردم     گیرم که با جرقه

 مأمورانِ دوزخ برآیم؟      یِگونه از پسِ چماق و قمهچه

    مولوی  یِ بیاش که مثنویرا با سرنشینان سان آن ماشینچه

 یِ نامعنوی     به آسمان بُرده     هایِ هفتاد منیکه هفته
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  گانِ باهوش برسانم؟     به گوشِ فرشته    لقمه لقمهاش را صدای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستیاایمان مانندِ پشه
  دو دست     شَرَق کنییِاش را در میانِ کفهست که هر چه ناگهانهایایمان مانندِ پشه

 که نگاه کنی      به هر سویی

 آیدهایِ بسته و غبارآلود میاش دارد با پنجرهتَرَق ترنبینی که تَرَقباز می

 هایِ مختلفی را در خویش پنهان دارندام     که مانندها هستهمن به کجا رفته بوده
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 ام  آیند؟     من به کجا رفته بودههایِ تازه دیدن     برنمیها به برچیدنِ چشمو دست

 کنندها حس نمیکه داغِ دیرینِ دلِ چراغ و     دردِ سنگینِ دوشِ سنگ را     انسان

 آورند؟برند     گُل را به دیدارِ گهواره نمیگاهِ قطار نمیپروانه را به ایست

 انسانِ معاصر سر ندارد     یا دارد اما از اسرارِ دلِ خویش خبر ندارد

 ر کنارِ راه     اند دتو را از تنه تبرها قطعِ کرده

 ات را برانداخته     گانِ آغوشو تبارِ آشنایِ آشیانِ پرنده

 گر     گوشِ زمین و زمان را     هایِ هوچیو غوغایِ اتومبیل

 ست کور     هایِ مصنوعی پُرساخته     پشه مانندِ ایمانییِ موشاز سایه

 بَرَدایِ خرس میهیِ خالهیِ دوستیره به خانه     اشو چراغِ در دست

 توانست مناظر و معیارهایِ دیگری      ای که چشم است     میاز هسته

 آفریده آید هایِ دیگریاز مصالحی که سنگ     گُل و گهواره و گذرگاه

 یِ خویش نخست آگاه     گریتوانست به جنون و تبِ ویرانتبر می

 د     شو صر آشنااگاه با آخرین دستاوردهایِ دانشِ معآن

 اش جاری پرسشِ درخشانِ من برایِ کی هستم؟     من از چه چیزی نامستم؟ و بر لبان

      ستگاهِ آخرینی در کار نیست     میهنِ آدمی در دَمیایست

 هر لحظه در گرمایِ سه آشیان و رازهایِ دیگر هم شبیه و هم متفاوت     و دبا دَم

 فکر و حقیر     یک مگسِ کثیف  گذارند   یِ تازه را میهزاران بیضه

 رویی به رنگِ قیر     از ترسِ مرگی مطمئن     با آب

      ش کردکُیِ سوراخی     از چشمِ مگسخودش را پنهان در تاریکی

 ات     اما تو از همان طلوعِ فلقِ حیات     اش زنده بمانندتا دوستان

 لو دادی         ت را اهایِ مهربانالله     ات رارفیقانِ شفیقان

 زنده بمانی!        دانی جاودانه در خوابِ زبالهزبانی     با چربتا خودت 
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 گیزدهسیاست
 یِ دانش     برایِ آغازیدن به کسبِ روشنایی

 کمانیهایِ زمستانی     با پشتی به شمایلِ رنگینبا گیسویی چنین سخت اسیرِ پنبه

 یِ خوابِ خود باشیچنان ادامهتر است که تو همیرتر     بهدیر است بسی     از دیر هم د

 تأثیر در مسیرِ متالطمِ آب     چنان ریگی بیهم

 اش عقده     خورده به غریزه     مردی که نامِ زناش گرهگَردی سرنوشت

 هایِ مهتاب     بسیار دور از انبوهِ اندوهِ من     بسی غریبه با نوشته

 یِ سرسبزِ بهاران کرده بودیِ پارچهگیرا نابینایِ زده گی مازدهسیاست

 هایِ زیبایِ نبضِ لحظهاعتنا به زمزمهما را ناشنوایِ نوایِ بلورینِ پارچِ عشق     بی

 آینده از تصویرِ خرمنِ آتش کرده بودگی ما را سیاوشی سرافراز بیرونزدهسیاست

 تلخِ گیسو      یِ خاکسترِ او     با تجاربِگیرندهو اشتباه

 ها     هنگامِ آن برفیِ نابهیِ فروریزیبرایِ آغازیدنِ دانستنِ چرایی

 صدایِ آن شیرها     دیر است دیر     یِ چنگِ بیپیروزی یِگیگونهچه

 آن همه پیر و جوانِ تیرخورده     و خوراکِ دهانِ خاک شده     

 ر به سیمایِ گُلی بر شاخه ننشستهشوند     دیگدیگر به کلماتی زنده تبدیل نمی

      کنندآواز سر نداده     سرنوشتی تازه را آغاز نمی

      هایِ دریاوارِ آن استگیجدارهدر بی "حکمت"جذابیتِ 

 ترین یادهایِ بههایِ پُر شده از رنگارنگیدر توپ     تور و آزادههایِ بیدر دروازه

 یِ زایشبایست از همان لحظهابادها     خواب میدر سرنوشت را بینداز به هر چه باد

 زدرفت     غریزه به خودشناسی دست میرفت     ریگ با آب نمیبه خواب نمی

 اشهاییِ چشماش     با دو حلقهچنین زار     با بندهایِ پای    دریایِ دردمند این تا 

 مردانه به زندان فروافتادندنهنگام و ناجوااش: امواجی که نابهنگرید بر مزارِ فرزندان

 هایِ معصومِ خویش غرق شدند     گام در نادانییا گام
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 بینییِ خوشبیماری
 فکر را در خاک نشاندنهایِ در حرف     درختی خوشبه جایِ آن همه توفان

 گی     دو تجربه را درخشاندنهایِ بر آب     از یک غرقهبه جایِ آن همه دویدن

 بینی     یِ خوشزبیماریو دانستن که ا

 شود و ناگهان واژگون آدمی     دفعه فتنه بر پا میدر جایی یک

 شود هیچ پیراهنی     دیگر جوان نمی     پیری کردنِ پینهو با وصله

 یِ اکنون را شکسته     هایِ تازهدنده نشاطِ     کشداو که برایِ آینده نقشه می

 اش غم و غبار را نفسریه

 کشدگان را در چشم میای از سرایِ سردِ عالمِ مردهاش سُرمهستو د

 پایانِ سخن     به جایِ آن همه سالسلِ بی

 هایِ درخشان را در انگشت داشتن     انگشتری از اندیشهتَک

 نتناخوجو را شیِ جستیِ آب     ریشهنتیجهوجویِ بیبه جایِ آن همه جست

 اش رساندنهایِ اعماقسلولیپیش از تولدِ دریا و تَکو نَسَبِ شنا و شناگر را به 

 ست سقوط کرده     و دانستن که ناخنِ آدمی     ماهی

 ها رافشاندانِ آتشکند     هرگز کمالِ درونِ زهو او که از کاکلِ کهکشان سقوط می

 دیگر دوباره به دست نخواهد آورد     ای صاحبِ توفان و سیل     

 السیر     مرا طوری بکُش     که زنده بمانمات سریعخصیتای تغییرهایِ ش

 گی بده     که بمیرم اما کسی را نمیرانم     به من طوری زنده
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 یِ خویش نزنداگر مقتول دست به شناسایی
 آورندرا به دنیا می "دانایی"ها ـ     معمولن نوزادهایِ ـ این اسپرم هایِ گیسوپنبه

 گشایندهایِ رؤیا را میای را ارمغان     و رازِ دروازههایِ تازهچشمبه من 

 تر هستی     سال از خودت عقب 70گی     ساله 60اما تو هنوز در سنِ 

 کندبُر میاز روده خنده     رخر راوگ 40خر و  50که زنی     ها میهایی را به برفو حرف

 دل     تمد     دریاهایِ آزادهخوشا اعتیادِ به یاد آوردنِ یارانِ مع

 خوشا شکفتنِ آوازِ نسیم          !یِ انساندیارانِ راهِ رهایی

 !     اشیِ سبزِ سیرتِ سیره نشستنو بر شاخه

 زنند     خوشا تعهد به کلماتی که ریشه در خویش می

 یِ ابرهایِ امروز     یِ پراکندههایی که در پنبهچشم خوشا

 یابند     دلِ درختانِ جنگلِ فردا را می یکیِ جماعتِجامه

 میردتولدِ هر نوزاد می با     آن که خودش بداندمعمولن دنیا بی

 یِ دانش استگیرد    میهنِ من در روشناییو خنده از روده عبرت نمی

 تر     تر     از دشتی به دشتی پُرشقایقاز شبی به شبی پُرشهاب

 هایِ زنگاری     یِ ناممیهنِ من کوچنده از کوچه

 اش را برنداری     هایِ هیچ دستی برگاز ننگ

 کوشنده نخست برایِ رسیدن به سریرِ بلندِ خدایان      

     یِ آنانسپس فرارفتن از افسرِ افسرده

 گی کند و     گونه در دشتی از خشکی زندهیک اسپرم چه

 اش به خشکی آلوده نگردد؟     دامن

 یِ شب باشد و     روسفید از آب درآید؟ گونه محاط در غلظتِ سیاهییک آدم چه

 توانی ریشه در خویش زنی     وقتی که خویشِ تو     گونه میتو چه

 یِ بشریت است؟    ایِ بیشههکُلِ گُل
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 شان دو چاقو است     خوشا دور رفتن از آدمیانی که پاهای

 !     یرهیِ چلچله و سالنه یِرونده به میهمانی

 کجاست طالعِ این خرِ در حالِ مطالعه؟     این خرِ گیسوسفید؟     

 یِ خویش نزندداند: اگر مقتول دست به شناساییاین خری که هنوز نمی

 شود!   اش قاطعانه موفق به فرار میقاتلِ درون
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 آیا هر صدایی
 شیانه باید او را بپذیرد؟آ     آیا هر صدایی که از طبلِ طبیعت پَربگیرد

 دارم     خاک باید برایِ او بمیرد؟ات میآیا هر کِرمی که گفت دوست

 ها از دنیایِ درون و بیرونِ انسان     از چند و چونِ معناهایِ جهاندرکِ در و پنجره

 خانه استگی و عقلِ صاحبیِ وسعتِ دلِ خانه     به وزنِ آزادهبه اندازه

 گیرد     ز اضطرابِ زردِ خویش پیشی میای که او گلوله

 هایِ قرمز بگذارد     گیترانهیِ پایانی در بیخواهد نقطهمی

 ناک وابداردیِ خاک     به رقصی طربخواهد پاهایِ خون را بر پهنهمی

 یِ طبعِ عینک را     اما زاده آیا اوامرِ ناانسانی

 آیا تو باید بنوشی سَمّی را     چون و چرا به رویِ چشم بگذاری؟تو باید بی

 دارد؟     که سُمِ سمندِ تندپایِ طبیعت به تو ارزانی می

 یِ حریرِ شریفِ تالش را شکافتهگان     رنگارنگییِ حرفِ مردهدل سپردن به هندسه

 اندک کاسته     حرارتِ محترمِ قلبِ امید را اندک

 گانیِ حرفِ مردهکند     هندسهگی تهی مییِ هستی را از آبِ زاللِ زندهکوزه

 یِ دوران ترسیده     کنندههایِ متحولاز پرسش

 رویِ اضطراب را با لحافِ ضخیمِ فراموشی پوشیده     

 آیا اخالقِ خدایِ هر آدم     کندبا سود و سودا تعریف میدر رابطه همه چیز را 

 یِ زبانِ خودِ آن آدم نیست؟     به شکلِ شهد یا تلخی

 یِ درخت     یِ هستیتصورِ چیستی و چرایی و

 خانهای صاحبیِ مغزِ میوه؟     ای که خودت را نامیدهگی یا خامیبسته به میزانِ پخته

 یِ بعدِ خویشخانه حتا تعلق به باد هم ندارد     خسان از دلِ کسان     انسان از لحظه

 اش     خبر نداردوشبر دشده یِ گذاشته یِ وظیفهو گلوله از خوبی و بدی

 اش بدتر از بیمارهایگاه احوالِ بالست گاه اوضاعِ نبض و     بیطبیعت طبیبی
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 درخشدست که خونِ دروغ در آن میحقیقت عقیقی
 ِ دایره قرار گرفتنبرایِ هر آدمی بسیار مهم است توسطِ آدمِ دیگری     در وسطِ توجه

 جهِ خود ساختن     حریرِ حرف و حرارتِ چشمِ تو را     متو

 مرا چون قمری در اقمارِ خود داشتن     

      ننگاشتن ی رابا آن هذیان     یِ فراموشی نکاشتنقلم را در قلمروِ اجبار یا در باغچه

 شاید سیاراتی وجود داشته باشند     

 اش محتاجِ غذا و اکسیژن و نور نباشند     که موجوداتِ زنده

 جا در زمین آدمی برایِ نمردنگی     اما ایندیگری از زندهسیاراتی با معناهایِ 

 هاست!     ها و چه فراقتگاه مجبور به تحملِ چه حقارت

 تبا مبلغی از شب در جیبِ شلوار     انورها!جیِ چه به جان خریدنِ امر و نهی

 اتگرفته در دستیِ سرد و بیاتِ ستاره در تهِ یک پاکت     با چند دانه

      اگر که نه از فروشِ شرافت و وجدان؟     آییری از کجا میتو دا

 توده ابر است     کومه رویِ هم مِه     تودهجا کومهاین     اگر که نه از دیدارِ خار و خاربان؟

 یِ صبر استشان     از بسیاریرِ آب از چشمها و شُرشُتَرَکِ دلِ سنگ

 المتی را به جهان بازگرداندخواهد سیک بیماری     که می "هنر"و 

 ام قرار نداردام     که قلمدانِ کدام دایره زاده شدهمن در کدام شب و از زه

 سلولی ناچیز     ام جز از عشق بار ندارد     و فرارم فرارِ نیمهدرخت

 امدر زندانِ تاریکِ یک تن است؟     من از چشمِ کدام خورشید فروافتاده

 مانندِ هر افقِ مفقودِ دیگری     میهنِ من نیست     که مرحومِ ایران هم

  ست؟     تا رویِ اجبار و صدایِ حقارت رااش ماه تهیای که ناممیوه زام او پاکت

 نبیند و نشنود     توجه باید به کنجِ کدام کهکشان بگریزد؟     
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 سیاه نوری
 مرا دید     که در زیرِ درختِ بیداش خواب     ناگهان در سرِ راهِ به خانه رفتن

 گریم     هایِ تو میام و گیسوسفید     دارم با چشمنشسته

 تنداب     تهاجمِ هایِ مجنون از لگُ    برایِ جمعِ جورواجورِ باد و 

 مدارهایی متروک و غریب است در اوج          گویمبا دهانِ تو سخن می

 یابی به آنان     ستمدارهایی مظلوم و بعید     که با د

 سر و پایانماند برایِ بیآدمی تا ابد نافهمیده باقی می

 اش سرگردان     یِ اصلیوجویِ خانهو خودش به جست

 یِ سبزش آرامید     توان زیرِ سایهست که میکتاب درختی

 چیدهایِ شیرینِ دانش را براش دانهبا صبرِ سفید و قرارِ قرمزش درآمیخت     از میوه

 اند     بسی فارغ از نیرو و وقارها برایِ دهانِ نجیبِ آسمان بسیار بیاتآن ستاره

 اند     خالی از حیا و حیات

 اند خاکی گذاشتههایِ مقتدرِشان را در اختیارِ کِرمگیگان درخشندهآن ستاره

      سرام بیدر سرِ راهِ خودش آن خواب     ناگهان مرا دید که بیدی

اش را     باد بُرده     هایو سخن و نورِ دهان و چشم     به این بیابان آمده سرزده بیدی

 تا چند نوازشِ این دارهایِ مسلول و          ای مدارهایِ متروک

 تا چند انگشتِ نازنینِ کتاب و          یِ آن سرهایِ معصوم؟بوسه

 تیز از حقیقت دارد     هایی ورق خوردنِ تاریکی و تکرار؟     این قیچی تیغه

 هایی     ها را در زیرِ خویش چاهو چهره      اش درخشان از دروغ استولی دسته

 هایی     اش روان اشکهایبه شکلِ مار     و از چشم     هاییو بر دهانِ چاه دریغا که آه

 ست هایِ زندان     سخن از کدام آزادییِ میلهیِ زنجیر و سازندهبافنده

 یِ دهانِ باد؟یِ اصلی در کلمات است     و زمان طعمههنگامی که خانه

 یِ آن نورِ سیاه؟موید در فراقِ ابدیسوزد و مییِ سفیدگیسو     میهنگامی که فواره
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 شناسان     یِ رواندرست است که از نظرِ زنگاری

 شینان     ناین در پس و پشت     شاعران ـ این عقیقانِ از عهدِ عتیق درخشان

 یِ آن چاه و     بیمارانه به مارِ گرسنه     گویان ـاما شهابانِ پیش

 نگرند     صفتِ زمین مییِ گردون     به خلخالِ خُلبندِ گَردآلودهبه گردن

 ترِ مرگ استست که: اگر خواب خواهرِ کوچکاما این نیز حقیقتی

 یرند مپس در مرگ هم مانندِ در خواب     آدمیان نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقیقت سرعتِ نور را دارد
 گویمیِ جان و جهان سخن میهایِ تو     با جهانیان     دربارهدارم با چشم

 نوشمهایِ تو صدایِ صافِ رؤیاها را میبینم     با گوشبا دهانِ تو زیر و زبرِ مناظر را می

 رسیمبه گَردِ پایِ او نمی را دارد     هم از این روست اگر که ما هرگز رحقیقت سرعتِ نو

 شویماش ساکن نمینینداخته ودر عرش یبوسیم     فرشرویِ زیبایِ او را نمی
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 در هیچ جا نبودن     در همه جا بودن است     آن عقابِ از خویش فرارفته

 یِ فکرِ آدمیان فرار کردهگیگران     و از فرسودهیِ فتنهآن عقابِ از فتنه

 سمان را سرودن است     دارد جهان با هزاران زبانِ رنگارنگهایِ آعاشقِ آبی

 یِ دریایِ تو     یِ برگِ تو     و با صدها رؤیایِ پُرصدف     دربارهدرباره

 دود     پایِ یأس میگوید     دارد نور پابهبا من سخن می

 بختی کجاست؟     رسد     پس عرشِ خوشیِ حقیقت هم نمیاما به سایه

 ر چه وقتی از فرار دست کشیده     فرشِ آسایش را خواهد بافت؟     قرا

 با خوابیدن در نقش و نگارِ مرگ     تو دیگر در هیچ جا     یعنی در همه جا خواهی بود

 ربا     خواهد ربود     ربا و آن آهنات را این آهنصدای

 ان     هایِ بلندپروازش     بیزاری از تزویرِ زمینیو عقاب با بال

 (یِ نیزارانکه در آن تصویرِ ترس از نیزه) نوایِ زیبایِ نیای بیگی با آینهبیگانه

 هایِ بر باد رفته رارد تبدیل شده     و آشناییهایِ به گَرا خواهد سرود     بوسه

 ای مشخص     بارِ دیگر عیان خواهد نمود     هر حقیقتی در لحظه

 شود     پس خوراکِ گرداب میلباسی شخصی به تن دارد     س

 اشهاییِ چشمشود     همین آبی که حاال دارد با زمزمهخودش هم آب می

 ها     عدالتییِ نداردها و بیاش     دربارههایجرینگِ زنجیرِ اشکبا جرینگ

 گویدیِ خیسِ عقاب سخن مییِ عشق و عقل     با سایهیِ تضادِ جاودانهدرباره

 ام     کند که مردهمی و از من یاد

 امها بُردههایِ آتشِ جسدم را     با خودم به کهکشانکه دودِ ضدِ دروغ و بخارِ ضدِ خواری

 خندی شیرین به طعمِ قهوه راام     لبهایِ شما گفتهها از خوبیبه کهکشان

       امبر لبانِ نمکینِ اطفالِ عزیزِ راهِ شیری نشانده
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 آدرسِ سعادت
 دل نباش!     در هم ناامید و نازکقآن

 ها گُل واش تو را صدا خواهد زد     بر سرِ شاخهعاقبت کیری با صدایِ کلفت

 خواهیم افتاد      هگاه ما راها گره خواهد زد     آنبر بندِ کفش

 ها به زیر     ای سر به زیر     سرت را باال بگیر!ها از کوهچنان که سنگ

 هایِ سفید      سعادت را در جوارِ کونما سرانجام آدرسِ

 یِ رفیقانِ عتیق راکردههایِ سرخِ سیب     و تصویرِ دقدر جنبِ پستان

 ای خواهیم یافت     هایِ عقدهدر درونِ آینه

      !دل نباشقدر هم ناامید و نازکهایِ جدیدی را از آنبینیما جهان

 در این هستی       خواهیم بافت        !از گُلِ سرسبد باش

 سرود و سُرور و رقص از سطوحِ صدها استکان ساطع است     

 گی مجهول     هایِ اعماقِ زندهولی معلولیتِ هزاران لوله

 ها نامعلومکرانِ انسانپوشیده و در جنگلِ بیو جهل جُعلی جامه

 در تورِ صیاد بود   آن که خودتان بدانید شما     در تمامِ طولِ عمرتان     پروازتان  بی

 گفتتان رفته از یاد     و غرورتان در قیچی     با بال سخن میو سعادت

 یِ کفتارانخانهتان     در چشمخوابِ رفیقاندانستید که چشمانِ بیو نمی

 شد     یِ تو برطرف میای که شما بودید     اگر عقدهزدند     طعمهلَه میبرایِ طعمه لَه

 سرودییِ آینه     تو زیباترین اشعار را نمیدیگر با دهانِ شکسته   ای دوست  

 یِ قرمزِ عقل     خوشه خرما و     از قبیلهخوشهتجارب     جورواجورِ تو از تجمعِ 

 اگر تصاویرِ معطر را در آغوش نکشیده بودی     چیدیستاره معنا را نمیستاره

 ه بودی     ای دوست     بر و رو جماع نکردهایِ خوشاگر با فرم

 یِ دو جهان استِ سر به زیرت     سرمشقِ فروتنیهایدانستی که تخمتو هرگز نمی

 مثال     که هم از خداییتِ خودش      خدایی بیو کیرت تَک
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 ها     یِ انسانزدههم از زایشِ جنگلِ جن

 حیران است  هایِ کوچک   پایان در کفشهایِ بیو هم از وجودِ آدرسِ راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ الله است پروانهاعالمیه
 رسید     رفت     به خودش نمیاو هر چه رو به سویِ خودش راه می

 برافرازنده     کوه در ظاهر جوان و قامت

 ها غبار و     از چهره چیزی کهپوسید     آنخورد و میاما در اعماق مغرورانه غصه می

 زدود     انعکاسِ آبِ درونِ ما به بیرون بودمیگی را ها تشنهاز لب

 و نه پیدا که زادنِ شما     برایِ کام گرفتن از جهان است     یا کام دادن به جهان؟
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 گیرندگی میزاران همه نیرو برایِ زندهاش     میوهست که از حرارتخورشید سیبی

 ند     و ابرهایِ ضدِ استبدادمیردهند و میگان همه جان میاش     ستارهدر راهِ عشق

 یِ استعدادش     هر یک از منظرِ خویش     و به اندازه

 دهند به این و آن عابرزایشِ او تفسیری به دست     نیز می یِاز چونی و چرایی

 رفتنقالبی و دادخواه     راه هر چه به سویِ او پیش میهایِ ایِ اللههایی دربارهاعالمیه

 لب را     تشنهبخت و تیرههایِ یافت     درختیافتن را میهایِ نبیشه

      یِ این ریشهاش در تصورِ شما     و ریشهو انعکاسی از آب را که ریشه

 نه پیدا که در کجا     برایِ به دست آوردنِ یک لقمه نان          این تصور یِریشه

 ها را به زیرها و چه طعنهبیان     غلتیدنِ چه حقارتآن کوهِ انقالبی و خوش

 ش ندید!     ابا چشمان   غرورِ خویش  میِ قلهاز فرازِ که 

 چه امیدهایِ خشک و پوسیده را که با دستانِ خویش ندروید!     

 گیرد     ست که خورشید     نور و گرما از او میعشق سیبی

 اتهایدندانمیرد     مبادا که تو با و بی او جهان و هر چه در جهان می

 ات     هایبه تفسیرِ سفیدِ این درخت بنشینی!     مبادا که تو با چنگ

 یِ سکه و شبحِ مرگ را     در این خاک بنشانی!     سایه

 در راهِ یک سراب جان دهند          ن ستارهاآخر حیف است که هزار

 ایِ رایج در جامعه     هعدالتیو بی      ها ندانند که آینده     سَر نداردو انسان

 ریشه در استبدادِ طبیعت دارد     آخر حیف است عمرِ کوتاهِ عابران و     

 ای الله        تو نگرفتن     ای تن  سرخِ کام از تماشایِ اسرارِ 

 قرمزِ قلبِ من وهایِ قراریات را     کاغذ از بییِ عجیب و نجیبای اعالمیه

                هایِ پروانه خواهیقلم از قامتِ بلندِ آزادی
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 ریزه در کلیهمیهنِ موقتِ سنگ
 هایی جدا از هم ریخته     چرا در این آشپزخانه     ما را در قوطی

 ایماند؟     ما همه مشتی رنگین از حبوباتبه طبقاتِ مختلفِ اجتماعی تقسیم کرده

 مانور از هم     و بویِ فکر و طعمِ جانگرچه از گیاهانِ گوناگون برآمده     اما نه چنان د

 هایِ توعاقبت به دهانی یگانه راه خواهد بُرد     دریایی از سخن پشتِ پلک

 در خواب است     و جنگلی از مناظر در قلبِ تو     منتظرِ بیرون آمدن     تجلی کردن

 و روشنایی بخشیدن به جام و بشقاب است     

 ام     اری را آموختههایِ بسیها درسمن از سنگ

 هایی هم هتکِ حرمت و هم تبعید شده     ریزهاز سنگ

 سرگردان است در میانِ هزاران حبه      شانهایی که هنوز حُبِ وطنریزهاز سنگ

 ها و     ها به اندیشه فرورفته     چشم به شهابیِ دشتو خودشان در حواشی

 نه     بر رویِ چراغ و در قابلمه     دل با خاک داشته     چرا در این آشپزخا

      ؟کنندیِ طبقاتی را با خون     با جنون     سرخ میمبارزه

      گیرندادویه از افترا و شکنجه میچرا 

  نوشند؟ها مییِ افتراقِ قوطینوشابه را به سالمتی

       اتهایِ مردهات نیز     که بر مزارِ دانهدانی و خانوادهتو خودت نمی

 گذارنددسته گُل میکنند     و دودها دستهگان دارند شمع روشن میپرنده

 گذاران با فانوسِ عزیزِ یادت     راه را روشن و     دانی که راهتو نمی

 دارند     از وزشِ عطرِ امیدتمغان میراگی را هایِ جداجدا     یگانهبه دهان

 طبقه نیستندها طبقهدارند     نه!     نطفهبرمیهایِ هم گیاهان سرِ گریه را از شانه

 شونددانِ مادر زاده نمیشان از طال و یکی از نقره نیستند     و اطفال با قابلمه از زهیکی

 ای آشنا کن!     ام با شفافیتِ شنا در پیالهای پدر     مرا حاال که تشنه

 من بیاوری؟     چه فایده که فردا     دریا را بر سرِ گورِ   و اِال چه فایده که فردا   
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 چاره را     که با هزار زحمت و زارییِ مفردِ بیریزهبه من بگویی     که آن سنگ

 صفتانی     میهنی خیالی برایِ خود ساخته بود در تَکِ سردِ یک کلیه     شاش

      اندازانه و گالویزانهد و مشت و گالیه     تُفگسر و پایانی     با لبی

    هایِ آن کلیهکلیدِ تاریکییِ بیاند از کلبهبیرون انداخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ کهکشانپیوستن به گازهایِ اساطیری
 خواهم به بیرون     وقتی که در درونِ خودم هستم     نمی

 خواهم به درون رَوَم     وقتی که در بیرونِ خودم هستم     نمی

 ک؟     که آب     از به هر سو رفتن     پس در کجا باید بخوابد این خا

 کند     کند     شلواری از فتنه را به پا میترکِ تنِ خویش می

 نتیجه رفتند و     گاه بیها خیره به تو ماندند     آندرختان تا مدت

 تو را به دستِ تعجب و پرسش سپاردند     

 گان را     هستنده ترین هستی    کنندهترین و مراعاتتو را که مهربان
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 زنی     قدر نوک به هر پدیده میتو را که آن

 تا پدیداری یِ هنر را به چشمانِ خویش ببینی     

 بشنوی      یتا زایشِ گوهری را از دلِ سنگ

 گی     گی     و سپس جاودانهیابی به روانِ پاکیزهیِ دستترین شیوهبه

 هایِ ناکامی     وزاندنِ میکربشاید سوزاندنِ جسدِ آدمی باشد     س

 یِ کهکشان     در درونِ خویش بودنِ ما      و پیوستن به گازهایِ اساطیری

 یِ هستیهایِ بیرون زیستنِ شما     تأثیری ندارد به حالِ این عقربهیا در بیشه

 اش     گردد     و سرگیجهای که مست     به گِردِ خویش میعقربه

 ات بمال!     تو ای اخالقیمُشتی واجبی را به اخالق     آوردزشک درمیشلوار از پایِ پ

 یِ مال و منال را     به بالِ بادها بسپار!     آوریآزِ جمع

 ات را!تراش کُن خرامِ اندیشهات را با تیغ بتراش!     خوشریشِ درازِ روح

 خواندسرخ را میکه این زن دو شعرِ سفید دارد     که این زن سرودِ دو سیبِ 

 با دستی از تعجب و دستی از پرسش     

 چه دارم من برایِ دادن به گازهایِ سرافرازِ اساطیری؟     

 هایِ اثیری؟     دانچه بگیرند از من آن مولودانِ زیبایِ زه

 گی     یِ ظریفِ فرزانهیِ شعر و فیروزهآیا زُمردِ زمزمه

 رِ قیرینِ نامردی و نامردمی؟ بیرون خواهند کشید مردان را از قع

 گانی     یِ زندهبرایِ ادامهاند نامِ خودشان را     به ما بخشیده     گان تنِ خودشان رامرده

 اند     گان پَرِ خودشان را     نوکِ خودشان را به شما بخشیدهمرده

 نور و گرما و معانی          ها درآوردنبرایِ پرواز و از دلِ پدیده

 ها  گی خیره به خودش مانده است ساعتدر این میان خیرهو 

 اش را درآورده است از پاگونه شلوار و شورتچنان که حتا متوجه نشده است     که چه

 مرواریدِ درونِ اشعارِ شاعران را مرجان و جسدِ آن دزدِ حاذقی که مزدِ سوزاندنِ 

 گیردمی
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 تمامِ روزگارانِ دیگرروزگاری مانندِ 
 هایی دارد     تمایل به گالیولوزد     ی که مخفیانه در روح مینور

 معتقد به تأثیرِ نیروهایِ آسمانی در سرنوشتِ زمین و زمینیان     

 اش از مذاهب است     که خاکدانی مُذَهب لبا گُ

 اند     ن     راهِباناش را سرنشیناآهنی که قطارانهاین را

 رانند؟     نه     به کدام جانب دارند می     ست وشان برایِ بشر چیهبه

 ست مانندِ تمامِ روزگارانِ دیگردورانِ آخرِ زمان فرانرسیده است     حاال هم روزگاری

 ها     در میانه یا در پایانِ راه     یِ گُلگامانِ راهِ رهایییِ پیشبیشترینه

 د     گیرنیِ خود را میکاریخودکامی یا کامسراغِ آدرسِ 

 پیچند     ها مثلِ مار یا خار میرفتیِ پیشمخفیانه به پر و پاچه

 میرند     بدونِ روح تمامِ نورها کور خواهند شداما به ظاهر برایِ دیگران می

 هایی     ها آهنی و به شکلِ ریلو چشم

 فروشی     یِ گُلناکننده در مقابلِ هیچ تقدس و هیچ مغازهتوقف

 رشوهست مثلِ تمامِ روزگارانِ دیگر     که با دستانِ خالی و بیزگاریحاال هم رو

 پذیرند     گان کسی را در بارگاهِ خویش نمیخودکامه

 دانند     میهایِ زمینی دشمنِ زر و سیم    و آگاهانِ زمینی را دشمنِ امامِ زمان 

 درختِ بید     آیا مگر نباید این      هایِ پر و پاچه سفیدای راهِبانِ راه

 ابتدا نیازهایِ تنِ خویش را ارضا کند     سپس با فراغِ بال     

 دستِ نوازش بر یالِ درازِ اسبِ روح کشد؟     آیا مگر نباید تأثیرِ نیروهایِ آسمانی را     

 یِ حالِ ابر را     گییِ آفتاب و     گرفتهتأتیرِ تابشِ شادی

 شِ مشتریانِ دکانِ سلمانی مؤثر دانست     ای واجبیتَکِ موهایِ ریدر روزگارِ تَک

 ترین اعضایِ حساسِ بدنِ آدمی  ازگرِ مهمتر از نماز     ای پیشوای واجب

 شود هرگز در این گیتی     شد     نمیتو خدا ضدِ عفونی نمیبی
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    مانند ابدن ادیان     از هجومِ توفانِ مار  ماندند     نمیتو در امان نمیبی

  ها هستند باردارشان میکربکه     از شبیخونِ سیالبِ خار
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 یِ مالیخولیاشکلِ هندسی
 هایِ آبیِ تاریکیاش     حبابی حقیر است بر گسترهانسان و تمامِ تاریخِ تمدن

 یِ دو ابرویِ تو ترین اشارهترکنده با تلنگرِ نگاهِ یک آتش     یا کوچک

 یِ هستی     با پرتابِ سنگی     سطحِ دریاچه ها برانسان

 پوشکشی برایِ آینده و     غافل که در اعماقِ آینه     آن مقتدرِ سیاهمشغولِ نقشه

 روی      مقصدِ من کجا خواهد بود؟یِ بساطِ عیش و نوش     در حالِ پیشآن برچیننده

 الهایِ آسمانی     یِ هیوتواند بود؟     هنگامی که انفجارِ عقدهکجا می

 گیرند نامی و نشانی     نیز از ردِ پایِ آن حبابِ بر آب     هر دَم از تو می

 اش اشاره به ترکیدنِ بغضی در گلو دارد     که انگشت

 ای افروختهها شعلهای که در سخن است     در چشمآیا از باالکشیدنِ فتیله

 هایِ جهان روشن و گرم خواهد شد؟و حجره    ها سوخته     رخِ خجالت سرخ بنیادِ جنایت

 اش     سخن     و در دلآیا از نگاهِ نمکینِ معشوق     دریا شیرین

 اش رامالیخولیا رسم خواهد شد؟     انسان و تمامِ تاریخِ تمدن یِشکلِ هندسی

 تواند بر پشتِ خویش حمل     موریانه می

 هاییات را در فراقِ رفیقان و غرفهکنم سرگذشتِ تو را و رنجو من نَقل می

 که بودند معنایِ معطرِ سرزمینِ مادری     و دیدارشان آدمی را شاد و سفیدبخت

 کردپوشِ در اعماق     بسیار دور میکرد     از آن مقتدرِ سیاهمثلِ فواره می

 ها     جغرافیا به جغرافیا روان است     باری از جنایتباد با کوله

 مان گرمیِ سخن تا هنگامی که ساکنِ آینه     دلِ ما روشن و دستو فتیله

 اما هنگامِ خروج از آینه     دخل و خرجِ دود و چشم     بسیار ناعادالنه

 یِ خزنده و جاودانه     ای عِقدِ درخشانِ ثریا     تو را یکی از هزاران نشانهای عقده

 تازه     یِ سرایشِ یک شعرِ زیبا و یِ نهاییآن لحظه

 یِ مداد     اییِ پایِ قهوهآن امضایِ سفیدِ کاغذ بر پوستِ برهنه
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 اش اُرگاسم استخیال و آزاد     نامخوابی بیآن رخوتِ کلماتِ شاد در رخت

 یِ پریان     کوبیاش تصویرِ پاکِ پایبر بومِ بلندِ بام

 نبضِ خدا     یِ پُرپیچک و بازش به گوش رسا     آوازِ زاللِ از پنجره

 هایی درخشان بر ران     چنان در این میان     باز حباباما هم

 یِ سفر     در قایق نشسته و فراکشیده بادبان     گشوده نقشه

 خویشیش و نهیِ خوهایِ دور و بر     رو به فراموشیاعتناییاعتنا به بیبی

 دنرانرِ هستی پیش میهر چه ژرف و هر چه بیش     در دلِ دردناک و نامردزا

      تنه سایه نه سرهم مانندِ تو     توهُم     انگار تو یِ ابدیآه ای قایقِ 

 به سنگ نخواهد خورد!و هیچ زمان     هرگز 
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 سیب و میهن
 گان احتیاج به رفرم ندارند     شعرهایِ او فرم ندارند     پروازِ پرنده

 ما     هایِ بیرونِ انقالبِ الله

 یِ درونِ شماست     یِ فوارهشدههایِ سرکوبیِ سفیدیفرافکنی

 شیری     جاودانه ریزنده     جاودانه رویندههایِ کودکانِ راهِو دندان

 پلنگ چنگ به وجدانِ خود انداخته     در اندیشه فروشده     

 هایِ طبیعت     عدالتیمعترف به بی

 گرید     می چاره ـیِ بیآهوبچهدر اندوهِ شکارِ خویش ـ آن 

 یِ گورِ تاریکِ کفشِ من     کنارِ انزوایِ دشت     در گودی

 هایِ نرسیده به مقصد و     چه غبارهایِ غریبی خانه دارند!     چه پیام

 بارند!     از آسمان چه پَرها و چه مصالحِ خامِ شعرهایی که می

 گیران     او را در آغوش    کنان وازِ مرگ رفتی و بوسهتو به پیش

 یِ جهان نشاندیمعناییرویِ بیبه خانه آوردی و پشتِ میزِ غذاخوری     روبه

 جرم است هایِ مُگناه     در درونِ سیبهایِ بیمیهنِ ما دانه»به او گفتی:و 

  تویج از حرفِو مرگ گ  «   گناه استهایِ بیجرم     در درونِ سیبهایِ مُمیهنِ ما دانه

 حرفِ تو     جامِ شراب را تا ته سرکشید     یِ تلخییِ و به فراموشی

 آری ای یار     خورده از غریزه را کشید     اش نقشِ یک وجدانِ شکستقلم

 کند()بسنده به یک فرم نمیشناسدوفایِ تو هیچ فرمی را به رسمیت نمی
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 آفرینشِ تندیسِ خدا
 اندک گُر     خامی درآمده     اندک آهسته از خیسی وچوب آهسته

 و حر حریّتیِ انسانیت خارج شده     پشت کرده به یِ پُرآوازهآرام از دروازهو تو آرام

 این نیش کجا و     آن نوش و راحت     گیری در پیشراهِ قرمزِ گرگیّت را می

 کشید کجا!می درازکنان     خودش را بر سر و رویِ کلماتِ مهربانآن نوازشی که دست

 این دودِ در کمینِ در و دریچه کجا و     

 یِ یک آرزویِ اتاقِ چشم کجا!     خدا سایهآن مشعلِ خوش نشسته در میهمانی

 یا خیالِ یک موجودِ رنجور و ناتوان بوده است     و هم پری و هم فرشته   

 خواهیین که چه میگاهی ندانستنِ ازن     دو هایِ نازنینِ نام     هایی مؤنثنام

 ترین چراغ را دارد     سیمِ خویش روشنسرِ بر 

 کارد     ترین گُل را میدانِ خویش فرزانهدر گُل

 هایِ روحی     تزلزلِ زالزالکو هایِ روانی     و دست به یخه شدن با بیماری

   یِ عمر آگاهی است   گی     و از صدها بخیهاو را که از هزاران رنجِ زنده

 گونه     و همیشه پرسان که چرا و چه     گذارد آنیراحت نمی

 هایِ آتش را در دوزخ هایِ آبِ آسمان را گذاشته     و راهِ قرمزِ گرز و گرگتو آبی

 ها پشت کرده     انتخاب کردی؟     تو چه هنگام به عطرِ تنِ خوبی

 ناچیز و افتاده در حضیضچوبِ ها پرداختی؟     این تکهخوکی به ساختنِ تندیسِ

 ها بودترین چراغمادرِ شریف    رسد که روزی اش به آن درختِ عزیزی مینسب

 گرفتیِ درونِ ابرها قرض میخانهش کتاب     از کتاببا دستی

 دادهایِ روانی میگناهِ عشقش قرص و آب     به بیمارانِ بیو با دستی

 امه صعود از کوه و نور     به صعود از کوهِ نور پرداختهواره با رسنی از هنر     بمن که هم

 ام     وار به رسوا کردنِ مرگ و نیرنگ تاختهمن که توسن

 اش در بلندجا     دانم که آفرینشِ تندیسِ خدا     و نصبمی
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 خورشیدِ دنیایِ وحوش     بسی بوده است الزم     بسیار به جابرایِ خروج از آخورِ بی

 کند     می ایترین کار را آن گُلِ فرزانهبهو شاید 

 دهددانی دیگر تغییر میدانی به گُلاش را از گُلکه پیوسته میهن

 بندد     و به هیچ تغییری دل نمی

      آزارِ خویشای که با نوکِ بیسالم بر تو ای شاهپرِ آزاده

 ن استنویسی: شاهِ پریان زیِ آسمان مییِ کاغذِ آبیبر پریشانی

 یِ یک ارزن استیِ ناچیزییِ مردان بدونِ زنان     به اندازهارزشِ واقعی

 و از روغنِ روانِ عشق     همیشه روشن و زنده     همیشه پُررونق و سرزنده

     هایِ هر برزن استچراغ
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 تاریخِ مرگِ من
 ناک و طوالنیریزریز و تاب   بر و باال  نطفه و خوشبارانی بارید بر ما:     نجیبعجیب

 آسمان     ابر     بیدانی     ولی بیطوری که تو میهمان

 خندِ تومان     رازی ملیح در لبآن که خیس کند اضطراب و هراسولی بی

 کند     مندترین ارمغانِ جهان میخندِ تو را برایِ من     ارزشلب

 هایِ تو را برایِ من     چشمهایِ تو     چیزی زیبا و ناگفته در چشم

 کند     این جهان     این جانورالنه     این جنایتکارخانهها میها و غزلسرآمدِ قصه

 اش به راحتی در اختیارِ الت و لمپنیِ جنایت     که محصوالتاین کارخانه

 ر؟گااش همه از جنسِ فضولی و آزار     چه را ساخته شد به دستِ آفریدهکه محصوالت

 به تولد کرد     و جانِ انسان را از سخن آسمان     بارانی شروعابر     بیگونه بیچه

 خندِ تو آشیانی گرم و عجیب     سرشار از گُل کرد؟     ای نجیب     ای لب

 ترین ارمغانگانی که هستند در این باغ     برایِ باغ     بهگان     پرنده پرندهیِراب

 امیِ تو روییدهرومندیکی عاشق     بر رویِ دیوارِ آبگرچه من چون پیچ

 آرزوهایِ عزیز و دور و درازِ تو را بوییده     

 ام     راه و شعرِ شهرهایِ جانِ تو را درنوردیدهشاه

 ام     تاریخِ مرگِ منهاست که من مردهام     سالجا رفتههاست که من از ایناما سال

 یِ معصومِ برف است     زاران دانهتاریخِ تیرباران شدنِ ه

 هایِ معصومِ برفی     شان آشکار و نیمی مجهول     دانهنامِ نیمی

 ای گُلِ سرخ     مضطرب و منتظر     شاخهشان     که در دستِ سپیدِ هر کدام

 هایِ آزادهچشم به راهِ بهارانِ نیامده دوخته بود     آه که قلبِ شریفِ چه انسان

 خندهایِ رنگین     یِ لبشان پرگیران پروانههایـ از لب

 هایِ ننگینایثارهایِ سنگین ـ     به آتشِ فرمان یِشان فوارهدر چشمان

 ها     که نسوخته بود!یِ الت و لمپنبه آتشِ آزار     به آتشِ شرارتِ گلوله
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   بارانی   دانی     عجیبی که تو میطورآید     هماندارد باران می

   ترین مارانیناکیِ هراساش     النهبندییِ استخوانبارانی که هست سرمایِ گسترده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کندقلم کارِ خودش را می
 از این همه پندهایِ پُربند و          شودچرا جامِ جانِ جهان شکسته نمی

  سنگین؟هایِ آهنین و     خطاهایِپندارهایِ پوک و رنگین     از این همه درنگ

 اش     ماری سیاه استننگین است رابطه با کسی داشتن     که سیمِ تلفن

 ها     آه است     یِ شمعاش     بر لبِ همهو به شِکوه از استراقِ سمع
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 منداند     و ماهیانِ اندیشها را قرق کردههایِ چادر به سر     کوچهقورباغه

 اند     ابِ هجرت را نوشیدهاز دستِ آزارِ دریایِ عباپوش     شر

 با تیر و تفنگ اشتباه گرفته بودیم          ما کلمه را با کلنگ و داس

     شان اعتنایی به طبیعتیِ هر یک از آنان را     با بیما تکلیفِ طبیعی

 هایِ خون در زمین     دانستیم که کاشتنِ چکهما نمی     تباه کرده بودیم

 یده را در پی دارد     ای مگسِ عباپوشیده     هایِ بردرویدنِ رگ

 ای     نشسته ییِ سقفتو باالتر از چراغ     بر سینه     عمامه بر سر!ای مگسِ 

 ای     خودت را چشمانِ جهان قلمداد کرده     ایفروخته یبر ساکنانِ خانه فخر

 ای     لفن نامیدهمار را سیمِ سیاهِ ت     اتدادهایتو برایِ پوشاندنِ رویِ بی

      اییِ عزیزِ گُل را     به مهاجرت واداشتهدارِ اندیشهخارهایِ پاس

 ای که سرانجام روزی     ای     اما ندانستهدر تبِ شدیدِ تبعید سوزانده

 ریشه     و پندارهایِ بی     یِ پندهایِ پُرپینهمستانی که هستند زندانی

      چادر رهانیده قرقِها را از پا زده     قورباغهتِگی پشریشهگی و بیبه پینه

 دیگر تفکیک کردهتکلیفِ کلمه و کلنگ را از یک

      شکنندجهان را میجانِ یِ گرفتهجِرمو جامِ 

 هایِ بیرونی     و خیابان     هایِ درونیو به دستِ مسافرانِ کوچه

 اش حتا     هاینقشِ دیوارِ مستراحجا که آن     دهندمی ای از شهرِ مقصد رانقشه

 جا     یِ امامانِ ما در اینیِ وظیفهبسیار زیباتر از چهره

 و از مرگ قلوبِ سنگی     یِ خطاسنگینی اش از فقدانِو ترازویِ بازارهای

 یِ بازگشته به میهن     آسمان پریده و در میانِ هزاران ستارهقعرِ به 

 خویش     یعنی خورشید بودن را      یِکند نقشِ اصلیبازی می

 یِ بلیطاید     به خریداریسالم بر شما ماهیانی که در صدفِ طویلِ صف ایستاده

 الم که در آن     لمی     بی برکشیدنِ عَلَمِ تحجر     فیلمی بیبلیطِ فیلمی عِ

 داند    تر میسالح صالحِ خودش را به     کندقلم کارِ خودش را می
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 ناکهایِ هراسچهنیستممعلو
 نمودناک در تَکِ برهوت     که آدم و عالم را به درستی تصویر میآن دلتایِ تاب

 آن یاهویِ دور از های و هوی     دور از تقلب و دروغِ شیروانی     دلِ دردمندِ که بود؟

 آلود و شهوانی ـ گانِ راهِ شهرت ـ این راهِ شرنگارتباط با تقالکنندهبی

 یِ نگرانیگیاش در سردی و تیرههایِ آسمانی     آشیانل انداخته در بالِ اللهبا

 یِ قلب ـ     جز رنجـ این واژگونه 5یِ چه بود؟     از گنجِ پنهانِ در پی

 ناکیِ آن دلتایِ تابشود     کسی به فهمیدنِ حرفِ اصلیچیزی نصیبِ ریاضی نمی

 بوید     گان را نمییِ ستارهیِ پا برنخاسته     سینهبر سرپنجه

 اش     هایکه از پشتِ گیاهان و     از پسِ سایهست جانِ تو جنگلی

 آید     ناکی بیرون میهایِ هراسچهنیستمعلوم

 و من اگر شعر را به حالِ خود رها کنم     وداترآور و شیرینی میشایدهایِ شادی

 م خواهد دوید چون سگی معصوم     اکند     او به دنبالشعر مرا رها نمی

 یا بر فرازِ سرم خواهد پرید     چون عقابی مظلوم     ای مرحوم     

 ای میهنی که هرگز برایِ من میهن نبودی     

 یِ مرا و امثالِ مرا     یِ درونیای میهنی که صدها سیب و هزاران ستاره

 تر     را از دور نزدیکمردانه ربودی     من تو زنانه     ناجوانناجوان

 امگی را باختهام     زندههایام     من در تمامِ بیرونیمن تو را از نزدیک دورتر شناخته

 هایِ زیبا خواهممییِ چهبال در بالِ یاهوها     در پیاما باز با این حال     

 یِ رنج ـاژگونهـ این و 5هایی از گنجِ نهانِ خرمنجایِ خُردهجا و آنبه چَرایِ این

 امهایِ هرز پرداختههایِ زرد و عقلناک     از علفو پاک کردنِ آن دلتایِ تاب

 یِ مرگ است     جاییتنِ همه اصلی بر سرِحرفِ 

 گانی     ریزِ ستارهاز تو که عاشقِ شعر و سینه

 تنها زَر و سیمِ ریاضی      گیرندگی برمیتا آنان که از زنده
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 یِ فواره و     سایههمای      یِ هزاران فرسنگ است     ای سنگاندازه ای بهفاصله

      ات کتابی از فرهنگدر دست

 توانی بود     ای نمیسبزهمیهنی مطمئن برایِ هیچ خُرده تو

 خوراکی چرب برایِ دهانِ فراخِ بادهاست     اتهایو هر شهرتِ بیرون آمده از تَرَک

 هایِ بسیاری از پشتِ شخصیتِ آدمیچهنیست: تا معلومدانممن می دانی     کهتو نمی

کشند     هم آدم و هم عالم     هر دو     یک یاهو و یک الله را     به تماشایِ عالم سرمی

      به هراس خواهند انداخت
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 چه چیزی برایِ بطری مهم است؟
 که تنها دو چشمِ هشیار بود و       چه کار باید کرد     که هیچ کاری نکرد؟

 ای را نوشید     دو گوشِ در پیکار     شرابی تازه از اندیشه

 سوار کوشید     به شعر گفتنی از غبارهایِ بی

 ام     ها دیدهیِ جانِ انسانانسجامیچیزهایی که من از بی

 یِ هر چیزِ آسمانی و پاکگریشان به انهدامو از گرایشِ شدیدِ روح

 تر کرده است     مرا به شنیدنِ حیاتِ حیوانات راغب

 یِ دست و پایِ گیاهان     مرا به گفتنِ شرحِ زنجیر و گرفتاری

 یِ ساعت     و برآوردنِ آجرهایی به پیکار     با زنگِ مرده

 شانتاجرانی که برایِ برائتِ خویش هست در دست    یِ تاجرانهایِ ژاژخاییبا زنجره

 یا قرآن     چه کار باید کرد؟     که از آن کردن     یا انجیل 

 هانرود و ننشیند بر رویِ صدایِ زنجره     آدمی بیزار از خویش و از هر چیز نشود

 و منتظرِ مرگ نشود     این غبارهایِ کوچک هر یک برایِ خود     سوارهایی هستند

 اند     و برایِ بطری مهمستو به سوار بودنِ خود مغرور و     از توهُمِ در سرشان م

 خواهد قرآنی مایع     یا توراتی مذاب باشداش میحاال محتوایخالی نبودن است     

 به حیاتِ طبیعت      ترشاید اگر ما حیوانی نزدیک

 بودیدتر میبختگناه و دور از رذیلت بودیم     شما خوشیا گیاهی بی

 هایِ جیرجیرکرتان تهی از جوهرِ هستیزنجیر     و خودکاتان بیو دست و پای

 گاه     که انسجام     جایی در جانِ جهان ندارددانستید آنشاید شما می

 مصنوعی به تنگ آمده از بندِ مقرراتی     ستیِ هنرِ هنرمندانیاو تنها زاده

 خشکِ انتظاریِ درختِ گینتیجهیِ کاروانِ درازِ پیکار     از بیآغاز و پایانیمأیوس از بی

 اشآجری ـ     که بویِ متحجرِ اسارتبیزار از عبودیتِ رنگارنگ در مُهر ـ این تکه

 دهد نشانی     یِ تاجران میجایییِ همهاز محجرِ محجورِ خیلِ خانه
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 رنگهایِ عقیقعشق تنِ دشمنی دارند با جالدانی     که سرِ از مهجوریتِ تیغِ عتیقِ

      هایِ روشنِ انسانی       شهیِ اندیبا شرابِ تازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایِ در قلبچشم
 در اختیارِ یک کبوترِ مست     یا هشیار نیست     یِ دنیا دربستهایِ رنگینِ داناییدانه

 گی راسازِ زندهترین مسایلِ سرنوشتترین و نهانیتواند بود     مهمنمی

 مود     نور اگر ساکن باشد     با چشمانی که در قلب است     باید عیان ن

 بان     رود و از مرداب و مردابمیرد     میاگر از خودش جلو نزند     می

 پذیرد     مرا خاموش نکن ای صیاد!     یِ مشورت میشعله
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 ها را هر چند هم که ریز     به عبث نده بر باد!     حتا یکی از آن دانه

 است     و آن میوه تا به شیرینی      جا رسیدهاین منقار تا به این

 باک که از تپش بازنایستاده!     هایِ بیچه قلب

 هایِ پاک که در خاک فرونرفته است!     و تو ای چراغ     چه چشم

 هایِ جهان     به ارتقاءِ وقارِ خویش     در سرِ چهارراه

 گانی خطر کن!     ترِ زندههایِ تازهو به کشفِ راه

 خو حذر کن!     هایِ اهرمنبا انسان ردو بدل کردنِ حتا یک حرفاز 

  ی     ناشناخته و متراکم در تاریکی استگهایِ چوبِ زندهیِ تراشهترینهبیش

 یِ هر تصمیم     از لغزشِ روحِ آدمی و     و تردید به درستی یا نادرستی

 از زمستان و از باریکی است اش     محتاجِ گذرکه رسیدن به کبوتران بَقوییاز بَق

 ای خرمنِ آتش     دودهایِ ناشی از وجودِ ناگزیرِ صیاد را دریاب!

 هاست!مادرِ چه بالها     سببِ چه سیالب     شانطرزِ نگاهِ نادرستهایی را که و چشم

 دهدکند     اما فطرتِ او را تغییر نمیهایِ رنگین     منقار را داناتر میخواندنِ دانه

 ای که در دستِ هستی استیِ انسان     از محتوایِ بطریو هشیاری یا مستی

 ها سر زندیِ سوراختواند به همهافزاید     نور نمیکاهد     نه چیزی بر او مینه چیزی می

 ها مشورت کند     و قلبی که در چشم     دور از پیرِ زالیِ موشهمه باو 

 تابدگو را برنمیهایِ سخنتپد     هرگز تزویرِ تپالهمی هایِ ابتذالگییعنی از روزمره

 گذاردبارِ هیچ انتظاری را ـ نه تاریک و نه نورانی ـ     بر دوشِ کسی نمیکوله

 ات قرمز است و     خودش را تنها به دستِ شریفِ عشق سپارندهسالم ای نبضی که گُل

 ات آبی است واما اتومبیل    ای دانِ مادری زمینی زادهسالم ای نبضی که از زه

        ناکننده در هیچ آسمانی ترمز
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 قطره آب شدنِ عمرِ کفشقطره
 هایی آهنیکونِ طویلِ کوچه پُر از سنگ بود     کیرش در و پنجره

 آمدهر دم صدایِ پایِ خطر می     هایی از ننگ بوداش را نشانهپیشانی

 یِ خراب     مد     نه!     این خانهآسرِ عقل به سنگ و     عشق واژگون می

 هایِ دیگر     تفوقِ کتک و هتکِ حرمتاش     با بر رنگهایبا آن همه عنکبوت

 اش     کباب شوداش     ارزشِ آن را نداشت که دلِ ما برایتسلطِ کبودهای

 قطره آب شود     اش     قطرهمان در راهعمرِ کفش

 یِ بط و دریا     یِ رابطهبرکتیبرکت یا بی

 هایِ ساحل     اَخره خودش را طوری در حرکتِ سبزهبِل

 دهددر بر زبان راندن یا نراندنِ کلماتِ ساحر     توسطِ شما     نشان می

 دهدیِ خطر     خبر میبه هم زدنِ دمادمِ مژگان به هم     از نبضِ نزدیک شونده

 هایِ رنگارنگ     هها و شکوفسبزه زاست سرزدنِ این همهشگفتی

 هایِ زیبایی     ها و شکوفههایِ تنگِ کونِ یک سنگ     سبزهاز سوراخ

 کشند     یِ پُرطمطراقِ حقیقت را نیز     به دنبال خویش میکه ارابه

 گونه شما توانستید با نوشتن     چه     نویسا یِهاای عنکبوت

 شتن     بر گذااقعرِ با مقصدی را مقدس خواندن و او را در 

 انید؟     در چشمِ دیگران     بهشت بنماییِ خراب را این خانه

 چرا با کباب شدنِ دل     با خوردنِ جان          خفه کنید؟صدایِ پایِ خطر را 

      سالم بر تو ای انسانِ سرگشته     شود این دهان     دهانِ اندوه؟تر میگرسنه

 داری     اسرارِ تناسل پرده برمییِ سردیرفته از رویِ هسرشته از گِل     که رفتای 

 آوریدسته گُل فراهم میدستهیِ خویش     نبضِ خداییقرمزِ که از شنیدنِ سرودِ 

 ات     در سرِ راهِ هیچ مقصدی     سالم بر تو ای کسی که کفش

 گذارد!هرگز حیا را زیرِ پا نمی
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 عضله و عزراییل
 یِ خودشکند امکان     به میزانِ عضلهنگاه میعرضِ خودش  به طول و

 گاه ناخودآگاه انتخابهایِ جسمِ خودش     آنبه خصوصیاتِ بر و روی     به جوانه

 ها نزدیک شدنبه طرفِ کدام باغستان     یا داغستان رفتن را     به کدام دسته از انسان

 دریا      و از کدام دسته دور رفتن را     جامعه موج است و جهان

 خواهی از افتادن در خندق ِ خطر نگاه داری     تو موج را می

 کَنَد از جااش را اصالح     اما دریا تو را و او را ناگهان مییا کُنی پیچِ زلف

 وجه آموختن توانم به هیچآیم که نمیبَرَد خواست به هر کجا     من از کجا میمی

 دوستتوانم دل باختن     به زالوانِ عضلهنمی     ؟ایِ بازار و بازاریان ربینیجهان

 گانِ خونِ هر چه زیبا و هر چه نیکوست را؟     و به خورنده

 کند انسان     به طول و عرضِ امکاناتِ خودش که نگاه می

 و به جسمِ زار و نزارِ انتخاب     شان نقاب بر چهرهبه تعدادِ دوستانی که

 یِ بالدچارِ صدها چاه و چاله     زنان رب و دست و پاضطبیند مای را میمورچه

 یِ فتنه و فنا     اما حتا با هزار فن     کفن     گرفتارِ هزاران خیزابه

 داند     یِ دنیا را نمیترین دقیقهنامِ جوان

 ای را که در آن نوشته باشد     علتِ زاده شدنِ تو را از روزِ ازلخواند صفحهو نمی

 یِ حقیقتشدهتِ یک بازارچی     با ردایِ دیرینِ دو قاچاقچی     ای ردِ پایِ گمدر هیئ

 نامِ باد     ای خوابیده در گورِ گم

 یِ خویش دارندای را بر چهرهجا نقابِ سرشار از ستارهها اینشب

 نیوماخانیِ زالوان نیابند     در ابرهایِ بیتماسی با وجودِ هرزهگان تا خُردهآزاده

 دزدانِ دریاییجا خوانند     اینیِ خویش را میخنیایِ خدایی

 هایِ آب رابندند     و پنجرههایِ ماهی میکمر به دزدیدنِ خواب و خیالحتا 

 گشایند     یِ آتش میفتنه فریبِ آدمی     کنارِرو به 
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 نوشد     هایِ خودش میقطره یِمن بارانی هستم که از روشنایی

 کوشدهایِ مغموم میهایِ دوشِ کاروانِ اللهشتنِ داغی از بارِ داغبه بردا

 کشفِ آن روحِ نامعلومی که در باطنِ تنِ کردارِ هر آدمی به کار است     کارِ من است

 داری از جَنینانِ بیگانه با اردوگاهِ زر و زرنیخ و میخ     جانب

 را بیخ      رسد اوبیگانه با هر گیاهی که به عضله و عزراییل می

         یِ من استچارهیِ بییِ بیماریچاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهتیِ سفاکِ سفخانهسفارت
 نورِ چشمِ عاشقان را بر فرازِ سرم عَلَم     کندهایِ من فریاد میخونِ تو در رگ

 کندخورده     یاد میهایِ شکستمرغابیان     آن مرغابیانِ انقالب دَم ازو هر 

 زادند با ددانِ بیابانتر هماند مردان     بیشر دارایِ زر یا زورِ بازویتهر چه بیش

 اند خونِ آهوانِ زندانی رااند آنان     که فراموش کردهآری ددانِ بیابان

 روند     یِ سفاکِ سفاهت میخانهو به سفارت

      گران را در پاسپورتِ خود بگذارندتا امضایِ شکنجه

 هایِ بازِ ما     گان با چشماندازد اشک     و مردهفرومیمناظر را بر خاک 

 شنوندها را میهایِ هوشیارِ ما     صدایِ گُلخوانند     با گوشباز کتاب می
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 تنند     هایِ متینِ ما     ارواحی دیگرگون را در گیتی میبا تن

 به خاک فروافتاده لبخندند     تا دریایِدرخشند و میگان در دُرهایِ کوچک میمرده

 را از خاک تکانده     دوباره به مبارزه با خویش انباز کمر راست کرده     زانو

 آری مبارزه با خویشها برخیزد     یِ سیاهِ کفگیو با قوانینِ قرمزِ نهنگ و     برده

 رنگِ دیگرانبه قصدِ تصعیدِ سفیدِ دیگری     شناختِ شخصیتِ بی

 سالحی     یِ مفرد و بیزهبه قصدِ تسالیِ آن سب

 که سرِ تسلیم شدن در برابرِ شقاوتِ داس را ندارد     

 کند     و با محتوایِ درونِ خود هایِ من خونِ تو را فریاد میآری رگ

 گذارد     هایِ گریزِ تو     از گرازان و گربزان میامضایی قرمز را در کفِ گذرگاه

 سپارد     هایِ مهاجر میلندِ کاجبخش را به دستِ بو پرچمی رهایی

 بَرَداش     از چینِ دامنِ اندوهِ دریا     سَبَق میپرچمی را که چینِ پیشانی

 گشاید     وزد     گُل رخ نمییِ سباع     صبا نمیخانهدر سفارت

 ترین انقالبیون     ترین مرغابیان     و بایستهشاید که شایستهو نمی

 ای از درِ آن     فکرِ گذر کنندکنند     یا حتا لحظه رنظآن  می بهدَ

 به خاطرِ دُر و دریا     به خاطرِ مناظری که اشک     هنگامی که خونِ تو 

 کند     هایِ تو فریاد میها را     در رگاندازد آنبر خاک فرومی

 یِ تاتاری و تنویرکُشِ ترفندچیانهنگامی که تازیانه

 کندخواهان     چنین و چنان     این و آن میگان و آزادیزادهیِ آبا تنِ مهتابی

 گانهایِ پرندهخوانند     با گوشگان     کتاب میهایِ پرندهگان با چشمو مرده

 بافندگان     روحِ مبارزه با قوانینِ قرمزِ آسمان را میشنوند     با تنِ پرندهها را میدانه

 ای     هنوز پاسپورتِ من     پروازی پَرپَر شده استامهآری در گیر و دارِ چنین هنگ

 ورق فروریخته     هنوز پاسپورتِ من     آوازی سرد شده     ورق

     حوصله     بیدر کفِ اوقاتِ 
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 ای کروی شکل استکوزه کوچه
 کنان     افتاده در اعماقِ تنهایی     گریان     جا لبی با خود صحبتآن

 شب و به زیرِ کمالِ ماهاش خراب شده     نیمهبی سیاه که خانهجا خواو این

 اش نسیم است     نشسته است پریشان و شیدا     خوابی که گیسوی

 سویی نه پیدا     سوی     اما در هیچسوی و آننسیمی رونده به این

 دساخته بودن "کودکی"دستانِ زاللِ      هایِ وفادارش راای که اتاقآن دوستی

 هایِ دیگر جنایت کنند!     نه!خواهند در حقِ خیلیها نمینه این که خیلی از آدم

 توانند!شان بر باد     نمیرویبه خاطرِ موجِ مهیبِ مجازات     و رفتنِ آب

 یِ صعبِ افشا     شان با صخرهبه خاطرِ برخوردِ کشتی

 رانند!     شان خواست نمیبه هر جا که دل

 کوچک است و جهان درختی سترگ      جامعه برگی

 و تمیز از غبار          مندخواهی و سعادتتو برگ را سبز می

 کشان     ها از هر گوشه و هزارهزار     تو را یقه و برگ را دامناما کِرم

 کشند به ژرفایِ خاک      با خود فرومی

    تفاوتِ اعماق  هایِ بیفشانند عمرِعزیزتان را به لجنمی

 جا کوزه     یِ نور و هوایِ تازه است     اما اینجا لبی تشنهآن

      در و پنجرهشکل و بیای کرویکوچه

 ها تندتند در حالِ تغییر است و عوض کردنِ مکان     و وقتی تنِ اتم

 خیزابه     پیداست که شخصیتِ زمان نیز خیزابه

 نه!     لحظه     آید لحظه طورِ دیگری از آب درمی

 کند     ای تنِ خیسِ خواب را خشک نمیهیچ حوله

 یِ مناظر     اند     و آبِ گریهیِ خواب روشنهایِ کودکی در خانهاتاق

 د     وقتی که برایِ تغییرِ جهانکنخاک را خجسته و متبرک می یِنظربازی
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 اشعار به مهربانی دستِ مرا گرفتند و     

 واالیِ خودشان انتخاب کردند      مرا برایِ رفتن به راهِ

 هایِ قنداقِ خویش     با خَمِ خُمِ ماه ناآشنا بودی تو هنوز در پیچِ پارچه

 دانستی که راهِ فراروی از خود و     نامست و ناهشیار     تو هنوز نمی

 کندها تغییر میاش فقط در راستایِ خوبیکه شخصیت     به خدایِ خَماری رسیدن

 شود     کارِ این جهانخواران     میسر نمیالیِ فوجِ امواجِ آدمیاز البهعبور بی

      پایینی یِیهایی که از مدارِ الکتریکوجودِ لببیهایِ جان     به شناختِ تاریکی

 شودافتند     هرگز به سر نمیفرومی یترپایین یِیبه مدارِ الکتریک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهِ هستیمِ ما
 هایِ آبریزد از چشمشود خاکی پاک     و اشکِ روشنی میگین میدوهوقتی که ان

 انسانی واال     انسانی با شخصیتی سبز و باال بدانی که آتشِ اصیلِ جانِباید 

 رخت بربسته است از بساطِ زمینِ ما     و از خود نامی جاودانه را گذاشته است به جا
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  زمان دارد     با فرهنگِ محلِ تولدمانچه هستیمِ ما     ارتباطی تنگاتنگ با سنگِ

 : شان بسپاردگردد تا خودش را به دست و دوشو وظیفه به دنبالِ کسانی می

 جا کاشتنِ عشق و وفاداریکُشی     اینجا روشنگری و آنجا روشناین

 شودای باز میجا برپا کردنِ فتنه و داری     وقتی تصورِ ما چون غنچهآن

 شود     که شهد و اشتهار     ونِ آن هویدا میزنبوری از در

 کند گریه حتا در خواب     که شهدِ اشتهار را طورِ دیگری معنا     و می

 ای از هنر را     چرخانده است سیارهبرایِ از دست رفتنِ سَری     که می

 یِ شمابریپیغامبری     یا بیچه هستیمِ ما ریشه در خاکِ شما دارد     پیام از پیغام

 بر سرِ سنگی نشسته      یجا که اندوهدر آن

 کُشی     با دستی از کاشتنِ عشق و وفاداریگری و چشمی از روشنبا چشمی از روشن)

 نه     آتشِ اصیلِ جانِ انسانی واال        (و دستی از برپا کردنِ فتنه و داری

 ادی جاودانه را     شود     و یتر میمیرد     از باد زندهاز باد نمی

 ام راهایدانمتا من بدانم تمامِ نمیگذارد )دستانِ مشتعلِ بیرق میدر 

 و پرنده دیگر سرگردان میانِ دو آشیان نباشد     میانِ رفتن و ماندن     

 (یِ سکوتیِ اخمِ ابرویِ ابرییِ کالم     و تلخیو نه زنبور بینِ شیرینی

 ستی بر سرِ چه بود؟     یِ هدعوایِ داستانِ بارانی

 که این غنچه تمایل به باز کردنِ مُشتِ رازِ خود ندارد     

 یکی      ها یکیپندارد     و غزلای خودش را در تصور غول میهر مورچه

 هایِ فلزیدهند     حاال تو با این دستجایِ خود را به هزار غزالِ اتوماتیک می

 شق ببازی؟     خواهی عگونه و به چه کسی میچه

 بینی بر داری شهد و بر داری اشتهار را؟     چرا هنوز نمی

 یِ گزلیکِ تولدِ ما     دانی که تیزیچرا هنوز نمی

 یِ سنگِ زمان دارد؟یِ صافی یا ناصافیگی به اندازهبسته
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 ریواس
 جا     نشسته بود درست رویِ این صندلیجنابِ منجالب آمده بود این

 یِ تابوت بوده است     ری که روزی لنگهکنارِ آن د

 هایِ پوچیِ گیتی را نخ     همه از دروغ و وعدهمعترف و مقر که قرقره

 شکنی     و یک پیچِ گیسویِ آدمی را     پیمان سوزن از ناپاکی و

      / هایِ گرازصفتیقیچیو هایِ گربزی     هزار اثر از سودایِ بیگودی

 یرون سرک کشیده بود     از سوراخی به ب یکفش

 نیایشِ پاهایِ مرا چه کسی ربوده بود؟

 ای را که به آدرسِ درختی در جنگل فرستاده بودم     چرا آن نامه

 از منجالب برآمده وارسته آن درخت دریافت نکرده بود؟     تو چون نیلوفری

 هایِ منجالب آغشته نگشتی     اما به بدی

 گانِ آسمانیهایِ زمینی و سوزنِ ستارهیِ سنگتو دانستی که پارچه

 ِ موجوداتِ جهان     سان مؤثرند در سرشتنِ سرنوشتبه یک

 کند     و پوشیدنِ پُربهاترین جامه     منجالب را زیباتر نمی

 و کشیدنِ نقشِ ظریفِ چکی گران بر بوم     

 شود     چکی بر صورتِ بینوایانِ بومی و نابومی محسوب می

 یِ تازه برایِ تابوت فرستاده شده بودگیخانه یک زندههمین پُست درست از

 اما چرا تابوت آن را درنیافته بود     

 ها برایِ نجاتِ آدمی     یِ نیایشِ موشو با مادرش درخت کالمی درباره

 یِ عتیقِ زمیندر میان نگذاشته بود؟     نخِ بخل و بهتان پاره بشود یا نشود     قرقره

 چرخد     من دست در دستِ نیلوفرهایِ عشق و شفقت میدارِ جاودانهبر م

 شانهایِ خنک و خُرمهایی را     که ریگخواهم خواند سرودِ زاللِ چشمه

 هستند      یهایِ اصیل و فروتنانسان
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 پذیرندیِ تابوت را میکشند و سکونت در تاریکیهایی که ریاضت میریگ

 هایِ ریاضی     ریایِ ریال اما سرِ تسلیم در برابرِ

 ات را ببند!آورند     تو دهانِ جیبیِ بربران فرود نمیهایِ بیابانیدر برابرِ ریواس

 ات را ببند!     از سکه و نانجیبی در میان نیاید      تو چشمِ جیب یتا سخن

 یِ مناظرِ هار نپرند     بستهتا بندهایِ عتیق از پایِ پینه

 یِ دریاهایِ هایِ وفات یافتهوفایِ سگیِ بیه قربانی شدن در آستانهها را بانسان

 داردین

              کُش نبَرند     صید و اتمدینِ سیارهیا به درگاهِ مدارهایِ بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایِ تاریکِ اندامتَکِ سلولشمعی در تَک
 نوازد     یِ معنا را مینغمه "لحظه"یِ دنیا در نی

 زندهایِ درخشانِ امید و آرزو میها نقبی برایِ عبورِ نقره انساندر جانِ

 گی     هوده و سنگینِ روزمرهو به گرفتارانِ بارهایِ بی

 دهد     گی را میهایِ ستارههایِ رنگینِ عشقبشارتِ شب

 شکرِ لبِ شاعران نیرو نگیرد؟     ست که از رفتارِ نیکی
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 یِ جذابِ نگاهیدارش نمیرد؟     از هر دانهنندِ اندامِ دلماست که برایِ طالیِ بیکی

 گاهی تارهایِ فراوان ِریشه     از هر تارِ فراوانِ ریشه     

 رود وجویی می رویی ازروید     آبمی یهایِ گوناگونِ شادی یا غمآوایِ شاخه

 ایداندهیِ ثابتِ میالدتان مآید     شما در همان نقطهرویی به جویی بازمیآب

 اید     ها و سازهایِ دیگر فرمان دادهبه شکستنِ تنِ نی

 ایدهایِ آدمیانی را به هم دوخته     گلویِ گیاهانی را با خنجر دریدهآرزویِ لب

 دادن آزادیم     اما فقط به چیزهایِ آزاد شمرده شدهاید که ما در دلشما به ما گفته

 ما فقط به جانبِ مقصدهایِ غیرِ ممنوعراندن مختاریم     اکه ما در ارابه

 زایِ محکوم و مقتوللذتهایِ هایِ نامحکوم و نامقتول     ای لحظهبه طرفِ ماه

 آید؟تان در زندان میهایِ مجروحچه کسی به دیدارِ دانایی

 گذارد؟ای شریف را میتان     بویِ بوسهنامهایِ گمچه کسی بر گورِ گُل

 سنگاندشئاندش     زمین میستارهآسمان میشعر است آن چیزی که 

 ئاندش     تشنهخشکاندش     سراب میموجاندش     بیابان میدریا می

 جنباندش شعر است     آن چیزی که برگِ درختان می

 ستایدش شعر است     آن چیزی که چشمِ مردمان می

 آن نگاهِ نخستینِ یگانه به آن نگاهِ فرزانه     به تان گانی که ریشهشدهای ستایش

 رسدبه آن نگاهِ متینِ بیگانه با جانورانِ وحشی و غارهایِ تاریکِ آغازین می

 گذاریدهایی از انسانیت را در قعرِ فضا بنیاد میای عقابانی که نقب

 تا قدرتِ نقره و طالهایِ زمینی را شکست دهید     

 دانیم     را می تکرارهایِ باطراوت و بیما حاال دیگر قدرِ لحظه

 یِ بزرگِ آزادی     یم که در خانهنداما می

       هایِ بسیاری وجود داردهایِ تودرتویِ زنداناتاق

 قرارمان     قراری قرمز و روشن را هم از این جهت حاال دیگر با معشوقِ سبز و بی

    گذاریمهایِ اندامِ او میتَکِ سلولیِ تَکدر تاریکی
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 نائتده درختِ د
 هایِ بارانبرند قطرهشان را به ارث مییِ والدینِ ابریخصوصیاتِ خاکستری و پراکنده

 ها به مردمانِ روزگارار     برایِ آموختنِ خوبیِ ماهرترین آموزگماند تالشنتیجه میبی

 اش افسانه و باد     یاد به هر سویی که بال بگشایددر جهانی که جهنده است به هر جانب

 یابد برایِ هیچ چیزی بنیاد     هر آشیانی که بیضه بگذارد     هرگز نمی در

 چینی دارد     یِ سالوس و سخنزنگارِ یک دهانِ فلزی     سی و دو سکه

 و جزییاتِ رنگ و رویِ درختکارد     یِ ده درختِ دنائت را در سرِ پیچِ هر بزنگاه میپاچه

 ها     برند برگارث میاش را به یِ باطنهایِ آینهو لکه

 یِ نگاهِ تو را     یک غبارِ گوگردی ای ازذره من

      کنمبا صدهزار قبایِ تابانِ آفتاب عوض نمی

 کنم     اسمِ عزیزِ تویِ تو را     هرگز فراموش نمیها و خصوصیاتِ خداییمن خوبی

 یِ فراوانی راو آفتابی هایِ بارانیتصویر و رنگ و بوهایِ بسیاری را     خاطراتِ خاک

 ها     را     دور از سعایت و سالوس و سکه تابکند     خرمنِ خُرمِ ماهدر من زنده می

 کند     زمانِ دقیق و مکانِ مشخصِ تولدِ شخصِ خدا پیدا نیستایجاد می

 پیدا نیست که او از شکمِ تصورِ کدام غارنشین     

 زاده شد؟     قرارِ کدام روز در قرمزِ غروبِ بی

 بودنِ جهان      معلوم نیست که چرا با دانستنِ افسانه و باد

 ها را بیش از پیش به ماشینی شدناش     انسانباز این سکه با دهانِ فلزی

 کند؟     آینه نشاندن     دعوت میرویِ تر بر به غباری هر چه بیش

 هایِ کوچک و رنگارنگِ یک قباییم     ما همه تکه

 کنیم     دیگر را وصله میدیگر را پاره و فردا یکامروز یککه 

 تابان و باورنکردنیتنی     یگانهدر به دنبالِ قبایی خالی دربه

 اش     گوشت و استخوانیِ یِ گستردهتودهست مرده     و از غافل که آن تن دیرگاهی
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 ده درختِ دنائت روییده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داندش را نمیخواهدِ خودقلم چه می
 چیزی سرد و سفید همه جا را فراگرفته     

      دست به هراس انداخته هر چه را که نیست و هستبهسالح ایلرزه

 گونه زاده شدنِ خود راقلم چه     رودو دودی خسته به چشمانِ چراغ می

 کشد به دادخواهیام فریاد میداند     و من پایخواهدِ خود را نمیچه می

 هایِ چاله و چاهی    و به شِکوه از پارویی     ز دستِ راها
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 باردای برفی دارد     چرا از آسمان سنگ نمیکه افکاری لرزان و عاطفه

 نام     نمایِ مأمورانِ سازمانِ امنیتیبر این انگالنِ انسان

    شانغوششان     در آشان سوراخِ کودنِ کونِ خوکان کنام     و در کنار و تنگاتنگکه

 عالج؟     یِ بیتنِ فلجِ هزاران عقده

 یِ گیسویِ آدمی     چیزی سرد و سفید در کمینِ شادی

 چه     عصبِ دریاماهیانقباض و انبساطِ     آید از آسایشِ هر دَمی دودی که برمی

 به خاکِ محیط داردگی اش بستهوصیاتِ متغیرِ روانصو گُلی که خ

 هایِ تو     کتف دو پارویِ روییده از

 برایِ در آغوش گرفتنِ ابریشمِ آرامش و پیکرِ معشوق زیباترند     

 اتتر     کالمیِ هر سالح مناسبگیات     برایِ خاموش کردنِ زندههایِ درونو چراغ

 تر     گرچه پیدا نیست که کدام تخمگان بهیِ پرندهیِ جاسوسییِ النهبرایِ براندازی

 یِ آسمان را فراگرفتههایی سیاه گسترهست؟     عصبعقده بری یِاز جوجه

 ها قهر کرده     یِ گوشیِ پنجره و پردهفریادِ رعد با پرده

 گی     گی و آن قهرکردهحاال با این فراگرفته

 به سامان برسند؟گونه سر چههایِ بیمرغابی

 یِ کِلکِ تو هستمماتِ پراکندهگونه در حباب نترکند؟     من کلداری چهامان و امانت

 یِ آدابگیها و پوسیدهیِ سنتپا زده به زردیسرزده از سراسرِ ذاتِ خاک     اما پشتِ

 روم     هایِ خاموشِ عشق مییِ جرقهمن با چراغِ متفکرِ آب     به بدرقه

  آیم     رنگِ خونِ من سفید استمن از تحقیر کردنِ قارقارِ بادهایِ جاسوس می

 ها     شمعِ هر سالح     ای عاشقان ای الله یِکنندهام خاموشهایزدنو بال

 شود     بنگرید دریایی را که هر گاه که خَم می

 کند     نگاهی به دنیایِ درونِ هر آدمی که می و

 کند!هایِ سفیدِ هر آدمی     اظهارِ تأسف میشدنِ صدف رمز قهایِ یِ دروغاز قربانی
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  ای باکرهریباکت
 شان     زدند و به گمانها مار موج میمیلیون

 دارند     که اوجِ تکاملِ خویش را در دریا میسر می

 یِ ماهیانِ مبارز را     خانه یِشان که مسیرِ در و دریچهبه خیال

 کنند     برایِ هواهایِ تازه از راه رسیده مشخص می

 یِ روح بود و     بدن لنگری مزاحم برایِ حرکتِ کشتی

 ای باکره     یِ بدن     و باکتریروح لنگری مزاحم برایِ حرکتِ حیوانی

 شوهر نکرده و شعر نگفته     هنوز شوهر به شعر نکرده      هنوز

 ترین و باالترین جایزه را داشت!     انتظارِ اشتهار و گرفتنِ به

 اندازرانه و رنگارنگِ چشمها     کش و قوسِ مغرویِ چشماییِ قهوهخمیازه

 جویند در سه آسمانیِ خویش را میدرختِ روییده در یک دهان     که ریشه 32و 

      حقیقتکرده گمانِ گم چهار

 نشین با پیچ و تابِ مارها     هایِ راستِ همکرده به راهو شک

 هامانراهِ به آسگیرند راهِ سرباال     شوند و در پیش میاز کشتی پیاده می

      یِ من بودیمن گُلِ تو نبودم      اما تو پروانه     جایزه رااشتهار و بیراهِ بی

 پریدی     در خواب و بیداری به زیبایی در اطرافِ من می

 کشیدی     ات برمیبادبان را با دستانِ رنگین

 کشیدی     ات فرومیهاییِ اشعار را مثلِ هوا به درونِ شَُشاشعه

 یِ پایانِ تکامل معتقد بودی     به نداشتنِ نقطه و

 ها باکتری ادعایِ آدم بودن را دارند     جا هنوز میلیوناین

 شوهرِ هرج و مرج وهایِ بیشان همیشه در دور و برِ بیشهو دست و دعای

 کنند     برایِ هر شاعری     هر صبح     در کنارِ هواهایِ هرزه طلوع می

 کند     ای     حقیقتی یگانه را بخار نمیهیچ کتریدنیاست     اولین صبحِ 
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 داشتچشمخمیازه     باید بیگی و بیخستهباید بی یِ ماهیانو مبارزه

 یِ عاشقی روان باشد به جانبِ هواهایِ تازه     چون کشتی

 نام     هایِ پاک وگمبه جانبِ لطیفِ کشفِ پروانه

 بایِ فارسی     حرفِ الف 32جا که هر یک از به آن

 دندانِ آدمی      32گردند در یِ خویش میدر به دنبالِ ریشهدربه

 فانوسیبا گی و با فرزانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یِ مار نبود؟هایِ ما در سینهآیا شُش
 حق و حقیقت      زاگوینده آن غرقابِ سخن

 هایِ عدالت     هایِ هدایت و منزلیِ ما به راهآن هادی

 هایِ درازش بیش از پیشزده بر گِردِ خویش     و روشنیاری بود حلقهم

 هایی زهرآگین     برایِ هر چیزی را واژگون دیدن     به دنبالِ چشم

 هایِ موجنده را جلیل و عفیف خواندنبرایِ جندهها را گَزیدن     برایِ واژه

 یِ سنگ تا ستارهازهست به اندایو ندانستن که از مأثوم تا معصوم     فاصله
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 ای سنگ ای ستاره     

     جایِ گیسوانِ آدمی را هنوز اینیِ بینِ سیاهی و سفیدیها فاصلهفرسنگ

 آورد    هایِ شانه     کتفِ مار را به یاد میکند     و دندانهنادانی پُر می

 سنگی که سِرش      ای مشمعی بود    و سَر    آن سفره چهره

 دانست که چرخِ نرمِ امواج نه به جادوربود    و کسی نمیها میمِ شیشهخواب از چش

 سوسوی و آنشوند به اینیِ هوا     رانده میکه با لکوموتیوِ نادیدنی

 سرودسَر و بیهایِ بییِ مار نبود؟     پس آن کسی که وادیهایِ ما در سینهآیا شُش

 سرود     که بود؟     یِ عدالت را میهایِ گرسنهو سفر در سفره

 روی     آید     که تو به هر کجا که میجا میگی و یأس از آنخسته

 یا جنسِ مذکر است     یا جنسِ مؤنث     بینیکه تو هر کسی را که می

 روحِ هر دو     یک مارِ نابینایِ قائم     و در پسِ پشتِ 

 هایِ موجنده     هکشد به دیدارِ جنداالنبیا دزدانه سرک مییک خاتم

 هایِ درازِ موادِ غذایی را فروشنده     به دیدارِ روشنایی

 پوشها فاصله داشته با هوشِ سروش     ای خوشای فرسنگ ای فروشنده

 سار     سرشته شده به فطرتِ مارات را شاخای تنِ تنومندِ درخت

 امساد خانهام     امروز در تقدس و فردا در فیِ تنوعکنندهمن تناول

 سوزاندومانِ خودش را میمن آن مشعلِ مشمعی هستم که اول خان

      3کند     ای عددِ می 3یِ عقابی به نامِ عددِ و دوم انتقاد به وقارِ آبی

 ای از من دور هزاران فرسنگ          نوربلندِ ای نوایِ 

 گی و فرهنگ          ات روان در فرزانهای چرخ

 دریا بفرست!زیرِ هایِ آدرسِ تنگ     به مخفیای را برایِ منِ دلنه برو و نامهخابه پُست

 خواهد زد     شتابان ای درِ منتظرِ صدفی را حتمن روزی ماهی

 یِ پُر از بینایی را پنهانی و دور از چشمانِ مارو آن نامه

 خواهد رسانید     من قرارِبه دستانِ بی
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 ستهایِ آب اکوزه مادرِ قطره
 در این دنیایِ همه چیزش مردنی     مبادا که بروی به دنبالِ چیزهایِ از دست رفتنی

 زند باغ و ستاره     شان فواره نمیهایی که از بطنبه دنبالِ تن

 وجویِ شمع و شراره!آید پروانه     به جستشان بیرون نمیاز متن

 اندانیکودکِ خاموش     در آغوشِ سردِ کوزه زندهزاران قطره

 مبادا که تو مادری مهربان نباشی     و از کالغ     فقط منقارش را     

 آن هم برایِ چشم درآوردن قرض گرفته باشی!     

 در این دنیایِ همه چیزش دچارِ کبر و کدورت     دچارِ کبود و سیاه     

 زمینی که در قلب ماچه با هواپیما و چه با دریاپیما     کسی نخواهد رسید به رازِ سریعِ سر

 هایِ میثاقِ امروز را فردا     کند     اشکتاک میتیک

 کند     کالمِ مشهورِ کالغتندتند پاک می     کارشهایِ خیانتفراموشی با دست

 هایِ خُردسالِ دقایق     هایِ حور را دارد     و قطرهرنگِ چشم

 باد که منقارِ سرکشِ مندهند     میِ آدمی معنا میبه ساعتِ بزرگِ هستی

 هایِ ناچیزِ فراموشی را برگیرد!     مباد که روزی پاهایِ عاشقِ من ای از دانهدانه

      نگیرد دیگر سراغ از شمع و شراره

      خود نپذیرد!یِ هایِ روسفیدِ فواره را به مهمانییِ من قطرهخانه

 ان و در خاطرِ ما ماندنیچیزهایِ شریف و از دست رفتنی     همیشه هستند در ج

 مانندِ سرنشینانِ معصومِ آن هواپیمایی     

 بختِ کالغان شد     یِ طمعِ سردِ سالحِ سیاهکه طعمه

 کننداما معناها به تمامی چهره و اندامِ خود را از پشتِ ابرها نمایان نمی

 کنند     گان را آواره     و آدمی را دیوانه میزیرا ستاره

 یا همه چیزی رنگِ انتظار دارد     انتظاری با چشمانی سفید     در این دن

 به دنبالِ پَری خُردسال     که مادرش بالِ کالغ است     
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 دارِ آموختنِ زیبایی از چشمِ حوریانِ زمینی     و من قرض

      ام را باد به منقارِ خود گرفتهو مبادامباداهای

 بَرَد     شان مییپیدا نیست که با خود پریشان به کجا

 ای     تو ای کسی که خدا را مثلِ ساعت به مچِ دستِ چپِ خود بسته

 ای     تو ای عاشقِ کوزه و کوثرواره از درستی و راستی گفتهاما هم

 هایِ ترحبِ کبریتهایِ متکبر را چون گُلی زده بر سر     ای صایِ اللهگریتممال

 ایِ رقصان و طنازِ شمع هدانی که شعلهتو چرا هنوز نمی

 ای با پاهایِ بسیار کوتاه دارندیِ دلِ عاشقان ـ     حافظهـ این حوریانِ زرین و سوزاننده

 یِ کُندُر و به بویِ گُلو پاهایِ بسیار کوتاه حتا اگر آغشته به کالله

            مانند؟ اَخره روزی در گِل و در خیانت فرو میبِل
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 هامِ کِرمپدرِ تما
      هایِ آب به ناگزیر و عاقبتقطرهقطره

 کنند     قطاری مطمئن و طوالنی از آتش را ایجاد می

 نِ سخنگیرند     درختِ شیرییِ ماه برمییِ نورانیاش نان از تنورخانهکه سرنشینان

 جاجا و آناش اینهایآورد     و بر شاخهخ به بار میلهایِ تگاهی نیز میوه

 زند پوشد و از خانه بیرون میرود     کِرمی کفش میواگنی به هوا می

 رود تا کالهی از آسمان را برایِ خود خریداری     سپس برود به استقبالِ دلداری می

 مقصدش کجا خواهد بود؟اش از اشک است     هایِ کوچکقطاری که چرخ

 یِ دیوارهایِ انگور و خندهوشهیِ خهایِ بسته     و سرخوشییِ پنجرهو بدونِ بازی

 یافت؟      ایتوان معنایی برایِ خانهمگر می

 هستی بیرون آمدم      پایان و آغازِلبکِ بیمن از تاریکنایِ سوراخِ سردِ نی

 آمدم      "که"جا آمدم     آن "چه"جا این

 اش از شعر بنشینی     یِ آبگیتا تو در چاهِ همیشه

 پُر از طلوعِ آفتاب کنی     دلو را خالی و 

 فرجامیِ این شبِ تار بنوشانی     این شبِ بییِ مسافرانِ خستهو آن را به قافله

 کند     تصویرِ قَوی و متغیرِ طبیعتدیوار از هر مصالحی که برآمده باشد     فرق نمی

 دانداست می گرشکند     و انسان که یک بازیای را میبینیقابِ هر جهانلقِ چارچوبِ 

 یِ نان را از درونِ تنورشان درآوردهبازی     سه گِردهبه بازی  طنازکه دو ماهِ

 دهندقرارِ ابر     قرار میهایِ بیای از دستآنان را در دورترین نقطه

 یِ هراس از مرگهایِ گرم شده     سردیتا ابر سرگرم ِبه چنگ آوردنِ عطرِ آن نان

 گی را فراموش کند     هایِ زندهها و خواریو دشواری

 سوزی فرق داردهایِ آدمگرچه آتشِ تنور و آتشِ لکوموتیوِ قطار     با آتشِ کوره

 هایِ جهان     یِ تمامِ کِرماما نامِ منفورِ پدرِ یگانه
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 شانهایبینیشان     و عالرغمِ اختالف در جهانفارغ از رنگِ پوست و ملیت و زبان

 است "آدولف هیتلر"

 

 

 

 

 

 اندها عقابانی سنگی و ثابتقله
 تو آن همه با خودت بودی و خودت را نشناختی     

 را باختی      اتگیو از این نشناختن زنده

 یِ دوردست راشدههایِ گمخواهی کشف کردن کفشگونه میحاال چه

 ییاان دارم در دلِ خویش ردِ پگنمایاندن به من     که از بیگانهو راه را 

 ست به رنگِ دروغ     به بویِ فرصتهایییِ تاریکِ اللهدهانِ آدمی النه

 ست پرت و بلندهاییبردن     حقیقت اما کوهرا برایِ رختِ خود بستن و بارِ خود 

 که حتا عقاب را توانِ پرواز بر آنان نیست     

     راهایی چند از دانایی دانه و نه دلِ به منقار گرفتنِ

 از آن همه با تو بودن "شناسایی"     شان به میانِ خرانِ خرافاتیو بردن

 یِ خود بازآمد     با دستانِ خالی به خانه

 رنگِ قالی به مشورت نشست     هایِ پریدهو با نقش

 شانگانی را که اصلمورچهاثرِ پایِ اش     یِ درونِ کفشو ناگهان کشف کرد در تاریکی

 رسد    من ایمان دارم که ایمان نداشتن     میبه دهانِ دروغِ آدمی 

 اندها عقابانی سنگی و ثابتیِ هستی     و قلهست سرزده از سربلندیایسبزه

     شناسندو پرواز پُر از پرهایی که خودشان هم خودشان را نمی
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 گیچشمانی با مردمکانی از جاودانه
 ا اگر در خشکی نمهها اگر جان داشته باشند هم     و ویروسمیکرب

 ها تهی هستند از غمی     که غروب را چنان زیباهر دویِ آن

 گی استو به تو بخشیده است شکل و شمایلی انسانی را     هراسِ من از زنده

 گان است     هایِ من از وسواسِ زرد ِداسِ زندهزخمنه از مرگ     

 گان     نه از گیاهِ گرمِ روییده از سکوتِ زیبایِ گورِ مرده

 ها را از زوایایِ گوناگون ببینیمما باید جهان را دوباره از نو بنویسیم     ما باید چشم

 ها را از ابعادِ بعید و نزدیک بشنویم     ما باید بدانیم که عمامه گذاشتنگوش

 هایِ نمِ چشمتر کاله برداشتن است     غروبِ غم     برایِ آغازِ دوبارهبرایِ به

 هاو میکرب هاویروسبرایِ پروازِ پنهانِ      یِ آدم استهودهایِ بیهو دَم

 اش     یِ رفتارِ آب و سطحِ نازلِ فرهنگو به خاطرِ سردی

 ستگی ااش از جاودانهگی شده است     با چشمانی که مردمکانماهی دچارِ افسرده

 اگر نگاه کنی به زمینی که سرشار از ذاللت و     

 بینی که باز هم با این وجود اش آبی است     میهایکه جنایتبه آسمانی 

 بازنظمی قرمز و نبضی سبز     بر جهان حاکم است     و از کِرم تا شاه

 یِ روزگار     یِ معماوار و پرده در پردهدر بازی

 هراسدهر یک نقشی ضروری و ناگزیر را بر عهده دارند     هراس از هراس می

 گیرخی از زندهرخی از مرگ و نیمگیرد     و من با نیمار میداس از داس ب

 ام پرواز کنم     هایدوباره بنویسم     و باز با زخمتازه     باید جهان را باید 

 من باید بدانم که حقیقت     را بجویم یتا در ابرها نشانی از ماهی و صدف

 د     که دوشِ کوچکِ آدمی دریغا     رهایی درنده و سترگ دابا قلهناک     سهمهایی کوه

   هایِ آن را نداردتابِ تحملِ گرگ و تگرگ
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 مرگ جنسی از چوب دارد
 نالندشان از دستِ آدمی میهایزارانی که از آدمی بیزارند     و در ریشهنی

 پا به کدام سرزمین باید بگذارند     سر بر کدام خاک برایِ خفتن 

 اشیِ هزار رنگگی نمردن؟     با چهرههودهاحساسِ بیبرایِ از تنهایی و از 

 کشد     جارو میبر خاک مرگ در من 

 کشندیِ آسمان پارو میگان بر پهنهپرهایِ پرنده

 شوی     به آن کسی که در هر جهتی     تر مینزدیکیک قدم  و تو هر دقیقه 

 به آن کسی که هیچ نیست    گی و معنادهنده به زندهست     گرِ کردارِ آدمینظاره

 برد؟ مأیوس و زار به خود فرومی    زارها را تنها کرده ست این     که نیایچه ریشه

 کند     گان غریب میست آن     که پَرها را با پرندهچه آسمانی

 گی؟     ای آقایِ عاقلی که در باغِ زندهدهدگان را فریب میستاره

 میردگیری     این باغ دارد میاندازه می هر چیزی را با مترِ عقل

 بو     این باغ به چراغِ عشق احتیاج دارد     به روحی خوش

 کندد     و اشیا را از خواب بیدار نداز تیزِ چوبی بر خاک     شیار بیکه چون نوکِ

 شان     جاییان     یک قدم به جلو رفتنست که ایناینک چه ساعتی

 ها سه آقایِ عاشق نشکفتن استرفتن است     بر شاخهدو دقیقه به عقب 

 گرِ کردارهایِ آدمینداشتن؟     در این دنیا نظارهچهار خانمِ معطر و سرسبز 

 جا جارو  یک تهی که این     مگر یک تهی     با دو چشمِ درشت از شک کسی نیست

 خودت امیدوار نباشبه دست دارد     ای مرگ     زیاد هم به زحماتِ  ییجا پاروو آن

               ها همه پوسیدنی هستند!     تو جنسی از چوب داری     و چوب
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