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 آدمی تنگ است کفشِ اختیار به پایِ
 اراده؟!     هنگامی که کودک     هنوز نرسیده به ادراکِ آزادی کدام آزادیِ

 گان     کدام اختیار؟!هتوسط درندشود به دَرَک واصالنده می   به ادراکِ اراده  

 ه است     دچنان چالنده شهنگامی که رخت     پیش از تولدِ خویش     

      ردآومیبه یاد نهای ابریشم را یچ یک از کِرمنام ه     ریاد دیگر که

 خوارخیلی خون هنگامی که خیلی از خار     از خارهایِ     !کدام خواستن؟

 گناهبی هایِگُل یِگناه     به گِردِ گَردهبی هایِاز همان آغاز     به گِردِ گُل

 ستاره   بیماه و بی ا را این دنیایِم م    یاز ابتدا مار نبود اند     ماحلقه زده

 م     یاز ابتدا خوار نبود مار کرد     ماوجدان     این دنیایِ بی

   بر خاک خزنده    آن خدایِ     هاآسمان یِسقوط کرده را آن خدایِا م

ترین صداها     حاال دیگر خالصخوار کرد          درنده و خورندهخون آن خدایِ

 پروانه     هایِبرگ بر دوشِ گُل و     رنگ بر بالتن ندارند     و گُل لباسی به

      به پایِ آدمی! تنگ است کفشِ اختیار     دکنمی سنگینی
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 صابونِ فراموشی
      را بشویم مخودبدنِ خواستم با صابونی از نسیان 

      خارا بودندسنگاز تر ها سختاما خاطره

اش    معشوق دیدارِ  هوایرویید     بخار مینشان نسرین و نسترن الیو از البه

 خواستم در خاکی تازه برویم     با خاکی تازه برویم     آینه را دارد     

     و پشتِ سر          نگریستخویش را می سرِ پشتِ     مم به دَاما هر جوانه دَ

      بودیا از سنگ  هایی از نمک تنها تندیس

      تنگی برایِ دیدارِ درخت داردرنده دلپ

 دیگرگون گرم کنم      یام را با آتشو دل خواستم دست

 ها نیز حتا     ترین کاغذآمدند     طفالنهمیرتا از تقویم د هاسوریاما چهارشنبه

      شدندمی و چروک انباشته از چرک

       دوات به جایِ مُرکب در خویش اشک دارد

 خارا     تر از سنگسختسر    ست در قعرِ جانِ آدمیو چیزی

 یابدتغییر نمیوجودِ گذرانِ هزاران سال هم      که با
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 لِ سرخپاسخ در درونِ گُدنیاهایِ بی
 ها روی هم     در برابر ِ کهکشانی ما آدمهمه یِقراریاما اضطراب و بی

      ستموریذرهدنیایِ ناچیزِ از تر اش بیشمگر ارزش     یا برایِ  کهکشان

 به زحمت شنیده     اش صدایبه زحمت دیده     اش بدنکه 

 رود     سامان میبی ری کهوم     دنشویا اصلن دیده و شنیده نمی

 م به سامانی     یاگر هم برس ما     ؟رسدیا هرگز به هیچ سامانی نمی

 هایِ بیابانیسگ و     انیزند هایِم با آن همه سنگیچه کن

 ؟انددهلیلی     دیوانه شگُلِ و از نرسیدن به  که از اضطراب

 رشتهِگوشت     تصویرها و افکار را رشتهچرخ یم چون گوشت بام اگر نکنیچه کن

 به ساختاری دیگر؟     ونگار و با نقش     حداقل در هنر م زمین رایو نباف

 ات بشنو     هایا و با چشمتو بی     ات ببینهایتو بیا و با گوش

 سرخ!     اند در درونِ گُلپاسخ ماندهکه چه دنیاهایی بی

 و چه دوستانی را از دست داده است     این دست!

 حجاب برگیری     زیبایِ اضطراب و پریشانیناپرده از روی پرده اگر

      سوخته گانِستارهخیلِ جز ر جای خواهد ماند چه ب

 و انبوهِ آدمیانِ تحقیرشده         هایِ آوارهسهرهگروهِ جز 

       ؟در الفبا ند از گنجیدنزنتن می شانگیهمه که
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 ستونِ فقراتِ انسان است پلکان
 ها     ها و شاخهآن برگ     یِ تهیهاو بطری یِ پارهآن کاغذها

  زننده از تشخص    تن هایِگیهآن تیر     کمانآن مِه و رنگین

      بُردشان را آب با خود میتصویرکه من بودند      هایِقلب

      در جهانِ توگداز را دردی جانگذاشت و بر جای می

     چکانیدچکه میجهانید     ماهی را چکهات ماهی را میهایو از چشم

      جا     شکسته یا پا بر      فقراتِ انسان است پلکانستون

 اند     رفتهفرابه آسمان اند     به آسمان فرار کرده ژگون شدهوا یهاو ریشه

 شویمتعریف میسقوط صعود یا در ما فقط 

 وزداز سوزِ سرمایی که می     جا خورشیددود و آن جامان اینهایاندیشهو 

 ستا خراشِ توشود     و فریادِ دلنواری قرمز به دورِ دریا کشیده می

      ازد    اندان دریایی طنین میمرغ که از گلویِاین 

     گریدهاست دارد میآن بطری     که در فراقِ بطری     قرن آیا درِ فلزی و کوچکِ

      ای خواهد رسید؟رزمد     به نتیجهدارد می هاستقرن

      پیوست     خواهند برآمدکاغذها به هم خواهند تکهآیا 

      ستیدیرگاه؟     آخر این درختِ به تشکیلِ بادبانی بلند و پهناور

     شده  تهی ی سفیداش از انسانیتآوندهایکه 

  د!گیرنبه کار می نخاع راحاال      طناب ها به جایِکشتی و در تمامِ
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 امضایی مقلوب
 آن را نوازش کند ست     تاچرا پوستِ پیکرِ تو نیازمندِ دستی

 ی خود را به او بسپارد؟گیسوی ات نیازمندِ آن     تاو شانه

 صدایی جویِوبه جسترود در میات تنها و دربهچرا گوش

 ام بودندها که دمِ دستمن چه غنچه     گان را به نام بخواند؟هکه ستار

 نبوییدم     نچیدم     تُردشان!     اما دریغا که حتا یکی از آنان را  هایِبا اندام

 یِ گفتارش را نچشیدم!شیرینی

 شمشاد  عریانِیِای بر شانهتوانستم با بوسهن چه چِراها را که میم

      دهم!     اما دریغا که حتا یکی از آنان را از چاه بر نیاوردم جواب

      درخت یِسبز و عمودی یِخانوادهدر آفتاب ننشاندم!     

 ه است     بر باد رفتعمرِ آب      دتا به تعریفِ درستِ خویش برس

 را دارد      یِ عشقغوش گرفتنِ دکمهدر آ هوایِ     پیراهن همدر پیری  اما

      گریدیِ خویش گذاشته و میدر تنهایی سر بر شانه     و تبر از پشیمانی

      !ندسوخت ِ آتشهایها و سالم بوسهتمامِافسوس که 

      کندپرواز می از زغال دارد در تَکِ آسمانای ریز لکهحاال 

      ست با سرنوشتی سیاهدنیا دبستانیه ک

 رفتند و سوسن شان پُر ستارههایهایی که کشتیاز اسکلتِ اسکله حاال

      یم   گردمیبا دستانِ تهی بازباور و بیدوست     ستاره و بییما ب

      این ستونِ فقراتبیست شبیچرا که 

          خوانداز میآو     انسان استخوانِ در مغزِ مقلوب و امضایی
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 عبوری ممنوع

 ها را     عبوری ممنوع به قلبِ دریازند تقدیرِ ساحلرقم می

 کنددان     ریاضیات را تعریف میای مُشتی رگ در آشغالو در گوشه

 را اشکوشد تا خالیّت و سرنگونیّتای خالی و سرنگون     میبطری

 جبران کند    و موسیقی  با چنگ انداختن به شعر و نقاشی

 خورده      فریفته و شکست     چروکیدهبادکنکی باد در رفته و 

 از دست دادههوده بینیمی از عمرش را و 

  ها سعی به روییدنبه سر دارد     و دانه را هنوز هوای پرواز

 تعریف کنی مرا هر چقدر تو       باغزردِ فرو کشیدن     بر تقدیرِ را به خطی قرمز

 از گنجیدن در الفبا     زنند تن می    تگرگ هایِ تکه      دردهایِباز تکه

 ها     ماهیکنند شان را با هم تقسیم میها تنهاییو در کافه

 اشاعتنا به سرنشینانست که بیتر اتوبوسیکمی آن طرف

 بر چهار تایر از خون روان است     

 یده     هایِ پوسگیوسی که روزی فرارَوی از زندهاتوب

      گان راهیابی به ستاردستسرانجام زمینی     و  هایِگیو از روزمره

      ه استخویش قرار داده بود یِآرزوها یِسرلوحه

 دیشان     انای نخِ پاک و شوریده بر آشغال

 شوند     و اگر من در هیچ ساحلیتکه میدرخشانِ تو همیشه تکه هایِاگر اندیشه

 رسم     از آن است که دریا را نه یک قلبنمی یمشهرگز به آرا

      !تپدکه هزاران قلب در سینه می
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 قسمتی از اروپایِ زیرِ دریا
 گی و زیباییهزیر دریا     دریا داشت از هر چه زند در قسمتی از اروپایِ

 شد     تهی میاز هر چه صمیمیت و خویشاوندی با طبیعت     

 جانشینِ فقدان     شان راهایجشنِ المپ زدحامِخواستند او درختان می

 ها دیگر پالستیکی شده بودخویش کنند     قلبِ لیوان یا فقرِ عواطفِ

 کشیدتنگ     دست بر جوارِ خویش میو هر چه آن دستکشِ دل

 عشق و وفاداری غمگینِ عزیمتِ     جز بوی فسادِ دادوستد

 رسید     اش نمیامو مهربانی     چیزی به مش دوستیو مرگِ 

  برف سرنوشتی بود یکسان

 خواندخویش فرا می یِمختلف را به سینه پاهایِکه جا

 فروخت     گان فخر میهپرند یِکه بر چهچههمصنوعی و صدایی 

      کردخدایی میبر سرها      نشسته مثل جواهراتِ در تاج

      در این قسمت از اروپایِ زیرِ دریا

 ند     از فلز     آیندگیریِ  آبِ عادل میبه دست هایی کهدست

  از سیم یا طال        شودگذاشته می جمله پایان هر ای که درنقطه

  مهربان از خاکِ افتاده و     یمیم مثلِ درختان از خاک برآیخواهاما می ام

      اش پهناور استاز خاکِ بیگانه با رفتارهایِ مصنوعی     از خاکی که قلب

 هایِ خرافه     دانیم که در بخشی از آسیا نیز     خرچنگما می

 اندازندچه جاپاهایی را بر برف نقش می  هایِ کهنه   و اختاپوسِ آیین

 کندبه گفتار یا خَندار باز می آتش تا دهانو 

 کنند فوری فاش میاش  خاکستریهایِدندان



8 

       که آب را  عصب کشیده و دردناکیهایِنقشه

  اند روییده در درخت کشیدهیانِآدم برای

 

 

 

 

 

 

 

 باید پنهان کرد
 ـ این مادرِ هنرها را ـ و بدبختی را اندوهو گی هحتا افسرد

 دوشِ افسران و یِکه مسحورِ ستاره     هاییباید پنهان کرد از تیررسِ چشم

 هنران هستند     بی رشار از دروغِخلِ سد

 عقیم      هایِتابند     سرمی برنمیرا دَ  تاجیِگیهآزادو  سرافرازی

 را باید پنهان کرد      یِ عاشقهایِ گُلصدایِ بو حتا

 روز شبانه اندیِ شکارِ رنگدر پی     گوش هایی که دراز کمان

 مفلسانِ جانآورند ای تاب نمیاب را دقیقهغنایِ پروازِ عق

 ندبرانگیزها نیز رَشکزیرا اشک  کنی   تو پنهان از چشمِ دیگران گریه می

       د تا خدارَبَمرا می     همتاای بیستارهشان درونِ هر قطره و
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 یِ افتتاحقیچی

 کَنم     نمیبراز جا من     را  وبقل گرایشِ گوناگونِ

 ها زیباتر است     در گیاهان و بر ساقه وجودِ گُل

 فرو بیفتیخویش در ساقط شده     با سر تو اگر از ساقه 

 ندشوارزش میبی خاک برایِ    دنیا  هایِثروت تمامِدیگر 

 نم     کقلع و قمع نمینه روز و نه شب     من     جانِ کسی را  آرزویِ

 ی     گی ساکن شوتشنهاعماقِ  تو اگر در     در دریا زیباتر است وجودِ خیزابه

 ترین  ارجی نداردرای کوزه کوچککوثر بدیگر 

 چینم     نمیفرومن      هایِ خورشیدآدمی را از شاخه یِشادابی

      زیباتر است     تو اگر از پای درآیی    ی از رعد تیرکمان بیرنگین

 گذاشته      دیگر چگونه سر به صحرا و گلستانپروانه 

 ن     از جمالِ جورواجورشا     دربیاوردرا  یاز گرایشِ گوناگونِ قلوبِ آنان     گُل

 ها     تقویمخرابِ در خاطرِ     ؟ای را به خواندن ببَردقناری

 ای بر شاخهنشسته است     چون پرندهتاکنون     خون  یبیش از هر چیزِ دیگر

 نگرد    ور به دورها میکه با نگاهی شعله

 و با بریدنِ رازِ رگی دراز         برسد از راه  دَمییِ سپیدهقیچی مگر روزی

 آواز شود با ماهم     اش شب استه نامک

      یِ امواجهزار گونه یِ رقصِافتتاحِ باالکشیدنِ فتیلهدر 

    پایانِ بدنِ دریادر چراغِ بی
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 چمدان
 آید خودشان را بپرانندشان نمیدل      چمدانرویِسر و نشسته بر  گَردهایِ

 ها     ها و دستوسهیادگارهایی گرامی از بشان     هایدر بالزیرا 

      پنهان است یاز صداهایِ درود و بدرود     و از عشق     هاها و واژهاز نگاه

 جوید     گیسوی تو را میهر خیزشِ زیبای نسیم     نوازشِ  و

 کند     فراموش  ش راهایِ خودکه زخم    آید اش نمینمک دل

 به دانایی      گیهگشودچشم     زیرا از پرچمِ سرخِ آنان است

      دانه زندجوانه می     خاک اب تنها در ارتباط     ییمعنا و رسیدن به هر

 من اصلن هیچ خبر نداشتم در ابتدا     روید     می چراغ     سالمِ سیمو در 

 گویند جهان     حدیثِ سَری را می هایِها و سبزهفواره یِکه همه

      ه بودتو گذاشته شدربانِ مه یِبر شانه که روزی

     گریندمی انو دریاهایِ سیاهِ گیسو

     ای در زمینها در آسمان     و قایقِ شکستهدر یادِ سفرِ پُرماجرایِ بال

  !شدنخواهد دیگر تکرار     محتوایِ این چمدان افسوس که 
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 تأخیر در دریافت
 هایی که در کفِ پا بودند     دنیا را دیدم     دنیا را خواندممبا چش

 وجودِ دریایی و فقط بَعدهای خیلی دیر فهمیدم     که بی

 وتی یاش در برابر چهرهشد     و چهرهبا وتِ اش در دستکه دست

 ماند     اما افسوس که افراانسان تا ابد ناخوانا     تا ابد نابینا می

 اش رادر آغوش هایِبرگ گرمِ یابد     ارزشِدرمی بسیار دیر

 ابرهای جوارش را      شریفِ و ماه     پناهِ

 حیات را شنیدم ناپیدایِ هایِکنارهایی که در کفِ پا بودند     گوشهبا گوش

 ای یکتاشد     از ساختنِ سمفونینام مانع میاما چیزی بی

 ندآیرون می ما بیهایِها و کلماتی که از تننگاه

  پرواز در سرشان استند     همواره هوایِ ما نشان دارهایِیا از تن

 ارتباط     با خاکی که یگانه نقدِ در دست است      و تمایل به قطعِ

 دارنددر آب را  یکه حُکمِ قند و با خاکیانی

 هایی که در کفِ پا بودند     برگ و بر را     بحر و برّ را سرودمبا دهان

 ی هر ظلمت و زمهریر جا ظلمت و زمهریر بود     و بر تنِا همه ام

 اش از حریر بودای که آسترش از جنسِ سنگ و     رویهجامه
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 نماقطب
 دادها عبور میاز داالنِ سایه ارعصایی بود     که ما تو  یِناخودآگاهی

      یِ هستیشدهگم هایِبه کشفِ سرنخ و

 گذرانیدمیفراگی سالم زندههایِ دشوارِ از پله

 کردیممان را گرم میهایرسسوخته     د پاهایِما با آتشی از جا

      ای از زمین     مثلِ درخت روییده و پرندهظلمت بود 

 آشیان گذاشته     اش هایشما بر شاخه و 

 درختی اسیرِ هزاران تناقضِ درونِ خویش     

 تواند یافت؟ما را میحقیقتِ ده     ه نخی که سرِ خودش را گم کرچگون

 تواند رسانید؟شما را سالم به ساحل میقلبِ یی غریق     عصا چگونه

      ها     مژگانِ خودشان جا چشمنای

     بینند این فرزندانِ نزدیک و عزیزِ خودشان را نمی

 وزنددیِ زیبا را نمیشان     یک جامهها از هزاران تضادِ درونیجا آدماین

      است ی مجربمردا     اما گرچه ناپیدیِ تو ودآگاهیناخ

 بخشدجانِ پرنده و سرزمینِ درخت را صفا می     اشجان یِ سرشارِروشنایی که

 اش     برآمدهست که در زیرِ شکمِ زنیحباب و 

 شوده میدپرور اندکاندک ددارخورشید 
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 و پالستیک شیمی توفانی از
بندی     آوندی     ترین بندی     دلندارم کوچک     ها سایهاین سرزمینِمن در 

      گی ربط دهدهمرا به زند تا پوشالی    

     خورشیدی را ام اندکی دردِ سردِ  بیو بردارد از دل

          داور راباوری به این جهانِ بیای از ناذره

       این ارواحِ سرددر میانِ      سَربی من در این سرزمین

 ام سوزاندنِ خاطرات حزین برایِ     مآورمیبررا هایی از دل خویش هیمهتنها 

 هایِ آسماندوردست دردهند     میط تکه دودها به هم ربو تو را تکه

 پالستیکی هایِگُلاز      سرشار استصنعتی  هایِاز جاناش جایجایاین جا 

 همه بسته به روی خورشید      از درهایی کهرگ     و های بیواژهاز 

 زند تا رؤیاهای زیبا را به قتل برساند     عقابی چرخ می

 را بر زمین گسترانیده اش پارچهعنکبوتی حکومتِ یک

     نداختهاهای عاصی را چون مگس به دام وشتو سرن

 بودمجا نبودم     اصلن در این جهان نیادش به خیر آن زمانی که من این

 نوشید     می آرامآرامرا م  نیستی    زاللِ گاه که آبِآن

        بند    دلخبری نسبت به فرداهایِ بیاز بی     مدآمیدر اش به تحرک و گلوی

 

 

 ، آلمان2010ژانویه 
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 تاجی با جواهری از خزف 
 زارانهای گُلو شکوفه ِ زاللشبنم     های دیارانو باران هایِ برفدانه

      بیابانسطحِ های و تَرَک حجمِ سنگ

 ند   اسانجای جهان یک در همه     شانهاییِ گرمِ برگچتر درختان و زمزمه

 وزندی جهان میترین نقطهاما چرا آدمیانی که از شمالی

           است دچنان منجمشان گفتار و کردار

      ؟شودروی شدیدترین آتش هم آب نمی برکه 

      ی جغرافیدر باالترین آسمانِ نقشه ست که این جاو چگونه

 در درونِ آدمی و طبیعت و ایثار با وجود مردنِ خدا

      گویند؟عشق سخن میاز گانی از اعتماد و ههنوز ستار

 ؟از صداهایِ دو رنگو  کنند     از مرگهایی ابرازِ انزجار میرنگو 

 مثلِ آب      و زالل ها سادهانسان     جهان یِجلیقه ترین جیبِر جنوبید

 ترند     داشتنیدوستمثلِ خاک و 

 خرند     ایِ محبت میهفروشند و پروانههایِ محبت میپروانه

 ود     ششان با یک آه پَرپَر میقلب جاآن هاگُل

 گیرند     در آغوش میرا  ها صمیمانه کالغو برف

 کنندمی انشگرم    نند پوشایِ سفیدشان میجامه

    

 

  2010ژانویه  30آلمان، 
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 حزبِ درخت
 به میوه مبدل شدیم         رشد کرده ما جوانه زده          چون دانه

      ایدارایِ اندیشه     رفته پختهرفتهو      سفتسرانجام      و چون میوه

 چروک     ضعف و از سرشار سپس عضوِ حزبِ درختی         ای همبارزمعتقد به 

           شکسته      پوسیده و مردهخسته و دلهایِ تهی     با دستتنها و ناامید     

      ای از بهارباال رفتنِ شما با جامه     یکی بر خاک فرو افتادهیکی

 تر نکرد     اصلن آسمان را اندکی هم مهربان     گیاهبا کفشی از 

 از خاکیان را آماجِ خود ساختن     ت برنداشتنداش کمی هم دسهایو سنگ

 تمامِ عمرشان     و افتان و خیزان با خطوطی پیچ در پیچخاکیانی که 

 ند     نویسناکِ آفتاب را میهای طربرانهت

 چون پوست ی دیروز     امروزهای عاشقانهگاهها و آن نآن هسته

 کندا چشم کار میاست     و تگران کشیده شده رامش بر دف و دهلِ

 آیندها بیرون میاز میوهکِرم در کِرم است و مور در مور     که 
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 پرنده پرسش از
 باخته     بر کاغذی پوسیده یا مچالهخطی رنگ و رو رفته     یا رنگ

      گانهسوزانِ ستارتر از سطور اش بیشتواند ارزشمی

 ؟     کندکجا پرواز میدستان تو      آسمان باشدبلندِ سریرِ و 

 من باقی نمانده است      هایِکمانی در چشمست رنگینکه دیگر دیری

 د     ارنورق خوردن را ند کتابِ صنوبرها     هوایِو دیگر 

 تواند     کالهی از کاه و پوشال می

 ؟     گذاردتو کجا آشیان می یِبعیدِ گردون باشد     نیتر از تاجِ گرامی

      خوانندنمی آوازهم دست در دستِ      ست تا گوهرهاگر دیریکه دی

 تواندگذرند     کفشی از هیچ میها نمیاز رویِ سرِ جنگلو 

 از هر چه مخمل و ابریشم     تر باشد حشمتپُر

 ؟     آید تو از کدام بیضه بیرون میپایِ

 تاره بدل شدههای به آسمان سفر کرده     و به سست خلخالکه دیگر دیری

 آیند     نمی هیچ اتاقی در زمین یِبه میهمانی

 ریزانعرق روز و شب پرسم که چرا     پرندهمن می

 آوردی تحریر درمیاش را به رشتههایتجارب و حس و اندیشه

         انبارد؟اش میر کنج و زوایای اتاقو د
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 زمان پایِ
 گِلکاه چون گِل یا     ذره و پنهانذرهزمان  دریغا که پایِ

 قاتل و مقتول را     کند حاکم و محکوم را     لگد می

     اشهایپستی و بلندیشود و زمین تراز میسان     به یک محب و محبوب را

!     اشهایها و آینهاش     سنگهایاش     دریاها و خشکیهایها و درهکوه

      نددیگر ندارهیچ تفاوتی با یک     پس یعنی آیا پنج انگشتِ یک دست

 ؟     ندخوانگلو آواز مییک  در     ساطورِ سایهآفتاب و  و گوشتِ

 ای از غزل     یعنی آیا کفه و

 ؟     آرایندترازو را می     و قتل ای از کفتارو کفه

      تشنه یِدریغا که آن قطره

      ز دشنه فراری ااش حیات یِیِ تا واپسین دقیقهآن قطره

 ر زمین گذر داشت    با بیرقی از رؤیا د

 گِل تبدیل شده بودندخواستیم از پاهایی که به کاهو ما می

 شویبلند بشریت را بسازیم!     ای خاکستری که به پروانه تبدیل می هایِکاخ

 ای که به خاکستر     آیا پایانی بر این تبدیل نخواهد بودای پروانه

   شود؟ چنگالِ گرگ مییِ ماهتاب و     فردا وز پنجهکه امر و بر آن چیزی

 

 

 

 

 



18 

 وطن در نجات دادنِ کودک است
      را نقش زدنم و جانِ خودش     و تن نوشتنِشعر برایِ 

      ای الکل نیستنوشیدنِ قطرهمند به نیازو خدایی تازه را آفریدن     

      مست است تو در کُل یِزیرا هستی

      اقد فوارهف     زندرقم می "ونیدر"را  گُل یِگیخفهو 

 وطنِ من در بطری نیست     در زمین و آسمان نیست     

 خویش داردزیبایِ ست     که بازی را در ذاتِ در نجات دادنِ طفلی

  به آدابِ جبار    غدار  به قوانینِ گیاز سرسپرده     اش دور استو پای

      نساناگان در مرگِ ارهو ست گانهواژتنها 

 پوشند    و آنان که نمی     پوشندرختِ عزا به تن می

 بندد     خالیق می به رویِرا  اش خانهکه درِرا     آن استکانی  نامِعجبا که 

   گذارند!معتاد می     کِشدو هر روز هنر را سر می

 گی هزند یِدانهقانونِ جاوچرا که      گذاردسرِ کوزه نمیبر  آب منتی

 است "نقد" تبرشکه شعر درختی     و   جاری بودن است   
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 ای از حوّاای با دستهتابه
 ی بیازی     به جانب یدست گهواره  جنباندنِبه هوایِ شاید

 ای بوده با گوری تماس پیدا کرده کهولی فقط بعدها دریابی 

 سازد     میخنده را جاری گاهی       انسانکه از چشمِ ست گَردانپیازیزمین 

      شودمی تکهه خیاری     به چاقویِ اجبار تکست که مانندِو اختیار رودی

      یمه بوددیدفقط بازی  غلتان دررا ی هایسیب     گیدر بچهما 

      بر دیوار امید را زیبا از ونگارهاییو نقش     در درخت را هایی خندانبرگ

      عاقبت هاها و ساقهسیم از     تیم که قساوتدانسنمیما ا

     دعوتدار  نور را به زندان یا به     چیدرا فرو خواهد  ی هر دوو آدم چراغ

 د    یِ دیارانِ غربت خواهد کریان     راهیگردر و را دربهو درختان 

 خویش بگذاری     درونِ پا در روزی      یقایقسفر با شاید به هوایِ 

      ای خوابیده بوده یتابوتولی فقط بعدها دریابی که در 

 اش     تفاوت برایبی     بوده استنهنگی و دنیا 

 چپ یِکند     یا از دنده هایِ راست شروع به خوردنِ اندیشهدندهکه از 

      اند آنانچه بچههنوز      تابوت هایِای میخ

      یِ آسمانگانِ شبانههبا ستار گیرندکه شما را اشتباه می

  در سرپیچشُل و سفت کند  اختیار را چراغِ     آدم قدرچهدانند که هر و نمی

 ای از حّوابا دسته ایتابه    یک تابه است فقط      باز  دو تخمِ دنیا و آخرت را 
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 چشمِ درخت روشن!
 ت و گفتارشان با هم متفاو و حجم زادگاه    خورشیدها گویا 

 اصلن با هم تفاوتی ندارد    شان به سردی و سیاهی اما سایه

 شان     رغم رنگعالها و پوست

     پوشانندرا می و خون و استخوان  رگرویِشان تمام

 ی گذرنده از صدها سدّ و هزاران مانعتو روحی هست

 ناشنیدنی هایِو هستهگانِ نادیدنی تا ریزترین ستارهو ح

 در زمستان و در ظلمت یتی عظیم دارند     منات اهمبرای

 م     کنم گرم میرا با سوزاندنِ عمر مخود

 میهنانِ خویش     میهن و از هم گان درو پروانه

      گاناز بیگانه در غربت و تاند بینتر آزار میبسیار بیش

 گونستاره هایِای ساعت

 بض داردنخلوت و تاریکی سکنا گزیده هم در  یِآن عقربه

 ش را داردارزشِ خوی     اندیشآسمانآدمیانِ انبوهِ پیشِ هم   و هنوز

 ند    سازمیچاقو خویش  از استخوانِگان     جا این مردهاین گرچه 

 هایِ دیروزِ خودشان     نو آرما ارانیمهربانِ قلبِ برای 

      را بریدنتکاپو پایِ     و برایِ سرِ امید 

 در زیرِ خاک  جاودانه خفته هایِچراغبا این همه 

 عالرغمِ رنگِ پوست و زبان و سمت و سویِ اندیشه     

          در بیشه کنندمیروشن چشمِ درخت را کم دارند کم
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 آخرین سنگر
 ها بودچشمی در کلمات بود     گُلی در اصوات     سِحری در نقش

 آن گُل     دستِ با با آن چشم تو را دیدم و      خدایی در دل

 هانقش طوطِ رازآمیزِو خ     مگان نشانیدهتو را برتر از ستار

 ند     دریایی در تندیس بود دینرا به معنایی گرامی کشاگان همرد

 گان با هم     با آن دریا     هآتشی در دردِ دل کردنِ ستارو 

 ها حتا     ارزشِ بسیاری قایل شدندام برای ریزترین شنپاهای

      یِ واالیِ پرومته ارتقا یافتندبه مرتبه ا آن آتش     شاعرانو ب

 اشهایچشمیِ آوارهای رنگِ 

 شمایاناش     بیپیشانیِ یاندیشهاش     ای عرقِ گلویسرگردانِ ای صدایِ 

 ی متحرکو این همه مردهشوند     هایی از نمک تبدیل میخدایان به ستون

 گان     هزنندتکیه  قتلختِبر ت گان وهبه فتوادهند

 و ما را مرور کن          حاال تو بیا الکل را ورق بزن

 شوند وگانِ ظلمانی خَم میهو ببین چگونه ستار

       !را معنا دهند شانرا روشن     خود شانآورند     تا با انسان خوددست فرو می
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 مقدس قرنفلِ
 که آن را نیز از من گرفتند     تنهازنه را داشتم من آن یک رو

 ای که قرنفلِ تو از آن نمایان بود     روزنه

 ها     پایانِ دلِ پردهگذاشت بر دردهای بیو مرهم می

 زارانِ پاکبا نی ی که مَحرمِ ماه بود     و پیوندشاروزنه

 شورند و     ها میتنگی     که رنگچیست در ذاتِ دل

 کوبند و     های ساحل میامواج سر بر سنگ

 آن یک زورق را داشتم من تنها     ؟زنندواژگان چون ماهی در خشکی پَرپَر می

 ملکوتیاش بود     که آتشی بانکه زنی با رنگی از آسمان     باد

 شکافندرا می ها     قلبِ توال بادها مثل نیزهاش بود     اما حاسکان

 ها     یزی نیست     مگر نقشی مرده بر پردهقلبی که دیگر چ

 گذردای خام که از ذهنِ یک قلم میقلبی که دیگر چیزی نیست     مگر خاطره

 انتابست یِ یخ دراندیشه یِگیمه     شکستهبا این ه

 سوراخ     ستاره در فلوتی بی یِگیخستهجوی بیوو جست

 ایای از شعلهنطفه دوخ     شاید باشد ستیامید خود بشارتِ
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 نددخورها پرنده را میدانه
 خوردندپرنده را میها دانه

 کردندرا پرتاب می ها دستسنگ

 کندند     را می گورها آدم

 نگریستیم     چراغی در کار نبودمان میما هر چه به ژرفای خودو 

      گان را در دست داشتندههای ستارنامهشناس هاکِرم

 گفتیددهان سخن میبیرفتید     بدن راه میبی و شما

 حاال هم     گنجندکلنگ و کبوتر در حجمِ ادراک نمی

 باال هم     آیددر نمی ی بهچشمو از گهواره 

 های عنکبوت سنگر گرفتهخورشید در پسِ پرده

 شانبازان در جدالِ برایِ کسبِ نام و مدال     با فانوسی در دستو جان

 حاال هم    د نخورآسیاب را می هار یِهادانه     ه گوری رواناز گوری ب

 ادراک یِیِ شکستهشانهروزگار و      یِگیسوی وحشی

          باال هم     زندلبخند می در  گهوارهکه ناخنی و 
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 شق ع هایِدندان بدن و نانِ
 های رنگارنگِ زباناز زیبایی  وقتی درختی را که حقیقت نام داشت   

 تهی کردیم هایِ خطو از پروانه     هایِ تلفظاز پیچک

 ها     ریشه در پوچ دارند     یم که تمام بامچیز بر جای نماند     و دانست هیچدیگر 

 ود     شتوهُم طی میچراغِ در ها تا پایان     عمرِ فتیلهو 

 شما     سنِ از باال و پایین کشیدنِ 

 شودوشنایی حاصل نمیظلمت و رتغییری در 

      تواند رهایی یافت؟جاییِ هستی     چگونه میپرنده از قفسِ همهپس 

 ست     ا لذتی که در موسیقی

 کند     گیاه پرت میرنگینِ حواسِ گوش را از حقیقتِ 

 بَرَددر اعماق را از یاد می یِدوربینِ عکاسی     که در ظاهرِ مناظر و عکسی

 های درخت را چیدیم     های آویخته از شاخهوقتی که حقیقت

      مان را شستیمو گَردِ جان

     جای ماند ریِ گیتی بگردونهیِ گرسنههایِ تنها دندان

 شودتر مینسلِ زنبور پُرجمعیت پایین کشیدنِ شهدِ شورت     فقط از باال و

      نیست به گِردِ قلبی آهنی     گزیریکوپتر را از چرخیدن هلی یِپروانهو 
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 تو هایِمن
 امات فرش کردهکه هزاران گُلِ صدتومنی را به راه     امآغوش بگشایمِ تو من

 امام     که صدها هزار لب را به رویِ سرت     عرش کردهبوسه زنمِ تو من

 امات را     سراسر همه دریا کردهم     که غبارِ جلویِ راهاجارو کنمِ تو من

 امات مندوست     نهنگِ دشمنان یِای ماهی

 به خار و خاشاک     به خشکی و خرید و فروشِ قلوبنه گفتن 

 ام    انسانیت منابرِ ر این غروبِ انسان و د

 هاگنرام آن برگِ تک و تنها در میان نم

 یک پَر     اره از کدام سو سر خواهد زد     بسرگردان که آیا دو

      ؟از آن جارویِ عظیمِ عشقتنها یک پَر از آن جارو     

 توزیبایِ رویِ یِ دوبارهکه با دیدارِ      ایو چه خواهد بود آن نخستین واژه

 ستماهیِ یتیمی مانندِجهان      ؟از هر گلوگُل خواهد کرد 

 حَر     سَبی شناگر در شبی ظلمانی و

 ای آغوشِ پرواز کردهست     دان خالیدر جامه بشریتیِ و جایِ جامه

       توراهِ در سرِ نشسته هر سنگی که یِتنگیدل  ای آغوشِ رفته   

 چکنده بر خاک      اشکِ چشمِ هر غباری که یِو روشنی

 ام!منای امیدِ غایب         و تِ کفشصدایِ آمدنِ انتظارِ  به
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 زمینِ خشکِ من
 ها بر آن زمینِ خشک     دلِ من بودند     تَرَکآن تَرَک

 شان را دیگر هیچ چیزی     گیگی و تشنهکه خسته

 توانست زدود     نمی هیچ کسیدیگر 

 دردهای من بودند          دورآسمانِ  یِآن دودهایِ درهم پیچنده

 گریند     می خویش یِیتأثیرداروها از بی

 گویندمی ها از تبدیلِ خویش به آجرو کتاب

 ندهدخود راه نمیدلِ را به  دیگر روح ند واسفت کلمات

 ی را     سعادت ندیابمیدیر دردرهای بسته بسیار 

 کردهدفترهای تهی و دق     تقِ دستیدر تقبه آنان     شود که ارمغان می

 هایِ اتاق     در گوشه روی هم انباشتهبر 

 رودبه ناکجا می    رود هوده از پایِ بلندِ مرغابیان فرامیدنیا بیو 

 است هانکیدردِ تمامِ کایناتِ  یِو     سنگینیتظریفِ  هایِبر شانه

 ات خانه دارد  هایای در ریهپری

 دور چه در و نزدیکدر ه و آشنا     چه  آدمیان از غریبدلِرَکِ تَتَرَکو 

 ندستمن هیِ خانه اطرافِهمه زمینِ خشکِ 
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 یابدزغال در هیچ منقلی میهنی نمی
 بار و تُرد     این سفید     این پروازگرهای سبُکاشکِ توست این برف

 کندخوابی میرا تخت نساناهای چشم    اش واریاین آرام     که پنبه

      شودعشق رسوا که می     گانشکستهو دل گانبرای خسته

 ها     این متروکان     پای تو هستند این سنگ     شودمی اغزبه رنگِ 

 شان     جایِ بدنگان     که در جایشدهاین اهانتاین مظلومان     

 شودفردی که مطرود میهای تیپای دشمن و دوست     پیداست نشانه

 ندکیِ خویش پاک مینامهاش را از شناسآسمان نام

 ها     این هشدار     سین ناقوی عمرِ تو هستند اخالصه

 سیم     ننرمِ قوسِ و و دار      این نفرت از هر چه گلوله

    خوشِ اضطراب و گرداب است دست    زند را بر اشیا رقم میساریِ روحِ تو سبک

      پیوند شکسته تُنگِ    امید ِ گریبان دریده وقُویِ سرگردانِ حقیقت     

      ابدییممیهنی ن زغال در هیچ منقلی

 ورد     آمیقایقی آن واپسین واژه را با خود باز ن

  شتهگانِ کُاند این پَرهایِ کَنده شده از پیکرِ پرندههای مناشک

     ندباریی روشن را فرومیمعنا نام    آرام بر گوری گمه آرامک
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 ه ناخنِ تو استراست
 ی آسمان نشستند     و بر سینه     دتبدیل شدن نگاهبه ستار واِ هایناخن

     روانبه هر سوی     منجمد و سرگردان  ستزمین قطره اشکی

     گرِ انسان جوی دو چشمی     بازتابودر جست

      و انگشتری که عقیقِ عشق  بر آن    

  ؟های ما را دیگر که خواهد داشتهوای چشم    استناخنِ تو  هنگامی که ستاره

 کاشته را خویش     دو بال بدنِ طره در جوانبِیک ق

 یِ مشتری     نفروش بر سیارهفخر اما تو      هدو خودش را قو معرفی کر

      اند! هایِ تو نشأت گرفتههمه از عقده    شعرهای تو زیرا که 

 شوندذره به درّ  تبدیل میذره     دریا تهِ در  ما هایاشکاما  

      هاولیسلتکد از تبارِ تاریکِ گرداننو روی برمی
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 هایِ بارانایزد ریزد ما را چون ریزه
 های باران     ایزد ریزد ما را چون ریزه

 جاودانکه پنهان خواهد ماند رازشان  زارانیبر کشت

 یخ را بمیرم؟ن     که من ندیده تو را و نشنیده آن گُلچه دردی آیا باالتر از ای

 بر باد برود      برایِ عشق ا سرشارتر از آن     که سرِ استکانچه حسرتی آی

 اش را؟نداند     نام محبوب اشی حیاتاما تا واپسین ثانیه

 یمآموختمی  تأثیرِ آوازهارموزِاز ریزه ما از همان آغاز     گی را ریزههکاش زند

 شکافتیم     کاش نازکای مو را می

 شان     کاش پیش از هر چیز دیگراند در ذاتهانها پندانستیم که برفو می

 گذاشتیم     دیگر میقدم به میهمانیِ قلوب یک

      انددانیسنگ جاو هایِفهمیدیم که گُلو می

 رعد و برق و جنگل و جوانه و خاک را     رود و سنگ و کوه و آتش و فالت را

 آب و آینه و شانه و سرمه و سرخاب را     

 ی خویشجوی تو     اما سرانجام جز چهرهون کاویدم به جستذره مذره

      خدایان یِیِ چهرهشدهاستحاله یا      ی دیگران استکه بدلِ چهره

                من در این جهان افتمچیزی نی
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 هایِ زنگاریبینایی
      کند که پنجره در کجا واقع باشدفرق نمی

 ها را آید     تا علتِ سر بر باد رفتنون میست که از آن بیرمهم سری

 ها را دریابد     ها را     سرافرازیگیسرشکسته

 اریست هشمهم نیست که کاکل به چه سمت خوابیده باشد     مهم مغزی

 ها را دوست داشته باشد     کلیکه کا

 بخواند     ها بخواهدزیباتر از اینشان را گیهزندگلویی که 

 گریندام     تو را میهایی که تا به حال من در آنان بودهتمام جا

 گویند     ها میبا نسیم تکراری و نجابتِ تو رابی

 کند که درختوقتی پرنده در شعر آشیان گذاشته است     چه فرق می

 اش چه زبانی را ببوسد؟و دستپا در کدام سرزمین دراز کرده     

 کند که پنجره و چشمچه فرق می     است مثلِ لوال زنگ زده بیناییوقتی 

 در کدام جانب جهان واقع شده باشند؟     
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 نماقطب
 به سمت راست برود      اگر جغرافیا

 اش که در سمت چپ هستند     چه کندپس با دوستان

 اش که در سمت راست؟و اگر به سمت چپ     با دوستان

 را؟ اگر به پایین     پس سحاب و سما و   باال     پس درخت و خاک را   بهاگر 

 تو یک مسئله     یک مشکل     یک گره هستی در این هستی

 که دو نفر را با هنر     سه نفر را با پول     چهار نفر را با مقام     

 "در هر جایی"گی     هیا به زند     کنیمی تنموقتن مشغول به خویش

 کسی     و اگر هم بدهد     دستِ دهد به مین را نخیسر     "هر در جایی"یا 

 گان و خویشان پوسیدهسایهباز همتکه     باز دوستان تکه

جز امیدِ ناگزیر به فردا      ای داردنما چه چارهقطبشوند     و باز ابرها پراکنده می

 ؟آتشین به آن آخرین واژه بستنیدلمبارزه     جز جز ما و 

      خواهید یافتدست مثلِ ستاره رین مقامِ ممکن گاه به باالتشما آن

      ذره جمع     و به کار بنددرا ذره شهای خودتجربه    سوزن این که 

      )چه کَنده چه برجا(بداند که سرنوشتِ مردمِ جهانآدمی و 

      اند   های یک جامههمه دکمه
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 تر از همهاو عریان
 ند حروف     افزایتنها حجاب بر حجاب می

 پیچندترین شقایقِ جهان است     چنان در خویش میو عشق را که معروف

 تر نبودندبختشناسد     آیا خوشکه دیگر شقیقه حتا عرقِ خویش را     باز نمی

 شبنم      وارِبا در آغوش گرفتنِ خاموش     هابرگشدند گُلیا نمی

 سر بر بالش گذاشتن؟     و اندیشه هندجوی علتی برای پروازِ پروجستبی و تو

 ما مثل ذراتی در ذاتِ خاک     

 جوی اوواز این سرِ عالم تا آن سرِ عالم را کاویدیم به جست

 مه     تر از همه     زیباتر از آهوانی که در رعریان غافل که او

 ودلب سروده ببیگی و مرگ را ههای ازل غنوده بود     زندهمان طور در ریشه

 عمر تنها ماندن بهتر است      متفکر در ژرفا بودن و     تا آخرِ عاشق و آیا تنی

 چیدن و     سر بر حالوت گذاشتن؟ هسبزسرود و      یا بر سطوح رقصیدن و

 هوش     و هر چشمگان بود     که از او هر گوش     بیهودکایی در واژ

 شدمی هایِ خوشعاشقِ خواب
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 مار هایِشانه
 اشهایکران     با فرمِ مختلفِ فاتحهگسترده و بی ست این گورستانِشعری

 اشهایِ رنگارنگِ مهرباناش     با سنگهایبا قلوبِ گوناگونِ مقبره

 بینی     شعر است این گورستانی که در برابر خویش می

 نست گریاچشمی یِکه سرخیاش با غروباش     هایبیرق یِبا شادمانی

 بری؟     هوده دست به قلم میپس چرا تو دیگر بی

     هان جنازهای اند برای دهانِ خاکرم و تازههای گنان

      هااین بیل شعرند برای گوشِ خاک

      ی دلِ دنیا نِ ناعادالنهما همه قربانیانِ قوانی

 ادریغ چنان در هم تنیده  و فاتح و مفتوح چون فرم و محتوا   

 شود     نه شعری پختهنه نانی سروده مییکی از آنان      که بی

 چنان به راهِ مبارزه     ات همپس چرا تو دیگر پاهای

 بودمن اگر میسرم میات درفش کاویان؟     و در دست

 کردم انتخاب     را میدور از خواب مسیری 

      ه به عمل آیدشدوآت یالهام   آردش   از  کهمسیری 

 هروییدمار     دو انسان  هایِو نه از شانهاش قبری نباشد     تابکدر  و
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 خواهی صدا بزن!که می یمرا به هر نام
 !خواهی صدا بزنکه می یگلوی تُنگ را فرصتی تنگ است     مرا به هر نام

 !ام را بگیرراه ناهموار و هوا تاریک است     هر چه زودتر دست

 !ندباش ِ توجان نشینِ اجاقِبگذار اعدادم هماند     یخ زدهها ساعت

 بارند     گان میهکند     ستارهنگامی که او به آسمان نگاه می

 رویند     ها میهنگامی که به زمین     سبزه

 اند    زایمرواریدها را در دریا می اششنا کردن

      رویاندمی ها رامُشک اش در بیابانو تاختن

 هر روح      وت از صدای     خواهی صدا بزنکه می یهر نام پس تو مرا به

 قلوبِ راستین      یِسالیدر قحط     روح دارایِشود     هر بدن بدن می دارایِ

     ست یمتینغسنگ برای ساغر  یِگیسایهحتا هم ایثار     یِسالیو در خشک

 شمشاد یِشرم از پیشانی یِگیریزاچکهزار     پایانِ وقاحتی بیو در پهنه

 هامن با آن آرواره یِپس پیداست که آشنایی     ستاوجِ نجابتی

 !تفاهمی بیش نبودها     سوءِگذاشتن شانو گاه دست در دست

 شانهایاز پیدا نکردنِ آبی برای شنا     و شهابی برای معده اینان

 خوانده بودندقیق ی دلِ عه ناحق ریخته شدههای بخواهِ خونخود را خون

 هایِ شکسته     عَلَم برافراشته بودندبه نیابت از تُنگ اینان

  در جهان لتنگیدیِ هشعل سوزدمیجاودانه اما به کوریِ چشمِ اجاق     

 خواهی باش     که میای تو در هر کشتی و با هر اندیشه

    مرا صدا بزن!     سکانِ     مرا نگاه بکن!بادبانِ اما 
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 ستا تو یِگلویی که غنچه

      کم نبودند مه شریفشان جاپاها زیاد بودند     در میان

 ات راروی یِند     اوجِ آوازت را     زیباییدشان مرا به تو نرساناما هیچ کدام

 رفت در جاپاها     با من در میان نگذاشتند     برف راه می

 عمیق بودند      جاپاهایی که برخی فکرشان سطحی     برخی

 بندی نکرد     و ارمغان به کالغرا بسته یشان بهاراما هیچ کدام

 اند؟ی کدام گناهی     منقارها از جای کندههای ما را به کفارهچشم

 در این است      عمری طوالنی تنها شایدنفعِ 

 گیردکه آدم ریاضیِ ریاضت را بهتر یاد می

      شودمیوت هستند     از بر اش تابهایی را که واگنقطارو 

 هر چقدر زیاد هم که باشد          بهای بهار در بازار 

 خاکیارزشِ تر است از باز بسیار پایین

      ستکف     از گلوییو متالطمِ  دارد     و آوازِ سفیددر خود تو را  که نشانِ پایِ

     زندی تو را به نام صدا میکه غنچه
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 ه رابطهایِچراغ
 «ستپرواز را به خاطر بسپار     پرنده مردنی»تو گفتی:

 ست!واکه هستیِ ما برایِ       دوستیِدر همین است     در همان پرنده مشکل

 خواهم چه کنم؟     بی تو آسمان را می

      ی خورشیدبُرد زدنِ خانهچه رَوَم به دست

 همیشه مرده است     برای      در ظلمت و زمهریر "پرومته"که وقتی 

   بُرده است؟    تنهمیشه آوازش را با خویش برای

 نسازد     را بگذار پس از تو دیگر منقارِ من     هرگز آشیانی 

 ننوشد     را هرگز آبی      دانی در زمین یا آسماناز هیچ آب

    جا باز نخواهد آورد؟  را به این یِ رفتههدنپرآن      آیا دیگر هیچ نسیمی

    نشستن با او را     گُلی به او گفتن را     تجربه نخواهد کردآیا دیگر هیچ درختی 

 دانستیمافسوس که ما از ابتدا نمیگُلی از او شنیدن را؟     

      ستا جانِ تو یِخانهگنج ترین گنجِ جهان     درین و واقعیکه باالتر

 از تن!     یِ جانِ تو را     هستی و نیستی خانهو گنج

 عشق     از  ییِ چترسازندهتو هستی 

 از ستاره      ییِ استکانکنندهسرشار هستی وت

 خاک به خاطر سپرده است یادِ پایِ پاکِ مشعل را    

      تنگیِ کمانزاری و دلاما باز      را دانه تکرارِسفرِ سخت و بیو داس 

 را     « های رابطهراغچ»سرِ سیمِ  و     ادامه دارد  بازو اقِدر فر

 اند         های خویش بردهپیلهدرونِ ها به کِرم
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 در گهوارهشیهه 
 ستایحشره ش نامِانامات بیاید     که به میهمانی جا هر کسآن

      ای نداردنامهاش شناسو چشم

 جاات بیاید آنهر کس که به میهمانیاز سنگ است      اشاحشای

 خوابدخأل میچراغی از ظلمت     آن جا خأل با  اشو در دست

 هاآن آدم     هارا     پس کجا رفتند آن همه زیبایی زند خاکو عقرب ورق می

 گشودند     به روی بیگانه و آشنا؟مندانه میی خود را سخاوتکه سفره

 ؟دیگربه یک نیِ درود و بدرودِ نسرین و نسترهاپس چه شدند بوسه

 جاکوبد اینای پای بر زمین میشیههحاال 

 بردندش      شانبا خوداز جای کَندَندش     ای که روزی بادها هبرای آن خیم

 نام و نشان راهای بیآورد حتا     حشرهبرای آن وجدانی که به وجد می

 ایست بر تخت تکیه دادهای ابری که به جای خورشید     دیری

 گیهبندگی     هر گونه هبردلغای هر گونه ای ابری که با بشارتِ باران و ا

 ای     فریب دادهعمرشان  زاران را در سراسرِکشت

 گانهبه ستار شنوشانَدآورَد     و میخویش شیر درمی از پستانِ این خون

      ی دزدرا از درونِ گهواره می معصوم یاهنگام     شیههاما چرا تو نابه

  گذاری؟اصل و نسب     در گور میهایِ بیآمدِ حشرهو به خاطرِ خوش

 

     

             

 



38 

 مار کتابی در جلدی از
      کنندوقتی ذراتِ سرگردانِ هوا ما را تعریف می

 ترنویسند     ما سرگردانها ما را میومانِ رودخانهایِ بیوقتی آب

 خواهندمیخیس  هایِشویم از آنان     وقتی ریسمانتر میمانوخانما بی

 سربی هایِما را با آفتاب در میان بگذارند     و بدن هایِلباس

 از خجالت      ترریزانمهلک نجات     ما عرق هایِما را از اندیشه

 شویمها میگرداب یِها     ما فرو بلعندهتر از گردابما فرو بلعنده

 کاش بیاییم و به خودمان     و به دیگران بگوییم     

 گی خر نداشت     خورشیدِ ما ذره     آبِ ما جوی نداشتصلن دُمِ ما از کُرها

      یدشو واژهشما عریان و بیتا 

      چینندبه روی هم می را سرافراز شانکه خودمثلِ آجرهایی و 

 مار است این      کتابی در جلدی از     گانهبروید به سویِ ستار

 چنان که االن     هم    که آدم کاش ذراتِ خاک ایمان بیاورند 

 اش چون پرچم     ذات نداشت     و وجداننیز از همان روزِ ازل 

 فراشت ارا بر می شخود    باد   وزشِدر جهتِ
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 در خون دفی
 گریندبر آن سپیدزار     و بر مزارِ بهار می     جانآیند آمرغابیان هنوز می

 نبضِ ما را     شان سر دارند     قلب به را ها اما هوای دیگریماشین

 ها چرا شما را صدا     فهمند     طبلی ما را نمیگریه شانچشم

 دانستندهایی که میج کردند در ابتدا؟     طبلچرا شما را تهی

 برف عاقبت دانه را چنان در لحافِ خویش خواهد پیچید     

 کمان ورنگینرقصِ د کرد اکسیژنی     دیگر فراموش خواهکه پرنده از بی

 گذرندهایی که از کوچه و خیابان میرا     حاال دیگر کالسکه هاکوبیِ غنچهپای

 چشمی      مهربانی و از عشق ندارند     و نه چرخی از

 رودِ این زمین  به کجا میبرای خواندنِ

 کران     سنگ است که خود را حجیم کرده است و بی

 ی خویش ثبت     نامهاسو نامِ دریا را در شن

 دانست     که آن دفِ اصلیافسوس که کسی در آغاز نمی

 رشید     و سر زدنِ خودر خونِ عاشقان     در خونِ عاشقِ توست     

      ایرد یِ گوشِدو خیزابهست     حاال مثالِ تواز رخسارِ بی

 زار     رنگبه این بیآید بهار هنوز می     شودها گم میدر دوردست

 گریدبر مزارِ مرغابیانِ ناکام میدلتنگ و 
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 هایِ معصومانهدروغ
 دیگرطوالنی با یک هایِپس از مشورت     پهناور و بلند هایِکوه

 «ستا گناهیانسان حجمِ کوچکی از بی»گونه گفتند: این

 دادند: گونه ادامهشان را ایناز اندیشه     سخنان قرارو دریاهای شب و روز بی

 ی آهن و تیغ و سنگ     و وزشِ خنجر و خیانت     در احاطه»

 «     کوچکِ انسان نیز معصوم است هایِدروغ

 یاران دیده بودم     نابسیار را بر رخسارِ  هایِو من که ماسک

 اندشان     دانستم که آنان انسان نبودههایپنهان را در اندیشه و چاقوهایِ

 اند هایِ دیگر بُرخوردهر ورقچون ورقی قالبی د

 گفتند:  دیگریکدردستِ و دست عاشق ِدرختان

 روحِ زمین     زمین را از تنهایی درآورده است     رویِ جاپای کوچکِ انسان بر »

 «     امیدوار کرده است یِ عشقهندسهزمین را به 

     ندبود هاانسانهایی که غبارشان و بیابان

 گونه در پی گرفتند:شان را اینسخنان

 «     با شنای نوزادِ آدمی در آن     بخشوده خواهد شدهم کارترین دریا گناه»

 ای روان بودم     پایهی به کوهاپایهو من که از کوه

ام که نیمی از آینه و نیمی از سنگ     نیمی از ماه و نیمی از خسوف با دل

 ترند از انساناندانستم که برخی از جانوران     بسیار انس

 

 

 



41 

 هجرت
      و وقتی که این سرزمین خود را با من غریبه یافت

                   ترین جایی برای پا گذاشتن نیافتو وقتی که این سرزمین در من     کوچک

 گی فرا نخواندههیچ صدایی از هیچ جانبی در من     او را به زندکه و وقتی 

 رفت و در خویشآن سرزمین     رت گرفت از من تصمیم به هج

 نهاد      دایزمین و آسمانی دیگر را بن

 برافروخت اشنایان و دوستانِ تازهرا در چشمِ آش یو شمع

 خویش حتا     گیِهزند ساعاتِترین محتاجمن در 

 ی اشکِ تو را     به هیچ کس و به هیچ ناکسی نخواهم فروختیک قطره

      و جاپای تو را در منجالب حتا 

 تاخت نخواهم زد با گوهرهای درخشان راه شیری

 اشسالم پرنده     یا یک پرسشِ کوچک گان برای جوابِسایهاین جا هم

      !گذارندمنت میدو بار بر او 

           سر و صدای فوتبال      ی پُری مسابقهدر باره انوگوی مردماین جا اوج گفت

 ستجدیدی مدل هاین     و اتومبیلی فوت و فن میلیونر شددر باره

 کند     می گی تسلیم نرانهکه زنان زیبا را به ساد

 شمع      روحِ سقوطِ یا صدایِ وجدانِ جمع     این جا صدای ریزشِ

 تنگیشود     این جا دلِ دریا از دلدمی قطع نمی

 گرموننواز و خهای مهمانمرغابی     از فقدان صدف از نبودن اثر کفشِ

 من وقتی که این سرزمین را با خود غریبه یافتم     شود     می ریزتر از ریگ

           نبرای سر  و سِرّ نهاد جایی  روحِ فقیرشو نیافتم در هیچ کجایِ
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 تصمیم به هجرت گرفتم     کردنگان هسوی ستار و پلکانی برایِ صعود به 

 د گذاشتمرفتم و در خویش زمین و آسمانی دیگر را بنیا

 

 

 

 

 های مخفیمرگ و میکروفون
 توان متوقف نمی گی راهزندکه به خاطر چند تا انگل     

 گی را متوقف نباید کرد     هزندکه 

 ها قرض دادهچینخودشان را     به سخن فقراتِ به خاطر چند تا انگلی که ستونِ

 اند     من هرگز نخواهم بخشود ریاضیاتی را     یا بخشیده

 تو یِگینه     و از اوست سرشکستهپروا که از اوست وفاتِ

 کاهای جانیپوچ در    هیچ  یِگیهبه خاطر یک زند      کاهوچِبه خاطر ک

 های نخی ر در و دیوار     و چشماین همه جاسوسانِ تار تنیده ب تاب آوردنِ

 خورددرختان تاب می های گوشتی!     گُلی در میانِپردهو 

 خوردنِ خونِ ادبیات      از      جنایتبه تنگ آمده از خزشِگُلی 

      پایان را دارد مزارهایِ بینشان از سنگِاش     شخصیتگُلی که 

     آیاکدام آب و جارو      امکنارهای خانهای گوشه

 وارعنکبوت که های ریزریزی راد تخموبیراَخره خواهد بل

 سرانجام اند؟     چه کسیشما گذاشتهخویش در تناسلِ هایِ لولهها از انسان

 نام؟     این دُملِ بی یِودیبه ناب تیغ از نیام برخواهد کشید    
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 زرد یِتخته

 متری بود 2در  1ی نازک و زرد     به خاطر آن تخته نفرت من از رنگِ

 هایی     اش چشمالیبهاش و از الکه از باالی

 های طوالنی     د برای ماهام را زیر نظر داشتنخانه

 هنگام و خیلی فوریام را سفید کردند     نابهپنجره یِو گیسوی

 آیندهایی با سه گوشِ دراز بیرون میهای زرد     االغحاال از تمام گُل

 و موقع آشنایی و دست دادن با دیگران     

 کنند     را ابوریحان بیرونی معرفی می شانخود

 ناه و عاشق را باز گذاشته بودند     گای بیدروازه

 ترین خبری داشته باشدبی که خودش از دام بودنِ خودش     کوچک

 نما     نسبت به چهارپایانِ آدمای از نفرت من     بی که ذره

 شان     کم شده باشد     های جاسوسبا دُم

 شاگیی خستهو درجه     نظر از ابعادشخوابی دیگر صرفهیچ تخت

 بخشی دیگرو هیچ داروی آرام     داشت ددر اتاقِ من خوابی آرام نخواه

 لرزش انگشتان دست تو را     به رؤیایی خارج از هندسه دعوت نخواهد کرد

       درگذشتهبالِغراف را با آن خورشیدِ زرد     شما هایِبای عص

      گردن از ای آویختهبا دوربین عکاسیاش     گیهیِ زندهاکه در گذشته

 چه نسبت؟     ؟خوشان در دشت و دمن گذر داشت     چه کارخوش

 الکلاش حتا بیهای فوریای که عکسآن دوربین عکاسی

 کرد     گو و مست میها را غزلانسان

      دینشانبر اسب می بلندش سفیدِ را با گیسویِ ماه
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 کردکریای رازی     دست میدر جیبِ محمد زگانی چند     و برای کسبِ ستاره

 

     2010/ 3 /26آلمان، 

 

 

 

 گرازان

 طور از دیرباز پابرجاآیا شما همانها     ها و درختانِ خیابانای میله

 اید؟     دهتان ایستات که در سرِ جایسبرای جاسوسی

 گیِ عابران است     هآیا برای ویران کردنِ زند

 اید؟     پنهان کردهگوشه کنارِ خودتان در تان را هایها و گوشکه چشم

 گذرد؟چه میتان ها و فلزهایدر پشتِ چوببه من بگویید که 

 چگونه و کِی     چقدر پرنده و بادبان را     چقدر واژه و نقاشی را     

      ییجاوجویِ جست در بهی هستم دربهایوهمن      اید؟خفه کردهمخفیانه کجا در 

 هایِ مبدل     اش با چهرههایو هیچ     داشته باشدن له و درختکه اثری از می

      به کمینِ رهگذری ننشسته باشند 

 ها     و چه دارند برای گفتنها و چشمروند این پردهبه کجا می

 ای پنهان است؟شان     توطئههایی که در هر پیچ و خَماین پرچم

 زنیها خنجر میبه گُل شتپمردانه از ناجوان کهای گرازِ آزارگری 

 ی     کَنمیپوست انه قَسیّرا  گانهدنیِ پرو آوازهای آزادانه و زیبا

 کنند     روز تو را نفرین میشبانه     حتا خنجر و ساطور
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      آسمان است     آسمانی سرنگون شان به سوی دستدعایِ      و از تو

      رویدخبرکش می     اش از خاکدر باالیکه 

 گراز     دو دندانِ     اش بیرون زده خدایاز دهانِ بیکه      دراز خبرکشی 

 

 

 

 

 

 های ابر خیس استچشم
      بگذرد     از روی سرِ ما هم  ی خطرناکبگذار این خیزابه

 یِ شما را به حالِ خود!  صخره ردابگذو 

     بادبگذار درد و اضطراب و نگرانی را با خود ببرد 

 !ی از آن در کار نیستآن جایی که بازگشت به

 دهند!خوار     به گیسو حقِ فریاد هم نمیخون یِجا حتا در هجوم هزار شانهاین

 دهند!و ظلمت     به پنجره حقِ باز شدن هم نمی قاطعِ خأل جا حتا در تسلطِاین

 یزد     دلِ دریا بریِ ناکامیخواهد این عقرب     زهرش را در بگذار هر چه می

      از خویش از این ریختن     من نیرومندتر بیرون خواهم آمد

 از زهدانِ زمینمعطرتر  سوسن     دلِ آسمان ازتر درخشندهستاره 

 یِ بدنِ خزنده     بگذار بندِ پوسیده

                    خوارگی به انسانِ خونخدا را آزادتر کند از بسته
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 اشکِ دریا
 تر استها شایستهرواح و اشباح و سایهسخن گفتن با ا

 زیرا زندانِ تن را به جا گذاشته     

  اندهای خویش     به دانایی رسیدهسار از بدیها و شرمسرافراز از خوبی

  آوردمیها را از تنهایی دردانه     هانهاپرنده به دغزلِ ارمغانیدنِ 

   زمانی   ی و همهجایدوستانِ همه و

 د     گشاینمیرا   انساندرِ زندانِ بیرون و درونِ     هااح و اشباح و سایهارویعنی 

 ند     کنمیها دعوت به شنودنِ حرفِ بیضه     یکیو خورشیدها را یکی

 رند     که دنیایِ ریزِ آدمیان را به هیچ بگیاند     گان به این نتیجه رسیدهمورچه

 رآمیختهای دریا دبا اشک من هایروزی اشک

 ها پنهان ها در صدفریزههایی که مثل شنگی را نه انسانو این درآمیخته

 بودند

 ها بزرگ و سر به فلک کشیده نه خدایانی که مثلِ کوه

     دریافتند هاارواح و اشباح و سایه اکه تنه

 ها را پنهان اما درخشنده در دُر یافتندچشم
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 اسبی در ساحل
 اش را افشان     گیسوان گُلی ناز کرد وناشناس     با شنیدنِ آوازی 

     ها را سنگ یِچینیتا رویِ سخن     و به راهی دیگر رفت

      بپوشانَد     و مرا با یادِ نازش تنها بگذارداش هاییِ قدمبا عشوه

 افتادم قعرِ جهان خودم به اما     شعری را از ساحل برداشتم 

 های روحِ تو را گرم در آغوش گرفته بودزهریجا که صدفی شنآن

      آن جا که سَمّیسمع اصلن معنایی نداشت      و استراقِ

 نکرده بود      یسوسن ش را استحاله بهخود

 رفت     حلزونی تنها و معطرو هیچ دختر قشنگی بر سُم راه نمی

 خواست که رازِ تن را     با کسی در میان بگذارداش میسخت دل

 دستِ مغمومِ خودش بخواباند دستی دیگر را     درلطیفِ روحِ و 

 آشنا کنیدن ترین قلبِ جهامرا با متالطم    ها ریزهای شن

 هایی ببرید     آن چشم یِمرا به میهمانی    ها ای بوسه

 دنآیمیبر د     و وقتی کهنآیمیبرترین جایِ هستی از ژرف انشکه نگاه

 بینند     و بلندهمت را میمردم اسبی برگزیده 

      گذردهای دریا میاز کنارهبر او نشسته      "هاملت"که عقلِ عظیمِ 

      اشپاییچراغاش از شعر شانه خورده     و ه یالاسبی ک

 ظلمانی است هایِ انساناسوس و جهای رسواگرِ سوسک
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 آستین
 طبیعت سرِ جای خودش نشسته بود یِو تمام زیبایی

 که مثل نسیم بود      هستیآغاز و پایانِهای بیو در دست

 هایی بودیم سرخوش و رقصان     ما پروانه

 که نه هوای تمامیت و کمال را در سر داشتیم     و نه دردِ مرگ را

 حوّا یِآدم با زیبایی یِزدند     زیباییهم مو با هم نمیای و اصلن ذره

 شکستِ یک پرنده      ها بود     وشانه همان شاخه

 کرد     نمی پیروزی را نصیبِ هیچ درختی

 جز خنده نبود     کردرا پاک میها درپی سرِ آستینکه پیو چیزی 

 سر برافراشت و دید     اما نفهمید که چرا "روز"این بود و بود     تا 

 زنندهای ماسه     پس میدریاها تو را چون انبوهِ برگ     یا دانه

 برند     شب می ناکِهراس هایه پشتب و

 کندسرایی میرقصد و نغمهمی "آمدن"جا که نه به آن

 د     شکنمیشکفد     یا مینه تخمی در آینه 

 از سرِ جای خودش برخاسته است     جهان  یِجا که تمام زیباییبه آن

 ال وجویِ کمبه جست منو یِ عمرِ خویش برگذشته است     ماه از نیمه

      مای آویزاناای به شاخهاز شاخهمثلِ نسیمی آواره 

 انِ گوناگون آمیزان     دیار آوازِ باو 

        خشک شود     شدهیِ یارانِ گمام با خندهیِ سرِ آستینکه خیسیبی
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 هاحاصلِ ضربِ تاق
 دریا بیابم     در آن تابِ زیبادرخشانِ روم تا تو را در تابِ می

 د     کنهای خسته ارمغان میبه گهوارهرامش را که آ

 ها بیابمکوهروم تا تو را در تاقِ بخشد     میها معنا میوارهبه گوش آوازش و

 از دیرباز      یِ سر به فلک کشیدهماندههای تَکدر آن تاق

      کندرا متفکر می که هر عقاب

 یتی و هر کاه را درویشی پشتِ پا زننده به ذخایر گ

 ها بیابم     دشت روم تا تو را در خاکِمی

     هایی که گاه از رؤیاهای خویش در آن خاک

 زایند     و گاه از انگشترِ یک چوپانرا می هاسِحرانگیزترین شقایق

 آورند     می یِ میدانهی رقصان را به میاندو فرشته

      شانهاینوازیکه در نی     نوازنده آیند این جا سهمی

 د     شوش آب میایا معناید     دهش را از دست میخود یِمعنا شنونده

 گی     هگانِ زندهبازان     جانِ آن بخشندجانِ آن جان آخر در کدام دره چکید

 ندجنبادارد میگهواره را      "قسمت"القلبِ که هنوز دستانِ قسی

      ؟دپاشه میداندارد      "ندارد"یک گان هو برای پرند

 واره را بر گوشِ کدام ترانه باید آویخت     آخر گوش

  ؟دصفر نشو     هاضربِ تاقتا دیگر حاصلِ      و تو را در کدام ابر باید جُست
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 این عروس
 همیشه به فکرِ تو هستمِ من     از آن جاست که او     

 شاای سکنا دارد که سقف و کف و در و دیوارهایدر خانه

 اید شماگان ساخته شده است     از چه ساخته شدههمرد همه از استخوانِ

 تان قرار ندارد     که زمین در زیر پای

 راهِ فرار ندارد؟     ی به تنگ آمده از جهان و جان خویشو آن ستاره

 های روییده از کفِ زمین و     چرا ما زیبایی

 ؟بینیمبینیم     یا بسی دیر مینمیآسمان را سقفِ های آویخته از کمانرنگین

 بَرَد؟میبه ناکجا  شفکری به منقار گرفته     با خود ما را همیشهو چرا 

 این ذات که چون تیر رها شده است در فضا     کِی و کجا

 زمین خواهد نشست     و در زمین آالچیقی خواهد ساخت بر

 خود؟      یِ کوچکِقانع به آالچیقیایی

 آفرینان وه از نفرت به نفرتدرست است ک

 گی دویده استتنگی برای ستاره و هر چیزِ پاک     تا مرزهای دیوانهاز دل

 بوده است  هستیسفیدِ اش     خارج از تورِهایگر دویدناما آیا م

  این عروسی که آهو نام دارد؟
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 آدرسی نزدیکِ قلبِ کبوتران 
 توست نِآسمان جانشی وقتی تو نیستی     خورشیدِ

 پوشاند     گی را بر من میهای از زندکه جامه

 خواند     ام را به بیرون رفتن از خود فرا میو اتاق

 دیگری یکها     با نگاه به چهرهزنند در خیابانگانی که قدم میهستار

 حرگاه     ست که هر سایجویند     و زمین دکمهتو را می

 شوداز خواب بیدار می تو هایِسخن به امید شنیدنِ

 تازه جانشین توست وقتی تو نیستی     هوایِ

 کندها دعوت میرنگارنگِ برگ یِکه مرا به میهمانی

 در     ای ماه یِگذارد     ای کوبهرا پشتِ در جا می یتاننو پیرفکران و پلید

 یابندبست میها     آن را بنروند نبضبی تو به هر راهی که می

      هانی ضدِ زن را در النهدرختی که باال     سوزو از هر 

 و     خورشید در سرِ جای خودش بر تخت نشسته است

 عاقبت را خواند     اما نه خورشید و نه هواهوای پاک برای باغ و راغ خطابه می

 مرگ یِ پوسیدهیِ سرِ سفره گزیری نیست از نشستن بر

 تر استبه قلبِ کبوتران نزدیکآدرسِ عزیزِ تو      با این وجود باز
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 چمدانی سرشار از سطرهایِ عشق
 ندارد ایشود     زیرا جهان جامهکافته میای هستیم که مدام شما آن بافته

 پاشندنشینند و     بر سرِ خود مراثی میزیرا تمام مرادها سرانجام بر خاک می

 و آیینیکردند     و نه دینی مرا سیمی و زری به خود جلب نمی

 گیهگفتم     با بادهایی که از آوارکه مدام با بادهای آواره سخن می

 کردندشان را بنا میبینیکردند     و در عریانی     جهانعریان سفر می

 ایرختیجوید     و چوبست     که هنوز بدنِ تو را میاین جا پیراهنی

 تان را شمای روحهاگرید     شکافکه برای ماهِ به دار آویخته می

 کنید     و شماتران     با طال و جواهربا شعر و افسانه پُر می

 اش از دست     ست     که آباما درونِ هر دویِ آنان حوضی

 گانی هستندهدر هر دیار ستاررود     اش از سفیدی میکه آب

 ییهاخرید     و آتش شانتوانبی     به هیچ قیمتی     نمیهیچ شدر که 

 توان بریده را     نمیدنروشان باال و پایین  از سراپایکه اصالتِ

 ای     این درختِ پالوده از عقده رشدِ جهتی ندارد

 دکنمیخود دعوت ن یِو گردنی را به میهمانی که هرگز هیچ ریسمانی

 عشق      گی     جز سطرهایِهجز حکمت و ساد    اش  باغبانو درونِ چمدانِ

       عاشق     چیزی نیستایِیا سطره

 شود     ای هستیم که مدام بافته میما آن شکافته

  سرِ خواب ندارند     جهان هایِدر دست این دو میلهزیرا 
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 یِ محضعریانی
 شدندهایی آشکار و پنهان میها     چشمی پردهقدر از شکافِ دو لنگهآن

 کندفکر می عابرِ کوچه رهایی پنهان و آشکار     که حاال دیگچشم

 زنی به بیرون سر کشد      پاهایِ ی از شکافِ وسطِاگر آبکه 

 و این از          مردی ته کشد     آن برایِ  خودکارِیِمیله و اگر جوهرِ

 اند     زمین و آسمان یک جفت کفش     جاسوسی است

 روی     میتا تو از هر راهی که      گردیگر     توطئهدست در دستِ یک

 که از عالم و آدم گریخته          هایی غمگیننرسی مگر به مغاره

 ه آزادی     شدید ب یِگیاز تشنهسوزند     در عزلتِ خویش میدارند 

    کنم تا آخرین دانه باز میرا  می افکاردکمهمن      معنییِ کُشنده و از هجرانِ

 را      محضِ طبیعت تمایالتِ یِعریانی     درَبَپرنده عریانی را به منقار این تا 

      ز صداقت بگیردفواره ا     ـهر گونه بیرونی ن ـ و بیرو

      آزادی نباشدپخشِ و     جز برای قسمت کردنِ پرواز  و چاقو

     در میان است که نه توفانیهنگامی      هنگام پرده و قلب از چیستتکانِ نابه

 عذابِ خودکار از دستِ کیست      و     ؟اینه زلزله

 ست؟اش خالیکه جایِ عزیزِ میلهخودکاری 

 پاشد؟می چه کسیکه بر دَمِ غارها روییده     زخمِ دلِ پیچکی نمک بر 
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 جرقه کاله از سرِ خویش برداشت
 ای قدیمی     شماره تلفنِ آشنایی     عکسِ دوستینوشتهناگهان دست

      های غمقله ترین جایی     میانِیینکند به پامیتو را پرت 

      نوشتمیدستِ مرا داشت ای مانند همین دیروز     که ناگهانه

      کرد رم را پاکوسط مقصدِ بیپروازِ یکنپاک اما

 ها کشف کردندآشنایی با عشق را     در سنگ یِام نخستین رگهیاران

 در ظلمت دست داد یکاغذ یِسفیدیسرِ خویش برداشت و     با  و جرقه کاله از

 نویسدمیها بر برگرا  یتکرار     که تنها یک بار هر کسست بیگی نسیمیهزند

      شودکشیده می آسمان هایِبر آبی     و ضربدری قرمز

      تان خَمهایِ غم     ای مغرورهایِ پشتای قله

 ید     آموختها میکاش شما از همان آغاز به بادها و کاله

      ستا خاطراتِ آدمی     مندترین کوهکه پابرجاترین و ارج

  بَرَدرا به منقار می رفاقت گنجشکی کهمتعلق به       جیکترین جیکنهجاودا و

 اش را فقط به خدا داده استتلفنو شماره
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 سراغربالِ غزل
 ز باد دزدیدنتری را از آب دزدیدن     گرمی را از آتش     سیالن را ا

 گرهایی نظارهی آنان بود     و ما نبضنرما را از خاک     پیشه

 شدخاکستر میمان ختیم و     تالشِ ماهیانسوکه در خویش می

 شدندها و فلزها     همواره سدی میاستعدادترین چوبتعداد زیادی از بی

    شان را  دستاوردهایها و کشند     بیناترین گُل تا به بند

 وزید به عزیز داشتنِ مردمکِ مردمگکی خاک اگر میو ذره

 بستند     ها راه را بر او مینهنگ

 حروف است      به یِ تو که اشتغالحرفهاز 

      ؟ای غربالن شد تو و دیگرا چه حاصلِ

 دستان؟کاران و کجشقاوت ای کم شد از شمارِو کجا اصلن ذره

 وجوی عدالت و راستی را داردجستپیچ هنوز ادعای دودی پیچ

 زینداش در باغِ آهن و پوالد میهایا و پروانههآن هم در عصری که گُل

 از آتششود     و گرمی ه میدتری از آب دزدی
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 زمان شکلی ندارد

 دباید دستگیر کرمیشوم     آب را هم باید دستگیر می اگر من

 ها وپلیدی ستِ من است او     در آتش زدنِزیرا همد

 گیرد     در قرارهایی که صورت میا     و هبستدر از جا کندنِ بن

 برای براندازی     یا برنشاندنِ ستاره بر مداری 

 خواهد مرا دستگیری کند     باید آب را نیز دستگیری کند اگر کسی می

 اوست     ِ من     از صدف مرواریدِامیدِ زیرا 

      زاردر شوره برای برنشاندن نهالمن     های دشواریزیرا کلیدِ 

 ست چرخان     اوست     زمین دری کنکاش با

 دستانِ اعماق اقیانوسبهر مشعلو ب     راهِ خورشیدپیمانانِ گیر بر همسخت

      بیفزایی هم دیگری راروشنِ خواهی به شهاب مضمونِ تو می اگر

 شکلی ندارد     بدانی که زمان  بایدبرداری      را یبست کلنگبن یا از

      ای راز عشق به آب     اندیشهج     در سر و ماهیانِ رنگارنگ 

 گی و پروازِ دُرنا     هزنداند هم نه     زیرا هم مجرمها تَک سنگتَک

      گی به شخصیتِ فالخن دارد هبست
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 زبان و اقبال
 کندرگار از آن آغاز به حرکت میای نیست     که پزمین آن نقطه     !نه

      ر میانِ جانوران بر خاک افتاده باشدکه دآن تاجی نه      و انسان

 ید     پرورانتان میوسطِ پاهایری را در سَ شما همواره رؤیایِ

 نداش  به خاک افتتانهها در آسی کالهکه همه

 دطوالنی گِردِ هم آین ها برای دیدارش     در صفوفِو کفش

 ای خونین استاش دکمهدر کنجِ افق نشسته     و اندیشه تنگدلغروب آقایِ 

 ش درآورده فروشی را     به اسم خودپاچهکله هایِمغازه یِهمه یِو گرگ قباله

 دکنها را     زبان تعیین میخوابتخت یِبختیا تیرهبختی یخوش

      ست بر درختایمیوه اشکه چوپان     ها رنگینِ گُلیِدر میان گَلهو 

 که ریشه در سکوت دارد     ریشه در نگاهی ای هستتو آن شاخه

 ترین خرفسترهاها و مخفیترین استخوانپوسیده و

 اند!بر سرِ خودشان گذاشته  ی رااند     تاجخودشان را رمزگشا لقب داده

 شان      دیدار در درگاهدراز و منتظرِ وفیصفو 

 دنگاریمبر خاک را  درخشان ماری شتِگذسر
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 درختانِ ریشه در مِه
 شان در مِه بود وتمام معیارهایی را که آن یاران بنیاد نهادند     ریشه

 اشهایی را که به آن گام     نخستین سنگشان در ابر     و تمام راهکاکُل

 درست شبیه واپسین     

 تپدجهان می تاوداش با قلبِ تمام موجای که قلبتنها آن آینه

 تواند بفهمددهد     خوب میهای جهان را میاش بوی تمام آستینو دست

 روددوست را     و خیانتی را که باران به باران می یِیِ جایِ خالیامعن

 این جا یک تصویر است     تا چون خنجر     تعریف کند پوست را

 نیمی از ذلت نیمی از آفتاب و نیمی از سایه     نیمی از لذت و

 نیمی از دست و نیمی از فاصله     ای میوه ای ستاره     

 نامها چه با نام چه بیشود و     نردبامچرا آسمان همواره بیوه می

 سوزند سرانجام؟     شان میمعیارها و دستاوردهای

  بینند    را سوار بر درختی می شانخودصاحبانِ ند     شوتا باز می هاو چرا چشم

 در جهان؟     تک و تنها مانده      که از مِه است و

 اش     یک دندانه یِگیکه از مرگ و زنده     ی پنهان استافاجعه در شانه

 اند     گیهزندمیرند و نمیهای دیگر نمیتمام دندانه

 ست!   تیزش     برای دوست و برای دشمن یکی معیارهایِ و در داسی که
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 تنور هایِر دیوارهروحِ ما ب
      ای وزین بودندورزاهایی با اندیشهسوارانی بر آنان 

 ولی مجبور که به خاطر یک لقمه نان

 هاییوقفه از میدانهزاران تحقیر را بخرند به جان     و بگذرند بی

 نویسدشان     که تنها خنجر و خون می

 ایادی عشق ورزیدهای که در تمام طول عمرت     به آزمرا بخوان ای وزنه

 هایی بوده است     فواره ات     برایهایها و زاریخوابیو بی

 نیست که رفته است      تنها آبرویِ عشق     هاتازیانه یِقربانی

      نیست مینِ هایِو تنها در میدان

 آیند     ای شورتِ شیفتهسنگک از پای در می هایِکه سنگِ نان

 در تو استها جوییها     و حتا اهللیا و طالخواههی تمام تالشریشه

 آتش     یک ی ترازو از و دو کفه

 ای دیگر بجوییمدوزخ را در کُره دیگر چرا ماپس 

      ؟کوبدهای تنور میروحِ شما را بر دیواره    وقتی که پارو 

 گرید     برای سوارش که روزی روزگاریدارد هنوز می یزین

 واال ز عواطفِایراقی  دارایِ     های وزین بوددارایِ اندیشه
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 ایرشته ست بر رأسِو قالبیتِ دل
 ای قرار داشت     دلِ تو نبود     رشته آیا آن قالبی که بر رأسِ

     هم مادرِ مرگ است  من؟     این اللهوجودِ  یِماهیشکارِ  یِدر پی

     ر خاکخزیدن بهم     آسمان  پرواز در هم ستاز او     گیههم مادرِ زند

 شود     می  کسیچاقویی در دستِ لبخندِ امروزِ کودک     چرا فردا تبدیل به

      اعتنا بر خاک؟چرا سنگی بی     بلندِ عقاب یِو اندیشه

 در ابتدا هاچمدان ندبود ه و صدایِ سوسنسرشار از نگا

    د  نگشایی که اینک تا دهان میهایهمین چمدان

      هاستجغدد     تنها با نگذاریو قراری اگر م     دنگویمیسخن از چک و سفته 

 اشهایمهرهدلِ بند     چنان که دیگر نه از ن گردنشده است آ گسسته

 ش     هایِ ظریف و ریززند     نه زمزمهای درخشان سرمیرشته

  بخشد    را آرامش می ای درونِ سینهیِهاگوش

      قطار هایِاند واگنیِ متعددِ دلِ اللههاداغ

 آمده در خود      مسافری خالصه پروانهو 

      ایرشته رأسِبر  ستِ تو قالبیدل داندکه می

                 من     وجودِ  یِماهیشکارِ  یِدر پی هنوز
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 های توپلنگی در چشم
 کرد     تو التماس می هایِو پلنگی در چشم

 های آن ساحلِ تنها     نگاه دارمام را با ماسهکه من تماس

 های سوختهنامهگین     از گاهو راهی بیابم برای خروج اعداد اندوه

 کشد     دریایی سر می نسانا یِاز موهای خاکستری

 افتد     نگی نه بر خاک فرو میاما دلت     چکاندرا می  پیریی تفنگِکه ماشه

 در مرزهای خودی و بیگانه          شوداش خارج میتن نه خونی از

      پناهی نشدگی و بیهاین گرگِ آواره     رها از آوار

      را قرمز کرد روزگاران     یِ خویشبواش با سرودهایِ خوشعودِ نگاه لیو

      اشستشُشما تصویری بودید رسم شده بر زمین     که باران می

 ها     احل و پارکوبودید در س و نیز نیمکتی   بُردش  میباد 

 ای شیر          خوردشمیغم پوساندش     که نم می

 ای در مقابلِ ضعیفان دلیر

 بَری     ای و با خود میگرفته اتچرا تو التماسِ خورشیدی را که به دندان

 شنوی؟     هرگز نمی

          گاهی مهیب      ی پرتهای درفش را بر لبهدست یِچرا تو لرزشِ عصبی

 های بلند فلزیشان در آغوش میلههایها با قوسبینی؟     طناباصلن نمی

 خوانند     آوازهایی متشنج چون یال اسب     وقفه آواز میدارند بی

 ودر ساحل چشمی نشسته بر میز      لرزنددارند از سرما می های منزویو میله

 شده در فنجان     ای متناقض حل منظره

      اندها جا خوش کردهبر صندلیو چند رقمِ غمگین 
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      (ستونِ چانهشان که )با دست

 ها     کند در درهد و پرت میرَبَباد حواسِ دریا را با خود می

 تر از هر روزگارِ دیگرو پوستِ انسان و حیوان و گیاه     بیش

 رد     امروز تمنای امضای زرینِ آفتاب را دا

 برگی هستم جدا شد از برگ      یِمن سبزی

 امدل درتویِنقش و نگارِ تو با تضادهایِ

 روم     پیچم و میی آواره بر خاک میداکه چون گِردب

 تفنگ هایِاز آماج    سنگ  هایِشوم از چخماقدور می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 از سرِ اتفاق
 نشینداش میبا پشتای که بر درختان     به جایِ پا     پرنده

 بسازد یما با منقاری آبی آشیان هایِتا آسمان در چشم

 ها     رنگارنگ برگ آرزوهایِ یِگیسوختنِ همیشه

 انسانیت هایِمعیارها بر زمین نبود     و سقوطِ بشقاب از قله یِگیآیا از واژگونه

 داشتیم خویش زمان در درونِ؟     ما قیچی و بال را هماز چنگالِ قرقی

 گی پروازی بود دریغا     هما آفتاب و سایه را     و زند

 گشت     نمی خویش بازکه دیگر به مبدأِ 

  که عشق سُم ریخته جابه آن     قاشق چگونه به پشتِ سرِ خویش ننگرد

 ها را باد روزیانسان     اند؟برآمده از زمین یو درختان منقارهای

 این جا آورده بود      چون پوشال از سرِ اتفاق به

 ها از ریشه درآورده بودندشان را گویا کالغهایهایی که چشمانسان

 شان پنهان کرده بودندهایهایی که هر یک چاقویی در اندیشهانسان

 آغاز و پایان     یدر زیرِ این سایبانِ ب

 زند     میخاک بوسه بر پایِ پااندازان و قصابان 

 گذارد     جران و جالدان میبر سرِ تا را و تاج

      پرهایِ توستدر  گانِ آسمانهای که ستارتو چنان گسترده

     هایی در مورد اسب ایمن نامهات     ِ اهلیدر چنگال هایِ زمینو سنگ

      ی دیگرندهایی از گونهمحکشان سنگکه سواران

 ها یگانه و معطرند شان     خالهایبر گونهو 

 م  اشتدجوابی از بادها دریافت نبادها نوشتم     اما هرگز  به
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 چه شوری! وه که
 اندهایی     که از جنایت آویخته شدهپردهفشایِ احتا برای 

 از سایه ساخته      هایی     کهو برای بریدنِ طناب

 جا     زد و آن همه راه را بیاید تا ایناش برخیاز جای پول باید

 حساب و کتابست بیدنیا جیبی ازد به شما    و خودش را بپرد

 اش     اما یکی ظلمانی     یکی نورانی     هایو ما همه سوراخ

 ای ترجیح دادمنشستن چون سنگ را در گوشه    بند دل من بریده شد و 

 یک جیکِ ساده      که گاه که دانستمآن

 استیِ یک گنجشک گیدر زندهمادرِ هزاران گره 

 جنگل قانونِقعرِ و شمشادها حتا     در ها قدرترین شهابگران یِو ریشه

 هایی را     کرد پردهکاش این چنگ پاره می

 دانم چهشان نمیدر پشت انسانی نقش بسته     اما هایِشان چهرهکه بر روی

      راندمی یِ دروغین را از دلِ خویشهای واژههمه این ورقکاش 

      پرورانداش میر را در دامانتنها طبیعتِ بک و

  !دادوه که چه شوری به قلم دست می     (وحشیهای طبیعتی با زیبایی)

 های جیبی     اگر که کیف     !کرد دریاچه کِیفی میو 

 ند     تنها جای خِرَد و احساس و ستاره بود

 کردند!را باز و بسته نمی تجنایها و دکمه
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 فقیرترین میوه پوستِ
 من روحِ تو را از سر تا ته کرد     ومیاو پیکرش را نظاره پیراهنِ 

 اتو از پوستِ صدای    خواندم میبه درستی و دقیق 

 زمین و آسمان دو چشمِ ما هستند      ساختممی یها جلدبرای کتاب

      ن جهادریافتِ یِرشته شودپاره می    که بی یکی از آنان 

 دیگر      ها شاکی از دستِ یکو مهره

 د     از آن سر به بیرون بیاورختمی  یگُلی که گریبانکجاست 

      کندآینه روح را ظاهر نمی     ؟بگذارد را یِ پایانخطاها نقطهتمامِ بر  و

 ندشوای میواردِ هر خانه     دنزنبر در می همیشه تقه     رو توبه و تقیهاز این

      مانَدو پیکرِ تو که زیباترین کتابِ جهان است     ناخوانده می

       آدمی نسبتی دارند دو گوشِ ِ این ترازو باهایکفه

       ستیییِ چاقواز سفرِ تیغهفقط     اما افسوس که صدا 

        هاپوستِ فقیرترین میوه در
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 مورِ معما در قفل
 ای و گوشتیی استوانهبود     و یک واژه در آغاز دو پای گشوده

 هستی یِخواست بیرون زند     از هندسهو پر و بالِ تخیل می

 ددیگر گوشتِ دَمِ توپ نخواهند ش     جگر انسان در کجا هایِگوشه

 ؟ ها دیگر نه به رنگِ زاغکو نم

 به روی دوست و دشمن     باز بود درش قلبِ تو از آغاز 

 هاها تجارب رنگارنگ را شلیک کردند در فلقتا آن که تفنگ

      پایانِ پول گذشت بیق از پلِو شر

     بودیمهر دهان راهِ ایثار در های خام     سرشار از مانند میوه در آغاز ما

      دانستیمسان آسمان میهم     رااز خودمان های چند پله باالتر ساقه و

 یچیزخمِ حاسدان چون قتا آن که چشم

      مان شکستکرنگینترین برگِ درخت رفت     پشتِ لبنمک یِبه میهمانی

 یِ هستی گرفتوج از هندسهرو تخیل تصمیم به خ
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 مادری زبانِ
 های من بودند     برای رسیدن به اوجی که صیدشبال    و صدهاهزار موج 

 کنندهرگز فراموش نمی ای که تو راها ماه و ستاره است     ماه و ستارهمیلیون

 مثل تو که خودت هرگز فراموش نکردی     

 های دوردست رازاری افتاده در ریگحتا یکی از آن سیگارهای مرده

 تمام نماها را دیدندهنماید: شود     عقابی رخ میکفنی از دود گشوده که می

 ست مذاب     هاییآبشار دنده      اند  هایی که دو گُلبا چشم

      تواند آوردباز نمیه آبروهای بر باد رفته را ک

 تواند شُست     نمیها را ییآبرویا بی

 خورَد     ی نارنجی رنگی که بر سطح دریا تاب میو آن مهره

 های آبساکن اعماق دریا     که باال آمدن از پله ست به آدمیانِهشداری

 ارد     و جز شَرَفی     ندرا در بر ارمغانی جز فقراتی شکسته و تاریک 

 خوانی فاتحهها را به سر ندارد     پس آن پروانهکه دیگر هوای گذر از این طرف

 ؟راندای دارد میپشت فرمان کدام ماشینی نشسته است و با چه دنده

 و هنوز هر موج کوچک          رسیمبه گَردِ پای حقیقت هرگز نمیما که 

 ای زیبا     جوجهن چوگناه     ای بیچون جوجه

 خوانداش     پدرِ زمین را فرامیهای نگرانجیکزند و با جیکپَرپَر می

 دکننمی من صحبت یِآسمانی که به زبان مادریآیا 

 تواند پتوی مناسبی برای من باشد     نمی

 تو را بپوشاند     های هویتیو بی هاتنگیتواند روی دلو نمی

 اند     ناکِ سنگیی که مثل تَرَکِ ترسهاهویتیو بی هانگیدلت
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 اند؟گشوده مثل دهان نهنگبه فراخی یا 

 

 

 

 

 

 

 درونی زبانِ
 ؟     ته جاودانه بسدری     یا بر دری تَق بر بیی     و قدح در دَرد زدن تا کِ

      ژاژخایی هایی که کارشانبا جان     نو تا کجا سخن بردن     سخن گفت

 شود     سی ختم میبه پردیچرا درازایِ فلش      ؟ستهایی سطحیهو بارشان ژال

 با صفی سراسر سرشار از صیادان     سراب موج زننده در

 شان؟     هایکند قالبحقیقت را صید نمیکه 

 گشودن  زدن و گره با گره     نخ خودش را سرگرم نکند اگر

 د     نکنمی غصه دق و دستِ ما با کوبه     آن و این هر دو از

 سیب تا بیاید خودش را بشناسد          د     نمیرهنگام میبهبسی نا و

      بار شکسته  و دلِ پیاله صدهزار     رسیده استالفبا به آخر عمرش 

 آورند     ها سر در نمیپیچک     ی درونِ مازبانِ پیچیده از

 !ندشوو دیوارها دیوانه می
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 بارگیری
 دشت و دریا و کوه و سنگ و سبزه          د و بطخورشید و با

 و درخت و کوکو     آیا حقیقتی خارج از وجودِ خودشان دارند؟

       یک شیشه     در هر جا به یک توهینقلبِ یِیگهو آیا شکست

 ای که رفتم     رسد؟     من از هر سایهیا به یک سنگ نمی

 تو رسیدم      یِحنجرهای که باز آمدم     به یهیا از هر سا

 آورد     این رود خودش هم به یاد نمی     های تو را شنیدمو خیزابه

 اش     هیچ کجای چشم و در     اش یخ زده بودکه تا همین دیروز     دل

 نوشترا نمی یحقیقتهیچ هیچ آتشی     

 را از آن هنگام به دست آورد       رموزستاره توانِ خواندنِ

 پیام از پیامبری نوظهور آورد که تو بودی          ای عاشقریکه قُم

      پیکرتو هیچ حقیقتی نبود خارج از 

 های بیمار است     داروی چشمنوش  توخارِ

      داشتندات میهایی را که دوستآر قُمریای درخت به یاد 

 گذاشتند  ِ سبزت میو دست در دست

      "زیبایی"کمانِ رنگینند به هایی که چشمِ ما را گشودقمری

 یِ زهدانِ اوستکه زاده "یحقیقت"برگِ و به 

 

 

 

 



70 

 پشتِ پا زدن به هر معنا
 پا زدن به هر معنا      پیاله خود را پُر کرد از پشتِ

 ها     ها و ثروتزیرا که خالی بودند تمام شهرت

 دبنیادشان بر آب بو     آفریدندها میرا که لبی و هر عمارت

 کندِپا را مست میسنگشان از آنِ آنان     که روی و قدرت

 مان را     های درونایم که همواره پوچیما کیان

 ها ماکیانیواژهلی     و برآوردن از ژرفای کنیم با ساختن دنیاهای خیاپُر می

 های آسمانیشوند حتا سنگاش     عاشق میکه از خالِ چهره

 ی عظیمست     و کهکشان چون نهنگاش تهیرِ پاهایزمین فهمیده است که زی

 ستکنیهای ما پاکدستاش     در دهان گشوده است به بلعیدن

 کند     خط و خطاهای پشتِ سرِ اُردک را     که هر از گاه پاک می

      ها بودندادهایی را     که ستونِ نااستوارِ ساختمانتا شما از یاد ببرید ب

      شکستندها را میهمیشه دلِ شراب ی را     کههایو سنگِ لب

  ربودندا را میهایی را     که تمرکزِ حواسِ دریو اضطراب

 آتش     دهانِ مرا دوباره چه کسی باز خواهد گرفت از 

 ای نازنینمرا دوباره چه کسی طنین خواهد انداخت از حنجره

 کاهن باشی یا نباشی  تو«     ایم؟ما کیان»در هیئتِ پرسشِ پُر هیبتِ 

      بر باد استت اکائن معنایِ تمامِکیانِ 
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 هایِ دنیاحلقهحلقه
 گی داردبسته یهای دیگرکس ای از شخصیتِبه سلسله    هر چیزی  شخصیتِ

 گی آسمان شکستهکاملی     یا دلو طلوع و کسوف ستاره     به دل

 گیردی دیگر را میکه گریبانِ دقیقه ست    ه ایهر دقیقه پنجهدر 

 کند     زنجیری شدنِ آدم     و او را مجبور به تولد می

 های دنیا را     حلقهاز آن جاست که پایانی نیست حلقه

 توان دادو اصلن تشخیص نمی     نیز آغازی

 از ماهِ امروز مادرِ دیروز رااز دیروزِ امروز     فردایِ امروز را 

 بیند آبی همان آبی استنگرد     میمی شچه در خودآینه هر 

 اش گاه صیادکه نگین     ایدبندی را به گردن آویختههمان گردن و شما

      گی در بیابانمرا رها کنید به دیوانهگاه صید است     

      رودمی سؤال اش     به انگشتِیِ نامزدیحلقهام که با دردهای

 د     خوانفرا میعشق و انقالب به مدارِ زمین را  و

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 جهانِ تنها شده
 تو یِاش به کجاییو پا     و سرکَشاییاش بر دگُلی با ایستایی

 /  انتظارهایِاز چشمسیاهی بود  یِهرگزایِ من     که ربودایی یِیاییو نَ

 دیگری شد     تنهاتر از تنهایی      پس تنِ تنهایی     تنهایِ

 را در خودش داشت      یکه گوشبا صدایی 

 که دهان را در خودش      ایو واژهاندازی که چشم را در خودش داشت     با چشم

  شقایقکوچکِ بر دوشِ ست سنگین باری گیهزند

 ما را که بهاری هستیم سرکش     

 ؟   اندازیگونه به تحقیر بر زمین میتو چرا چون بقچه این

 دو پا     اش بر دریا با ایستایی

 ی ساعت     اش بر صفحهی چشملحظه به لحظه یِفراییو سَ

     / ی عشقرفتارِ پُر فتنه یِنفهمایی سرِ فرفره از یِو گیجایی

 ها تسکین بیابند     ای سیگارتو خودت را عمیقن بکِش تا نقاشی

 چنان     روان باشید هم      بیابانهای رنگارنگِو شما ای ریگ

 سفیدتان      تنهایِ سویِبا گی

 وجوی آن دندانی که قاطعانه به مرگ و مرداب و نامردمان  به جست

      های مُشکین ای که سرشار از سخنبقچهوجویِ آن به جستگفت     و نه می

 های عزیزان بود     حاال این صلیب     نورِ چشمو 

      مندو خارزارانِ درد     چهار موج وحشی را در خود دارد

 آه ای خدایِ سبزپوشِ بهاری          را بر پیشانیِ خویش بستهدستمالی 

      به درختِ معنا هجومی مهیب بود     از درونِ ما ی توهجرت جاودانه
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   چرخیدند!ها به دورش میدرختی که کهکشان

                     

 ولی آیا چه کسی؟
 گیبر کوچکی داشت بستهی عظیم زمینی     به تکه ایک حادثه

 که روی خورشید را بگیرد یا نگیرد     و امید و ناامیدی من     فرا و فرود من

 ی زیبای تو را ببیند یا نبیند     به آن که ماه     چهره

 گی دهد     و اسب را به سوی فرشتهی اصلی در درون انسان رخ میزلزله

 قیری که به آرامش درونی دست یافته     ی فآن پیاده     سوقیا به سویِ ابلیس 

      ی فلک نشستهتر است از خورشیدی     که در گردونهبختبسیار خوش

 تازد  می به پیش چهار اسبهبا کبکبه     و با جیبِ سرشار از زر     

 اندازند     واالترین و زیباترین مزارع     چنگ فرا می

 اتومبیلی از بارانرند     ورا به دست آ های تومگر که پاره ابرِ درون چشم

 بگذارد      ی سوگتواند نقطهای از تصادف     ناگاه میو میوه

 ما را عوض کند از ریشه یِبینیزاران فیل و فتیله     جهانگی ههبر پایانِ زند

 و گیسوی جهان را در عرض یک لحظه سفید     

 پلکان که باالیِبه این وقوف یافته  یابد    تولد میترین چراغ در چاهی اصلی

 ست از پریرخینیمهای دوپا را سکه لکان است     وهمان پایینِ پ

 تواند به طلسم بزرگ دست یابدرخی از دیو     ولی آیا چه کسی مینیم

 ست     ا آسیا یعنی به آرامش درونی     هنگامی که معده چرخِ

      سیاه  یبه پوشیدنِ لباس و ابر ناگزیر

       برای آخرین وداع با خورشید؟
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 خواهرِ عشق است گرما

 اش برای وصلی بود     که داشته باشد در خود اصلیوجویفصل تمام جست

 اش سرشار از گرما و آغوش است     زیرا گرما خواهر عشق استکه شاخه

 زیرا آغوش ابالغ سبز محبت است     

 هستی را     رای های سکند ستونابله کسی که ویران می

      !وصل کنید یبیند     مرا به سیمها را فقط ابلق میو نسل

 ها از آوندها فرا آیند     ها روشن شوند     و چشمتا چراغ

 عشق یِینجِ ازلای از گزیرا سرما برادرِ نفرت است     زیرا هر ذره

      !مرا صدا کنید     در رگی در رنگی پنهان است

 تان دهند و جواب     تان بگردانندرو به سوی تا جغدها

  دَه نوروز است      شانانگشتان جغدهایی که

     و عاصیاصیل  روزگاری     دو بالِما دو بال داشتیم روزی 

 پوشاند     و یک منقار     میمثلِ بیضه گان را هکه روی سرمازد

      گذاشتمی گانِ محبته نان در دهان گرسنهک

 نادانیِ تیشهاز هنگامی که سه  اما

 اش     اشکِ کبوتران بودویران کردند ناودانی را که در آغوش

 هاشق را     از زیرِ سقفِ تقویمهای سخاوتمند  عو برداشتند ستون

 را      ش عزیزخردسالِ هایداغ     و جدا کردند از دلِ الله

      یها بازارسالمها سردشان شد و عریان     فصل

     ددارمی دهانِ جارو دوست شان فقطکه    هایی پاره زبالهبه استحاله و شما 
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 طلبعنکبوتِ شهرت
 ی ناگزیرش     کمانی که دو نقطهو رنگین     کفه از واژهدو  ترازویی با

 از آغاز ام زدهای تو گولرنگِ چشم     ستگیهمرگ و زند

      شطلب را نام     عنکبوت است     و کارچنان که ندانستم آن شهرت

 تنیدن تار بر لوال     موالی ما شاهینی بود     

 گی زاده     هتنها برای بازند و هر رنگهای تهی را به منقار بَرنده     پوشتن

     تظار درازش     در صف ایستاده برای نوری که با ان     مهربان ایو زن روزنه

 ها از ازل     وزن کردنِ گلو بوده     و بارِ پشتِ االغ     ریسمان آیا کارِ

      ای از انشای کبوتر را تغییر دادیواژهتو      انبوه دروغ؟

 تواند بوداش     شَرَف کیهان میا یک نقطهکه حت دیشیدیو هیچ نین

      هدندها معنای زمان را به کلی تغییر ی

 اش     ی تنگزنی که حوصلههِ نگاست برای ایماه روزنه

 اندازد به قلدری که از قامت خود     دری ساخته فقط برای قدکوتاهانتُف می
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 کن!مرا شلیک ن
 کردمرگ جلوی آینه ایستاده بود و داشت خودش را آرایش می

 اش هستند ها عاشقگیهدانست که چه زندو می

 جهان را به تیرکی بسته بودند با طناب     اشجان فدا کردن در راه یِو آماده

      داد تو     به گیسویِ شعر نظم می نِدهایِ و شانه

      رفت تا اعدام شود خویش     می یِاعتنا به جوانیی بی"بندچشم"

      ست   ایهآین در دورهاباز نگردد     جا به ایندیگر هرگز تا 

          استوارِ درخت یِگیهناتوان از دریافتِ رازِ ایستاد

 ایثار     اندیشه و زدن در با آب و نور     و ریشه ش سبزپیمانِو نگاه داشتنِ 

 سر بر آستان رنج بشریت گذاشته     ست سفیدگیسوماه پیری

 ام!ای که به هر قلب یا مغزی که شلیک شوم     خودم را کُشتهو من گلوله
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 انسانی نامفهوم شدنِ زبانِ
 نگارد خورشید از همان سر صبح در جهان     با قلمی زریننامِ تو را می

 د از قلبِ من     آیای درمیپنهان     و پروانه در جاهای آشکار و

 شقایقی وجویِبه جسترود و میزند     اش بال می کوچککه با دو ورقِ

      ای تاریک استحفره هانج     دبارمی اشکه شبنمِ شادی از سر و روی

 دبندمی اش کمرایایوو ز که هر چه مورچه به کشفِ ذات

 را بنگارد در جهان     تا نامِ تو      شودمی ترانسانی نامفهوم زبانِ

      تراشدنوکِ خودش را می     یمداد ماه چون از همان سرِ شب

 ماند     میگویا جاودانه باقی      هایِ مناما خطِ سفیدِ انتظار در چشم

 و پایکوبی      یِ کوچک در ساعت     غریبه با شادیو دوازده پروانه

                اندجدا کرده اشانگار سرِ خروس را به جایِ سرِ خودکار     از تنهجا این
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 ای در پشتِ زبانخانه
 ماندیگر زدنی یکهما در صفی ایستاده بودیم که عمودی بود     و به سر و کل

 ناقابل بر سنگ      یِبرای تبدیل شدن به چند واژه

      شان     ارزشی چندان قایل نیستندها هم برایکه حتا سنگ

 اندازد به خاطراتاش چنگ میغباری مایل به شسته شدن است اما     قلب

 ای برای افقپشت و     ستارهتا از خاطرات     کالهی بافته شود برای سرِ سنگ

 خوش به حالِ کسی که در پشتِ زبان خانه دارد     

 از هر گونه احساس غم و شادی         خالی  ستو چون سطلی

 بَرد     ها را با خود میبَرد     تجربهوزد و قراردادها را با خود میباد می

     دادگر دادگر و بی یِها     شیرهدر پیکرِ جوانهو 

    شوند باز شناخته نمیدیگر از هم 

 توانند ساکت بمانند خدایا؟     ها اما چگونه میکرانه

     آویختهها     هزاران قناری و طوطی قنارهیِ تیزیکران از وقتی که در صفی بی

 اشکه عاقبت هر عمر     در سفرِ عمودیوقتی      اندسنگ شدهو مرده     

 اش هر دود     که مشتری و فروشندهرسهایی در زیرِ زمین میبه مغازه

 یک حشره است
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 هایِ گیاهیزن
 ای بودیم   رسید     و ما چون صدها چرخ و دندهصدا به جایی نمی

 دهند     که در اجبارِ حرکت     اختیار را از دست می

      با به تن کردنِ تَک و توکی شعر و اندیشهپندارد که پِهِن می

     شد ِ آسمان مبدل خواهد به شهاب     جامه جایبه 

      داد ورت میق آب ما را     زدی صدا از جایی سرنمیسبزه

 ایشد از مردانِ فوارهمیدان خالی میو 

 اندچرخیدهمی  زیباها برای آن نگارِو دیگر اصلن انگار نه انگار     که چرخ

     ست تنها در جان آدمیهست      برای اسکان جایی اگر

 گیردسخت میکند     را بسیار تنگ می شهای خودغربیل سوراخو 

 یِ تپاله     یک دو گوهرِ اصیل به دست آیدتپه انهزارتا از میان 

     آزاد از حبسِ قرقره نخِ اختیارتعطیل شوند و      دوزیِ سخنو صدها چرخ

 یِ چاقو     لخته خونِ آسمان     و پاک از تیغه

 باشدهایِ گیاهی دلِ زن     گانِ شعر را مبدأ و مقصدِ پروازهپرند سرانجام و
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 تو کهکشان است کادویِ
 کردم     اگر پا بود بازش می اماگر آن گره بوسه بود     با لبان

 ی پهناورکردم     و اگر بال     آسماناش شاهراه میرا برای مخود

 اش از عاطفهغذی از اندیشه     و نخکادویِ تو کهکشان است     پیچیده در کا

      خواهند بود     قلوبِ انسانی  هامالِ پایِ سنگپایجا تا کی آیا در این

 هزار دام استها آتشی؟     در الفبا ها مقوایی     و رَشکتا کی آیا چشم

      ها رهامرغ زن واژگون و     مردِ خودسر در میانِ یِتاجِ آزادی

      اگر شاهراه  کردم   با دست بازش می     ه گره بوداگر آن بوس

      بود اگر آسمان     کردماش پا میرا برای مخود

 ام خواهند بود در تخم؟     خها کی پرسشتا      شدممی هایی پهناوربالاش برای

 خواهند کرد؟     را پرتاب ها دست هاتا کی سنگ

 ها     ات چشمو در چهره     هاستشهاب یِجشنِ تو پایکوبی

 گی را     هزنددر  یِگیههم زند     چون دو سیمِ موازی

 کنند میچراغانی در مرگ را  یِگیههم زند
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 ستگیشعر خواهرِ دیوانه
 رفت     اگر ماهی از خود     و از خانه بیرون نمی

  ساحل     یِدر خشکیدید پَرپَرزنان و افتاده مرا نمی

      کردمین دوباره پرتاب در آبداشت     و برنمیرد و مرا بو دست فرو نمی

 شودکه در دنیایی زاده می     آن کسی یِگیهپُر تب و تاب خواهد بود زند

 صفر     ها در پایان حاصل جمعِ پنجره و     نهنگ استِ که دهان

 انداش از خاکجیاننمکنم پس از این دیگر به محیطی     که تو را باز می

 میردمیمثلِ ماهی شعر بیرون بیفتد     دریایِ خاکی که اگر از 

 کاویممان را میدهیم و درونعذاب چرا این همه به خودمان می

 شناها و پروازها     خدا؟     یِ پنجرهوجوی به جست

 هاد     و چه بسیار نهنگنشوالجزایری از سنگ ختم میبه مجمعهمه 

 بینند در این دنیا     خاکِ پایِ او شد بایدشان را نمیهایزای جنایتکه ج

      اش ماسیده استهایکه آثار نجات بر دست

 فهمد     می گیهزند     به سادکه ورق می یاش را هر کسو جان

 بست رسیدند     کویرها و ایزدها به بنکه 

      دند     های تو به دو ماهی تبدیل شکه چشم یاز آن روز

      دریا ندا در داد که ای برادرانو 

 !ستا گیهذیان     شعر خواهرِ دیوانهصفر و سنگ و  در این دنیای سرشار از
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 انقالب در مالقه

 دره دهانِ نهنگ است     خندان به ریشِ آنان     

 اندهاند     یا بر دریا پیروز شددریا گریخته یِکشیکینهاندیشند از که می

 ماند در پایانروزی که در دهان است     حتا یکی هم سالم نمی 32از 

 کند     خمیازهپروانه را درمان نمی ی از هزاران دردِیک و انقالب حتا

 آیداش از دریا میاش به زن ارتباط دارد     و یااش به کمان و     زهخَم

   ست که نوزاد را از همان آغاز   در این دنیا تیری

 داشته باشد     کوه به کوه و      یاش اصلن خبربی آن که روح

 رهبرِ انقالب است اشتاس سرِ با ایکند     سلمانیو به مو تعقیب میم

 بیرون بیاورد     را آتش بازی با شعبدهخواهد     میو از تاسِ آب 

 ها بگریزد     از اندوهِ هجران     بیرق تا از دردهای درون و

 سپاردشعر و موسیقی می دش را به امواجِخو

 اندچنان     کمابیش کمین کردهها در گوشه و کنار جان نهنگ هماما اشک

 ناش رقص و مستی را نهادخوشا دندانِ عقل را کَندن و     به جای

 با هم      دو پروانهرنگارنگِ  هایِگیخوابهعشق و همخوشا 

 های ما هم     گیههای از لذت و از خستخوشا خمیازه

 های در مالقهبه انقالب دیگر دیگر رفتن و     چشم نگشودن یو از خوابی به خواب
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 نه به فهم/ که به حس

 ست ناخوانا در جان     اینقطه

  دهد نشانتر از هر وقت دیگر میشها بیکه خود را صبح

 اندهای تو همه از دست رفتهبیند     که پردارد و مینشان سر از بالش برمی

 ای ندارد تا به گِردش بگرددیگر زمین نقطهشان     دهایگیرفتهو در از دست

 را باز بشناسد      شآید خودتابه تا می

 گی چون رؤیا پا به گریز گذاشته است     هبیند که زندمی

      ه استوردبه این سرزمین باز نیارا و هیچ گَردی خبری از سیمرغ 

 کند     گوزنی در آشپزخانه آشپزی می

 ها را بفهمدخواهد ذاتِ شعلهگوزنی که خودش ناخواناست و نامفهوم     اما می

      مرغرا بیدار کند در تخم و خَلق

     یِ جواناین فوارهخوابد اش نمیشور و شوقاز بام تا شام     

 ی خطاهاستشور و شوقی که هم چشمه

 یابد دریغانا     گوسفند خیلی دیر درمیکند بِین را میهم دنیاهای نو

 رفته است تمام عمر     ی گرگِ خود میصدقهکه قربان

 گِردِ جنون     گردد به چنان که زمین می

 ها را نهان داردکند     تا کبریتو جن دست فرا و فرود می

 ؟سندنوییأس را می اش دارندهایآیا    ریشهخردمند  درختِاین 
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 جوییووجویِ نَه جستبه جست
 نویسد     شعرهای ساده و سطحی می      هستیر سطحِی بسطل

 شود توسط دریا     فهمیده میمنظورش و زود 

 زنید شمااش کف میگونه برایکه این

 د از تمساح     دِرِیلی در خیابانی خراب     شوپُر می آن سالنو 

 اندهای زمینها که دندانو سنگ پزشک    دنداندستِ  در

 را      ی که تجربه کرده است عصیان بر صیاداماهی

      تربیشهر چه عطشی های وحشی     و ی زیباییوجوی ریشهبه جست

 نشسته      تک و تنها در ساحل ایصندلی     رودبه ژرفای دل دریا می

 کردارِ آدمی      بر کُنهِ افکار وزند زخمه     می

 کَندای که به هیچ وجه دل از دنیا نمیآدمی

 کن کرده است     ریشه ِ توپزشک شعری را از دهانداندن

 کند     جوری که سازِ اول     پُر می موج را     موجی دیگر  یِ خالیجایِ اما

      زندبا سازِ دوم     اصلن مو نمی

      کنندنه تکرار میسه شانه رقصی یگانه را جاوداو 

 شودغرق می یگی در سطلهای سطحی به ساداندیشه

              اند     گان نشستههزیباترین ستار     اما آسمان یِآبی یِبر صدها صندلی

 ی گورها یک مزه دارندهمههانِ گورستان     و در د
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 از اسطوره و افسانه های سرشارشیشه
  خورد؟شود و سرما نمیافتد     خیس نمییه در آب که میچرا سا

 اشبا گالیه     اشتا سرِ ما را دیگر بیش از این نخورد آتش     با آه وناله

 «     !سوختم از عطشِ عشق     !سوختم»که:

 بنوش      از من ای شعرباز کن و جرعه    ای هستم درِ مرا که بطری

 و فراموش کند خود را و خدا را          اتیهاتا مرهمی باشد بر زخم

 !جهان را     برفی که بر سرت نشسته است

 زند بیرون از خانه     با هزاران آرزو     پوشد و میعشق کفش می

 زند به بهار و     اما ناگهان در خیابان مرگ     پشتِ پا می

 دنوشمحو می د     و بعدنروچون دود به هوا می شعر و حقیقت

      آییم کلید را بیاموزیممییم     که تا هست یک باران هایِقطرهما 

 های فلزو افسوس که زنگ     اندشما به فلز تبدیل شدهِ وبقل

 د     نگیرخروس را نمیآوازِ     ساعت و   بیدارباشِجایِ

 کِشندبه دنبال خویش می     گرفته ها راها گریبانِ جناسجناس

 گان     هزیر و زبرِ واژگذارند     ها میپا در جاپایِ قرینهها قرینه

 اند     نوایی با نیهم یِو سازها در پی     دیگربه دنبالِ تکمیلِ یک

 افتند وورند     هی در آب میآیها تا فرصتی به دست ممفهوم

      ای ندارندچاره هزاران زخم و زاریو    خورند  هی سرما می

        نوشیدن از اسطوره و افسانه و      ز کردنِ سرِ شیشهجز با
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  اش هستندهایتَکِ سیمتَکها قفسی که انسان

 پدرِ گوش و زبان درآمد     آن قدر ما حرف زدیم و حرف شنیدیم

 ای در نیامدها     از هیچ دری سرانجام     هیچ منجیها و شنیدنو از این زدن

 ای از سکوتبا حقیقتی سفید     در پهنهست یگرچه عشق مادرِ ماه

 مانده است     ش هم دردر نجاتِ شخصِ خود ولی

 اش دریا     ی زمین است و قلباش کُرهکه کَله به راستی چرا     این

      هدیآرامبه زیر سرش گذاشته و مثلِ بالش و آسمان را 

 دیگران از خود است؟ ی ستایشِهنوز تشنه

 بودم ای عودی که در دورترین جایی از آدمیانکاش من تو 

 زنیطور برای خودت ساز میهمان    سوزی و برای خودت می داری طورهمان

 زند     جهان دَم می ای که از نجاتِمنجیدانی مارِ و می

 های فقیربتکاند در دامانِ آدم  اش را   ای از ثروتِ دُمحاضر نیست حتا ذره

 نگرددنیا را می     یهای نوینی که با چشمبه سوی ماه پس پلنگ چرا نپرد

 الفبا؟      نشود ازدیوانه  و چرا یک عاشق

 اش هستیم     هایتکِ سیمها تکقفسی که ما انسان

 پدرِ حیوانات را درآورده است     و از دود دری ساخته است

 در جانِ خویش شود     نبیند و نداند که متکاهاتا هر کس که از آن وارد می

 به هر قیمتیگی زندهدارند     بچه نهنگی که از همان آغاز  را پنهانبچه نهنگی 

      د   شدن را دار ودهوای ستسخت ه
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 مکعب شکل زمینِ
 شوند وها جاسوس میترین سرگینِ جهان است     جُعلوقتی زمین بزرگ

 بافند     یها زیباترین صدای جهان را معنکبوت

 آیند وگان باز جمع میهی گیسو     زیرا ستارگین نباش ای گیرهاما تو اندوه

 گردانی     که پروردگارِ جهان استترین سرگینبزرگ ریشِ خندند بهمی

 ات کردند در فضاها رهایتو آن بادی بودی که روزی شکم

 ای تاجِ سرِ جانوران     ای آزاده     ای رها     

 سوخته        سازهای دل سازی برای رقصِس میاین چنین قف که

 ی خورشید     درِ خانه نشانی برو این چنین ابر می

 شتی خنده دارد و     در مُشتی گریهدر مُکمانی که رود رنگیندر به در می

      /شکسته های دلبا شانه اشگیبستههم و

 ددا تواندنجات نمی چاره حتا خودش را از چاهوقتی خدای بی

 گفت     که از آبی و از پرواز سخن می "دیروزی"پیداست 

 ستاش تُفییابد     و بر ریشاش را در روده میهایشدهامروز گم

 اندی خاک     که یا به این دنیای جُعالنه و جاهالنه هرگز نیامدهاز فرزندان فرزانه

 طر مشعل و به خاطر پروانههنگام و ناعادالنه     به خایا بسی نابه

 جویم که به جای کروی بودنمینی را میاند     من زسر بر بالش مرگ نهاده

 باشد شکلمکعب
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 خردسال یِدایره
      ما ساخته شده بدنِ  هایِاز استخوان این تاسِ قمار

 مدام      ی داویها را چنین شیفتهداس که

 آوارهها را کند     و شهابا میشم هایِیِ سبزهو نیستیبر سرِ هستی 

 از او باشد و برآمدن درخت بش آفتابای یکتا     که تاطهوجوی نقبه جست

 دنرا در پی دار بازنده یهاینبضهای قلب     سکه

      ذخیره  را هاییتاس هموارهبرای فریبِ آسمان     اش در آستینگی هو زند

 رسمنمی دمیِ خوبه سایه     دومن هر چه میم

 نشیندای میشاخه ای بهاز شاخههدف     و بی زنانپَرپَر یداس

 دادند     معنا می به درخت     با آوازشی خُردسال او دایره
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 خواهد روشن شوداش نمیدل چراغ
 دهدش بازتاب میی گنجایش خودای تو را به اندازهکاسه هر

 ها هستی     ها و گنجسای دریایی که مادر توأمانِ خ

 ای دریایی که هم امان از تو     هم خیانت از تو است     

 ها باید متبرک شوند اولات     دهانی روشنآیا به خاطر نیمه

 تفنگ یا ترانه      تلفظ نامِ     نام تو را بر زبان بیاورند؟      تا 

 نت دراز است مثل سیمقدر خِفَت و خیاو آن     گی به منفعت لب داردهبست

      آسمان و زمین در  پخش و خفاش

    خواهد روشن شوداش نمیدیگر دلکه چراغ 

      بزنی یگاهی     به خودت تلفنی که گاهمجبورو تو از دلتنگی 

      به صحبت بنشینی     سعادتمفهومِ گان و هی ستاردر باره و با خودت

 ی همت خودش     هر کس به اندازهو  ست    ناخوانا دنیا هایخیزابه

  نویسممن برای خودم نامه می    شود   رفیقِ چراغ می

 

 

 

 

 

 

 



90 

 به آسمان رفته است پلکان ای که ازآینه
 سنگ کوبیدن است نگ و سر است     سر بربا دنیا در افتادن     حدیث س

 سید:رشان به تو میهایی را یافتم     که نسبمن در این سبزه قطره

 از حسد هایی که پایین آمدندو باران     خاری که باال رفت از سوزاندن جسدب

 با دنیا آشتی کردن          / و سر کوفتند بر آرزوهای زمینی

      یقرار با داغِ دلآب و آتش است     حدیثی بی یِآغوشیهم

  نیست    پشیمان  هاون          شود به شقایقکه در دیس تقدیم می

  زمینیِ روشنِ بر نیمه از بوسه    لب نه و      از کوبیدن هنر در خویش

 که از دلِ سنگ     دستی  دراز است داستانِ

 ترین زنجیر راگاه سنگینآورد     یباترین زنبق را درمیگاه ز

 اندهای قدیمی و بادهای باستانی بستهاندیشهبا پای ما را 

 ندکیتردید نم کردارِ خویش یِبه درستی ایلحظه و تیشه

 د     زدایینمی  یشخو پندار یهآینها را از گَردها و کَپکشما و 

        کنندها سفر میرودهزیباترین آرزوهای دیروز     امروز در 

             اش خیس از اشکِ ندامت است! هایشمچ اما     گ دریا را به دندان گرفتهگرو 
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 سُنَتکشیده به 
 بویماش تو هستی     گُلی را میکنم     که آسمانای را نگاه میستاره

 نویسم     که کاغذش تو هستیای را مینامهاش تو هستی     که درخت

 اش تو هستی     گذارم     که زمینبه راهی گام می

 اش سخت گرفته است پُستی     دل دانم چرا باز صندوقِاما نمی

 گیهی مرگ و زندبَرَد     از مبارزهوکِ خود را در جوهر فرو میپری که نو 

 از خانه بیرون آ          ؟آیدروسفید بیرون نمی

 گرچه در بیرون ریا و سودا مسلط است     

 گانی که به کلیسا و کنیسه و مسجد گذر دارند     هو گرچه پرند

 ندارند     گی     دل به چیزی بسته ههای زندگیهجز به روزمر

 اشهایاندیشه با     اشهایخوابیها و بیدارمرگیشب ستاره با

 ی راه خویشنتوانست حتا پری از زاغ را سفید کند     و زمین را از ادامه

 گی     هاز دلِ واقعیاتِ زندمصالحِ ساختمانِ هنر          ای مترددلحظه

      ستهاها و آدمماشین از کردارِو ها و شهرها     خیاباندرونِ از 

      دنزمیو کشیده به سُنت      آیدکه بیرون می

      و ام از انتظار سفید شدهایمن چشم

      مای ندیدرا روان در هیچ کوچه آسمان یِدواتِ آبی

      مپویبر زمینی میگرچه  دری     یِکمان را در حالِ زدنِ حلقهرنگیننه و 

اش تو هستی     که گُل     نشینمی درختی میدر سایهستی     اش تو ههکه را

 اش تو هستی   که واژه     دبوسام کاغذی را میدست
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 اشهایگان زنگولههآسمان بُزی است و ستار
 کنند     ها را جلب میها در جمالت جناسجناس

 دراهه برونگان به بیهگان و شنوندههای خوانندها و گوشتا چشم

 ها     و زینت هاانسان پوشیده بماند     پوشاک یِو بدجنسی

 دهند     و یک نیلوفر     زمستان و پاییز را فریب می

 ها همترین شبکشد     تا شبپرده به روی هزار منجالب می

 اشهایگان زنگولههد     آسمان بُزی است و ستارامیدوار سر بر بالش بگذار

 توانند کردگی را سر نمیهان بدون قیچی     زندمهایو ما که پشم

 آوریمرای شپش     به هنرها روی میتنگی بدر جدایی و دل

 ههای زنجیر به جا ماندها کرد     ردی مثل حلقهاز شاشی که کسی بر برف

 خواهیدتر از خود میها را زندانیهای زندانی     که آدمای واژه

     کنید تر از خود میزندانی

 اش     طور بدون گشایشِ بانکی در تنهگیاه همانآیا آن 

 اشهایاز شاخه جواهر آویختنِ و

  کودکیگرگِو بی چاههزار بار زیباتر از حاال نبود     و آیا آن خوابِ بی

     و روح از تن بیداری؟      تر و واالتر از اینصد بار پاک

 مردمان دیگر حاال  که     پرده استوبچکدام پرده و کدام 

    کنند؟با شعر پاک میشان را کون
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 به هیچ وجه قابلِ اعتماد است
 آوردهای مرا به یاد میگریست     و بازیای میریگی بر گورِ گربه

 ام     هایخانههای تو در چشممرا با درخششِ دو چشم

      دآوراز شب تنها شب را درمیشب 

      اش از وفاداریگوشو ست      اش از پاسداریجا که دستست اینسگی

      انه از ناخنِ گربه ساخته شدهاین خ     اش شاعریو دهان

 دآورَدرمی را ستاره از ستاره ستاره     اش نابینااندساکنان که

 تنها برای تاختن           ابرتنها برای باختنِ

        دیوار اعتماد ندارد   اش به که دست را اسبی

 ام همواره در سفرندهایدانممن آن نیستم که هستم     و نمی

 مویی     گونه میموجی و اینگونه میتو دریایِ تخیلی     که این

 راز     کوچکِ  هایآن کمان یِبوسه کودکانه     برای هایِآن بازیگرمای برای 

 تندرفبازگشت به سفری بیکه با بادها 

     آید     از جمله به شکلِ ریگی بر گوریمیی درکه به هر شکل ستانسان مومی

 ست     که به هیچ وجه قابل اعتماد است! دنیا شمعی یِو بر میزِ بازی
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 یِ فریادساقه
 شان     اسیر امواج آب بودرادههایی بودیم که اِهای کوچک چوبما تراشه

 رفتند     هایی که همان گونه که میتراشه

 خوردپنداشتند     پند به چه درد میترین موجودات عالم میخود را آزاده

 گاهی بلند     ای که خمیده است و نگرنده از پرتبرای آن ساقه

 گان هتوانند انکار کنند ستاربه اعماق مهیب دره؟     و چگونه می

 ـ     دیگر عقایدشان به شدت ضد یک ـ حتا اگر

 ؟     د مادری یگانه به نامِ آسماندر وجو شان رااشتراک

 شتابد     از فلز استحاال دیگر دستی اگر به نجاتِ غریقی می

    دیابمینای که جایی برای روییدن خود ساقهو فریادِ غریق     

 هایی متفاوت     ما گیاهانی بودیم با نگاه

 گاه ماهی     گاه نهنگ     شان دریایِ چشمگیاهانی که از 

 پریدند     می بیرون به ه پریو گا

 شان معترف به وجودِ مادری یگانه بودنداما همه

 سر بداند          های دیگرد خود را از جنینوانتحاال دیگر چگونه جنینی می

 کند     را ساعتی تعیین می وقتی که قرار

 ه     خسته از لرزیدنِ دلِ خویش ادستگاهی ایکه بر نوک خطرناک پرت

     در دره؟ یدرفش یِموم از جسدِ متالشیمغ و
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 در چشمانِ نوزاددنیا 
 ها دوباره خواهند نوشتتو را چرا پاک کنیم ما ای خط     وقتی که تو را خاک

 و تو را چرا ای خرخاکی     وقتی که سیمرغ با آتش زدنِ پری از خویش

 خوردورق می ست که با بادهاتو را باز پدید خواهد آورد؟     دنیا دفتری

 افتدشان عاقبت بر خاک فرو میرُستمها هر رُستمی را که بزایانند     و ورق

  "اتبرخیزی"اما تو برخیز دوباره از جا ای پروانه     که 

 کند     ها     ماماچه میها را بر خیزابهبرخی از تخم

 گیسو      یِکاغذ است یا سفیدی یِاین سفیدی

 اند     باال کشیده     ها به جای بیرقکه آن را ریسمان

که در خاک و خاکستر          گانهی ستاری بادبادک است     یا دنبالهو آن دنباله

 کنند؟     نا میای را ببینیدارند برای خود دوباره جهاناز خاک و خاکستر     

 نشسته      خویش یِی درونیمرغابی بر میله

 عشق بدون اندیشه          بدون عشق و ندیشد که اندیشهامی

رفت و      هاآورد پری از خویش را که با بادو به یاد می     خوردبه چه درد می

 صحبت     نشین و با من همپس این کیست با من هم     دیگر به این جا باز نیامد

 دو دفتر روییده؟           به جای دست شایاهشانهکه از 

 های بوداده با داد     با عقل     با عشق را؟بوییده تمام تخمهاین کیست که 

 گوید ای نانست آیا این     که دارد به دندانِ خود میایچهای     یا فرشتهبچه

              کند االن؟    در زیرِ خروارها خاک     چه دارد می بابا
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 آقای مرگ
 ؟های گیتییِ گریهگیسویِ همهه باشد برای ای که جا داشتکجاست شانه

 ما بیرون افتاده است از خویش     و هوای آن شانه را دارد یِکه ماهی

 هوای سر گذاشتن بر آن شانه را     

 ایبهانهراست بیو یک دآیناگهان میآقای مرگ 

      شوددر اقیانوس خشک می ایکوچهند     و زمیی تو را درِ خانه

 برای تابوت شدن زندلَه میلَهسخت  که تای هستخته

      درونِ آدمی زیبایخبر از دنیای ای بیتخته

      گریستنِ نیلوفرها نِگریستنِ و ی شما     هابر شانه  مای بوسه زدنِشیفته

 های به خشکی افتاده     ها مانند ماهیزندر هر برزن     

 زنند     بر خاک دست و پا می     ان    شیِ دریای عزیزاندر فراق جاودانه

           ؟بکاریم های عالم را در آنبستیِ بُنمهیا     تا همهبزرگ و کجاست گلدانی 

       فهمدها را نمیزبانِ گُلآقای مرگ     
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 ماه پشتِ میزِ تحریر
 تو است     رازی دست نایافتنی     رفتارِ چیزی جذاب در 

 شودسیر نمیاز موجِ سبزِ تو کند و     اش تو را نگاه میبا هزار چشمکه دریا 

 ماندچنان به یادت باقی میرود و     همدریا از تو می

 هاکفِ کوچه ِ موزاییکِمربعد که این کنچه کسی باور می

 اند     ارواحی که از عشق و از دردِ فراقروزی ارواحِ ما بوده

 اندخودشان را در پای شما انداخته     جا باز آمده وبه این

 جذاب چنان هاآبی و      هر انسانالتماسِ    ست مماس با آسمان نگاهی

 رودیِ ابرها میتابوتی که بر شانه     تابوت مستطیلِحتا شود خواستنی می که

      دارد برایِ باران م راسال دو پایِ آرزویِ    دار چرخ یِصندلی

 نشیند     و روز پشتِ میزِ تحریر میو ماه شب 

 ها از خودشان کَنده خواهند شد؟     تا کِی آیا ورق

 ست     ی من ادر سینه ییدریااین کوچه خواهد آمد؟      یِکِی بهار به میهمانی

      دکشبه هر سوی سرمیدریایی که 

              توسبزِ  ساحلِوجوی ردِ پایی از به جست
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 شوربختانه
 دیدم وزدم     حقیقتِ قلم را نمیتو ساحلی بودی که من در آن قدم می

 ها مدام     زدم     و غافل بودم از این که دامتو را صدا می

 پزند     دریا می ای برای صیدِحیله شاندر سر

 های خاممیوه یِگیهدریایی که حافظِ فردیتِ زیبایِ خویش است     و محافظِ زند

      (شانبا زبانِ خُردسالِ شیرین)

 عشق؟ یِاش از خِرد بود     به اضافههایکه خیمه "خیامی"کجا رفت آن 

 زنندکه هم وحشِ قلم     هم اهلِ قلم     او را همواره صدا می

 را شانی خودآید     کجا ماندند     کجا خواندند ترانهنمیاز جانبی اما جوابی 

 گشودند     به روی اقیانوسپرانتز     آن دو پرانتزی که آغوش می آن دو

 به روی کوه و جنگل     به روی جانور و انسان؟     

 روم از خانهپوشم     و بیرون میکه من هنوز تو را به تنِ خودم می

 ی دیدارِ فردایی فرهیخته استتا گرم بدارم او را که تشنه

 زند     دم میکه در سواحل قفردی  فردایِ

 بَرَد     می به زیرِ سایبانی از قلببوسه و سوسن را و 

      مزه استاش خیلی خوشویرگول     باشدش آشپز "موالنا"که دیگی 

      پایاناش بیو شور و جنون شو جوش

  !سرشار از حشویاتِ شعری  اما شوربختانه
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 خانهمیهمان
 را باز شناسد از اشک شخود تواندکند نمیآب هر چقدر سعی می

 ای غم در سر نیستگی با او     و خورشید را ذرهیا باز بدارد از آمیخته

 رخت     بخت خیس است یا خشکها را بندِکه رخت

 د     ندر کار باش دست     و کُنده و ساطورصابون و که هم هر چقدر 

 ندنکنیان فریاد میقربا یاد و یادگارِهای خون     ترین لختهر شلختهدباز 

 دروغ است      اش ازنسج     ای که باشد آیااز هر پارچه پرده

 نگرددر آن می را که آسمان ایی جیبیاین آینه     ؟نوراستتارِ ش در عجزو 

      ؟کارانبُران و جنایتچه غم از افترای جیب

 ه    جا رفتجاودانه از این زیبای هایدیگر برای آن تصویرو 

 دیر یا زودطناب  شک اینبییِ خاک؟     خنده یا گریهچه تفاوت 

  خواهد شدمیهمانِ قیچی اما به ناگزیر 

     اش     آب است یا اشک طفلِ در آغوش که انددخانه نمیرود

  از مرگ پیشاز هیچ کس وید حقیقت را     بنش وید چهبشچه و شامپو 

 شودبختی نمیصاحبِ برگی از درختِ خوش
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 ستا نگاهِ تو یِپنجره به اندازه یِزیبایی
 ست     ا نگاه تو یِندازهپنجره به ا یِزیبایی

 ی ریزِ نمکیکه مانند ذره مرا بنگر

 امام     یکی از هزارانی آسمان نشستهشبانه در بشقابِ سِحرآمیزِ

 ستا م تودهان وابسته به کال یِام     زیباییقیامتِ دریا بسته که هنوز دل به

کنم     ی را فراموش نمیهیچ مرواریدکن که مثل صدفی پروازگر     مرا صدا 

      شیری باشگفتارِ راهِ یِتو شیرینی     ستگر     راه اپاها را آزمون یِیباییز

     مثل عقاب پرواز کنم به سویِ نور     های زمینیپا زده به ذاللتمن پشتِتا 

 م     بسازرا دراز و پلکانی     باز کنم ها در میان ابردری را 

          هاِ انسانبشنوند کفشسرانجام  تا پیغامِ خورشید ـ این دهانِ آسمان ـ را     

     ندرا ببین ها قلبِ خوددایرهو 

      شودای از مدارشان دارد دور میکه چگونه چون سیاره

 کند     ای تو     می آغوشِ تو وزن مناظرِ زیبا و حقیقتِ مردم را

 زن باشدیِ عاطفهاش از هایمرا ترازویی کن که نخ

      کفشِ کهکشان استلنگهزمین  آری     ی نمکاش دو ذرههایو کفه

 بند     را با چشم هاریگ و انبوهِ     به این پایین فروافتاده

 برند    می شاناعدام یِچوبه به پایِبند     با چشم و    کنند مردها بازجویی می
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 پاکتی که مرگ را در خود دارد
 درودها را میلحظهدنیا     لحظه چون ماهرترین دزدِ "پیری"

 بدرودِ رودها      رود به جانبِتر میو پیش و پیش

 گانهزددنیااش را اش را     پیامِ پنهانایپ بی آن که بشنوند صدایِ

 بکش      اتهایدریا را چون سُرمه به چشم

 نوشته شده  "جوانی" یِکه به خامهای را تا مِه بهتر بخواند نامه

      بارنده از آسمان  هایِگوشتا و 

 آیا از آن سارقِ کارکُشته      زمین راسرسبزیِ یِقتاییوَبهتر بشنوند مُ

 ها را چگونه در قفس محبوس؟گُل توان پنهان کرد     و عطرِنور را چگونه می

 نوزادانه      هایِگی     با نادانیهزندزنبقِ شدن به  بند

 نبودن      یِ خاکستریهابه گوشِ پند ایو حلقه

 در خود دارد     را که داسی      زبانیبه کار بردنِ هزار بار بهتر است از 

روبد     خویش می جاپاها را رود از جانِ     شودتبدیل می ییا عاقبت به داس

 ایگار نه انگار که تو آن شمعی بودهانطوری که 

 اند     گرداندهاش دست به دست میهایکه شب

 شان     یِهای شیریها را با دندانبرگو 

    دخاک خواهند بر یِندازها به خوابِ ابدیاخاک

 ای     انگار نه انگار که تو آن شهابی بودهطوری که 

     اندسپردهاش چشم به چشم به امانت میهایکه شب

پریروز     دیروز در درختی روییده      ه استبود یکدام آدماستخوانِ این عصا 

     ؟    روز در دستِ پیغمبرِ دزدان قرار گرفتهام و
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 تر از سایهلجوج

 به روی سر      ست همواره گشودهروحیه چتری

      (بر زمین آدمی یِتر از سایهاش چسبندهو سایه)

 بَرَددر قلمروی اقبالی مشخص پیش میکه دست را 

 گیردتغییر صورت میهر گونه تغییری در قابی بی

 ی مشترک ندارندیک روحیه     زادهم و دو چترِ

 بشکنند بدبختییخِ و     تاریکِ تحقیر  چراغِتا 

 !     شان قرار نداشتهدو پاییِ تیشهو      اندتابیده ها که مثل آفتابچه آدم

      ه است   دیچسبمناظر  ِ تو به رویِازک ننگاهِ

      ن ر قلمروهای پنهاد ایریشه ست بادرختی     دهرااِ و

      هدش ساختهاز تولد پیش     چترِ روحیه را گویا دسته 

     ترین مبارزهاش از جنسِ درونیپارچهو 

 هدشها تکمیل با طالی تجربه     یکییکی اشیهاسیم
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 نیروانا در چراغ یِخاموشی
دارم     گرامی میمن      تو را یِچهره یِیک لحظه در فرصتِ میانِ ابرها     تابشِ

 سیاه     که بر فراز سرِ ما گذر داشت دیدی آن خورشیدِ

 ها؟     در فرصتِ میانِ سنگ!چگونه خود به گذرگاه تبدیل شد

      دیگر یکدر آغوش  شاندست آن دو گیاهِ

 دارم     گرامی می     گی و زیبایی راهزندیِ شان بوسندهلبو 

 و سرما هر چه سایه بر     تابیدنددیدی آن مردمان که از آسمان می

 باد نیز باقی نخواهد مانداثری از ؟     !چگونه خودشان به نامردمان تبدیل شدند

 ی بلندهادانست که این میله ات بنگری     خواهیاما اگر با چشمان درونی

ها     ها و رنگدر فرصتِ میان گُلشان     گیسوانا هو پرچمهایی هستند آدم

 دارم     گرامی می     را زم سفید و آن صدای قریِن بومن ای

 کردیمگی میهالله زندیک ی زیر سایهدر      مثل پروانه هادیدی که ما سال

 دیدیم؟بودیم     که اصلن او را نمی فتهاما چنان به او خو گر

 لرزد     ای از تردید میحاال این انسان بر ساقه

 کنداش را طور دیگری معنا میدامن یِو دارد تری

 یابدیبا گوهرها ارتباطی اش     های دستدر میان آن همه سنگخواهد میو 

     آیا اگر ابر و خورشید     خار و گُل     و صبر و شتاب را 

 باال خواهد آمدروزی  "نیروانا"های ترازو از پایهها سرشکن کنیم     بر دل

     گانمورچهکه مانند و از آن باال خواهد نگاه کرد     به ما 

 آوریم     ای را که از دانه درمیبینیهر پرچم و هر جهان

 بلعد؟هر دو را دهانِ سه باد می
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 گی آتش استهزند

 نوشی     که تواَش می من آن آبی هستم

 کنی     که تواَش روشن میمن آن شمعی 

 آییروی     پایین میباال می من کوهی هستم که تو از آن

 ینگارمیچیزی گیری     و با آن اش میمدادی هستم که تو در دستمن 

 که پراکند ییبا خود به هر جا که بُرد و     به هر جاباد     عطرِ انگشتان تو را 

 های مومیاییند انسانشومیرسوا گُله آتش رویید     آن جا گُلهدر 

 شان مخزن زیباترین کلمات دهانهایی که انسان

 یِ حیاتگین چون کوه ریزنده بر سرزندهاما کردارشا

 ؟کندمی ها را رفوبیضهد     کنبه عقابان تعارف می یپلکان هیچ ابلهی آیا

 کند؟به سوی خورشید پرواز می     مهیچ آدمی آیا با دو بال از مو

     قاتالنترسند میشان نیز نمخالفا گورِ حتا از سنگِ

      ندخیزبرمی هاشکستنِ آینهبه     شبانه و پنهان  چنین که

 آیمافتم و با تو میپشت سرِ تو میمن     تر از سایه لجوج

 شوم     یمن هیزمی مسایم     پیشِ روی تو پیشانی بر خاک میو 

 زی     یبرافروختنِ حقیقت برختا تو به 

 تصحیحبه دستِ تو شود یِ پُراشتباهِ هستی نوشتهو 

 کندنمی یِ عقاب تیمارهر کسی که از بیضه     و مرگ بادگی آتش است هزند

   بر او مرگ باد!
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 تو صدای آشنای دریا هستی
 کَندکه مرا از خویش میتاالپی تِلِپ   دریا هستی   آشنایِ تو صدایِ

 رد     قارقارِ کالغ     آومیدربَرَد     و مثل زورقی به رقص از جا می

 هابر شهرِ قایقنداشت  یرا بُرید     اما تأثیر بندِ دلِ سکوت

 م     بینتو چشمی هستی که من با آن می

 ن آب بود     اش چنان نرم     چوم که اگر دنیا دلآورو ایمان می

 آمدند مثل امواج     شدند و به هم میها بخیه میزخم

     گیاه مانندِشد هیچ انسانی از ریشه کَنده نمی یِو هستی

 ها هستیگوش تو غذایِ     خیسِ خویش راکشور  کردندو ماهیان ترک نمی

      هاو تن گارِ تبعیدیهای آفرید     ندستها بر او کارگر نیی که قیچیصدای

      !شود برای ساختنِ دار استفاده    فلزها  ها واز این چوبنگذار 

 نگذار بادبان بلندِ بشریت فروکشیده شود!    

 گشاید     خودش را میکه هر چقدر چرا این چتر 

 آیند؟     اش میهای خون به مالقاتتنها قطره

     کنند؟ی تخیلِ زمین را پاره میمدام پارچه چرا

 پردازیترین اندیشه میبا غیرِ ایرانی    را   هستیرستورانِ حسِ تو حسابِ

 جایی ندارد     صلوات      اتهایو در جیبِ هیچ کدام از جامه

   خویش   کثیف ی در گوشهزباله  دانی که سطلتو می

 مشغول بافتنِ پندارهای باطل است

      اند    ه شدهشان کَنددانی آن چیزهایی که از جاییز میو ن

 نداها چسبیدهها و آنتندکل برپارچه      یی از آنان مثلهاپارهو 
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 ندارد           شان قلب است     این سوزن میهننام

      که در پای ساختمان عظیم دنیا    ی هستم و محو خُردی سبزهتَکو من آن 

  دکنفریاد می راگی هبیگان     از بتون و فوالدیی و ساخته شده هیوال ساختمانی
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 افسونِ دریا

 

1 

 
 خواندبازش     شاهبازها را به خود فرا می دریا با آن آغوشِ

 اش ده نهنگ داشتنداما دستان     / و ما را به میهمانی دعوت

      دریا را در بیاوری    تو اگر بتوانی از پَری 

 دهی      ییاتوانی معنگی نیز میهبه زند

 با هم گانِ سرگردان در هر دیدارمورچه

 کنند     دیگر میی بدرودی ابدی را نثار یکبوسه

 با این اندیشه که شاید تا فردا دیگر ما زنده نباشیم     

 مان ده نهنگ دارند     ما که پاهای

      کندمرغابی سیگارش را در زیرسیگاری خاموش می

 هدنافتست در آب ایگیِ شما سایههو زنددگاه پرواز     فروزمینِ و صلیبی از 

 اما خیس نشونده

 

 

2 

 
 ای عید     ای عیدِ هزار شکل     
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 شودبرگزار می اتجشن ای عیدی که در دامنِ دریا

 ات     در جنبش تو چیست     در باال و پایین رفتن

 شوند مردمو میکه این گونه مجذوبِ ت     ؟اتاعجازِ دست و پایدر هزار 

 کنندو خودشان را از ریشه فراموش می     اتروینشینند رو به که می

 سر گذاشتن بر بالین را دارد      هر چیزی هوای که و وقتی

 ؟     رودبه کجا می ی توعاشقانه آوازِ  آید   ی تو از کجا میجنبشِ جاودانه

 اند     ها آویختها بر قنارهات رآزاده هایشهربانان     موج     در شهر 

      اندس کردهوحبمها ات را در قفسعادل هایو مرجان

های اعدام ِ جوخهدر مقابل تفنگ     بندهای بسته به چشمبا چشمات و ماهیان

 دنلرزهای بسیار نازکِ چوبی میچون پلها دل     در شهرخوانند     آواز می

      ؟اتهایاند صدفها دست یافتهقلهکمالِ به گرداب      در هولِچگونه ای دریا     

 تو      یِیی زیبایدر آستانهای نوروزِ متالطم     

 سرور و سوگ     یابند معنای دیگری می

 گان     هگی و زندهکنند به زندو با چشمان دیگری نگاه می

      اعدادِ ساعت     گانهگی و مردهبه مرد

 ما      یِو سپیدمویی انگیزِ خُردسالیگفت شنشینِای هم

      کردارآموزانِ نمک!     دانشی پُربهادریا

      قلب را یِآموزند و بزرگیبخند را از تو میل

   عادلیمادری مهربان و زیرا تو 

 شوند     ده میپرورات به یکسان  کرامتدر دامانِکه 

          عامعصوم و هم نهنگِ پُرمد یِهم ماهی

 



109 

 ستا حقیقت شکستنی
 گی بود     تو     پاکی بود و پروانهوجودِ پنهانیتِ 

      ای در او راه نداشتای که شیلهپیله

 زد     کنج و کنارها را دامن می یِو کنجکاوی

 های کوهی راداشت که دوست بداریم دامنهو ما را وامی

 گیرد     که سرمشقِ صبوری از انسان می

 میرندهای مشقی نیز میشان نازک است که حتا از گلولهها چنان جانپروانه

 ست یگانه     گُلیوجودِ تو پنهانیتِ 

 ست     ا حقیقت شکستنی    عقل  تنگِِ از چارچوبکوهی  یِ آهوانِرهاننده

 زیبایی وجویِدر جستجاودانه  ِ آدمیذاتو 

 ان و هنرها استو ادی ی که مادرِ خداآشکارگرِ گنجها     ی دامنباالزننده

 خورَد     چیزی ورای عقل     در قلبِ عقیق ورق میشاید 

 ان شوری برپاستشو در جان     اندگان منقلبهچنین که حتا مرد

 ی آخر باز کنند     تا دانهیکی یکیگی را ههای زنددکمهو 

     آیندهای دیگری دوباره از قبور بیرون تا بدنِ ما با نام
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 در ابتدا توهُم بود
 داردمیاز قنددان بررا ش کند و خوددست فرا می یقند

      نیست      ار با دهانگفترصتی برای ف      درونِ خویشرِکاز تراکمِ تفاما استکان را 

 دبه فریادنو رها در دریا      ی اتومبیلعاطفه     کَنده شده از بدنهچهار چرخِ 

           انروهی جدا از دیگری هر یک به را

      ستاره و انساناز سقوط  دمندشان دراما همه

 گذاردوجو میدارد     و در دهانِ جستدستی تو را از قنددان برمی

 کوه و جنگل و بیابان  حقیقتِبه      خوریاما قاشقِ چای

 این جوی      داند که آیاو نمید     رسنمیگی هبه حقیقتِ زند

        !یا خود از آغاز فاقدِ آن بوده است     تهی شده استاز اصالت 

     دننشان از پنج انگشتِ آدمی دار     هایِ دوردستِ قلمقاره

      های تکراراز گردیدن به گِردِ تلخیبیزار ی هستم زمین من

      نام بینیازِیک  یِنگیزااما شور

  داردنگاه می عشق خورشیدِی مرا در محوطه
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 ها بتابان!عشق را بر پنجره
 رمق و در قلمرویِدو قدم بدُو تو یکی از مالیک باش 

     با فنجانِ قهوه گان راهسه بوسه بده شیرخوار

 قلم زاکن  شان را شیرینزبان

      هادر شب حمل کنچهارده را بر دوشِ خود  تو چهار ماهِ شبِ

     کسبِ مشعل در راهِ اتبگذار شِش کوشش     ان عشق رابتابو بر پنج پنجره 

 ندبنشینبال ی ما چون وشِ خستهبر د رازت و بگذار هفتوا را پاک کند     ه

       آزادیزنان به سوی ماهِپر     را به کفترهایی بدل کنند ما و

 ؟کندحمل میدر جیبِ خود چه پیامی را دود آیا عدالت      گانِهو ستار

 ؟کندتفسیر می اشبا نوک سیاه قلم     را ورِ کدام پیامبرظه

 زندر دلِ دریا نمیب و مرغابی بوسهسرِ گشوده شدن ندارند      ها گویاپنجره

 تو چرا به زیرِ سرِ هَشت هَشتی     از همان سرآغاز بالشی از عشق هِشتی

      گردیبه سوی یکما های دویدنو ها جاودانه بگریند     تا ناودان

           ؟    ختم شوند     دیگراز یک مانجداییِ هر چه بیشتردوری و به 
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 لغتی در سبدی بر آب

 به یاد کاظم امیری

 

 زنیمکم هر چه بیشتر نیش میما کمبود نگاه داریم     که داریم کم

 برای خرس شدن         چه بیشتر حرص با     و هر زی هایبه بودن

      یِ کبودها و کمبودهادر حومهعسل خوردن     بیشتر برای 

 اشمرگ     با ساکِ در دست رودمی و پایین ها باالاز پله

 ی لغات     ای از جنازهوعهدیگر برای ماه چه مانده است     جز مجم

 دهند بر باد؟     ان     میرا به دستِ خودش شانکه سرِ خودی هایو ستاره

 یِ شماخوردنِ خُرمادیدنِ را      هاگیهچقدر تکرار کند روزمر آب

     یِ ما جوانه نزدن را؟     و از هسته

گریزند     می ا دارند     زنبورها از زنبورهاهای نازک رهای عسل کمبود دلشیشه

 کنندها دردِ دل میو با اشیا و سنگ

 اش هستندکُشتنو  دستگیری یِر پیدر دبهرا که درلغتی 

           ردهک در سبدی گذاشته و بر آب رهاکسی 

      سرزدنِ گیاهِ پیامبری از خاک!برای     دیر است  اربسیدریغا که دیگر  اما
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 است رفیقِ من دریا
      بَرَدبینی قوی را به کار میرهانسان ذ

      شردِ خودبرای دیدنِ خصوصیاتِ خوبِ خُ

   به اشرف مخلوقات    شوم کردن خودو موس

 اش     بدن اشرف مخلوقاتی که دستگاهِ

 دارد     یا فقط اندکی      ندارد تفاوت یهم اندک با دستگاهِ بدنِ حقیرترین حشرات

      یدانخورشید فراتر می یِرا از زردی تخود یِزردی ی هستی کهذرتتو 

  خوانیی باغ مییباترین بوتهرا ز ی خودتو بوته

      دریای روراست     دیوانهمغرور و دریای      ستدریا اما رفیقِ من

 و ماهیانِ متفکرهای مروارید     های مرجانی و تپهکه با وجود جنگل

         گویدرا نمی شمجیزِ خود

      زبان نامِ بهرا در اختیار دارد گردانی انسان آفتاب

     هافروشد به سایهتراشد و     فخر میمی شبرای خود اتیامتیازکه با آن 

 خورد     در دوزخ ورق میدارد مان گیهزندایم     یا نمرده به دوزخ رفتهما هنوز 

 اند     مان چنان پوست کلفت شدههایو دروغ

      خورشید تواند بسوزاندرا نمی نکه دیگر آنا

        بین از ذره شگذرو   حواستمرکزِپس از حتا 
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 رودآید و کسی میکسی می 
 را با هم عوض کن  "درد"یا      "داد"یِواژهجای اولین و سومین حرفِ 

 اند که بودند     و جهان نیز همان آن دو واژه همانباز 

 حدیث کبوتر و باز است     هر یک دارای دو بالحدیث ما و دنیا 

 جایِ یک دو نقطه یِاییجی مقتول     با جابهیک ل واما یکی قات

 شودمی تبدیل "جنایت"به  "خیانت" و "خیانت"به  "جنایت"

 ترین تغییر در موقعیتِ من و تو     کوچکچنان که با 

 کرد و "قُمه"قَمه را "توان مییکی به شکار و یکی به شکارچی     

 گان را از مرگ نجات دهده     تشنهی افزون     تا قُمقُم "قُم"ش باز به آغاز

 پاسخد     پرسد و کسی میکسی می     رودآید و کسی میکسی می

 سنگی از نفرت     و      با سنگی از عشق ستاما باز این جهان کوهی

 تار    سنگی از کشو      سنگی از خشم     سنگی از ایثار     ومِهر سنگی از 
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 همین و بس
 شان استها از خدایداری     تمام زن اتو آن است که تو در شورتاگر چاق

 ها دو دانه دو دانه     ات هندوانه شوند     و دانهکه برای

 وجوی ابلیس     روانه شونددیگر را بگیرند و به جستدستِ یک

 شان استاگر لوزینه آن است که من در شورت دارم     تمام مردها از خدای

 م زبان شوند     هر چه بیشتر و بیشتر اکه برای

 ی اوستدر سینه یِاگر سیب آن دو درشتی     شوندو زیان  از اندوهدور 

 آید و     آدم شودگی به در دهد از فرشتهای ترجیح میهر فرشته

 شوند     تر میتخرفشوند     خرتر و ه پیرتر میهایی که هر چاما نه از آن آدم

 آید و     شان در چانه گِرد مییروییعنی که تمام ن

 داردمیگی را دوست بستهشوند     زن سکوت وچشمایرادگیرِ این و آن می

 ت     اس عمود ایستاده یدر لگن یی که شمعهنگام

 درخواهد آمد      اشو به زودی اشکِ شادی

         پس از آن که یک سیگار خودش را بکِشد

 وشند      دو استکان خودشان را بنو 

     به آخ و اوخ      دکبریت تعارف خواهند شچوبباز سه 
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 درختی که زبان نام دارد
 ؟توانم باشمدر جنونِ دریا من کی هستم     چه کسی می

 اتو چگونه تو ای خسا     بسا کسان را خواهی فریفت     با عقلِ پوشالی

 ست دلِ انسان     ا نیافتنیبارویی دستات؟     با رویِ پُر بَزک

 در جنونِ دریادس     شکافته های هر حس و هر حو بافته

 ها سرشار از استخوان است     درهه     اما دکوه به غرور قامت کشی

      بسا خسانآنِ و در اسکله لنگر از 

 شده      یِ طبیعت که بازپای آدمی به هر گوشه

 اش رَشک را از او آموخته گیاهان

 کنند    می دیگر تنگعرصه را بر یکاش یهاجوی

      گذاردپا به این جهان می جنونای مکشتیچون عشق  

    و همیشه اندوهِ از دست دادنِ سفرهای پشتِ سر و

 را دل     یِ یک قدح دو قطره     دارد آینده  درعقل را  یِگیهی غرقدلهره

      زند     دا میصدای من صدای تو را ص     با هم متفاوت است

 مجنوند     میکسی      عشقدکسی میکند     ه مینگاهِ من نگاهِ تو را نگا

 ست     ای انسان پرندهقلبِ اما

                              اش کند    تواند به تمامی تعریفکه درختِ زبان نمی
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 است عریانی خواهرِ اعتماد
 باشدفتم     آسمانی که چترِ اعتمادِ من نِ خودم را نیامن آسما

 هایی     که کشتزاران را سبز بدوزداش نخو باران

     دآینبیرون می های سرگرداناش     نانست که از دهانبیابان تنوری

 گانِ آسمان باشندههایی که ستارهای خودم را نیافتم     دندانمن دندان

 میردمی بدن همه چیزِ جهانت     و بیماد اسعریانی خواهرِ اعت

 من آتشِ خودم را نیافتم          نشیندست که بر سر میاین برفِ دیگری

 !ندبرسار به کار میبرای سنگ     را سنگکنانِ های که سنگ ستایزمانه

      ای خشک باقی مانده استو از فواره تنها میله

 ای زودگذرارضهها عاند و دوستیگرسنه حاروا

      در عالم ست که چتر گشودهخودم را نیافتم     مِه ا یِاصلی من دشمنانِ

 دنرودو پا راه میخیابان بر  ها درو معده

 در انسان یافتمابلیس و اهورا را  من معدلِ   زمین و آسمان   من معدلِ

      "نظم"نامِ دیگری برای ی برادرِ مرگ است     و معنا گهزند
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 یِ ترحیم انددرختان ترجمه
 اش     و ناگهان دریا کشف کرد که جذابیت

 دموجانَگان را در خویش میهزند گان وهرازِ پنهانِ مرداز آن است که 

 زندها و هنرها را به هم گره میادیان و فلسفه    این مرجان 

    ست که گریه  در ابرهاییِ آسمان     داشته شدن و راز دوست

 ندورآمیرد ی زمینیان را در خویش گِست که خندهگانیهدر ستار

 ست پیروزه یکی یِانگشترِ گیتی     شکست و پیروزیبرای 

 اشناگهان کشف کرد که طلسمِ انبوهِ اندوهجنگل 

 قرمز و آبی     اند    و شادی و غم و ی ترحیمست که ترجمهدرختانیدر 

 شود از کمانِ سنگی     می سان پرتابکه به یک تیری 

      بر پیراهنِ آتش بزنیم خواستیم وصلهمی ما با آب

 دانستیمگان را نمیهستار یِگیو سرشکستهشب و خیانت      ضربِحاصلِ ما

 گفتما چیزی می شد و در گوشِدریا از آسمان خَم می

 بردیم     اش نمیهایاما ما پی به رازِ گفته

 روندپیمان دارند از کوه باال و پایین می هنوز خیانت و

 کوکاکوال     ایِ شیشه یِیک بطری یِدرِ فلزی

             ریزدمن میاش در قلبِ و نبض     شوداتومبیلی لِه می  زیرِ چرخِ قساوتِ در

اش     آجرهایکند که ناگهان کشف می خانه    یک اشراق از کبریتِ 

              ند    های کوچکی هستتابوت
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 هایی که قفس هستندچشم
     بومی  لباسِمادری و  ندارند     زبانِ یلیتها که مکِرم

 ما چه داشتیم جز آرزو و شور          ندارندکه  ملی و شاعرانِ

 اش؟     اش     دریا جز حریرِ دلبِ سنگیو کوه جز قلهای کودکانه     جز کنجکاوی

 اندکشوری به نام زمین ی هم رفته     شهرهایِ گوناگونِی کشورها روهمه

 بخشدگی میههمه چیزِ هستی را زند    و خورشید به زبانی یگانه 

 ند     کمی سفیدها را ای یکتا     انتظارِ چشمجامهو برف با 

 گذاردی هستی     و سر به بیابان میسودجوگرید از دستِ سرشتِ یا میرؤ

 اک در خخزنده کِرمی  مانو جسم     ست در فضاایهپرند ما روحِ

 دیگرتبدیل شونده به یککوه و حساسیتِ دریا      یِاعتناییو بی

 اش     سه قفس هستند برای دیگریهنگامی که هر یک از شما دو چشم

      گیرد    ملحفه اشک را در آغوش می     زندان؟ اج به ساختنِدیگر چه احتی

 گذاردبوسد     و سر به بیابان میمی شعر راو 

 در و پیکرِ سودند     ها اما شهروندِ شهرِ بیکِرم

       و دودند شان نیز طالبِ نذر و قربانیو خدایان
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 درخشنداش میسردوشی هایِست که ستارهآسمان افسری
 برای رحیم نامور

 و به یاد اِلسا                                                                                                         

 

 هایِ کابُل گذاشتند     قبری از قبرستاندر گُلی     جسدش را چون دسته

 فشاندند و یادش را چون مُشک در قلبِ ما

     یِ آتش به زمستانِ اندیشهو دهنده بود انامیِ آشن     "رحیم نامور"

 که خریده بود    را خودکاری  آخرینگویا به رنگِ آسمان      و

 ستم به زن      هایِسیم     معدهتنِ      گیگرسنه هایِکتکِ کابل: کابُل

 / خاک و باد شهرِهای پوسیده     گیاهِ خشکِ مذهب     ِ سُنتبادبزن

      نویسد را میاشک خطِ ناخوانایِ     مدادِ چشم هنوز دارد 

 در دریا      اندیشه یِِ تنهاشقایق     هاهنوز دارد در دشت

 پوشیدن     به جان بومی را  هایِشهرِ جامه: کابُل     رویدعشق می یِوحشیقایقِ 

 یِ مذهب کوشیدن رفتن از گیاهِ پوسیدهتربرای فراروز شبانه

 شدم      "لسااِ "عاشق زنی روسی به نامِ      شهری که در آن من برای اولین بار

      ندروس بود ارتشِارشدِ  انِافسریاس      هایِگُل انِشوهر و

      های اسالمیتروریستزمستانِ قلوبِ با     در نبردی خونین  و آتش

 د     وشنباد نمیهم هنوز در افغانستان     ها را فغانِ ریگ

      دنکتکه میتکههم هنوز را  هاگونی     جانِ زیبایِ پروانهچنگالِ رقع و بُو دندانِ 

      اِلسا یِ یادِپروانه حروفِ نامِ رحیم نامور و

 ست پَرپَرناپذیر در قلبِ من     گُلیدستهچون 
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                      درخشند اش میسردوشی هایِو آسمان افسری که ستاره

 

 

 یِ دلیریشیره

 های خودش راسنگ یوهگانِ خودش را دارد     هر کهستار یهر آسمان

 های خودش راقطره ییدرختانِ خودش را دارد     هر دریا یهر جنگل

 های خودش راشعله یذراتِ خودش را دارد     هر آتش ییهر هوا

 غرقهغرقه یا نیم سوخته     از سرزمین خویش گریخته     و یهایما با قلب

      مان؟     گر چه مانده است برایدی

 ن؟     ابر همین تن استگاهسویِ ستاراندازیم به نگ میهنوز چ چرا

 د    نگاررا می یگهه زندای کو هر خامه     که خورشید را در خویش گم کرده است

 شاعرانِ خودش را دارد یهر سرزمین     ز استخوانِ انسان تراشیده شدها

 نیز جانیانِ خودش را     

      شناسیم گاه به رسمیت میی دلیری را تنها آندریغا که ما شیره

 شود!     مییِ مرگ جاری که در ساقه

      اندک با هم بیامیزنداندک تفکر     کرِو شَ  تجربهکه شیرِ گذاریمدریغا که ما نمی

      !ندو لبانِ کودک را معنا کن

 د     شوپاک می زوددیر یا  ست کهیموقتی انسان نوشته

      د جاودانه استابر و خورشی اما تغزلِ

 مان؟با واژگون شدنِ دواتِ مردمکِ دوستان     دیگر چه مانده است برای قلم
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 خورشیدی مربع شکل

 گرفتتخته سنگی از عشق بود     که جاپاهای نفرت را در بیابان اندازه می

 شان از طراریشان از خلوص و     ستونیها ستونیو سایبان

 ش از ویرانی     ایز ساختن     مهرهش اایو فقراتِ دنیا مهره

 گرفتسنگی از نفرت بود     که جاپاهای عشق را در بیابان اندازه می تخته

      از بافتن     عنکبوتی از شکافتن را عنکبوتی  خَلقو عالیقِ

      کنددریا را تعریف می پارهاست     و تخته آبیق از لقاحِ آفتاب و شکفتنِ شقا

      اهورارخی از بیند با نیمتو را مینگرد     خویش که می آینه در

      اهریمن رخی از نیم

      اشهای ستونِ فقراتدنیا مار است و زمین تنها یکی از مهره

 وجوی خورشیدی هستم مربع شکل     من اما به جست
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 شویتو چون هوایی که دیده نمی
      خواندای در تو آواز میستاده است و فوارهمیدانی در من ای

           ند     کُکفش را در پای خویش می امید بر نیمکتی نشسته     و ریگی

  گیرندی من پرمیها به قصد دریافتِ حقیقت از حنجرهپروانه

 گرداند     از خون و خیانت روی برمیو گُل 

      ا چیستیددانید خودتان کیستید     یشما که نمی

      ای را به پریز وصل کنیدخواهید دوشاخهمی

 !و عشق را دارویِ بیماران     گانهکند     و زنبور را داورِ زندرا روشن تا کندو 

 اشچشمسوزانِ اشکِ رقصد در میدانِ کهکشان     و قطرهوار میزمین دیوانه

      !زیبا هایِمیثاق یِقله ست ازما سقوطِ به خاطرِ

       اش به زیرِ چانهستاره بر صندلی نشسته و دست

         ِ حقیقت به جای دانه پاشیده در کبوترخانهو قلب

 ؟دچرخهای جهان به دورش نمیای که هیچ یک از سیارهکجاست آن نقطه
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 ی تاریکگی در زیرِ حبابهزند
 هوی     وآن هایو  از آن همه جمعیت

 آن امیدهای سبزِ بید     کوبیدست افشانی و پای و مستی واز آن همه شور 

      مجالسِ کتاب و میزهای مجنونآن 

      ه بر جای مانده است؟     که بیدار نشسته است؟چحاال 

 مانَد      انداز به شکستِ لشکرِ بزرگِ نیشکر میچشم

 ی زخمی و خونیهایخوریهایی لهیده در زیرِ پا و     قاشقِ چایچایبرگِ با 

      خورده در حال فرارهایی تَرَکو تَک و توک استکان

 جریان داشت      تاریک ما در زیرِ حبابی یِگیهتمام زند

 خدا شده بودعقل را از خانه رانده و     خودش خانه و عقده

      صاحبِ کبریتی شددر تنهایی دریا 

     ا تحلیل کردرمیهنِ  خاموشِ هایِمشعل تراز دور دقیقو 

      بخت را بازسرایی هایِ بدرخت و     یِ پُرشعار را  بهتر نگاههایِ مردهو دهان

 آن همه تشکیالتِ عریض و طویلِ پروانه     حاال چه بر جای مانده است؟از 

 پیکر گشوده      کوهیِانداز دو آروارهدر چشم

 پشتِ میزها نشستهصندلی  و  بر     هایی سنگیانی کوتوله با بدنمردمو انبوهِ 

               و آمدند حالِ رفتها در خیابانیا در 
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 گر با فراموشییِ مبارزهریشه

  ماهیآن تالطمِ      نیلوفراش آن جوانی     آن جمعیتِگلستان بود نام

 کوبیدخودش را به آنان میجانِ     هایی که دریا و ما دیواره

بتون و فوالد را      هایِدل دنیایِ نابود کند د     وودش فراتر رَوخواست از خو می

 ده پلی برایِ عبورِ خیال     و خوانن     سدی  ادبیشعر رود است و نقدِ

      دارچرخ یِدلیدر صنهیچ گُلی ننشسته بود 

           گی به عقدِ مرگ درآمده هو نَه زندو عینکی به چشم نداشت هیچ خاری     

 دریا خیلی تنهاست     شاآن همه جانور و گیاهِ درون قلب و یِبا وجود بزرگی

    ماهی یِجوانی روزگارِ تنگِو دل

  یک کتاب هستند     جِلدِ    های سقوط کرده از بامِ شرافت را دو تخم انسان

  ای از دروغ    ی با هستهو شعرشان هلوی

  قیچی به دهانِگُل  گرِدعوت شانقلمو 

  سقوطِ انسانیتیِام در کنارِ جادهمن آن درختِ معتکف

        گر با فراموشی  مبارزهام ریشه     یِ عابران به ازدواج با فردیتفراخواننده

 نقدهایِ ادبی گریندمیدر ابر دارند 
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 گذردخاطره از خَمِ داس می
 بارم برای خندیدنِ زمین است که من از آسمان می

 ام     من الل     1بیاندرونیِ این شیرین هزاران تضادِ برای بیانِ اما

             هایی به رنگِ قرمزست با سنگشرم کوهی

 رودشان مییک لقمه نان     آبروی به دست آوردنِ ها برایو آبی

 گذرند      می و خاطرات از خَم داس     اندها پُر از جواهرِ جنایتتاج

           اندیشند های فردا میترین دوستان در بطنِ خاک     دارند به بوستانصادق سرِ

 یکی از زمین برداردش را یکی شرمسارگانِهشود تا ستارآسمان خَم می

 رسد یِ نجات نمیاما دستِ انسان به شاخه

 کمانِ دیگری رنگین     ستهر درجه از عمرِ مرا صدایِ دیگری

 تو  درونِ دریایِدر      زند     از شرحِ صدها صدفِ تناقضجهزاران ماهی عاو 
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 کمانِ ابرویِ یک انسانِ مرده
 ؟     توانی به زنجیر درکِشینه میخواهی     چگویا را چگونه میدرتو 

 گریزد     شان میالیبهاما روحِ ما از ال     ندبَرها دست فرا میحلقه

 بنیاد بگذاری؟      را خواهی دنیایی از آینهتو چگونه می     ریزدمیشان الیاز البه

 اند     سرچشمه گرفتهسنگ      ینات همه از دلِ یکاک

 اندشکنجه طی کردهکفشِ زخم و یِ جامهپیچِ رشد را     با و مسیرِ پیچ

      ی تویِ سمتِ چپِ سینهچرا آن چیزِ تپنده

      بندد؟ را به تهدید و تهمت می گانهگوییِ ستاروی و راسترَراست

 ؟    است تمساحگرداب و     دیدار و شنیدارِ تنها      کرانم من از دریای بیسهچرا 

 ند     شنوها صدای خود را نمیو آبند     بیننمیها خود را در آینه تپش

      گره زنی خواهی ریسمان را بر تنِ دریاونه میتو چگ

 یِ یک انسانِ مردهابرو کمانِ     ؟وم تهمتمعص انِو به ماهی

 نشانَد!و خودش را بر قلبِ قاتل می     کندخاک را زنده میتیرِ 
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 هایِ الکترونیکیهایِ صنعتی و عشققلب
 خواهمگی را     که مرگ را نیز در آلمان نمیهنه تنها زند

 توانم ببینم اسکلت تو را در زیر خاک     نمی

 گرید     می هاها و نامهربانیسخاوتیتِ بیکه از دس

 نگرند     های ابرست که جهان را میچشم     همان آغازِ صبح از 

 خواهم     لمان نمینه تنها گریه را     که خنده را نیز در آ

 از نانِ آسمان راجان  دندانِ یِجداییم روتوانم تاب بیانمی

      جانی را که بیگانه با شنایِ راز یِدریا     گریسنگین از مادی ی راوجودِ لنگر

  یِ آواز دور از بیضه ی را کهاحنجرهو 

      جااین خواهد پرده از روی برگیرندشان نمیسَحر دیگر دل گانِهستار

     و موی بیفشانند های زمین که برویندانهدو 

         گاهده در پرتفروافتا ناگهواژها الکترونیکی     ها صنعتی و عشققلب

           هابادبانیِ برافرازندهو حشرات 

 روان در فضا      امیک پَرِ رنگین و تبعیدی من

  زنده شوم     نیز از او بمیرم      پروازِ توالِ پهناور و باالدو ب روم تا ازکه می
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 رندی
 کند روزگار     ما     نه با مرگِ ما     تغییر نمی یِگیهنه با زند

 گانِ شبهشود از     ستارشود به     نه یکی کاسته میو نه یکی افزون می

 گذارد در کاسهدارد از بالش     و میسر برمی انگاهسحرچنان زمین هم

 ماند میاستوار ایثارِ ما     ثریا هم کارد هم نوازش را     نه با     نه بی 

 ستایخانهجهان تاریک     کندمیسقوط یا 

 ایستاده است "رندی"ی شانه به شانه "الیلهگ"     عکسی که در آنو ظاهر 

      آیا با انکارِ شما گردشِ زمین را به دورِ عشق

 ؟     داد دتغییری رخ خواه ارهگهو گور و شمارِ در

 ها از حرکت باز خواهند ایستاد؟    و آب

 راهِ توهُم     بر خاک ریخته شد! ان درشها که عمرهای مختصرِچه بسیار کاسه

      اختتیِ خورشید رفاقت قامت کشید و به سو     نوازش برگ و گُل داد ما بازا

یِ جهان     اعتنا به تاریک خانهو بی     هستی ی زاللکه آبد نجویها تو را میریشه

            و مستی جاودانه جاری

 

 

 

 

 

 

 



130 

 "ه"هر اسمی که با 

      گیاهی بیرون آمد رُفته شستهدلِ آتش      از به تدریج

 سوزی     و مشکوک به هر اسمی     های آدمبیزار از کوره

 بود ایپنجرهنامِ قطارِ بی "هیتلر"شود     ع میشرو "ه" که با

 یِ نفرت بُرد     قطاری با ترمزِ بریدهمیپیش جهان را به جانبِ انهدام که 

 خِرَد هایی بیبا واگنخود      یِنیبیبه کوتاهناپذیر شک

 زخم و خون را     یِ روزگارِادراز     یِ دیگرهاو استوار در بریدنِ سرِ چراغ ِ سرزمین

 تواند کرد! مارِ هیچ ذهنی فراموش نمی

           نمایان شد تدریج از دلِ آب     اسبی سرکشبه 

 و حروفِ الفبا همه شرمسار ه آدمی    بد خِرَبی یاعتماد یِ افسارِبُرنده

 بر زبانِ هیوال     شان از غلتیدن

 توانند کرد     هرگز فراموش نمیدرازیِ بالهت را 

      !گیمرگ و زندهِ دو ریلِ موازی

 

 

 

 

 

 

 



131 

 کرامتِ گیاهان
 اش از سنگ      اشد     و کوهی را که دلآبی را بخواه که خیس نب

 ام قلب     سنگی از من رنجید که چرا به او گفته     و آتشی را که منجمد باشد!

 قربان      عیدِو آهنی که چرا جان     عیدِ دشنه 

 !ندا روزِ کشتار خویشجشنِدر تدارکِ  و ماهیانی که

 سیال     پرواز و و باال    خاکی را بخواه که مثل هوا نادیدنی باشد 

 پا      افتاده در زیرفروو هوایی را که مثل خاک سنگین و 

 ام خون     و خاکی که چرا جسمتهعقیقی از من رنجید که چرا به او گف

 خشک از آن شد آب و جاودانه عازمِ سفر از ما

 پکِ فلزات است کیِ رویِ های کردارتان سفید کنندهکه شما سبزه

      رداسپمیآتش  را به دستِ شخود جسدِ غوکی

 خاک باقی نمانَد     یِخوارخانهترین اثری از او در تا کوچک

 آویزد     میبه دار و گیاهی مرگ را 

           خویش آب ندهد تا آدمی دشنه را برای گردنِ
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 کودکِ شعله در آغوشِ اجاق

 ای     اما آن علتِ اُوال رارا دیده من مثلِ از میوه     تنها پوستتو از 

 شوند از اوهم دیوانه می هایابند     حتا هستهها هم در نمیحتا هسته

       منطاعون     مداد!     ای یارِ دادگرِ روید     از کینهاز دروغ جذام می

 ن     مردماانچنان مرا دور بِبَر از یِ گیاهان     همانهای خواهرِ تن     امای رفیقِ راه

 شناسیریه را میتنها گتو از من مثلِ از پیاز          ـ یِ تهوعانهتن آن برادرانِـ 

 اندهم که سیر شده باشند از نگاه     مناظر هنوز گرسنهها هر چقدر اما چشم

     و تیرِ رعد شود     کمان دیوانه میکه رنگین     گناهی چه رنگی داردبی

      ؟پوشدبه تن میرا پزشکی روانلباسِ 

 گذارم اسرارم رامیمداوای جذام و طاعون و وبا     من با خودکار در میان  به

      نواز و گریانچنگعمرِ تو سوخته است     و دود      آیدتابه تا به خودش می

     هستی شده است اوالیِ آشوبِجُستنِ علتِ  یِراهی

 های خودش زنده استتنها از انگشت کشیدن بر سیم این قانون

 شناسندا در سطح میدیگر را تنهکه یک     هستند و شعله و اجاق فرزند و مادری
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 از سرزمینِ وحوش
 تأثیری نداردجهان  یِزنجیر     بر جریان جاری وجود صخره و سد و

 بر جزر و مدِ عصب     همان گونه که تصمیمِ آدمی 

 مرگ از ازل وجود داشت در درون کوه     تنها کاری که کرد تیشه قطارِ

 چون تیرِ آرَش ترَوَد     عاقبکشفِ آن بود     پَرِشِ پلک تا هر کجا که 

 بر خاک بنشیند     بر درختِ گردو     یا باید 

 خواهی دریایی از خشکی را بنیاد بگذاری؟تو چگونه می

     و سیالیتِ نسیم      است یک قطره جوانه زدهدلِ جهان از 

      های مردهتأثیری ندارد بر برگ

      مسارسرهای شر شناسنددلی با انسان را نمیهم

      به تن پوشیدهرا های باران دیده و برف گرگو 

 ترکد   دلِ یخ می دیر یا زود      شان پُر از شعارِ آتش استدهان

     اش یعنی ذراتِ بخار را     آسمان در آغوش خواهد گرفتو اطفال

      مانندبرای همیشه در ترکش باقی نمیها چشم

 زند     ستاره از سوسو زدن سر باز میاما      یزنندوانه مجها ها بر ساقهگوش

د     ورزآب از جاری شدن امتناع می     در آسمانی که تواَش نگاه کرده باشی

 زند     از تن میپرنده از پرواز و از آو     ش را اگر تو نوشیده باشیاایقطره

 پاشیده باشی تواَش دانهاگر 
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 ای از کسوفبا پوزه ریجانو
 تر از سنگ بودیجا     ببین تو چه سنگترکد اینغصه می دلِ سنگ از غم و

 رقصد     ات میهایکه هنوز جهان در استخوان

 ف قاتلِ آسمان استوات جشنِ تولدِ آب است     کسهایو هنوز در چشم

 فاشیسم یِلفظِ جنگ و لهجهتر از آسمان بودی     که آسمان ببین تو چه

 بر تو گذر داشت     سنگین چون ابری 

 گوییگان سخن میهستاردرخشانِ اما تو هنوز با زبانِ 

 شان     آمیختند و در تکامل    دیگر تصادم کردند با یک در ابتدا دو واژه

 رفته مثل اسپرماتوزویید و اوول     شعری را آفریدند رفته

      ودانه در جهان     جاول و ویالن رها کردند  را و ما

 تر از واژهببین تو چه واژه     است پایانهای بیاتفاقیِ جا عرصهاین

 که پا بر زمین استوار کردی     معناتر از معنا بودی از تصویر    تصویرتر 

 از فاشیسم      یهایی با دو ابروو توفیدی بر چهره

 شان روییده     هایه بر کتفدو کین    که به جایِ بال  را آنان و نکوهیدی

           بُرندمی یکیرا یکیبدنِ ماه  اعضایِ      تابشبه قصاصِ و

 گذرم     با پاپوشی از صلح و دوستی از خارزاران می من

 بندد گان نطفه میهواژ یِتحریرم ستاره از مالقاتِ تصادفی و بر میزِ

 به آسمانی مبدل شد رفتهرفته در تصعیدِ خویش   پیاله در آمد و  ابری از
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 ای از نوردکمه
 دداشعار میکه سراسرِ روز را  یآن پای     چه شد آن پا

 بیاید بیرون و انقالب کند؟     از خودش را جِر دهد       خداخواست خشتکِو می

 ندهای پاک پشت کردپیمان یهمهبه ها چرا خشت

 پول     ولی به نامِ غبه دنبالِ شان روانه شدند هایو دیوار

 ؟شان در آمپولبرایِ تجویز به بیماران     قال و غوغای

 نوشت     می عصیانچگونه بود که ظاهرِ پا را 

 د؟بو گی حاکمهاش ماندن و گندیداما  بر باطن

 خواندمندِ پاهای آن زن نماز میدر محرابِ سخاوت یکیر حاال

 د     کنمیوار دعا در پای آن کیرِ بزرگ یکُس حاال

      یم     از آینه و     اُتو کردن زُهد نیست تردید دنِو ما دیگر مشغول زدو

      به جا مانده است ای از حقارتبا یقه از شما پیراهنی و

 اش آویخته     ردنای که کراواتی از گسکهو 

 د انگشتِ پایِ حیوانات هستن ناخنِ زیرِ چرکِ تانهو اندیش

         ای از نور؟کجاست دکمه  پوش   جامهاین ظلمتِ در 
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 ارمجبوریتِ اختی
 داشتنی را تحمل کردمخواه و نادوستبهمن سرزمینی نادل

 برای آن که بتوانم تو را بنویسم     و نسرینی از تو را به یادگار تنها

 گی رفتروزگار باقی بگذارم     نسترن اگر تا سرحدِ دیوانه در

 ات پخش در اشیا     بود     ای چهره برای تو تنها

 هاات پراکنده در دهانای کالم

 ی خود را نیافتای که غنچهکند     شاخههیچ مرهمی زخمِ شاخه را درمان نمی

 !یا یافت و دریغا که چه زود از دست داد     یا فقط تصویرش را در سراب دید

 ن تا نمیرد     پزد مرگ؟     که آن سرزمیبرای ما میرا چه دیگی 

 کندداشتنی را تحمل میخواه و نادوستبههنوز دارد منِ نادل

 ار از آن است که معده دارداختیکند تا تو را بنویسد     مجبوریتِ تحمل می

 از نامتناهیتِ روح سخن بگویدکه هر چقدر هم  که روده دارد     و آدمی

 اش از تن استدرماناز باش از تن     است     باز زخماسیر در تن باز 
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 گزینخالِ خلوت
      شدات آسمان خواهم باشی     من برایای اگر تو پرنده

 باشی ایاگر تو رودخانهتا بر آن بنشینی و آواز بخوانی     ای یا شاخه

 یا اگر بخواهی برگی          ات آب خواهم شدمن برای

      سنگِ صبورت باشد      تا     اتشیفته و شنوایهمراه و  تا

       شیفته و تنهاکه آن کمانِ    جز صفری کوچک هیچ نبود جهان در ابتدای

      کرد     کمال را از دلِ دردمندِ خود پرتاب 

 پدید آمدند      ی یک سیبی جدا افتادهدو نیمهو 

 اگر تو آسمان باشی          / شدهدرختی گم یِابدیجستجوگرِ 

 ات ابری خواهم شد     یمن برا

 ای باشیاگر تو قطره     های دوردست خواهم بردات را به سرزمینو پیام

 را ببوسد هاات اقیانوسی خواهم شد     تا بادبان نسیممن برای

  ای باشید     اگر تو چهرهخورورق ب یو وقتِ زورق به بهترین شکل

       آن خواهم شدگزینِخلوت من خالِ

 صفری را آهسته بنگارد سرگذشتِ آن ه آهستهتا خام

             دسرز که از او درختی جاودانه
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 شعلهقی بیجاا
 گی     هد زندچه چایی برای ما دَم خواهد کر

 ؟     و ستاره برای آسمان دامی     شعله هستیدمادام که شما اجاقی بی

 دننامرا سَر می شانخود دُمِاینان چرا 

 ؟     دانندان اسرار میرا حاوی هزارچ و یک پو

 ی ترازو گذاشت وان در کفهتحیف که آفتاب را نمی

 !د     و استکان سرشار از ستارهسار شوسایه باال رود و شرم تا

 گذرند     ها میوجویِ یک حقیقت از چهارراهی کفش به جستدو لنگه

 است ناکسهم معنایی یهست یِدر هستهآیند     مأیوس به خانه باز می و

           شودکنند     و لبِ میهمانان تلخ میکه مغزها از او دود می

      سوزانَدرا می اخالق مرزهایآتشی 

      جاحیف که سرِ شاهین بریده است این

      یِ ترازو به خاک سپرده شده     و یکی از دو کفه

 ! تیا جنایبریزند  او چای کند که درمینفرق  و برای استکان

     عاقبتای دست و دلِ ما را گرم خواهد کرد چه شعله

      گریزاناز هم  د ویاهنگامی که شما با هم بیگانه

      چینند؟برمی آدمیان را مثلِ دانهشان     هایبا منقار احزاب و ادیانو 
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 در ابتدا تازیانه بود
 ایداش اینک شما به نگاه تبدیل شدهایهدر چشمو      ما را بلعیدنورِ او 

 دارند     اش میناظران دوستنگاهی پراکنده در مناظر     که 

 نشانندنثرش می ناثران در کشند     واش میکه ناظمان به نظم

 !در شأنِ ما نبود که این همه زود     به مرحوم موسوم شویم

     بینیموجوداتِ ذرهدریغا که         انعاشق ی مسلط شود بر گیسویِگهو پراکند

      !اندطلسمِ اسرارِ جهان     نادیدنی و افکار و عواطفِ     دست دارند کلیدِ دنیا را در

     ناظمی داشتیم در دبستانی در دورانِ کودکی     ما 

 قرمز ابتدا گان را هاش واژکه تازیانهی     ناظمی ی گورستانهمسایهدبستانی 

 کرد     گانِ خُردسال را فلک میهکه ستار     کردمیکبود  سپس

      کند   وِزوِز می ایعقده    شما  هایِدر گوشتا حاال      او صدایِ ما را کُشت

 ند     دارسر از متکا که برمی    هر پگاه  نگاهمردو 

 خودشان را بر داری از تاراج بیابند     یِ گیزنده

 نه!         گذاری برایِ نوردام و دیگران را در حالِ

 اش به این زودی نبود که لباسِ سفیدِ عروسی در شأنِ فواره

      زار     و خاطراتِ خُرمِ کودکیدور شود از شعر و نثر     خشک شود چمن

    یِ دودیتبدیل شود به خیمهسرِ ما بر فرازِ 
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 ای که توییپرومته
 برای لیزا 

 

 جویندای میبهانههر یک گانِ کوچک هکه ستار     ی هستیتو آن ماه

 اش را بشنوندند و آرام بگیرند     صدای زیبایتا در کنارش لنگر بینداز

      هر نگاهبا  اش بهره بگیرند     و جانلطیفِ از گرمایِ

 من هرگز ترک نخواهم کرد آسمانی رانه     ای بنوشند     اش جرعهاز زیبایی

      آبی و بلندبسیار  ات بهارانبهایِست     ای ا توکه مادرِ 

 حسرت نابینایان از آن است      یِهمه     ات پُر از مهتابیای خانه

      از آن کهو ناشنوایان      بینندرا نمی وت نازنینِ که صدایِ

   کند از نیرو  شنوند     استکان را عشق سرشار میرا نمی وت  وجودِپذیرِرنگ دل

 شود از اومی یزارو هر روی گُل

      اندبسته "پرومته" دستانِکه زنند     وقتی ها یخ میها و نوازشبوسه

      آیدگی میهزند به سویِیکی از آن سویِ خیابان ای که تویی     پرومته

      رودمی به سوی خیابانمرگ  ن سویِیکی از ای

 ی از پرواز     و ترازویبا دخلی از جان      ماهِ جاوداناما در هر دو حال 

 ی که تویی آسمان     آسمان است یِیِ آبی و پهناوری در گوشهازهصاحبِ مغ
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 زورقی شفاهی
      ما یِرهایی عدمِ پریشانی و هاستجان یِناکیاز چسب

 من کاغذی بودم که پس از آشنایی با کلماتِ تو     

 را ندانست      مستقل شنایِ دیگر هرگز طعمِ

 دیگر     شان به یکفافش عشقِ شن و دریا با وجودِ

       زننددیگر طعنه میبه یکگاه آشکار یا پنهان گاه و بی

 زنندشان آهنگِ جدایی را میهر کدام

      گیهشود زندپذیر میهاست که مثلِ عسل     دلانج یِناکیاز چسب

 تو      یِگلستانیبا راهِ  من رهرویی بودم که پس از آشنایی

 افتاد     فرواش امانِ تنهایی و اضطراب از دوشبارِ بی

 هادیگر را در دشواریکنند یکروح و جسم گاه دستگیری می

 دنطلبمی انگاه زیرکانه هر یک سهمِ بیشتری از هر چیزی را برای خودش

 بافند     نوبت میرا نوبت به  گیاستقالل و وابسته     گیهزند یِدو میله

 کتبی هستیم      هایِاسیرِ سیر و سیاحتجاودانه ما       شکافندو می

      گذردمی یشفاه زورقی    دریا یِ جاریاما بر زبانِ 
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 تو عزیزِ نامِ
 آور هستند     ها به ناگزیر عزیز  یا عذابنام

 تکانَدرا میو خودش د     خیزری که از زیرِ سرِ خواب برمیو آوا

      را در بر دارد یحقیقتافتد     به راه میدوباره و 

 اتتو آمدی و از عشقاین که در ابتدا دری به سوی هیچ گشوده بود     تا 

 گان را جُستهپرند در گلویِدربههن مذاب شد     و آوازی قرمز آقلبِ 

 ؟تواند دهان به سخن بگشایدجا میچه کسی در این پیشِشعر 

 گذرندرؤیاها می رؤیاها از کنارِ    این سرزمین آلودِهای مِهنخیابا در

 !دیگر بیندازندیکیِ چهرهبه را بی آن که نظری از زیرکی و از ظرافت 

 گذرند     ا میهها از کنار ماشینماشین

      !دنتی را چشمک زنایثار و دوس شانبی آن که چراغ

      نه در بر خشک   شود   میدر بحر تر نه  حقیقت

     آهن و پوالد یِ شکنجهگریخته از  یِهر پرنده

      اشدهانشیرینِ تلفظِ د     نزپرواز را می یِ آبییِخانهبلندِ که درِ 

 توست و شورانگیزِ عزیز نامِ

 

                    2010/  8 / 28آلمان، 
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 سرطانِ اندیشه
 در کدام خیابان در کدام شهر دوست بداری کند کدام درخت راچه فرق می

 کدام شاخه را ببوسی     و با کدام میوه بخوابی؟     

 خجالتِ چهره احترام گذاشتن  یِخویش را شناختن     به قرمزی هایِمهم ریشه

      اشکه پهنه و به میدانی درآمدن است

 اعتنا نیستبیترین چیزِ این جهان به کوچک حتا

     ردن     و به پرچمی سرخ دل بستنفرقِ سر را از سمت چپ باز ک کندمیفرق 

 شناسد     تعطیل را نمی عشق روزهایِ    یا از سمت راست     و به پرچمی سیاه؟ 

 دسازز مییاکه انسان را از حیوان متماست  "شرم"و 

 گویا آدرسِ قلبِ تو عوض شده است     

 دارد      اش قراربا آن که درست سرِ جای قبلی

 پهناورم چنانمیدانی ام     که به سرطانِ اندیشه مبتال شده یو من از آن روز

و عبیر و مُشک بر سرم خیمه      دزنام سرمیها از زمینرنگ یِمفونیکه س

     تراش را گرمکند     و قلبپرنده را امیدوارتر می    ای ناشریر و حساس شاخه

 تر را برافرازی     هر روز درفشِ خورشیدی متکاملتر     تا را حکیم و تو

 ی خاک بدوانتفحصِتری را در گونهایِ ستارهشب ریشهو هر 

     شودبه ثانیه عوض می ثانیه    بختی و بدانی که آدرسِ خوش
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 دنکنآدمی را آب می آرزویِ هاابر
 گان راهتا تمام شما زند     انتهاکاش من طبیعتی بودم پهناور و بی

 رنگارنگ و سنگ و پروانه هایِگیاه و نهر و پرنده     و تپه مانندِ

 سرانجامگرفتم     کاش من آسمانی بودم وسیع و بیدر آغوش می

 گریستمگان را در هر گوشه     چون ابر میهتا تمام شما مرد

 ننده تو را پیداکُ     و زرسیم  بودم     پشت کرده به یکاش من نسیم

      ریزندهتو  گیتی را در پایِ هایِمامِ گُلتو 

      ستا ات جاریهایتو که موسیقی در استخوان

 عالم      هایِو پدیده اشیاکنند هماهنگ می نتِ توو با 

 خواهرِ خجالت است       فکرکهولتِخودشان را      یِگیهنبضِ زند

 بال     وش و فارغتا سرخ     جهان بودم یِترین جوانهکاش من جوان

 چون تاج  را خاستم     و آوازِ بلبالنخواب برمیاز دیگری معطرِ با فکرِ هر سحر 

        گذاشتم بر سرِ تو می

 کندخورشید جیب و کیف و انبانِ عالم را سرشار از زر می

 و ابر آرزوهای آدمی را آب
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 تیری در به در به دنبالِ قلبِ خود
 رویانداز نم می    در هر قدم  که ما را     ستا در جانِ توآن آفتابِ اصلی 

 رساند     پله به اوجِ هستی میگیرد و پلهدست می

 بخشد     مسیحی را تجسد نمیی     دَم حاال دیگر هیچ

 یک سخنآسمانِ و در     ست ای فرعیمسئلهبرای انسانِ دیگر هر انسان و 

 ستا لی در جسمِ توآن آفتابِ اص     صد خسوف پنهان

 ر با معشوق     قرا دارد تا به هنگامِکه ما را وامی

 مان را زیباتر از مسیح آرایش کنیمجان

 ارمغان مانطوره و افسانه را مثلِ گُل     به طرفِ مقابلاسای از و دسته

 زنندحرفِ آخر را میحشرات در نم و تاریکی 

 اندتابند و متالطممی     مهتاب و دریا و ماشین و کامپیوتر به جایِ

   دارگانِ دنبالههبال     محسودِ ستارو گاوِ فارغ

 گزیندها برنمیوادارانِ خویش را از میانِ انسانحاال دیگر هیچ مسیحی ه
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 قلبِ پالستیکی
 ستاره و دریا را نخواهند گرفتجانِ  هرگز ماشین و کامپیوتر جایِ     !نه

 (هیچ ابری یِدر استقبال یا بدرقهیست یا خندید)ز آهن نخواهد گرو هرگ

 خواست هیچ کتابی را ورق نزندمصنوعی     می روحِ من در این دنیایِ

 کشف و دریافت     دریغا که قلم نرود     اما یِ میهمانیبه خواست میام و دست

      !نه!     دتمنای نوشته شدن را داشتن

      در پیش نخواهد گرفتپیاده را  پیچو پیچهرگز فلز راهی طوالنی 

 به گورستان نخواهد رفت     

 ای نخواهد نوشیدگان گپ نخواهد زد و قهوههبا مرد

     هر چه زودتر    خواست از این منجالب من می جانِ

      گی بربنددهبرای همیشه رخت سفر از زند

    بودند   سفیدخُرد و  قندهایی    گان هستاردریغا که اما 

 !شدندکه برای دومین بار زاده نمی
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 با گیسوانی از ابرآبی سری 
 روان     نشینان یا شببه شبماه اگر نورِ خود را نبخشد 

 کنددق میگی هفایدبی معذبِ از احساسِ

 گانگرفتهگان یا غبارخود را     به تشنه چشمه اگر آبِ خنکِ و

      گان یا مشتاقانگرسنه خود را     به یِو درخت اگر میوه

 و تشنه و زده از هر چیز     تاریک      کنندهر دویِ آنان بُق می

 آینه چقدر و تا کجا دوام خواهد آورد؟          سخن با هیچ کسو بی

 تر از شب استاند     روز تاریکهای آسمانی و زمینی همه شکستهآیین

 ها روان استها و دشتدر درهاروانی از غبار     غریزه را و ک

      ؟سرانجام به کجا خواهیم رسید ما

      مان سردشان استگانِ درونهستارکه وقتی 

 رسدای سر نمیکِشد     عاقبت واژهسر می و شاخه هر چقدر که

     آبیگان و     کاله برای سرهایی پاپوش برای پابرهنه یِدوزندهای واژه

 دق است یِ بزرگی ازجهان آینه    از ابرند؟  شانکه گیسوان

 قطره      یناش را تا واپسگیهزندبه آبی که     ن اخندو کول کج  هایو شعاع

 ی نکنند کُشاگر برادر های آهنبُراده کند!    نثارِ دیگران می

 آورندیک روز هم دوام نمی    از احساسِ بطالن 
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 گدایی سنگی
 بعد از تالطم یا رگبار          ثهحاد یِهمواره بعد از گرمی

      نشیندبه اندیشه می وتِ خویشآید     و در خلوجدان به خانه باز می

     در خیابان نشسته ثابتسنگی و  آیا ماه مسئولیتی ندارد     در برابرِ آن گدایِ

 ؟     در عبور سختِ هایِو ناظرِ سال

 م آن چیزهایی بزند     تواند به یک باره زیرِ تمامیخورشید و آیا 

 جاری بوده است؟         ابر  در میانِ او وروزی که 

  چای پشیمان است از خود را به دهانِ تو بخشیدن

 ات به خانه باز نیامد     گاه وجدانتو که هیچ

 ! صادقانه رو به رو نشد     در خلوتِ خویش ننشست و با ستاره

 دیگر هایِاز جدایی با تکهبَرَد می رنج     یِ شکستهآینهاین ی هر تکه

      استچنان استوار واالترین تصویر هم اما باز

 گانشکستهبا کشتیکمان     بر سرِ پیمانِ پاکِ خویش با رنگین

 دگیرانمی خودش را  مندر قلبِای عقل     شعله یِپس از سردی همواره

 بنشیند به تماشا ایایِ تازهه سالیانِ گذشته را انسان     با چشمهایِدیگ تا

 اصلن هیچ پشیمان نیست     از این که از آسمان پایین آمده و بداند که خدا 

 یِ خیابان نشسته     قدر در گوشهو آن

 است و ثابت تبدیل شده گدایِ سنگیکه به یک 
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 !گانهباد مردزنده
 دنیا      هایِترین سیر و سیاحتحتا در اثیری

   های تظاهر و ریا را دیدگاهتوان ایستجای میجای

 یهر پولِ دیگر ریا را شنید     پس ریال یاهای دو خرچنگ

      !اد     که دو پای زن هستنددو ریلی ب یِارزانی

 تلفن و تلگراف      هایِن سیمآیا آ

      گان خواهند بردهخبری از ما را با خود به دیار مرد

 ترین عشقما خواهند آورد؟     حتا در زاللبه دیار یا از آنان را 

 توان کشف کرد     های نفرت را میذرهذره

 بر لب      را یانغمه     در دست داشتن ورا باد چنگی پس زنده

 !رودسرزمینِ دوردستِ فراموشی مییِ پاکیکه به ن     ترنی را خرید و بلیطِ

 و زیبا      که از ربودنِ هر چیزِ خوب ستاختاپوسی دنیا

      به جای چراغها گُله از سیمو گُلهاند     اش رشد یافتهدست و پاهای

     بوده است سر آویزان     یِ آدمیگی زندهپهناورِ تاریخِ یِدر تاریکی

 صد برق و  هنوز را یک ابر      در چشمِ آهوانهنوز زند ترس دُودُو می

 زنند به مفهومِ خداگان نوک نمیهپرنددیگر  و     هزار زرق استرعدش را 

 کنند صدای را نمیگردانند و هیچ منجیسر به هیچ سویی نمی

 گویند!دروغ نمیهرگز که     گان همردباد زندهپس 
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 هاخواهممی
 خود است پیکرِ یک مشت استخوان و رگ و گوشتِ یِانسان برده

  تهی بر دوش     هایِو من خسته از بردنِ مَشک

 ترین شاخسار     خواهم برگی باشم بر باالمی

 از بلندترین درخت در سرسبزترین جنگل     

 رونده      یای باشم     به هر سوخواهم فرازترین خیزابهمی

      دوندههایِ پاک در اندیشه

      گیهگی و بندهپا زده به برد ای باشم پشتِخواهم پرندهمی

 آسمان     ننگِ و بی ابربیپروازگر در تَکِ 

 گرددنخ می تر از سوزنی نیست که به دنبالِآیا مرد بیش

 توان تن را پاره کرد وتر از سوراخی که به دنبال وصله؟     چرا نمیو زن بیش

 ها را بنیاد گذاشت؟     مُشک     زیباترین مَشیمُشک

 از قفس     ها را به نسیم سپرد و     توان سیمچرا نمی

 د؟     سازمی مسیحتبدیل به اش     هزاران ناخدا را هر نفس ادبانی برآورد کهب

 آید     از استخوان و خون و گوشت می  آدمیمفهومِ

 و فلسفه      موسیقیو شعر و 

     زنندقدم میدارند      یآسمان هایِدر خیابانای آبی با جامهکه 

     اند گریخته یزمین تنگِ گی از زندانِهمه
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 خورشید و خاوران
 آیدمی  قلببهار و تابستان را دانست     چرا که پاییز و زمستانِ باید قدرِ

 آیدمی  عقلگی را دانست     چرا که هجران و مرگِهوصل و زند باید قدرِ

 تازدبازگشت به پیش میچون ماشینی سریع در خیابانی یک طرفه     بی زمان

 آیدها میلبیدانست     چرا که ظلمت و دورانِ بی نور و بوسه را باید قدرِ

 گانه را دانست     بچه هایِها و بازیگُل باید قدرِ

 آیدشطرنج میصادقِ  هایِمهره یِزوالِ زیباییچرا که خار و 

     خاوران را  گورستانِشریف و سنگینِ بارِ 

 بگذارند و به تاریکی بتارانند هاتکه بر پشت فیلاگر تکه

           د کشیشیهه خواهند  لبکین  آشنایِها به بویِباز اسب

      خواهند رفتنورانی خانه به خانه پیش  هایِاندیشه باز

 زند     شانه می معطر نسیمی انکه در آن     سیاه هایِسفید     خانه هایِخانه

      انوگیسناکِ تابرِ تا 1367و عشق بر اش را     نانساکوجدانِ 

 اش راهایآویخته است سخنِ رنگینِ گُل
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 مرگ آنان را پیدا خواهد کرد
 کنند     می هم خدا را یِچینیآنان حتا سخن

 چال     عقل مشعلی نباشد در سیاهو یک دیگر بیندازند      گان را به جانِهتا ستار

      نداردترسی ن ماهی از دریا و پرنده از آسما

 زنددیگران میگیِ هزندموج و به همواره نوک به  اما انسان

 ندانپوشمترسک را به تنِ خویش می یِآنان حتا جامه

 بماند        باقی خشکبر بندرخت جاودانه  کشتزار تا

       نگاردمی هازخمسیاهبرایِ      یِ جاسوسی رانسخه یعنکبوت

 اش بگیرندایِ سیمرغها به جتا انسان     دکنرا عَلَم می  و خاکستری

     ادشاهِ شب است    پ اما هنوز ماه     تابداالن ظلمت می گرچه

 ستداناییکفشی از ات در اما پای     گی بر سرهو گرچه تو را افسرِ افسرد

      جویدکرکس چشمِ عاشقان را می منقارِ

باکی نیست     را  مااما      دوزنددیگر پاپوش میفاضالب حتا برای یک هایِو لوله

 شود     کم پخته میکم ایبیضهخورشید دارد در 

  نابرادرانِ ابرآلود خواهد آمدبه مالقاتِ آن      ییو مرگ در هیئتِ خدا
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