
١ 

  �و�د ِ� خودش می سختی سن�ی �ه سر بر
برا� آن �ه اگر را / برا� چه من این جا ماند�ار شدم؟ / من اگر این جا ماند�ار شدم

ِ�   �ه  ه چشمه/ داند خیلی خوب می" هچِ "همین / تو را در شعر؟/ در تو  �نجانم و
و / خواهد  ا این حال برا� اوست �ه براِ� من را می/ هر�ز نخواهد رسید شخود
/ اش آن جاست و این جا�/ نماندن است/ اش خواند شب و روز �نجی را �ه ماندن می

د*�ر  ه مغِز آن / هاِ� مقدِس تو را چشم/ �ون  اگر من نسرا*م در این سراِ� سراب
طور  مند همین �ه خطی ثروت/ ا� هم خطور نخواهد �رد سیرسیرِک ناز1رک حتا لحظه

اش را �ه  ادها  ا  ها�  اید تعر1ف �ند حال/ بجوشد  اید/ برا� خودش هم اگر شده  اشد
و / ام نماندن است ماندن/ ام و من این جا مانده/ بردنی �ه نبردن است/ اند خود برده

�نند �ه در  ا� می پرت از دره/ �ه حواِس خودشان را  ا شعر/ ِ� حشراتی ام طعمه اوهام
  هستند  ه دن اِل *ک �نج/ هزاران �رگ/ اش دهان

  
  

  
  
 

  معجون 
و د*�ران را از / �ردند ها معرفی می هایی بود� �ه خود را شاِه خو�ی تو از نسِل :شه

ِ�  ا� خون بر پ*شانی قطره/ تا این �ه در�  ه تخته خورد و/ دانستند دودماِن دودها می
 /اند �رده میتاکنون بر دوِش خود حمل / مدعا و دیدم �ه در1ا را �دا*اِن بی/ تمن نشس

شان  مهر�ان حتا برا� دشمنان تا مورها�ِ / ها زمستان)*ا برا�(در بن*اد�ذار� و آتش را 
� ها مرد� ها و جوان زنی جوان�ه / ست آن نجار اما عجب معجونی/ مر�ور�رم ب*اورند

ُ�شی  ه  و هم*شه  ا :شه/ �ند �و1د و نقاشی می شعر می /�یرد هیچ �س را َمِد نظر نمی
  �ردد می سر ودش بی�ردِن خو / دن اِل ما در  ه در



٢ 

  آید تا  ا تخته جور آید در می
دو :ا در ساحل / ؟:س چرا تنها مانده است قلِب تو/ آن قدرها هم سنگ نبود قلِب من

شان ناگفته و  ها� اما پیداست �ه سخن/ ندا زنند و معلوم ن*ست از آِن �*ست قدم می
تر  ه  سنگ ب*ش *ک :اره سِر ما را/ سرما�ه چرا نروند وقتی / روند ننوشته بر  اد می

اش از خون و  ی �ه محتوا�برا� در1ای/ اما نهایِت احترام را قایل است/ آورد شمار نمی
*ک آهوِ� �رفتار در آب  تنِ  ها�ِ  تکه تا تو تکه/ نبودم من آن قدرها هم تمساح/ ؟خنجر
رند چرا ب*او / اش پ*امی از پدر ب*اورند تا م�ر  ادها برا�/ و نوزادش منتظر/  اشی

دو لن�ه / عاقبت از *ک قلِب زنده/ رماهاخداِ� در �میِن خُ  وقتی �ه این ناخداِ� بی
/ ِ� انسان �ی تر1ن شKِل زنده �ه  ه/ �ند یت*م را متقاعد می و سازها�ِ / سازد �فش می

    دفع است؟ / اش تر1ن محتوا� و  ه/ بلع
  
  

  
  شKایت از �رگ  ه �رگ بردن

این بود حKایِت آن / تقاد از رو اه پ*ِش رو اه �ردنان /شKایت از �رگ  ه �رگ بردن
ها� *ک آتش  ِ� شعله همه/ ها� رن�ارنگ را  ه  اد داده و رو ان/ سرزمیِن ُ�ر�رفته

خورند مانند در  دق*قن  ه هم می/ شان و چاقی و الغر� / نظر از �وتاهی و بلند� صرف
این است حKایِت / ل نرسیدهها�  ه منز آیند �الغ ام می مانند من �ه  ه پ*ش/ و تخته

 ه /اند ز1ِر همین آسمان شKسته شده ها� من  ه شانه و دنده/ ات �*سوِ� چون زاغ
  /مانند در دعا حر�ت می ها خشک و بی هایی �ه �اه ساعت دسِت همین دست

ها  ه  ا� در1اِ� فقS در قصه/ چKد از آنان فرو می/ ها تر1ن اشک �اه صادقانه و بی
 ا / آیی  ا این چیز� �ه هم پنیر است هم �الغ تو خوب جور می/ تهات دست *اف خانه

تا / آید و آن د*�ر� *ک آتش است �ه دارد می/ ی �ه هم سنگ است هم ستارهآن �س
ن*می بر / ِ� متهم بنشیند و ن*می بر صندلی/ و خودش را دو ن*مه �ند/  ه داد�اه برود

  ِ� قاضی صندلی



٣ 

  .بد�  اشد علِت بن*ادِ ایزد 
  ،  ه اهتمام صادق هدایت"�زارش �مان شKنی"" اس از اقت

  
  تا دیداِر  عد�

اش  �ه خاک میل نبود و ب*ا اِن تو بی/ من ببر�  �ِ  در عقِل او �وزنی بود و در غر1زه
اش برا�  *ِک دوستان *ک  ا/ خواهد قبل از ترِک این �رگ میتلفن / خود�شی �ند

حتا اگر تقصیِر او (ها� پ*ش آمده ورتو معذرت بخواهد از �د/ دخداحافظی تماس  �یر 
را  شخود/ هاست ِ� عشX آب و علفی ِ� بی و نیز  ه جاِ� خدایی �ه  انی)/ نبوده  اشد

ها� بدِن  تأثیر� بر خS/ ا� دانم �ه �ذاشتن *ا ن�ذاشتِن هیچ نقطه می/ شرمنده بداند
شب را ُپر / و نوشیدِن *ک استکاِن سرشار از روح توسSِ ص ح/ �ورخرها نخواهد داشت

ها تو هستی �ه س*�اِر ُپر شده از وقاحت را این تن/ تر نخواهد �رد ستاره تر *ا بی ستاره
و / چنان عاشXِ مات*ک خواهند بود آهو هم ها�ِ  لبلی و / بر خاک خواهی انداخت

       ِ� تلفن را نوازش خواهند �رد  �وشی/ تقصیران هاِ� تماِم بی شیر  ه جاِ� دست ها�ِ  دست
    
   

  ترمز� در �ار ن*ست
و دست بردارند از / توانند فقS  ه �اِر خودشان برسند ها نمی دانم چرا این ِچه نمی

  اش پرت نشود و �ار دسِت خودش ندهد تا دسِت تو حواس/ فضولی در �اِر د*�ران
  سوزاند آِب جوِش  االِ� صد درجه چرا خودش را نمی/و روِح مرا  ه ناتوانی نKشاند

 ه پ*ِش :اِ� / ِ� *ک ساختمان �ند از ط قاِت  االیی خودش را پرت نمی چرا شیروانی
و اگر �از� �وچک / روح ترمز� در �ار ن*ست در پ*Kاِر من عل*ه دن*اِ� بی/ ها ماشین

ها� فضوِل  اما آن دهان/ فقS حالتی اروت*ک دارد/ ها� سرِخ سیب را �یرم ُلپ می
*ا / دانند و هیچ نمی/ �ارند ها می تشپوسِت لیِز موز را سِر راِه آ/ عاشXِ موز

   !   �ه آب چه خواهد درو1د/ اند*شند نمی

  



٤ 

  اند ها سرشار از ناموسی ظلمانی فانوس
/ اگر  ه سرعِت نور هم  ه جلو حر�ت �نی/ ات عجین �شته �ی  ا خون  مانده ا� عقب

  از شارها سر  دانی �ه فانوس آ*ا می/ شتهات عجین � �ی  ا خون  مانده  از هم ا� عقب
�ه / ات ها� مندتر از انسانی �ه دروِن رگ ها  س*ار ارج و جن/ اند ناموسی ظلمانی

/ تر از خود :انسمان؟ مانده هایی عقب و آ*اها را  ا آ*ه/ �ند ام حر�ت می ها� دروِن رگ
  او  /درَ بَ  هاِ� ندا را  س*ار  ه �ار می حرف/ هیچ جاِ� تعجبی ندارد اگر �ه آسمان

تا �جا پرتاب خواهم / خودش پرت �ند فطرتِ  �ان را از بوِ� َ�ندِ  ستاره خواهد حواسِ  می
تمام / شود شمع هر  ار �ه زاده می/ ا� آرِش چون غول زندانی در *ک ش*شه؟/ شد

تا در نهایت *ک / �ذارد در وا:سین شعله می/ �ند و اش را جمع می نیروِ� جاِن جوان
 �ذار1م / خودشان  �ذراندمیِز ِ�  شخصی �شور را تا �نند و در �شوِ  /ش:ش *ا دو �ک

� �ه َپر و ا ندهر این پ/ خواهد پرواز �ند سو �ه میخواهد  �و1د و  ه هر  هر چه می
تمام  و  ه سنِ / تشKی فراهم آورده �ه �ر چه خیلی پیر ضمیرِ  از اش را ها�  ال

  هایی نشانه/ دندرخش اما هنوز بر او می/ ها و اش اِح زمین  سا*ه
         ِ� شما  هاِ� �ود�ی شاشاز  /مآ انه جغرافی

  
  

  سلطاِن تصو1رها
حتا / ِ� او هو1دا نشد *ا ُخرده رد� از تأثر بر چهره/ ا� �وچک نشانه/ عالمتی ظر1ف

او شاید بدِن اعضاِ� د*�ر �فتم بر / ا� *ک آشناا� بر  *ا فاجعه/  ا مرِگ *ک دوست
تر1ن جانور را  تر1ن *ا درنده �ودن/ ضاعا  اما دیدم هر1ک از آن /متجلی شوداین عال*م 

را �رفت و  شها� تو راِه خود از آن �اه �ه ش:ِش تِه جیب/ �ذارند در جیِب خود می
ولی / ها اما دیدممطمئنن / و *ک ِ�رم سلطاِن تصو1رها/ آینه د*�ر�ون شد/ ترف

ی �ه �*سو1/ ش را خوب نشناخته�ذارند بر �*اهی �ه بدِن خود تأثیر� نمی/ ها شنیدم
�ان را داشته  ِ� فرشته خواهد انتظاِر تجلی ی میتا �ِ / استو خاطره عضِو حزِب خون 

  �ان؟   چهره این بیذاِت از /  اشد



٥ 

  !هر�ز آنان را نبخشا
و من  ه او نشان / ؟چرا قلِب تو یخ زده است�ه / از من پرسید اش داغ �الغ  ا آوازِ 

 زدنی از من فقS ُنک/ ندر�ود می را ا� از او الله/ هادادم آبی را �ه هر روز  اد
اش همه  هایی �ه ساکنان  خانه ِ آدرس  ه/ ها  اقی مانده است نشانه  ه  �ننده خوش دل

�نی  تو �اِر خو�ی می/ آید میشان بر  اما آوازهاِ� سفید از قلب /اند پوش س*اهوار و  سوگ
پرواِز / �ان  ِ� آزاده ی� آزاده/ �ان  زاده ِ� آدمی �ی زداِن زندهبخشایی د �ه هر�ز نمی

رن�ی /  ه عذابی ال*م �رفتار آیند/ ها ف ها و بر �نی �ه آتش و آرزو می/ �ان را پرنده
رفته اوج  �یرد و  و رفته/ بپوشد را ا� از بخار جامه/ خواهد اش می هست �ه خیلی دل

 نگت آغاز دلسر چون / اش او  از دانم �ه در محوایی اما من می/ محو شودجاودانه 
    ُرخ  اللهسفید ال و هاِ�  د برا� �الغخواهد ش

  
  

  �الهی �ه قاضی شد
 ها�ِ  *افتند �ه ُدم در آوردن مرا می/ �شتند ها می دانی هایی �ه  ه دن اِل غذا در آشغال آدم

شوند  ه دسِت  هایی �ه هی شKافته می از  افته/ هاِ� ز1اد *ک آدم بودم از فکر �ردن
تا ماه تعلX  ه خودشان داشته / س*اه فرستادنددن اِل نخود�سانی ما را  ه / ناتحیوا
 ساکناِن  ِ � نخود� ها�ِ  و تحمل �ند خنده/ و خدا هر روز ل اِس سپور� بپوشد/ د اش

دار  �اِن دن اله محال است �ه من حتا برا� *ک شب  ا ستاره/ محله و غیِر محله را
و / ن�رند  اال  ه شما می از استثنا شان بی �ه همه/ شومنشین  *ا هم /خو*شاوند
ست �ه از  *Kی از هزارانی /اندازند می �ان و جونده �ان ه�ه  ه سو� جو1ند را استخوانی

 /نوایی � نابیناِ� بی زنده�شاید آن نوا ها� چه �سی را می چشم /اند ما برداشته ها�ِ  بدن
�ه اش  و هر ص ح �اله/ شود؟ �ه �س و �ارش در *ک آکوردئوِن تنها خالصه می

/ شا ِ� توانایی ابر�  ه اندازهنشیند تا هر ع بر خاک می/ ِ� عالم است تر1ن قاضی عادل
  حق*قتی ُخرد را در آن  �ذارد 

  



٦ 

  شماِر یوسف هاِ� بی چهره
  شما :س از / ا*ستد خیزد و رو� دو :ا می می�ه بر  ا� �رده ١ِخپ �ِ  مثل پرنده
ان را تکان دادید و خود را جمع و ت ها� پر و  ال/ ها� سوس*ال*ستی ِ� نظام فرو:اشی

 وک  ه سودها و ن طلبی اما در امتداِد همان فرصت/ جور �ردید برا� پرواز� د*�ر�ون 
/ در مغزتان را ها�ِ  سن�ین �ردن همین س ک/ ها همان چراِغ د*�ران را �ور �ردن/ ها زدن

اش  رو1ی همان خوب/ رو ا� *ک خوبر ب/ دنشناس ها هم خوب می تر1ن آسمان د*�ر ابله
سود و جمع تر1ن جایی از  و درخشان چون ستاره در دوردست/ نامه است تر1ن شناس  ه

X1ه هایی  ِ� دست هندن� و رسوا / ِ� مسیِر پرواِز هر پرنده  هدنده و نشان / ها و تفر�
ِ�  هاِ� افتاده در چاه و برداشته نقاب از چهره ا� نام/ *عنی �ندِن چاه /شان فرصت برا�

از دیر�از  ن ترازو�ِ آتا / :اشم از هم من هر شب در خو*ش فرو می/ ها یوسف
  در1ادوستِ   ها�ِ  �ی این  ار براِ� �فه/ اش بر  اد رفته آرزوها�
  ها را بر�ز1ند دو چشِم هش*ارتر1ن چلچله/ خو*ش

  

  ها بودند محبو اِن من قور�اغه
�جاست ُتن�ی �ه ! ادرم/ مان َتنِگ جایی بود �ه نبود*م دل/ ما در هر �جایی �ه بود*م

/ ِ� دیدارها را؟ �ند این �رسنه میسیر / �ند میتکثیر / ِ� جاها ِ� همه ما را  ه اندازه
�ه *ک الکترون  ه نظِر / شود تر می چنان/ شود تن�نایی �ه از نواهاِ� دو نی چنان می

دان  در زه ها فلفل/ ِ� بزرِگ من افتاده بر دیوارها و سا*ه/ آید شاخ و ُدم می تو غولی بی
�ه در1ا را حتا راه / من؟ ها�ِ  �جایید ا� نمک/ چنان �ه در بهشت اند جا خوش �رده

در جن�ل و  /�ر1د و و متر در *اِد ار�سترها خون می/ احوال � ثبتِ  دهند  ه اداره نمی
/ ِ� روانیها �اِن  مِب اتمی و شKنجه قدر  ه �ار َبرنده هر چه/ در �شته در�ه/  �وه و دره

و / *ک ماهی است پدرش�ه  او هر�ز اقرار نKرد/ فشار آوردند  ه آن عاشX/ و ه ا
  /جا ن*ست جا و هیچ ر� �ه ایندر  ازااش  شغل

  �ی است فروشنده

                                                 
  حالت ِکز کردن و در خود فرو رفتن: ِخپ کردن  ١



٧ 

  نامحدود ها�ِ  حجم
از تصو1رها� و1رانی �ه در / رود تا حواِس خود را پرت �ند تلو1ز1ون �انال  ه �انال می

و حافc / ها سِر آشتی ندارند هایی �ه  ا �لنگ �انو از و1ِر من برا� / � توست حافظه
هاِ� آهِن در  �ر1زد از تکه طالیی د*ار  ه د*ار می/ ستود ِ� عمرش آنان را می در همه

�ه من *Kی از / زند خداِ� خ*ام می هاِ� بی و خ*مه در خن*اگر� / ِ� شما سینه
ِ� آسمان در حXِ هیچ ِ� فرجی از سو  �ی �نم  ه نبوده و اقرار می/ اش هستم ها� ستون 
/ پیچانند اش را رادمردان می تر1ن عنایتی نسبت  ه رادیو1ی �ه پیچ *ا �وچک/ سن�ی
اش ُ�لی �ر1ان  ها� در خواب �ه/ �وتر1ن �س در این تصو1رها همین و1رانه است راست

ست در  چی/ �ان بن*اد ننهاد؟ را فقS در واژه ش�ه م�ر فردوسی فردوِس خود /و پرسان
�ی  ه ص*اد و  سرسپرده/ َپرها� متفKرش �ه الینی نهاده  این زنی �ه سر بر�  سینه
     پذیرند؟ حجمی محدود را نمی در پرواز

   

  
  

  سِگ پدرسگ
ن م/ پرت �رداند�ی را  شها هر  ار �ه حواِس خود ها و قالب تقال از تقلبپرتقاِل ُپر 

تواند  ه  �ه جرثقیل می*ک  اِر د*�ر متقاعد شوم و / ها را دوست بدارم توانستم دره
ها  �وه/ ِ� ان�ور  اال روم اگر بتوانم از فراموشی/ اگر بخواهد/ اکسیژن ارمغان �ند/ انار

" قاد�تاع بی/ "و از چشِم موران/ د*�ر  ه چشِم  اغ ان چون مورها خواهند آمد
ر جا در هر مغازه و ه خواهم بود من دو اره این/ هد بودتر1ن اعتقاد خوا داشتنی دوست
� /  در جدال  ا ر1سمان بر  اد برود/  ا اآدم حتا اگر دو*ست  اِر د*�ر هم سیبِ / خانه
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    ! ا� جالدم
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  انداز1مسقف  شKاف*م و طرحی نو در  فلک را  
"cحاف"  

  طرحی د*�ر
 غداد و چه  چه/ تلخ است روز�ار!/ قنِد آن زن را  شKن/ ات  ا قندشKِن در شورت
!/  ه ساِز هیچ �س نرقص اال  ه عسل/ !ا�  ساز و ازآن ملحفه/ بلخ را شعاِر خود �ن

ِ�   ه اضافه ستکاناست در ا" �وک وان"این / ِ� ناف و �وش  س:ار فقS  ه دایره
�اه  �ند هر از چند و جدا می/ زند روز�ار  ه قلب ام می ام �ه ت*غ آن من/ ا� قند ح ه
تا / دارد زنبورها را از قرآن و �سیل می/ م را ِ� اجداد ایی از سرزمیِن  استانیه تکه
ان  ا هم دست در دست و رقص/ را  ه هم" �و�ن""ِ� ما و  و م*انه/ ها را ن*ش زنند دامن
/ شان �ن*م ِ� ش:ش  ه اضافه/ ها بخند*م و تا  ه ر1ِش �وسه/ رو*م من و ساطور می

Xجامه است نشانه  �ِش پی/ و �مان/ اش �مال در همین ناف است و ماِه آسمان عاش
ها جدا  و دسِت شما*ان را �ه سر از تِن پروانه/ چراِن امامان را �رفته چشِم چشم

تر  برا�  ه/ اگر �ه من و تو ا� *ار ها ن*ست د�مه ها و جدا از این �فته/ �نند می
     ِ� قندساز� را بر1ز1م  طرِح دقیXِ *ک �ارخانه/  ار ورده شدِن ر1اضی اینخ
  

  داران :اس
 ا این / ا� بر آن  Kارم نKردم �ه حداقل دانه/ نشستم �ناِر آن �ور و م� عمر  همه

 ه خواسِت چه �سی / خاسته منبر / �ان د*�ران هستند و �ردم �ه نشسته وجود فکر می
تِن *ک ُ�ل و هزاران /  ه جاِن تنهاِ� تو افتادند؟/ شمار بی �انِ  چون مورچه "داران :اس"

و خودش را در / ا� �ه فکِر بلند و عمر� �وتاه دارد سیره/ سراید ن*ِش زهرآلود را می
حتا از ید �ه تارتنک مستانی را تن/ اند *ا او را  ه جا �ذاشته/ �ورها  ه جا �ذاشته

/ *ا نساختم/ شان آش*انی نساختند نزد*کسبِز ر مِن و د/ رستاخیز  ه هوش ن*امدند
اش  انبوِه م�سی �ه توفان  ه جان آن/ آید ِ� عظ*می از ان�ور  ه نظر می خوشه
  اند *ا انداخته/ افتاده
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  وا:سین دانه
ر از خا� �ه آ ن دانهآ/ تر از همه خواهد بود تلخ /اش تلخ �ی � خرما زنده در خانواده

 ه ُجرِم / برانداز *Kی خدایی خانه اش را *Kی دستی �ه ان�شتان مثلِ / میرد همه می
اصلن  ه فکِر  قال / �ارد دار در خاک می َبَرد و مانندِ  َ�َند و می می/ نخواندِن نماز

 اش و  ا دو چشم/ جا و  ه دار ب*او1زد ِ� خودش را ب*اورد این رو1ی ترش رسد �ه نمی
ا�  و من خودم  از هسته/ اول از همه *ا آخر از همه/ ها� مرا ببیند �ه موشی جنس
تر1ن �ر�ه هم  �ه ناشور1ده/ اندازها چنان خواهند سرود اش را خاک خواهم شد �ه هستی

س�ی  ا / خواِب دار�ان و برود راه  ه راه بچه :س بیندازد توِ� رخت/ عاشXِ نمک شود
غافل �ه / �ند خود را پ*امبر معرفی می�اِه در1ا  در پ*ش/ ر1دمروا چند چشم و چندین آِب 

تا / خند� د*�ر  اقی نمانده است لب/ ِ� ُپر جمعیِت تسب*ح برا� آخر1ن دانه از خانواده
جیب پ*ش آید *ا :س اش موجود� ن �*اهان ال�ِ   ه �ه از ال/ بر ل اِن تو  اغی  شKوفد

      خود  ا لچِک خدا بنامد  ها�ِ  بچه/ اش را ها� عجیِب در جیب و پ*ام/ رود
  
  

  خانه عجب
�ند فرود ب*اید و بنشیند بر  قدر سعی می �ه هر چه/ مثل �بوتِر نیرومنِد در اوجی

و  اور / ات آسمان است �اه �ه جا�/ تو نتوانستی �ه ب*ایی و  ا ما بنشینی/ موجی
  /�نی �ه این سنِگ �ر1زان از خلXِ عمرش را وقِف خالقیت �رده نمی

و / مKرر موقتن مداوا ها�ِ  �ذار�  ِ� خود را  ا تخم ا� ب*مار�  خیزا ه/ بیزار از خلX  اشد
ها �ه حاال شب و  این/ �ند اش �می امیدوارتر می ها� مرا  ا ب*ایی و  ا ما بنشینی

ه زده �ان را  ه سین قدر سنِگ ستاره چه/ شود روزشان صرِف سودجو1ی در جو� می
این تیِر از !/ در1ا �ذاشته بودندپر و  اِل را چون تخم ز1ِر  شما �ِ  �ی �ونه و چه!/ بودند

عجب است �ه هنوز / شناسایی تر1ن �ارتِ  ِ� داراِ� موقتی ِ� از راست آمده ه چپ آمد
    !�ند امیدوار می ه آینده �انی را  پرنده
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   ه سالمتی
�ه  ه / ی بنوشم�رم ها�ِ  تو شاشید� در شعر تا من دو اره آبجو1ی سرد را  ه *اِد قلب

ها� ق*ام �رده برا�  و  ه نجاِت قلفه/ �وشند سرشار از مرگ می ها�ِ   طالِن  طر� 
*ک ُجو  اور  �ِ  �ه  ه اندازه/ زار است شKسته همین ش*شه �ندم خودش متولدِ / حق*قت

چرخد چون  �ند این ت*ِغ الhردار� را �ه می چه �سی *اور� می/ �ند �فتاِر زاهدان را نمی
رفتن  ه َجو�  بو1د �ِف زمین را تا بداند �دام آبجو هوا�ِ  و می/ *ک اتومبیل ها�ِ  چرخ

ِ� شاهینی شاد �ه  �اشانه  ه/ ِ� درخشاِن شعر و فلسفه را  ه خانه/ بلند را دارد
راننده *ک �الغ است / �یرند ِ� د*�ران را می �ه هستی/ ِ� آنان شاشد  ه هستی می
زنان و مردان ارزش  ِ� ارزنی برا� جانِ  حتا  ه اندازهنه  و/ ها اعتنا  ه تفاوِت خ*ا ان بی

ِ� ضِد مرگ و ضِد نادانی پ*اده  خانه اولین ِمیدِر  ـ لطفن مرا هر چه زودتر َدمِ / قایل
    !  �نید

  
  دندان و ِرندان

و �لو1ی / �سی مغروِق فقر است در جایی/ همین حاال �ه من مغروِق نوشتن هستم
دو ثان*ه اگر زودتر / ها� َ:سِت *ک جانی *ا  ه دست/ ینشود  ه ر1سما فشرده می

خند  داد  افتِن لب و میله ادامه می/ *افتند ها نجات می شاید این �لمه/ رسید آن مالح می
ا�  �و*م �ه �جا سه "�ونه" ه / افسوس �ه آسمان ن*ستم تا قبل از رخ دادِن فاجعه/ را

سِر / مانده بر در1ا ِ�  اقی :اره آخر1ن تختهو ِ�ی / ِ�شند اش را می انتظاِر بوسه/ چاقو
 انو  ا ابرواِن هزار / ات سال پ*ش انهزار  ها�ِ  همین حاال  ا چشم/ سطر� تازه خواهد رفت

یِل د*�ر و ناِم ِ� من �ه هر  ار  ا شما در  اره/ مغروِق تفKر� تو / سال  عدت
ام برا� نوازِش  ها� دست و  ا/ ام �ه عاشXِ قنار�   ا �لو� / آ*م جا می  ه این/ د*�رتر� 

 نشد چرا اما آرزو�ِ / ِ� ز1 ایی در تمام جهان شده است ِ� مسا قه عنKبوتی �ه برنده
تا زمین ناگهان چون نهن�ی ز1ِر :اِ� آن قلِم / این م�ِس عینKی حتا *ک  ار برآورده؟

پزشک بتواند عاقبت  ه راحتی مشغول  و دندان/ دهان  �شاید � خو  و خون  � سودجو 
  و  ارش شود �ار



١١ 

  
  در1غ و درد �ه تا این زمان ندانستم
Xبود  رفی Xه  �*م*ا� سعادت رفی�  

"cحاف"  

  ُ�ِل ساعتی
اش  �ه عاشX/ نشسته اش هایی �ه تن�اتنگ ا� بود� �ه  ه عقر�ه ساعتی تو آن ُ�لِ 

و1ران برا� خود  ها�ِ  آینده و مKان ها�ِ  و تنها در زمان/ �ذاشت وقعی نمی/ بودند
زند  َپرjَر می/ َتَرکهاِ� ُپر  ام مثل سنگ ام من �ه قلب *افته نشده/ ُجست یمعاشرانی م

 این است خار� �ه  ه رسِم ارمغان«:ا� �ه ب*اید و  �و1د پرنده برا�ِ / ا�  اران قطره برا�ِ 
چنان / انسان خدا و بی چنان بی/ ِ� خألناک حاال این خانه/ »اند *اران ات فرستاده برا�
/ ِ� زنبورهایی ِ� مهلکی دارد برا� ن*ِش ُ�شنده تن�ی ساز دل ساعت �ه آن/ عطر است بی

ِ� تک و تنها افتاده در المKان و  و این �وِش بر1ده/ �ردند �ه در �ذشته پرواز می
�اه آواِز معشوقی را  شنود �ه  اما �اه/ دهد حتا از آِن ابلهی  اشد ترج*ح می/ الزمان

بی آن �ه  ه جا آورد مرا �ه  ه جا� تماِم / انزار  زهزند در سب َپر می روز مثِل پروانه هر
 ا  / ها تقو*مدروِن از پر1شان �شم  سر می/ نشان *ا مانده اما پراکنده و بی/ *اراِن رفته

oها� سن�ی سرد  َتَرک تا تو �ه در/ وقفه بی ها�ِ  ام در پنهان �ردِن اشک نهایت احت*ا
هم*شه و همه جا و  ا همه �س / وخودت  ه بیرون دروِن سر �شی از / ا� رو1یده

        شاد  اشی 
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  دان ارژنِگ مانی در ز�اله
خ*ا ان  ه �وچه  ه �وچه و / مقصد نه و بیسال  سالنه/ اش در1ا  ا دسِت در جیب

ها برا� چه هی دوِر  عقر�ه�ه / �ند فکر می  ا خودش و هر �س/ رود خ*ا ان می
اش  چشم/ درو  آرام از من :ایین می و آرام/ �ند ی�لید� تو را  از م/ ؟چرخند خودشان می

/ *ا دیروِز آدم*ان/ ن اتاِت امروزند/ آدم*اِن دیروز �ه بیند و می/ چرخد  ه روِ� اش*ا می
اما / اندازد �ه منافِع ما را  ه خطر میحق*قت فقS وقتی تلخ است / ت استامروِز ن اتا
حتا قرار� ندارد  ا / ست دادنچیز� ندارد برا� از د/ ِ� شاد ِ� آبز�  این حشره
ها� آن  این دن*ا هم ماننِد مالحت ها�ِ  مالحت/ تند  ه ساعت ن�اه �ند تا تند/ ا� قور�اغه

از / �ان شان را فرشته ها� �ه �اوصندوق / ا� متعلX است تنها  ه �اوهاِ� آبی/ دن*ا
ِ� من  بختی ِ� خوش زمهال / �نند ط قه حمل می و در بهشت ط قه/ جا  ه بهشت این
چنگ و چغانه  �ه بی/ و خالصه �ردِن سه زمان در *ک خرچنگ/ مانی استو  خان بی

 "مزدک"/ را ا� آشنا بیند چهره ُهو می *ک/ رود چنان �ه می و هم/ رود اما شور1ده راه می
ها را  دارد خ*ا ان/  ا جارو1ی در دست و ل اِس مخصوِص جارو�شان/ را �ه در ت عید

     �ند  جارو می

  
  

  فشان شآت
/ »ملحد«:�و1د مال می  ه دست/ اما  از َبدر!/ قدر از چشِم �یرت خدا چKیده است چه

/ �نند ها را  ه دعا دعوت می تا انی �ه دست  ه سو� لحدها�ِ / چKم من  ه  اال می
من  اشِم جاهاِ�  /»ا� قدردان �جایی؟«:�و1ند �ه می/ میهمانان موهایی هستند طالیی

قدر از  چه/ ا� هم  اشد تواند قهوه میهمان می/ وت در شلوارِ   ا شمعِ / جاودان هستم
در جن�لی / »مؤمن«:�و1د مال می  ه دست/ اما  از َبدر!/ چشِم �یرت اهر1من چیده است

�ه نه جسم / شخِص رخشانی �ه هم جسم است هم روح/ اند اش �بر1ت �ان �ه رو1نده
   Kَر� �ه سه لب دارد از شَ / رود �ه ُشKر�زار است  ه راهی می/ است نه روح
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  هاِ�  اران هایی  ه شماره چشم
و این عدس / اند *ه نه ها مقدس ِ�رم/ نمی دانم  ه تو �فته بودم �ه در مقا*سه  ا تو

خواهد رو�ید و خواهد محو / تِر از حلزوِن تو را :ایین �ردارها�ِ / ست اش در1ایی �ه دل
 ا این شخصیِت / سخن ن�فت بود اما حX  ا آن خیزاِب حتا اصلن �المی  ا تو/ �رد

هاِ� حتا *ک  ار  در ز1رهاِ� زمین هستند سنگ/ آوَرد است خود را تا این حد :ایین نمی
اند �ه چرا  س*ار�  و متعجب/ �ان براِ� د*�ران را پزنده روِ� آش/ خواهند ببینند هم نمی
ما را  هایی معاشرند �ه دهانِ  هنوز  ا شاخه/ �اِن سر  ه سنگ خورده از پرنده

در1اِ� / شود ا� �ه از �مانی پرتاب می دانم �ی  ه من �فته بود قطره نمی/ سوزانند می
و  ا رو�یده شدِن هر چند سال از / �اه نخواهد *افت خود را در هیچ آسمانی هیچ

قدر هم :ایین  اش تغییر خواهند �رد راجع  ه نخود� �ه هر چه ها� قضاوت/ عمرش
         و هر چه در اوست از تماِم این زمین ش  س*ار  االتر استا  از ارزش/ افتاده  اشد

  
  

  دروغ از ُ�شتن بدتر است
�ه  اید را قادر  ه / درخشد ز1را در شمشیر صراحتی می/ دروغ از ُ�شتن بدتر است شاید

�ان پنهان  تیر در واژه شاه/ �ند �اِن مرا شاهنشاِه مناظر می و دیده/ � خو*ش *افتِن خانه
و اتاق  ه دن اِل چهار / �شتی آن روز �ه تو در  ه در  ه دن اِل *ک اتاق می/ شده بود

اش را  �ی نشده بود آن  ار �ه تشنه تر ستارهُپر  آ*ا شب/ ِ� خو*ش دیواِر از دست داده
 �ند میها را مغلوب  و آ*ا این غروِب قادر �ه قلب/ داده زدود؟  ا دو خنجِر آب/ خروس

�یرم سه �یِر �*س از خود / ِ� تو ن*ست؟ پیرا*ه پ*اِم بی/ ِ� جهان هنوز در هر �وشه
ِ� عالم است �ه از هر جیب و هر  ا� قبله آن �وساله/ نور� ساطع �نند و  �و1ند

ِن اما من �ه هر تیِر پنها/ شود در هوا و بر خاک ا� افشانده می ق اله/ اش اندام
�ه در روزهاِ� �نم  ا این خر�  چه/ ست ا� داگانهآرزوِ� جِ� ُپر  حKایِت پرنده/ ام خانه

  چتر� از سقِف دهان بر سر دارد؟/  ارانی
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  زمینی ها�ِ  مایده
و قناعِت قنِد فراموش �رده ِچراها / توانی �ه بتوانی قانع شدن  ه فقSِ بلع  اشی چرا نمی
من ظلمتی / �ند؟ ها ظلم می ا� را �ه  ه صورت ات نبیند بینی و چشم/ ن اشی تر را ب*ش

خود را  ا / ِ� *ک سبیل داند �ه دو ن*مه اما می/ داند تار1ِخ تولِد خود را نمی هستم �ه
�اِن د*�ر را از آسمان بیرون  خواست ستاره اگر هر ستاره می/ اند شمشیر اشت اه �رفته

و دهان دفع / نشست ا� نمی ِ� هیچ سلمانی �اه بر صندلی د*�ر خورشید هیچ/ �ند
تواند خود را راضی �ند �ه  نمی" را"چرا / دانند تولدشان را نمی�رد �لماتی را �ه تار1ِخ  نمی

تا دشت د*�ر / یِ� چای *ا روِ� شانه/ قهوه بر �مرِ انداخته دستی  اشد / اش عمِر �وتاه
ها تخم  �ذارند  و ما د*�ر نخواه*م �ه انسان/ اش *ک دو سه قطره خون ن اشد١ دشت

  �ان بچه بزایند پرنده/ و
  
  
  
  
  
  

  له داردقلبی �ه ال 
و تو را / ها شناساننده مرا  ه بلند�/ را  ه من شناساننده  بلند� ها�ِ  هتر1ن درود  ه َ:ست

درود  ه / ات �رده �ها �اطلب از چشمر�ا*ان را رِ  دل/ ر�ا*ان رساننده  ه دل
درود / واقف ها �ردون را  ه ارزِش ان�ل/ �و� را مصاحِب �ردون �رده ها�ِ  �وتر1نه دروغ

/ هاِ� ژرفا میهمان جنازه را  ه ستاره/ ها زنده �رده هاِ� دار را از جنازه رتر1نهدا  ه نقاب
اما  /ماِ�  عاشXِ الله ها�ِ  لکه/ شان  ه لکه معنا داده  هاِ� سKه همندتر1ن درود  ه ثروت

برا� خود هیزم  "س*اوش"�م  و این �ونه است �ه �م/ شان �وِش فلک را �ر �رده صدا�
  آورد فراهم می

                                                 
  فروش اول کاسبان: دشت  ١



١٥ 

  ار و خشِت اولمعم
هایی �ه از خودشان اند*شه  و اند*شه/ �ردند هایی �ه  ا خودشان صحبت می صحبت

ِ� د*�ران را تحِت حمایِت  خواست همه �ه می/ ا� تنیده بودند  ه ِ�رِد من پیله/ زاییدند می
اولین / *ک بچه مادِر خودش را زایید/ �ونه و  ه تو  �و1د �ه چه/ خود  �یرد

ه  عدها خورشیدها را دیوانه ا� بود � خنده/ ل در دیدار  ا این جهانالعمِل فی عKس
خانم را �ه در �رمانشاه  "ثر1ا"ها را  ه اشت اه انداخت تا نشاِن  و عروسک/�رد
شان  هاِ� �ج شناسم �ه اند*شه هایی را می خشت/ ها  �یرند در آسمان/ مان بود سا*ه هم

ان �شوده نشد از عKِس نوزادانی �ه در ش و چشِم راست/ پیله  ه پیله ادامه *افت
وطِن فیل  �ه هم "پرو1ن" و از سخناِن ابر1شمینِ / میرند میها  ها زاده و در زندان زندان

  �ه ِ�رمی شناسم م تو را میخود من/ ذره خورد سرطان در آلمان ذره اما عمرش را/ بود
/ عKاسی این دور�ینِ :س  �و �ه چرا / شیر1ن ها�ِ  �ر از سخن و تغذ*ه/  دیوانه هستی

  ؟نامد می "رو پرو1زخس"را  شخود
  
  
  

  �ارد �سی �ه سنگ می
و / هایی �ه درودشان چه جوابی دارد برا� دهان /درود؟ �ارد چه می �سی �ه سنگ می

دارند دود�  و برنمی/ �ارند ناکسان نKاشته و نمی خودشان را در :ا�ِ / ما �ه سرودمان
د*�ر تعر1ف  ها پ*ِش *ک قاشX/ ؟ِ� آسمان آبی دهند آن را  ه  شقاِب عاشXِ  و نمی

�ونه  و چه/ اند برنج را  ه دار �شیده هن�ه هر *ک چند دا/ �نند و خود را تمجید می
تا  Kار� / ا� از این �یتی تو را در �وشه هاما �سی �اشت/ اند ِ� آتش را �رده جاسوسی
و تعر1ف �نی برا� / درودر�ا*ستی در هر جایی �ه ممKن  اش  افکارت را بی Kارِت 
ا�  ا�  ه چهره از چهره/ اش تا ابد چKامه ها�ِ  چKه ا� را �ه دیده ِ� رنج آن دیده/ د*�ران

برا� / ها� فر1اد �یرم از *اِد سرهاِ� چو ه و دهان ا� برمی من :اتا ه/ روان خواهد بود
  سوزاند ها را در خود می �ه آبی/ ا� ِ� تا ه رفتن  ه سرن�ونی



١٦ 

  خائن استخدا نخستین 
ا� / ام ِ�ز �رده بود� �ه در �نِج صندوق ُ:ستی/ ا� ام آتش زد� ا� نامه  ه جان

�رد �ه  این خS هیچ فکر نمی/ زد� مامان را صدا می/ ام صدایی �ه از آن سوِ� پنجره
ها قایل   ا آتشی �ه د*�ر :شیز� برا� ققنوس/ �ر1ز �رفتار آید روز� در منجالبی بی

ها� تو  ست �ه روز� در چشم ام از آبی جان/ نوسی نداردصلن قق*ا د*�ر خود ا/ ن*ست
/  ه جاِن من آسمان زد�/ �و1د ا� خS رود و می و حاال خانه  ه خانه می/ خانه داشت

فکِر فراتر از ما و  ِ� بی �جاست آن بچه/ تعر1فی دقیX ندارد اش *ا چیز� �ه �سی برا�
و اصلن / درَ اش َپر در آ خواهد برا� �رفتار میِ�  �ه این پنجره/ �ان؟ ر�اینده از ستاره دل

هیچ س*مرغی س*ماِ� / از ِ�ز دادِن َپر/ شدخطی قرمز  K اصل و نسب بر دیوارهاِ� بی
و آن جانوِر / آ اد دانستی �ه تو خدا را نخستین خائِن این خراب/ را نشان نداد شخود

م آشنایی نداشت :س از ا� را �ه هنوز  ا قل جوجه/  س*ار فروتر از فروتر1ن جانوران
چی  تا ُ:ست/ ِ� لوالها ر1زان و اشKی را از همه/ *ا خفه �رد/ تکه  ا چاقو تکه/ تجاوز

    شد خSِ  طالن  K/ درت در هر جا� جهانهم*شه بر هر ثروت و هر ق

  
  
  

  هاِ� :ِس معر�ه �اله
خود  �دام زخم است �ه در آهنگِ / آورد؟ *اد نمی �دام درد است �ه رنِگ خود را  ه

ماِ� تا آخر متحرک / رود؟ �دام شاد� است �ه در بوِ� خود راه نمی/ شو1د؟ چهره نمی
د*�ران  ه دیدارمان  ها�ِ  چنان �ه چشم/ مشت ِه امر بود*م/ از ماک*اِن خود

ام تا �دامی را �ه خودش  من آمده/ »!اند ها از آسمان آمده این ب*ضه/ آه«:�فتند می
*ا *ک ناخن / *ک د�مه داند مثلن چرا ی �ه خودش نمی ا دهان/ داند �دام است نمی

/ ا� �نم  سته *ا وا سته  ه آش*انه *عنی �ه دل/ برا� مدتی مدید *ا �وتاه سر�رم/ ن*ست
تواند �الِه س*اِه هر�ز  و می/ �ر است تر1ن  از�  ام  اد� را بدوزند �ه  ه و نخ و سوزن 



١٧ 

چنان فراز �ند �ه شما  ه / ه رااند*ش بو� و سر� خوش در تماس نبوده  ا موِ� خوش
و هیچ مرغی اصلن نداند �ه این / »!ا� دهنده چه ماِه نجات/ آه«:اش  �و1ید تماشا�

  ِ�ِ◌ زخم و درد و شاد� است همان آتِش زاینده/ آش*ان همان آتِش بی/  اد

  
  

  دِل آتش � اب شد
ِ� جهانی �ه  ییاز خ*شا/ شود وقفه زخمی می بینم �ه بی ِ� جاِن موجود� را می زمینایی

شنوم �ه  ا� را می تن�ی ِ� دل ُموجایی/  ه روِ� ماِه تو/ �اه  از نKرد اش را هیچ ا�ه چشم
آخر  ه �جا پناه َبَرد الله در م*اِن / اندازد و بر فوالد َتَرک می/ �ند دِل آتش را � اب می

  ها� :اره چنگ بیندازد الدن در در1ایی از دنده  ه �دام تخته/ ها؟ الل
Kنقاشی و قطعه و هر پرده/ ِ�شد ِ� جاده انتظاِر :اهاِ� �او را می سیخایی/ سته؟ش �ِ  �ِ
من / دن�ذر  اش بی تو می ها� ها و سال �ه ماه/ ست برا� ستاره ِ� موقتی تسKینایی/ شعر

ِ�  ِ� اگر چه وقفایی  ا همان بی/ هایی *ا م چشم در هر ذره از هر ش*ار چشمی می
 عدها / تر1ن *ا اگر شادتر1ن بود هر موس*قی حتا اگر مبتذل/ دهاِ� متفاوِت تول محل
تا آن / است ١ِ� دل فوالدم داِر سراینده �ه دوست/ ا� �رد جاِن این �وسفند� را  ارانه

ِ� سگ  اما نهایِت احترام را برا� نو*سنده/ چنان  سته اش هم �ان ِ� دیده دیده �رِگ  اران
و بی دار�سِت ان�ور و  �ی :اره تخته *ا بی/ داد هی در م*اِن دود و/ دارنده ٢ولگرد

و تو در خاطرت بوسه زنی  ه ان�شتانی �ه /  �و1د ٣ ا من از صداِ� :اِ� آب/ داد بی
 حاال /�اِه خورشید اش جا� قلب/ ستوار وا ها �اه اش در غرقه �ه قامت/ قلمی را بوسیدند

هاِ�  هاِ� شKسته و  الل ل ه طب/ ِ� هر خدا و ناخدایی ییاسط ال �ردانیدن از رو� 
    �ند را هد*ه می ٤تولد� د*�ر/ دل سوخته

  

                                                 
  نيمايوشيج  ١
  صادق هدايت  ٢
  سهراب سپهری اثر ٣ 

  زاد اشاره به مجموعه شعر فروغ فرخ  ٤



١٨ 

  بخشم هیچ �س را نمی من
  "میرد، ساموئل  Kت مالون می"

  �و1د او �ه می
ا� �ه  ه  تازه ها�ِ   ا این اند*شه/ است تر1ن اثر� از آن مار  اقی نمانده �ونه �وچک چه

�ه ناگهان / ام سالم و سرخوش بود سنمن نیز سِر سو / اند؟ ات پوست انداخته روِ� زخم
�ه  ا  اِد / ام را انداخت بر خاکی آرزوها�/ ل شد وص حی ساقه  ه سوسمار� مبد

بزرگ را  �ه دِل مارمولِک اند*شه/ هسته ا� هست بی این جا پوسته/ خانه معاشر بود بی
 اید زهرها را و  /داشت را  اید دوست  چKشپتک و �و1د  اما آ*ا او �ه می/ شKسته
قالِب یخی را از   ار تاکنون *ک آ*ا/ آید؟ اش از جایی �رم در نمی صدا�/ بخشود
 �یر این است نوزادت «:اند و  ه او �فته/  ه دسِت او داده/  ِ� یخچال در آورده جایخی

 اید  ه *اد / اند �س*ار مهر�انآنان �ه  س*ار / »تپید؟ ها می سمناش برا� *ا �ه روز� قلب
/ *افت از سِر سوزنی  ه سِر سوزنی انتقال می/ اش تمام عمر را �ه خانهب*اورند  اد� 

دسته داس و  ها دسته پروانه/ اش در دست �ِ  را �ه از نقِش درفِش آسمانیو شتر� 
  یخچال  اِ� عظ*ِم بیه �وهدر / زنبورهاِ� �ار�ر و دهقان برا�ِ / بردند چKش ارمغان می

  
  

  
  ها جشن

�دام /  ا تلفcِ مینا �ه دانم و نه می/ مس*ح نه م*الدِ ها� من نه عید نوروزند  جشن
/ لک د هم  ه راِه لکتواند  ه راِه فیروز برو  ی هم میحاج /اش را تو در نظر دار�  معنا�

/ ند� ا� نذر نمی رود و برا� هیچ نظر1ه ست �ه  ه راِه سوم می اما دوسِت من �سی
و وقتی دو  !/�ی معناست زنده چه بی/ آورد نمیمنقار� بر  مرگ دست وقتی از اعماقِ 

/ تواند برقرار  اشد بیِن تو و فیروزه؟ ا� می چه دوستی/ اند هایی چهار�وش سنگ/ چشم
ِ�  جشن  ه نشانیِ�  بر�زار� برا� / من بود ا� برا�ِ  تولِد تازه/ شKستِن آ �ینه هر  ار

وشیدِن بدن از بدن و ن/ زنند جا �ه نظر�ازان از پذیرفتِن هر نامی تن می آن: دایره ب*ایید



١٩ 

/ هاِ� چه قرمز چه آبی بروند تئور� ِ�  صدقه �ان قر�ان اگر پرنده/ ا صلیب استمساو�  
    ِ� سینه معنا خواهد بود سفید� بیو / د*�ر :ایی خوِد راه نخواهد بود

  

  
  
  
  

  اش اما خواستن
  ه عضی در زمین / اش جو� و  ماننِد برخی در آسمان  ه جست یآن مروار1ِد ب

هم آدم و هم حیوان و هم / همه چیز بوداصلن / این جاِن در تن/ این تن/ اش شهاند*
ها� نامتناهی را تفرX1 �رد� از  �ه تن/ زنند از وصل شدن  ه تو تن می/ �*اه

ام از  و بیرون ن*سِت شنا�/ ام شب*ِه تو است و مرا بیزار از خوِد جسم/ شان ها� صدف
ام  ه  پرتاب شده/ �ند ها پرتاب می را  ه سوِ� ُ�ل ا� �اه �لوله �ه �اه و بی/  ایی الف

ست �ه هر�ز ه  �وهر� و در آن  /ها و قراردادها ِ� اصل  ه همه زند جایی �ه :شِت :ا می
دانند  یروزه �ه میفدو / �ه مادِر او  ا پدِر ُ�ه *Kی بوده است/ خواهد بپذیرد نمی
اما شما در / خود آب دارند این جا هستند و در/ ن*ست �ار ا� در � �ونه پیروز  هیچ

خواستم شما را  ا �رگ  نال همین ا /جوِ� جان هستید وو   ه جست/ تن جایی دور از
ما �ه از اول قراردادمان برا� / �ه ناگهان آن وصِل :ا*ان  ه *ادم آمد و/ مقا*سه �نم

ست بیزار از  ه فشن�ی/ هر چیز از هر چیز بود/ فصل �ردِن هر �س از هر �س و
اش  اما خواستن/ تشن�ی و متحملِ / آسمانی زمینی و بی سازنده  ا بی/ ِ� خود و �ی زنده

    �نند      از آن استفاده می ها نیز �ه فاضالب/ ست نتوانستِن رهایی از ز�انی

  
  
  



٢٠ 

  ها �ی واره دوست
 ال  ه او داده  و سه/ امروِز مرا آواره �رده است/ دیروز ها�ِ  ا� از دوستی واره پوست
اما  /شو�  قرائت می/  ا دو چشِم تازه قرائت شود/  اقی مانده تنها *ک  امِ تا / است

تا  ه دوستاِن دروِن / ها� تر و تازه آتش/ زند سالخ از هر سوراِخ دود�ش بیرون می
ها از جاِن صدها �ارد  آن/ �ذرند شان می صدها �ارد از جان/ خو*ش دست *ابند

نه چون انار جمع �ن از اد �ان را دانه آن آواره تو/ �ذرم اما ا� آواِ� آبی می/ �ذرند می
اما هزاران در1ا را از دروِن ِ�  ِ� سر�شته واره و ب*اور  ه این صدف/ نام جاها� �م

  خو*ش بیرون �شیده

  
  

  آِب ز1ِر �اه
ها� جهان  و رستوران/ ا� وسSِ آن اش مثِل �وفته اش مثِل  شقابی بود و دماغ صورت
حتا این / خواهد  اشد؟ �جا می/ »مر�ِز ما �جاست؟«:فتند� �شتند و می لب می تشنه

ِ� عقب  و  ا دنده/ �و1ند �ه ِمثل و َمَثل هر�ز دروغ نمی/ داند شKِم دو متر جلو آمده می
/ ِ� زنبورها پ*اده �نند خانهدِر درست َدِم و / توانند مرا بَبرند  سته هم می چشمِ  ا و 

در1ا را / دن*ا را ُبرده است و/ متر�  اد سانتیآتشی *ک متر و پنجاه شصت هفتاد *ا هشت
/ ِ� حیوان و انسان را خورده است دنده/ و ها را َپرjَر �رده است پروانه/ فر1فته است و

تر از آغوِش این  خواهم  اشم من  ه �جا می/ »مر�ِز من �جاست؟«:پرسد اما  از می
و چه بنوشم / شود میُ�لی �ه قد و قامت و خصوص*اِت د*�رش  ا هیچ متر� سنجیده ن

تو را موفX  ه / اش هزار �یلومتر در ثان*هصد تر از این ُملی �ه سرعِت سی بخو 
تِو در �وداِل / تِو در :اِ� دار/ ات در برابِر  ازجو هاِ�  سته  ا چشم ِ� توِ  فراموشی

ا اما مسافران از او انتظاِر بوِ� مس*حا ر / ِ� ن*ش است این  اد نتیجه/ �ند سار می  سنگ
و / اش ها� سرِخ معشوق  جز ُلپ/  سته  ه هر چه  ادا اد ِ� دل چه دارد آن ل:ه/ دارند

تو داِر من «:را سفت در  غل ن�یرد و ن�و1داش  چه ُ�َند اگر �ه :اهاِ� سفیِد محبوب
َلنگ و  َلنگ/ َلنگ و میل/ »تو خداِ� من هستی اهر1مِن من هم/ هستی درخِت من هم



٢١ 

از / *ابد و ها را حتا در آن دن*ا اگر  اشند می ِ� سوراخ مهه/  سته هم �ه  اشد چشم
اما  ه خاطِر خالی نبودِن / �ذرد ها می ِ� آن �ذرد و از همه ها نمی هیچ *ک از آن

  »�جاست مر�ِز تو؟«:پرسد از ُ�ِل مر1می �ه متر�  ه دست دارد می/ عر1ضه
  
  
  
  
  
  
  

  صفر درجه
ِ� عار� از   ا آر� / ها را تعطیل نه جمعه �ند و حتا آن جیبی �ه جز  ا پول جماع نمی

و / �ند اش *ک اسپرماتوزو1ید را دوالپهنا حساب می حتا  ا دوستان/ �ند ر1ا ر1اکار� می
/ هنشن ه پَ  سه بی ِ� بی *ا هر �شوِر د*�ر� سفرهاجابت دعوِت ایران*انی را �ه در آلمان 

ات  واهند چه �نند �ه چهچههخ تو را می/ خواهند محو �نند ِ� �یتی می و مرا از پهنه
اولین  ار / �و1د انار؟ می ها ِ� زن  و  ه سینه/ اصلن بلد ن*ست  ه چنار� دروغ  �و1د

 دانستم �ه  عدها م ارزان راهِ  و نمی/ آشنا نبودم "دلوز ژ1ل" ا آثاِر / �ه بلوزم را  اال زدم
/ خواهند ُبرد شانخود jول را  ه ان ارها�ِ هاِ� ُپر  �شان �ونی �شان/ �شان تِ� زحم رهایی

خواهد  اش حساب راِه شیر� در دفترِ / ل �ندو دومین  ار �ه �ِش شلوار� خودش را شُ 
و / وردن است ادب*ات را ُ�شتنِ� آب خ �ی  ه ساده/ »هشتاد درجه تغییرصدو «:نوشت

 ه دوِر  تازان تا زمین/ نوشتند هایی �ه �واکب را طوِر د*�ر� می تعطیل �ردِن *اِد ُمر�ب
و / د آشفتانو ها را ت �ه خواِب چهارشبنه/ هلو1ی خواهد بود/ �ردد می ِ� تا ان ن قنار� آ

  رسید  مدرن*ستی خواه*م ما  ه عنKبوتی ُ:ست/ بر درششده جیبی �ه از تارهاِ� تنیده 
  

  



٢٢ 

  ناِم د*�ِر هو1ج
ِ�  سار �ننده و شرم/ هاِ� من است ِ� چشم �ی ِ� زنده دلیِل ادامه/ ِ� تو قشن�ی
سار  ها� ن�ون  جا ُ�ل د*�ر این  Aاز بر�ِت و1تامین / یو هر زمان ییهاِ� هر جا فشنگ

ا� دلیِل  س*اره ساعتی و بی بی/ �و1د د*�ر �سی  ه ز�اِن اسلحه سخن نمی/ رو1ند نمی
 ه ز�اِن موس*قی / فروشند  ه هیچ خر�وشی شان را نمی �ه عشX/ ست هایی غروِر ساقه

 بزند برتوانست  میرا دین چه ُ�لی / �ه معشوِق زنان بی آن هو1جی !/ ا من سخن  �و
این جا  /؟ِ� تفنگ بخشKد ماشهتا / نددچKان می خودشان را ها ِ�ی دست /؟جهانسِر 
 �ه ب*اید *ا 1یاز هر سو هر نت و / � از ضعِف جسِم �ر�ه ن*ستخبر  ست �ه د*�را�ج

اش  تی �ه اتومبیل�اپو / ادامه خواهد *افتِ� �اپوت  قشن�ی /�ه برود 1ی ه هر سو 
  سگ؟*ک متعلX  ه 

  
  
  

  صاح اِن �رامت
/ هستمو او فکر �رد �ه من َبّنا / دارد آجر برمی ِ� �ار �فتم �ه مغزم :اره  ه �ارمنِد اداره

ام هم  راه  ه او �فتم �ه هم/ ساختمانی رفت جو� �ارها�ِ و  و موِش �امپیوترش  ه جست
/ »ِ� َمسKن مراجعه �نید شما  اید  ه اداره«:و او �فت/ است اش را اجاره داده  االخانه

شعر� «ـ :رود پ*ِش درختی و و می/ تر1ن ُمسKن است �و1د �ه طب*عت  ه اما �ر�ه می
هایی �ه دارند دن*ا را از  از اداره/ ها ها و شیون  از شرارتاست ام �رفته  ِ شاش �ه دل

ام من آ*ا از  تهی شده/ »!د�نن هاِ� تنهاِ� روح تهی می از تکن*سین/ معماراِن ضِد ماران
ست  :س چی/ �ردند؟ عوعو میفراشان  س�ان  ه سو� / افشاندند و *ارانی �ه نور میآن 

مؤمنان را �افر / �ند �افران را مؤمن می و/ رود �ران می  ه �ران این �ِف �ر1می �ه
ات  خوابی در دهان دو بیو  هنوز سی/ Kردِن میومیوهانِد امضا چرا تو  ا وجو / �ند؟ می

        وجود دارند؟



٢٣ 

  تقدِس اش*ا
 ه س*ماِ� سن�ی *ا / اش ها� در  النیرو1ی آ*م  ه س*ما� �بوتر� *ا  من دو اره می

من دو اره خواهم / اش ها� در ر�ه رن�ی  ه س*ماِ� بر�ی *ا/ اش ها� در َتَرکا�  سبزه
 ِ� آبی  ا وه ه شی/ اش ها� جرقه ِ� آتشی  ا  ه شیوه/ خواهم رقصید/ خواند
خواهی  خواهی ببین و می تو می/ اش بندها� روان *ا ا*ستا مثِل �فشی  ا/ اش ها� موج
/ یاو آش*انی شده است *ا �اهی از آش*ان/ خواهی نشنو خواهی  شنو و می می/ نبین
�سی / � ی از دفتر دفتر� شده است *ا بر�/ ا� ا� از خزه ا� شده است *ا سبزه خزه
از این ح*اطی �ه تو / اش هستی � �ه تو موم*اییا تواند  �ر1زد از این موزه نمی

ِ�  در م*اِن دو قرقره/تواند عر1ان  ماند در تماِم طوِل عمر �سی نمی/ اش مست موزای*کِ 
 Xِدن*اب این جاست �ه تقدِس اش*ا معنا می/ هستی انش نختو �ه / زمین و آسمانیمعل!     

  
  
  

  اما تو خورشیِد من بود�/ من ابِر تو نبودم
  شهنازبرا� 

  
ها�  دانستم �ه چه دست/  ا هم از خانه :ا  ه بیرون �ذاشت*م من و تو �ه � آن روز 

اصلن / شان ِ� �رم ها و از شدِت د*�رخواهی /!ا� در جهان وجود دارند ساده و صم*می
و این / �ند را فداِ� �لمات می شامالیی �ه خود: آورند شان را  ه حساب نمیخود
بر سِر  را خودش و  س*ار فهمیدنی �ه چرا ُمال چن�الِ !/ ستا  اش  س*ار طب*عی برا�
 مالیی �ه/ بیند را نمی شخود ١صد آهو�ِ  اما/ دهد ددان ترج*ح می  ه ان�شتانِ  /سفره

و وقتی از خانه :ا  ه بیرون / چشم دارد انهزار / دشت *ا �وه برا� دیدِن *ک آهو�ِ 
ِ�  ها� ش انه ن�ین /زارjا هستندههمه ماننِد او  �ه د*�ران هم �ند فکر می/ �ذارد می

                                                 
  عيب، نقص: آهو  ١



٢٤ 

را ـ  د م*الد و مرِگ خو*شدهن �ه اصلن تشخ*ص نمی/ اند قدر غرِق اند*شه آن آسمان
 ه ستوه  /شان  خوابی  ا بی غزاالن قشنگِ  ها�ِ  غزل /ـ در ژرفا چه سطحچه در 

آن روز� سخن من اما از / ست  حِث د*�ر� خود / آورند �رگ را آورند *ا نمی می
در خ*ا ان  ام و دست در دست/ ام شانه  ه شانه یداشت /خورشیدتو ا�  �ه /م�و* می

   ! ستا  هوا چه ابر� : ی�فت میولی /  یرفت راه می

  
  
  
  
  
  
  
  

  شمامه
Kمِن متعدد/ ِ� تو از دفتر و از مداد ن*از �ننده هر چیِز بی ِ� در هر شیء و دهدانش /

را  ه قتل  شخود�ه درک �رد  �ه قاتل عاقبت/ هاِ� متعدد را چنان چشم �شود من
/ ها را �نار زننده از لحد صبوِر ص ِح سنگ استادِ /  ا �شتاِر د*�ران/ رسانده است می
 ه سِر �اِر / �تاب خود�ار و بی د*�ر� اما هم*شه بی ها�ِ  ست �ه هر  ار  ا چشم زنی

 �ِ  هاییآن لغِت ن ماِر نشسته :شِت میزها را متقاعدِ ش هاِ� بی *شتا خ/ رود خو*ش می
/ ها در چه بخواهند چه نخواهنِد ُ�شته شدِن ثان*ه/ وجود آن لغِت بی/ وجود ندارد  Kند

متعدداِن خودشان را / و شاگردان/ ا� در دست �یرم چون میوه تِو هش*ارها را من برمی
   زنند  ها شخم می خواب در رخت

  



٢٥ 

  !خواهی صدا بزن  مرا  ه هر نام �ه می
دانند �ه ما نیز  و می/ اند دانم �ه آنان نیز آدم می/ آ*م ات میجاِن حیوانقعِر �ه از  من

و  /زنندبیزه �اه از الِ� افکارمان سر  ر مان ر1زه ها� آی*م تا غر1زه جا می  ه این /ا*م حیوان
ها در  جل ک/ �ردم جو �ه میو  ها جست در جاِن جل ک/ بزنندمان را سر  �اه مخالفان

!/ ا� ندارد جهان ر1شهاندک �شف �رد� �ه  تو اندک/ �ردند جو �ه میو  جاِن من جست
و / ترند ها شب*ه �*اهان  ه زن / ِ� نامرد چهره � مرد برو1د چه بر و ر1ش چه بر چهره

شان را  قلم /از نقش و شان را ُپر قلب/ ترانه و از دهاِن �اشفان را ُپر/ �ی ترانه این شب*ه
 ه تماشاِ�  �شند روند و سر می سو  ه سو می/ و این هر سه/ �ند می از رقص ُپر

دانند �ه دارند خودشان را تماشا  و نمی/ رفتهفرهیخته و فرا ها�ِ  شاخه/ افتاده سرها�ِ 
 ها�ِ  ِ� بلندش را بر شانه ام اند*شه وقتی �*سو� / دارم دارم خودم را دوست می/ �نند می

 ه / و س:س دفعام تو را جلب  و جل ک/ �ند ام قلِم تو را نوازش می دست/ ر1زد تو می
/ �یرد آشی شKل میآهسته  آهسته/  �ی ر1شه بی ازآتشی �رامی داشته شده  رو�ِ 
دار و هر شیِء  �ه ما را  ه ناِم هر چیِز جان /دی�ن یواش درک می یواششما و /  زاید می
      دا زدصتوان  می/ جان بی
  
  

  �اغِذ خس*س
  /آید وقتی هم �ه  ه ز�ان می و/�ند در نشان دادِن اسراِر خو*ش این �اغذ خس*سی می

هایی  Kشانی  خواهی مِن سر�ردان را  ه نشانی تو چرا می/ اش چند پهلو است ها� حرف
اش شده  خود�ار حرف/ تر بروم پ*ش/ َسر پ*ش و خودم بی/ �ه َسرم را در آنان  �ذارم
ود را خ �ه/ !نبود اما/ سِر جانوراِن جهان معرفی �رده بود است  ا او �ه خود را تاجِ 
اش  �ه مردم برا� /ست دروِن  اد�نِک اشتهار چی/ !نبود اما/ بخشنده معرفی �رده بود

تا / ام را برا� خودم محفوz بدارم من حX دارم رازها�/ ؟زنند خود را  ه آب و آتش می
/ صد سال قرن *ا هر *ک ز1را دن*ا هر ن*م/ پهلوِ� تو در امان  ماند از هزاران خنجر

      �ند  َسرش را عوض می



٢٦ 

  خواه*م؟ اصلن چه می
تا تو / خودم را پرت �ردم  ه بیرون / من از زمان و از مKان پرت شدم  ه بیرون 

/ �و*م ِ� این جمله را نمی ادامه/ ِ� خود ادامه �ی تا تو توانستی  ه زنده/ بتوانی
ماننِد / اند فراوانی در آن سقوo �رده �نم  ه استکانی �ه قندها�ِ  اش می منحرف

ِ�  قلهو روز� از / ِ� خواهِر من بود �ه برادِر رضاعی/ مان رضا ِ� زماِن �ود�ی ا*هس هم
/ *ابدبتا تِز تو از لبی  ه لبی ادامه / ام در پرانتز ها را �ذاشته من چاقوها و قیچی/ �وه

�ه از موهاِ� آن / �اِن سفید� ِ� پرنده در ز1ِر سا*ه �ی �نند ه ها شادمانه زند و لیوان
�نم  ه  اش می منحرف/ �و*م ندش را نمیخیز   ه هواِ� چه برمی/ خیزند رمیبچی  قهوه

دارچی  ببر و پلنگ و �رگ را آب/ ِ� ُخردسالی �ه محتاِج شیر نوشیدن است شیرازه
سفیِد سفت و :اهاِ�  ها�ِ  تا مشتر1اِن این زمین در :ستان/ �ذاشته است در �روشه

 غیرِ  تصو1رها�ِ / تزش  ه سوِ� آنتنی �ه آنتی و نروند/ خورشیِد خودشان را ب*ابند/ ز1 ا
ِ�  و صداهایی تلخ را ساقS شده از قله/ دهد  ه ما تحو1ل می تلو1ز1ونی را قابِل تشخ*صِ 

      �وه
  
  
  

  آور�  هم*شه چیز� �م می
شبنمی �ه خودش برگ / شیر� �ه خودش ب*شه است /ا� �ه خودش آسمان است پرنده
آید فرازش را جشن  ا� �ه تا می چون فواره/ آور�  اما تو هم*شه چیز� �م می/ است
بوسم ا� پخشایی و  ات را می رو� دست و / آید میاش  فرود  ه استق ال/  �یرد
درخت تا  ه / ِ� تکبر �ننده ا� خورشیِد ذوب/ ام را ِ�  ه من آموخته �*ستی �ی َپرjَرانه

هاِ� از  و اشک/ پوشی مبدل اش تبر� بوده است در تن دوست/ بیند آید می می شخود
ن*Kی �ردن  ه ما ابتدا  ا� �ه برا�ِ  قطره/ ناگهان  ه سنگ بدل/ ر شدهآسمان سراز1

 شدروِن خود در او/ آ*ا حXِ �ال*ه از �رفتاِر �رگ شدن را دارد؟/ �ند خوب فکر نمی
   آ*ا پلن�ی ندارد؟



٢٧ 

» ِXوحشی اوهام سرخ *ک شقای«  
و من درختی �ه در تعجب / و :ارک شدهاتومبیلی در ا/ ایوانی در جایی از آسمان بود

ست  از چی/ جا آورد و چرا د*�ر خبر� از او نشد؟ چه �سی تو را  ه این/ رو1یده بودم
ها�  واره من سردم است و از �وش«/ ِ� �رِم سخن در اتاق؟ اعتنایی ِ� چند بی ترمز�  بی

یوار� �ه در و  ه د/ چرخند هایی �ه در اگر می �نم  ه چرخ و فکر می/ »صدف بیزارم
تا �وِ� / جا آورد �و را  ه این ا*ست ا*ست ها�ِ  چه �سی این سالح/ است  شاید ا*ستاده

زاده شده در صدف و شناگر در  ها�ِ  و تمساح/ زمین بر همین مدار جاودانه  �ردد
متأسفانه فالن شاعر در خواب است و / �اه در ان�ورها پناه بجو1ند؟ �اه/ ش�فتی

چه / سراید ها سرود می ِ� ساقی و هنوز در  اره/ ام ِن ب*ست و *کخبر از آمدِن قر بی
در / چینند و هاِ� من می ها� سفید را از ساقه وقتی ساق/ �ی شود از زنده �سی بیزار می

:اره  و :اره/ شوند �ان آماِج مین و خم:اره می وقتی ستاره/ �نند ها حراج می خانه فاحشه
پی برا�  در پیها هنوز  �ه �رگ/ »چند ساله بود؟ آن شراب م�ر«/ شان؟ قلوِب عز1زان

تا تو را / دهنده ِ� ب*ست د*�ر نمره  ه *ک ها�ِ  و سگ/ �نند ها فرمان صادر می �هKشان
    �یرند را �از می رنگ آِب آبیآن / از :ا بیندازند

  
  
  
  

  طالِ� قفس
مار / �فتند المپ *ا می/ �فتند مار و�رنه  ه او می/ پرنده  اید پرواز �ند و نغمه  سراید
المپ  اید نور / *ا �او/ �فتند پرنده و�رنه  ه او می/  اید بخزد و دوِر خو*ش حلقه بزند

این جهان / �فتند زرتشت خاکر1ز و�رنه  ه او می/ تو را خوانا �ند ها�ِ  ب*فشاند و چشم
 ها�ِ  در چشم/ شاعر  اید  سراید و خود را از قفس آزاد �ند/ و این جامعه زندان است

سِر  برا� تو �ه مثِل �*اه/ دو خودش مثِل نور و آب  اش/ رواز �ندآدم و حیوان پ
  �ار  *ا جنایت/ �فتند تاجر و�رنه  ه من می/ دار�  را برافراشته شدن



٢٨ 

  تیز حّوا در حاِل استر1پ
  ه ظلمتی �ه/ ها ِ� دال عدالتی  ه بی /من از حساسیت  ه مرگ است ها�ِ  عطسه
 /ا� ُبرده مرا  ه در1ایی/ �ی ام  ا تو آغاِز زنده �جایی ا� آشنایی /ها خیزد از ذال برمی

مالی مرا  دست/ شناختم مالی را می دست/ !تر1ن پزشِک جهان اش  ه �ه هر موج
مال  ه  دست"تا دیداِر روِ� / انداختِن خود  ه قعِر آتش بود/ اش �ه ترج*ح/ شناخت می

ا� را در  ست ُبرده سرفه چی/ جامعه �ر1زان؟از  حاال ست �ی/  ا :اهایی از �*اه/ "دستان
  :�و1د �ین و  ه خود می رود اندوه حسی در  ادها می/ زده؟ هاِ� خواب م*اِن سده

 افتادم" ارانی" ه *اِد / »شوند  ه حواشی انداخته می/ هایی :اره ها چون :ارچه دل تر1ن  ه«
ِ�  ا�  ه اضافه د هزارهان اما ایران*ان هنوز در خواب/ �ه  ا آمپوِل هوا ُ�شته شد

 شتا خورشید /تیز �ند و استر1پ رودبدهد  ه د*سKو  حّوا امروز ترج*ح می/ چهارصد
وِر انر از جست غی ست و چی �ی/ ها ُ�شته شوند ظلمت بتابد و م*Kروب /*ا در/ بر
و  ه / ها آدم دستِ اند از   ه قبور پناه بردهحاال �ه / ؟ ا الف�*اِه داراِ�  و �ناه بی
شمعی �ه اند*شه را / ها منشمعی آشنا اما منهاِ� / نددار  د*�ر شمع ارمغان می ک*

  ها زند در چشم شخم می
  

  
  

  آرامشانه
آ*م تعر1ف  اما تا می/ آوَرد ام  ه وجد می وجوِد تو ماننِد آفتاب چیز� را در ز1ِر پوست

آن همه / جا ودو چشِم شاد *ا پر1شاِن ما �/ شود ِ� هر میوه ابر می هسته/ �نم تو را
جا �ه ِ�رمی تمجیدها را  آن:آسماِن اصلی در ز1رهاست!/ خت �جاشماِر *ک در  سبِز بی
/ �شند واره دو آرواره در جایی انتظارش را می �ه هم/ زند ستاره حدس می/ زند :س می

ا� �ه آن همه  تا تو �ام  �یر� از پروانه/ ست  از هم �افی ِ� ن*مه اما *ک پنجره
پزشک خواِب  دندان/ رأ� �رده است راه و هم هم/ و متناقض  ا هم راها� دور  رنگ
ِ�  تنها تو هستی آن هستی/ ِ� زمانه ندارد �ار�  ه پو�ی/ بیند و ها�  از را می دهان



٢٩ 

 درخت تمامِ تا / عصیر در جاِن درخت �ِر من چون  و جار� / اصیِل رهاگِر من از اسارت
  و همه  ه  /میِن سبِز خو*ش �ردهز ر ساکِن س/ �ی بخشیده �ان را زنده مرده
و در / هاِ� تازه ن�اه ما را  ا چشم /شان  ه سوِ�  اال در سفِر آسمانیِ� هم  راهی هم

    �اِن دور از دست ـ تجدیِد نظر �نند �ان ـ این پروانه تعر1ِف ستاره

  
  
  
  
  
  
  

  ِ� نور �نندهعضِو شر1ِف ُشرُشر 
�ه / اند اند دیده رفته �ه و  ه هر جا/ ندا فته�ر ها� من از ان�شتاِن تو سرچشمه  اند*شه
أمیِن همین ان�شتانی �ه برا� ت/ اند تو از ان�شتاِن من سرچشمه �رفته ها�ِ  اند*شه
َشستی �ه :س از شصت سال / اند �نی نایل آمده جمع   ه شغِل شر1ِف آشغال/ معاش

:ایین بودِن خود غافل است  ه / �ند هزار ماهی افتخار می �ی  ه �رفتِن جاِن شصت زنده
هاِ� تعدادشان  ام را  ه نهنگ :ا� اما/ ام بر1ده ار هزار قلم صد �ه سِر هفت/ از مِن قاتل

/ بوسندها را ن و در هر جا لب/ ها جار�  *ایند در جامتا ن/ ام دادهن*ادم ن*ست قرض 
و / ا� هها اوج �رفت بینند تو از آن روند می  ه هر جا می/ اند و ها از تو اوج �رفته ز�اله

ِ� مقتول در  �ی و از غرقه/ ات  ه خاطِر غفلِت قور�اغه از خوردن و نوشیدن زخِم معده
در / نجاِت تمساِح شب و روز خمیر چس ان  ه تنور/ دن*اِ� خواندن و نوشتن است

اما *ادش ن*ست �ه وا:سین  ار ما را  ه / ر شر1ف  س*ا ه �رچه�ست  ا� آلِت تناسلی
        ده بوده است  ِ�ی و �جا قرض دا/ �ی
  



٣٠ 

  دو س*ِم *ک چتر
د*�ر را   از *ک/ من و تو  س*ار  ه هم نزد*ک بود*م/ دو س*ِم *ک چتر  ا آن �ه مثلِ 

اما من و تو از / ا� *Kتا  ه روِ� سرمان �شیده بود :ارچه/ �ی مرگ و زنده/ نشناخت*م
وار  را بزرگ خاِک مست خود /نوش*م می/ نوشید*م می را هاِ� جورواجور اند*شه :ارچ
هم / ست سر�  ا �الهی از دانایی زمان هم پذیرا�ِ  وقتی هم/ خواند داند و بخشنده می می

/ �ی هم :ایی �ه در زنده/ �ذارد هم :ایی �ه در مرگ قدم می/ �الهی از نادانی ا سر� 
 ارد بر  سان می �ه *ک/ *اب*مبشاید هنوز مانده است تا ما  ه شناخِت  اران دست 

از روز�اِر  و/ از اضطراب و از ظلم �ه روز� (ِ� تو بر شKِم  شKه/ شKِم توِ�   شKه
ا� از استکانی  ِ� شKسته و بر من �ه هنوز تکه)/ زد� �ان َدم می �رسنهت اِه ت اِر 

  ینی را �ه در ژرفا ا*ستاده است وشنوم صداِ� فرِد سوم و می/ هستم
 مختلف دو چترِ  نه داشتن درخا �ِ  ا*ستهاما ش/ شما *ک س*مهر �دام از :�و1د می

   !هستید
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  



٣١ 

  ُادیپ
  
  �سی �ه پ*مان شKند و ِمهر را ب*ازارد،  ه �ناه بزرگ آلوده شود

  "اوستا"
  

 از ِ� ُپر آ*ا آن  طر� / ِ� تهی از هر چه هست و ن*ست ِ� شKسته این تکه ش*شه
/ ها؟ طرار� همت و تخون از  و تو همان طراِح دل/ ها بود عل*ِه ساس �ِ  احساِس عاصی

آید پنجه در پنجه افکنده فقS  ا  پهلوانی بیرون می/ آدمی :س چرا حاال از هر رگِ 
 /عمِر هزاران پ*اله را  ه  اد داد و ١*ک سن/ ؟هندنشKها را  اش پ*مان و عینک/ پن ه

ِ� طماع دارد هنوز  و آن طره!/ آورد بر لب نمی را اینک حتا �المی از تأسف
اقرار  ه آ*ا ما  /�ذارد ِ� نوِر چشِم عاشقان در م*ان می مانده  ا  اقیاش را  ها� طرح
واالِ� �ه در جاِ�  یی:ا آن سنگِ آ*ا  و/ م بود روز�؟*هاِ� سر خواه ِ� بر1دن �انی پن ه

و  /ِ� برگ ِ� َپرjَر شده هاهزار پنجه پنجاه ا شنیدِن / نشسته است/ سهیل نشسته بود
 عاقبت /هاِ� خو*ش اش را  ه چشم ناخن/ ِ� پروانه ه اد رفت بر �ِ   �ی صدهاصد زندهدیدِن 
ا�  ر1زان و مو*ان تا ابد ماننِد شانه و شما را اشک/ ؟دعوت نخواهد �رد شبی

     ؟  :ا*اِن ب*ا ان در موهاِ� بی/ و آواره و سر�ردان/ شKسته دل
  
  

  
  
  
  

  

                                                 
  ای است حشره: سن  ١ 



٣٢ 

  طل ان فرصت
*ا منتظر / شو�  از ترس پنهان  و *ا برو� / بود� �ه  ا هر�اد� بجنبیا� ن :اره تو �اغذ

  �ر� نKرده بود و سن�ی بود او �ه از آغاز حساب/ ا� بنشاَنَدت  اد �ه بر قله
اش  و من روز� دیده بودم/ نبود هم حتا منتظِر نشستن بر خاکی/ �ر� نKرده بود �تاب

 انجماد ن*ست تن  ه  اد ندادنِ / اشت اه ن اید  Kنم/ خند بود زمان اشک و لب �ه هم
جا �ه اشِک �ود�ان  آن/ اعماق است در ِ� من قله/ اش پِی ضرب در َزر نرفتن/ آتش

*ابی  اما د*�ر نه  ه خ*اِل دست/ �ند ست �ه سفر می جا سن�ی این/ افتد فرو می jیدر  پی
 خاکِ  د*�ر  ا :اهایی از بخار برمن / Kنین اید تو اشت اه  / جهانناممKِن  ه جوهِر 

  نو*سم پر1دن بر �اغذ چیز میو  ا ُمر�بی از / راه

  
  
  
  

  اهر1من را  اید دوست داشت
دو اره مرا چنارمنار�  ه / رهااما ندانستی از آن �نارمنا /تو مرا ُشستی و �نار �ذاشتی

خواهم  و می/ دارم میآر� من اهر1من را دوست / دست خواهد �رفت ها چر�ی جانِب 
توانستند  ها می دوستی/ �ارد ر زمین می�ان را د �ه ستاره/ بلند�  اشد ام در �*سو�ِ  دست

/ در م*انه نبودند/ ظِر �لوو آن ر1سماِن منت/ اگر �ه این رخت/ سر  ه آسمان  سایند
را از دست  و عقل  ه عشX/ عشX  ه عقل/ سرشار از شک ها�ِ  در  ارK1ه آر� ما
طان  ا ا� �ه  شارِت ش* ِ� :اِ� ُشسته اما قبل از سرودن در  اره/ م*ده نمی/ نداده

اشته �شما  ها�ِ  و *قین را بر لب/ �رِه ق*طان را  اید خوِد ق*طان �شوده  اشد/ اوست
  و سوره/ خواهد  شو1د *ا نشو1د هر �س �ه می /را �ناِه هر چیز �ه �اه  �ذار آن/  اشد

آخر در  /ورندب*ا  بیرون  ه  سوراخ *ا از/ درنبب   سوراخ ا خود  ه دروِن  ها  را مورچه
  ! درخشد انسانی دارد می/ این �ر�ه ها�ِ  چشم



٣٣ 

  روان
قاشقی شبی قاره اگر  مثِل زمینی بی/ روز� چیز� ننو*سم �ه ام اگر ستاره مثِل آسمانی بی

ها را  اگر امKانی �ه مKان/ داشتم هایی ُپر از پول می آ*ا اگر قابلمه/ در اند*شه نزنمرا 
آسمان   از� بی شاهز هم مثِل  ا/ ردبُ  *ا مرا  ه دیدارشان می/ آورد  ه دیدارم می

شاید  ه جاِ� / ست؟ ِ� دِل تو از چی وصله/ ؟)ام هن�اِم �شف نKردِن چیز� را �فش(بودم
هر روز / اند �انی �ه مثِل زورق  و سوار بر ستاره/  اید خورشید را بن*اد �ذاشت/ پرسش

/ و�  از �رددآِب رفته حتا اگر  ه ج/ دیدیروز برن�ردانسوِ�  ه  � هر�ز رو / روان بود و
    ! ما را  از خواهد شناختخشِک دانِش   ا� نه جو1نده/ د*�ر نه جو� آن جو� است و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٤ 

  ابوجهل
تان  من سنگ /اگر �وهی  اشیدشما  /تان نخواهم شد من موج /اگر در1ایی  اشیدشما 

 ه *اد دارم  ز1را روز� را/ تان نخواهم شد من برگ /زار�  اشید اگر سبزهشما / نخواهم شد
ها فقS سقوo  و موِج رادیو1ی را �ه  ه �وش/  ه چاقو1ی مبدل شد/ �ه دوسِت ناِب طناب

�اه �ه تو  س*ار دور از  آن!/ دندها در این چنار چه جمیل بو  تجمِع چهره/ ارمغان �رد
ِ� قندساز� را خواهند  ِ� �ارخانه دانستی �ه چغندرها ُچُغلی و نمی/ اگرها َمسKن داشتی

حتا اگر آنان / قاه خواهد خندید سقوo �رده قاه ها�ِ   ه نخ ١ر1سک و چرخ/ د روز� �ر 
 س*ار�  ها�ِ  و اگر س*م/ من دندان نخواهم شد/ نانی �رم و معطر  اشند در قحطی

ِ� تنهاِ� در  ِ� شKسته طور دسته دهد همین ساز ترج*ح می/ رس  اشند و در دست
در  را ه دید �ه یِد ب*ضا از جیب چاقو1یز1را وقتی آن ب*ض/ ا�  اشد سKوت مانده

ها� ازلی را در خود  و من معتقد �ه حنظل عز1ز است و غزل/ تو دیوانه شد�/ آورده
د*�ر �فته  ها�ِ   ه رنگ "د�الجور "این �ه رن�ی  اما چرا آن روز  ا شنیدنِ / جمع آورده

اش  و ل ان/ داش ماننِد در1ا بودن دختر� �ه جمیله نام داشت و چشمان/ »او1ن«:است
 س «:�فت �تابی را  ه آرامی �شود و/ اش  ا دو دسِت مثِل دو *اس/ ها محبوِب عسل
  »٢ِ� خود را شنیدم  از من در چ�وِر تو صداِ� �ر1ه/ خودم �رد� �ن خدا را، بی

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ای است نام پرنده  ١
  از مهدی اخوان ثالث است  ٢



٣٥ 

  و ازاین س*اره
ات  و ان�شتان/ مرا چون سوسنی از  طِن خود رو*اندند/ ات ماننِد دو سنگ چشمان

 چنان �ه دانستم/ ها را نجات دادند ِ�  ه تنگ آمده از �الس :اره تخته/ چون ده موج
�ه �ردون / بر �ردِن ماستناِم ر سَ ِ�  و از این س*اره/ ماندن همان نماندن است

و  ه / ات شود بنِد عشX آید تا تخته می ش ا :اِ� خود" آزاد�"تو آنی �ه / �ردد می
صورِت *اسمین را در / ست �ه شب و روز تنگ د*�ران  �و1د مدرسه در �*سو1ی

بهرام را د*�ر  از ن*اورد / ات ان�یِز ز1ِر ناف ِ� ش�فت شKاِف مثِل شKوفه/ آغوش دارد
�ه / ست  دستان  ه �ردِن اق*انوسی و خوِن تنگ/ اش همان نور است از غار� �ه ظلمت

ام همه چیز   بودنمن �ه هیچ / *ا دق*انوس است/ خواهد دق*انوس  اشد اش می هر موج
دانم از  و می/ �نم ِ� �اوه دعوت می �چی را  ه آهن�رخانه ها�ِ  مجسمه/ بودن است

/ تا نشستن بر آن همان برخاستن  اشد/ شود �ه خ*اِل تو تخت می همان شاگردان است
و / شبی جبر1یل را �شف �رد/ ِ� در1ا بود �ورخر در شلواِر خو*ش �ه شب*ِه دو لن�ه

مارها  اما آزادند �ه عاشXِ / شد �ه *اس ن*ستند ییها ر� نصیِب *اسسرانجام رستگا
   اشند

        

  
  من سن�ی بودم

/ تو ها�ِ  چKه چKیدن از چKه/ *افت میآهسته تغییر  اش آهسته من سن�ی بودم �ه قلب
شعر� / دارنده شعر� دوست/ شعر� نَشستنده/ رونده � راهشعر / هستی �ه خود شعر� 

دِل / شان در سنگ ها� �ه دانه/ توانند بود شعر تنها ش*ادان می متنفر ازاما / متنفر
ِ�  ِ� ماننِد تنه هاِ� سر و ته بر1ده و از آنان است این جنازه/ شKند حتا سنگ را می

 ه / م*رو می �ه  ه هر جاما / بزرِگ  ار�  ها�ِ  شوند توسSِ ماشین �ه حمل می/ درختان
�ه اندک داناتر  اندک شماو / اند ه شب*ِه قلب�/ م1خور  هایی را می �ی فر1ِب سنگ ساده

بر درختانی �ه برگ و برشان اجزاِء  /ماننِد ماه دتابیخواهید :ا و سر  بی/ دشو1 
        اند ماشین



٣٦ 

  افتد اش  ه عقب می دلو� �ه مدام نو�ت
ها  و سر  ه سنگ/ تنگ است آب؟ سخت دل/ ها :س از برخاستن از خواب چرا ص ح

و / ام  ه �ه  �و1د مرا �ه عاجز از درِک خود آمده/ �جا برود�ه ند دا �و�د و نمی می
افسونی / اش اشک است سوزنی هستم �ه در خندهسوراِخ ِ� �ذشتن از  براِ� چه

 خر�وش و/ َ�ند سخت جان می/ ُ�ند جانی می تو سخت ها�ِ  چشم و رو در :شِت پلک بی
اش  مرداِن توَام زنان و �ر1ه دهنو خ/ *ابد می خودش هاِ� خوشِ  را فقS در خواب  آن نخ

ماسِک رسد  ه بچه / فهم*م ها را نمی صورت مان خودِ ما خود«:�و1ند جا و می آیند این یم
  »!سر در آورده انتحار� �ه تازه از تِه آب

  

  
  

  
  دوِک ددواِر دّوار

ا� ندارد م�ر آن �ه  ا  اما چاره/ ها هالک شده است دِل حسرت برا� حضرِت �ذشته
و  /یواش  ه سوِ� ناخِن مثِل ماِه زنان برود یواش/ ست ا� �ه در تنهایی ش*فته :شتِ  الک

 /اش �ه  �ذارم و من دست بر هر تکه/  شنود �ه این نخ نه آغاز دارد و نه :ا*ان
و / اش فقS برا� جلو رفتن �ین چهار :ا� و اسِب اندوه/ ِ� خروار است ُمشِت نمونه

/ هاِ� نور نابینا  ه چشمه ها�ِ  چشم�ِر  تبدیلو / ها ِن اللِ� ز�ا اش  از�ننده در قلب هاللِ 
  /شان  س*ار� �ه  هایی انسان/ دِل انسان یی دردر1ا/ �ی در :شِت سر است ونهن

  جا  ه ناچار این/ ه دوِک ددواِر دّوار ه این جاودان شوند آهسته تسل*م می آهسته
از چشم و  انسان شدِن ناخنِ دور آ*ا / ! جناِب تنهایی ا�/ اند همه شب*ِه همها  غوک
 ا  اش  اغ ان را چه چاره در  اغی �ه ُ�لِ�  �ی مادهو آ*ا / ن*ست تنها راِه رهایی؟ /چهره

  هاِ� عصِر پدرساالر�؟ قرارداد�  سته است  ه حفاظِت سا*ه/  اد

  



٣٧ 

  هاِ� من است مزاِر ققنوس در چشم
  

 )�روه شیت(ها اللهی نقالب توسS حزب�ه در اوایل ا" بهروز هاشمی"ام  �السی همدوست و  ه *اد 
  و آتش زده شد ، ُ�شته*عی شKنجه ه طور فج  ها ب*ا ان شاه ر�وده، در�رمان در

  
  

توانی در هر جاِ�  و تو می/ است  جار�   من ِ ها� جسِد او چون خون در رگمفهوِم 
 اش از و دود� را �ه نفرت/ �ه عشX را  ه تفسیر نشسته/ جهان جو1ی را بجو1ی

هاِ�  رفبمثِل / داشتِن دوستی  ا او/ ست �ه خواب ندارد مثِل قلبی/ ها دون  انِ دودم
مجبور �ی  و شور1ده/ سفید بود ها�ِ  شونده  ا پرنده اشت اه و/ از زمین  برخاستهدِل  �رم

جسِد چه �سی / ناشدنی لوببلندقامِت مغ �ِ  اه قلعه  ه جار� بودن در جواِر غرورِ 
 در/ دانم هاِ� من می ر1شهاز / توانی تو میهاِ�  شاخهاز  /شKفت جاودانه خواهد 

و / ظفا� مسئول و مغرور و مو  ِ� ر�ه ا خرهصجا  اینک و این/ ؟او خواب نداردآسماِن 
تعبیر� از آید و   اد می  /سوز از خودش را �م �رده است برگ رن�ی عاشX و دل

پرواز /  ا خود ُبرده/ �رفته ه نوکرا   در1ا/ ییدر1ا انِ � پرندهو / �ند را پراکنده می عبیرها
ِ�  ها  اند*شه ِ بوِ� آهو از دشت ن ناف*اِن ناِف خوشنفرِت آ /شوند �نند و دور می می

 و/ ست از یخ یعظ*م �وهِ  /�مان رن�ینشیر� و   هاِ� راهِ  و از جو�  /سرشار از شهاب
در این ساِل  /اند �ه  ازواِن خودشان را �م �رده/ هایی قر�ان*ان �لنگ و ت*شه انبوهِ 
خیِل و  / هاِ� من است مزاِر ققنوس در چشم/ :ا*ان بی خورشید و در این تیرماهِ  بی

 ا / �و ان دردسِت هم و :ا� دست/ در سراسِر جهان  هاِ� زمستانی انههاِ� خ اخ�ِر اجاق
/  ِ� من ا� *اِر د ستانی/ تو راعاشXِ  وجودِ  رازهاِ� رن�ارنگِ / �ان  هدنپر شوران�یِز دهاِن 

  �نند می جاودانه آواز / ا� ُ�ِل آسمانی 
  
  
  
  



٣٨ 

  جهاِن واژ�ون 
اگر تو  ا مسواک ر1ش بتراشی و  ا ت*غ / در جهانی واژ�ون جا� ش�فتی ن*ست

ام  و هد*ه/ سار�  اشند سرِخ ن�ون  ها�ِ  ام ُ�ل و من عادِت ماهانه/ ها را تمیز �نی دندان
رش مثل آدامسی  ه �ِف �فشی و �سی �ردا/  ه جشِن تولِد د*�ران چند قطره خون 

تعجب د*�ر االن / اما �فتارش بر �اکِل بلنِد �اج آش*ان  سازد/ �هنه چسبیده  اشد
پرده  ها�ِ  جا �ه ر1شه تا آن/ تا �جا؟/ ست سر بر1ده و تدفین شده و از *اد رفته خروسی

تحاِن دو راِن �شوده است جهان  ه روِ� فا!/ فکر هستی تو �و1ند چه  سته نجره می ه پ
/ ساالن �هن ُ�لِ  بی حسرتِ  /ِ� ز1 اِ� �ود�ان و و ت*غ چرخاننده درهستی/ ناآشنا  ا شرم

/ �ه خودش سفت و سخت  ه زمین چسبیده است ١ست ِ� رو اهی و دالل همین خر�زه
    �ند می ی در آسمانر� بر �اکِل بلنِد �اج�ذا اما دالک را تشوX1  ه آش*انه

  
  
  
  

  
  مادر� از حق*قت

ِ�  ا� در1چه/ اند در م*اِن زمین و آسمان طور آو1زان مانده همان/ اِن مناِ� لرز ه شاخه
اما هنوز در / را ترک �رده تو/ تو درست است �ه ح*اتِ / ِ� جهان خانه �وچِک سرداب

/ ِ� ز1 ارو1ی تنی و وانی دانا منتظِر آب/ دار است پلکانی منتظِر :ایی میوه/  طِن تارK1ی
/ از ازل عاشXطورهاِ�  ا� همان/ من در آتشخواِب آو1زاِن ا� آِب / روحی عطر1ن

  پروراند مادر� از حق*قت را می /دارد در  طِن خو*ش �نوزاد

  
  

                                                 
  نام گياهی است: ی روباه خربزه  ١



٣٩ 

  ! اختن را دوست بدار
ناِم شعر را  /تا من قبل از سرا*ِش شعر/ اجازه �رفتی م�ر تو برا� متولد شدن از �سی

منتخِب نیروهاِ� �ور است در  ا� �ه خود و چشم ببندم بر این جنازه/ انتخاب �نم
 از چه  و شاه/ نامه آخرش خوش جهیدِن نطفه ابتدا برا�  از� است و شاه/ جهان؟

ِ� �بوتر  بینی *ا بدبینی خوش/ و پنجره  ه هر سو �ه  از/ متولد شود چه نشود
تِو / در �دام آخور ماغ  Kشد و  ا �دام خورشید ب*امیزد/ �ی  ه آن دارد �ه دماغ  سته

 ١هاِ� شعر را از اگرم�ر �ه �ز1نه/ سازان حX دار�  زننده از دیدار و صحبِت تابوت تن
مKر بنِد ُپر  پزشِک چشم آن چشم/ اهانُپر و جذاِب م ها�ِ  نامه از لب و اجازه/ بر�یر� 

ترساند و من از شرق  ه غرب و از  مرا می/ ا� سرخ *ا س*اه *ا سبز هم*شه  ا :ارچه
اما این مانع ن*ست تا  /زنم ها تن می از پ*مان  ا پرچم /زنم شمال  ه جنوب َپر می

فردا / در اکنون خانه نسازد /و سِر قبر را نبندد/ :ا ن�ذارد و ا� اما و شاید را ز1رِ  ستاره
 ه عشX را / رود تا داوطل انه و ز1 ا می/ عقابی  ا چشمانی  ه رنِگ �اغذهاِ�  Kر

      منیژه و ُ�ردآفر1د و سودا ه ب ازد
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  اگرمگر نام گياهی است  ١



٤٠ 

  !نابود شو
برا� روح  یهیچ خ*اطی ل اس/ خواهی  ا ترازو  سنجی؟ �ونه می عقل و احساس را چه

ام  برا�/ بینم ها را نمی اصلن زرق و برق / روم آلمان �ه راه می ها�ِ  در خ*ا ان/ دوزد نمی
ینی جاِ� شاه/ �و1ند شوند می ام جار� می �ونی �ه بر ل ان زار�  ها�ِ  زمزمه/ اند آنان مرده

و / روند نورانی راه می �ه جانورانِ / جا و را بر�شد  ه آنتا ت/ جا است این   ه شدت خالی
ِ�  چون �*سو شانه/ �ه این شKاِر پر1شان جا این چیز� مرده است/ اند ها عر1ان اصالت

خطاب / س:ارد آور می خواب ها�ِ  و مرا  ه دسِت قرِص اعصاب و قطره/ *ابد خود را نمی
ات  ات هستی تا دفنجواهر  � نه�نجی تو م�ر:/ �و1د آن صداِ� آبی می ست �ه  ه �ی

  ! آتش  س:اردهاِن را  ه  ات الشه/ ا� ان اِر ر1ا/ �نند

  
  

  خواب خیزا ه در رخت
از ظرافِت در �فتارش حاضر نبود  و ن�ین/ �رد او ا  ا من رفتار میه ِ� سا*ه  ه سن�ینی

ان�ار دن*ا را  ه من / ـ دادند را  ه او میحتا اگر دن*ا  ـ دروغی �وچک  ه تو  �و1د
ترازو  اال و  �ِ   حتا اند�ی این �فه/ هاِ� سا*ه ه�وهِ�  سن�ینیبینم از  اند وقتی می داده

و هر�ز / دارد ش�انی را در خود تر1ن زنده شناسم �ه زنده ا� را می الشه/ درو  :ایین نمی
�ه شما برا� شماردِن / ه از ُتفی را �ندذره جمع آمد تواند تصوِر دوستی  ا در1اِ� ذره نمی

/ من نه  ا دست و نه  ا زنجیر است ها�ِ  زدن سینه/ زنید تان می اسKناس  ه سران�شتان
ست �ه ر�طی  ه  بلکه در �ِه ر�طی/ نه در حسین*ه و نه در مسجد است/ بلکه  ا بوسه

 ه این دن*ا را !/ ِ� تو  اشد ام سینه رود  ه  �ذار �الس و هم*شه دارد می/ ر1ا ندارد
ها  بین اشت اِه �ف/ خواب از  اال رفتن و :ایین آمدِن خیزا ه در رخت!/ هر�ز خوار ندار

ماران فرِض قرِض پول را از هر سل*مان و ناسل*مان برا� هم*شه از  �فچه/ آشKار و
خودشان  بودنِ  بلق*س عاقبت  ه �لئو:اترایی *ا ا� و هر ماهی/ ند�ن میمغزشان بیرون 

     ند     بر  میپی 



٤١ 

  خ*ا اِن ماخول*ایی
جا  و سِر من هر  ار �ه  ه این/ �اه معنایی ندارد آخر1ن ا*ست /براِ� خ*ا اِن ماخول*ایی

ار1ِخ جانوراِن ماقبِل ت/ دادِن د*�ران بیزارندست �ه از لو  یبرا� تابلوهای/ �ردد  از می
اما / �و1ند ِ� هرمز می ن�هاز ت/ بر پداِل ترمزَنه  اش عشXِ :ا�شخِص دهنده  ه  ا*ست

ها مذهِب من  ِ� �*س  ه ظلمت ید�ِ� سف آر� / نوازند شیپور را از سِر �شادش می
جا / ِ� دلی پهناورجغراف*ا و تار1ِخ بی/ ندد*�ر� دار   ِ هاِ� پر1شان ر1ل �ی شور1ده/ ن*ست

ر راه ِ� صداهاِ� از ه ه  ه همهاین ساق/ خاک افتاده ِ� بر �ند برا� هر دانه  از می
و  ه / �و1د سالم می /شان پ*امی از پ*ام و بی /شان نور�  نظر از نور و بی صرف/ دهرسی

ها  غا*S تا توسSِ / آر� / دهد می راو ُغرِش ددان  غارغوغا و تو چهار چرِخ غر1 ه  ا 
�اه / �ند تراش می ت*غ�اه را  خودش اهورامزدا سرِ  /�یر نشوم من شناخته و دست

  رود ها راه می سر در خ*ا ان و �اه اصلن بی/ �ذارد می ی�*س �اله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٢ 

  هاِ� پیراهن درونی
مطمئن شدم اما هیچ  ان�ی / ا� جا دیده ایندر را  ١خروس ِ� تو �ه چشم من از �فته

/ بود و  ازار   انک/ و آمدن از/ برا� رفتن  هو اگر �رد فقS / ها را بیدار نKرد مردمک
ِ�  اش برا� فراموشی ِمِی نابو / نامد حقیر مردمک میمردم را  ه تمن از مرغی �ه 

ِ� خود�اِر  کِت خو*ش را میلهصالِح ممل/ آ*ا  اید شاکی  اشم؟ /هاست سKهها و   َسمّ 
توان  ِ� زلیخا  ا هیچ َمبلغی نمی عشX را از سینه/ داند تر می چاک رونده  ه  ه چاک

چه �ند / هآورند خود را ستاره  ه حساب  ِ � ن رسیدهِ� تازه  ه دورا آن راننده/ بیرون راند
داند  دار صالح می این شعرِک روده/ ن اشد؟ جیِب ما/ و از/  ه/ مِد ُدِم خروسآو  تا رفت

فداِ� چاِک را  انههاِ�  ادصفت ِ� �فته و همه/ ا� ج*م �ند �ه مضموِن اصلی را  ه �ونه
بود  ه  خواهی محKوم تو تا ِ�ی آ*ا/ ِ�  ه و1ژه فقیر ا� مژهاما / رو*ان �ر1 اِن ماه

رؤ*ا شعر و ِت شخِص دست در دسو / در قعِر چاه؟  ه بودن/ ها نبودن در م*اِن انسان
 ه / دقاه خواهد خندی چه �سی  ا سومین  انِگ خروس قاه/ رفتن؟ از خو*ش/ آرزوو 

از  رونده راهاش  �ها:ااما  /اش دوات و دعا در دست ه  ا ِ�رِم �ورِ قهر �رد َاحقرِ  مِن َال
شان  هاِ� شخصی اینان �ه راننده /؟ هم زرادخانه و ضراب هم  ه جانِب / ها الشهروِ� 
 /همه شان هاِ� یوسف ُ�ل ُحسِن  و/ ستا  شان چو�ی ها� پروانه/ اند �اِن آسمان ستاره

         دنهاِ� :الست*ک دار  جراحی سر و ِسر�  ا
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ناِم گياهی است  ١



٤٣ 

  دان اعداِد شKسته در ُ�ل
هر چه دایره بچرخد بر تو  /*ابی چه بچرخی بر آن َسرش را نمیست �ه هر  ا� دایره

بر سِر / ام خواهید مرا �ه سومین ِ� هزارjا می :س شما دو تا  ه اضافه/ *ابد سرت را نمی
دور شدِن / اش تان را  ه سِر دِف هر دفعه منها� و عقده/ تا ابد  �ردانید تان انان�شت
دهد اگر از  خال ترج*ح می/ دیخالی �ن/ ان استِ� هزاردست ِ� زاینده تر از ر1شه ب*ش

اش درِک هر  و در مقابل/ حداقل بر عضِو د*�ر� از بدِن ما  اقی  ماند/ چهره رانده شد
اما  شودِ  چهارمین همین توِپ هیچ سرش نمی/ �س و هر چیز را حتا از دست بدهد

ار�  ه �اِر و �/ اند سنگ و حر1ر سنگ اش هم �ه برا�/ ستا �ی داده  ه شما زنده
ِ�  چه مانده است از بوستاِن  استانی/ ن�ار� و جنایِت درختاِن در جن�ل ندارد ان�شت

ها را دور از  و نخ/ ها را آسمان �رده است ها را ابر و چهره �ه چشم/ ما  ا این جغد؟
  ها را مشغولِ  دست و/ ار سامان داشتنهاِ� *ک سر و هز  ز1 ایی
       �اشتن در آن/ را معدوم ن*مه چند عددِ *عنی خود را و  /�لدان

  
  

  
  
  بن*اد

ِ� وعده را د*�ر�ونه  مزه/ نوشید مرا می قدر جا بود �ه هر چه ِ� آب از آن تعج ایی
تر   از �رسنه/ خورد اشک هر چه صورِت تو را می/ مزه ها را بی ا د*�ر�ونه*/ *افت می
هر�ز �امی  ه / نشناختهشان خ*سی را  جان �ر� �ه هزاران نظارهآن و *Kی از / شد می

 ه / نام ِ� �مها  ه نیِت نجاِت تعجبی �ه  ه �وشه/ �ذارد مین �ذاشت و جلو نمی
بخِت  /خواهد رخِت ما را تمیز و پودر� �ه خودش �ثیف است می /هرفت �وشه  ها�ِ  نام �م

مانعی را �ه در بن*اِد / اش اصلن ما*ع ن*ست ها� آب جایی �ه این!/ شما را سفید �ند
  !دهد نسبت می و  ه سفرها ها  ه سفره/ د داردخو 



٤٤ 

  هدف دِف بی
ها صدها هزارها �بوتِر  پنجاه/ �ندها رسید چه فرق می �ِ  برنامه هدِف بی تا دف  ه این بی

تابوِت شانه  ه از / ها رسیدند شانهتابوِت زار  ه  از ِ�شت/ شده  بِر شیداِ� ُ�شته نامه
ها  سی�ه دیدم / ر1ز�  ِ� عاشXِ برنامه دِن هر ساز� و مِن  از آمده از رقصی/ زارها ِ�شت

�و1ند  می "سلمان :ارسی" ه / شان  ه *ک مو رسنده هاِ� اصل ها نودها ساقه شصت
�الب  ه / ها را برا� هم*شه مدفون �رده  از�  ِ� فرقه روند  ه سوِ� دایره و می/  سنده

از  ِ� �چالن جا �چلی �ه این/ برا� پرندهاش  ِ� نامه هدِف  ا اکرم رقصنده روِ� اوِ� بی
و �شف �رد / اش را شخم زد ها عددعدد :ایین آمد و شKم ست �ه از شاخه �سی

�ردانی  برنمی � چرا تو رو / �و1د آفتاب ِ� ش:شی را �ه ترددش  ه آفتا ه می شیخایی
تر1ِن  م�ر من َ�ِر �لماِت عر�ی هستم �ه از :ایین/ ؟ا� ستاره زنند ات می صدا� �ه وقتی

هاِ� این پ*Kِر  نم شراب نوشیدن و ندانم نم/ رقص؟  ِ چشم ندوزم  ه ز1رهاِ� دامن/ ها ایین:
ِ�  �ندهاِ� سلمانی همان چه فرق می/ ها ِ� :شِت :ا زده  ه آیین عشX را  ه خود پوشیده

ها را در  قاطر� نامه/ هاست ِ� قارچ قطِب قبیله/ اش ست �ه ُقطِر �ردنن*  اصل و نسبی بی
تا این �الِه / بر آن نصب استا�  �ند �ه نه زنگ و نه �و ه مدفون میا�  خانه

د و چنین پ*ش برو  هم/ ِ� مرگ چنان تشنه �وِ� هم ندهِ� سرها  س ِ�  ه همه الالییُپر 
براِ� ُتوِ� ُ�لی  ه / اش خورشید است براِ� �اوتان خواهد زاییِد ت:اله رقصی �ند خوش
  دوز اِت پیراهِن عثمان جمال

  

  
  
  
  
  
  



٤٥ 

  پرهیز�ار� 
دانم َدم زدن از  اما نمی/ ِ� راهی دمید آهسته سفید� آهسته/ ِ� شلوار از انتهاِ� :اچه

آ*ا ن اید / اگر دست بدهد  ه س*�ار� آتشی!/ ر1شه در چه داشتاش  پرهیز�ار� 
�ه / ها تا من دود شوم و چنان دور روم از دنی/ اش را  ه م*اِن خو*ش  Kِشد سرخی

جا  اشت اه از آن/ در من محو شود؟/ ن بپیچم و در او محو شوم ه پر و :اِ� �هKشا
اش را  �ه صدا�/ دهانی د*�ر در دهاِن خو*ش مخفی داشت/ س َ لَ رخ داد �ه آن مُ 

 پ*Kرِ هنوز / خواهی و  ه ُجرِم آبی�ی  ا� �ه  ه ُجرِم آزاده م�ر آن ر1شه/ شنید �سی نمی
Xماند  اقی خواهد دار  ها بر *ا تا مدت/ سوزد دارد در آتش میش ا عاش!   

  
  
  

  بود درجهیوسف سر�اِز صفر 
 ا من از  »١قانون  این شKسته چنِگ بی«!/ فرصت چنگ!/ صفت دندان!/ �ردار سنگ

ِ�  �ه دیِن اثناعشر� / �و �رده و مرا قانع و ها �فت ساعت/ �وه و میوه و اعداِد ساعت
ام  هن�اِم خدمِت سر�از� / ما*اندن فقS پوِد پیراهن را  ه چاه می/ تارش ها�ِ   ا چشم/ روده

و / زدن  ا زنان بود ِ� الس هاِ� تلفنی ُاِم ساعت *عقوب �روه ان *ک/ در مخابراِت ارتش
�ه  /هدست داد و هپرسی �رد احوال �ر�یدر1غا �ه / ِ� انقالب  ا دو �بوتِر سر�اِز تشنه

 ه  م�ن میقناعت ن من/ » !بن*اد ابله!/ ن�اه منفعت!/ نهاد خ*انت«/ رهبِر ار�ستر بود
شان  هاِ� رو�   ه س*م/ �ور انش ها� ِ� چشم شان چیزهاِ� د*�ر خوابیده هاِ� :شت حرف

�ونه از شKست  چه/ و تزو1رو زور �ه َزر  یدببینشما ب*ایید و / شان زنگ َعدِل درون 
/  جنسیتی ساززِن سهساِر آن اما  ما* ساخته/ !دنساز  د و از زلزله خانه مینشو  می پیروز

  ِ� شور1ده رام چنِگ چن�ی«/ �نجند میدینی ن در بینه در دین و نه  آن ساِر دردآلوده

                                                 
  از مهدی اخوان ثالث است  ١



٤٦ 

و من / »!آل ت:اله!/ پ*مان :شKل!/ موج معوج«:آید صدایی می /شود نمی »١رنِگ پیر
وفادار و   آن دستِ / واست افتاده بر خاک فرو  عز1ز از سر�  افسرده بینم �ه افسر�  می
 براِ� �ذاشتنِ را جایی مناسب اصلن  د*�ر/ یX و صادقآن دسِت دق /داشتنی ستدو 

      بد *ا �ان نمی در م*اِن ستاره /تلفن �ِ  �وشی

  
  
  
  
  
  
  

  دوست داشتن احت*اج  ه منطX ندارد
�ه / حKمی قاطع بر آن بود/ اش  ه زار�  و مردن/ نام مرده بود زنبور�  در جایی �م

واره  ه دن اِل سن�ی از  در آن تو هم�ه / هاِ� شیر1ن براِ� این دن*ا اند سخن ارزش بی
آورد  د*�ر  ه *اد نمی/ ست �ی اش مرگ و زنده این ترازو �ه دو �فه/ عدالت بود�

�فتارشان دور از / نام �م و امروز در جاها�ِ / اش بودند دوست/ هایی را �ه دیروز دست
نه *�ا/ داند تنها ماه خوب می/ است راه هم �ردارشان  ا اما و اگرو / قطعیت

و / دار1م هن�امی �ه ما �ود�ان را از تِه دل دوست می/ �ی  ه منطX را احت*اجانه بی
 ِ� دیوانه�ه اسیِر دسِت در1ا  هاِ� معصومی در راِه �ف/ شما راز1 اتر1ن شKِل مردِن 

ا�  تو  ه چه نتیجه/ ها  شان شKاِر شاهین تمام �ه/ من رن�ارنگِ  ها�ِ از رؤ*ا/ هستند
/  ه نام �ا ه�ه :شِت :ا زد/ ا� شور1ده و دست از جان ُشستهزنبوِر  �ا/ حاال �ا هرسید

  نام در جایی �م ات ها�  ا غزل �ا هو برا� ابد غنود

                                                 
  همان  ١



٤٧ 

  ضحاک
زمین  �ه دانستم اگر از ابتدا می/ چه  اشد؟ انش ست �ه د*�ر حق*قت �لوله و ُ�ه چی

عنKبوت نمانده  ها�ِ  حاال این همه ِسّر روِ� دست/ ی�ردان سر�ین است و تو سر�ین
اگر / هاِ� مورچه را  ه عنواِن َسِر رستم  ه د*�ران قالب نKرده بود پز :اچه و َ�له/ بود

شاید شماِر  /خواَند :شِت سِر آقاِ� فاضالب نماز می /جماعت�ه دانستی  از ابتدا می
/ ِ� ما �یِ� دوراِن �ود پِز محله و آن سه دختِر ز1 اِ� َ�له/ شدند شماره نمی منارها بی َ�له

 ست �ه د*�ر قادس*ه چی /�شودند هاِ� واقعی می دسته را  ه ُ�ل ماش  ِ ها� شاید چشم
/ همتا ا� بی /ا�  انوِ� ُپرفروغ زاِد آزاده ا� فرخ/ قائدش �ه  اشد؟/ اش چه  اشد حق*قت

/  ه در ابتدا پروانه بود بروم/ ما*ه دور بروم هاِ� ُتُنک ِ� تو از تارتنک  �ذار  ا شعرها
و سرها در آن / زنند یشما نم ها�ِ  اش اصلن بوسه بر �تف ا� هست �ه ساکنان س*اره

جا و  ورمالیده این حاال �ه این همه :اچه/ چرخند هاِ� آزاد می جوِ� سوسنو  فقS  ه جست
ا� / هندات را بر سطح آورد ا� روِد رازها�/ اند شده �و�ی ما*ه�ی  بر ضِد زندههر جا 

هر / خواب آن واالِ� بی/ :اک شهاِب  �ه آن  �ذار/ ه آینه پرندهات از آینه   روشنایی
    :شت و رو ندارد   ِ�  شهوتی ا این شقایXِ / ها  اشد خواهِد آمیختن �ونه می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٨ 

  � ما ِشKوه از وطن دارد دِل رمیده
  عقیX ما دِل  ُپر خونی از *من دارد

  "صائب تبر1ز� "

  هاِ� اعماق لوله
ِ�  ز1را شKمی �ه *ک روده/ انتخاب �نم مم*اِن ایران*ان *ارانی براِ� خودخواهم از  نمی

و وقتی نتواند عاشXِ / ها شود تواند عاشXِ پیچک نمی/ نداشته  اشد شدر خود را راست
  ِ  ال �ِ  خواهم سا*ه نمی/ شوند jی سفره میدر  شKِم آشنا و ناآشنا پی/ ها شود کپیچ
و / توانی �رد تو د*�ر پرواز نمیو / شود قیچی می" را"ا ز1ر / ن ب*فتدایرانی بر م �ِ هاسار 

 عدل و ما  ه خ*الِ / ها را نخواهی توانست �شید نقِش ساعِد سرjیچی �ننده از ساعت
/ خار و ا� از اما فقS انبوهه/ *مه بودرفت لبیدقیXِ �اِه   ه وعده /هایی راست سخن

�رداَند از  انقالب رو� برمی/ *مدر1افت �رد ین راهاِ� چر� جامهجنایِت  ان ار� از تل
ش ِح موها را در ز1ِر  و قلم/ �ذارند دام می شان�انی �ه حتا برا� معشوقاِن خود پرنده
 /ناپذیر هاِ� درمان زار �ردنهآن �ردد  ه  �الیول د*�ر  از نمی/ �نند مدفون می شان مدفوع

ان  اقی نمانده ش هایی �ه د*�ر در دامن  ه آن ساقه / ه آن قیچی و غروب و غر�ت
/ سفر � د*�ر  ها�ِ  ب*ا  ه سای ان حاال :س تو/ عصمت�ی و از  سادهطفلکی از / است

 دِ نمان /داشتن دوست هاِ� د*�ر� از در جواِر شیوه/ !سالم �ن هاِ� د*�ر�   ه سهره و
ز1را هر / ام را صابون نخواهم زد شKم وجه جا  ه هیچ من د*�ر این/ !راه بروخورشید 

مردِم / شد فرستادهها  پ*امی از جانِب پروانه/ هاِ� ِ�رِد هم جمع آمده شمع برا�ِ  �ه  ار
  د اِ� ُمَغنی  ا ُمَقنی مالقات �ردن ه ج آن سرزمین

  
  
  
  
  
  
  



٤٩ 

  د*�ر جدا ن اشند دولت و ملت دو برادرند �ه  ه هم بروند و از *ک
  "ابوالفضل بیهقی"

  
  شد �اش می

طور �ه شلوارها را در  همان/ یین �شیدِ� چراغ :ا شد سّن را مثِل فتیله �اش می
�ه مس*ح �فته است / طوِر پیرمرد� مKه در دهان نه این/ �شند ها :ایین می خانه فاحشه

و در ز1ِر / رختی آو1خت شد نور را  ه چوب �اش می/ !دو اره  ه �ود�ی  از �ردید
ت �ه فقS مثِل وجوِ� �ر�ی رف عر1ان  ه جست/ ِ� آسمان ِ� ش انه میل*اردها دنداِن شیر� 

اما هم*شه نفت را  ا / نوشد میرا  "زرتشت" از ا� �اه جرعه/ نو*سد خودش چیز می
، آنال ۴۰، ُنرمال ۳۰ـ سالم، مKیدن / رساند  ه مقصد می *سمنر دم ُ:ستا� از   شKه

/ چKاَند می "دمحم"صورِت بر / در *اِد در1ا از ستاره را و وقتی دود چند قطره / یورو ۶۰
تر  شر1فقدر  چه/ شر1فقدر  فهمم �ه صابون و شامپوهاِ� آر1امهر� چه ازه میت تازهمن 

اند اما هنوز  ها �ذشته �ذشته!/ قدر خ*انت �ردند هاِ� سمِت چپ هم چه و دوش!/ بودند
/ اش اش هر  ار مKه در دهان مانند همین نهن�ی �ه هر  ار از آب �رفتن/ اند ن�ذشته
ات بر  جامه کِ *ابی �ه آن چن� درمی تازه و تو تازه/ فتدهد  ه تاجراِن ن � میر طعِم د*�

�ه هست*م ماِ� عمرمان از ظلمتی  ه ظلمتی د*�ر / چنِگ پلنگ بوده است/ آن آو1خته
این آتِش بدل / هم؟ تان ملت و دولت شب*ه  ه ها� خواهید شماِ� در تا ه چه می/ رونده؟

اما هم*شه مثِل �ودِک / تی �وتاهاش �ام �رفتن از ببر در فرص نشونده  ه �لستاِن چاره
/ ها بر  اد نرود تا اثیر1ِّت نسبت داده شده  ه شورت�ه فهمیده است / اعتنا  ه طال بی

رده و آورده خواهد بُ " دار :اس"و  ه ا �السK/ �اِر  ا قلم و  ا قدم خ*انت ازلشتِر از آن 
  از �ود�ستان شد  ه وَ 

  
  
  

  



٥٠ 

  :ا موجود� سه
ِ� سنگ را در خود پنهان  سختی/ �ِ  چون ابر1شم رونده/ �ِ  چشمه جوشندهسر آِب از 

و دیده آتشی را �ه / تو را �شف �رده ها�ِ  تضاِد دنده/ مرا بر خاک نو*سنده/ �ِ  �رده
ا�  موفX  ه ساختِن خانهعاقبت تا ز�ان / �شد هاِ� مختلِف خو*ش می چادر بر ز�انه

/ و  از �ردِن هر ماهی/ ر1ن نبودِ� آخ ا� پنجره من هیچ پنجره در شناها�ِ  /شودُخرم 
�ه / ِ� �یتی ابر1شمین بوده است آ*ا؟ نخستین ر1شه/ ا� بود :شِت میز� نشسته صخره

�ه مقنعه او را /  افد ِ� ِ�رمی هستی �ه مقنعه را می �ی هاِ� هم*شه تو قانع نشدن
 :ا تا آن موجوِد سه/ �ند جاِ� دو حرِف آخرش را  ا هم عوض می "�شف"/  افد می

شان وا:سین ن*ستنِد ما را و  هاِ� هیچ �دام نهنگ:ا*اِن  بیدر دهاِن / رودبتر راه  راحت
�یتی وزنده و  ه هر  �ِ   اما م�ر  ادهاِ� از هر �وشه/ برود ماه را متناقض سراینده

*ا م�ر / شوند؟ ها :اره نمی ِ� آدم  ِ� مجسمه در تصادم  ا ر1ِش آهنی/ رونده یسمت
هم*شه شوخی را مثِل پرده شما  /برند؟ 1نده را  اال نمی�و  �ان سخنهاِ�  ه هر ز  دامن

چون  �ِ  صد فلسفه/ خزنده و پرنده *ا/ ِ� هر درنده و چرنده از *ک دندهو / زنید �نار می
  �شید بیرون می را فوالد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥١ 

  فور� است شتابنده برادِر عKسِ یوزjلنِگ 
  
   ه اسماعیل خو1ی

  
و مثِل دور�یِن عKاسی عKس  /ها را منعKس �ند �ی درنده �ی شعر  اید مثل خوِد زنده

 تو  اید  ه متن مثِل  ه ض Sِ / ام در �ردِن �رگ ِ� دست  �یرد از مِن ظالم *ا ظلمانی
ر�اید و خواهاِن خواب  ه خواب رفتِن  خر�وش میسِر �ه هوش از / صوت �وش �نی

تا نشان از  /رود می خانه عنKبوتی دست در دسِت قرصی  ه چاپ/ �ند اش می موش
�ردِن این همه   اش  ه ُمثله ها� �ی  ا تماِم خو�ی زنده/ ب*ابد را چاپیدِن خروارها �وِش خر

شود اگر دوِل لرزانِک :سرک ُپر شود از شاید� �ه برا�  چه می!/ ارز1د بدبده نمی
/ نی وها سر�شی � تو  اید  ا �ردِن *ک زرافه عل*ِه :اراز1ت/ سراید؟ ها شعر می دخترک

 تا من و :سِر شاعِر ش*فته آقا�ِ / شان دو پزشک را  ه پر1ز وصل رؤ*اهاِ� در :شت
یوزjلنِگ / ها زارزار  �ر1*م ها �الب ب:اش*م و بر مزاِر پروانه بر ُ�ل/ اسماعیل خو1ی

و از / خاک ِ� در از ز1اِد *اِد *اراِن ابد� خوابیده/ شتابنده برادِر عKِس فور� است
لرزانک  "ابراه*م"/ هاِ� �وزن  ِ� درخت *ا شاخ شاخه �ِ   ا ضر�ه/ زخمی شدِن آب

چشِم  /ها مغازه در  رنجیِ� َشتها و پیراهن /�ند د و شب و روز  ا آتش  از� میخورَ  می
           نامشتر� و فروشنده را نابی

  
  
  
  
  
  
  
  



٥٢ 

  هر چیِز این �یهان
 ه / رفته است شخود تو را  ه جا �ذاشته و/ خیزاب از خیِر  حث  ا من �ذشته است

/ خواهد ثابت �ند جا �ه شعر چیز� را  ه �سی نمی  ه آن / ِ� خیر و شرّ  ه ورا/ �جا؟
ها و  دمیده از خاِک �ذاشتنِ�  سبزهو این / ز1را از �وزه همان برون تراود �ه در اوست

جا �ه  ام  ه آن رفته/ ام من از خیِر  حث  ا خیزاب �ذشته/ ستا خیِز تو از سینه/ ها رفتن
/ �ر غر1ب هاِ� �وزه  ه چشم همه چیِز این �یهان /است و هاِ� تازه شبیخون از اند*شه
سِر شان ز1ِر  دست /اند دیروز ز1ِر شKنجه بوده شانِ� امروز خود مأمورهاِ� اطالعاتی

بندند  ه روِ� در1ایی �ه  اما  ا این وجود چشم می/ �تابی هم بوده است شاید پر1روز
عشX فقS و ا� �ه از آن فقS فکر  خواهد برآمد  ه ستاره/ خواهد �ذاشت ها را  ه جا آن
 اراِن در / اش  اد است؟ ن محفلی �ه :اِ� ثابتهاِ� ماست آ*ا در آ این دست/ تراود می

برا� اث ات و  / ا واژه ِ� آب  از� / ؟�ند ابِر در �فتاِر �دام خزنده را رسوا می/ �رداِر شما
    انKاِر �سی *ا چیز� ن*ست

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٣ 

  آلوده ها�ِ  دست
 اد  ه / سوزانی تو می :�و1د آتش  ه آتش می/ پوشانی تو می :�و1د خاک  ه خاک می

  من اما از من سخن / غرقانی تو می :�و1د آب  ه آب می/ درانی تو می :�و1د  اد می
 داغِ  ن*مو / شان را پنهان �نند ها� ضعف/ �وشند بینم �ه می ام را می و �ردارها�/ �و*م می
 ها�ِ  بینم شخصیت و می/ شنوم من از من سخن می/ شان را  ه رِخ د*�ران  Kشند الله

این �سی �ه در / برد می  ا خو*ش شانهاِ� شخصیتی را �ه  اد *ا سُ ک/ سُ ک
هاِ� خودش را  د*�ر خودش هم حرف/ �ی نشده است زده هاِ� جنگ دچاِر موج جبهه
هاِ� َشترنج نه خود را  مهره/ د اگر ما او را نبین*م؟�ن برا� قله چه فرق می/ فهمد نمی

  اما از نوشیدِن چایی داغ  ا تو در/ دانند نه مطلقن آزاد �املن آسمانی می
ها دل  *ا از آن/ دهند ها  ه دو سه الله دل می و هر *ک از آن/ برند ها لذت می زمستان

ها�  مهره /زماِن خو*شر   ه هم زن هاِ� نه از :شت نه از جلو خنجر  رهمه/ �یرند می
  ماسک ظاهر شونده ِ�  از� بی در صفحهواره  هم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٤ 

  ها ناگهانی
و من ب*مار �ه چرا دستی از آینه بیرون / اند اما جاده بیدار است :اها  ه خواب رفته

و  ه  طور برا� خودت تو همان/ �اود هاشان نمی تا ر1شه از �اکل ها را و درخت /یدآ نمی
از :ا �ین  شرمشناسم �ه  �سی را می/ ها زند جادهو قر�ان*انی درا /ا� رها شده حاِل خودت

شناسم �ه  اما آن د*�ر� را نمی/ �ذارد �ین :ا بر زمین می �ه شرم/ دارد برمی زمین
/ دنِمه  اش خودِ  ِ� درختان تا میوه/ ن در ِمه  اشندتا درختا/  ه آینه �ند می" ها"هم*شه 

اش  � ها ش اند*شها عز1ز� �ه مر1ض/ اش هستند ها� مر1ضی �ه عز1زش اند*شه
/ متر و مع*ار را فراموش �ند تا انسان/ �ان در فضا شوند چون پرنده و رها می/ هستند

ها شعر� را  و شاخه/ ها بدرخشند ناگهان ر1شه/ رود ها می طور �ه در فراموشی و همان
 اش معما شده و برا�/ هم*شه �ند می را دن ال اما شاهینی سا*ه  ه سا*ه ما/ بنو*سند

�ه :ایی در بی / لتااز خجاش  این *ک جفت �فِش سرخ شده صورت/ �ونه �ه چه است
تا آب / شوند از خاک خاک و برداشته می شوند بر �ذاشته می/ دها فرو رفته  اش آن

     ! ه شوددنوردی جاودانه در 
  
  

  در قلب مغز� 
�وال �ه  پ:سی و آن درِ !/ ک نهفته شدهتاده بر خاس*�اِر اف قدر سخن در این ته چه

خواِب سن�یِن / !خواست بر در1ا مسلS شود روز� می/ دان است نشیِن آشغال اینک هم
ام را چون  ها� *شهآن �ه اند ندارم م�ر �ا  و من چاره/ آهن ادامه خواهد داشت تا ابد

صِل مسئله این ا/ *ا چون مار� ُپر تحرک بر زمین بخزانم/ فلک بپرانم  ه/ بخار� شفاف
واهد عقرب را  ه خ خزان می/ خواهد خزان را  ه فراموشی  س:ارد عقرب می است �ه

 را جدیدتر� / در1اهاِ� جدید/ ِ� خشک هی از دروِن خو*ش و ماهی/ فراموشی  س:ارد
 ه !/ تر از هر �ِس د*�ر� اعتماد �ن ات است ب*ش تو  ه مغز� �ه در قلب /آورد درمی

فقS و فقS *ک / و هر *ک از ما چون توتون / ار عیِن چپX است�و1د روز� او �ه می
  شو*م �شیده می براِ� اولین  ار و آخر1ن  ار*عنی / ار 



٥٥ 

  یاگر :�اه
هاِ� آمدِن  یواش یواش/ طفلی غرX1/ در1ایی در :ستان/ نورد طفلی �وه/ �وهی در :ستان

ِ�   ه هر ِچه/ ست زمینی ها�ِ  تنا  ه هر ِچهاع و جتی �ه بی/ وت  ِ من  ه �ود�ستان
/ ماند جا می و درختی �ه جاودانه بر/ چون برگ انسان ها�ِ  افتادن/ هاست زمینی

هِد و شا/ �ی خواهند بود شب و روز ِ� زنده �نبدها براِ� چه/ �بوتراِن ز1 ا دوشیزه بی
آوَرد  درمی اش ها� ا� �ه هر َدم از جیب �ی  ه زنده /�ر � اعتنا  ه هر  از  هایی بی نعش

ا�  �ند �ه هواپ*ما  ه چه سو و  ا چه محموله برا� هوا چه فرق می /د*�را�  چه �  از 
یواش جن�ل ب*اموزد ِچراِ�  تا یواش/ ب*ارام خواِب ما و در رختشار ب*ا  ا� آب/ برود؟

خون چند چKه / شان ها� ها *ا از خاطره و بداند �ه �اه از  از� / آمدن  ه این جهان را
ها :شِت سِر  رود در خ*ا ان و در1ا می/ شود و خون در1ا می/ تنها ماَند  ه جا می

سنده مقصِد تر  ا� مسافِر بی/ دپرانَ  لک میمت �ان و  ه پرنده/ افتد ها�  انمک می دوشیزه
اگر / ضِد ز1 ایی/ ضِد زن / انهاِ� ترور1سِت ضِد انس از هواپ*ما  ه خاطِر اسالم*ست

ِ�  پهنهِ�  همه پ*غمبرِ  / ا  ا الف هچشم �شود� و دید� *ک علِف زرِد غر1  :�اهی
خوراِک /  و ِ� زن  در سینهچیزهایی را بخور �ه / هر�ز جا نخور/ شده است �یتی

     ! اند �ود�ان

  
  

  خ*اطی
سه  ار /  ا *ک :اپیون / آن �اه �ه دو تخِم تو/ ِ� زاهد بودن دانستم زهارم را نشانهمن 

/ را �م �رد شچهار :اِ� خود/ ان را ب*اموزدنشین و صندلی تا آمد راه رفتِن خلوت/ رقصید
آنان را  از  شما�ه  بی/ میرند نام می �م ز1ند و نام می �انی �ه �م چه  س*ار ستاره

 االتر از شاید / مرِگ انسانتولد و / دیدعوت �ن � روِ� میز  "هیچِ "و ما را  ه / دیشناس
 هیچِ  را ندارد �ه چشم در چشمِ تا ه تاِب آن / اما  ا این حال/ ن اشدمو شانه  ا ِ�   از� 

 االتر1ن / را �مان ِ� چون رن�ینز1 ا  ِ ارانو من شKافتِن *اِد */ بدوزد دروِن خو*ش
  دانم میعاَلم  جنایتِ 



٥٦ 

  ارواِح حقیر
و روز� / تر شد ِ� دو لوزه �وچک ات  ه اندازه �فتم روح/ ات را �ه درآوردند دو لوزه

 ات ِ� چشمان اما دیدم  ا دو ب*ضی/ دبپوشان راسرت / خواهد رسید �ه حتا *ک قطره آب
رو�د ارواِح حقیر� را �ه در  و می/ رو1د هنوز در1است �ه می/  ن�ر�   ه هر سو �ه می

/ شان  س*ار  االتر از خورشید خانه دارد �فتند �ه هدف می/ نخستین روِز آشنایی  ا ما
از  /تر از صفر �وچکخیلی ست  ا� دایره /شان ِ� آرمان خورشید در مقابِل پنجره و

ا� سر ب*فرازد و حق*قتی  تواند بود �ه نی/ د�ار  امروز در خاک می نساناهایی �ه  دروغ
جراحی را غارت  ِ� چاقوها�ِ  �ه هستی/ و برمال �ند هنوزهایی را/ را بن*اد  �ذارد

و / تر �رانه تر شد و بی میXدر1ا ع دتر غارت شدی ب*ش هر چه شما/ �نند می
تر1ن  هدف فهمیده است �ه ارزان ُدِر بی/ ن از درش  س*ار�س*ار محدودتر�ا �نندهعبور 

و / اش در1ا را دارد  ه این جهت آن زنی �ه در �الِه حصیر� / چیِز عالم واژه است
�نارهاِ� روِح خودش  فقS در �وشه/ �ان ندارد تر1ن اعتنایی  ه خورشید و ستاره �وچک

تو / از درد سوراخ است سوراخ ات ا� �ه دل یا� ن/ زند شب و روز نشیند *ا قدم می می
    ا آقا*اِن مثلث/ را� *ک لحظه هم �ه شده مواجه نشو� هر�ز بتر آن �ه  را  ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٧ 

  �ی شخِص تشنه
ها از آن   دست ِ ِ� نور� را �ه �ف قدر�  داند �ران و نمی/ نوشد خو*ش نمیآِب چشمه از 

�ه هنوز تولد / یا� هست انهجوِ� دو  جست واره د*ار  ه د*ار  ه تو هم/ �یرند بهره می
قدر دیر :ا  ه  آن انسان و وا:سین واژه از دهانِ / ا� از سنگ دارد آینه مژه/ ن*افته است

و / خورد نمی شخودهاِ�  �ی برشتهنان از / �ه قطار رفته است/ �ذارد رون میبی
 هم*شه/ زمندانن*اسر و روِ� بر / :اشد نور می ا� را �ه از روِح تو داند معده مین

ِ�  تر1ن خاطره من طو1ل و/ �ر1د و قطار می/ تان استشارال  �ِ هاشن دسِت دانه در درفش
�ی بر   ا هر �اِم شخِص تشنه(میرم تا زنده  اشم �ه می/  مانم روم تا �ه می/  ام جهان
  )�ند ا� از آینه را اخت*ار می سنگ مژهو / شود نامی نو زاده می/ زمین

  
  
  

  آه:اهاِ� �وچِک 
 را �ی تنانه  ِ لذتو / د�ن اش را متمر�ز بر شعر می ا مطالعات�ه در1 مند است تن �ران
 دو دست ل اس براِ� *ک آب �افی/ محدود است شان سخت روح�ه / هایی �شتی نصیِب 

ها ادب*اتی را  ا  موج/ خوار�  �ه  ا پرهیز�ار� و �م هو آتش  ه این نتیجه رسید/ ست ا
ا� صدِف چه / ات را از دست داده ا� صدِف سالمتی/ َبَرند نمی*ا / آورند نمی شانخود

تواند  می /ِ� روشنایی و دانسته �ه *ک دانه/ خاک رسیدهِ�  حق*قتی دیر  ه حق*قت *ا بی
احساسی از  /این پرنده هم*شه موقِع صرِف غذا/ �هKشانی از ز1 ایی را ب*افر1ند

   / ارد می اش ها� و ستاره از چشم /�ار بودن را دارد جنایت
 جا و در این/ َبَرد  ا خود می دارد  اد/ شان هاِ� چرک و :اره پوش را  ا تن  �ود�اِن �رسنه

ُ�ه / �ذارد و ناخدا حتا دست بر ُ�ه هم �ه می/ درو  اش راه می �وچکبر :اهاِ�   ما ِ آه
  شود   شعر می�وهر� از 

  



٥٨ 

  چسبد  ه آدم می وت  ها�ِ  حرف
�ه تو  ه صورِت / چیز� شKسته بود سانندر دروِن ا/ خسته ساننچیز� در دروِن ا

در دروِن  ه آسمانی دور �ه  و رفته/ ِ� زمین � طرد و ت عید� از پهنهدچسبی درآم
دِل اما ز�اِن / دنا مرغ در *ک پوسته ِ� تخم سفید�زرده و  مثلِ همه ها  انسان/ من است

حتا  ا / اند �ه سوداگراند �ند و هنوز نمی ج*ک می در1ا ج*ک/ دنفهم مید*�ر را ن *ک
 هاِ� دو:ا ِ� این ماشین از پیچ و مهرهو / �نند سودا می هم ِ� شما شKسته ها�ِ  دل

را   چهره هرو / دآورَ  ناک سر از خواب برمی چسب �اه روِح ما ص ح/ آورند روغن درمی
  د*�ر  *ک عسلِ جاودانه عاجز از درِک / َاند � ها دو �ندو  چشم

  
  
  
  

  زنند ر دو نشان میآنان �ه  ا *ک تی
و چرا این همه / ام دانم �ه �*ست اما خودم نمی/ �ند نامه شنا می در شناس ناِم من

/ دانند  ه دسِت چه �سی خواهند رسید �ه خودشان نمی/ چKد هایی می بینایی در نامه
روشن  را �ند اگر شمعی دار ن*ست آ*ا این �اغذ� �ه فکر می خنده/ دار است آ*ا؟ خنده
براِ� / ِ� �اله ات در  اره تو صادق  اش و  �و نوشتن/ ماند اِر دن*ا َلنگ می�/ نKند

*ا برداشتِن  ار� از دوِش  /نزدن بر سِر انسا نه براِ� ُ�ل/ ِ� خودت است پوشاندِن �چلی
جا خواهد  �ه برا�  ار�شی  ه این/ �وژjشتی �ه پ*ش از تولدش معلوم بوده است حتا

مسیرشان را / شد میشان  دیدم �ه وقتی خنده و لذت نصیب فراوانی را ها�ِ  عینک/ آمد
!/ �ردند هم دسِت د*�ران را میحتا هم برِق د*�ران را قطع !/ دادند می ه تمامی تغییر 

/ ها� ُ:ستی و �ر1زان از صندوق / ن*از از :اسپورت هایی در هیئِت ابرهایی بی حاال چشم
دور از / دور از زمین/ داردرا د*�ر عالمی / عالمی دارد شدانند �ه ندانستن خود می

  هر چه سنگ است  ه :اِ� َلنگ است 



٥٩ 

  ها� فوالدین چشم و �وش
ا� دارد  پرنده/ �نند د*�ر نجوا می  ا *ک هدو جوان/ بوسند د*�ر را می همدارند دو موج 

تیرها اوِج ها بر  پرچم/ زند ها می ها و اند*شه رود و نوک  ه دانه سرخوشانه راه می
سن�ین در جاِ� خو*ش سر ها  ها و خانه ساختمان/ �نند تی را مسخره میپرس وطن

اندازد در  میرا هواپ*ما خطی سفید از تردید / �ان �ان و مرده اعتنا  ه زاده بی/ اند نشسته
  در ظرافتی بیِن اندوه و شادمانی/ ها� دور چه  اغدر جا و  این ها و �*اهان در ُ�ل/ فضا

در  از  اما/ ست مرده از سرطان ناِم دوستی/ ه امروز در1افتما� � در نامه/ دان شستهن
و دانسته / و فرد� �ه سر  ه ب*ا ان �ذاشته /مرد� و یزن بوسه و نوازشِ انداز  چشم

سر  ه بیرون روز� َاخره خرچن�ی از آن  ِبل/ شود ا� �ه در اجتماع  از می �ه هر پنجره
مقدار� آب در  /دارد می س*ار دوست  را  س*ار اش �ه وطن�فت د و خواه/ ید�شخواهد 

/ ِ�شد *ا می/ اندازد �شتی می ها�ِ  تر1ن بدنه و چنگ برتحتانی / نالد ز1ِر �شتی دارد می
       !بیند قلِب او را نمی شمعِ / !شنود اما هیچ �س صداِ� او را نمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦٠ 

  سازد چنین وفادار� است �ه از ما �سی می �ی، بلکه هم تنها نه شا*سته
  "ه�وت"  

  
  تجدیِد عهد

از تِن  شود خونی �ه مKیده می/ خون هستی تو/ وطن ندارد ی �هپول/ تو پول هستی
 ا چنگ و دندان  ه سر و  اش وطنان �ه بی/ ست پروار و این دن*ا �او� / صغیر و �بیر

 ام  ا دل /ا� ماننِد پرنده هاِ� خونی خیزم از خاطره برمی/ اند افتاده   ه روح/ اند تن افتاده
ها  در راِه :اِک پ*اله شیرهایی �ه  ا/ شان را د*�ر ندیدند عز1ز  ِ هایی �ه اطفال مKه

ا�  تر1ن شیوه وحش*انه  ه/  اشند و عدالت از عشX ها ُپر پ*اله �ه تا و /رزمیده
/ زنم ها را از روِ� خودم �نار می من خاک/ ها ُ�شته شدند در ز1ِر شKنجهو / شKنجه
 اش �ان فقS  ه خاطِر ش اهِت ستاره/ تو آسمان را �ه تا  �و*م /آ*م میشوم و  زنده می
/ ات  ه چاقو1ی آبی  دست ِ ِ� فردا�  ه خاطِر استحاله/ !داشتی میها دوست   ه سKه
دارند صلیِب خو*ش  وار دوست می �ه مس*ح /هستند هاِ� نامط*عی اما این بره وطِن ما

آن  ه و / !هاِ� سرشار از خورشید ن راه*اِن پ*اله�نند  ه راِه آ اما هر�ز خ*انت نمی/ را
جار� ما / !ندنوش میها را  �لوله پ*امِ / ِ� �وه و جن�ل �ه  ه سالمتی یهای :ارتیزان

تا اثر� از آه *ا ن�اِه  /ا� ا�  ه ر1ه از ر1ه /ی ه آسمان یآسماناز چون هوا  /م*شو می
زنان و  /و ببوس*م ببو*مشان را  لو�  در � ِ ها� ُ�ل /م*ب*اب را زنان و مرداِن معصوم آن

عاشXِ / تر1ن دشت و در1ا حتا مأیوس/ شان �ه از ُمشِک اند*شه و عبیِر عاطفهمردانی 
  شوند می �ان زندهراِه  همو  �ی زنده

  

  
  
  
  



٦١ 

  عقده
از خودم  من /�ونه بدرقه �نی؟ چه/ �ونه حمل خواهی تا �ورستان چه میتو ات را  �ی زنده

اما  ه هر حال / �ند میهِن آینه تغییر می/  ا هر تصو1ر بینم �ه می /آ*م  از �ه می

/ روند  ه �لستان دوند و می و می/ نو*سند ها می و ملخ هامور / را هر �س آخر1ن رمانِ 

در ز1ِر �رِه غل*cِ س*اهی �ه از / را در1افت �نند ِ� ادبی تر1ن و  االتر1ن جایزه تا  ه

من توانستم آتش  /شود ها آب می ِ� دل سپید� در جواِر قند� �ه در/ تابد آسمان می

اش  دستروِ� اش را  ه  �ه چانهِ� �لید� و  ه ر / چون در� *ا تنها  از شدم  / اشم آ*ا

ِ� �نار آمدِن مرگ و  �ی �ونه از چه/ از جماِع �بوتر و  از است/ تک*ه داده و حیران

عاقبت / موج ونده توسSِ ِ�شنده ش یهر سو1 نامِ  پناه و �م بیآن خِس / ؟�ی  ا هم زنده

  در1ا شد/ انداخت وچنگ  ه ز�اِن مادر� فرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٢ 

  �ندیدن داوطل انه
�اه  ِ� پرت بر ل ه �ه چرا او/ �اه خواهد رو1ید پرت �ِ  بر ل ه زد �ه او هیچ �س حدس نمی

�سی حدس  /دناچیِز خو  و�و  ا چند برگِ  را  ه فقSِ �فت اش و مجبور1ت/ رو1ید خواهد
حتا در / اند ها نشسته *ا در خانه/ �ذرند ها می ها و خ*ا ان ها �ه از �وچه این لب/ دز  نمی

آ*ا آزاد� است �ه آنان را / �ندند دارند می/ شرا*Sِ آزاد� و نبودِن هیچ قید و بند�
هایی  و سا*ه/ قرص و آِب سرد/ �ند؟ ها می ِ� حدس *ار�  سرِد آب را دلا و م/ �نداند می

�ی ُمرد و  *Kی از �رسنه/ زنند شان حرف میآیند و  ا خود ها برمی ره*Kی از د �ه *Kی
ها حاال در جایی د*�ر  ِ� آن اما همه/ *Kی دیوانه شد و *Kی دق �رد/ *Kی از ب*مار� 

و هیچ / تر قلبی �رم/ تر *ار�  ه/ اند بدوِن شک بر�ز1ده شان*ار� د*�ر برا� خود
شان  بر ُنِک ز�انَنه و /  ه دیداِر من ِک :احتا *ک نُ آمدن را شان رغبتی ندارند  �دام
ِ�  ساطور�  در شرا*Sِ بی توو / من *قین  ه هیچ چیز� ندارمز1را / پ*غامی برا� تو دهُخر 

/ راه خواهند آورد شان انسان را بنِد �دام �راِن شرK oنجهوجوِد ش و بی/  ه روِ� سرت
مشاِم شاهاِن  دار� / چال یخ  اِن بیتا ستهاِ�  و بدتر از میوه/ ا� ت داوطل انه �ندیدهخود

  آزار�  �ی را می هاِ� آزاده شاهین/ عشX و
  

  
  
  
  
  
  
  
  



٦٣ 

  جاست واره این قطار� �ه هم
 ز1را ما/ �نند و نه زمین زار� نمینه درختان / بندد رخت برمی از تقو*م وقتی بهار

 انخودتا�  از هر شاخه انت دست /�ردید زمستان  ازمی:س از دو اره  م �ه شمادان* می
همین :اهاِ� معناِ� در1افتِن / تر از انقالِب چین است انقالبی بزرگ/ د از خواهد چیرا 

/ روند و  ه هر سو1ی �ه می/ اند دانه �ردهجاو  �و*ا  ه جادو ها را �ه جاده/ �وچِک تو
/ �ند اش را  از می �ها چمدانوقتی بهار / ن است رقصانِ� م ها ل اِس �ود�ی بر ر1سمان
  ه رو د�ن  ار ُتف می ۱۹۱۷و / ِب روس*هانقال رو�ِ   ه �شاید آغوش میچه �سی 

شما جاِن �ه / شود دو اره زنده می نسانادانند �ه  ُ�شند و نمی �ه انسان را می هایی هس*َ 
دار و  س�ی دامِن چین/ دشو  مند می جاِن شما دو اره ثروتدانند �ه  چاپند و نمی را می

هاِ� هار� �ه  ا  آدمسبِز ِ�  سا*هشاشد  ه روِ�   ار می ۱۳۵۷و / زند زردش را  اال می
 ها را حتا از بهار ُ�ل /هایی �ه از مرگ است  ارشان :شتی و  ا �وله /شان � ها بد�ار� 

  �نند بیزار می هم

  
  
  

  رآمدابر� از ز�ان د
در  و/ م مدفون زایر را در ز1ِر ِمهه/ زار �رد زمان را هم سبزه/ و رآمداز ز�ان دابر� 
 اد  ها  ا  اد و بی زمان برگ مو ه/ برا� هم*شهما سن�ی بر �ور� �ذاشته ِ�  سینه

هایی  هم  ه روِ� واژه/ برقص و :ا�  Kوب هم  ه روِ� خورشیدهاِ� قالبی/ رقصان
دهد  ه  سنگ حتا دل می/ نه ُخرده اثر� از عقل/ تر1ن نشانی از دل �وچک شان نه �ه

 را هایی و برا� آب در خو*ش آش*انه/ آید وا در می ه نج /از دِر دوستی  اد و  ا او
خواهم از خواب  من د*�ر نمیو / دارد � ا� هستی �ه *ک رو  تو آن سKه/ سازد می

در  شرف اما /اش از واژه بود �اله�ه / ز1را دیروز در خ*ا ان آن آتش را دیدم/ برخیزم
      اش ِله شده ز1ِر :اها�



٦٤ 

  چرا نور مثِل :ارچه ن*ست
تا / چرا نور مثل آب ن*ست/ ات بدوزم؟ تا پیراهنی از او برا�/ مثل :ارچه ن*ستچرا نور 

/ خواستم/ ن*ایدها فرود  تر1ن آدم ِ� شر1ف تا تبر بر ر1شه/ ات ُپر �نم؟ را از او برا�  پ*اله
ا� از آن را  *ا حداقل ذره/ بر1زم ا� در �*سهرا مقدار�  /ِ� آواره ن سا*هاما نتوانستم از ای

ِ�  �ی در فکِر زنده/ دهما�  ه تو تحو1ل  پرنده و  ا احت*اoِ �امل مثلِ /  �یرم ام تشدر مُ 
و  ا او / مرا نتوانستم ب*ا  ِ� زمین نیروِ� جاذ هجاِ� اما / جاودانه برا� عاشقان بودم

توانستم از راِه  س*ار دور ببینم �ه دارد  اگر  اد را می/ �و بنشینم و  ه �فت � رو در رو 
�فتم �ه مواظِب   ه درختان می شتا ان/ در سر داردنحس را ا�  نقشه و/ آید می

و  ه آن د*�ران / شان آش*انها و  �ان �ه مواظِب جوجه  ه پرنده/ شان  اشند ها� برگ
را  المللی دزداِن بینقهار و  قاتالنِ  اد شرافِت ز1را / دغدغه بیخوب بخوابید و  �ه

  !ندارند �ه ببرد یشرافت/ برد نمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦٥ 

  اتراق هاِ� بی تالطم
و  ها از  اال رفتن/ در1ا چه وجه اشتراکی دارد  ا خسی �ه در او سفر  �ز1ده است؟

دانم  اما روِح تو نمی/ مانند چنان در دوردست  اقی می �ان هم ستاره/ ها� من :ایین آمدن
/  �ذردعشX  ِ� اگر *ک روزش بی این انقالِب آبز� / شود *ا نمی/ شود خ*س می�ه آ*ا 

اش  اش در �ره چه سنخّیتی دارد  ا �راواتی �ه تماِم حساسیت/ �ند خود را مرده حس می
پهناوِر  سنگِ  آن تخته / م چه �هنه*چه تازه  ه دوران رسیده  اش/ خالصه شده است؟

ه چKیدفرو  قدر قرمز چه/ آورد ا� هم  ه حساب نمی را حتا مورچها م/ ِ� آسمان آبی
/ ندشو  میها غرق ن اما  از جنایت!/ از جسم و روِح انسان/ نجا و هر زما�هر  است

دو م�ِس نر و ماده از سر و �وِل هم مثِل تا ابد / *اد داد و بی ِ� بی �و*ا در این خانه
�اه / آورد ا� را  ه ساحل خواهد  در1ا �اه عمامه و/ اضداد  اال و :ایین خواهند رفت

وِ� ب*ا  ه س/ سفر من  �ذار ا� هم ستِ در د یات را چون تالطم ب*ا دست/ تاجی را
  اش  ها� آسمانی برو*م �ه جنین

ِ� خو*ش  هم �مر  ه شناسایی/ �ی ـ از آغاِز جنینی تا :ا*اِن زنده �ان ـ آن ستاره
   جهان  رِ ییهم  ه تغ/ بندند می

  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦٦ 

  پلی در ژرفا
ها را  تشِ� آ �اغذ� �ه همه/ رود ِ� آدم سر نمی حوصلهد*�ر  ا این همه �اغذ 

/ ـ �ه از خمیده شدن بر دفتر ـات را  درِد سر و �ردنتا تو / آ اَند و مرا می/ سوزاَند می
شتر� *هاِ� ب شرارت/ نیرومند ها�ِ   �ه از بدنو بدانی / چون سرنوشِت خو*ش بپذیر� 

 از ش:ش هزار سر و �ردن / �ان چه  ا ت*غ �ار �نند چه  ا پن ه سرزننده/ ندز  سرمی
فشان از آن عبور  ام �ه آتش من در ژرفا پلی را �شف �رده/ از آنان  االتر است

خنِد  از لب/ ده استزِن ز1 اِ� واحد� ا*ستا/ اش و ش�فتا �ه در هر دو سو� / �ند می
ر�  اقی ِ� جوهِر خود�ا مانده ِ� ته  ه اندازه/ عمرشاناز حتا اگر / اوست �ه عاشقان

نه عادِت روزانه / نه عادِت ماهانه ند �ه ستارهخواه می)/ متر مثلن *ک میلی(مانده  اشد
  دل ر� شاع هیچ/ نه/ �ان بر �اغذ شود مشغوِل نوشتِن ستاره" شب"تا / داشته  اشد

  اش  اندپیچی شده  ر و �ردنه سبرا� این زالو1ی �/ سوزاَند نمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦٧ 

  آلمان
ن را *ک چوب ای /»هاست؟ چه �سی دوخته است این زمستانی را �ه در دِل آلمانی«

و / ام را  ه تنگ آورده است ا� ظلمانی جان جامه/ پرسد فرش می �بر1ِت افتاده بر سنگ
  سبزِ  ِ زنگو  !/آهن چه ز1 اتر است از اینان«:�و1ند ام در آلمان می سپر� شده ها�ِ  سال
بیرون از  �ه تو هر وقت/ »هاِ� بهاران شادمانه تر  ه خیلی ب*ش اش  اهتش /آهن

ِ�  هاِ� چو�ی *ا سKوهاِ� سمنتی بر ن*مKت بینی �ه می/ � در هوایی آفتابیرو  خانه می
پیر و جوان / � مثِل دردمرد /ی مثِل زنبورزن/ ها ها *ا :ارک میداندر / ها خ*ا ان
و مصاحِب هر / یهایی از هم  ه تنهای در فاصله /سرد /�ین اندوه صامت و اند نشسته

تک و تنها را  ه  ا� از :شِت هر پنجره َ�لهبینی  می/ شان ابِر درون تنها / از آنان*ک 
هر�ز  ه /  �ی تماِم طوِل زندهدر  ا� از مهر�انی را ا� �ه شاید �لمه هَ�ل/ بیرون ن�ران

دهد �ه دروِن  خبر می وِ� َ�ند�و �اه فقS ب/ از �سی نشنیده  اشد �سی ن�فته و
در / نهاییه است �سی در تهاست مرد ماه/ اش  ا دِل شKسته/ اش  ا دِر  سته ا� خانه

اند  د� �ردهشدی انتقادها�ِ / مان نیچه و �وته و توماس �سانی مانندِ / عشقی انجماِد بی
از  جا این/  و  ارانی اند هم*شه تار1ک/ شان ینسرزمه این مردمانی �ه مثِل آب و هواِ�  

خالی / مهر�انیتعهد و هاِ� خالی از  جامه  ا تنی �رفتارِ  /جان ِ� جهانی بی �ی جاودانه
دیده  فوالد هم اشک�ه / نه آبدیده / ار�  / ه سرنوشِت انسان حساسیت از ظرافت و

           !شود اشِک دیده میفوالد هم / شود می
   

  
  
  
  
  
  



٦٨ 

  بّنایی
 را ُ�لی دسته/ !اش ها� ر1زه ات را خرج �ن هر روز تا آخر1ن ُخرده عشX/ !خس*س ن اش

/ !ها را براِ� چه/ براِ� �ه  ه  ادها ارمغان �ن/ !بر�یر خاک را از ا� پروانه!/  ه آب بده
 از این ر1شه برا� هم*شه / بروند هم :ایین و  اال  انسان ِ ها از :اها� �ه هر چه راه
ذره  تا تو دِل مرا ذره/ اش ها� ماه*ان سKه در1ا جیب است و/ خواهد ماند نامفهوم  اقی

در  /در1غانه ام را بی چشمنوِر و / ر1ز� شان ب در :ا�/ تا آخر1ن دانه/ �ر1مانه اما
/ ا� تر این �ل ه �ی و قابِل زنده/ تر شده است حاال جاده اند�ی روشن/ شان ب:اشی جان

  / ِ� *ک قور�اغه عاشقانه آوازِ فضاِ�  اِز �ه در 
  سر بر فلک افراشته

  
  
  
  

  � اب �ردِن واژه و ستاره
ُچروِک آتش  ُجروق و ِچِرک صداِ� ِجِرق / ات را  اید  �یرد ش �یر  ه جاِ� ناخن �و ناخن

فروشاِن  آن دست/ ات را  اید  �یرد منقاش  ه جاِ� زغال چشم/ براِ� چه بود؟/ براِ� �ه
/ چرا هر روز از ص ِح زود تا شاِم دیر/ خیلی ز1ِر صفر درجه هاِ� خیلی فقیِر در خ*ا ان

/ ارش را بر زمین انداختس*� هن�امی �ه َمرد� ته/ ا*ستند؟ در :اِ�  ساoِ حقیرشان می
تا / ا� دو1د و آن را برداشت ِ� آواره جامه ِ� چرک �ونه بچه هام دیدم چه  ا همین چشم

اید ات را   تِه �تاب ل ان سوزن  ه جا�ِ / اش را  ا آن �رم �ند از �یررفته ها�ِ  دست
فقS / ان در زمینشما را �ه �ردارت توان*م دوست بدار1م ما می�ونه  د*�ر چه /بدوزد

  �نند؟ میواژه و ستاره را � اب �ه / ست هایی هیزمِ�  پروراننده
  

  



٦٩ 

  وافور� 
/ ام شود تا *ک  ست نصیب/ من مجبورم �ه تر1اک  Kشم هر روز/ در این دن*اِ� ب*مار

/ بروم انها و م*اِن مردم �اهی  ه خ*ا ان/ �اهی  اید  ست بنشینم در تنهایی و سKوت
/ فروشند البته  ه هر ناکسی افیون نمی/ ا و �وه و جن�لهاِ� د*�ر  ه دیداِر در1 و �اه

آِب آن / دود�  ا درد آشنا/ �رده راهی در دود من �سی ن*ستم جز �م/ بخشند *ا نمی
و / خِش س*م و زر بیزار  اشد مجبور است �ه از خش/ ها و :اکی ها تنِگ روشنایی دل

داِر  تو دوست/ است � نهفتهر هاِ�  س*ا شب /خشخاش این ِ� سفیدِ  در هر دانه بداند �ه
اِ� ه ه*Kی :ا* *Kی/ ا� و مقروِض معاصر هاِ� شیره دانی �ه همین پرومته مردمی و می

ز دارند و و هن/ اند برداشته  تقدسسقِف و از ز1ِر / ِ� س*اِه خرافه را از ز1ِر هندسه چو�ی
ناِک عقاب  تب قله و عشXِ / یِ� درخت ز هر شاخها ی ا فرو افتادِن هر بت/ ند دار برمی

اش اصلن هیچ  ه  البته من ب*مارم و آن بخشنده �ه حاتم طایی پ*ش/ شود تر می نما*ان
� شعر  تکه /من وافورِ  ها�ِ  تن�ی دلسوراِخ  اید هر روز بر / �ر آن الهام/ آید حساب نمی
  بچس اند  راتکرار  تازه و بی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٠ 

  فر1در1ش نیچه
اما  ادهایی  االتر از  ادهاِ� / �ه در  اتالق رو1ید ست ا� نیآن از  ِ� این نا� ش�فتی

آ*ا سرزمینی / ا� داد  ا دو چشِم �شاده از تعجب و  ه عاشقان  اده/ بر1ن را بن*اد نهاد
 ه ژرفاِ� هستی و ژرفاِ� تر  او را ب*ش/داشتنیان چنین ابر� و مردمی چنین دوست

�ه  ا هر ن�اه و  ١ابر� مرده/ ؟بود هفرو نُبرد ها تماِم آسمان االتر از  *عنی  ه/ خو*ش
هاِ� فراوانی  اید  چشم/ معشوق آید  ا صدهزار  د*�ر� برمی در1ا�ِ /  ه او � از هر سو 
 �از جا /درزانَ ل می هاِ� �هنه و �هن را �وه /اش �لنگ �ه ز1 ایی این آوازِ  براِ� دیدارِ 

/ ستتنها مغموم و مرجانیه جاودانَبَرد �ه در آن  میفرو و ستاره را  ه ژرفایی / َ�َند برمی
و ان�یِز  نس*ِم حیرت زاتا  /�ردانم رو� برمی  از لج ها�ِ زار  لجناز  *ا/ زار من از لِج لجن

در زمینی �ه و  /اش ز1ِر آسمانی �ه خدا�  ه/ ها را سرشار �نم استکان /تورن�ارنِگ 
ـ همین تِن  نداند �ه ت ِ� تنها و ش*فته می تنها این ماهیحاال / اش مرده است انسان
      ستها فشان ِ� آتش یتمامِ�  تنندهـ  انسان محدودِ 

  

  
  ِ� دهاِن �وچِک او صفر�  ه اندازه

ها  و نورافکن /روند آیند و  ه غار� ظلمانی فرو می ها از غار� ظلمانی فرا می این واژه
 را�دام سنگ  اش ز1ِر دامن/ �یرد ست �ه دامِن  ا وقارتر1ن آدم*ان را می از تحقیر� 

ها سفر  �وش و فقS خبرش در /دهد در غار  اقی  ماند �ه ترج*ح می ن �سیآ/ پوشیده
و تو / آورد می�اِه آغاز  از  مرا  ه ا*ست/ هر سوِ� رفتن ه ا �ه هر قطار و در1غ/ �ند؟

او اگر / دهد ی ه دهان م*ا  /�یرد �ه تارK1ی از دهان می/ د�ن نشین می را  ا صفر� هم
ن و چرا ای/ ؟است  پوشیده را ابر شخو*  :س چرا  ه تنِ / اش را دارد از عقاب فقS بینی

  ؟هی �ناِر صفر  �ذارد/ اش را خواهد *ِک در شورت مرد می

  

                                                 
  اسفنج  ١



٧١ 

  سا*ه مادِر جسم است
و :س از آن / سا*ه مادِر جسم است/ تا س:س پرسش ب*اید/ نخست  اید :اسخ بدهی

 و بی/ سِت دوست از من سوختد*�ر د/ خو*ش پروردِ�  آلوده�ه دود مرا در داماِن 
هزارjا*اِن از / تو در اوِج هزاران :ایی حتا /اش را  ه دشمن هد*ه �رد �ها:ا اگرم�ر 

تا / �وشی/ ها زاییده شوند چشم عدن تا / اول  اید اشKی  اشد/ ی:ا*ان در امان ن*ست بی
 از  ناچار است  از� را/ و انسان بداند �ه مثِل بر�ی سوخته/ دهد یخر�وش :اسخ

دوستی و راز و /  ا صد دست در آستاِن چارjا*ان دعا/  ا دشمنان/ ب*اغازد  ا دشمن
در1دِن شKِم مادراِن  جز /چه بوده است این خاک ارمغاِن شما  ه/ ما م*�ن ن*از می

        ؟ها شان  ا نیزه و دو اره �رفتن/ شان  ه هوا ها� انداختِن جنین/  اردار
  
  
  

  
  

  پرد برق از سِر انسان می
/ خودش  اید ر1شه در مرداب داشته  اشد /را  �ر1اند � برا� آن �ه �سی �ِس د*�ر 

 ِ� خو*ش موم هر شعله را در نطفه این /چهارصد سال  مو*اندرا� آن �ه ما را هزارو ب
و صندلی  ا چهار / اید هنشاند�*اهان  �ِ  ییاالتان را  االتر از و ا خودشم/ خفه �رده است

ت تا تر اس  ه/ و �ور  اشد دسان اگر دور  اشن:س ا/ ه استدآمر د اش  ه اعتراض ز�ان
�ن �رده است از  را ر1شه شخود ی خشکورق/ اش �ه از شاش بودن شار�  مشاوِر آب
 ُبر و �ه آن پنجه/ �اه  ه دوازده تن/ تن زنی �اه  ه پنج قاه می و تو قاه/ ها تماِم تقو*م
ست  فصلی/ ُ�ل برگ و بی بی �ذرد ی می�*اهان ارِ جو واره از  هم �سی/ شKن این ساعت
 جنینی/ �ند در انتهاِ� هر س*م اما همه جا تا چشم �ار می/ �ه نامی ندارد این فصل
  شود یخاموش مچون چراغ �وچک جنینی / شود روشن می چون چراغ�وچک 



٧٢ 

  عهد  ا اهر1من
 ه مار  ام را من دست/ شد در زنجیر آورد شان را نمی ما مثِل  ادهایی بود*م �ه :ا�

:س الاقل در� ب*اور  /در زنجیر آورد شد اما حاال نمی/ توانست بنو*سد دادم اگر می می
ما  از هم مثِل / توانست بنو*سد اما فردا اگر می/ تا :اهاِ� خوابیده را نامحرمان نبینند
/ آورد*م هاِ� َمحرم عقرب در می فقS از چشم/ �رد*م سوهاِ� در1ا فقS  ا  اد ازدواج می

طور  ا دیوها  �م  �ذار این دیوار همان  :س دستِ / شد در زنجیر آورد حاال نمی اما
فردا همان دیروز بود �ه / بنو*سد هارا  ه سوِ� م شیواش خود و یواش/ دشمن  اشد

این  /آهسته مثِل سنگ سخت شد� و تو آهسته /سِر قرار دیر �رد �سی براِ� آمدنِ 
�ذارم خودم در� در خورشید  می/ اِت موذ� است؟ِ� پ*مان  ا حیوان حلقه آ*ا فقS نشانه

و  اش شعر را ها� �ند چشم و زنی �ه وزن می/ خودم در� در خورشید َشَوم/ نصب �نم
شما ترج*ح  �ِ  حداقل بر جامه/ را �ان خزنده خِز دوخته شده  ه دستِ / ِ� دن*ا را شیرازه

 سته / ز �ذاشته استست �سی در پرانت بیرون و هر چه را �ه در اوست مدتی/ دهد می
در1ا از ستا*ش و سرزنِش / خواهی هم ن اش می/ ِ� پت*اره  اش و سفت  اش ا� پنجره

/ �ند ست �ه تغییر می ص*غه از چیزهاِ� د*�ر� / �ند تر1ن تغییر� نمی هیچ �س �وچک
       شد در زنجیر آورد   اما حاال نمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٣ 

  درو*شان
/ ت سر نپیچدا و او از فرمان/ چه *ا میز  �ذار� تاقآن را روِ�  تو � نبودم �ها من شئ

ضی بودم �ه هر من ن / *ا نزدن/ :ا زدن  ه وجدان تفاوت  ه :شت من فرشی نبودم بی
ِ� آسمان  حرِف آبی و  ه/ خواست  اال رفتن را می /نواختن تخواس میرا  ترر َدم آهن�ی ب

خواهد  نمیو / واالتر استاز خداِ� شما  حتااین ِ�رِم �وِر خاکی / ن راشد نزد*ک 
/ شود مال معطرتر وقتی می ن دستو آ/ ی و میز و خانه و ماشینی  اشدصاحِب صندل

و / ِ� هر رگ را محترم بدار� قرمِز جار�  تر �ه تو  ه/ �ه خودش صاحِب خودش  اشد
 و دست بدهی  ا/ بردار� و  �و1ی سالم ات سرت را از �ردن  /رسی �ه می ی ه هر �اله

درو*شاِن تابنده از آسماِن در  و احوالی بپرسی از/ �ان از قوانیِن میرغضب هjیچندسر 
  شب

  
  
  
  

  توان*م آن را سرزمین مادر� بنام*م �ه �ورستان ماست �جا می
  مKبث، شKسپیر

  هاِ� ماست میهِن نمک در چشم
آخر در میهنی �ه / برقصندتا ماه*اِن حوض / �ند شاداب خودش را  از می  لوله شیرِ 
ام از �ر�انی �ه  ه من *اد  ممنون / هنوز موس*قی ممنوع است/ میهن نبود هتابما برا�ِ 

حتا هن�امی �ه تو / و هر�ز زنبور نشدن را/ �رفتن در آب را ُ�ر  ِ � �ی �ونه ادند چهد
تواند  ازش  �ه هر �س می ا� هستم من پنجره/ ماننِد از ابتدا مثِل االنِ / ام هستی عسل
آیند و آتشی ها از فراموشی  ه در  �اش �اشی/ نتحِت ستِم ناماها �انِ   ه روِ� ستاره �ند

هن�ام  ه توِر ص*اد  �انی �ه نا ه و  ه ناِم نمو�ننده/ !آهو ند  ه *ادمانِ روشن �ن را ابد�
ها را  سینه ز ناهوا*ان انتظاِر تشKر و تمKین از�ه هنو  اید شما  ه �جا افتاده!/ افتادند
میهِن نمک / ا� نادر1ا/  ه تعز1ِر قنار� و بلبل/ �ند می فرا اش را و خاک دست/ دارند

   !هاِ� ماست در چشم



٧٤ 

  خدا ر چشمانِ افکندن ب چنگ
۱  

/ تفاوت  ه جهات بی/ نبیدن در ذاِت ذرات بودو ج/ خندیدند  ه تالِش آدمی دو آرواره می
 هایی �ه از زمین  ه آسمان و برف/ رفت :ا راه می و سقوo �ه بر سه/ ِ� دو آرواره

  رسیدند و هر�ز  ه مقصد نمی/ دندش ها می و قطارهایی �ه سواِر انسان/  ار1دند می

۲  
/ و همه جا را فرا �رفته بود/ �ه بزرگ شده بود مثِل شب�ر1ه در خو*ش چشمی داشت 

هایی بودم خرا ه در  �ه خانه/ �ذاشت مرا  ه جا می/ �رد رفت و مرا ن�اه می و قطار می
  / هایی خشک    ا چنگ/ ر1شان و شور1دهد� پ�ه �*اهانی بو / دور

  خداِن افکنده بر چشما

  
  

  فشان ها در آتش ها و درفش سKه
فهمند  د*�ر را می ز�اِن هم آنان جاست �ه از آن/ ها ها از انسان تر بودِن حیوان رفته پ*ش

د*�ر  ه دروغ متوسل / و اگر هم ن*امده  اشند/ از هر �شور� �ه آمده  اشند
دورو  ها�ِ  حیوان برا� سKه /ها ندارم شوم �ه د*�ر احت*اجی  ه پرچم نمی/ شوند نمی

تکبر بر زمین / �ند اش پرواز می ُدرنایی �ه دارد پ*شاپ*ِش دوستان/ �ند �مین نمی
اما هنوز خودش / مشتر� پ*اده شودِ�  س*ارهچه فایده اگر �سی بر سطِح / فروشد نمی
و / ُبَرد نمید و  ا دسِت خودش سِر �سی را �ن قاطر قرائِت قرآن نمی/ شناخته  اشد؟نرا 

هاِ� عر1ض  ها سازمان سبزه/ احت*اج  ه مترجم ندارد �و  ا *ک قاطِر خارجی و برا� �فت
/ �ذارد ها نمی بر سِر ر1ه یمنتهیچ و هواِ� :اک / اند و طو1ِل جاسوسی درست نKرده

� �ه برا� ن*Kی �ردن  ه ا تو �جا و پرنده/ هاِ� ز1ِرخاک تر از ِ�رم خاک بر سرت ا� �م
       !�یرد �جا آسمان ابتدا فال نمی

   



٧٥ 

  فرستند ها می  ه آدرِس فاضالبنامه  وت  ِ برا�
ِ�  �اسهدر / �رفته  �اغذ� لام عنKبوِت  س*ار �وچKی را  ا دست ام بچه اتاق از سقفِ 

 �ه او/ اما :س از *ک دق*قه دیدم/ انداختم و س*فون را �شیدمفرو توالت ِ�  سن�ی
/ و دست و :ا زنانشتا ان و / مانده ه جا  زنده آِب روشن هنوز جن�یده و در ُمشتی

اما تو ا� �سی �ه روز� خیلی / ابد*بدست  ا� واالتر و مرت ه/ تر رف*ع  ه جایی م�ر تا
دیده  ِ� مردِم ستم و تصو1رت را در آِب دیده/ ی�فت از فضیلت و از عشX سخن می

پلکاِن از / رو�  تر می ساعت دار� :ایین و :ایین عتهاست �ه تو سا سال/ دید� می
ت را از همان دوراِن جنینی �و*ا تصم*م  ه خ*ان چنان �ه/ خز�  فرومی پلید� و جنایت

تر1ن �ناِه  را بزرگ وت آشنایی  ا دستانِ / تا چاقوهاح!/ �ا ه�رفته بود تداِن مادر در زه
فقS از / شان را قوهایی �ه  اید نشانیچا/ دانند می ها ِ�  االتر1ن �فاره و شا*سته/ دن*ا

  :شِت عاشقان �رفتزخِم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٦ 

  در قابلمه هاِ� پخته مسلسل
 ه / ماننِد لعاب تظاهراتی خ*ا انی هفت هشت نفر از ما در/ نقالبروز� از روزهاِ� مِ 

و  تند �و�ید*م تند/ مان ها مثِل مالقه  ه دن ال و �ارد�/  ست بود ا� �ر1خت*م �ه بن �وچه
ناگهان در� / ا� را �ه در سKوت و دهشت فرو رفته بودند چار خانه  زن�ید*م دِر سه

 اش  اِم خانهو ما از نرد/ دمجانی پیر نما*انچون  ا ا چادر� س*اه �شوده شد و زنی 
مان را  ا خود  تا سرانجام سر از خ*ا انی درآورد*م �ه خ*ال/  ام  ه  ام �ر1زان / اال روان

ها  چشم �ه �شودم دیدم قطرهمن / آُورد  ازمییر را  ه در�اِه ُدرفشاِن در1ا � و �ف/ ُبرد می
ناتوان از سKنا �ز1دن در / ی عظ*مانشان نهن� ها� و عقده!/ حقیرندقدر  چه/ ذلیلقدر  چه

/ �اِن دانش دارد عاشقان و جو1نده تعلX  ه �ه/ ز1 ا روشن و و جو1ی ظر1ف
و / هزار ماهی دو ماهی ده/ ن *ک ماهی رو1ید�ا شده آهسته از مزاِر ُ�شته آهسته

هاِ� مجلل و  هایی �ه هن�اِم صحبت از خانه شان ُپرسان �ه آ*ا این تمساح همه
ن �اوهاِ� ایو / شود شان جار� می آب از دهان/ حاال برق و  ِ� ُپرزرق ها اثاث*ه اس اب

ا ز جمله (بها  ه هر �ار�  �ران آالتِ  و ماشین اتا� داشتِن جواهر �ه بر  ا� آبی
در هستند �ه  هایی پره شب  آ*ا همان /زنند دست می )�ر�  چی خور� و قاچاق نزول

براِ� بوسه زدن / رفتند ِ� پلکان از سر و دوِش هم  اال میها پله/ انقالبدشواِر روزهاِ� 
  ؟ !شان :ا�  ِ ِ� جا�ها :اکی ه :ایینِ  
  

  
  
  
  
  
  
  



٧٧ 

   ِ� قطِب شمال ت عید�
و�رنه مر�ع !/ طور هم  اید  اشد همین/ ندارد وجود اش Kمِ� راست در ش او *ک روده

ها را  دایره/ نشینان �رد  ه جانِب �وشه را �ج می شو نفع راِه خود/ داشت میناف 
طور روزها را  ه  و تو همین/ دارد �تر1ن جاِ� صفحه جا تن�ه در فرو / زاید امضایی می
آینه / است عاشX لی *�انه �هشK/ تاز�  می ِ� راستی تر1ن شKِل هندسی جانِب جنو�ی

اما هنوز / مجی اعتقاد  ه اجی بی/ دهد ادامه میِ� من  در چهره اش �ی  ه زندههنوز 
هایی  رودهاش  فرجی �ه شKم/ �ردند دارند  ه دن اِل فرجی می�ه  /هایی  سته  ه �رجی دل

   دداشته  اش راست

  
  
  
  
  

  سقراo است  او ِ حلزون پ*ش
�ه صمغ / ام ِ�رمی �وچک چنان چسبیده است  ه پیراهن �ه مَدم َدماِ� ص ح خواب دید

و او / آزاِر من�شی از  تو دست نمی/ دانستم در این دن*اِ� فانی و فاقِد فقرات/  ه سرو
اش  تا :اِ� جان ادامه خواهد داد عشX/ پرستوهاست �ِ   پر1شانی �ه  اعِث فقِر فاخته و

�ه موجوداِت / شیر�  ها�ِ  اند  ه راه ان چسبیده�ه چن/ ها شهابآزاِر  ه / شهاب آزارِ   ه را
این �رِگ ُ�ر�رفته �ه هر روز از / شان ِ� وصل مرده و ُ�شته ندا خواب بیشان  زمینی برا�

آ*ا مقدس است / ها ورزد  ه عشXِ م*اِن شاخه و شاپرک رشک می/ �ند شرق طلوع می
تو  ا / ؟انسانیت است ی دارد چیز� �ه مانِع سقوoِ انسان از اوجِ ا� نوران و سرچشمه

 ه این نKن اعتنا  و اصلن!/  اشه چسبید/ ا� افالطونی  ه بدنی برهنه چسبیده عشقی
  سقراo است حلزون / در مقا*سه  ا او�سی �ه 

  



٧٨ 

  عدد عقر�ه و بی بی ها�ِ  ساعت
دیر *ا / جا جا و آن ا� این �ه هر خورشید  ه شیوه/ خها� از ِمه است بر این شا میوه

و / ام زمین من/ ام آسمان من«:برآیی و  �و1ی � تا تو مثل شیر / شود یزود شهید م
ماده *ا نر  /»دنآور  و می/ دَبَرن ها را  ا خود می �ه معنی/ ستمن ا چهار دست و :ا�ِ 

/ از *اِل خورشید فرا َرَود �ه و هر �س/ �ند مذهب فرق نمی برا� ماِه بی/ بودِن ما
آ*ا ممنوعیِت دیدار و شنیدار و �ردش در / شدا� قرمز بدل خواهد  سرانجام  ه نقطه

خواست بدانم  ام می دل/ ابد� خواهد بود؟/ ِ� آسمانی آن آبی دست در دستِ / ها  اغ
مجنونی از جنوب و جوانِب / وزد  ا خنKاِ�  اد� �ه بر بید می/ خرما چه نسبتی دارد

هن�امی �ه / استتر شده  ها� آهو ب*ش اما  از نمِک چشم/ د*�ر معنازدایی �رده است
اش  دِل آیینه سخت درهم شKست و جان/ ِ� پ*Kِر آن �و�ِب ُخردسال نما*ان شد �بود�

/ بر آن را تصم*مبنفشه  و/ ییِن من آتشی روشن �ردن در ِمهو آ/ جاودانه متالطم شد
را نثاِر نسر1ن و نسترن  شخودِ�  �ی زنده /عدد عقر�ه و بی بی  ِ ساعت این �ه در جوارِ 

  �ند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٩ 

  میهِن اعشار� 
/  ه خاطِر *ک ش:شک/ !�نند نمیو رو  ز1ر �ه ها را تماِم �رت/ *ک ِ�رمک*افتِن براِ� 

ِ�  ِ� روِ� نقشه ِ� نظامی  ه �ر�ه حمله/ �نند نمی�ه نابود سراسِر شمشادزاران را 
/ سه پرنده *ا حتا از سو�ِ / چه از طرِف *ک سگ  اشد چه از طرِف دو موش/ جغرافی

ست  �*اهی جا ن*مچه این /�ند اسراِر �ثیِف شما را برمال نمی /�ند سِر ما را دوا نمی دردِ 
 ه عطِر د*�ر� و  ه  /شروِح خو*مداِم �ه از ز1ر و رو �ردِن / مند افراز و اند*ش �ردن

چه  !/تاکنون  ها را جوشانده است ه چه چشمچشماین / سوسوِ� د*�ر� رسیده است
نادیده عار  بی ١اما  از چهار چن�ارِ  !/انده است تا سرحِد جنون ا� را خو  آوازهاِ� آفتابی

چKاوک هنوز  ا  /ا� حتا �شوده نشده است و این در  ه روِ� ر�عی از ستاره/ اند مانده
رو  وو ت/ رود می از متنی  ه متنی/ از اتاقی  ه اتاقی/ اش ماِل  ه پ*شانی  سته دست
در سرزمیِن / *ا �ردن ندارد *ا سر ندارد/ نی در :شِت میز� ینش میهر �س �ه  �ِ و  ه ر 

پروا پرواز  طوِر د*�ر� عشرت و بی/ سعد� و حافc و خ*ام و نظامی/ اعشار� 
شود  شان می و �سِر شأن/ �نند رازهاِ� ز1 ا میَپِر جغراف*اِ� جان را ُپر از / �نند می
     عشX نه از آتشِ و / آتشعشX و نه از اما نه از  /جوشد نشینی  ا آبی �ه می هم

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  گخرچن  ١



٨٠ 

  نهنگ در حوِض مختصر
/ !ها را فراموش نKن اما تو آتِش م*اِن فنجان /خوردن بود آِب  شعر نوشتن برا� او مثلِ 

از من !/ آورد و تشنه  از می/ َبَرد و �مر� �ه ما را هزار  ار لِب رودخانه ُبرد و می
�ارم / ند دستی درآورندتوان فقS جادو�ران می/ هاِ� خالی نیدروِن دانستم از �ه وقتی 

و مثِل / هایی و مثِل نیلوفر پیچیدن  ه نس*م/ ها اختصار *افت تنها  ه تماشاِ� شعله
برا� / اند براِ�  از� �ردن زاده شده ها دانند  اد ان �ه می/ هایی نیلوفر  از شدن از نس*م
را بر  ات ها� لب/ ورندَشKَر در�*ا/ خواستند از نمک �ه می فراموش �ردِن مالحانی

 ها از ز�انهات  ن�اه/ خالی و و نیرنگ  ت از ننگ�ه رفتار / ام  �ذار ا� نهنگ انل 
   براِ� ز�ان سرشار است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨١ 

  بر�ر1ِت ز1 ایی
Kالت ن*ستم *التمن اهِل تش*Kالتی هستم �ه  ا صدا �ردن من وحشی/ مشKاش  ه  ِ� ُش

خ*الی بزند و حواِس خود را پرت   ه بیخود را  درق دانه هر چه/ �ردانی تو سر برمی/ نام
آوَرد و او را  ا� سر برمی  ه �ونه/ از ز1رمیرهاِ� جان/ �ردان  از *اِد آن آفتاب/ �ند

ام بزن تا از دروِن صدها صدف  صدا�/ مابوت ن*ستم من اهِل تابوت/ �ند هالک می
ش از ِ� این شیر� �ه همین *ک ساعت پ* ات را  ه اضافه و بنوشم ن�اه/ درآ*م

ترج*ح داد تنها برا� / صد سوjرمن است پلن�ی �ه  االتر از سی/ سوjرمار�ت خر1دم
ها را  ه  اما هر�ز دست ندهد  ا ارواحی �ه حتا رو اه آن/ بنو*سد مطلب اش سا*ه

/ ست اما تقاضاِ� :اسپورِت آلمانی �رده است اش روسی نامه شناس/ شناسد رسمیت نمی
�اغذ� را �ه  ه / اش مروار1د� در *اِد :سرش چKید چشما� �ه دیدم روز� از  فروشنده
�ه هالهل آن / و  ا هر  ار چشیدن از تو در1افتم/ ام پیچیده بودند �شودم دوِر روح

خواهند  ه  دانسته است می نمی�ه خود  ا� چاره هاِ� دِل �رِگ بی همَ  هآن تَ / ز1رمیرهاست
 ه �سی �ه تازه سر از / ساعت  عد داند �ه *ک و حتا حاال هم نمی/ اش ب*اورند دن*ا�

تو سِر خودت را  ا / من تلفنی خواهم �فت �اکا جان/ صدف بیرون آورده است
روِ� ُنِک :اِ� خودشان  قدر ها هر چه صندوق !/ �اکائوهاِ� قد و ن*م قِد خودت �رم �ن

شان  یچ وجه دست از  ه ه/ ز1ِر :اِ� خودشان  �ذارند را *ا هر چیز� / بلند شوند
ها را  ِ� انسان جاِن همه �ه/ ِ� بر�ر�  ن ز1 ایی ه آ/ اهد رسید  ه آن بر�ر1ِت ز1 ایینخو 

    است جاودانه عاشXِ خو*ش �رده
  
  
  
  
  
  
  
  



٨٢ 

  �س پیرتر1ن
من اما / دار�  میها را دوست  ِ� آن و تو هر سه/ خیر و شر دو �ودِک *ک بدن هستند

 تا :س  �ذار/ ندِن صداهاست�و*م اگر آتش براِ� سوزا و می/ درد هم بیزارم از ن*م
شمارش در خوابی ژرف  هاِ� بی راِه بچه وقتی اق*انوس  ه هم/ اصلن �لو والدت ن*ابد

و ما فرزنِد / �ند را تجر�ه می تر1ن ساعاِت عمِر خو*ش ر1اض*ات  ه/ فرو رفته است
خوشا رشادت و / �ند متعارف شنا می ها�ِ  �ه برخالِف اخالق/ شو*م خلِف صدفی می

/ ِ� نخ بد� و خو�ی!/ س:ارند �ه  ه هیچ زمین و زمانی سر نمی/ هایی شمع �ِ  بیشادا
اما  ه هر حال ما هر چه  اش*م *ا /  سته  ه آن است �ه از �دام نقطه  ه او بن�ر� 

�اه از صدف  �ه �اه/ را تهاِ� خود قانونی و تو قانون *ا بی/ ا� دارد خواب �رانه/ ن اش*م
�ی  خند�  ه پیرتر1ن �سی �ه در م*اِن ما دارد زنده قاه می اهو ق/ �شی بیرون می ه سر 
  اش انتظار است و نام/ �ند می
  
  

  
  هاِ� سایل ساعت

ش حاوِ� چه هستم من �ه چK/  شKه است او اش هم  شKه �ه روح/ اش نه فقS شKم
را  از  لوله درست است �ه تو شیرِ / ها؟ ه فقS ا نَ  �ند از آشنایی اکیدن سرjیچی می

 ه محتواهاِ� / ِ� ببر و پلنگ و �رگ آید حمله د*�ر  ه سر نمی �ه/ و دید� �رد�
ا�  د*�ر نقطه/ نبودند" ها چه هستم"اما اگر / دل هاِ�  س*ار�س*ار نازک و  ه ش*شه/ ز1 ا

 تن و روِح انسان/ زایید تنها طبل می/ و هر زِن حامله/ �رفت ها قرار نمی در :ا*اِن خواب
از / اش ترک �ند  وصال ِ سرایی را برا� ا غزال هم حاضر است غزلحت/ ست �ه غزال چیز� 

سطرها سKوت / م*رد� توخالی آشنا شد ا مَ  ما/  ار �شودِن چشم ه  ا هرآن هن�ام �
هر تشت حتا اگر تماِم عمر / آفر1نِش ُمشک را یواش و یواش/ را انتخاب �ردندواعتکاف 

ها فقیرتر1ن اش*اِء   از تماِم ساعت /شود  هم ِ� خو*ش ها فقS مشغوِل شستِن رسوایی
   ندا جهان



٨٣ 

  بهار و ُبزک و �مبزه
و  /مادِر ما دن*است/ اش سالم  ه دن*ا نخواهند آمد �ود�ان/ است مادر� ب*مار�ه وقتی 

بوسه و شاد� و در !/ شفا دهید �ابوس را دار خواهید  ا ساعِت شماطه شما می
تر1ن انتخاب است   ه/ شده  ه انسان در فرصِت �وتاِه داده /بوستان �ِ  �یر�  آغوش

ها را  قبلن قلب/ �نم  ا �اغذ و مداد  از� می ن دارماال  *ک �ودک من �ه مثلِ / �مان بی
غروب  تر ز1ِر ظلم و ظلمتِ  ب*ش هاِ� شرقی داند �ه زن  زنبX می!/ مخواستم تغییر ده می

*ا ا� *ار  ه *اِد :س ب/  سه رأِس ز1 اتر1ن مثلث/ و تالش و مستیو مدادتراش / هستند
 اه از این  رت �ه ب*ش و تا/ از سِر *قین/ شده *ا عق*م هاِ� فراموش آغوشی همهمه آن 

بوده است  ما ها�ِ  ُبز�ی را �ه مق*ِم متن/  اد نرود در راِه سراب بر و سهره  سِر سوسن
و   سرماخورده�مبزه همین سرهاِ� !/ *م*ک  ار و برا� هم*شه  Kُش/ تا  ه حال

اما حاال / ا*م آوردهراه  همداِن مادر  ا خود  زاِر زه �مبزه�ه از / ماستِ�  یده الhش
/ دارند میدوست  ن ماننِد زناناخیلی از مرد/ همخ*ار را  عصاره و خودِ  ست �ه عصر� 

ا�  �ی را ب*ش از همه همین هندوانه زنده تِ و شاید لذ/ هاست راِ� فصلالشع ملک بهار
      �ند می راز و ن*از/  از�   ه  از�   خدا ِ ها�  ا تخم هنوز دارد�ه / ُبرده  اشد

  

  
  دو  اِل درونی

تواند  �ه هر�ز نمی(و  ا دو  اِل درونی / ها را م�ر فقS  ا تخیل تعمیر �نی خرابی خانه
 ه روِ� /  از �نی م�ر رهرا مثل پنج "اوستایی"و  "زند" /پرواز )دنَ از *ک بدن بیرون زَ 

/ *ابد نمی/ اش  ه آرامش دست ن*افته است روح/ ا� ر هیچ خانهنامی �ه د بی �ِ  پروانه
رودها / اگر � از تخیل بیرون برو  و تو/ پ*Kر چارچوِب ند در  ناگز1ِر پرواز ض نضر�اِن 

م�ر عKسی از دندان / ا� �ه هیچ ندارد براِ� قاب �رفتن  ه روده /خندید قاه خواهند  قاه
ِ�  و دِر خانه/ �ند ینم تر *ا بدبخت تر بخت ا خوشا� ر  پرنده/ ها تغییِر ناِم  ام/ و دهن

  دارد "او:ان*شاد"لوالیی از / من

  



٨٤ 

  � اب و*سKی و جوجه
  /دهدا� از تو نشنیدم �ه بوِ� عقل  ه�لممن / ما  ِ � ِ� آشنایی هاِ� طوالنی در طوِل سال

   تا د*�ر مجبور نشود  ه دیداِر ما و/ ُ�نگ بودن را بر�ز1د/  ه این علت آن �*اه
این / وز1دید �اه �ه شما  ه سمِت راست می آن/ رفتن را فقS  ه سوِ� آسمان/ دوتا

/ این عقر�ه از راست/ دوز1 و حاال �ه  ه سمِت چپ می/ �رد عقر�ه از چپ دفاع می
تواند �نار  � اب نمی و جوجه/ ها دست/ بر ِشرُوِورهاِ� دست �شد  طر� خSِ  طالن می

/ ج*ک را فراموش �رده است ج*کجفنگ و و  ها شده هابنشیِن ش  ا �سی �ه هم/ ب*اید
د �ه  ه دانن مین/ تو دل برو شان هستندتا�ه هر دو بورو  آقاِ� و*سKی و خانِم مارل

از سِر نبوده است هر�ز / و این و آن را �فتِن ما/ ام رفتنِ سو�  آن و � سو  این
هاِ�  خورشید خوشه نهو�ر / براِ� مظلومان/ �ان �ان و �رسنه سوز� براِ� سرمازده دل

را تان هنوز بوِ� شیِر عشX  شما �ه دهان!/ بخشید می ماشش را  ه ِ� خود  دارایی
  دهد می
  
  

  ِ� غو�ان قاره
 آمده ست ز1 ا از هر �شور� �ه مثل زنی/ شعر� ز1 ا  ه هر ز�انی �ه سروده شده  اشد

خواهد طور� از  میرد� م/ ست فروختنی/ ست خر1دنی ها�ِ  ِ� عشX االن اما زمانه/  اشد
زار� �ه  زار� از هر نی /�ه د*�ر هیچ  اد� او را  ه آن  ازار  از ن*اورد/ دجا برو  این

خورشید در شرق / �ذرد تأثیر می بی ِ� جغرافی ِذ نقشهبر �اغ�و*ا / وز1ده  اشد
Xدو غوک  ه وقِت ازدواج/ در غرب مثلن در آلماناما / تابد تر می اش شدید عش /

 فردا م ادا �هتا / رسانند اسناد  ه ثبت می ِ� ثبتِ  ارهخود را در اد ها�ِ  ه*اثدارایی و اث
ا و   نو*سی تو دار� شعر می/ را در1اادعاِ� مالکیت بر  داشته  اشد /ها *Kی از آن

ه را  ا ر1شم هستی �ه  منتظِر  ادهایی/ هاِ� اندوه  ا دلی آکنده از ُ�نده/ ی ترانچشم
 �اغذ� ها�ِ  حتا  ه ُ�ل /اش �ه مردمان ی  �ذارندهانج بَبرند در/ جاودانه از جا ِ Kَنند

  دهند     آب می مندانه صم*مانه و سخاوت/  ه امیِد جان �رفتن/ هم



٨٥ 

  تا ه دارد؟ پ*اِز مو� چه ر�طی  ه ماهی
شود و از  از مراِد خود مأیوس می/ درختی  ه این نتیجه رسید �ه در بیرون و  ا مردم

�ونه تا  ه حال دیوانه نشده است از  چه � ام �ه پ*اِز مو  متعجبمن / �ی سیر تو زنده
چرا / هاِ� شعاِع خورشید ِ� :شت و  ا آگاهی از تهی/ هاِ� شور1ده اند*شه  ا  �ی سا*ه هم

 ه  را هایی �ه تصو1رها� د*�ر�  ِ� این ر1شه ر1شه/ ؟بندد هنوز مردمک  ه هنر دل می
ا� از  هخان/ اش ا� �ه در خ*ال ِ� میوه �ی هست ُخَرمان از چی/ دهند �جاست؟ شانه می
تر پرواز  پرده  ه این نتیجه رسیده است �ه برا�  ه/ است؟ را خر1دار� �رده �ی جاودانه

اش را حتا در  هاِ� جان و پنجره  ه این �ه مو*ه/ اش  از� �ند ها� فقS  ا من�وله/ �ردن
ها  ه قفسی �شیده  ا از شاخهَنَفِس م/ د ه �وِش ماه نرسانَ / هاِ� شور1ده م*اِن شب

 چه �سی /آشو ه دارد از َزر و زور و تزو1ر ام دلمد/ شود �ه س*می از آن می
صفر را  ه ناِم / فقراِت انسان �اشته؟  در ستونِ / تر از حیوانات را َ:ست ها�ِ  مهره

�یرند از  س قت می/ هول اعداد پرده و در پرده هول و بی/ دهد لیلی اش آواز می معشوق 
  فتن است اش شخِص سُ  �ه صاحب/  ه سوِ� مقصد� هم
  
  

  
  هاِ� ابرآلود ر1شه

  شود  ا  ات نمی و تو رو� / اندازد  ه دروِن خو*ش �ر1د و چنگ می سنگ می
/ نواختند ِ� آنان �ه نا� می و  �و1ی همه/ ات در برابِر آینه هو1دا شو�   روح ِ ها� زخم
  ا پنج چشم هر چه/ ندبود  بر تشKیل شدهاز ا/ نواختند ها �ه آدم*ان را می ِ� نا� همه
ِ�  رود �ه آن قور�اغه چه می/ خواهد چه می/ ِ� دو:ا ندانستم �ه این قاره/ ن�ر1ستم من
�ر  :شِت عشوه این الکناخِن قانونی را موافXِ رنِگ الِک   هیچ/ ستان اش در سنگ  اغ
هاِ�   ُ�ل ها را شاخه ُدمما ش/ چه دمرما  ه ز1ِر ستاره چه ستان خوابیده  اش*م / *ابد نمی

�ه تماِم خS و خطاها ناشی از  /شود �ه  �و1ید تان نمی و رو� !/ �نید ز1 ا خطاب می
  هایی ابرآلود بود ر1شه



٨٦ 

  !مانند *ک ایرانی دروغ  �و
  المثل ایتال*ایی *ک ضرب

  
  َسر سرزمیِن بی

اش ناتوان  :ا�و چون / غرق �نددر خو*ش تواند تا ِش آفتاب را  خواهد اما نمی آب می
چرا �ود�اِن �نم �ه  دارم فکر می/ دارد میاش مرا دوست  دست/ مال �ردِن توست از :ا�

ها برا�  و آ*ا محX ن*ست آن چینی �ه از چهره/ شوند زاده می ها  ا نقاب ما ایرانی
�و1د  هر *ک از ما می /شود سوخته می ها�ِ  هر وقت صحبت از دل/ �ر1زد میهم*شه 

بدِن خودش هم از % �۷۰ه / �ند اما عامدانه *ا نادانانه اضافه نمی/ ندا مردم آتش�ه 
 استانی و  ست �ه در آن سرزمینِ  از چی/ ست این همه عذاب؟ از �ی/ آب است
را  شو شب خود/ اندخو  زمین خودش را آسمان می/ داند می را سر ش:ا خود /ن*اکانی

/ *عنی �ه مرا آفر1د/ و را آفر1دبر آن روحی �ه تاندازد  میُتف نور / ؟نو*سد می روز
*ا اصلن / دهند  ه مطالعه اختصاص می نهساال  شان را وقت% ۱ها  جا جان این
و بر روِ� / واالتر از آسمان /دانند اما هر *ک خودشان را  االتر از  اران می/ دهند نمی
رودِن و او �ه از لحاzِ مرت ه در س/  ارانند می را نص*حت /و �*اه و جانور جامد سرِ 

 از قافله  ِ و قلب/ ماهی  خودش را شاه ِ ا� از قلم ن*مه/  ان دوم است*ک �روه/ سه شعر
�ند  معرفی می/ ار اق*انوسهتر از چ وس*عسرشار از نیلوفر و  /را ِ� خودش مانده عقب

        !  ه فانوس
   
  
  
  
  
  
  
  



٨٧ 

  سرخ عقلِ 
همین *ک / اوستهایی �ه در  و تماِم جسم/ هایی �ه در اوست جهان و تماِم جان

شان هستند  ها� *ا رنگ/ ها تنها جامه/ بیند د او را میر ا�ه دو چشِم ما د/ ست ا� نقطه
این / دیده بودند "رود�ی"هاِ�  ست �ه چشم این رود همان رود�/ شوند �ه عوض می

/ و این رنِگ س*اِه وزنده/ از ز1رش بیرون آمده بود "خ*ام"ست �ه  ا� خ*مه همان خ*مه
و / �ند ها را توُهِم ما ُپر می ِ� نی تهی/ را نیز زار �رده بود "حافc"�ه همان است 

/ از فارسّیت /روند �ه در صلیب و در تابوت  ه �ار می/ هاِ� از بیخ عرِب شماست میخ
تو  د*�رش را  ه لقا�ِ  و عطاِ� چیزها�ِ / من  اقی مانده است فقS همین ز�ان برا�ِ 

/ ها"عطار" جانِ  ا� سوز و �داز زده بر/ اردهاِ� عط ا� فرو �شاننده/ ام بخشیده
رن�ارنگ چترهاِ� / شوند �ه آغاز می/ از همین *ک نقطه است شان سطرهاِ�  اران تمام

ِ�  در امتداِد ابد�/ داند در فساِد دن*ا می اما  ه هر حال سحاب صالِح خو*ش را/ نیز
/ در این تن�نا/ هاست �ّیتیو اَ  ها و تحمل �ِ  شدنی �ه نتیجه و در سنگ/ هاِ� عیوب سا*ه

ِ� عقِل  تنها ادامه/ تنهاا� میخِک / عاشXتو ا� میخِک / :ا*ان بینا:اک و  در این خألِ 
  !سرخ  اش

  

  
  آنان �ه  ه دن*ا ن*امدند

:شِت سِر تو  در اش را ِ� دل و سفره/ آید د و پ*ش میرَ دَ  را می شدر1ا هن�امی �ه خود
وقتی  ناخدا/ برداشتِن چاقو1ی را از آن/ ند� نمیمن هر�ز  ه فکرم هم خطور / د�شای می

انسان  این آستانه ان اشته از استخوانِ / ش را جمع آورد و  ه پ*ِش در1ا رسیدخودجاِن 
�ه  �و*م من نمی/ قطره خون �شت ۲ ار  ه دوِر  ۱/  ار ۳۶۵زمین هر  و/ شد

خبر نداشت عود  و روحِ / ها ساخته نشده بود اما این دود هم برا� چشم/ بودممروار1د 
اما د*�ر / �بوتر� سفید بودم�ه  �و*م من نمی/ ست ا تند*سی چو�یتنها / �ه آن زاغ

/ اند و فقS  ه آنان �ه هنوز  ه این دن*ا ن*امده/ دام را فقS  ه خاک خواهم دا ِ� دل سفره
  لفcِ دوست را اطالق خواهم �رد



٨٨ 

  تا تو غذاها را
*ا / خوِش حساب و �تاب بود جاِن من دست/ جو1د� ات می تا تو غذاها را  ا جمجمه

�سی / ها غر1ب بودند  ا چشم/ هاِ� سبز هیجان/ هاِ� پرواز�ر و و ز1 ایی/ شد می
  �سی  ه �*اهان برا� :ایدار� / شان نخواهد پرداخت ها� غم ها برا�ِ  غرامتی  ه �نجشک

*Kی از سرم  د *Kیها دارن دندانحاال / نخواهد �فت/ ات درد نKند ستد/ شان ها� در :اکی
�سی ن*Kی را  آ*ا/ ها شروع  ه درخشیدن �رده است هو راز� در رود/ ر1زند می

ترسم �ه تر و  می/ د؟ ه نوِک �بوتران میهمان خواهد �ر روز� / طور برا� ن*Kی همان
/  از �م  اشد و د�رآزار� را/ ر1سته شوند تا  ه :ا*انچنان  ه *ک چشم ن� خشک هم

طلب نیز آِب چشم را  /�اِن مهاجر َتِک پرنده از َتک و/ ن همه جسدتِش در�رفته در ایآ
  !�ند
  

  
  
  
  
  

  شود م�سی وارِد  حثی تار1ک می
رو1ید  *Kی از زمین می دو اره *Kیاما شما دار1د  /دن*ا پیر شدند �ِ  ما در  اره ها�ِ   حث

ودم من �اغذ� ب/ �یرد از سر می/ را برا� میل*اردمین  ار شزغال خواندِن خود/ و
ا� بر  چرخد و  ه �ونه تاس می/ ها برا� پیر شدِن آب/ ها ناگز1ر از غذا شدن برا� آتش

و / دو نقطه ِ� ماها و چشم/ از استخواِن انسان است ِ�  از�  مهره/ نشیند خاک می
 / حثی تار1کم*اِن   شود در م�سی وارد می/ شان مانند پنجره  از تعجب دهان�سانی از 

َاخره  اعداد  ه نوعی ِبل/ ددر آید و از هر در �ه بیرون برو  در �هاز هر  و َقَدر قضا
        ِ� خودشان را دارند و هر *ک مزه/ اند شیر1ن



٨٩ 

  بی یب
/ ِ� آسمان نهمشغوِل �رداندِن �ردو  و �رازها را/ ته �رده بودما را سر�ش/ بدن ا� بی سا*ه

هاِ�  سنگ تبدیل  ه �ان و ستاره/ رو1ید خوشه شغال می خوشه/  از دهاِن تاکستان
/ �نم  اور می من /ماه س*اه است�ه اگر  �و1ی  تو حاال د*�ر /شدند سار می سنگ

�و1ند ب*ا ان تا وا:سین لحظاِت  و می/ وداع از من �رفت ِ� مرا بی بی بی/ سا*ه بدنی بی
َ�رد در ت عید�اِه  /ببیند را *ک َدم توبلکه تا / دیچرخان چنان چشم می هم/ اش ح*ات
   �رداند �ردونه را می/ نوشتنس*�ار خواندن و  ش  ا شرابخو*

  

  
  
  
  
  
  
  

  ِ� دو َقل ایی سینه
�ه دو قلب  ست ا� سینه جا این /ن�ارم ُ�ر�رفته می ها�ِ  ل�ُ  �ِ  شماره را  ا وت تار1ِخ تولدِ 

/ س:ارد  از�شت می هاِ� بی آب   ه/ تر از آییِن خوک راهاِ� بد و *ک هوا �ه دین/ رددا
و / ؟ه بودها� اولین �راز چKید چشمهمان سومین اشKی ن*ست �ه از / مینآ*ا این ز 

جغراف*اِ�  /را  ه خود  �یرد؟ تواند ناِم نجیب می/ ز1د می ها ا� �ه در قلمرِو دام دانه آ*ا
شنیدِن زنم �ه  ا  هایی می و بوسه  ه روِح جوجه/ من�ار  می جاِن تو را من  ا اشک

را  و ت عید �ی آواره/ دهشان �ر  ها� نامه آش*ان و شناس:شت  ه  /از دهاِن خدا "جاجا"
  ند�ز1ن میبر 



٩٠ 

  عصِر مفقودیت 
پرنده  ا چشمی / ام را �م �رده مماِن خودو  1ن آسمان در سینه است و من خانتر  اصلی

 ه تِه �اش / داند �جا رود  ه نمی و می/ آید ِ� خودت هستی  از می تر از تو �ه فرعی
  /است مفقود شدِن قلِب عقاب عصر عصرِ / داد ان رخ میدر ضمیِر آدم*ا�  زلزله
/ خو*شِ�  اصل و نسبی �ند و معمار را  س*ار سرافراز  ه بی را مات می نساناا�  فضله

شاید حداقل آجر� در این جهاِن / د از این همه ابرش مینه ان اشت اگر آش*انه ناش*انه 
ها  ما در ز1ِر ُسِم اسب/ و رؤ*اها را *اران و د*ارانِ� معطِر  �رد خاطره حفc می/ ظلمانی

  تپید  می ها ن در �هKشانما �اه اما قلب/ زاده شد*م
  

  
  
  
  
  
  

  انفجار
تر1ن  *م  ه آسمانی در :ایینه شدر1ختما فرو / ن �وِه عظ*م منفجر شدآهن�امی �ه 

/ �ردند �ی می زنده/ ت و سرشکاش در ز1ِر :اهایی از پژمانیّ  �ان �ه ستاره/ یجای
از  /؟ظلمت توسSِ دستی از/ شود می چه خواهد بود هر چیز� �ه برداشته اش سرشت

/ �ه بر و برِگ هیچ �*اهی/ �ه هیچ بر و برِگ �*اهی/ ستا ِ� تو عز1زانّیِت بر  اد رفته
سر�ذشِت / و  ا هر چه از بر خواندنّیِت من/ �نند نمی اسحسابخت  را خوش شانخود

 دلِ   از هم :اره)/ �اه شامو  امداد و   ه ظهر(راده عاشقاِن �ذشته و اکنون و آینپر1شاِن 
  ظلمت  در ست توسSِ تکراِر دستی/ شود برداشته می ی �ههر سن�



٩١ 

  :شم :ش*مان است
اش  ها� تر1ن آفر1ده �ه ما مثلن  ه /این :شم :ش*مان است از سبز شدن بر زنِخ خدایی

خون  ِ� قرمزِ  آشنایی/ اش تر1ن در1ا� مثلن  ه/ اش سراسر سنگ ها� و این موج/ هست*م
/ را معمولن چیزهاِ� مختلفی/ آید د �ه می ا/ تفاهمی ب*ش نبود  سوءِ / ِ� آسمان و آبی

چند تاِر / ِ� *ک �نسرو و *ا دِر َ�نده شده/ �ند نشیِن هم می مثلن برگ و اشک را هم
 در ازا�ِ / �ند می محبوِب هم/ ِ� مردش  ه تنگ آمده را موِ� زِن از چن�اِل �ر�انه

ا�  حداقل �اش �ر�ه/ اِ� سگه دانندر ز1ِر د عمِر من خوروت �ردن و ُخرد شدنِ  ِخِرت
هم  قرار ئِک بی �رد �ه غنچه و �اش نس*م اقرار می/ بود میاند�ی احترام قایل  وت  ِ برا�

/ �ند �ه همین االن است موش هم*شه حس می!/ اما نه/ براِ� خودش شخصیتی دارد
ناگهان / فتاز س/ از سخت/ اش از فلز جاِ� این جهاِن جان�ه در اثِر اصابت  ا هر 

 ه دن الِ بین    ا ذرهشما / ها را 1ف �ند رنگطوِر د*�ر� تعر / ساننا �ِ  ِ� روحی ر1ز�  خون 
از :ش*مانی ما ا ما/ د�ردی می ت و تعهدحساسی ه دن اِل / ت ه دن اِل عاشقیّ / مهر�انی

و از / جنین دان وارد و و س:س  ه زه شو*م می نوزاد/ �رد*م سراسِر راِه رفته را  از می
و از :شِت پدر و مادر /  ه :شِت پدر و مادر �ی و از نطفه رو*م �ی می جنینی  ه نطفه
Xه ظلمِت مطل    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٢ 

  آتش و الماس
و بر الماس خS / تر1ن نیز پیرتر1ن و مجرب/ اند همین �لمات صبورتر1ن �ساِن این عالم

نه بر  ات چین افتاد و �ه نه بر آب/ ود�ِ� خاکی نب ید تو از این ُ�رهاما شا/ اندازند می
 صدایی /خیِل خونی از آدم*اِن مرده/ ِ� شKسته و  ا دیدِن آن همه دنده /ات َخم ابرو� 

من هم دوست دارم / »!هزار جنایت خوابیده است/ :شِت *ک ثروت«:اندازد �ه طنین می
و در / را بر خود دارد ِ� پروانه شدهز پرواِز َپرjَر اما بر همین خاکی �ه نشانی ا/ بخوا م
هایی بلند از  و آش*انه /�مونیزم  �ِ  شده  ا درختاِن شKسته/ ست هایی جن�ل اش جا� جا�
!/ اما تو مواظب  اش /نند  ه راه رفتن� صد مجسمه شروع می/ �اه از *ک �لمه/ اشک

  ها ساخته شده است  از چشمهمه / فرش سراسِر این سنگ
  
  

  
  
  

  ِ� مصنوعی زمانه
شوند  اش جار� می ها� چشم/ روند  ا  اد ا� می شوند و مثِل پن ه اش َ�نده می ها� �وش

غلتد و  ا� می افتد و مثِل میوه اش می دهان/ �نند در خاک و مثِل آب نشست می
خواستند سر  ه  هاِ� در خوِن می :س چه شد آن همه درخت/ شود رفته محو می رفته

/ �انی �ه سرانجام خودشان واژ�ون شدند؟ ند واژهردِشKوه پ*ِش �ه ب/ دت؟آسمان  ساین
ا �ذر داد و بر بدِن قرِن ها و در1اه مثِل تیر از �وه/ ِ� حالج �ی مرا �ماِن دیوانه

ِخَرد را در شاد �ردِن / تو نِ رِد شKوفنده از جاخُ  ها�ِ  شاخک/ ام نشانید *کو ب*ست
از استخواِن انسان ساخته شده  �مان/ مصنوعی ست ا� هزمان اما زمانه/ *ابند د*�ران می

  زفل چوب است *ا از اش از   ه جا مانده ِ بدن ن*مه�ه / داند نمی آرش خودش هم /و

  



٩٣ 

  �*سوِ� سفیِد شب
 /د و�ه ابر فرصت �رد سراسِر دن*ا را بپ*مای/ ها ه اند*شه نشست در شبقدر   او آن

بیزار است  شنواخِت خو* زنجره از صداِ� *ک/ ند� ِ� مرا �م پنجره/ ِ� مرا پیدا �ند پنجره

ِ�  بدجور� دست و :اِ� آزاد�/ شان �ه دو چشِم هر صورت  ا ن�اِه فضوالنه/ و معتقد

داند �ه هیچ  می/ فقS ر1سمانی �ه از درد  ه خود پیچیده استاما / اند را  سته انسان

ما  ه / را� رفتن استهر �ار� ب/ ارشاننظر از   و صرف/ �ار ن*ست هاعتقاد� ماند

هزار اه شصت/ شان �ه برا� *ک صداِ� ناقابل/ مان  ها� آی*م ناراضی  ا چرخ جا می این

نخواهد / تر نشده است آ*ا ظلمانی *ا ظلمانی/ درخشند �وش در آسمان  ه خبرچینی می

�ار �ذاشته شده در  پنهانِ پیدا و  ها�ِ  و م*Kرفون  ها  ا آن همه دور�ین/ این پنجره شد

/ قدر  ه اند*شه نشست  آن/  ١آمد م�سی پدید و قبل از ناپیدا شدن/  نا و خ*ا  نادمی

اما آن / ها پرواز و  ه آسمان/ �ردند اسحسارا بدجور� زندانی  شانها خود �ه صندلی

    بود   حاکم نواختی  جا هم *ک

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  آمد مگسی پديد و ناپيدا شد: خيام  ١



٩٤ 

  ان�شِت ملت و ان�شتِر دولت
  برا� زهرا

  
رنِگ / تر1ن برگ سر�شتر1ن و  صادقآورِد حتا  دست/ رخت استتا وقتی �ه در قلمرِو د

 رایجِ  ها�ِ  ِ� ن�اه روِ� همه برم�ر آن �ه اکیدن قلم  Kشی / :اها� ما را خواهد داشت
 نور� مشخصهر نان نشان از ت/ از آینده وزان را  شنو�  وز1نِ  و آن خالِ / تا  ه حال

وِر من دُ  رو از این/ اش برازنده ن�شِت ملت ه ا/ ست و هر دولت ان�شتر� / دار د را
هاِ� �الغ را  ه  و �شیده/ ام خS �شیده/ اش مردساالرانه است ُمر�بی را �ه سرا*ش

  ه دیداِر خالِ ست  اید بوسید اشKی را �ه  تا وقت  اقی/ ام ده�نجشک فراموش نKر 
 واهرانِ �ه  ا ُمشت و لگد  ه جاِن خ تشی را اید لگد�وب �رد آو / دآی و میت  بو�ِ  خوش

قدم فقS  ا چادر و  ا س*اه  ه �وچه  خواهد �ه از آب میو / دافت ش میخو* �وچکِ 
و و خواهر  ه دن اِل دختر  /واره هم ها در خ*ا ان خاک بر سِر خودت ا�  ادِ / د �ذار 
چرا تو :س / این خ*ِش حتا �او را آدم �ننده/ و  ه آنان متلک �فته/ افتاده د*�رانزناِن 

و  ست آلوده  ه خون  آجر�  /اجرش هنوزِ  انّ �ونه است �ه بَ  و چه/ ؟است را خرتر �رده
و ملت ندانستم �ه دولت  مِن بی/ نرسید شِ� خود تا شانه  ه وا:سین دندانه/ تحقیر؟

         !درخت  اید از ر1شه تغییر �ند/ براِ� روس*اه درن*امدِن آرد از تنور
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٩٥ 

  ماه و مرِگ انسان
وقفه :ارس �ن تا  اش بی  ه سو� / ت آمد و م�رش :ارسی بودا اگر �سی  ه سو� 

تر1ن  شان  ه و چنگ/ �و1د میسخن شان از قانوِن جن�ل  �ه موِ� دست/  �ر1زد
 همین االن برخاستم  ه دن اِل نقلِ /  ه �مین نشسته استچون �رگ / ها را موس*قی
و / اند ن خورشیِد جهانتر1 هاِ� شخصی  ه اما تجر�ه /و ن*افتم" ادموند هوسرل"قولی از 

ا� /  سته است سKوت دل عزلت و  ه /و � َپرد  ه هر سو  سپر می من س�ی �ه بی
ز براِ� موشی �ه هنو  /�شی و خS و نشان ها را بو می ا� �ه جغراف*اِ� نقشه �ر�ه

چه �سی / »١انسان ذات ندارد«:معتقد �هو / نژادها رسیده �ِ  یواش  ه تساو�  یواش
چه چیز� چلچله را مجبور  ه �شیدِن / شاعر� بزرگ شده است؟ ناگهان فیلسوف *ا

نها و تنها  ه دو تچوب  افسوس �ه/ ؟ه استدیوانه و آهنی  ه دوِر خو*ش �رد دیوار� 
شنو� �ه  می/ آیی می از تو �ه از اوِج آسمان و از ژرفاِ� زمین و / �ند میسفر  � سو 

در حاال /  »بر�ر1ِت آس*ایی«ز ا "ان�لس"�و1د و  میسخن » وحش*اِن شرقی«از  "ارسطو"
 اند تبدیل شده یِ�رمچه �سانی  ه / ایران و عراق و فلسطین و هر �شوِر �ثیِف اسالمی

آن  س:س /پرورانند د*�ر را در سر می فقS و فقS هواِ� بلعیدِن *ک/ اش �ه سر و ُدم
    ؟ندانردار �ِ  میهوا را 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  از صدرالدين عينی است  ١



٩٦ 

  �ان *افته پ*امبِر زوال :زالو
من اما از / ست ا قوانیِن اجتماعی/ مردم جا از جانِب  شود این ق*قن رعایت میچیز� �ه د

/ شود دق*قه  ه دق*قه داغان میاز اعتقاد� �ه / �و*م سخن می*ا فرد� قوانیِن درونی 
 شان �ها در دردها و شاد��ه  ا مردم / ذاتی رادار� حضوِر  چنان محفوz می تو هم

/ آورد میها در   از�  1ستن را از دِل اس ابآداِب ز  کو �ود/ �ند �ی می  سته اظهاِر هم
اما  ـ( /ا� دارند  ه فوت ال و ماشین و آبجو ذاتانه جا مردم عجب عشXِ بی این
 ِ� شور و دو :سته تر از *ک آروغ راستی ب*ش ارزِش این دن*ا هم راستی/ م مونیخود

  ه را آتشو چرا فیل / جشSِ رن �و1ند ها  ه َشترنج می چرا برخی پیدا ن*ست �ه /)!ن*ست
پ*امبراِن پیر و جوان /  ؟دارد را در سراب مقرر می شندازد و مقرراِت خودا می  آب جانِ 

ِ� اعتقاِد  ِ� لحظه  ه لحظه �ی اما شKسته/ آیند درمی انوسSِ :اهاِ� درختاز شKاِف 
  !شنوند ها را نمی شاخه

    

  
  

  دارند میها هم تو را دوست  دروغ
شک *ارمنِد تماِم  بی/ ١و�رنه ش*طاِن اعماِق در1ا/ ر بودن *ا نبودن نبودمع*اِر *ا  اشک

 و از / دهد ها نجات می دود و خدا را از دسِت خیزا ه سن�ی خشک می/ بود میسطوح 
در  /تر1ن دوست را جانی ها جان تا سنجاقک/ آورد ا� درمی اش سنجه ها� خوابی بی

شان لحظه  ه لحظه عوض  ا�ها معن صورت/ )*عنی �ه در د*�ران(ب*ابند شانخود
ظلمِت در  /ن*ست آدمی �ِ  بد� *ا خو�یدلیِل  /بودِن دل یابر1شم *ا یو آهن/ دشو  می
 طالِن  نیز/ راه رفتِن مرگ بر دو:ا شده است اعِث / ِ� در ظلمت �ی *ا زنده/ �ی زنده
 تاح را ات �ها دروغ/  ا تِن تو بودن/  اطِن انسان است/ اش زو1ی �ه سنگترا

  *عنی �ه مرا از دوزخ معاف  /�ند داشتنی می دوست

                                                 
  شيطاِن اعماِق دريا يا شيطاِن دريا نام جانوری دريايی است  ١



٩٧ 

  ِ� پروانه ِ� روحی ر1ز�  خون 
ها  خورد و  ه �ذشته �ه ِغل می/ ا� هستند دو روِ� *ک سKه/ پرستی خداپرستی و بت

فرقی / شان چه بر رِخ راسِت تو  اشد چه بر رِخ چپ ها� هایی �ه بوسه  ه خاک/ رود می
�ه دو  اِل / ِ� ع*اِل من �ند از ز1 ایی ا� �م نمی و ذره /�ند  ه حاِل احواِل من نمی

مردمی �ه هر چه سرشان  ه م*اِن بیرون رفتن است از /  االهاِ� پرواز �ردن است
 ا / آس*ا آ*ا تا  ه حالهاِ�  َپره /سنگ است  از سِر خودشان از/ خوَرد سنگ می

ست این �ه روِ�  ا� قاره/ ده است؟ ه عمِر خود ادامه ندا/ �ان :اره �ردِن پ*Kِر پرنده :اره
 ه / َبَرد میهاِ� در افراo  تر1ن احد را  ه راست هللاُ   ُهوَ  و ُقل/ �ند قارقارها را سفید می

قامِت غنچه را  ه �هKشان / ِ� پروانه ِ� روحی ر1ز�  خون / ر�ا پنجره/ دزدهاِ� در  ثروت
در وراِ�  :ِ� تو را بجو1د نهدر سی �ه در�ه/ ن براِ� آن متولد شده بودو اکسیژ/ �شانید

ِ� آن  آ*ایی /هاست قارچسخِن مخزِن ِ� چاقوها و  �ه سرچشمه/ این قالِب انسانی
من / ها �ی بیداره ها و هم �ی خوا ه ا� هم/ ش ِح *ک �لید نبود؟/ �ان آن جو1نده/ مسافران

  Kر ها�ِ  رو را تنها در عرصه آب/ اش ا� هستم �ه روِ� سوم مند از سKه ثروت
   جو1د می
  
  

  
  
  
  
  
  
  



٩٨ 

  آید ا جان در /  ا خون فرو شده
 وارد آموزشی �ه در خوِن �سی/ ستا ُ�شتِن تِن تو/ هاِ� من �شیدِن منفعت از رگ

د َپرهایی پرورانَ  �ه می/ ست ها طالِ� د*�ر�  در این تالطم/ شود خودش خون می/ شود می
قا*قی �ه /  ه بوِ� �شتار/ نوستا فایX آید بر اق*انوِس  ه رنِگ آب/ را بر بدِن *ک قطره

/ �شد می هاِ� واال :ارو در روِح انسانو / زند خورشید و خداشدن میاز دم َدم  در سپیده
محتکراِن  /براِ� منفعت �نند ها �ه نمی چه/ �ند مرا متنفر از فراهم آمدن در این جسم می

نبوِه این ِمه �سی در ا!/ وجوِ� جواهر �اِن �البِد �ود�ان  ه جست اونده�/ هتاِک عاج
*ا / نوشد را میا� نور  دارد از چشمه  1یآهو / آ*ا ها ن چشمدر :شِت آ �ه /داند نمی

  !دارد برمی سِر راِه *ک �رِگ ما*عسد� را از /  ا چهل چنگ و صد دندانانسانی دارد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٩ 

  ستا خداِ� تو درست شب*ِه تو
نشین  هاِ� شاد هم اما نبود*م مثِل شاخه/ هاِ� درخت از *ک ر1شه بود*م ما ماننِد برگ

من / :شِت :ا زد/ آن پروانه  ه هر چیز� �ه رنگ و بوِ� این خاک را داشت/  ا هم
 ه  ما  هفتر  ههاِ� صددرصد غر1  و  ا  ال /ما هام را همه از ر1شه َ�ندَ  جایی َپرهاِ� این

ا� هزار پله / تواش   اال�/ اش دروغ هاِ� :شت  ه وراِ� این دوستی/ ها درختی بی
�ند عطر و  خفاشی �ه فاش می: ستا ات درست شب*ِه تو �ه خدا�/ تر از ان�ل :ایین
تا دو*ست ر1ش / *ابندبتا دو*ست چانه فقS  ه *ک ر1ش تعلX / ِ� دو برگ را زمزمه

 Xه *ک چانه تعل  Sاش همه از  ها�  ه �جا آمده است �فاش �ه �فش/ *ابندبفق
/ آیند؟ بیرون نمی  ه �ر هیچ وقت تصو1رهاِ� مثِل همو از آینه د*/ خورشیدند

و / انداخت صفتان می ا� در ضمیِر بی و�رنه زلزله/ تواندش ن*ست خواهِد زنبور می می
ِ�  :شِت بوسه آسمانی �ه تا /د*�ر آسمانی تا ماننِد اسبی تاز�  مختتا س میفَ نَ  *کمن 
 �رچه/ ا� ت*غ تو/ �ا  نKردهپنهان  را تتو خودد*�ر /  ه هر :ا اش ها�  ام ها و نرد  ام

اما تعهد  ه قلِب  پرک شاه /ندرو1 میستاره بر *ک شاخه دو ماه مثِل تیر و مرداد
سرنوشِت برا� �سانی �ه �ذارد  و سKه را می/ �ند چKاِن آدمی را انتخاب می خون 
موشی �ه از سوراِخ : است "صدام حسین"1روِز پر  :انوشتِ درست مثِل / شان فردا�

چه �سی  ا / ِ� هزارهزاِر  االها پله ا ببیند �ه برت/ �شد می ه بیرون  سر یتراحمس
  !�ماِن آسمان را در دست دارد رن�ین/ وارش ِ� آرش  ازوِ� روشن و �شیده

  
  
  
  
  
   
  
  
  



١٠٠ 

  اسِم تو سفید است
 /دهازن ها را  �وش �ِ  َبَرد تا تارهاِ� نوازنده می/ و آِب تو را/ ست �ه تاِب مرا هر زن �تابی
و شعرهاِ� /  ارند اش هم*شه می   ه دست آوردن ِ ست �ه مارهاِ� س*اه برا� هر من زنی

سوسمارها را  ه / اش هاِ� میل*ارد�  اران  ا چشم/ ندآی ها برمی نگ از ژرفاِ� شاخهرن�ار 
/ دانند تر1ن می بخت خود را خوش/ ها از داشتِن حتا ن*مه زغالی و ان�شت/ آوَرد رقص می

�ند  فرق نمی/ �ند ها را درو می اش داس �ه هر داستان/ هستی ا� هاِ� هزارانهتو تودر  ُتو
/ هایی �ه د*�ر �وش  ه آدم نداده براِ� مورچه /واِر دایره  ار *ا آتش ِ� آب بودایی

 /�ذارند می/ نقِش چتر است �ذاشتها� �ه  و �ود�انه �مال را در �ماِن فرشته/ دهند نمی
ال*ه و  و من ال*ه/ �ردانی میتو  ه آن سو سر بر / از هر سو  ا طنین انداختِن هر سفید

را  ه دوزخی تبدیل  انسان تنِ ها  فاش*ست/ آن طناِب  ا آواِز نابنوِک خزم تا   اال می اال
  �ی رو�   ه شدت از زندهچنان �ه بزغاله / ا�  جزغاله را  ه   عشوهعشX و / �ردند و

ِ�  شورو�  جماهیرِ  ُ�ِش درفِش اتحادِ  ِش آدمKُ چَ  صد رحمت بر :�و1د می د و �ردان میبر 
Xاد ساب !  

  

  خمیر و خطا
و / �ه خاَرش غِم آسمان را داردا�  خارجی/ ِ� ما خارجی هست*م در این زمین همه
اند  هاِ� �وناگون   ه رنگ/ از این دِر خروجی  �ذرد/ اش مجبور است دیر *ا زود ُ�ل
تغییِر ناِم / اش ندار1م *ا ما نامی براِ� رنگ/ جان اما رنگ ندارد/ هر نژاد ها�ِ  برگ ُ�ل

ِ�  ِ� اند*شه شیوهِ�  �ی ست مسبِب �ندیده و �ی/ ُ�شتِن دو حیوان است آ*ا؟/ *ک انسان
تر از  را هر�ز ب*ش تنشو خو*/ را در خو*ش دارد ا� هر خود� ب*�انه/ سه �*اه؟

1 ه �رده است  ا این ام مرا سخت غر  ابر� دروِن پ*شانی/ شناسد خارهاِ� دوردست نمی
/ و قصا ان دارد�ه ر1شه در جاِن سارقان / چرخد ا� می و خورشید بر ساقه/ دان رنگ
 ازجو1ی  ه دسِت پیدا و پنهانی را  انهزار   ا*ست می/ زند میجنایتی از تو سر �ه  هر�اه

اش را  شKِل �نونیذره  ذره/ شKل �ه  ه این خمیِر در آغاز بی/ دمجازات �شانیو 
   !اند داده



١٠١ 

  ست جان ِ� ا*ستایی روانه
ِ� خو*ش  او در ا*ستایی/ روند ها پ*ش می �ه هر چه ساعت/ ست جان ِ� ا*ستایی روانه
پرواز�ر از فراِز / تر از هر چیز تو *ک جان هستی شک ب*ش بی/ شود تر می �ودک
/ آور�  یها بیرون م ِ� ساعت و رودهپروا را از دل  هاِ� بی �ه پروانه/ ها و جغراف*ا پرچم

هاِ� مسِت  تردید عروسک بی/ ِ� در جاِ� خو*ش هستم �ه روانه َبر�   ه سوِ� من می
اندازند بر روِ�  �ه ُتف می/ اند آموختهتر تار1خ را   ه/ زن  ه �ار و  اِر جهان خنده

هاِ�  ا� ر1سمان/ َبَرند ها را  اال می آدم/ �ه  ه جاِ� درفش/ هایی ِ� موش �نندهمشمئز 
شد هم*شه از  اش مورمور می ا� �ه بدن آن مورچه/ نده از آسمانر1ز  ار  *ک

رؤ*ا  دانا�ِ / �ه عاِلِم ِعلِم نجوم است/ ا� شد سرانجام اش زاد�اِه �ر�ه �ردن/ �ی شور1ده
بند�  ته �تابی خودش را/ �ند جان تعظ*م نمی هاِ� بی َعَلمپ*ِش  �سی �ه :و شعرن�ار� 

 ا *ک ماشیِن  دور و درازم سفرِ  شاید من از تا/ اش سفید از انتظار �ند و چشمان می
    ب*اورم یبرا� شما قلم و قدحسرانجام / �وچِک چو�ی *ا :الست*Kی

  

  
  ِ� نو�ِل خ*انت جایزه

ِ�  پرده ز1را تو مثلِ  /�ر1ست میبراِ� احواِل من ها در حاِل من  اول/ ِ� اوِل تقو*م صفحه
ِ� نو�ِل خ*انت  ِ� جایزه برنده/ استثنا بی ِ� ما ولی  عدها �ه همه/ سفید� زاده شده بود�

وجود نداشته ِ� ت*شه  لوحی اگر ساده/ وِل تقو*مِ� ا  ه صفحه �سی قهقهه زد/ شد*م
ِ� خ*انت را �سی  و آخِر مسا قه/ ینداروح از الواح  ه در ن*ا جواهرِ شاید �ه /  اشد

/ چهره ِ� جهانی بی هحاالِت چهر  جا و آن/ تکاندر اس شیِر س*اهی جا این/ دنز حدس ن
هر  ار / ِ� �ر1اِن خندان و �ر�ه/ *ابد اش تشخص می هاِ� روزانه موِش �ور  ا *ادداشت

هم ها در  ها ماننِد رنگ زمان/ از الواِح د*�ر ن*ست �ه مستثنا/ پرد لوِح �ور� می رو�ِ  از
 پر� �ه ب 1یتو هر �ونه و  ه هر سو و / آو1زند د*�ر می و نور  ه *ک پرده/ ندآمیز  می

        از دو اره مجبوِر نشستن بر این درختی/ مثِل پرنده

  



١٠٢ 

  نوشد خودش را می�ه ُخمی 
و �ی نجات خواهد داد او / �ونه نفس خواهی �شید تو چه/ مرا ننو*سند  من ِ ها� اگر ر1ه

سردا ه  ا آداِب تا ان تا ستان غر1ب / ها را نسرا*م اگر من ر1ه/ هاِ� طناب؟ را از دست
این خون  ه هر صورتی �ه تاکنون / غر1ب خواهد ُمرد/ غر1ب خواهد رفت /خواهد ماند
/ هبرن*امد ا�  ُمنجی/ ِ� د*�ر� جا نه از آسمان نه از هیچ نه از خاک/ هخوانده شد

:س / ه وصل دادهسبز  ها را  ه سرماِ� بی و فصل/ *ک جاِن تنهاِ� ُ�ر�رفته هتنها آمد
�ان  تماِم مرده/ د�ن می*عنی �ه غروب / لوعآشنا  ا اکسیژن ط ها�ِ  داد�ر فقS در دست

 شاشد را میا م/ نوشد و را می شو ُخمی خود/ خورند اند و غر1 انه دارند ورق می زنده
/ �ردند �*اهان تنها ن�اهِ خاموشانه  عمر خدا و خدا*ان �ِ  همه/ در :اِ� ن اتاِت تا ستانی

ر1 انه دارند در اند و غ مرده �ان تماِم زنده/ لم از  ادامی �ه بود محبوِس تلخیتظنه 
استحاله مر� اِت  ازار  ه آهسته  *ا آهسته/ جوهِر قلم  ه یواش یواش/ جاهاِ� �وناگون 

  شوند   می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠٣ 

  ِ� �ناه معنایی بی
بخشاید تو را  ه خاطِر رفتن  اما نمی/ بخشد  ه شته شتاب می /عمر� �وتاه و راهی دراز

اصلن / خوارند اش آدمی سارها�/ زنند و راهه می اش بی ��ه سازها/ تر1ن راهی  ه �وتاه
�ه هم َپر / ست �ه محKوِم ماندن در م*اِن  ادهایی/ �ناه معنایی ندارد براِ� این �*اه

 َدر فهاِ� ضعی طب*عت واضِع ضلع/ ست �اِه خن*ایی خاست/ شان شان هم َپرjَر شدن �رفتن
تر �ه دسِت من ِ�رِد   ه/ قرار�  بی اه بخشنده  ه پروانه/ هایی ِ� قانون  �نندهبرقرار / است

�ردد و دسِت عقرب ِ�رِد �ردن ن/ ب  �ذارددر دهاِن عقر مستق*م �ردد و لقمه را �ردن ن
/ رقصی تا تو  ا :اهاِ� ماَرت هر �ونه �ه می/ در دهاِن من  �ذارد مستق*م لقمه را

  :اِک پر1انی �ه  ه دسِت آدم*انِر و الاقل رخصت دهی تا پ*K!/ حداقل صادقانه برقصی
خاطره دست / محترمانه تدفین شوند/ اند ُ�شته شده صفتان ز1ِر :اِ� حیواندر و / تحقیر

براِ� / آغازد در ژرفا دارد می ا� را ِ� تازه �ی و بر �وِر زنبور� �ه زنده�ند  دراز می
  را  ا� آتش شمه /�ذارد را می ُمشتی آواز�ان  برجامانده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠٤ 

  شب*ِه هیچ �س و هیچ چیز
ماننِد  ها  شKافی تا تو آنان را شب/ هاِ� �وچِک ز1ستن را  افم بهانه من روزها می

/ ساز را هاِ� دین و ب*اشو�د خواِب عنKبوت/ تر1ن  اشد و فردا  از آب تشنه/ "ِپِنلوپ"
ا �ه هایی ر  دهد جاِن جل ک و جال می/ سوزد ماننِد *ک ورِق  از� می دارد زمانه

/ �ی براِ� زندهآو1ز�  نداشته  اش دست/ نخواستند ر1شه در این زمیِن ذلیل داشته  اشند
/ شان دو ساطور ها�هاِ� :ا در م*اِن انسان/ و خسته آن ناِن �رسنه �یر� از دست جز
فراموش �ن !/ را ر� / ِ� فرشته را شان *ک سنِگ بیرون دهنده از خود مجسمه ها� َ�َله

همه از ماه / پیر و جواِن ماهر روز� پیراهِن  �ه � و  �و / مه چیز راِ� ه َتَوُهمایی
را در  شو هر م�س سعادِت خود/ ست وفایی ها از بی در عصر� �ه عصاره/ خواهد بود

ِد در  "ودا ر1گ" ا / ها تر �ه من  ا در و دیوار و درخت و ر1گ  ه/ *ابد وفاِت د*�ر� می
�وجه  ها �وجه زن / اش خانه *ار� �ه  ه خ*اo:اِ� خ ام آب بر1زد در و خ*ال/ دل �نم

هاِ� در دغِل ز1ِر میِز   ه روِ� دست/  �ذار این دِر خسته  سته  اشد هم*شه/ آیند می
و  ا / �ند اش را مثِل دامن جمع می �سی �ه ر1شه/ در هر �نارش �ارد/ اش  از�   اال�
شود حتا از داشتِن  میآشفته / رود تنها می/ ِ� روِح د*�ران در تِن خو*ش همهوجوِد 

:شِت سینه پ*ش داده  ل*ِس آن �اسه �ه  شقاب/ هایی "اول*س"سِر سوزنی ش اهت  ا این 
   هستند

  
  
  
  
  
  
  



١٠٥ 

  ِ� اخم  ه شKِل هندسی
�ه در ز1رهاِ� سرشار از / هاِ� ر1ِز ز1 ا مرا بردند و  از ن*اوردند خندت مثِل موج لب

ِ� اخم  و خاک  ه شKِل هندسی/ *ابد  ه هوا دست نمی/ �وشد و جا آهی می سنِگ این
حضورت مثِل شعاِع / ِ� آتش بر هوِس خود�شی/ :اشند هاِ� لب آب می و ادبی/ است

ِ�ل در  ُ�لی خوش/ مان از هر ِ�ل �رد و دست ما را سرخوش می/ خورشید در سرما
اش ُپر از خاک  و دهان/ اما حاال هو1ِت خو*ش را از دست داده است آسمان/ آورد می

/ خواهد �ونه می چه/ د*�ر شوند هر روز از *ک اش دورتر می پلی �ه دو سو� / ستا
و  ه من  �و1د �ه مثِل / دهد و دوستی ها را پ*امی از بوسه �ونه/ �ونه خواهد چه می

   من ن اشم؟

  
  

  و چرِخ �وشت دایره
  برا� اعظم

  
ها و  تیتنها در حول و حوِش :س/ �ه پر�ارش اندازم  ه ر1ِش پرورد�ار�  ُتف می
/ خواهد خواه*م و خودش می هاِ� خودمان نمی و ما را در ماشین/ زند ها چرخ می پلید�

در اطراِف �ه / ُطوِف من در طرِف چه بوده/ اوآوَرد از آخوِر � می/ َبَرد  ه َاِخ �لو می
درست است �ه دایره  ه / اندازد  ه سبیِل من ُتف می/ �ه االِغ :شِت فرمان/ نبوده است؟

/ �ه بیِن او َو چرِخ �وشت شناسد ا� را نیز می اما دره/ دارد اِ�  س*ارش اعترافه قوس
و / ها شاد  اش خواهم ات  ا نمی ها� �ی تو در افتاده/ ا� ابد� انداخته است فاصله

/ سرشار از واژه/ هایی ات ماشین ها� هایی برو1د و از شاخه ات شاخه  �ذار از دردها�
�رفت  �از می/ اش هاِ� شیر�  ام  ا دندان ه خواهِر �وچکهایی � *ادش  ه خیر �ذشته

اما / دارد � هاِ�  س*ار   ست درست است �ه راِه شیر� بن/ !ام را ِ� �ِف دست نرمه
مرده نصب  ها�ِ  ِ� سگ دندهمعراِج شان را بر  تابلوها�/ هاِ� در این :ایین راه شاه
ا� �ه  امید ببندم  ه قهوه �ونه چه/ �ونه جدا �نم از خودم؟ را چه مخود/ اند �رده



١٠٦ 

سر / ِ� عمرشان را همه ند �هندانست افسوس �ه آنان/ ست؟ ا ابد�در فنجان اش  خواب
   !اند بوده ِ� بدِن مار �ذاشته رمهنَ بر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  انتها �مر�نِد بی

از :ستو1ی ش انه / دیر *ا زود اما سرانجام /ات را ها� ستیقدر تو پنهان �نی :َ  هر چه
هایی از  �انی را �ه تنها ن*مه و آشKار خواهد �رد مرده/ ِ� من د افشاند :ستهنور خواه

/ از �ماِل ماِه دروغین/ اما هنوز بیزارند از �ماِل دروغیِن ماه/ شان  اقی مانده است بدن
آن نابیناِ� در اموِر / �ند �ه  ه این زمین مثِل رگ ن�اه می/ و از خوِن سودجوِ� تو

دهد روِ�  �ه ترج*ح می/ خواَند تر از هر �ِس د*�ر� می ما را  ه درونِ / ها �ی روزمره
ِ� *ک  �ه معشوقه/  ا خورشید�  اقی  ماند/ و در قبِر خو*ش آمیزان شما را نبیند
و / طلِب تو هاِ� فرصت خراب از دست/ ا� ِ� خانه دو چشم در سومین ط قه/  ادام است

�ان از معامله  �ه ستاره/ ناک بودند ا �رهه تماِم دوستی/ هاِ� ماننِد طناِب اوست از رگ
�ه عاشXِ / تنها ِ� �شمشی شدم و من د*�ر� / �ردند حتا بر سِر ارواح خوددار� نمی

قفل  نور در/ از هنر/ ر1زند نور در هنر می/ �ه از قفل/ ست دست و :ا چلفتانی
از م*اِن داند �ه  و می/ آید و اندوه می  �ه از جماِع چشم ست شبنمی این/ ر1زند می

     خ*انت  ه ابرها را �مر نبندند /چهار ِاراده فقS شاید /چهارمیلیون َاراده



١٠٧ 

  رود خنجر� �ه  ه پهلوِ� خودش فرومی
/ ه بوددرفتند �ه  س*ار اند*شیقبلن  ه زمینی فرو / تابند مان میآنان �ه االن از َتِک آس

در  /�ان جانِب فروما*ه و حقارِت از / ا د*�ران زنده شده بود / س*ار  ا د*�ران مرده
غاز �ه از آ /ر1شه بی فلک چه نسبتی دارد  ا توِ  چرخ/ اش ماننِد چاقو چرخ زده بود جان

/ ؟ها در ب*شه  راه روان/  ا پنجاه :اات هنوز  ها� دروغو / �ر�  ات غارت پ*شه/ تا :ا*ان
بر آن / زاده تو از مادرا� �ه  ِ� ظلمانی بر آن لحظه/ اند ها تکثیِر *ک ُتف این  اران

وجوِ� خدایی ش*فته و سر از   ه جست تر �ه  ه/ د*�ر آشنا �رد ما را  ا *کا� �ه  ثان*ه
ِ� اش از چاه برا چرخ خدایی �ه/ دفرو برو  شاین خنجر  ه پهلوِ� خود/ :انشناس

  آورد میستاره و دانه در / �اِن آواره پرنده

  
  

  روان ِ� آِب  ارزانی
من آن دهاِن  /شان شته و مورچه و ِ�رم بیرون خز1دند ها �شوده شدند و از م*ان واژه

ات  ا صداهاِ� آبی  ه  و تو هوش و حواس!/ ز1 ا را  ه چه ق*مِت �زافی خر1ده بودم
/ اش ِ�  ازشدن �ونه �ردد دو اره آن در� �ه چه ِ�ی برمی/  از�شت رفته بود جاهایی بی
ها  ه  ِ� �تاب ت �ه لقاِ� همهتر اس  ه/ هاِ� مشتر� و عطاِ� عطارد است؟ �ذِر �ود�ی

�ه دو  ارK1ی / ا� را نداشت لحظه هیچ چیِز این عالم ارزِش آن *ک/ شودآب بخشیده 
ها  توِ� �لمه ُنه/ و تو را  ه َنه آسمان َنه زمین بردند/ از م*اِن آن زن بیرون آمدند

ِ�  بی در پیِ� مادرواِر ها عشX/ آید از *ا می/ رود  ه �ه می/ ا� هم دارد اما پروانه
شخصیِت هیچ �س  ا / هاِ� خورشید� هاِ� ُپر ظهر و صفاِ� چشم �ی ُزهره/ سود
مشخص / روند هایی �ه  ه �وش می *ا �وشه/ آیند هایی �ه از دهان بیرون می زاو*ه
و   تماسی  ا سKه ژرفافراِز بی در *ا/ فرازژرفا�ِ  هایی �ه در وانهشک پر  اما بی/ شود نمی

و در خون / دانند تر می واِر ما را در زمین  ه ِ� لحظه �ی قدِر زنده/ ندن� پرواز می سعایت
جا  آن�ه / !اند مر�ِع دایرهجا  این �ه   اد آنان زنده/ دخوانن میتر آواز  خوشو جنوِن شما 

  !ِ� مر�ع دایره



١٠٨ 

  :اره آخر1ن تخته
 ا �*سوانی / ند� �و میو �دام شانه �فت/ ؟ات را ِ� �ِف :ا� چهره/ �ند �دام آینه �شف می

هایی �ه در  از چشم/ شود و �دام خاک ز1 اتر می/ اند؟ ات سر زده �ه از �ِف دست
و / نها هنر استت /مانده در این اق*انوِس تار1ک ِ�  اقی :اره آخر1ن تخته/ زانواِن توست؟

ن تر از تماِم د*�را خیلی خوب/ رود تا  میرد قدِر آبی را �ه می/ ِ� شانه آن آخر1ن دندانه
ِر شما رواِن بی راه حق*قتِ   ه/ ات از دروِن آینه ا� چنگ !/رو� تا  میر�  ا� می/ داند می

از زاده   فانوسزدِن  تن/ ِ� نهنگ و از فراوانیست ا  �ی ب*�انهاز / بیرون راه ن*ابنده
در قیِد دست و :اِ� ق*اِم قنار� / آورم درمی آتشقلِب  ازقانوِن عشX را  من /شدن
  بر روِ� سرشان رو1یده است؟  / قعد�ه مَ / آنانی دروغ و غوغا�ِ قیِد  درجز / ست چی

  
  
  نامه مناجات

پ*ش از  ه  خواهی �ه من  از می/ ا� و هاِ� مرا همه ن*ست �رده است/ ا� اسِب خر
ماننِد قاطرانی �ه قبل از  ه �ار بردِن / وضو  �یرم/ دست �رفتِن قرآن و ورق زدِن آن

/ ست �ه نفخ دارند آالِم این َعَلم از  ادهایی/ !فرستند ه هللا میسالم  / هاِ� اسالمی  مب
 ا / آیند دار از آن بیرون می خرهاِ� ر1ش ُ�ره/ �شاید و شهادت شKِم خو*ش را �ه می

پ*شاپ*ِش / !ِ� آهو  ه دن اِل هستی/ سِت د*�رچاقو1ی در د/ ا� در *ک دست و آفتا ه
هاِ� در1ا را  ه تمسخر  �رانه/ ِم وسSِ :اهاِ� ماآالِت ُعظا/ خارایی ِ صفی از َسرهاِ� سنگ

و تو در / ها هستند هاِ� �رسنه سوراخ �رگ/ اند در عیِن حال �ه وضو �رفته/ دان �رفته
 ا / تا من در خ*ا ان و ب*ا ان/ ا�  ه جا �ذاشته را تنها طنابی قرمز/ تماِم طوِل تار1خ

تر از  این تسب*ِح صد  ار :ایین/ را هاِ� اسبخر  بیزار� از/ � امتداد دهمِ� مداد آبی
پله اصالح  اش �*سوان را پله زند �ه ت*غ بوسه بر دستی می/ ِ� �وسفند �له:ش�ِل 

/ این ن�اِر خراِب خواب؟/ چه �ند و چه بن�ارد/ �ند؟ براِ� :اهاِ� �ه اصالح می/ �ند می
    �ند اسرافیل را ستا*ش می/ ها  ار هر شب شصت/ نفِخ شKِم ش:ش



١٠٩ 

  ها رخشه سرشتنِ 
�اهی / ات ها� تازه فهمید� �ه اند*شه/ آن �اه �ه �وه تو را در آغوش �رفت مثِل سنگ

 ه شرoِ / ! �ذار بَبَرد/ خواهد بَبَرد مرا  اد  ا خود  ه هر جانب �ه می/ ب*ش نبوده است
آتش  ا / �ان را در آغوش  �یرند ستاره/ هاِ� درازشان  ا فهمیدن/ آن �ه دو دست

ست  بند� حِک �ردن/ و تقدِس تمساح/ �یرد دوش می/ نوردان هاِ� �وه از تنهایی  تراشه
 ه شرoِ آن �ه این �سی �ه / ! �ذار بداند/ داند تر1ن زاده در زمین می آزاده/ �ه خود را

لی را �ه تحِت هیچ لع/ ماننِد مردمک در آغوش  �یرد/ تماِم عمرش چشم بوده است
اش  ها� آن �اه �ه خاک تماِم خواب/ ننشسته استان�شتِر نامردمان  در دلِ / شرا*طی

�ه  ا� فکر �ونه از ذره و چه/ ست چی  ه آب �ه عشX فهمیدم من تازه تازه/ :اره شد :اره
/ زمینیز1ر  ا�ِ ه در آهن�رخانه وار مورچهمردمانی / افتادفرو ذهِن تو ِ�  دره روز� در

   و خورشید �ردند  ستاره شروع  ه سرشتنِ 

  
  

  �ارد و د�ارت
دِل چه �سانی را آب / دها را �جا ِبَبر  �ند آن فکر می/ �ند تاجر  ه ابرها هم ن�اه �ه می

  ُKهاِ� چه  بخاِر اشک/ پرسد می ششاعر اما از خود/ تا از آتش پول درآید/ ند
�ه تعداِد عددهاِ� س*اه را :ا*انی / چه چیز� را خورده است آن ببر/ ؟ست این ابر �سی
ا الِغ / ِ� *ک م�س اگهانیاز در درآمدِن ن/ ؟آید میمال در  ستها د و از معده/ ن*ست

�ه براِ�   ا� فرشته/ ِ� انسان �ی و دروِن افسرده/ تو است فکرِ اظهاِر / "مستهمن "
و تسKیِن / سوزاند دِل پهناوِر آسمان را می �دود/ رود  ه آشپزخانه میمهم مأمور1تی 

*ا / اش را در را طه  ا �رگ نوشته است ها� �ه �تاب/ ست ِ� �بوتر�  من دو چشِم آبی
 نشمارد ُوُ�رر �ُ و / س هم  ه ابرها ن�اه نKند اگرهیچ �/ اصلن خوِد �رگ نوشته است

قدر   از تو آن/ دنشو  آب می ِ� او �ی خودش*فته از /د*�ران  ِ ر دلقندهایی را �ه د تعدادِ 
  شناسد  ات سر از :ا نمی �ه عنKبوت برا�/ ز1 ایی

  



١١٠ 

  امهاِ� مق قح ه
تر1ن  ـ این را*�ان دانه دروغ دانه/ درjی اش پی :اها�/ دست *ابد او قدر مقامی �رانتا  ه 

آدِم جهان تر1ن  رنگ *ک/ حاال �ور� دو ط قه را د*�ران/ یرد� میبر  چیِز �یتی ـ را
�سی براِ� / رود فکرش  ه �وه می/ ِ� نوک مها� �ه از شنیدِن �ل و مرا دیوانه/ دانند می
و / شان در صداقت است �ه زاد و مرگ/ هایی را خواند خن*اِ� �و�  :ا*ان میدست و  بی

ِ� هزاران  �ی  ه بهاِ� زنده/ ات ِ� تو و پرواِز دروغین شاد�/ شان نه پیدا نام و نشان
 ا� سبزه/ برند شان را ماننِد خورشید�  ه �ور می ناک آه �ه آرزو�ِ / شود بهار� تمام می

نشیند  می انتظاِر مرغی و  ه/ چینند  میفرو  �ان را ته ستارهدس آورد و دسته فرامی دست
     شود خالصه در زنجیِر :اهاِ� ما می/ ِ� این خانه  ه آمدِن میهمانی اش دلیِل ن*امدن�ه 

  
  
  
  
  
  

  غزِل تار1ِک غار
 ه  /ه بودها را حساس �رد �ه ستون / ها بود� :شِت �تابال و  ال هتو آن َ�رِد پنهاِن 

/ ست؟ �ی و مردِن مروار1دِ   شان از ترِس تنهایی ها� ا غزلغاره/ فقراِت منهاِ�  تارK1ی
و  چشم �ِ  :اکِت  سته/  ماِل اتاِق  ازجو1ی دستو /  غ ار است و عطسه نامه آخِر شاه

ام �رفتاِر جاهاِ� ُپر  جان منو / رماَند م�س را رنجاَند و می می�راهِت َ�ّران حتا / تمبر
نفرت دارند از فانوسی  اینان/  فخرفروشان  ه روِ� آینه/ :شه:شِت هر  و /تمر و تبر

پوسته  پوسته/ خواهند  ا َبَزک اینان می/ �ند هاِ� ضحاک را ع*ان می حKی�ه مض
از  توانی نمی /ات مثِل ستون  /ات تو  ا :اهاِ� مثِل فیل /بزدایند ِ� ارواح را  ِ� بینی �ی شده

  برسی شان حتا  ه َ�رِد :ا�*ا / و� بر ِ� بودا فراتر  دایره ِ� هند� و هندسه
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  خوار حق*قِت �وشت
ِ�  �ردند در برابِر :اهاِ� �شوده �ه مردها تعظ*م می/ ُ�ِس من خانه داشتدروِن خدا در 

/  زننده از �و�یدِن �وشِت انسان تن/ �رفت هایی تعلX می �وب �وشت خرابی  ه و خانه/ تو
/ *افت*م میما هر  ار �ه  ه حق*قتی دست  و/ هاِ� عظمت متعلX  ه �یر بود تر1ن واقعی

 ست براِ� آتشی/ �ان هواِ� بیرون آمدن از قبور را دارند اگر :اهاِ� مرده/  س*ار دیر بود
/ ها قابلمهرام و آراِم سرنشیناِن / شود ایجاد می  *ا چند و چندین تن/ �ه از تماِس دو تن
     ِ� شمع را تنهایی ر پی داردد/ ها انجماِع جمِع انس/ برند از ناخدا؟ چرا هنوز فرمان می

  
  
  

  
  

  توان شد توان ُ�شت، اما بر او پیروز نمی انسان را می
  "ارنست همین�و� "

  ها اماِ� توانستن
تو آتش / هاِ� �ار1ز  ه نوِک �وه هم اگر �شیده شده  اشد �اوش/ هاِ� �اغذ�  اد ان  ا

از ُدم خواهم / از سر خواهم �رفت از  از� را / اما من �ه خاکر1زم/ خواهی �رفت عاقبت
خواهم خواند / ِ� سه �شتی خواهم �رد قر�انی/ *ک  ام و دو هوا را/ آو1خت خدا را

سرشار از لذت و سKس خواهم / خن*اهاِ� دور از خون و نزد*ک  ه آییِن زرتشت را
و آ*اهاِ� شما را / برود �ه ب*ایدتا / و آن را در در1ا خواهم �ذاشت/ �رد تشت را

/ هوا �نند از این :سها را  ا ُدِم موش  اگر  از هم  اد ان/ جوانانه جواب دهد ودانهجا
من عروِس «:هد �فتخوا/ ا�  ه روِ� میِز  از� خواهد پر1د ها �ر�ه ُمشت از آن :شت

اش  ه  و االن هم جانشیناِن جاکش/ "دمحم"�ی  ها هستم �ه از همان هفت ساله آسمان
دو هاِ� وسSِ :اهاِ�   ا چKهحتا /  ادسار را  ِ ک غ غب*من / »!�نند من تجاوز می

تا  /درون رفت ه و :س از چیز� �ه هی / �نم مینسار  سنگ /*ا سه سار/ چKاوک
�ه / ست �ه ظلمت و قداست را دهانی �ِ  رانی سخن نو�تِ /  ه بیرون ب*اید�سی هی 



١١٢ 

اما بر او / ُ�شت اندتو  و را میرنُ و مِ رنُ بِ  /است ظلمِت قداست را از خو*ش بیرون رانده
     !دش توان پیروز نمی

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  وا:سین پرده
تا / �ه تو وصیت  ه سوختِن جسدت �رد�/ اش فقیر بودند ها� او �رفتار بود و جیب

این / در بر داردچون جامه ام را  ها� شده  داشته  �ه دوست/ جا بروند اِ� من  ه آندوده
/ اند اش را ُ�شته دوستاِن دوراِن �ود�یددان  وو دیوان / هاست منِد اشک �سی �ه ثروت

� داند �ه �راز  می/ سوزد می ا� روِ� شعله بر "�وک  وان"�ِف دسِت  اش مانندِ  و االن
هاِ� مقروض  و خودش برود  ا فرشته/ اش را در خاک مدفون �ند رازها� / اید عز1ز

 ا  ه  ِ� �رفتار� در الفدانند �ه برا ام می راها�و چِ / ام شب*ِه ِچه شده/ نشین شود هم
 ست دشمنِ  مدد�اِر َمدهایی/ ِ� ظلمت �ی ظلمِت جاودانه *ا جاودانه/ اند جا آمده این
 ه در1اِ� �افِر / اش را �ه  ا خون ن�اشته است ِ� واله وا:سین پرده و پروانه/  وسققن
ران خوا ست �ه تنها صورِت خون  اش ُتفی و وصیت/ س:ارد ها می اش ناشناس  ا سKه �ف

  دارد میرا دوست 
  



١١٣ 

  ات  ه روِ� چشم قدم
تا مرگ سر  ه بیرون /  ا خاطراِت تو �ه ماننِد خود�ار است را/ چه  Kِشم بر �اغذ را

�ی خوب   اد زنده فقS زنده/ و برگ بچرخد و در هوا بن�ارد آتش را/ نKِشد از آب را
امضایی �ه / ِل این شعرو ذی/ سقوoِ هواپ*مایی در برز1ل بود/ امروِز تلو1ز1ون / داند می
ندانستن ندانست و هر�ز نخواهد / اش صد ُ�شته دو چشِم َمراِ� در هر *ک خواَند می

*ا شام او را براِ� هم*شه / امشب شام خواهد خورد/ ِ� �اغذ �ه آ*ا نقاشی/ دانست
ن آ/ ها دهان را داراِ� َده/ مرِگ داراِ� َده دهان را/ ب*ا *اِر �*اه  اش را/ خواهد خورد

 ا ناِز ز1رتر1ن /  ا ز1رتر1ن صداِ� نازش/ داند �ه از َزَ�ِر زمین فقطی خوب می
/ تر1ن غذا است از عشX �ه خود عالی/ از غذاهاِ� عالی براِ� عشX/ اش صدا�

و  ه خاطِر / تا شما  ه هواِ� هواِ� تازه/ خر1م ها بل*طی می برا� زنجره/ خواَند می
 را ها :ایی :ایدار دروِن نقش/ ر در در1ا شنا �ردند�ه تنها *ک  ا/ هاِ� سوخته خاطره

تا / هاِ� قاتالن  اشد چشم /هاِ� آن ن�ار تا در ز1ِر �ام/ طع ا �فشی قا/ ب*فزایید
  �اِر نآن هاِ�  در ز1ِر �ام/ هاِ� قاتالن  اشد چشم

  
  
  
  

  از غا*S تا غایت
ا�  ُخب �رده م�فت من /است  چاپ �ردهرا jنج �تاِب شعر و  او �فت �ه تا  ه حال ب*ست

چه ُ�َند عقده اگر نرود ِده / !ا� ا� �ه شاشیده jنج  ار شاشیدهو  ستُخب ب*/ !ا� �ه �رده
دهد در  هیچ تغییر� نمی/ َده َده ها�ِ  چاپ �ردن/ و چه ُ�َند اگر برود ِده  ه ِده؟/  ه ِده
شهر  ه شهر  /نس*ِم شمال را/ تواند بر�اید و  اِد از غ غب نمی/ ان�شِت آدم ها�ِ  ب*ست

ِر نخ داند س اما چاه می/ !َ ه است براِ� چاپیدِن َ ه/ هاِ� خود را خواندن �شتن و شاش
/ بَبرد راِه انسان اش را هم مجبور است قاعدهوقتی مثلث  :شود عاقبت  ه �جاها ختم می
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سِر سوزنی  برا� سوزنی �ه حتا/ زنند مدام میهایی �ه دست  و بدهد  ه دسِت دست
 اش پندار� �ه خدا در آستانه ا� می را مناره ات تو قلم/ را تغییر دهد شخود تواند نمی
صدایی / �ذارد ب*ا ان سر میُمهِر  �نان بر  ع  عد  عرود و  میو / �ند مناجات می ابتدا

چه / چه َرَود؟/ چه �ند؟/ را نشناخته ش�ه صدها داستان را ساخته اما هنوز خود
*ک غا*S  ه / هدایِت َاشKاِل هندسی را/ غایِت هستی هن�امی �ه از بدایت تا/ ب*ابد؟

  عهده دارد

  
  
  
  
  

  
  ات �و1ی می/ ام �و*م می

در دست  �یر و بَبر و  Kار در  /را تِ� عمِر خود مانده ِ�  اقی ام این ن*مه �و*م می
هاِ�  س*اِر در  و حداقل ن*می از دست /تر بخورد اش  ه تو ب*ش �ه جان/ جایی

   �ِ  �ارند در همه ات �ارد می �و1ی می/ آَرد�ی  ه در  از افسرده/ ه رافرو رفت�ی  افسرده
ازل  Kُش را از  و �هKشانی �ه  Kُش /بچاپ �راِن این دن*اِ� بچاپ چالشبراِ� / ها مKان

  ِ چرا این  عقل /سِر این روز�ار �ذاشت رب/ چون تاج چن�اِل �رگ و پلنگ را/ شتن�ا
پ*ش از مرگ  /چنین پ*ش از مرگ مرده ماش �ه/ ددار  را دستی برنمیافتاده بر زمین 

 هر پزشKی را �ه/ �وِ� خودو  *ا �رم از �فت/ و�و  ا خود ِ� �رِم �فت �البی/ اید؟ �ندیده
 ه جنِگ �ی / دانست عبور �رد �ه خودش هم نمی زمستانی از ما/ چون پنجره �شود

 ه قصِد خوردِن / شا ا� �ه حروف خانه تر1ن چاپ و در �جاست آن شا*سته/  اید برود
دارند  /د*�ر اش از َرشک  ه *ک �ه دو ن*مه ست سیبیاین / اند د*�ر دهان ن�شوده *ک
    تر�ند می
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  ِ� روِح آدمی ا� ُپر از چر�ی د ه
/ �و�د و من �ار�ر� �ه در �لمات :ا� می/ ست مشKوک  ه :اهاِ� �و�نده این طبلی

ات را  روح/ *ابد ه آسمان دست نمی / شود ا� �ه هر چه  اال زده می ناراضی از :اچه
و /  ه وجود آورندرا در1ایی معتمد / شان ها� تا َ�ردها در رقص/ ماننِد پتو1ی بتکان

 ه برداشتِن :اره / ست �ه مغزها را این جهانی/ مروار1د بچKد از دهاِن موجوداِت آبی
 درونِ  �ِ  خانه  ه شما/ 1م وها را روِ� هم  �ذار  آن تا ما/ �ند آجر تشوX1 می

و  ه / خوب ن*ست  ا دسِت خالی بر�شتن از دهاِن نهنگ/ د*ابیبدست  تان �ها تخم
ات را ماننِد  �ون تو / استِ� روِح انسان  ُپر از چر�ی/ دن �ه د هآشپزخانه رفتن و دی

دارد در در1ا  شKی �ه/ ات را در رعد ن�ذار ات را بر ابر و �راوات �اله/ لرزانک نلرزان و
استخوانی بودِن  الغر و/ ِ� من و پرهیز�ار�  داند �ه خیلی خوب می/ زند میدست و :ا 
و قور�اغه بدوِن سه د ه / دبخش را  ه ما نمی ارزشی آسمانیهیچ �دام / انداِم ماهی

  !حتا *ک لحظه هم زنده نخواهد ماند/ درآوردن در دو ز1ست
   

  
  

  آور خورده است ساعت قرِص خواب
�نی  ها حس می تو هنوز :س از سال/ زمین �و�ید  ار برو سِر �ر�ه را چند ا �ه وقتی

/ �ونه تحمل �ند زمینی را �ه در ازاِ� *ک ِمی سگ چه/ �و�یده است �ه سِر تو را می
ت :اهاِ� خودتو .../ او سِر �ر�ه را �ه �ونه وقتی و من چه/ دهد  ه او می را صد سنگ

هاِ� سحرخیز  دالن و آه اِر زندهو این دیر�اهان را  ه دید/ !دو َپر  ه شمار ن*اور را
/ ست عاشX  الش نقِش سِر �ر�ی و بر/ آور خورده است قرِص خواباین ساعت / !نَبر

را  ه  شانخود/ هزاران سنگ را ِ�  ارِ  زخم و سن�ینی دنتا تحمل �نو برخی از آدم*ان 
ز هنو  ین حالاما  ا ا /ستآلود ا ا �ر1هِ� جغراف* ِ� نقشه �ر�ه �ِ  چهره/ ندزن سر� می س ک
ف تُ  و *ک/ سایند ِ� �رگ و �راز می سر بر آستانه/ هزار از ساکناِن این سرزمین هزاران

  �نند را تقد*س می



١١٦ 

  والدِت الدن
 ست وقتی فجر محKوم  ه چشم  ستنی /شود الدِت الدن  ه  االتر1ن فاجعه تبدیل میو 

هایی  شیر1نی در ر1شه اما/ اش را �رفتی تو از  ستنی فقS یخ بودن/ در ز1ِر خاک  ابد�

مفید واقع شده  نم آ*ا فسفرِ / �ذشت از هزاران مرگ می/ *ابی  ه آنان �ه دست/ بود

/ :اهایی �وچک بیرون خواهند آمد خاطره دانِ  و آ*ا از زه/ هایی؟ است براِ� چشم

�ش را  چه این زمستاِن مست و عر�ده آن/ �ر عل*ه �اسنی؟ ن�یز و عص*انشورا

�بوتر� / ست سفید شان مثِل �بوتر�  ست �ه مهر�انی وجوِد آنانی/ �ند پذیر می تحمل

من فقS دل  ه / راز ِ� بیدااین یل/ این س*اه و دراز در ز1ِر حاکمیتِ / پروازبلند

و �ردارش �اجی / هاِ� شیر1ن است سرشار از سخن/ اش سه م �ه �اهد :شتی می �اسه

ه و اللبوِ� هزاران  خوش از خاکِ  برآمده/ هایی از دوستی  ا آش*انه/ سرسبز و استوار

   الدن

  

  

  

  

  

  اما نه د*�ر آن چنان
حتا دن*ا از دن*ا / رود روز� نیز از دن*ا می/ �ه  ه دن*ا آمده است روز�  � هر چیز 

و / �ه سوز�  ه هر چه هست و ن*ست ن*فتد/ توانی برو�  تو از تو  ه �جا می/ رود می

آمد*م و در�  ه / ؟زنمتن  توانم نه می�و  چه من از من/ ؟ نازِک *ک ش*شهنشKند دِل 

جدا �ند جان و  تواند �اه چه �از� می آن/ را میخیاش  ا� خورد و نوشید  ه رو�  تخته

/ آن چنان �ه د*�ران د*�ر اما نه/ �یتی هم برهم است همه چیزِ در / جسم را از هم؟

حالِت  پیِچ خوشفلز� را  ا �وچِک و ما پیِچ / شت اه  �یرندا ه ر�اخوار را  ا شعرخوار 

/ میرد یدانست �ه *ک ساعِت د*�ر م اگر آدم می /ن�ارخاِل الِ� لِب   ا *ا /زلِف *ار



١١٧ 

مثلن  ا (آفر1د را می و عطوفت دن*ایی سرشار از عطر حداقل ن*مه/ مطمئنن این حیوان 
ر دو  /�ردم ام را  از می از �تف ه جاِ� دو دست ِ� رو1یده  و من دو ش*شه)/ قلم

هر�س / �اِن جهان را خورده تماِم شKست/ عاشقانمستان و رفتم تماِم � آغوش می
از هم / خداِ� سودجو*ان*ا / �ه خداِ� سودجو /چنان �س است اما نه د*�ر آنهر 
ه در ز1ِر داماِن � ِ� انسان از آن چیِز �وشتی/ اش را ِ� در دست �وشتی نشناسد پیچ از 
  جو1د ُ�ِل جاو1دان را میبهشِت ُپر / *ار

  
  
  
  
  

  :شت و پناه
 �ه دانم و می/ ترسم د*�ر از هیچ دشمنی نمی/ ام وقتی �ه  ا تو دوست شدهآن از 

/ دان رن�ی ن*ست جاِن تو در رنگ  االتر از رنگِ / تر از تو در عالم �سی ن*ست عادل
رنِگ پوست و میزاِن ثروت و نوِع تو  /ها ِ� آدم �شیدن و نشستن بر شانهبرا� پر 

از همان سِر / �نی شغال میسان اِ  ها را عاقبت  ه *ک تماِم تلفن/ یپرس شان را نمی شغل
�اهی  ِ� فروش دانم �ه هر فروشنده می/ شو*م هاِ� تو می ام را  ا دست ص ح �ه صورت

مجانی و / ِ� در1ا و مرِغ هوا را و ماهی/ �ه صابوِن تو  االتر از ماه است/ داند می
�ه ر1سماِن  ه / چشمی  اید شک �ردآن ِن  ه چشم بود/ جاودانه خواهد ُشست جانانه

از / شان � ها ت اهی داند �ه دانه و نمی/ �یرد  ا آسمان اشت اه می/ این :ایینی را
 از وقتی/ است براِ� شهرِت واالتر/ تر و مقاِم  االتر برا� ثروِت ب*ش ها ِ� انسان مسا قه

دسِت تو �ه / را خر1دِ� سازهاِ� د*�ر  چنگ و همه/ تلفن زدنَتک خرچنگ  ا *ک  �ه
را  د*�ران/ چشِم منتا  ا  ستِن / دوست شد  ا رقص و آواز/ ی ن*ست االِ� او دست

       عاقبت بیدار �ند 



١١٨ 

  شو1ی ُ�لی در ماشیِن رخت
و ُرمان / دست  �یرد خواست قدرت را در �ه می/ ُرمانی و آرمان توجیهی شد برا�ِ 

اماِن پروانه و / مخفی  اشند و  خودش ِ �خواست خارها �ه می/ ِ� آرمانیتوجیهی شد برا
را  چین چرا روزهایی چنین چرک و سخن!/ ش انهبلنِد ماه ا� صابوِن / ما  میرد

�و*ا / اند؟ ات �شاده  ه سو� / نِد دو ُ�لهایی را �ه مان دستبو1ی  چرا نمی/ ؟شو1ی نمی
/ آسمانرخشاِن ِ� د �ه هیچ *ک از هزاران د�مه/ نخواهند دانست شانها تا آخِر عمر  نخ

تواند  ِت جالدان را نمیجالدیو هیچ سوزنی /  ه تمامی اخت*اِر خود را در دست ندارند
در  /مند در1اِ� قدرت�ه / سو�ند هاِ� دن*ا خانه هاِ� �تاب �تاب ه تماِم / موجه جلوه دهد

و / رو*ان ژسِت دوز1ستان و سهد*�ر �ه / است  قدر دچاِر تفرقه ش آندروِن خود
هیچ  /هاِ� آخر1ن مدل و در �ناِر ماشین شلوارو  شان  ا �راوات و �ت ها� اختنعKس اند

د فر1اهنوز / شو1ی از دروِن ماشیِن رخت دارد ُ�ل  /�ند درد� را و از هیچ �سی دوا نمی
  �ند  می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١٩ 

  دوازدهمین �وهان
تر�  ا *ک ن�ذار ش/ ا� یواش از شرافت ُپر �رده تماِم عمر و یواش تو ا� را �ه �اسه

ها را تو صاحب  اش تماِم شKل در عوض/ شKالی ندارد ا دو لگد اِ / !لگد واژ�ون �ند
/ مثل سه ماشین است/ شان �ِ  �ی هایی �ه زنده و فرمان خواهی راند بر آدم/ خواهی شد
و / بیرون خواهد آمد  َاخره روز� از �وِن زرافه ِبل/ خورند �ه صاحِب زمان و قسم می

هایی �ه بر سِر زرتشت*ان شKسته  �وزه و از �اسه/ َزر روان خواهد شد ارماشین بر چه
بر :ا�  آ*ا این �لخن را َرشک/ ر خواهد �رد:اِ� ملحد بیرون آمده و فرا/ شده بود

هاِ� ما  شXِ :شتعا/ ١ها� خنجر�  ُ�لخورد �ه  قسم می/ دنده �ه مرغی *ک/ داشته
اما تو اگر  االتر از اسKندر  اشی / ممن جواِب قطعی برا� هیچ  شقابی ندار / هستند؟

شاید ناگهان / :شت دو �اسه �ِ  دانند �ه *ک سKندر�  همه می/ همِ� زمین  ُ�ره و صاحِب 
شتر� / برد مین � از رو  وجه اما  ه هیچ/  Kُشد/ Kند ِ� مغز�  ر1ز�  انسان را دچاِر خون 

   اش غیب شده است  �وهان دوازدهمینرا �ه 
  
  

  
  تدو ر�عت نماِز جنای

»Kان راه  دهتا ِ�ی در م*اِن زن«/ ا� پرسید زنده/ »ها راه رفتن؟ لتتا ِ�ی در م*اِن اس�
را " *ک/ "را مِ� خود توانستم آشتی دهم دو ن*مه و من �ه نمی/ اسKلتی پرسید/ »رفتن؟

�انی  پرنده �ه از لقاحِ / جاست ِ� تو از آن پر1شانی/ *افتم فقS در قامِت قائِم درختان می
 از  ه ها  ر1شهاما / نور� قائم ا*ستاده است/ ه دارند�ه تنها در خاطرات خان/ ا� رو1یده
اما / زن*م ما نوک  ه �لماتی بر�ز1ده می/ ناگز1ر ه ها را  �ی ُ�ر�رفته/ رسند میاندوه 
*ابی  ه در� �ه از آتش  برا� دست/ اند �یرنده د*�ر س قت مان مثل دو �لیِد از *ک :اها�
/ اش ست �ه هر قطره  سته  ه آبی  سته و هم/ ِ� جنایت در جهانها دو ر�عتی/ است

  ن*می مرده و ن*می زنده است
                                                 

  خنجری نام نوعی ُگل است ُگلِ   ١



١٢٠ 

  
  مشتر1ان /�اران � خدمت رستم در جل*قه
  �ند خنداند  و  سر�رم می جدید  را می

  ها، شمس لن�رود� مالح خ*ا ان

  
  �یر آرش �مان

/ تو رفتی و �م شد�/ زند یها م را  ه جمِع بزر�ی از ماهی شماننِد *ک ماهی �ه خود
�ه من / س*اه چه �م داشتند ها�ِ  چشم م�ر/ تر بود �ه  ه آسمان نزد*ک/ بیآدر رن�ی 

/ �تابی بود  ناخدا ِ در آغوش معشوقِ /  ه در1ا دست *ا م؟/ آمدم تا در موهاِ� سفیِد سر
من فرهاد / و خود�ار� سر�ردان/ خزان در خزان و خران در خران/ و در بیرون از خانه

را  ه جمِع  ش اد خود/ زد پرمی پرندههاِ� ب*ستون مثِل  در نزد*Kی اما فر1ادم/ بودمن
بوِر زن *ا/ شیر1ن سد �ه زنبور بیپر  میو ن/ دنز  مینو�هاران  ها�ِ  برگ رن�ارن�ی از

تو ماننِد خودت / ها را ب*اورد؟ �ی و زجِر زِه �مان هاِ� زنده �ونه تاِب مالل چه/ شیر1ن بی
*اد و از  جنسِ  از /ها شعلهات را  و شمِع در دست/ �یر�  از خودت  ار مینها و ت یسته

هاِ�  ست در رگ �ه جار� زمستانی / این زمستان م درا جو*ان �ه محاo مرا / جنِس رؤ*ا
 این  ازارِ در  جا این /نشا ها� در حدقه رنگ بی و دو سنگِ / جهان مردِم شمالِ سفیِد 
ِ� عسل  اهی و ش*شه�نسرِو مدارد آرش / بر تن �ی فروشنده �ِ   ا ل اِس آبی/ غر1ب

    دفروش می
  
  
  
  
  
  

  



١٢١ 

  بزر�ان و  ازر�ان
�ه / آموختم" ب"من از / �ونه پوشیدِن بدن  ا *ک هجا را چه/ ها را  ا واژه  افتنِ  چه

/ �یرد ِ� صفر می فلک اما نمره چرخ/ �ند آسمان را �امل می"/ زر�ان"اش در اوِل  نشستن
ز1را  ا / فایده است چر1دِن روشنایی بی/ دوز�  ِچراها را می/ از یخ تو  ا نخی �ه وقتی

 ازر�انان خورشید را *ک صفِر / شود عالمِت سؤالی نما*ان می از / برداشتِن هر �اله
ِ� اعداد  در سمِت چِپ سینه مثِل قلب هم*شه/ من  ا آن �ه قرار ندارم/ دانند بزرگ می
 /هاِ� شKسته را  فروشند م�ر �ه در آن دل/ روم و  ه هیچ  ازار� نمی/ �یرم قرار می

بر �وِر  را ُ�لی شاخهو / آید اعتقاد  ه ارواح می ها و بی داشِت نمره چشم  �امله انسانی بی
شنلی ین شب تا ا/ :اره �رد روف را :ارهحوقفه  بی روزهر �ه / �ذارد وار می �ر�ی بزرگ

    تان ها� تن�ی براِ� نوشیدن در دل و شما شعر� / براِ� پوشیدن داشته  اشد در زمستان
  
  

  
  

  مانند ها  ه *اد�ار می قله
چه  س*ار *اران / هاست اش از لیل تر�  نه  هو / اش بر ما ماه نه دلیِل برتر�  �ِ  ماند�ار� 

/ و چه  س*ار تو �ه از فروتنی/ نور�   ارانی و بی از بی/ �ی �ه از همان زماِن غنچه
لیلی  ا �ه  �و1د �ه / د*�ران بنشینی ها�ِ  در چشم/ نخواستی مثل خورشید برخیز� و

ه شدن از بی دید /در اعماق شان ها� قالب/ و ماند شان  ه *اد�ار می ها� قله/ ها �وه
 *اِد آن/ رود مین*ادم اما  از از  /ما هشKار شد من  ا آن �ه  س*ار/ روند؟ *اد می
�اِه در / چKید می  غچKه چرا چKه/ ازشانهایی �ه  چشمآن و / ها� مجنون  فهشKو 
سا*ه جا از هر  اما این/ �ند می تا نشیِن عقاب هم/ بَرد دسِت تو را  اال می/ ِ� ترازو �فه
       زند هنوز آواِز ددان و نامردمان بیرون می/ راز بی :ا�  سنگِ  سوراِخ اینو 

  



١٢٢ 

  ا� عینِک شر1ف
از دِل  دارند توست �ه ها�ِ  این �ذشته/ ات را :اک �ن ها� اشک/ شر1ف ا� عینکِ 

 ا آن �اه �ه دن*ا را / �ذارد در م*ان می  شان را  اد  ا شقایX و �اله/ دزنن خاک سر می
یرند در هواِ� م می/ ها ِ� سرjیچ دانستم �ه همه می/ ن�ر1ستم دو قایXِ ُخردسال می

�وش :ا بر  اگر س*اه/ ها را  اید قبل از �ور شدن دوست داشت و پل/ هاِ� صداقت المپ
عدسی  آن/ اوست ها�ِ  ها سراسر مرث*ه هز1را سبز / سِر ما  �ذارد رواستروِ� 
/ رسندپ د*�ر نمی روند و می �یرند و *Kی سِر خود می *Kی/ دانست �ه دوستان نمی

ست �ه از ن*افتِن  :ارو1ی لن�هزمین مانند / زننده را ِ� سرش برق  احواِل آن تیِر َتک مانده
 اِر اندوِه / اش ها� دانی ابر  ا سخن �فتن می �ه یدست ا� چپ/ �ند دق می اش جفت

آمیز  هاِ� ز1 ا و رنگ  ا سنگتو / �ه توانستیجا هر وقت و هر / �ند ازو را س ک میتر 
ِ� شKسته  از �وزه شانخود/ �ران �ه مثل �وزه سازانی و �وش نده  ه عینک!/ ب*امیز

    خورند می آب
  
  

  
  جن�لی از �وشت و استخوان

 Xعش Xِهر چه مشXشما و هر چه / م و ُدِم عقرب را�1یر  صفر می ما  از/ �ند عاش
�وِ� ظر1ف و و  صداِ� �فت /ماند نادیده می عام در مألِ  امالتان/ شو1د تر می زنده

ش مشغوِل  عمر ِ� ساعاتِ  �ه همه/ تواند  شنود فقS مار� می/ �*اهان را رن�ارنگِ 
 افرهنگ  ها�ِ   ا سنگ/ رامی� ها�ِ   ه �وهستان رفتم و  ا سنگ/ استبوده  یتعشق

 �ِ  �ه در آن پروانه/ است و استخوان جهان جن�لی از �وشت�ه و دیدم / سخن �فتم
 قدر هر چه/ �ند ار� نمید1خر  را ساعتی / نه برا� دیوار و میزش/ اش دیوانه نه برا� مچ

برا� االغی �ه / ست هایی زدن  از صدا صداِ� دست /�ه �هKشان از �*سوِ� تو سر�زند
و   کشو جا  رود و از جنده جن�ل  ه جن�ل می/ اش نشسته مشتر� بر :شتِ�  س*اره
   �یرد امضاِء *اد�ار� می/ تاجر



١٢٣ 

  ست هر بنِد بدِن عقرب �لید�
من *Kی از / ات  ه هزار سو سر�ش دلاما / ِ� زمین است ات زندانی ی �ه :ا�ا� درخت

  خالی  ات مرا  ا دستانِ  �ها اما شاخه /یِ� آمپول ات بودم و در پی �ان داده دل
/ اند �ه ب*ماِر عشX ست هایی  اِن میوه زندان /خوش خS و خال مار� / نددی�ردان از 

/ جز سوزن ن*ست/ ی�ه نصیِب این سِگ عاص/ �ان ستاره اند ستروِن �*ست ها�ِ  اشک
 و/ ا*م  سمل شده ما ن*م/ ؟�ردانند ِ�رِد خورشید می بر /�وسفند� قر�انی و زمین را مثلِ 

چهار دست و بهار� و /  ها پوشیده داشته  خودش را از چشِم انسان ِ ها� ُسمماِه نجس 
ِ�  خانه/ ِ� درخت و پیداست �ه آزاد�/ رود ها فرومی در �وش/ :ا  ه جاِ� صدا

       !ست وقتی �ه هر بنِد بدِن عقرب �لید�/ ِ� شما �جا خواهد بود بختی خوش
  
  

  
  
  

  آزاد� در قفس
من تنها دو �رمِک ُپر / خواهند  ه ِ�رِد َمKّه  �ردند می�ه قدر  هر چه  �ذار �ید و شید
/ در *ک دق*قه فقداِن حضورشاز اما / *ک قطره بود او فقS/ مKم طراوِت تو را می

َنه / ها سر�ردان بر فراِز ب*شه شیدا و �نجشKی/ دش یقفس  اق*انوس برا� هر دانه
�اه برا�  تر1ن جا�  ه/ ت خوِد ُمهر  اشدا پ*شانی�ه خواهم  من می/ پ*شانی بر ُمهر

من / َنه زانو بر خاک/ :ادشاه تو ِن جهانال �ِ  خوش ا� پ*ِش تمامِ / هاِ� ُپر عطر بوسه
 تو /خواب ا� پ*ِش هر انعKاسِ / ات �اه خوِد خاک زانو زند در پ*ش �ه خواهم می
و / ا جمع �ندش ر پهناِ� جهان خود�ه خواهم  من می/ پهن دهاَنه سج/ رؤ*ا تر1ن زالل

!/  پناِه �نجشکا� !/ ُسروِر ماا� / ا� َسروِر سروها/ نماز  �زارد وت  ِ در مقابل
  *ابند ان آزاد� را تنها در قفِس تو می� آزاده



١٢٤ 

  شیدتر1ن انسانر خو 
خواهد مرا متقاعد �ند �ه من برا�  می /�اغذ است ها�ِ  �الغی �ه عاشXِ سفید�

تن  تو �ه/  ه تو �فته است آقا/ ازر اعماق از آغام د و خون / ام ها آفر1ده نشده شاد�
اند در حول و حوِش  چیز� را �م �رده ارواح/ داشتِن اعتقادهاِ� ز1 ااز  ینز  می

از خدا و خانه را از  *ابد خالی میاما / �ند ز میرا  ا شدر� خود/ سارها� خونی شاخ
جا رفتند و �جا َپرjَر �/ شعار بر لب�ره �رده و   ُمشت ها�ِ  :س آن همه خیزاب/ انسان
  ال از �ه هنوز  ا دو/ اند �اغذ م�ر  ه تو چه داده ها�ِ  �الغی/ ند؟�جا خوابید/ شدند

اش را  ا  او �ه ُبر1ده است تمام ارت اطات/ خیلی خانم است/ �نی؟ مداد پرواز می
  ِ روح �ِ  � و ته*اییسرشار /  ا رودهاِ� خس*س و خبیث اما ُپرغرور/ ها� �ور روده
را �م  شانهاِ� خود واره دهانی هم/ هاِ� این زمین چنانیو / د*�رند زاِد *ک هم /یآدم
از �وِه  /ها نوشته �ه از �وه / سفید  ه ناِم ماه ست �ود�ی/ ها تمام س*اهی  اال�ِ / �نند می

  �یرد �ام می/ ها نوشته
  
  

  
  ها جنِگ جن

تنها / این �یتیل در و حXِ آب و �ِ / ِ�ل است  جوان و خوش دیدِن زنانِ / Aو1تامین 
/ خاک بر سرت ا� خدا/ دنشانَ  می/ خواهد �ه د*�ران را بر خاِک س*اه می/ نصیِب آتشی

 /ها جنِگ �نج/ دان �رد� نصیِب صدها هزار �ودِک این خاک/ �ه فقS میِن و1تامین را
ِ�  شیهاِ� وح رو شدِن درونه/ ها �نِج جنگ /و پوشاَند فقراِت ما را می �ِ  �ی فقیرانه رو�ِ 

�ه / ن�ینی از ُ�ه نشسته بود/ بر این ان�شتر از همان آغاِز �یتی/ ماستش
من «:�فت /:ا بر خاک �ذاشت و/ پله از بلندجاِ� خو*ش :ایین آمد و پله و یواش یواش
ِ�لی بر  ِ� خوش ماهی/ »بزنم یُ�ل/ خواهم بر سِر حیواناِت جهان و می/ ام انسان

ی را ُ:ست و1تامین ها�ِ  قرص خانه تا رود  ه ُ:ست می /زند :ا می دارد ِ� خسته دوچرخه
   شان  اقی مانده است  تنها ن*می از بدن/ ها �ه در جنِگ جن  �ود�انی برا�ِ / �ند



١٢٥ 

  ات دو زورِق ز1ِر ابروان
/ �نند مینن�اه چشمی هم  �وشهد*�ر  �ذرند و  ه *ک د*�ر می دو س*اره �ه از �ناِر *ک

*ک آب  ها�ِ  ها هزارها �ه در �ناره چهارها پنج/ ...ر ود*� ه از �ناِر *کسه س*اره �
ِد �دام  ارو را مَ / دو زورِق ز1ِر ابرواِن تو/ شنوند د*�ر را نمی *ک/ اندازند و لن�ر می

اِن  ا سرنشین *ک �وش/ از �ناِر لِب من؟ �ذرند اعتنا می بی �ه این �ونه/ رندنظر دا
و ز�انی �ه جهان را  ه / جهانِ�  یفرصِت شناسای/ �ذرد  ه سرعِت نور می/ َ�رش

پیدا جو�ر �ناِر جو1ی و  و تا *ک آِه جست/  س*ار �وتاه است براِ� �ن�ر/ تصو1ر  Kشد
ست  نِه هر �س چیز� در �ُ / تر�ند ح اب از حسادت می انهزار / افرازد قامت میشود و  می

/ ش ندارما� را در ز1ِر :اِ� خو* من �ه س*اره و/ ماَند �ه در در1ا خشک  اقی می
/ هارزورِق ر1ِز در ز / شود سرش نمی یامند :اک/ وسSِ :اهاِ� تو:اروِ�  دانم �ه  می
در شِن / ِ� فکِر روشِن متفKران رو�  مانِع پ*ش/ هِد لن�رزنجیِر ز / اش ش:ش است و نام

       شود �ران نمی ِ� بی دن*اِ� ظلمانی

  
  

  ادبی ها�ِ  و1تامین
�ه  االتر1ن  /اش اش  ه جاِ� صورت حتتما اش بود و صورِت او  ه جاِ� ماتحت

�نند �مِر هیچ بنی  تا نمی/ اند و تنها تا �مِر من/ قدر هم زور بزنند تو هر چه ها�ِ  حرف
اش را  ه جاِن  �ره زده جان/ ِ� خو*ش چه ز1 است آتشی �ه در �وشه/  شر� را
 ا  آورد �ه میدر را پیراهنی / اش پیر�  حتا از ژرفا�ِ و / ن موجوداِت جهانتر1 ضعیف

 ا� �ه فر1ِب این دن*ا�ِ  ا� غر1 ه!/ مغایرت دارد/ هندسی �ِ  اشKاِل شناخته شده �ِ  همه
/ ا� خوب درک �رده/ بدن و حKمِت طب*عت را در ترتیِب اعضا�ِ / خور�  فانی را نمی

سبب / نامه را از جا :اهاِ� من شناس بی ها�ِ  علف و رو1یدنِ / ها را بر�ز1دِن من نامی بی
را سحر�اِه  شخود/ �ور و عصا  ه دست ها�ِ  ود �ه دود موقِع دست دادن  ا �رهآن ب

اش ُپر از  هر �وشه/ زند �مر�ند� �ه آزاد� را فر1اد می/ موعود معرفی �رده بود
  ِ� ادبی  ها� ناشناخته و1تامینِ�  و تو مخترعی در عرصه/ هاست �نا*ه



١٢٦ 

  ِ� سوم آشیِل هزاره
�زد شما را �ه چرا در  می :شه/ وزد ه جانِب شرق میه  اسم �ه هم*ششن جانی را می

نیز ارزش ن�ذاشتند  یِپِهن :ارهز تر ا ب*ش/ تر ما را اگر نه �م/ اید شمال جاج*م پهن �رده
جهان  پرتو از هفت سو�ِ چرا �ه اشِک تو / دپر  و پرنده از خواب هم*شه می/ جا این

جا �ه  َبر  ه آنبِ / هاادتر1ن *  ه او  / ا� ا�  اد �ن مانند ملحفهمرا جمع / �رفته است
خدا  ن*مهانسان  موجود� ن*مهحداقل / تر اگر نه ب*ش/ از *ک خورشیِد چKنده از چشم

�ه  �  ه هر سو / قرار خواب و بی شنود فر1اِد حیواناتی را �ه بی چه �سی می/ رو1د می
/ ؟آید می از  ه دیدارشان / ه تفرقهآلوده   ها�ِ  فقS جمعی از سوزن / دوزند چشم می

�ند  و تا چشم �ار می/ هدورنمایی از *ک  ام نَ / رود و نشان دو  ال می نام و بی بی
/ �اِن عاصی َبرده ها�ِ  قلب مثلِ / هاِ� تو ثمر و ُ�ل و/ اند از مالل هایی �ه رو1یده �اج

 ت ا مادر�  �ه از د*ارِ / ام و*ک ا� اسفند*اِر قرِن ب*ست/ جمعتیرهایی *ا / آماِج تیر� َتک
 /اند َ�نده از :اشنه را ات  دِر آشناِ� آش*انه /انقالبی �انِ  جوِ� ستارهو  و  ه جست/ اند رانده
در �نی  شر1ِف آشغال جمع  ه شغلِ  /از خواب برخیز� ومقرر  ان سِر ساعتِ سحر�اهتا 

  !*ادت  اشد �ه مرا هر شب �وک �نی /بپرداز� خ*ا ان 
  

  
  

  ثقِل جهان �جاست؟
دو دست �ه مثل دو خر�وش / دستی بر بنِد �یف/ ر دستدستی د/ دست در جیبدو 

انتها  من خ*ا انی بی/ اش قطع شده است �ان دو �تف �ه *Kی از پرنده/ جهند در هوا می
/ رود آِه من ِ� بدِن تو می ها  ه شناسایی از دود�ش/ من ها�ِ  ها چشم هستم و سنگ

 ه / خندد ول میمثل غ و/ �رده فضا را در جایی قطع  عمارتی عظ*م �ه روحِ 
د*�ر نیز  عاشXِ *ک/ �نند د*�ر را قطع می �انی �ه �رچه نان و آِب *ک مورچه

/ شان  �ِ  م خو�ی و بد��ان را  ا تما و ستاره /بجهدفراخواست  این جهان می/ شوند می
  بودبر1ده ا�  پنجه/  ه جاِ� سنگ ا افسوس �ه در ترازوام/ مند سازد سعادت



١٢٧ 

  ها ِ� در و1رانه شیر1نی
و پل �و*ا خسته از تکراِر :اهایی / لرز1دند در ز1ِر پل ها� من بودند �ه می موج ر1زه 

ها  اند قانون  از چه نوع/ *ا اگر داشتند مصنوعی بود/ خند  ه لب نداشتند �ه لب/ بود
سوِز  جان ها�ِ  و َزرهایی �ه در غزل/ �ند ها محافظت می �ه س*ِم خاردار از ز�اله/ جا این

cرا  ا� �ه زنجیر خسته ها�ِ  ا� چشم/ بینند؟ ها را بر سِر خود خراب می پل/ اند حاف
و / دآی  ا مرگ  ه دن*ا می/ ِق من استزنی �ه معشو جنینِ /  ار1د در دور *ا نزد*ک می

 /اش رنگ اهاهزار لِب رن�  ا ده/ هاِ� سبزش  ا موج ١این ُمو /خواهد آمد�ی  از مرگ زنده
/ افتد ترازو  ه سجده می و/ ِ� موالنا را دارد نههاِ� ُ�ال   مهزمز وار از  هایی شور1ده نشانه

حسرِت / اش ما مثل پلی هست*م �ه دو :ا*ه/ نجیر� عاشX و خندانِ� ا در آستانه
           جاودانه  ه خاک خواهند برد/ اد*�ر ر  آغوشیدِن *ک

  
  
  
  

  خانه خراب است و خبر در خواب 
/ �ند استوارتر میدر عشX ا� �ه صندلی را   اییو ز1/ خوابی �ه خود از خود خبر ندارد

ها  ات  ه ر1ل و برا�/ شوند ها از تو سرمست می ا� �ه ز1 ایی/  ازم در راِه تو سر می
/ ِ� یخ و مرد� در در1اچه/ خانه خراب است و خبر در خواب است/ نو*سند نامه می

از  را  ه  از آمدنتو / اش �ه  ا شعرهاِ� شKار�   تا بل/ اندک جایی را سوراخ �رده
و / برند میت رشک ا چشم �ِ  �*اهان  ه سبز� �ه ا� / تشوX1 �ند ان� دهدن*اِ� مر 

 /ها چهرهاین در ز1ِر یِخ  �ه/ دانی آ*ا تو هم مثِل من می /ات خورشید  ه طالِ� �*سوان
ها�  ست �ه سراسِر ارتش عشX شاهینیآسماِن در / ؟!اند نهفته ا� قوه هاِ� ِبل چه آتش

  توانند �رد شKارش نمی/ جهان

                                                 
  تاک، انگور  ١



١٢٨ 

  پل
صحبتی  ا  و هم/ در ژرفاِ� آب فرو رفتند نم  ِ ها� �ه :ا*ه/ ه شدهاِ� جهان بوداز چ
در  �زرد �ِ  از حلقه/ فراتر از هر چیِز د*�ِر جهان *افتند/ ر1ز و نادیدنی را ها�ِ  سبزه

ها  سختیو خاک راسِخ م ارزه عل*ِه / �ه تِن تو را خورشید در آغوش �رفت/ طناب بود
در / ِ� ارواِح ظر1ف ِل تالقیمح �جاست/ ی رفتندو :اهاِ�  س*ارش هر *ک  ه سمت/ شد

من / خواهد *افت؟ نجات �ی پونه ِ�ی از خفه/ در این دن*اِ� دیوانه؟/ این دن*اِ� واژ�ون 
دانم  و می/ بیرون خواهم آمد/ ام از �ورها بیرون آمده�ونه   ه فراوان و �ونه ها�ِ   ا نام
:ا*ه  ۱۹۹۱آبی �ه از / � است وِ� سرخ چیز  أخیر در  ه ز�ان آوردِن *ک واژه�ه ت

آن / چیز� د*�ر/ شوروِ� سابX را در آغوش �رفت جماهیرِ  اتحادِ  و مرزها�ِ  /�ذشت
  تازه فهمید �ه شاگردِ  تازه /هفتاد و چند ساله آدمِ 

  !شاید  ه پلنگ شدن بینجامد/ دنبو �ان  شیرخواره

  
  
  
  
  
  

  داد�اِه دل
هر�ز او را / *اهخدایی �ه ابل*س ماننِد ابر� س/ هستی ِ� خودت داد�اِه عالی تو خودت

او / اند در اندوِه او منهاِ�  اشکها  شبنم :�ن یها ن�اه :�اه بر ُ�ل /ترک نخواهد �فت
شده در  ست رها ا� جمجمه زمین /ام هداشت اش می دوست /ام �ه حتا قبل از زاده شدن

فردا / د*�رند *اِر غاِر *ک و/ شان ز1 ا ها� �ی در ندانسته مروز�ه ا  و دو جنین/ فضا
قبل  این سنگ /نشیند ِ� حاکم می بر صندلی شان *Kی /محKوم �ِ   بر صندلی شان *Kی

  داشته است جنایت را دوست می/ اش از َتَرک خوردِن دل



١٢٩ 

  دنز  ها را نیز آتش می زند، انسان ها را آتش می �ه �تاب او
  "هاینر1ش هاینه"

  ِ� جهان قل*اِن قد*می
آدم را  آتشی �ه دلِ / آید د و  ه سطح می�ن ُغل می طور �ه هوا از ژرفاِ� آب ُغل همان

دروغ  ِ� جهان قد*می ل*انِ ق/ دساز  را جار� می�انی  ناگز1ر بر ل اِن خاک واژه/ سوزاند می
ِ�  شانه  انه تنها سر برش/ سوزان سوزان و آدم بیزار از �تابتو و  /�ند دود میرا 

من در همین  حاال د*�ر خدا را/ اش قلبی بوده است �ه سنِگ بنا�/ �ذار�  دیوار� می
  ِ ها� را در رگ فشان ل Kی �ه آتش نی و/ مجو* ها می �اکِل جوانه/ ها و رنِگ  اِل پروانه

  داشتن *ا نداشتِن نیوشایی/ اش مهم ن*ست د*�ر برا� /خو*ش دارد
  
  

  
  
  

  �اِن ُپر تکاپو مرده
از  ا� ِ� نشانه در پی/ بو1یدم خاک را میچرخیدم و  میرفتم و  میبر�ی بودم �ه من 

دیدم �ه ارواح  رفتم و می می/ ها ر�وده بود �ه هوش از سِر سر�رداِن آتش/ ا� فرشته
م�ر  ه / آیند ه این دن*ا نمیو  / شان متفاوت است � ها شKل/ ها نیز مانند برگ

پ*ش آ و قبل از آن �ه *ک  ار / شان ها� پ*شین �ی ا� در زنده شده �م جو�ِ و  جست
هر  ار  ه  و بچرخم/ من ات نیرو  �یرم  �ذار از بوسیدِن خاِک ز1ِر :ا�/ د*�ر  میر� 
حسی رام ناشدنی / رِد خورشید� �ه در خراِم توست ه �ِ / تر  ه شKلی بر/ شKلی د*�ر

ر جا د و این/ دارد ر وامی�ی و تفK ها  ه خیره را ساعت �*اهان/ و معنایی نام ناگرفتنی
�انی �ه  مرده/ �وِ� �رِم درونی  ا ما و نیرو دهنده  ه ماو  در �فت/ ِ� ما خواب و بیدار� 

�ه هوش از  /ا� وجو� نشانی از فرشته  ه جست/ ا� از خاک �وهههاِ�  ظلمتدر ز1ِر 
  ها ر�وده است  سِر درخشاِن آب



١٣٠ 

  مرغ انساِن دروِن تخم
ِ� هر تعصب  تا  ادها ب*ایند و برو�ند  اقی مانده /از �ذاشته استا� خود را  اِز   پنجره

�ند  ه  ها را خاطرجمع می �فش/ هایی زند �ه نورشان و خاک تنها بوسه بر عصب/ را
این را موقعی / در دورها نبود ِ� موعودِ� سفیِد ز1 ا آن �شتی/ و  از هم رفتن/ رفتن

هایی  بوسه بر فنجان/ رنشیناِن درخِت ُموو س/ دانستم �ه تو رو�نده از چهره بر�رفتی
 ا / آتش تنها هن�امی زاده شد �ه من  ا :اهاِ� تفKر/ هاِ� آزاد دارند زدند �ه جان

پرسِت  الکِل شاد�/ ِ� تو آمد و زنگ زد و در1ا  ه دِر خانه/ :اهایی در تفKر راه رفتم
و برقع از / �ند جان ان می دار� از بی جانب/ و بیزار از فلزجانان/ هر چه  ادا اد �و*ان

�مک / ها برقی از دو چشِم ز1 اِ� در همین نزد*Kی/ �یرد �اران برمی ِ� جنایت �ی چهره بی
سالم / �ند مندانه پرواز می اند*ش/ د�ند  ه دیده شدِن ابر� �ه  االِ� سِر سروهاِ� آزا می

  دآی میِم مرغی �ه از او انسان بیرون بر تخ
  
  

  
  ر1شه در دست

�ه  ا دو / �نی می�ی ن اما مانند �او زنده/ �نی می�ی  ا� شیر زنده نه  ا پ*الهروزاتو 
 ه امیِد / زند �اه می آبی را �ه چنگ بر غرقه/ بیند حتا اش هم نمی چشِم بزرگ

آمد و در دروِن / اش  ه لب رسیده بود اش از مردِم جوانب جایی �ه جان/ ا� :اره تخته
اما  ه هر / �اه ملولو ها سلوِل �اه لول  د این میلیون خواهن چه می/ �ی ُ�ز1د من زنده

دو دست و دو :ایی �ه پرواز / �رفته؟ ه خود را ِ� ناِم آدم  حال  ا هم جمع آمده
چه در1ایی / در جاِن *ک ُ�ِل �وچکداند  ی �ه نمیو تفن�/ ها �نند مثل  اد ادک می

�ه از *ک آدِم / ندا ضعیف شان آن قدران خود� فرشته!/ چه آ*اهایی وجود دارد/ جر1ان
ی ر1شه  �یر� در هیچ خواه مین/ قطِع امید �رده از خران و ُتوِ !/ طلبند نحیف �مک می

 ان�نند روِ� �*اه س*اه می/ ِ� ُپر دنائت دو سKه/ �ه  ه خاطِر *ک نان /ا� �جاِ� س*اره
    را



١٣١ 

  خشت *ا خشتک زدن بر در1ا؟
ذره در  ذره ها �ه نمکهستی همانی / پوسی می دار�  مصرف تو �ه اکنون در این �نِج بی

 نمِ�  آیی و سِر سفره چرا نمی/ دنفراهم آورده بوداز ل اِن عروس / شان ها� تخیل
ها را  ساختمان/ دهی �ه در شهرها چه پوسیده است و شرح نمی/ نشینی ا� در1ا نمی

ان نت از زمین و زمِ� بلندهمت �ه مِ  �ه آن قطره/ سراسر چه ابر� پوشیده است
 ها�ِ  سنگ/ ها جام درآورد از دِل سنگ/ سرانجام سر  ه ب*ا ان نهاد و/ �شید مین

 ه او �ه هم / شان وفادار خواهد بود تا ابد و قلب/ بلند دارند ها�ِ  ا� �ه موس*قی آزاده
دهم  من ترج*ح می/ هم آسماِن خود بود هم زمیِن خود/ ققنوِس خود بود هم آتِش خود

ام پر  س*اه ِ� سفید �ه از موها�ِ  و این پرنده/ و بر1زند و  میرند ام بپوسند ها� �ه برگ
ِ� سِر  اما هر�ز  ه اندازه/ شود رود و ناپدید بتک و تنها  اال و  االتر / �شیده است

سر�رِم خوش و  ش / هزارjا ا� �ه  ا :اها�ِ   ا �رسی/ ما سوزنی تماس پیدا نKند دستان
اش  حتا *Kی/ ددوز  این آدم برا� شما میوار� �ه از صدها شل/ ها ست در هزارهبوده ا

    !ردخشتک ندا
  
  
  

  
  Kشی �ه مراچ

/ دهد هم  ه دسِت تو اهرم می/ مرهم َچKُشی �ه مرا َچKُشانید و �شانید  ه این دشِت بی
شیر� ُ�نده از ب*شه / شوند تا درها از ر1شه َ�نده �ه می/ دهد هم  ه اهرم دست می

در  را نور� د*�ر/ درآَرد �ه هر آن را از خاک داستانی/ ابخو  و  ا قهوه و بی/ درآید
ا �ه مردِم در1غ/ شود در �وچه و ده میارو �شانرد و دد درختی بی/ نشاند چشم می

شما تمام  اما/ ِ� اتکا است بر�  ه دن اِل نقطهدر بَ  در�ه!/ زنند اش دست می �وچک برا�
/ آید می جا  ه این هر�س �ه/ بوده لنبِر �رگ �/ سر بر متکایی �ذاشته بودید/ عمر
  ندز  ه از ز1ِپ شلوارها بیرون می� /ست � چیز آن فقS  ا  اش پرسی و دست دادن احوال



١٣٢ 

  نوِر در مظلومیت
 من تنها  ه هوسِ  ها�ِ  �ه نوسان/ چرا تو را در این روِز بر دار زاده است روز�ار؟

و هیچ /  افند میرا تارK1ی / خو*ش حتا ِ�رِد �ردِن برادرانِ  �ه بر/ زند �سانی دامن می
این تشِت سرن�ون / دو ش میا� سفید زاده  �ه  ا حافظه/ �نند  ه آتشی فکر نمی

ما چرا تو را در ا/ ِ� سیلی �نید هم*شه ِ� د*�رتان را نیز آماده �ونه/ خواهد �ه شما می
/ مرتمام ع ن�رند رند و مین� می/ دو میله از هر چهره/ در این روز؟  ه و1ژه/ این روز

�ونه  دن*ا را چه/ ُپرخفقانا� خاِک / انسان هر�ز آموزد هیچ نمی/ اناما از �ذِر روز�ار 
نماز / �ذارد می بر ُمهر ِ� خودش را پ*شانی خاصره لگنِ  /؟از نا:اکان توان �رد :اک می

ر1شه در *ک سوراخ / ِ� دوخته �ه هزاران افسانه ه استعقاب آموختاما / خواند می
    دارند

  
  

  
  
  
  

  ماع  ا ثر1اس
ستانی  من خود را  ه آتش/ �هنه ب*ِم فرو ر1ختن دارند �ه دیوارها�ِ / در این  ادستان

ستانی �ه  تو هم ب*ا و از آب/ ر1شه در عشX دارد/ اش سپردم �ه هر َدم جوان شدن
 ها�ِ  ِ� س*اهی  ا فراموشی/ پلی تا ان  ساز/ رسد عالم می ه اشِک اولین آدِم / آغازش
ی �ه  ا هر رن� یاز هر بر�و / دل را ختهد *اراِن سو آور  �*سو  ه *اد می ینا/ روز�ار

ثر1ایی �ه خشِت / رقصی و :ا  ه :اِ� ثر1ا می /آیی بیند �ه  ه بیرون می را میتو /  اشد
�ه هی   درختی /د*�ر *افته است ها�ِ  ِ� لحظه در همه/ را در همین لحظه و دیوار اولِ 

  اش  ه قابیل برسد شاید ر1شه/ ستاما �وزن ن*اش  پرد نام شاخه  ه شاخه می



١٣٣ 

  ندسته تو ها�ِ  زمین و آسمان دو دست
و هر / مختلف بخوانند ها�ِ  �ذارم تو را  ه نام می/ از آِن تو بود هر زمینی �ه بر آن :ا

/   االتر از ارزِش ماه است/ نسانا  �ه خاِک ز1ِر :ا�/ واهند ببوسندخ علفی را �ه می
 ب*انِ  از همه  اک دارند سخن  ا �ه  �و*م �ه/ مختلف ا�ِ ه انز� �رچه در �شورها

�ه در ز1رش  آسمانی /توانست قد �شد و  ا آسمان دست دهد �ه می تا تاکی/ حق*قت
�ر �ند آ*ا خدا ز1ر و ز  می/ رود و دِر اتومبیلی را  از می �سی/ ست*ما� ب*ش ن* ما �سره

ها  پیچ/ ؟ ا چارjا*ان/ تر1ن فرقی ندارد �وچک اش �ی ِ� زنده روز� این شبنم را �ه شیوه
 سه پداِل ز1ِر :اِ� هر/  قنار�؟ میوه از جنسِ  ندارند چنارها چرا *ک/ ا� پچه چاره جز پچ

  ن*ستند؟ ها آ*ا َسِر انسان/ �س

  
  

  خشخاش و خاطره
ات  �ه هر چیِز این زمین برا�/ دیده بود� و در �دام س*اره و ِ�ی؟�سی را تو چه 
 ها�ِ  و دو شنِل ُپر شتاب در چشم/ ات غر1ب بودند یِز این زمان برا��ه هر چ/ عجیب
صدا / سرایند سفرها را میهم*شه �ه / سرایند از سفرها می هم*شه �ه/ دید� من می
جوِ� و  روند  ه جست  ا  اد می/ و ها جدا شده �ه سرها از �ردن/ ست غایب قلبی صدا�ِ 
این  ار اگر از سفرها  از / تر�د مثل ترقه می/ تر1ن �فتار *ا �ردار�  �ه از �وچک/ ایو�ی

فکِر ر1ز و  ِ� هر حسِ  از من حامله/ !سخن  �و ها تر از �ذشته برهنه/ آمد� ا� عصا
و سر1ع سواِر توسن / آید میدر  معنایی از دروِن سنگ/ !ظر1فی هستم سخن  �و

�ه نی این ز / این زن زند  را هم*شه بر هم می شخود ها�ِ   ا آن �ه عادت/ شود می
*ک از / مرده  از شما از *ک خشخاش/ اش سنتِز زمین و آسمان است :ستاِن سوم

اش سِر  خر� �ه قلب/ است خر1ده اش را از �جا آن خر عینک/ شو1د خشخاش زنده می
     ها؟ از هجران اش �ی حامله و /سرشار از سِر مااش  و خرجین/ ش است خود جا�ِ 

  



١٣٤ 

  ا� �ه هم ابتدا هم انتهاست نقطه
َتَر�ی چنان / تو ها�ِ  چشم دانستم �ه ترک �ردنِ  و من می/ ا� بود مهمثِل چش  او ِ دا�ص

�سی  �ج و پیِچ ظلمت را/ اش �جاست انه�ه آب نخواهد دانست خ/ اندازد بر خاک می
ات  و ارتعاشی �ه در �لو� / �ند ات طی می  ا *اِد رفتاِر روشن/  ا *اِد روشِن رفتارت

داند �ه  می/  ارد آتشی �ه از ابر می/ ها ِ� افX ی در حاش*هزاگ مرا ز1گ/ خانه داشت
 س*ار   از ما/ ا�  �ذارند را در �فه�ه اگر تمام دن*ا / جا چیز� چنان سوخته است این

ناِم  هنوز در1اها همه اما/ تابی خورد و رفت ن*م �مر� مثِل دایره/ آور1م �م میاز ترازو 
را  ه دن اِل سوزنی طی خودشان طومارها و / ارندد در دست تو را و مشعلِ / تو را بر لب

  اش هستند  ها مقلداِن ناشی �ه برِگ �اج/ �نند می

  
  
  
  

  جن�ل از تعجب زاده شد 
تو را / شان ر1ز ها�ِ  �ه  ا دهان/ ها  اراِن ز1ِر درخت ها�ِ  نم از نم/ من متحیر مانده بودم

  بی/ ِب من بیرون آمده بوداز قل/ ی چون ن ضو آن مرد �ه �و1/ زدند ر1ز صدا می *ک
ها  ِ� �ورستاِن عروسک شمار�  زده از بی ما ش�فت/ ناگهان  ه آتش مبدل شد/ مژه زدن

چنان �ه / ان�ود� هایی از جانِ  در انتظاِر  از�شِت :اره و رو  ه هر جانب/ بود*م
ِ�  �ی حتا واژ�ونه/ تواند می خنِد شیر1ِن �هواره لب/ بدل شد*م ه خاک م /خودمان ناگهان

�ه تو را فر1اد / هایی وا:س َبَرد داِن ُ�ل وار را تا زه لیلی ها�ِ  � و بو / چترها را مطبوع �ند
 ها�ِ  و من قطره/ �یرد ز1 ا را در آغوش می ها�ِ  اش منظره ها� ا�  ا چشم پروانه/ زنند می

قلبی  زنی �ه از/ ها از دست دادند در م ارزه  ا َسم/ شان را بوسم �ه جان حیرانی را می
/ جهان در هر لحظه و هر جا�ِ  �ه/ اینک  ه بیلی تبدیل شده/ ه بودنام بیرون آمد �م

    �ند  عاشقان را تفسیر میخاِک ِ�  شرحه ِ� شرحه هستی



١٣٥ 

  فر1اِد سKوت
�ه این ُدرِد تِه  هایی را و دیدم آسمان/ ها را  ه هن�اِم رشدشان شنیدم صداِ� درِد ساقه

را  ه دن*ا  �ه هر�ز ُ�لی  ه این نتیجه رسیدهو  /است سراسر پ*موده بوده/ استکان
در  ات �ه توانستی  ه صورِت قاتل/ داشتیدر روِح خو*ش ن را تو زنجیر� / دن*اور 

حتا آن �اه �ه  و دوست بدار� حق*قت را/ ُتف بینداز� / �ی ِ� زنده وا:سین لحظه
/ �یرد چه راِه نجابت راجنین چه راِه جنایت را در پ*ش  / �و1د زنبور  ه تو می/ اش ن*ش

ا� / �ی و راِه م*انه نه مرگ است و نه زنده/ ها دست بر نخواهد داشت رنج از سِر برگ
سان بر دوش  ان را  ه *کشما*  اندوهِ ِ�  سن�ینیزمین / برجا ها�ِ  ا� پل/ و1ران ها�ِ  پل
�ه این / َردخو  می/ واره  ه هم خورد از آن هم /ِ� من  ا *اراِن نا*ار م*انهو / درَ بَ  می

      رود  ه ان�شتی میهر لحظه از ان�شتی  /ِ� قدرت حلقه
  
  
  

  
  

  .�نند چه می دانند ز1را �ه نمی ،ها را ب*امرز ا� پدر این
  مس*ح

  �ی؟ آ*ا �ناه است ندانسته
/ از دِل توید �رد تا بیرون ب*ا تالشKی می /تودسِت نگ آمده بود از  ه تَ �ه آخور اگر 

 ِ� تنانیت ه تن�نا ها اسب/ ام ها � اب نشود قلوه این و ب*ش از تو من دور روم از خر1ّ 
و آ*ا این �اه دیوانه / �رداِر سنگ را؟/ ِ� ُتنگ �ی آ*ا �ناه است ندانسته/ اند افتاده
ست �ه *ک ماهی برا� ز1نی  �ونه چه/ ها را از جا بجن اند؟ خواهد �وه �ه می/ است

 ا سنگ / ِ� بدِن ما را اما شما  قلوه/ رود حتا  ه اوِج آسمان می ِ� آباز ز1رها/ �وچک
شاید این م�سی �ه  الی / فور�؟ مان برا� شود تان سیخ می و موها�/ د�1یر  اشت اه می

 انسان �ه/ �ذارد می ُ�ش دارد سر  ه سِر م�س/ روز از او از او شب است و  الی
  دنداز ا جفتک می



١٣٦ 

   ا دو دهان هایی انسان
�ه / ِ� تو را �ی تا �سی بخواند زنده/ تابند از شِب آسمان میِ� تابناک  هزار :شهصدها

ا�  ا این !/ *ا م دانم �ه او را نمی ا� می/ آید شده بیرون می �م ها�ِ  ماننِد مور از �تاب
بیزار از هر / ذاتی شده است دچارِ  /سر�ردان چرا آن ر1گِ !/ جو تا جاودانو  حاِل جست

ر1ک از هر جانب حسی تا/ هر بخشنده است؟چرا در1ا فقS  ه ظا/ ست؟چه هست و ن*
آهنِگ چنِگ / آواِز ُمشِک آهو و/ �ذرد چهارچرخ در شهر می ا  جسد�/ موجد و می

 ا *Kی حق*قت و  ا د*�ر� دروغ را بر زمین / دارند دو دهان جا ها این انسان/ پلنگ
  تا انند می

  
  
  
  
  

  شبنم دود ندارد
تر1ن  �ان  ه ظر1ف و از ذاِت وازده/ خاستی برمی از خواب ا� بود� �ه سحر�اه تو واژه
و اماتر آن �ه این !/ ست :ا*انی اما جهان چه �الِغ بی/ انداختی ا� بن*اد می فواره/ طرز� 

 ه مثِل سر�ازان / ب*ه ن*ست ه آلِت هیچ مرد� ش/ انداز  اروِ� بلنِد جاودانه در چشم
�ه  /ا� قطره  ورودِ  دیر1نِ  رِ در انتظا/ هایی این جا اند مجسمه حالِت خبردار ا*ستاده

/ ارزند ِ� سرشار از عطر� نمی دن*ا  ه لحظه ها�ِ  تماِم �تاب/ رسد اش  ه ازل می ر1شه
شان را   ز1 ا آوازها� ِ و آن دو چشم!/ ات نشسته  اشند نگات�ه آن دو  اِل سفید در تن�

ه هیچ ساعتی از روز و شب شب* ه  ه هیچ دانش و !/ ات  �ذارند ها� در چشم
شمار ا*ستاده و خواب  �ه ماننِد �*اهاِن بی ییا� َاماها!/ دانِش وقِت  ا تو بودن/ ن*ست

را  ه آتش  شخود/ از عشXصفت �ه  آن �الِه الله!/ بینید ا*ستاده خواب می/ بینید می
  د ها دود� نداشتن اما شبنم/ جا بود �الغ آن/ �جاست؟/ بخشید می هازد و  ه  اد می



١٣٧ 

  هاِ� روحی بم*Kرو 
  ا� و عشX فاخته/ جاودان/ �ند را روشن می ها فانوسولی توفانی �ه  /یتو فانی هست

در من عمارتی هستم �ه معمار را / رِس تیرهاِ� زمان و مKان و بیرون از دستمند  فره
روِ� چه / آید میاز دِل �اغذ در  /  س*اِر �اغذ ِ �الغی �ه :س از تفKرات/ ش داردخود

بر خاک   از تو بوسه/ هستی و توفان از تو زنده و سرافرازت/ ؟�ند �سی را سفید می
دهد  ه رود� �ه اول از  و جان می/ �یرد �مان جان می از تیِر ذهِن من رن�ین/ زننده 

�ه  /آتشی را  �یراند /اش تر �ه انسان  ا دو  ال  ه/ شو1د �ناهاِن خو*ش را می/ همه
  !اندسوز  را می شِ� خود روحی ها�ِ  م*Kروب روز انهش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخِن سرِخ سیب
/  ه رنِگ س*اه بود/ 1دا را درو مشو داسی �ه / راز نامیدندآنان شان را  ها� و ندانسته

/ ِ� ناِم تو َبَرد حاو�  وقتی  اد  ا خود �اغذ� را می/ استِ� من  ناِم من بخشی از هستی
و / ر�ی در �اردانست*م �ه م �اش ما ماننِد حیوانات نمی/ دو ش می ات �م بخشی از قلب

/ شود  از �ه می  نامه دِر شناس!/  اقی خواهد ماند  درخت تا ابد  ه انتظاِر سپیده  ارِ 
  خورد  سیب ورق می ِ سرخ  ِ و سخن/ �ند ِ� آدم ورود می  ه سینه هواِ� تازه



١٣٨ 

  آید هاِ� سنگ شده بیرون می لولو از اند*شه
ماند *ا از  بر�ی �ه بر درخت میهر / ام موجد من ا*ستد *ا می هر موجی �ه در در1ا می

ا� �ه در  هر ستاره/ ام غلتد من تر�د *ا می هر سن�ی �ه بر �وه می/ ام افتد من او می
/ رسد ا� از ب*ا ان �ه  ا آهو  ه وصال می هر تکه/ ام تابد من تارK1د *ا می آسمان می

ام  من/ خندد ام ابر� �ه می �ر1د من ام ابر� �ه می من/ ام ماند من *ا از او جدا می
ام  نم/ �اغذ ها�ِ  ام سفید� من/ ا� �ه در هواست ام پرنده ا� �ه در قفس من پرنده

    بر مداِر اعداد من صفرم/ ها من هیچ در م*اِن پیچک/ پرد �الغی �ه از او می

  
  
  
  
  
  
  
  

  �نجد ها نمی �نجی �ه در �نجه
  ان در چه دن*ایی سیردانم خ*ا نمی/ �ذارم �ام در خ*ا ان می �ه هر �ونه و هر هن�ام

/ هاِ� پیچ پیچ دارد �ه اند*شه/ �ند �ه او را فقS در1ایی خوب درک می/ �ند می و سفر
و / ها برا� خن*اها تنگ بودند ِ� �فش �ه همه/ ِ� آسمان بود� تو هاِ� ش انه میخ میخ

ه این �وچه مذهبی  / هر�ز متولد نشد/ این درخت سپیده ناِم دختر� بود �ه در ز1رِ 
!/ توان �شود ا� را هر�ز نمی هیچ پنجره/ سلولی و  ا *ک آواِز َتک/ راز �وچیده استد

بدنی از / و آن :سر/ دردست رقصیده است دست/ نام ینام *ا ب �اِن �م  ا ستارهاین قلم 
    درخت دارد



١٣٩ 

  �ند دستی �ه روح را وزن می
 چون و چرا �ه تو سراسِر آسمان را  ه مسلسلِ / دراز ش�وتاه بود و هنر  او عمر
/ ات  از نشد و �رِه پ*شانی/ دارهاِ� :اِک همین خاک و دل ن ستی م�ر  ه دل/  ستی

از سن�ِر معطِر عشX / شان ِ� اند*شه �ار�  تیرِ   اکانی �ه َتک نشینی  ا بی م�ر از هم
ا� / �ناه �اِن بی هان ا� ستاره/ اند  ا مخروoِ ادراِک �اج غر1ب قد�وتاهان/ آید می
 از  ه / ستان رجعت �نم من اگر هزاران  اِر د*�ر  ه این سنگ/ �ان ِ� ستاره �ناهی بی

�ه �رچه مرگ / هایی را خواهم خواند و خSِ پ*شانی/ قامِت شفاِف آینه رأ� خواهم داد
این / ر هر جاهرشب د *ادشان �نند اما ماننِد ماه تجلی می/ �ند ها را :اک می زود آن
ُ�لت و توپ / هجو و طنز و خندهست �ه  این �سی /�ند وزن می روح را ست �ه دستی

  اش هستند و تفنگ

  
  
  
  
  

  شناسی ِ� ُتف مدرِک د�ترا در رشته
اش دست �شیدند  داران نه دوست/ چیز� از در1ا �م شد ونه /  ا ُتِف *ک مرد *ا نامرد

�ه سالم و / ست در ژرفا زنی/ زند یم ورق   �سی �ه مرا مثِل آب/ دوستی  ا او از
اند در  االتر1ن قسمِت  دو چشِم تو چیز� را �م �رده/ اش فقS  ا آتش است پرسی احوال

شروع  ه شKل �رفتن / ین خداقداسِت نخست قطره آن جا �ه قطره/ :اهاِ� ز1 اِ� خاک
 ه ناگز1ر / را� تأمیِن معاِش ناگز1ر:ایین آمد و ب از اوج/ عروج�ودِک  ُخردینهو / �رد

�ه / ست شهد� هنرمند �ِ  نامی در ز1ِر �م/ ان پرداخت�ذر  هاِ� ره واکس زدِن �فش
شناسی  ِ� ُتف در رشته اینان �ه/ جا اما دور از آنان این/ چشند �ان می فرشته اش ذره ذره

  ور استبعاشXِ �ردِن زن /شان ساعت زنجیرِ  و بنِد �فش/ اند مدرِک د�ترا �رفته



١٤٠ 

  ۳ = محتوا + شKل
�ه د*�ر / و  ه من خواهی زد چنان ُمشتی/ شتی ا دن*ا �ُ  �ه �رد� ها فکر می تو اول

آدم / رود و هر �س را �ه بر دو موج راه می/ را اولین موجوِد عالم نپندارد شدر1ا خود
 االتر از محتواِ� این / ها دانستم �ه شKِل خر من :س از �شتی در خیزا ه/ ننامند

را ا� ندارد جز شعر  ارهو شیر چ/  االتر از شKِل این دن*است/ �ه محتواِ� خر/ دن*است
رش  ه سَ  میز�ان/   سته  ه روِ� َ�شتی ها خانه درِ / فانوس است و اق*انوس بی/ خوردن

جز / نامد میچه �سی پلنگ را فتیله  /اش و دن*ا و آخرت دو �وهان/ شKِل شتر است
  این مردانی �ه سه تخم دارند؟

  
  
  

  فرصتی :ا داد و عصا  ه نوایی رسید
و / نان بخورند/ ورندنان در�*ا/  ه ناحX ر1خته ها�ِ  د تا از خون  س*ار� بر آن شدن
مان خود ما/ اش  ه نفِع شما شد خورد و میخا�  �ه در�  ه تخته/ خیلی خدا را شاکرند

مرِغ / پناهنده ِ� مهاجر و حامیروِ� عشX و  آب/ و از ناحX �ر1خته دان*م را محX می
�ان را  رسی  ا ُ�شتهپ احوال هایی �ه آدم/ د�ر1ز  ه �جا   از دسِت آدمداند  اما نمی حق*قت

*ا / �یرند دست نمی در راابی مختصر و سال  ه سال حتا �ت/ اند ست فراموش �رده دیر� 
قراِر  آراماِن بی در1غا از آن دل/ ِ� ماه است اش در  اره ا� را �ه �لمات ماهی خرند نمی
ش ر1شه در �جا Kُ اشِک چَ �ه / د*ا نتوانستند بدانن/ �ه ندانستند/ جان  اخته/ رفته
 /را جای*ان این این/ من اینان!/ ها �ه ندارد ُ�شتهها و  و پیِچ هر مو چه مرده/ !دارد

رو�  آب/ زده این بوهاِ� �:ک/ !اند �اه ستاره نبوده اینان هیچ/ نامم اقS نمیس �انِ  ستاره
در1ا در و  !/�نند ار می�ی بیز  �ان و از زنده و آتش را از زنده !/َبَرند از نان نیز می

�ه هم قرمز / ست اش تصو1ِر پرچمی ر اشکو د/ را �شوده خودشِ�  تنهاییِ� ها پنجره
  اند و هم داس از آن پر�رفته



١٤١ 

  چی فرهاِد �یوسک
خواهد از  �ه می/ رفتم تا دستی برا� اسبی بخرم/ فروش است وقتی شنیدم �ه او دست

تا / ؟ساز� دسته خواهد داشت میتو هایی �ه ِ�ی *Kی از چاقو / ِ� خران بنو*سد �ی زنده
  وقتی/ ات بر1زند مردم در :ا�را  شان ها� ثان*ه/ دسته مثِل سوسن هتدس

ی داس /�و1د ه دست و :ا شKسته سخن میست � ادیب �او� / رفتم و دیدم/ شنیدم
آلود  م ارزان ِمهِ�  اند*شه اگر/ است ها خونی و سِر *اس/ نسان را  ه دست �رفتها

 و /یددر � میپرواز    ا دو  ال و شما/ �ذاشتند در آفتاب می ما تخم �سوتانِ  پ*ش/ نبود
  ا هم را یخقلب و اش  ِک �وچک�یوس در و چاره  ه جاِ� آن �ه برود بی فرهادِ 

  نوشت هاِ� شیر1ن می نشست در خانه و �تاب می / فروشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٤٢ 

  �*اهانه
۱  

رسیده و نارسیده دچاِر  ها�ِ  میوه/ رسد می ناِم آدم هن�امی �ه  ه �وِش حیوانات
خواهم سر  می/ �نند را در الک پنهان می شانها سِر خود و سنگ/ شوند آشو ه می دل

ر من  ه  �ذا/ شود ِ� بی سر و :ا*ان ساخته می �ار�  �ه  ا هم/ ا� ن اشد بر تِن آینده
و / زد� را صدا میات م جا �ه تو  ا دهاِن �*اهی آن/ �ردمها�  س*ار دور  از  �ذشته

ِم ت*اج  ه اسها اح هر ها و سه ساقه/ داد  ه تو جواب می اش یبر� ُ�ل ها�ِ  �سی  ا �وش
 /و تنها ما هست*م �ه در *ک سازمان/ ز1را تاج و عمامه اختراِع ماست/ خاص ندارند

امروز جام / زمینی *ا آسمانی ِ� اماِم زمانی  ه سالمتی /در *ک اداره *ا در *ک خانه
   زن*م و فردا سِر *ک د*�ر را می/ زن*م اِم *ک د*�ر می ه ج

  
۲  

در1ادالنی �ه از / اش و دوستاِن دیده *ا ندیده/ اش در1است من موجی هستم �ه الک
/ و شود ب*ا ان مغروِق اند*شه می/ آوَرد و می د�وه سِر تعظ*م فرو / شان :اک شنیدِن نامِ 

/ �ند از خود :اک میها را  ها و خاک طور �ه خواب و همان/ درد مرده در �ور �فن می
و /  سته  ه راستی سرسبز و دل/ � مثِل سرو  عاشX ا� جا �ه تو رو1یده رود  ه آن می

شنیدِن صدا و از دیدِن روِ�  از/ متهوع فروشد  ه �*اهانی   دارو می دارد داروفروش
    آدمی 

  

  
  
  
  



١٤٣ 

  الپوشانی
�ه بود� فشانی  آتشتو / ماَند میاما آسمان  ه جا / رود نشیند و می است بر اسب می

 / �ه بر اسب نشست و رفت و ن�اِه من هر  ار/ سوزانید ش فقS خودش را میا آتش
و �یتی همان مفعولی / �ان است ِ� واژه خوار �ننده این �او ُنش/ ندجا ماند بر ها چشم

در شان  تصاحب ه  *ا خود داوطل انه/ �نند اش می حبتر1ن مرداِن زمینی تصا �ه قسی
 ه اما ابلهان آن را  /بر زمین ستاز سا*ِش ُسِم خر ا/ شعرِ�  ِ� اول*ه جرقه/ آید می

�ه دِل �وه را  سی  ه درد / هایی تا الپوشانی شوند انبوِه عقده/ دنده آسمان نسبت می
   !اند آورده

  
  
  
  
  
  

  سبیل و حق*قت
من / اگون دارندهاِ� �ون اش �مان �ه جمعی در  اره/ ا� در  سته است مرگ مثِل جع ه

�ه چنین تنها / تر از فوالد �رده است �ه تو را قو� / دانم اما او را دهانی مقوایی می
  این دن*ا تجمِع / �و1ی  ا *قین سخن نمی/ ِ� هیچ روح و تنی رو� و در  اره می

 ه اتاقی / دانی  ا رن�ی د*�ر هر دست او را  ه ُ�ل/ یُ�ل  ست �ه مثل دسته هایی داستان
ِت او را تأمین �ه امنی/ داند ما فقS سبیلی را داراِ� حق*قت می لِب / درَ بَ  د*�ر� می  ا بو�ِ 

تنها / شKنان در� از قلم و در پرده/  �رداران در نبرد  ا بوقلمون  مرِغ حX اما/ �ند می
در1غا �ه  /هاِ� خشKیده بر خاک خون  لخته ازجا  این/ نا*افتنی و دست د و بلندواز پر  می

اما تو / �اه شKسته /دسته بی دار و �اه �اه دسته/ رو1د شب*ِه چاقو می هم*شه خدایی
     جع ه نی از ز   نی و عاقبت سر بیرون می� می ق*ام / ا� منقلب قلمه مطمئنن مانندِ 



١٤٤ 

  و حوا  ُ�نُدم
ا� / آخر چه �سی تو را  ه *اد خواهد آورد/ هاست �ی �ه آ ستِن زلزله در این زنده

بر  / ال نام و بی ا� بی و مثل حشره/ طراب استبنِد هراس و اضات در  �رفتار� �ه دل
�ه هر َدم / ا� انداخته خار� چنگ بر تاِر /  ه نجاِت خو*ش/ ا� ا� در �وشه فراِز دره

ِ�  �ه خود آفر1نه/ �ار� بودم دل از آفر1ده قو�  و شخو  من دل/ رود اش می ب*ِم :اره شدن
غوغا و صفر  از و �سانی /ارK1ی نور� بوداما  ه هر حال در ت/ نبود  تارتنKی ب*ش

وِش مرگ م /هنر بودعشX و �ه لن�رش در / دندرسی می ه مقصد� / دور رفته
از اند  بودهآمده در   ار ن برا� نخستین�ا زنده �ِ  همهو / �ی را نوشد زنده قطره می قطره
از ساعت تی دس�ه / ا� را دارد ِ� دق*قه دغدغه شتماِم عمر  آدم/ ها ِ� چِپ زلزله دنده

    هاِ� خدا را ببندد تا براِ� آخر1ن  ار چشم/ آید میدر 

  
  
  
  
  
  

  خواِب ماه
/ بر خو ان و بدان/ :اشی خو�ی و خن*اِ� خود را سان فرو می تو مانند خورشید  ه *ک

رفته در �تِف بر خنجرهاِ� فرو / وانم چشم پوشیدت قدر  Kوشم نمی من اما هر چه
دو چشم غر1 ه  �ه ساکنانِ / قدر فرا �شید را آن شکبر خودو بر پلی �ه از ت/ �ان ستاره

 را ِ� اندوهن موهام/ *مرغی از هیچ سو1ی پدید ن*امدو هیچ س/ *ک چهره ماندند  ا
خدا را در خو*ش  �ه پ*Kِر آن ن*مه/ �ذارم و بر خاکی سر می /زنم *Kی آتش می *Kی

و هر / را داشت شا ناآرزوِ� بوسه بر دست/ �ه هر داس خدایی ن*مه /پذیرفته است
   �ذاشت اش می سر بر  الِش دل/ هما



١٤٥ 

  ا� سرشار
در / مثِل آِب روان  اشد/  �ذار غزل مثِل آب روان  اشد/ ا� :اِ� تو غزال/ ا� سرشار

آتش  ه جاِن �ه و وقتی / سرماِ� قطِب شمال س قت �رفتهقلِب انسان از �ه  جا این
جر� قصِد جاِن خن �ه وقتی/ �ند نمی سر بلند  ه تماشا حتا �سی/ افتد می جماعت
بخواهم حتا از / هستم تا من �ه �بوترت /چاهی شد�تو چرا / ا� را دارد آهو�چه
  ؟خو*ش ببندم �ِ   ه پ*شانیرا ا�  ستاره/ و هن�اِم درِد سر/ ها پ*شی  �یرم آسمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  الهام

اما / را  سراید ِ� جهانتا ز1 ایی و رازها/ نشست لهام می ه انتظاِر ا شاعر ها قلِب  قبلن
سرخ مثِل غذا ام  ها� تا در دست/ اند ها صف  سته �الم و/ ام الهام شده حاال من خودِ 

ش هم قبل از تولد داند �ه هنوز نمی/ نمKی نشده هاِ� آدمی فلفلمو وقتی �ه تا / شوند
 �ه مظروفِ / وش �ردِن جاِ� ظروفیم�ر فرام/ و رازها چیز� ن*ستند/  جا بوده در این

موِ� / ماهی  ا آتش استِ�  �یر�  جفت/ در شعر  ه جاِ� آب/ تندستهاِ� �ذشته ه زمان
و / �اهی  ه بوِ� تارK1ی/  ه طعِم ستاره�اهی  و حق*قت براِ� من/ سِر خواننده سیخ
  �نی وشو می شست ات ها�  ا اشک /را ها غالبن تو  شقاب

  



١٤٦ 

  ام پ*ام من پ*امبر� بی
اش  ُ�ل هاآ*ا در صد/ نKرده بود و  ه این جا آمده بود اگر قاصدک حتا در �رداب �یر

�ه / اش *Kی و در هزار زار� / ؟�ه تا  ه حال شناخته نشده  اشد/ شد رن�ی را *افت می
از رنج و  �ساِن  س*ار� را/ هاِ� ابروِ� تو ِعلم/ ا� نKرده  اشد؟ شهرزاد  ه آن اشاره

پ*ام �ه  اما مرا  ه پ*امبر� بی/ ر استشان در اب �ه سرا�/ تبدیل  ه موهایی �رد /الغر� 
هاِ� آن زن  ا� �ه در چشم  ه دو ستاره/ �ند  ه دو ستاره قناعت می/ از تماِم آسمان

ا� / ت*شه  ا من ب*ا ا� فرهاِد بی/ اش دو ستاره بودند ها�  ه زنی �ه چشم/ بودند
�ه قند� در / ز اق*انوستر ا ِ� عظ*م  ه سوِ� آن لحظهب*ا برو*م / فرهاد ِ� بی ت*شه
  است راخو  خون   تند*ِس حیوانی /هر خانه جا بر سِر ستونِ  این/ اوست

  
  
  

  
  شان  ه ابر خواهد رسید؟ ها روز� عقل آ*ا شاخه

از ما �رفته /  ا فرو افتادِن *ک پرده/ دانست*م �ه آن نقِش رن�ارنِگ �ِف اتاق ما نمی
ها  است*م  اور �ن*م �ه سقفخو  و می/ عار1تی بود*م چیزها�ِ  �ِ  ما َبرده/ خواهد شد

من / افتد میفرو ها  �ه رسیده *ا نرسیده از شاخه/ را وقِف انسانی خواهند �رد شانخود
دیدم / تا چشم �شودم/ از زمین َ�نده شدم و/ رفتم خوردم و می طور �ه َغلت می همان

ه �/ ا� از شعر را منظومه/ اش از شعر هستند �ه س*ارات/ ا� از حیوانات را منظومه
/ هاِ� :ایین دانند �ه در :ایین و خودشان اصلن نمی/ اش از حیوانات هستند س*ارات
�سی  /بخشند یمرا و  ه :اهایی د*�ر مرگ / �ی  ه :اهایی زنده/ شان بر فرش تا ش

اش چتر�   دهان ِ و سقف/ ِ� در1است خانه اش �ِف دست/ هست �ه  ه  اورها  اور ندارد
 ستاعتنا بی و /�ر1د می تو ها�ِ   ا چشم/ خندد تو می ها�ِ   ا لب�سی �ه / بر سِر اسرار

    ا در الفوزد  می�ه   ه  اد�



١٤٧ 

  ام افتاد جهان از دست
/ ها از  غض برگ/ �ر1ستند و  پ*اله ها�ِ  نقش ُ�ل /فروافتاد و شKستام  جهان از دست
 ها ننسااو / �شید حسادت در در1ا :ارو می/ �و �نندو  د*�ر �فت  ا *ک د*�ر نتوانستند

 ها�ِ  من از دست/ در1دید ِ� *ک د*�ر را می ستیه/ آب   ا چنگ و دندان برا� *ک قطره
دست ماننِد  بی/ و  ا آب رفتم *عنی �ه آمدم این  ار/ افتادم و شKستمفرو جهان 
را  ه اللی زده  شالله خود/ تا ر1زتر1ن تماسی  ا داماِن ناآدمان نداشته  اشم/ ماه*ان

تو هر�ز   /دو1تنها  م/ تنها  ماند/ اش خیلی عز1ز است تو �ه برا� تا  ا داِغ دلِ / است
ات هر  ار  ه   سخن ِ و نس*م/ هاِ� شر1ف را  ا پ*اله ات :اک پ*مانِ  نخواهی شKست

برا� / جن اند ا� برتر �هواره را می  ه شیوهات  و دست/ ا� د*�ر ُ�هر�ار است �ونه
�  Kش*م بر خSِ قرمز ب*ا  /ابداو ظفر * �ه چه دستی بر /�ند فرق نمیاما سKاِن �شتی 

 ِXنند �ه در اوِج آسمان پرواز میرا ماه*انی  دوست بدار1م ب*ا/ !نهنگ روِ� مش�!       

  
  
  
  

  ها ِ� دست خطا ه
هر چه / سراید �ه آزاد� را می/ اند ِ� دیوارها صدایی را  ا سنجاق وصل �رده بر همه

بود� و تو در تارK1ی / آید ا �لو بیرون میتنه/ شان از دروِن دل/ شKافم ها را می میخ
تبدیل  ه / اشکِ�  درخشندهِ�  قطره و *ک/ رو1یده ات از �تف  پرندهدو /  ه جاِ� دست

�ه / ا� اوها/ ا� او/ است ِ� اقتداِر چند:ا*ان و چهارjا*ان عرصه جا این/ زمین شد
خواب و  بی این چKِش  /ها ها و جدایی  ازتاِب وصلت/ ستیدها ه ها و طناز�   ازتاِب تاب
من  سرخِ  و شمارِ  بی ها�ِ  در جان/ جان چرا هی سر در/ خواهد؟ چه می/  ماخول*ایی

ن*از� ز1 ا و دیر�از  /ِ� عینک و عدسی/ ست �ر�  ِ� آهن �وره چشِم انسان مثلِ  /�ند؟ می
         ددار   ه تقدس



١٤٨ 

  آینه �رگ و
را ماننِد پیراهن  ه تن  �ه �تابیو شنید مرا / آدم را دید/ �رگ در آینه �ه ن�اه �رد

مثِل شیر �ه در / �ردد ِ�ش می  ه دن اِل َنَفس�ه ر� جهانی را و آ میتو تاب / ام �رده
ا ه �ه ر1گ/ بیند را می�ود�ی / د�ن میِ� چشمه در خو*ش �ه ن�اه  شفافی/ ها جن�ل
/ اند برخاسته�ان  ست �ه از واژه ها دود� ر افXد/ اش وند از نوشیدِن ز1 اییش مین سیر 

ص ح تا سِر از  /ساید سم اده می  ا/ تراشد ت*شه می را  ا شسن�ی خود/ در این وانفسا
از هر پلی �ه / هستند ابروان پل /شKِل شعر درآید ه �ه م�ر / هاِ� شب نصفه
ذاِت *Kتاِ� چاهی �ه  ه / لوها� هستند  چاه/ رسی د*�ر می ا�  ه چهره/ تو اش سو� 
ز1 ایی ُخرد و / هاِ� دو عقر�ه در ز1ِر دندان/ شود اِ� مختلف ختم میه ما  ا ناما/ ظلمت

  شود خمیر می

  
  
  
  
  

  خواند ماهی نماز می
و در ز1ِر قلِب / آرام ندارند دو ل اِن *ک ِچه/ واره �ه رود هم در من راه می یخ*ا ان

/ دنآ*ا رو1ی هست �ه خود را س*اه ندا/ تا آسفالت  سازند/ اند �ونه آتش �ذاشته چه
  ست �ه ا� وجِد �ولی از وجوِد سراچه/ ا�؟ رفتهوقتی �ه تو  ه ژرفاِ� وجدان فرو 

*ک فرِد  / ه بیرون بر1زد اش را �ها �ی و روزمره ها تماِم آت و آشغال/ خواهد می
جار� ُهللا صمد / َلَمد ی �رم و نرم میمبل و روِ� / یدآ یم  از بیرون  ناموجودناممKن و 

ها هی  تو در خ*ا ان/ �ه  ستِر من در1اِ� اوست / ِ� �وچولو ماهی*ک   ِ شود بر ل ان می
ش را قیر معرفی رود پ*ِش مهندس و خود می/ دود ات  ه دن اِل این و آن مؤنث می چشم
  جواب  ماند؟ آخر این خانه تا �ی  اید  سوزد و فر1اِد تمساح بی/ �ند می



١٤٩ 

  آینه و نابینا
من اما خاکی بودم �ه  ا �ذشتن از  /�ذرد ن میِ� چیزهایی ن*ست �ه در آسما زمین آینه

�ه / ست ناِب مردم آبیدوسِت / بر دِل آدم*اِن عالم زخم نهادند/ وت  ِ هاِ� قدم نشانه/ او
/ سراید ها می از سرخی و در ز1ِر شور و سوداِ� آتشی �ه/ ُ�شتِن مرگ استاش  آیین

برخی  /ه است؟د�ر   چه �سی �ور ِ� ادراِک شما را خوشه/ منطقی ژرف خانه دارد
 اما  ا هر نس*م �ه از صورِت ما/ یتی را روایت �نندخواستند روِ� اولین رایِت � می

/ ِ� در �ر1ز ا� ستاره/ ا� دور/ داد دود تغییِر معنا/ ِده  ه ِده و د*ار  ه د*ار/ برخاست
*�ر را د هایی �ه *ک در همین بدن/ ِ� اگرم�رها و ان�ورها را در همین :ایین ب*ا و ر1شه

  !پیدا �ن/ عشقند می د*�ر را ُ�شند و *ک می

  
  
  
  
  

  :ا*ان دوزک و راِه بی �فش
ِ�  دانه آن  هروز  ش انهو / ماسیده بود هاِ� پر1شاِن پنجره بر ش*شهن م  ِ ها� نوِر چشم

 وت/ شKست اش می همواره دل/ ِ� ُخرد و ناگوار �ه از هر حادثه /اند*شیدم ا� می ماسه
و از / رو�   می  ه �جا�ه دانی  مین هم خودت و/ هستی ومان خان ِ� بیِر دسِت  ادهااسی

هیچ چشمی در  و/ �نند یرا ُ�ل معرفی م شانخود / �ی �ندیدهجا ِ�ل و  این/ ؟ آیی می �جا 
 نِ ادوزک را روز  و �فش/ است دار آو1خته از یپیراهن/ �ذارد ا� تخم نمی پرنده /از تعجب

 /خوش  ه حاِل آن آسمان/ ران و نامردمان ارزه  ا ماقِف مهنوز و / شمار بیاِن و ش 
ِ� ها و ز1ور َزر داند �ه در ز1رِ  و می /آور ن*ست هاِ� ثروت اسیِر شKم و شغل�ه 

/ ماند میبزرگ   جهان  ه �فشی/ فون است�اشانه مد بی ن �ودکِ ابرِق چشِم هزار / قدرت
  اردا� �ه سعی  ه  اال رفتن از آن را د مورچه و انسان  ه



١٥٠ 

  ل*الی و سفیداِ� دفتر
 قطره فرو چK*م تا ما قطره/ ِ�شند  اال می/ ِ�شند را برمی هاِ� مجنونی هستند �ه خود جان

ترام و هندسه از جان و دل  ه آن اح/ خوانند �ه ل*الی آن را می/ بر سفیداِ� دفتر� 
 عشX ِ� خود را در مستطیلِ  �ه هستی/ از آنان است  شما ِ ِ� قلب روشنایی/ �ذارد می

را سه ت*غ  اش من اما در ژرفا�/ را داده بودِ� ست*غ   ه من وعده آب/ �نند میخالصه 
�ر  تا د*�ر نبیند این خاِک حساب/ �شد نقشه می ها آتش هر روز در مغزش َده/ *افتم

ها� �وچک و  خرسو / هرا �ه در بلندتر1ن جا� نشست ِ� ُدبی �ی اد انه و نشنود بی/ را
�ان را  جمعیِت ستاره/ آن طناِب سر  ه ب*ا ان �ذاشته/ �ند م تحقیر میزرگ را َدم  ه دَ ب

    دارد شخو* در دلِ 
  

  
  
  
  
  

  �ناهی بی
/ از دِل سنگ جوانه زدم/ من  از در دِل سنگ ر1شه شدم/ ها مرا خوردند و سنگ

/ �اِن آسمان قامت برافراشتم  ه سوِ� ستارهمثِل درخت و  از / جوانی �ردم و ِمی خوردم
*ا دستی م�ر / ِ� این  از�؟ دالن را از صحنه سنگ/ توان انداخت م�ر بیرون میآ*ا 
ِ�  سفید�/ ِ� س*است و س*اهی/ �ی؟ از شطرنِج ناگز1ِر مرگ و زنده/ تواند �ر1خت می

 �ِ  آبیقهر است  ا �ه / از رگ/ از قدح ا� قرمز اند*شهو / سرودرقص و سطوِر 
�الِه ابر  و/ �ند ها را پرتاب می دست ددار وز هن سنگ/ اش ها�  ه خاطِر قساوت/ آسمان

ن اید �ناهی / رود می اش ماننِد �ودک از درخت  اال آن �ه دل/ ست من اِ� هاز1ِر :ادر 
   شود اش نوشته   ه :ا�



١٥١ 

  انساِن اتفاق
در من عشقی دوخته شد �ه / ن�اه �رد� ه من ات   ا دو سوزِن در صورت�ه وقتی 
ناِم حق*قت را  ه / نخی �ه تا آن زمان نادیده مانده بود و/ دد*�ر را مغلوب �ر  ها�ِ  آتش

 انسان/ !مرد می تو را نادیده/ اگر �ه مردمِک من/ بود انی میوه �ه چه ز1/ خود �رفت
و بیزار از /  اشد  �ه انساِن اتفاق یرد� می*اد و  /شود می هاِ� تو مثِل موم در دست

/ موختن�ی را آ هزار  ار زنده /ی نرود ه هر دست/ �ش مثِل دست اش و دوستی/ نفاق
    !براِ� *ک  ار ز1 ا مردن

  
  
  
  
  
  
  

  فشان اهرمی  ا نو�ی از آتش
و سنگ  /ی �ه تو هستیغ ار از ب*ا ان /�و1د و پنجره از نور ر1ا سخن میماهی از د

و او را �ه از آتش سخن / ن بر مداِر منا� ندارد جز چرخید زمین چاره/ از �وه
تو رو� / نندز  میَخر را صدا �ه چرا وقتی / زنند میِم �بر1ت صدا  ه اس/ �و1د می

خSِ سفید� �ه آن / ِ� ُدِم اوست �ه دراز�  �ند �او خ*ال می /بله؟ �و1ی �ردانی و می برمی
�ه من  ه / �اه درآمد ا� ز1 ا آن از المپ الله /هماندهواپ*ما در هوا  ه جا  عبورِ  از

تو اهرمی هستی �ه نوِک / ر1زان خون خائنان و ا ف  هشتاد درجه مخالراهی رفتم صدو 
ها  ا سر  ه تِه  بختی تا تیره /دبر  می ِ� سن�یِن وجوِد خدا اش را  ه ز1ِر صخره فشانی آتش
        دو انسانیت مثِل چراغ روشن شو / �*فتندفرو دره 



١٥٢ 

  هایی از  اد مهره
و آنان را  ه / دنما*ان می ها نساناراه را  ه /  ماننِد ماهمرگ سفیدرنگ است و 

ها  زمانه را خفاش/  ه سرزدنی سبز و جاودانه از خاک/ خواند میفرا  ِ� خو*ش میهمانی
 ال  شKسته �ان از توِ  زده شب/ ی  ه �شِف �لید� دل ن سته بود�سو / َبَرند  ه منقار می

  دان بیرون �شیده و هاِ� ز�اله ا از م*اِن ز�الهشعر� ر  و/ ترسند می
ا هایی ر  �ران مهره وقتی دسِت  از� / رنِگ هر شب حاضر در همه جا یا� ب /خوانند می

تواند سفیدبخت  چه �سی می/ دحر�تانن ا*ستانند *ا می بر َشترنِج خاک می/ �ه از  ادند
    اشد؟

  
  

  
  
  
  
  
  

  مار� و روز�ار� 
تو روز� / زند عشX را می و  ا ساز� �ه راهِ / و شاد� است شرابقرابِت من  ا شعر و 

 این حقیراما / ا� �ه بزرگ شده/ � تلفنی از خودت تعر1ف �رد� و �فتیا مهدر مKال
هاِ� سرشار از  لگنو / ات دارد ر�ی فقS قرابت  ا شKمدید �ه بز / هر چه فکر �رد

آن و / در دروغ است این س*ِم طو1ل را سر/ ندازندا ات ُلنگ می پ*ِش خاصره/ توطئه
ا� مار� �ه شلوارت را در / آید میدر ن تلفِ�  دهنیاش از چند سوراِخ  صدا� /�ون 

   !زد� سینه می یز1ِر پرچِم سرخدر  /روز�ار�  آخر تو روز� / ا� آورده



١٥٣ 

  چKان هاِ� نطفه سالم بر سالح
سرانجام از دسِت «:�فت َاخره وقتی درآمد او مدتی مدید در مستراح نشست و ِبل

آقاِ� خودش هر �س  �ه  �ذار/ ا� جلودار/ »ِ� ایران راحت شدم ِ� اسالمی جمهور� 
آینه زمانی ز1اد در من / مناسِب خودش را داشته  اشد �ِ  عقیده یو هر صورت/  اشد

هاِ� صدهزار   ه تعداِد ثان*ه/ آر� / »جماِع �وش و صدا ُجرم ن*ست« : ن�ر1ست و �فت
 ه �اه  مانده هیچ ی آن غافِل عقبلو / هاِ� ضد و نق*ِض *ک قلب سال هستند احساس

اش  ه  �ه سرچشمه/ �ند را روایت می ا� آبی/ �ه قرمز داند میو ن/ درس میَ�رِد قافله ن
براِ� / از زرنیخ�ه  �ذاشتند �اش می/ درس هاِ� نخستین موجوِد عاشXِ عالم می چشم

   اروت براِ� نه / شود استفاده  ساختِن واجبی
  

  
  

  
  
  
  

  هاِ� زرِد مدرسه ُ�ل
/ اش در فضا مار�  امروز هر پیچ /روزبودند دی نم  اش دوستِ  ها� �مر�ند� �ه سوراخ

تر از نخی هستی �ه فقS دن*اِ�  مانده و تو عقب/ ست اش بر خاک عقر�ی هر �مانه
ست از شاد� و  یپل در جو*ا�ِ  �ه در�ه/ دسِت دوست در �مِر اوست/ ددوز  را می شخود

Xآنان �ه دیروز وجودشان/ ها آبِ�  س*اهی �ِ  در محاصره/ و از پیونِد مردم/ عش 
  مثِل مهره  ه رشته �ان را شان ستاره امروز دست/ ما ها�ِ  ا� بود براِ� چشم پنجره

  !فروشد میها  راه  ا میثاق همو در  ازارها / �شد  می



١٥٤ 

  شنود هاِ� خودش را نمی آبی �ه صداِ� موج
�ونه شنیدم آواِز تو را از :شِت �وه  چه/ شنیدم ام را نمی من �ه صداِ� رشِد موهاِ� بدن

اش را  حساب/ زد؟ از ز1 اتر �ردِن دن*ا َدم میا� را �ه  و بوسیدم بوز1نه/ وراِ� در1ا و از
�ند �ه  و �تمان می/ زند او �ه دِل طفالن را می/ زِن نامرد�  اید  اشد  Kن �ه چه راه

ِ�  از �دام ورق زاده شدم �ه این چنین غرقه ما/ !اش نوشته است ها را  ا ُدم �تاب
آبی / ِ� قو1ی �ه هیچ حسابی در هیچ  انKی ندارد؟ 1ب  ا مستیو  سی غر / م1غرور 

هاِ� دوردست  �ونه شعر� راجع  ه شن چه/ شنود هاِ� خودش را نمی �ه صداِ� موج
  !هاِ� خودت را  سوزان ول شعلهتو ا/ ا� آتش/ تواند سرود؟ می
  

  
  
  
  
  
  

  بیند ناخنی �ه خواِب چهره را می
توانست*م �رد  ا این  ما چه می/ ر1زند ن�شتاِن تو می�ه از سرا ییاگر نبودند این هنرها

 توانست*م رفت از دسِت  �جا می و/ ماَند می زده و �:ک �ه  ه دانشی خشک/ نان
ر1زِش  از/ بیند؟ را می ماشِ�  خواِب چهره/ شان �ه ناخن/ ِ� خراب این خانه ساکنانِ 

تو اما مرا مثِل / س:ارد می هاخودش را  ه قبر  قلمِ  �سی/ ها ها و ستاره ِ� برگ وقفه بی
برآورد� و  /و مثِل بخار� �رم و عودآسا/  خو*ش پرورد� ِ در تنوِر عشX/ خمیر� 

و از این / دنشین ا� شفاف می سران�شتاِن درخت اند*شه بر /�ان �رد� نشیِن ستاره هم
  آید د*�ر می صداِ� دل دادِن مداد و �اغذ  ه *ک/ هنخا

  



١٥٥ 

  شِب زفاِف عقل
آیند  �ر در مید* از دِل *ک/ ها نماننِد ماشی/ د*�ر د جلوِ� *کپیچن ها می حس

  /ِ�شم �ه می �هاِ� هر موجود اما  ا وجوِد این دست بر دنده/ ها ماننِد موج/ ها اند*شه
/ از �ناهی مشترک/ بینم ِ� بنز1نی را �ه می و هر لکه/ �نند �و میو  از بدنی *�انه �فت

تر از این خانه در خ*ال  ز1را خرا ه/ ستا و �ذار بنوشم شرابی را �ه در ن�اه ت
  رد خودش را در آینهاز1را *ک هیچ د/ ن پیِچ این نیلوفرو  �ذرم از آخر1/ �نجد نمی
توان  �ه می/ دانند چرا مردم نمی/ ؟�ند �ار می این ماشین عقِب ِ�    چرا فقS دنده/ بیند می
�ارتر  تر و درست *�ران :اکِ� د اما از همه/ ِ� سرخی نداشت در شِب زفاِف عقل لکه
حرِف اوِل / مرا از قبر پروایی ن*ست/ ا� �ه در ن�اِه توست  �ذار بتابد ستاره/ ؟بود

  !ماَند معناِ� دن*ا  ه جا می از هم / �ه برداشته شود" رنKی"
   

  
  
  
  
  

  ِ� مر1م پنجه
/ �رد تو را ترک ا� در هیئِت فرشته/ ووار  ه درون آمد ودی/ قطره از شKاِف دیوارآن 
و / تو را صدا اش اما دومی/ �ند اش دهان  از می ِ� اول �ه شعله ست آتشیاین 

 /د�و1 اش  ا تو سخن می چهارمی و/ آید  ه دیدار�اه اش براِ� دیدار می سومی
ما تا / انتها ست بی آسمانی اش و قلب/ ِ� مر1م پنجهاما  نور را  افد داشت می چشم بی
هزار  چهل/ �نند هاِ� اشِک شما شروع  ه سخن می نخ /آی*م سِر سوزنی ذوق �ن*م می

  !شوند عاقبت شKافته می/ ماننِد ژاکتی ها آیین و تمامِ / است  ینهیدر *ک آ  چهره
  



١٥٦ 

  اند دِر آسمان هاِ� در�ه ها بچه برف
   ه منصور *اقوتی 

دفتِر  /ها خاک �ردند چالهچاه و را در  شانخودو  /ام راه افتادند و رفتند ها از خانه �تاب
:اهاِ� :ارسا از / :اره �رد درآورد و :اره شخوددروِن هاِ� م ارک را از  عKِس بوم /آلبوم

ِ� آتِش  سرخی/ ِ� آدمی شرافتی پرهاِ� پر1ان در ش�فت از بی/ ها در �ر1ز و :ارِس سگ
ذهِن مرا روشن  و/ راهی �رده هم واره هم مرا/ ِ� این سال*اِن دراز و در س*اهیت س*�ارِ 

ها  فبر  /ا� تیر�اران شده است داده دل ا  ان�ار/ ِ� دِل آن جغد هر تکه /ه استداشت
چ:قی دود /  اقی  ِ� سفیِد اند*شه ها بر پهنه و جا:اِ� �رگ/ اند  دِر آسمان  ه هاِ� در بچه
/ ندقرار  زده و بی خجلت / هاِ�  اوجدان جاِ� خاک و جا�/ �ند عواطِف شدیِد خودش را می

اما ما امسال ماننِد *ک دور�یِن / *ا  ه سوِ� ماه بود /تا ماه بود/ سالپلنگ :ار  رشِ پَ 
آرا*ش و ژسِت / ا*م ز�الهان اِر  تلو افتاده در / ِ� ذاِت خود را از دست داده Kاسیع

   شود ذره آب می دارد ذره /هم ِ� �ر�ه برفیتند*ِس 
  

  
  
  
  
  

  تر از سؤال است قِد خدا �وتاه
و رازش را  ه قتل / �ند ا� �مین رازقیراِه تا بر سِر / �شد یشقا*قی نقشه م چرا در زمین

ها  و و سنگ/ هدخوا را غذاِ� دهاِن شقاوت می انسان/ ها در ر1شه چرا دنائتی/ برساند؟
  تو ِ اگر آتشی  ه دست/ چنان �ه بر ُ�ل/  من ِ اند بر قلب شبنم نشسته هاِ�  ر1زه /یت*م؟ را
تر از  قِد خدا �وتاه/ د*�ران  ه �ار خواهی برددِل  زآن را براِ� زدودِن سرما ا/ *فتدب

  نشسته در :شِت وفادار�  خداپرستان  �ِ  قمه و/ سؤال است



١٥٧ 

  وطن و مرغاِن هوا
ِ�  سرخی و/ مرا یزن و ُ:ک می/ �یرانی می مثِل س*�ار سرود� را تو هر ص ح

ِن هوا وطن را مرغا/ زده  ه دسِت مسافراِن توفان سِر نخیدهند  می/ هاِ� در1ایی فانوس
ست  ا� را طه /:اشد وطن از هم می و /دارند ِ� آدم*ان ارزانی می بر پ*شانی/ چون فضله

شفX �رِگ خو*ش را هنوز  اما/ هاِ� ابر ِش چشم ارِ و / �*سوِ� انسانبیِن خاکستِر 
/ هاِ� ز1ِر خاک �ه آن همه جامه/ ام همِن �ذشت چه شKلی داشته است/ شناسد نمی
ِ�  ها تجر�ه /�وچِک *ک قندِ�  سپید�/ آورند؟ ان را د*�ر  ه *اد نمیهاِ� خودش جان

ات  لن�ِر زورق و / شو�  تر می اما تو تلخ /سراید از همان سِر ص ح را میخو*ش 
       �سسته از دوِد س*�ار

    
      
  

  
  
  
  

  بنِد ثر1ا �ردن
و از آن / ر زدهایی س اندک جوانه اندک /ا� افتاده بود شمشیر� �ه در �وشهِ�  دستهاز 

در دورها  ه / در *اهو1ی در�ه/ و آدم*انی شKل �رفتند/ ها سرهایی رو1یدند هجوان
هاِ� تو جا در ز1ِر :ا این /بنِد ثر1ا غافل �ه �ردن/ عمرش راتماِم سر �رد  1یجو و   جست

عاقبت ندانست �ه / دماِ� ص ح هر چه اند*شید ا� تنها تا دم د*شب ستاره /رو1د می
 ا نهایِت �سی / *ا هش*ار است ام مست و ذهن/ اد است *ا پر1شانمن ش جوهِر جانِ 

و  /�ذارد  ه روِ� چشم می /بوسد چیند و می برمی�*اهان  سرا:ا�ِ  را از وت  ِ ن�اه/ ظرافت
  این جا  اقی مانده جاودانِ�  ا� رفته/ ات را چون میوه در دهان سخنان



١٥٨ 

  ِ� �ودک امپراتور� 
من / شود جار� می ا� چشمه /اش خSعزِت و از / رسد ت میِ� اوِج لذ سنگ  ه نقطهتا 

خوش�ِل شود از تکراِر  خسته نمیتو �وهی هستی �ه  /روم می  شیرجه در در1اِ� اند*شه
تِن خاک را شخم  برهنه ی دست /�اِر هیچ نص*حتی ن*ست و �وِش �ودک  بده/ خو*ش

شب است و / ال رفتن راعشX  ا �ند از �وهِ  ممنوع می/ مرد�  ه س*ماِ� �او/ زند می
تاجی �ه جواهرش از / آ*ا �دام *ک برتر است/ زند هاِ� س*اه را خS می اخالق / ه ما

 /برف ماننِد پرِ�  تودهاز او / ودش  شKافته  *ا متکایی �ه اگر/ ست ا نشاo و رهایی
  را ُپر خواهد �رد؟ زمین و زمان

  
  
  
  
  
  

  فقS براِ� تو
من / شKستم در هوا می/ فرود آید�ین  خشمر تو خواست ب اگر دستی بودم �ه میمن 

اگر نانی من / ر�ودم تو را می/ قبل از سقوoِ دل/ ا� بودم و هواپ*ما حامِل تو اگر فرشته
اگر من / �ردم تو پرواز مینوِر  ه سوِ� / �ی از سفره *ا از تنور هن�اِم �رسنه/ بودم
/ سرما وقتِ / ا� و اگر ملحفه/ *افتم دسِت تو را  ه هن�اِم رقص می/ مالی بودم دست

 / *افتم تنها در شِب پهناوِر تو حضور می/ اگر ماه بودم/ مرفت ات �نار نمی َدمی از بدن
تنها میز�اِن شبنِم تو / و اگر شقا*قی/ نشستم تنها بر شقایXِ تو می/ اگر شبنمی 

اِب  اِغ فقS  ه خو / ن پروانه�ه چو/ م�ینی هست حاال تنها رؤ*اِ� �وچک و غم /شدم می
   آ*م تو می



١٥٩ 

  خانه و انسان
۱  

 ا / ست هر خانه انسانی/ �اِن مؤدب اش  ه مرده درون  و اش*اءِ / ماند اتاق  ه تابوت می
هر انسان / ماند  ه آدمی بر دار می/ و چراِغ از سقف/ اش :ا*ه پنجره و ناودان و سنگ

 ه :اداِش / را و اش*اء مؤدب و شاد/ اش  ا ر1ه و جر1اِن خون و پوست/ ست ا� خانه
  بهشت ن*از� ن*ست

۲  
من  �ه /تو1ی داِر �مد دِر آینه/ اند ها آو1زان انسان/ تهاِ� رخ از چوب/ ل اس در �مدِ 
 هنوز/ اش �ه  ا ان�شتاِن سر�ردان/ اوِ� رفته است جانِ / عطِر هر جامه/ �نم می ازش 

/ بخشد شرافت میا ر  انسان �ه/ هاِ� اوست چلچراغ چشم /�ند نوازش میدارد را موِ� �*س

  �ند خدا میاو را / برد  اال می

  

  

  

  

  

  افعاِل مرده
جا  این/ نما چراِغ راه مثلِ  نم  خونِ و /  ها ماننِد جاده و نان/ ماننِد ماشین وت  ِ ها� دندان

از رفتن و �سی را برحذر دارند / اِر او سخن  �و1ندثاز آ تا/ نمانده استد*�ر روحی 

�ه حتمن راننده / هاِ� پلنگ چشم شود سِر چهارراهی �ه میروشن  /ها �رگِ�   ه محله

نانی  /یِ� رن�ین سِر سفره /آورد میدر ی ما را از :اهاِ� خودش �فش!/ تسل*م شودن اید 

و   ان� �و1د �ه �رسنه و می /�شد ق*مت را سرمی شرابی �ران و/ زند �رم و تازه را �از می

تا من مثِل سنِگ تنوِر / داقتی نمانده استجا د*�ر ص این!/ دارد �ان را دوست می تشنه

    میرم اش برا� /اش تب �نم برا�/ نانوایی



١٦٠ 

  هاِ� مدرن  بر�ر1ت
و / ما همهر�انی را فراموش �ردهاِ�  درختو  هاِ� انسانیت سهرهمن در آلمان 

از هر زدن  تن/ ندا ه ه خاک سپرده شد/ ند وا هام افتاد تر1ن اموِر انسانی از دست ناز�انه
جا �ه   ه آن/ �شانید را  ه دن*اِ� درجاِت ز1ِر یخ  ه ناگز1ر تو/ �ی ه سرسپرده�ون

 اش همه ها �ی َلهانه َله/ خدا*ان  ه شدت خودخواه و خانه/ خانه دارند �لفتِ� اه پوست
  ِ در مقابل/ رندبَ  اگر چه در فقر  ه سر میاما  هاِ� ما �ی محبو ه/ ١ِسنت  براِ� ن*م
/ وارشان خندهاِ� پروانه  ه خاطِر لب/ شان صفا و صم*میت ه خاطِر  /شان عظمت
درجاِت  در ز1رِ / �ذارد می ودسج ه سر  /شان و آب در خاِک :ا� /�نند تعظ*م می�*اهان 

خارا و صبورتر1ن  /شوند هن�ام پیر می ها نا ه میوه تر1ن مقاوم/ جا ها این جان یخِ 
�ه  /ندا فراموش �رده و جانورانی �ه /جا این ک معده  ه جا مانده استتنها */ �ر1د می

   !توجود داشته اسهم چیز�  ه ناِم قلب  /روز� روز�ار� / خاکی پهناورِ  �ِ  در این ُ�ره
  ۲۰۰۷زمستان  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  واحد پول در اروپا  ١



١٦١ 

  طور براِ� خودش همین
مثِل آن  /جا افتاده مثِل این سن�ی �ه این/ خودش هست طور برا�ِ  شعر هم همین

هایی �ه  مثِل برف/ هاست ِل :مِپ بنز1نی �ه منتظِر ماشینمث/ جا ا*ستاده تی �ه آندرخ
هاِ�  و چشم/ اند  انوانی �*اهی نشسته/ انداز ِ� چشم در ز1 ایی/ اند سفت و سخت شده
 دو:ا*انی  آن /هاِ� �ناِر راه ز�الهاین / هاِ� طب*عت ن*ست در :ا*ه  �ار�  آدمی را تواِن دست

هاِ�   سKه ِ سر در سخن شان �ها  انو نرد/ تند�ار�  ه  ارهاِ� روحی نداش�ه / بودند
طور  شعر هم همین/ شKست میهاِ� :اک  ا خاک را  شان پ*مان و :ا�/ آسمان داشت

/ �ند می اشKی را جار� آذرخِش چشمی *ا  /اش ِ� زنانه ز1 ایی از و/ ستبراِ� خودش ه
     نشیند می لبی�ناِر خند بر  ماننِد لب بو خالی خوش*ا 
  
  

  
  
  
  ها آخر1ن

/ هم*شه آخر1ن دیدار/ ان*ههم*شه آخر1ن ث/ هم*شه آخر1ن ساعت/ هم*شه آخر1ن روز
/ مانند و *�انه بی/ ُ�لی د*�ر را/ � د*�ر راا بوسه /� د*�ر را در خو*ش دارندخورشید

ماه زمان شب بودن و  هم/ ف تبدیل شدید چرا  ه خار؟ا  ه �سو چر / هاِ� من ا� اشک
�ه در  /تو را چنان وس*ع �رده است/ بودن ِ� شاد� بوسهزمان آغوِش غم و  هم/ بودن

/ است  اش را ترک �رده رؤ*اها� شادِ  د*�ر شهرِ  نسانا/ �نجی *ک ناِم *�انه نمی
شاید آخر1ن چیز� / بر  ادرفته بن*ادهاِ�  *ا/ بن*اد و  اِد بی/ اش را شهرها�شاِد  رؤ*اِ� 

ُ�ِل / َبَرد ر� هستم �ه از خاطر نمیمن خا/ �شایند هان  ه سخن می�ه د/ *ا �سی  اشند
 �ِ  ستاره/ در �من ظلمتی هستم �ه همواره  ا خود حمل خواهد / را خنِد تو آن آخر1ن لب

  را تو �ِ  آن آخر1ن خداحافظی



١٦٢ 

    آواِز سKوت  
 اش  ه ها� اعتنایی و در بی/ هاِ� بلندترش شدن در محوو / عقاب در پروازهاِ� بلندش 

 /میرد می�ه عقاب / رود �ه عقاب می/ شود �ه عقاب می/ ستا �ان �ان و چرنده جهنده
�ه  ا رنِگ / ا� بر آن نشینا و پروانه/ حی بلند ـآید ـ  ا رو  برمی  تو ِ نیلوفر� از خاک

بر دو:ا راه  �ه/ � اما نیز هستزار  لجنجا  این/ دده مییی را سر ز1 اِ�  نغمه/ اش ها�  ال
�رازان  /دارد را  ه د*�ران ارمغان می دوزخ �ِ  دشنه/ دسته دستهش ا نو دستا/ رود می

 ه جانِب / ها و عشXِ من چون شیره از ساقه/ آواِز سKوتاز شنیدِن  اند ناتوان
   رود  اال ِ� عقاب می بینی جهان

  
  

   

  
  
  

  ا� انتظارهاِ� ش*شه
 شما حاال شاید!/ ِ� من چاره بیعاشX و هاِ�  جملهآه !/ جواِب من هاِ� بی نامه آه

 جا این/ !معشوق دشوار است درِک جاِن  غرنِج / فهمید تر می  ه سنگ راسKوِت 
ماننِد / این شهِر :الست*Kی /پندارند میصابون را ماه / از ر1سمان هاِ� آو1خته ل اس

/ ه استدی1دود رو / و بر سِر آدم*ان  ه جاِ� �*سو/ است  توِپ  از� مچاله شده
تا / دل ِ� شKسته هاِ� این شانه و �و*ا سخن/ ندا ها را قرق �رده �وچه/ بند قد*ساِن غداره

 /راشان  ه دن*ا  ها� و :شِت :ا زدنِ� �*اهان  مستی حاال من /ابد شنیده نخواهد شد
�راِن  �ِ  �ه �ره/ شKسترا  توانم عصاِ� اد*انی تر می خوبو / فهمم میتر   ه

�وچِک آه ن ِض  /!قنار�  سرِخ آوازِ آه صداِ� / ساید می ثر1اسر  ه / شان ا�ه عقده
      ندستا� ه ها ش*شهانتظار تماِم  جا این/ دارد میبر   َتَرکتبرِک سنگ جا  این!/ پناِه او بی
  



١٦٣ 

  شیپوِر اسرافیل
�شت  خواهم من  از ن/ �ردانند  ازم از آن دن*ا بخواهند �ردنی هم  لگد و :سحتا اگر  ا 

 ه م*اِن  /براِ� هیچ نند  ه تو� هایی �ه پیله می  ه م*اِن آدم / ه این دن*اِ� خیلی تخمی
 �انی �ه و رجاله/  اش براِ� ز1 اپرستی پیچند می  ِ� پروانه  ه پر و :اچه �ه �انی ر1شه بی

  �ذارند �ه شمع جا نمی این/ دنزن را می � شقایX  دِر خانه /و  ه خاطِر جاسوسی از جهل
*ک تو  /فرازده را ب*انافراز  �ردن ها�ِ  آرمانحق*قت و / اش شعلهِ�  تماشایی قامتِ  در

 /آید بیرون می ه ناپذیر  شKست /مرغ تخم درونِ  عشXِ من ازاما / جن�ی هستی خروس
در آتش شنا   /دهد ل مییشKتخورشید را / اش از زرد�ُخرد ا�  چنان �ه تنها تکه

رو حتا اگر ُمشت  از این/ �ند شن را عاقبت دیوانه می/ طور براِ� شنا �ردن همان/ �ردن
 �ان زنده داد�اهِ  بیاین   ه/ خواهد از آن دن*ا نمید*�ر اردک / دنگ در �ار  اشدو ُار 

   ازآید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٤ 

  خدا فقدانِ 
 /واال �ِ  ستارهدو دون و *ک آدِم هن�امی �ه / د بدوِن خداتاب می خورشید براِ� چه

 /تابی تو براِ� چه می/ ؟ی سِر سوزنی تفاوتشوند ب  ه خاک سپرده می نِگ همتتن�ا
/ ؟در �ار ن*ست قضاوتی نورانی و/ زند این �یتی معنا تن می هن�امی �ه از پذیرشِ 

�ه / *ا هر جایی/ "او�رایینی"خواِن  آوازه�رد و  دورهرود �ر1ان در *اِد آن �ود�اِن  می نخی
/ !میرند در فقر می/ آسمان از زمین وجانِب ا� �مک از  ذره و بی/ شوند در فقر زاده می

شان را  �ان  ازماندهو / �ه خیِل عظ*می از اختران را ُ�شته است /آن فرد�ِ� در1غا �ه برا
من همین پیرمردان  خدا*انِ !/  شود رشید بر :ا می تنومند و تند*سی/ غارت �رده است

از ص ح تا  /ز1ِر صفر و در زمهر1رِ  ها در �ناِر خ*ا ان�ه  /و پیرزناِن نزار� هستند
   �ی ر :اِ�  ساoِ حقیِر فروشندهد رود  اد می عمرشان بر/ دیر�اه

  حاال د*�ر )/ زمینی یلو پ*از و سیب*ا دو سه � /اش فقS *ک قرِص نان �ه محتوا�(
  د؟براِ� �ه بدرخش/ آب براِ� چه/ تفاوت بر  االِ� این خاِک بی

  
  ۲۰۰۷او�رایین، زمستان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٥ 

  هاِ� ابر�  سال
من درختی / ام را در آن سخناِن دل بخوان/ ِ� ُ�لی را هاِ�  از شده اگر دید� برگ

منت / سرانجام  ه نحو�  یز1را هر دست/ زنم از مرهم  ا این وجود تن می/ ام شKسته
را  ا� هر روسر� / وتِ�   سر�  بر بی/ و اگر سر نداشته  اشی/ وت خواهد �ذاشت بر سرِ 

س*اِه ساِر  نگ ه *اد آر س/ !هللا را سر1ع  ه *اد آر حزب �ِ  توسر� /  اد روان دید� �ه در
اما او در هوا / اش �ردند سن�ی بودم �ه  ه هوا پرتاب من/ !ِ� سبز را ساله ۱۳دختراِن 

هر�ز د*�ر و  /آسمان م درنا �م *ا رفت  ه جاهایی/ اش معلX ماند  ا دو چشِم هراسنده
اسید  ها آن دست و/ ابر داشتند/  ه جاِ� ر1شها  آن صورت /ن*امد از   ه این زمین

جلوِ� و  /آید اش می وِن صدفدر حلزونی  ا ِهللا / ِ� الله و *اس سالله بر /نددی اران
      �ند را اصالح می  خودش ِ صورت/ آینه

  
  
  
  

  ِ� دستاِن تو دو ماهی
ا  ه اعتن بی/ دوست بدار� او را از همان آغاز/ وار مجنون  تو شاعر زاده شد� تا

ست �ه  مرا زمینی/ ن خورشیدش تو1یتر1 ست �ه درخشنده مرا آسمانی /ِ� او اعتنایی بی
 آِب  تر1ن تو1ی شفاف/ مروار1دش تو1ی  ست �ه *�انه مرا صدفی/ اش تو1ی ز1 اتر1ن جز1ره

اند*شه و  تو1ی خوش/ وهِ� هر � تو1ی مغرورتر1ن قله /اشِک هر سرچشمه /هر چشمه
 شخود/ ود�ه  ه مجنون انتقاد �رده ب ١ا� حتا شاعره/ ِ� هر  اغ تر1ن پروانه رنگ ُخرم

و :ا بر سرزمیِن از اسراِر تو / داشت تو را دوست می /ِ� د*�ران  وارتر از همه مجنون 
�ه / ست �اغذ�آن   اطلیتِ /  تو ِ ِ� دستان منِد دو ماهی طلوِع شKوه/ �ذاشت سرودن می

oاش هست*م ما خطو     

                                                 
  زاد است منظور فروغ فرخ ١



١٦٦ 

  ِ� نرد  از� 
رتی  ه  شاو من / دو استخواِن مردم سقف شده بو / ر1چه از نور بود در ظلمتش دِش 

 ه جاِ� پرده فک آو1زان شده  /نددو قفس بودام  ها� و چشم/ �ف نداشتم براِ� �سی
/ سرا حKایتو / ِ� جانوران بود از جنِس پنجه/ و هر *ک از چهار دیوار/ ظلمت ازبود 

�رمازاِ� چرا ابلهان �تاِب / سفید بود/ ِ� شوفاژ بود ِ� طو1ل و فلز�  هیجده ت*غه
 و  ا او/ دهد  ه چاِه ُپرjول دل میه نیژ مچرا و / ازند؟ندا دان می را در ز�اله "فردوسی"

اش را بر  چنین �ه چن�ال /مان متفKر شده است حاال د*�ر �رگ هم برا�/ ؟خوابد می
خورشید قرِص / !نو*سد �ند و چیز می  ه آسمان ن�اه می/ �ذاشته ِ� خو*ش پ*شانی

�نار ام  ِ� چشمان دو ستاره رو�ِ  تو را از سو�ِ �*و من  /�ند �ی مصرف می ضِد حامله
 ه / هایی �وچک مثِل دهان هایی نقطه/ �ه در شش طرِف این تاس/ بینم می/ زنم می�ه 

  از ظلمت  از زمهر1ر و فر1ادند
  

  
  
  
  

  آسمانی سر�ردان
/ ؟"تان*ا"/ �جایی تو«:زند و فر1اد می /رود می پ*ش آسمانی سر�ردان در جن�ل و �وه

موجی  ه / ا �م �رده استر  شا� هستم �ه ت:ِش قلِب خود و من ستاره/ »!من �ِ  جوانی
و من در1ایی / »!ِ� من �ی زنده/ ؟"ا*نتا"/ �جایی تو«:فر1اد �ه /�شد و سرمی � هر سو 

�جایی «:زند است و فر1اد میمرد� در ظلمت / هستم �ه ر1شه در چشِم عاشقان دارد
جوِ� و  زنی  ه جست/ مرده هستم بی تو و من �بر1تی/ »!مشعِل من/ ؟"ا*نتا"/ تو

جا در زنداِن  اما آن/ ودر  می  پ*شهاِ� جهان  سلولی خستین تکتا ن/ هاِ� عشX ر1شه
  �ند  *ا سِر نخ را �م می/ شود سِر نخ �م می/ ظلمت



١٦٧ 

  قبور قاصدانِ 
 در �ارا�  نه نامه جا �ه آن /تو آمدم �ِ   اشانهین � ه وا:سمن / براِ� تازه �ردِن دیدار

تو  احوالِ  �ه خبر از/ تنها خاک بود و خاک/ نه اینترنتی /نه تلفِن همراهی/ بود
 از ز1ِر اشک نما*ان/ *Kی اندک و *Kی اندک�ه / هاِ� �وهی �نارش قلهو / داد می
واق  هر َدم واقمثِل سگ  تا/ د*�ر هیچ غ ار� فاش*ست ن*ست جا این/ ندشد می
ِ�  در همان رده �ه شهرداِر شهر /دیدم را جللا� بزرگ و م مقبره ١در فاستف/ دن� نمی

چون  �ه تو جا برف بود آن /!براِ� خودش ساخته بود/ نخستین و نما*اِن قبرستان
خواستند �ه  ه خدا ا*مان  و خارها می/ بود� اش خوابیده در ز1ِر خاک/ ا� ِ�ل دسته
جا هم  در آن اما/ تو  ه قبرستان آمد�/ براِ� تازه �ردِن دیدار  ا من/ !دنب*اور 

 ه / �ه هنوز از ابلهیت/ نشناس را هایی :ش*مانی آتش و/ هاِ� ط قاتی را دید� اختالف
وقعی / و �سی  ه شعرهاِ� نوشته شده در ز1ِر خاک/ ندفروخت هاِ� مرده فخر می آب
   نهاد نمی

  
  

  ظلمت برادِر ظالمان و دزدان است
ماننِد / �ان رجاله در جنگ  ا/ نهجاودا من  سخت خواهد بود جانِ / ماننِد تو ا� خنجر

تر1ن  �ان در :ایین رجاله/ عاشقاندیدار  ا در  /تا ابد نم  ِ نرم خواهد بود دل/ تو ا� آب
سرافراز  ه / ها در هر خاک �ه بخوابند اما عاشقان ماننِد دانه/ اند جاِ� جهنم نشسته

ِ�  � از دستها هه تن زد�/ د�نن ظ*م میتعتو  ه  و مردم �ان واژه /زنند سوِ� آسمان سرمی
/ وفادار�  ه نور و آب/  چKاند میِ� عشX و عدالت را  ات ماشه و دست/ سالحی شدن

برادِر  ظلمت/ است و قرار را از قلِب من ر�وده/ من �اشته �ِ  اند*شه فشانی را در آتش
میهنی را *ا / میهنی نداردظلمت  /ترسدر دسِت  اش دست/ ان و دزدان استظالم
    دشناس نمی

                                                 
  شهری کوچک در اوکرايين  ١



١٦٨ 

  د�رد*سی
 ه دن اِل /  اما  از  ا این حال/ د اقی مانده بو  ِ� �بر1ت از عمِر قوطی فقS *ک دانه

هایی  ها ُ�ل و �وش/ ن�یهاِ� س ست  ا چشم �ورستان عینKی/ !دو1د منفعتی هن�فت می
و / !فشان بود سرشار از آتش/ ش  ه خارا عشX/ این آدم روز� روز�ار� / خون  بی

 از عمِر چشم فقS *ک قطره اشک!/  محتواِ� جام/ شKل ِ� عنKبوتیاش  ه دن*ا نفرت
ا� از  غنچه/ !بیرون ب*اورد را نزولی /خواست از هر منظره اما  از می / اقی مانده بود

/ ا� قرمز غنچه/ افتاده است بر خاک )چنان �ه از آغوِش مادر(آغوِش �رِم ساقه
ت را فدا خودناک  معطر و طربجاِن  اش  �ه تو حاضر� در راه/ ا� معصوم و :اک غنچه
ِ�   ه اندازه اش شرافت و/ عنKبوت اش  ه شKل و شمایلِ  این �ه امروز اند*شه/ �نی

    !ِل صداها بود�لستاِن ز1 اتر1ِن بلب/ اش یروز �وشد/ پرد ش:ش می

  
  
  
  

  مدورش عینKی  ا دو پولِ 
این / ر �ه نه تو را؟اگ/ اند را �م �رده �سی چه/ �ر1ند تلخ می �ه دارند  ادهااین 
�سانی هستند �ه  /نه تو را؟�ه  اگر/ �نند جو میو  چه �سی را جست/ قرار هاِ� بی آب

/ �نند در تا ه سرخ می و �سانی �ه آسمان را/ دهند فقS مرگ را  ه د*�ران قرض می
سه �ور را / مدورش عینKی  ا دو پولِ / روند راه می  ا� ش*شه یهای بر زمین :ا*ان سنگ

ل اسی  آورم و از چوب ام درمی ِمه را از تن من/ !)آن هم  ا ادعاِ� سپور بودن(دنر1آف می
�ه / ن اِل انسانی بودتماِم عمرش  ه د �ه/ شناسم قلبی را می ن*مهمن  /آو1زم می

ها را  ه جن ش  شاخه/ اش ِش �لماتوز  و / دشهاب را  ه د*�ران قرض دهن اش ها� چشم
       !ندور در�*ا

  



١٦٩ 

 َ  Sعدهافق  
دیرهاِ� / یرفقS  عدهاِ�  س*ار درا  اش جنازه�ه / شود �اهی آدم مرتکِب مردنی می

از  خسته و/ است رود  ا ب*ا انی �ه درآن نشسته قطار می /رد�ی تحو1ل می/  س*ار  عد
ها  تو �ومه/ ابر� هستی  :اره تو/ ام در ا*ستگاه ا*ستاده �ه/ �ند مرا :شِت پنجره ن�اه می

 ش*شه برا� و قلبِ / :ا*اِن تیرهاِ� برق هستی هاِ� بی و س*مت/ هایی هستی و �ل ه
ها  و َرشک از سِر چراغ/ ِ� آدمی چارچو�ی �هنه دارد ز1را اند*شه/ ه استیخ زد هم*شه

نشانی از / سرانجامتا م�ر / �ند سفر میها را  خورشید سراسِر سرزمین/ دارد دست برنمی
ابر�  مرتکِب آسمان / راهی براِ� راهرواِن آینده را و شاه /ب*ابدهستی را  ِ� سرودِ  سراینده

  �یرد  تحو1ل می  س*ار دیر /آدمی را اش سالی خشکتابوِت �ه / شود �اهی می

  
  
  
  
  
  

  چه  اید �ردها
سِن تو خود  ه خارهایی تبدیل  / ه ثمر بنشینند و/ ُ�ل بدهند چه  اید �ردها تا ب*ایند و

فقS ظلمت بود �ه ما را تعبیر / شKسته ات بود ها� و  الی �ه در سال /شده است
�ان  فر1اِد مردههنوز از دِل در1ا / چید :ِس رؤ*ا برمی رؤ*ا ازو �بوتر / در �ذشته �رد می

/ ِ� :الست*Kی ِ� خالی و مچاله و  طر�   آشغالِ� آدم*ان ماننِد ها  و اند*شه/ د�ن غلغل می
ِ� دهاِن  اد  �ه طعمه/ آش*ان دهد این چه �ناهی را :س می  تاوانِ  /روند  ه ساحل می

چه / ؟دفرا ب ال/ چKند اش می ر :ا�هایی �ه د تنها از اشک /این سوسن چرا  اید/ است؟
 و/ اند مثِل دندان ر1خته ساعت اعدادِ / ندشینن�ردها تا ب*ایند و  ه میوه و مراد ب  اید

  اند  ته ا  اِد مرگ رف/ برفمثِل ناخدا  �*سوانِ 



١٧٠ 

  استسِن سبِز سرو عمود� 
ِ� ها سنگ ِ� ب*ا ان از و بیزار� / خو*شِ�  شKستهخسته شدِن چشمه از جوشِش 

ها  ُ�لنشستِن / �ی و ز1 اتر1ن فصِل زنده/ سِن سبِز سرو عمود� است/  بو قل �ِ  مدعی
ِ� ما  دوستیِ�  هر شعله/ ِ� �ود�ی ر �وچهدها  ِ� �تاب و  از� / ِ� مدارسها بر ن*مKت
�ان از خاک  مثِل پرنده/ ا� در پ*ش نس*ِم آشتی سِت قهِر ما راو هر د/ ا� بود را پروانه

*م دانست نمیاصلن / �رد مان در اوِج آسمان پرواز می و خنده/ چید*م دانه رؤ*ا برمی دانه
حاال / !خواهد �رد ها ظلمچه مان  و این �ه ظلمت  ه :اها�/ را  هاِ� در راه وزِش تابوت

هاِ�  �*الس  ا/ درختی شKفته/ این زمین/ و عظ*م از هر �وشه �ناِر این تابوِت مدور
 حاال/ آو1خته اش ها� از شاخه هاِ� *اد و *اد�ار�  و برگ /سخن و آل الوهاِ� ن�اهی

ناِم جهان پخش و :الاند و  در جاهاِ� �م/ �یِن آن  اغ هاِ� غم ِ� قنار�  مانده  اقی اندک
   تو ِ ِ� چشم ستهز جوشِش آوازهاِ� شKو من خسته ا/ د*�ر خبر از *ک بی

  
  

  نام در  طِن خاک ا� �م دانه
تا  ه /  ه من نامتا / هاِ� تو �امعطِر منتظِر  /مهست  نام در  طِن خاک ا� �م من دانه
ها  �ونه اسب این �ه/ اند شاید خبرها آتش �رفته/ د ه من رشد ب*اموز / �ی بخشد من زنده

�ه /  از�شت رفته است شاید خورشید  ه سفر� بی /سوارند و از جنِس دود  بی
�ه �وه / اند ها همه مرده شاید انسان/ اند براِ� خو*ش از واژ�ان ساخته جای*ان شمعی این

و / �ذرند در زمین سوارانی از دود میو / آورد معاشر درمی/  خودش ِ ها� فقS از دنده
 در چنان تو هم/ ِ� خاک در دِل خاموشی/ �نند هایی از شاید در آسمان پرواز می دسته

/ اشِک �*اهان �ِ  �ننده :اک تیدس/ ِ� بر�ر1ِت  اران هندن�درو / انتظاِر داسی هستی
/ ندنشسته بود ا ترس و لرز / در قطار �هِ� آرزوِ� آن آدم*اِن فقیِر او�رایینی  برآورنده
 سته س*�اِر جاساز� شده  چند /آمیز از مرز و مرز�انان :س از �ذِر موفقیت تا شاید
  لهستان�شوِر د در نتر  فروش  ه اندک ق*متی ب*ش/ را انش فرسوده ِ  ها�ِ  در چمدا



١٧١ 

  ُ�لی بر �ور� 
/ نم ا� براِ� درختِ  پرنده/ هستیِ� من  �ردم �ه تو درختی براِ� پرنده خ*ال می

ام در او  و پرنده/ �یرد  او اوج می ِ �ه سپیدارم  ه سو� / هستی تو آسمانی �ه پنداشم می
ها  و خیزاب/ ام را پژواکی ز1 ا خواهد داد �ه آوا�/ هستی �ردم �ه تو �وهی فکر می/ پر

د*�ر  شان  ه *ک در مدارها�/ مثِل س*اراتاینک فصول / شان امید� ها� در�  را در در�ه
ها همه سر  ه سوِ�  انسان /اند ها متالشی شده ند*شهاها و  احساس/ اصابت �رده و

/ نجابت مثِل فوالد  سقوoِ / س:ارند هاِ� روح می �ی و �وش  ه �ندیده /�ردانند ال میط
ی �و*ا در منجفصِل پ / ه استد ه بیرون ز  اش سر و از آن سو�  هدزمین را سوراخ �ر 
  ا� رو1یده وِر من �ه بر � /هستی �ین اندوه تو ُ�لی و/ م*انه نخواهد بود

  
  
  
  

  اضافه بودِن جالداِن بیرونی
ها  ه  و دل/ ست ا� آینهشم و در دو چ/ �ند می ا ش�فتی  ه �*سو ن�اه  �*ک سفید

  ه راستی �ه آن همه جالداِن بیرونی اضافه بودند/ دورزن هاِ� جوان عشX می سنگ
/ انت ن در درو نظیر دار1د چاقو1ی بی و شما/ در َتِک آسمان ست ا� ماه خر�زه /مابراِ� 

تا  ه / ُبرد یرا ص ا  ا خود م  هاِ� عاشقانه و نامه/ هاِ� آن شانه مار بودند تماِم دندانه
ِ�  انعKاِس حنجره/ زد �ه از دهاِن غار بیرون می  ِ� ظلمانی آن ناله/ مقصد برساند

ِ�  و �ر1ه/ دبر  دارد  ا خود می  اد ش�ه هنوز / تو آن تکه �اغِذ ناچیز� و  /ن بودانسا
ماننِد ِرشKی �اش َرشک  /آور است  س*ار �ر1ه ِ� من خندهو / آور  س*ار خنده من
/ ِ� �*سو د از سا*ه1وز  �اش تا هنوز نس*می س*اه می /رسید میقتل  رحمانه  ه بی

 /در  اِغ ُپرراز و رمِز آسمان �ه � ماه/ ماه از  ه خو�ی ندفتر � �ام میهاِ� مؤنث  سنبله
  ز1 ا ست ُموز� 



١٧٢ 

  الهام
ِر در براب/ *ا شاید هم ن اشد/ شاید َپِر �اهی  اشد/ هم تماِم آثاِر *ک شاعِر حتا ُپر �ار

فقS بر *ک دو / پیچKی چون تواند  می نم  ِ ذهن/ جهان این آغاز و :ا*انِ  ِ� بی هستی
 /اش روِ� هم رفته �ان �ه تماِم ستاره /یرود  ه سوِ� آسمانب:ایین  /ر بپیچد وسه دیوا

هذ*اِن الهام / جاِن تو�راِن  بیدر برابِر شعِر / *ا شاید هم َنه / اشند َپِر �اهیشاید 
  مام  اقی خواهد ماندنات /خدا بی ها و الت*اِم زخم/ است سن�یِن جانی ب*مار

  
  
  
  
  
  
  

  خورد جنایت در �هواره تاب می
بنِد  آ*او / خواهند �رد؟فرو�ش  دان در این خاکروز�  هاِ� ظلم و ظلمت شعله آ*ا

د*�ر دِل / شبی خواهد آمد �ه در آن آ*ا/ ؟رسیدخواهد   رهاییدسِت  ه / آب ان�شتِ 
/ اند ها دن*ایی سرد را زاده فهنط/ �ِر معشوق؟ ستم  ِ از دسِت �فش/ دها نشKن نازِک راه

ز1ر و در  را م�ر َشKر /اشک از ُغلُغلِ   �ان و پرنده/ اند آه شKل �رفته از بخارِ  ها درخت
ها   �تاب در وقِت اوراقِ  و / نقاشی ِ �ها پرده در پر و  الِ  /موس*قیز�اِن َزَ�ر و زوا*اِ� 

جنایت در / دماس ترس دارد در دهانی می/ ندز  �سی واکس میدارد ا� را  دلهره /ب*ابی
/ روز� بر �*سواِن ما خواهد نشست؟ /خوش خاکستِر خبر� آ*ا / خورد �هواره تاب می

از را هاِ� برف   دندان ِ آ*ا ِقِرچ قروچ/ شبی :ا*ان خواهد *افت؟ خورشیدآ*ا �شتاِر 
  واهد شد؟ها جانشین خ ِ� آتش و شادمانی  �و�ی :ا�/ عصبیت



١٧٣ 

  آهو :انوشتِ 
او ِاراده را براِ� هم*شه از  حتا اگر/ �ردان سرنوشِت سر�ین خواهی چه  اشد د*�ر می

از زمین توانستی تو اگر / اش جز بیدار� را نشناسد؟ و �فش/ بردارد و بپوشد و1زآ رخت
ت اگر از حر�/ اگر از غذا/ از آب توانستی  �ر1ز�  تو اگر/ اگر از هوا/  �ر1ز� 

 ست �ه دد�زمین / �ان نیز توانی �ر1خت فروما*ه از/ ستی  �ر1ز� اگر از صحبتتوان
در تلو1ز1ون و و / و در خ*ا ان و در اداره/ �ردد ِ�رِد خورشید روز و شب تردید می بی

ات برو*م  قر�ان«:�و1ند می صدا *ک و شان  ه ار�اب �نند تعظ*م می ها آدم/ در ب*ا ان
خبر�  وقتی �ه شما ُخرده/ خواهید چه  اشد ِت ما د*�ر میسرنوش/ »!زاده آقاِ� عنKبوت

  ِ� آهو در برهوت؟  شده  �م ِ از :انوشت/ ندار1د

  
  
  
  

  نهالی ناگهانی
توانند  می/ ها هیتلر *ک/ "هیتلر"�ونه *ک  �ه چه/ نهالی ناگهانی در ش�فتی قامت �شید

برِگ هزاران  رگ انندتو  می/ اش ها� ز1 ایی �ِ  � شمار  ن  ا وجوِد بیبرو1ند در این زمی
�ونه تو :شِم آن  چه/ ها را بر خاِک مرگ بنشانند؟ پروانه/ �لستان را  ه خون  Kشانند
�ه را هایی  ِ� آن همه آدم سر آمدنایی چه بر/ ن*ست هم اش حیوانی شد� �ه عیِن خ*ال

/ شان شدم نزد*ک آشنا�ِ / شدند من نزد*کِ  آشنا�ِ / �ی هاِ� مختلِف زنده در دوران
ه آن  �ند  شنا میتن�ی  از این سِر دلو انسان / است دور افتاده ی از آِب خودشصدف

قامت  /زند زمین جوانه میاین ها از ":اول سالن" دِ *ا در قلِب من فقS/ تن�ی سِر دل
تو / چیند برمی اش از آسمان ستاره ها� و سران�شِت شاخه/ �ند �نKاش می/ �شد می

 ه جاِ� تاز1انه  ه �ار / :ا*اِن این زمین هاِ� بی ن�ه در زندا حیواِن آن ُدمی هستی
  رود می



١٧٤ 

  خدا *ک اتفاق است
 در  :اشیده شده وارِ  �اهتا از این حروِف / هم  اتفاق ِ :ا� /�اش دسِت تصادف  شKند

�اش / �تابی سر در دِل انسان �ند و او را بخواند و/ هKشانی حسابی درآید�/ این جا
 شان هاِ� رن�ارنگ و احساس /آید ِ� درختان عمود بر ا اند*شهت/ هاِ�  اد بخوابند ناگهانی

�ه مثِل بر�ی  ه  اال / خدا *ک اتفاق است /نمیرند /نپوسند و نر1زند/ دسر�ردان نشون
مان را تنها *ک تهی ُپر  آغوش/ �شای*م  �ه می  ازو  ه هر جانب و ما/ افتاده است

ها دست  �اش هم  ه این جهت/ رد�ه راننده ندا سواِر ماشینی هستید ماش/ �ند می
  �ذارند و بر سِر  اد �اله می/ ندآور  فرامی

  

  
  
  
  
  
  

  شِن شارالتان
و / �ردد دن اِل مدرک می هاِ� آسمانی  ه در در �تاب در�ه/ را تبرئه �ند شتبر تا خود
ِ�  و �جایی/ تو �ند تقو*ِم مرگِ  مین یفرقبراِ� زمین / بندد دل می روحی  ِ مدفوع تبردار  ه

قدر نقاب  هر چه/ ِ� شارالتان *ک دانه/ ِ� شن میلیون دانهها هددر م*اِن / ؟ِ� من �ی زنده
و / نخواهد برد ِ� خورشید ره  ه خانه/ نقاب عوض �ند قدر هر چه*ا /  ه چهره بزند

�ه دِل �تابی  سوزد *ا  /�ند مینفرق  براِ� آتش/ د سپردحق*قت را  ه دسِت نهنگ نتوان
تبر تا خودش را تبرئه / خواهد برد *ا نه ِ� آرزو �ه �لید ره  ه خانه/ نیز براِ� فلزو / نه
  :اشد �ان را از هم می و ستوِن فقراِت ستاره/ شKند :شِت ما را در درخت می/ �ند



١٧٥ 

  چن�ان �ر�ه
ج�ِر  �ه/ هنه فقS قلِب حق*قت را نشانه �یرند /ست �ا هر *ک نیزهرا  اینان انِ سخن

را در آتش  او جالدان دِل م/ �نند میجماع   مرده ن  ا افکار� �ا مرده/ ودشان را نیزخ
ها  ُ�لاش را در :اِ�  قطره اند*شه این آب �ه قطره !/1دوز �و1ند نس �ذارند و می می
تخم در / �اِن عاشX و پروانه /هاِ� شما دارد چشممعصومیِت ر1شه در / ر1زد می

ِ�  انقالبیقلِب / ست ن شر1ران را سنانیسخناِن آ/ �ذارند می ِ�  شرها تر1ن آرمان ز1 اتر1ن
این  /هیرند� �از  را هاِ� دشت ُ�ل/ ست شان را س�ی و :ا�/ در1ا را  ه هم دوزنده

      ! �و1ند �ه جار� نشو اما  ه خون می/ ِ� آدمی هستند عاشXِ چهره  چن�ان �ر�ه
             

  
  
  
  
  
  

  �ند صداِ� من درد می
  چنان جار� خواهد بود و آ*ا هم/ تفاوتی ادهاِ� بیخواهد ُمرد از  ناین شمع آ*ا 

 ه سبِب  /؟جهان مهلِک جانِ از زخِم  /ِ� انسان از اوِج ناکامی /و جنون خون  ها�ِ  چKه
 ه علِت / �نند اجرت میمه دسته هابرها دارند دست/ شان ِ� حاکم در سرزمین د*Kتاتور� 
/ میرند می/ پوسند پژمرند و می یم ها دارند ُرستنی/ ِ� مزارع �ار� و ب*مار�  فقر و بی

از دسِت زنداِن / نم  ِ ُپررمز و راِز جسمر1ز و هاِ�  و سلول/ �ند صداِ� من درد می
ند دار / اش ُپرقفل ها� و در و پنجره/ اش و1ران ها� و  ام/ اش جهان است بزر�ی �ه نام

  د�ر1ن می



١٧٦ 

  تاِج واژ�ون 
ما / :اِ� خرخاک*ان شده بود*م ک و همافتاده بر خا/ د*مو سقوo �رده ب ما از اوِج نجابت
هاِ�  شعلهخیِل  ه *اِد  و/ وجدان نداشت*مز1 اِ� در�ی از مفهوِم موِم / د*�ر چون سنگ

از  ها �ه  قصه ها چه چه برگ /�اشت*م را در هیچ جا نمی ا� پرواِز پروانه/ شهیِد شمع
/ ِ� خجِل آدمی چهره ها از دیدارِ  آینه/ اما د*�ر �وشی �و؟/ !�و1ند نمی ها حاال غصه

از سِر آدمی   نجابتتاِج   /اما د*�ر چشمی �و؟!/ �یرند  ه خود نمی �ه  ها چه رنگ
  سار است پ*ِش سنِگ :ا شرم /هاِ� جواهرش حاال دانه هر *ک از و / برخاک فروافتاده

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرافت
دِل  ه شKِل  جهان را و شاعر/ ِ� عشX ِ� چKامه چKه/ تر�اَند را می دِل سنگ �ِ  َسختی

و در  /�ذارم می ِ� تو در پ*ِش :اِ� زمستانی /را  از آتش ُ�لی ن دستهم/ ندآفر1 میخو*ش 
و جهان / شود خار ناخواسته زاده می/ نشانم بوِ� برف را می/ رنِگ پهناوِر دن*اِ� �الغ

 زانو  ه زانو�ِ  و ننشین!/ ُشسته نس:ارناهاِ�  �*سو هر�ز  ه اند*شه /هاست مادِر  اد
ا� سخت   ه ساقه �ه  ا دندان و دست و :ا /تر از آن ِ�رم ن*ست ن �ماانس!/ زاغاین 

   اش ن*االید  ه منجالب دامِن شرفتا / چسبیده است



١٧٧ 

  زند خوک تلفن می
رود �ه  و هر�ز از *ادش نمی/ مات دار  دوست �ه �و1د اش می  ه معشوق تلفنی ی خو�

اش سر  صدهزار آدم را هم جلو�  اما اگر سی/ نثار او �ند را ا� بوسه/  در :ا*اِن مKالمه
این / ن�اهی ن�ذارد بر زمین از سوزو / درد�  ه هم شاید �ه سر� برندارد/ بُبرند

 تبدیل دو مار ه ناگهان  /هاِ� آن پیراهن و آستین/ �شاید را نمی شخود قلِب   در1چه
من هر�ز / ست؟ِ� تو �جا ستاره/ اش شب است نام در ز1ِر این  اد انی �ه/ ندشو  می

دست در دست / و ن�اه در ن�اه و/ داشتن  ه سِر سوزنی ارت اo شوم راضی نمی
عاشقانه  دو در1ا/ در ز1ر این شبی �ه  اد ان بر�شیده است/ ی ا هیچ خو�/ �ذاشتن

بوسه از  دهند و ُ�ل د*�ر می بوسه  ه *ک ُ�ل/ �ذارند د*�ر می دانه در دهاِن *ک
/ را �ه از :شِت تلفن ا�  صداِ� دردناِک ماهی دوننش لن نمیاما اص/ �یرند د*�ر می *ک

    !دارداز زمین و زمان تقاضاِ� �مک 

  
  
  
  

  دستگاِه اطالعاتی در ستوِن فقراِت مار
 دو /�ر خبر نداشتند از  ادهاِ� توطئه/ �ردند و د*�ر را نوازش می داشتند *کدو َپر 

خبر نداشتند از / و�ردند  د*�ر عاشقانه زمزمه می داشتند در �وِش *ک" من"
ِ�  آتش از ه*مه/ ست یِ� معلق �ه چون دیز� / آسمان در ز1ِر این /ِ� تو چینی سخن

/ نو*سند ها را می دستوِر قتل/ �ان پِر پرنده و  ا شاه/ اهر1منان آورند پ*Kِر آدمی فراهم می
هاِ� *ک  از بهانه/ آن دو دهان*ا م از بهاِر شKوفاِن  اثر� نمی/ �ردم میمن هر چه 

ِ�  و هر مهره /دشو  هم مثِل تو مجنون می سنگحتا / براِ� دیداِر سه منقار/ دانه
در ستوِن  پنهان �ه/ �یرد ا� می دستگاِه اطالعاتیماهانه حقوق از  /بند چیِن �ردن سخن

        فقرات مار است



١٧٨ 

  شاعر� �ه ماننِد مرغ است
/ سالمتی را/ �ذارد اده  ه جا میج را در "فقS"و / رد�ذا �سی �ه فقS قدم در شعر می

 ه / در جامعه را هاِ� رایجِ  آ*ا �فش/ ها را �فش/ �ذارد؟ �ه میآ*ا سالمتی را در جیِب 
هر روز آب /  ا آن �ه من خوِد خوِد ن*ستی هستم/ دهد؟ �دام ب*مارستان حوالت می

ند شد خاموش خواه/ انسان �بر1تِ  *کآ*ا بدوِن / لی �ه تو هستیدهم  ه دسته �ُ  می
 پندارد می /این شاعِر ماننِد مرغ در عزلِت خو*ش ُقدُقد �ننده/ ؟ آسمان ِ میل*اردها شمع

  همه از س*م / ِ� آسمان َدم و دستگاِه �السKه اما /�ه تخِم خودش طالست

  
  
  
  
  
  

  *ادش  ه خیر
و !/ خو*ش چKاَند از چشمِ  ها �ه نمی چه خون  /وتاِ� مهر�اِن ه  �یره  ه *اِد دست دست

/ �ه در صدفی َمسKن �ز1ده/ �وچکو است  قدر تنگ شده آن/ در1ا براِ� دیداِر تو دلِ 
و نوِر پرنده / دید اما در1غا �ه درخت آواِز پرنده را نمی/ اش من درختی بودم و تو پرنده

از درِد دور�  ا / دهد ها �ه نمی چه خراش ا ناخن ش را ِ� خود آینه چهره/ !شنید را نمی
 �هو ماهی تا / ِ� �رِم م*اِن شانه و �*سوِ� تو آن زمزمه /ه زالِل تودو چشِم چون چشم

ش خود/ �رداند و ِ� خالی رو� برمی از خانه/ هم فشردهاش در  هالک نشود و قلب از غم
ِ�  پیروزهروز بودم و تو  �ِ  ان�شتر� من / ا دیر�اهند ت� می ُ�م ها  را در جمعیِت خ*ا ان

آغوِش / � ان�شتر اما در1غا �ه / بودم و تو شهاب شبتار1ِک  �ِ   من خ*مه/ خورشید
   !چشید شهِد �فتاِر شهاب را نمی و خ*مه/ دید ِ� پیروزه را نمی �شوده



١٧٩ 

  ِ� شاغول �لوله
ا� بوده  جمجمه /عالم را بر طرف �ند ها�ِ  خواهد �جی ِ� این شاغولی �ه می �لوله
 ِ� در1ا تر1ن �فه فو �ثی/  و زمین و آسمان دو روِ� *ک سKه/ ست ا� جمجمه/ است

/ ِ� دیوارها مدفون �رد�ال زنده در ال ه تو �ه عاشقان را زنده/ ترازوِ� تو از زند تن می
انداِز  و طنین/ است �رامافون  *ک �ِ  صفحهمثِل دو روِ� / شرق و غرِب شخصیِت من

 �انِ  آن خواهنده/ هاِ� ز1 ا �ی ِ� زنده مصممان  ه بن*اد�ذار�  �جا رفتند آن /آواِز آزاد�
/ جمجمه �و1د این سخن از راز و رمزها می/ جشن و شاد� در �وچه؟/ عدالت در ترازو

      تواند زدود اش نمی �ه آب و صابون / ِ� دامِن ماه در رود از لکه

  
  
  
  
  

  �ردِش ابر در �وچه و خ*ا ان
  ...هاِ� داد و ستد خانه روسبی

  احمد شاملو

  
�ی  در شور1ده را شمقصِد خود ام و دست/ تسان م  ِ در ز1ِر :اها� �ی آسماِن دیوانه

قدم  ها در خ*ا ان هر چهآن ابر  /خدایی برداشته تخِم عشX را از آش*اِن بی / ه*افت
  �ه  ا تیرهایی/ ا� بلندپرواز بود خورشید پرنده/ دشو  تر می غل*cشخصیِت تو / زند می

در ز1ِر / ودرختان  تمامِ دِل  رد /و پوسترهاِ� تبل*غاتی و تجارتی / ظلمانی از :ا� درآمد
سالح سالِح  /صفتان شد �ودنان و �اهدن*ا  ه �اِم / آش*ان �ذاشتند/ ها ِ� خانه شیروانی

شروع  ه دیدار� تازه از  او شم/ �ی در ز1ِر :اهاِ� من و جاِ� �هKشاِن دیوانه/  اد
  تان  �ون  ا َتک چشِم  /جهان �ردید



١٨٠ 

  ِ� سفید مورچه
 بر /هاِ� ابر  ارند چشم �ونه پ*اپی می �ه این/ ست �ی مرگِ داشِت  گبزر امروز روِز 

ِم شمع پرچ�ه / ست ِ� زمین از بهِر چی �ی �رفته و ز�ان /پهناِ� صورِت آسمان؟
و تا / در ا� سفید بود*م در�ه ن اِل مورچهما  ه د/ :ایین �شیده است؟ اش را ها� شعله
قامت اش  شانه  ه � شانه�ر د* شتا ان دیوارِ / *مود*مپ *ک دیوار را می عمرِ  طولِ 
/ مرد هزار خورشیِد د*�ر می/ �ذاشت*م ِ� ترازو می را در �فه  تا *ک سا*ه/ افراخت می

شما طنابی هستید �ه / براِ� �ذِر *ک م�سفقS اما / شود شما در� هستید �ه  از می
سبز امروز د*�ر ن اید /  ِ� شمع هاِ� شورشی �ردِن شعلهاما فقS براِ� / شود تنیده می
هاِ�  مرگ برگ*ادبوِد در / نشینند امروز د*�ر درختان  ه سوگ و س*اهی نمی/ �ر1ست

  رن�ارنِگ توُهم 

  
  
  
  
  
  ها پرده

و  /از آن بیرون خواهد آمد چه �سی/ ست و نه پیدا �ه سرانجام ا� واژه ماننِد خ*مه
*ک روِح  نِ برا� دید/ رددا میواتکان  را  ه ُدم �ه/ ا� تر1ن ان�یزه �دام است آن اصلی

/ �ذرد شِت پرده میهمه چیز در : �ه مخصوصن وقتی /ی �م است دو چشملخی/ اسب
من / دارم من آتش را  ه رقص وامی/ َدمی در این دن*اِ� ُپر دودتا تو خوش  �ذرانی 

ماهیِت جهان را  وتا خون  /ردبُ  جاِن خو*ش را می جا�ِ  چاقو جا�/ �و�ی واژه را  ه :ا�
�ه  ه خ*ا ان  �اه مردم هر  اما(چاقو شاعر شده است/ م*ان بدهدنشاِن آد/  ه ع*ان

شان را در  چشمان/ آیند خانه می ه  و هر�اه �ه/ در خانه را شان چشمان/ روند می
  )ند�ذار  می �جاخ*ا ان  ه 



١٨١ 

  آورم ام را مثِل جامه درمی تن

/ چهره *ا حتا *ک حالِت ظر1فِ / *ک حر�ِت اندام/ ِ� �وچک *ا حتا *ک واژه/ *ک جمله
تا من براِ� / �افی بودفقS و فقS حضوِر ساکن و ساکِت تو / ها همه هم نه اصلن این

 بلند ات �ونه جان چهو / !�شد مانند� در تو شعله می ِر بیچه شو �ه / هم*شه بدانم
/ دوراز تو اما آن آدم*ان/ !ت و ن*ستبر فراِز هر چه هس �ا پرنده مثلِ  /�ند پرواز می

و در �ِف / مرده/ ماندهدر خو*ش فرو / لب از ُغلُغل فرو  ستهحوضی بودند  چون 
تنها ِچKِِش *ک چKه از روِح /  زده زنگ ناچیِز ماهِ ِ�  سKه /شان ها� ِ� ماهی  �دایی

و بدانم / آتِش در واژه را ببینم/ در�*اورم  ام را مثِل جامه تا من تن /تو �افی بودواِر  �وه
سِر دیدار  ا �ه / را دارد ا� ایِت  اد�نِک  اد�ردهحK/ بین و خو*ش  �ه آن شاعِر خوش

  !داردرا ن یسوزن
  

  
  
  
  

  پرواز پروانه در سنگ
اش را  هاست پوستی تازه رو�  و مدت/ ِ� این زخم  ه هم آمده است  ا آن �ه دهانه

�ی   ه ساده ها انسان/ اند  از ماندههمه / ِ� پرسش از دهاِن غارهااما / است �رفته
غارِت ان اِر عمِر مثِل  و / اعداِد صغیر راِ�  ر1خته شدهخرمِن خوِن / دن�ن فراموش می
�اغِذ  هر :اره و/ !د�نن تقد*س �ه نمی/ اش هر مثلثی را  ه خاطِر تثلیث/ را پن ه سفید

از ز1ِر  انش ها� انی �ه استخوانفقیر هستند !/ خوانند عقاب �ه نمی/ روان در فضا را
ُلنگ  انش هاِ� هار هم پ*ش سگ/ �ی ز درندهاشاید حتا ولی / پوست بیرون زده

ِ� منجمد شده  اما هنوز پروانه/ ام را هاِ� دل دارد اعماِق دره شمعی روشن می/ !بیندازند
  داند  راِه برون آمدن از پرسِش سنگ را نمی/ در سنگ



١٨٢ 

  �ر�سان هستیپرواِز تو آسماِن 
ی رختشان را مثِل  ها� و جنایت/ شو1ند و میت روحِ  شان را در هاِ� خوِن دست قاتالن لکه

 از/ خفقان از /چاقوِ�  ِ� چو�ی خورد دسته َتَرک می/ آو1زند بر بنِدرخِت تو می/ خ*س
تر1ن دزداِن جان و  قصِد چشِم بزرگ/ ناست �ه د*�ر �الغ روز�ار� / دسِت فلزقل ان

رف*ِع  ها�ِ  در روز چه تعداد احساسداند �ه  و �سی نمی/ !�نند را نمی و جان*ان/ جهان
!/ ندشو  چون مس*ح  ه صلیب آو1خته می/ ِ� آ ادانی هاِ� در پی و شعله /انسانی

ان را �بوتر  /شود هاِ� سفیِد ماه انداخته می  ه روِ� فعالیت/  ست �ه آِب دهان روز�ار� 
/ !پرتاب هاِ� متروِک شهر ومهدر حو جسدشان را / �نند پنهانی  ا ر1سمان خفه می

من / !�نند آمپوِل هوا تزرX1 می/ و مجروحاِن عدالت اراِن عشXست �ه  ه ب*م روز�ار� 
اما تو بدنی / دسِت خودش را در آن فروُشست/ "پنتیوس پ*التوس"ا� ن*ستم �ه  �اسه

�ر�سان  تو آسمانی هستی �ه/ ستا  جار�  خون در آنچون  /روِح قاتالنهستی �ه 
  ند ن� پرواز می در آن

  
  

  ِ�  اور �م شدِن پرنده
از  و دِل من �رفته /  او ِ شعرها� اند شKم داده �ونه �ه این/ است �ان ور� در واژهاز ُپرخ

ت �ه س جا �فشی این/ ر1زند  ه روِ� آفتاب *Kی فرو می اش *Kی �ه دیوارها�/ روز�ار� 
نرت عجیب �ی و ه و تو �ه زنده/ اش از جالد ا� �ه جال� آینه/ بندش از فاش*سم است

و آوازشان / شدند و شیدا خیلی خوش�ل میقبلن سهره  سه!/ روند  ه دو راِه متضاد می
در خو*ش  چون شیرهتا آن �ه من / از دیداِر این درخت/ ها زد  ه �هKشان سر می

را  ها ام جاِن جاده چشِم �ِف :اها�  او / ها را دیدم ِ� ر1شه �ی ِ� زنده و شیوه /رفتمفرو 
ِ�  اور  رفت آن پرنده/ رفت ن اید میرفت آن �ه و / شد شد آن چه ن اید میو / خواندم 

شخصیت / شKسته و ِ� آفتاب و شد آینه /و در ابرها �م شد/ آدمیِ�  آبی ه صداقِت 
  ِ� متضاد تقس*م   ه دو تکه/ و شعِر تو



١٨٣ 

  هاِ� ر1شو  الکن
ها و و :ا/ از برف تشKیل شده بودپ*Kرش ا� بودم �ه  ِ� پرنده عاشXِ :اکیمن 

تا آن �ه ناگهان / ممثِل شعر� ز1 ا از بر داشت/ اش را ها� و چشم و منقار/ اش را َپرها�
هاِ� بِد �ذشته  �هتجر / او را براِ� هم*شه از من ر�ود/ ذره آب او را ذره/ روز� خورشید

:س از  اما عاقبت/ ا� دان انداخته ها  ه ز�اله لهتو مثِل ز�ا/ نامردمان را *اِد متفعنِ / و
را  لما� اش ها� �ه نی/ زار�  آن انسانم ارِک  ه دیداِر / ا� انتظار نایل ن*امده ها هزاره

در  اشعارجا  این/ ره  ه آش*اِن :اِک آن پرنده برند/ اش  بر خاک ِ و جا:اها�/ بنوازند
 ا� دو ط قه چانهها  خانه/ �شند آب میرا ها جانماز  حوض/ تر�ند ها از  غض می سنگ
   ر1شو است شان  ها� و  الکن/ دارند

  
  
  نآلما

/ شان مثِل یخ سرد و جان/ است سختاش مثِل سنگ  ط ِع مردمان�ه  یدر این سرزمین
/ �ی �ن*م؟ �ونه زنده ما چه/ ا� از شعر فاقِد د�مه /شان ِ� روح  هاِ� آهنی و پیراهن

 تان از شما �ه قلب/ �ن*م؟ و مدارا مردمی/ اش �ونه  ا انبوِه ضِد خارج*ان و نامردمان چه
مورِد خودتان را  مجبور1د �ه/ �اِم راه رفتن در �وچه و خ*ا انهن /فشان است آتش

از  /�نند دق میها  این جا دق*قه/ 1 اِن خودتان سخن  �و1یدتنها  ا �ر / خطاب قرار دهید
دیوانه  ها آب جا این /!جاِن �وچKی دارداما در حق*قت /  ه ظاهر وس*عآسمانی �ه 

/ بدن بی اش اما درون  /نماید و ُپر�ار می تمیزو  ُرفته � �ه شستها از جامه/ دنشو  می
/ !شدن همه  ه سوِ� شئ/ اش ها� �ار و نسجون و �وچیدِن نقش!/ است پوچ اش درون 
 /هاِ� رن�ارنِگ محبت برگدرختان را از  وقتی/ ن*ست � زار  سا*ه در و ایثار�  عشX وقتی

*ک انسان  /ن*ست  ار� / نواز�  همانهاِ� تا اِن م و از ستاره/ معطِر سخن ها�ِ  هاز میو 
و  ها شهاب شاید /؟! ه �دام �وه تک*ه دهد/ ابرهاِ� خودش راِ�  خسته:شِت 

چوب و براِ� و  /هاِ� سرددر و دیوار براِ� فقS / آلمانیبزرِگ شان را شاعراِن  شعرها�
         !اند سروده می هاِ� ظلمانیفلز 



١٨٤ 

  میرد ا� �ه می دانه      
را تو  و ماننِد �ردونه/ ام اند جاودانه در �لو�  وش �ردهجا خ/ تر1ن *ادها ماننِد نم ژرف

/ �یرند در آغوش می را د*�ر ها *ک واژه/ اند ها همه شب*ِه هم شده �ه �ندم/ چنان تکرار
تر را  جهانی  ه/ خواهند طرِح جهانی د*�ر را ها می واژه/ بوسند د*�ر را می و معناهاِ� هم

ه این جهان :ا   /مندان ایی و تعظ*م در برابِر قدرتبراِ� �د ها اما سKه/  نندKب*فبن*اد 
ا�  دانه/ را ارمغانیدن  ه ارواح  عطسه برا�ِ / ها براِ� َ�رد نشاندن بر سِر ُ�ل/ اند �ذاشته

و  ا مردِن / میرد می /رود  ه ژرفاِ� خاک می/ زند هاِ� د*�ر تن می از ش اهت  ا دانه
در آسمان / معناهاِ� رن�ارنگ را چون آب و/ �ند زار می زمین را سراسر سبزه/ خو*ش
    جار� 

  
  
  
  
  
  
  
  

  �ِف :اها  ه شب آلوده است
ی  ه منطقو بر  امی / ننشسته ا� راهی ستاره در هیچ/  ه شب آلوده است :اها�ِف 

و آرزوها و / عالم عظمتِ   در برابرِ / ست ا� ماننِد مورچهآدمی  / تماشاِ� چیز� نا*ستاده
ا� :اهاِ� خودش را در �فِش شب  ستاره/ ا� در دسِت  اد غذ:اره�ا چون / اش ها� اند*شه

زمین / )سر�*فراز1معاقبت تا ما (ارختفاو نه  امی  ه دوستی  ا انسان / �ند نمی
   *ابد و دسِت شما منطX را در تفنگ و طناب می/ ست  ا پوستی :اره طبلی



١٨٥ 

  ر1اض*اِت دزد�
زمین رخت  �ِ  بر پهنه/ *ک خفاش ِ� بزرگِ  و سا*ه/ زایند �ان بچه می مردهجا  این

ات  نوِر چشم و/ قامِت تو دو ش تقس*م بر دو می/ در ر1اض*اِت دزد�/ انداخته است
را   ِ� :سته خنده /�ند می � وجو  جست قدر هر چه دسِت درخت جا این /هضرب در س

 ه  /�ان ده�ردم  ه عالِم مر ناکام  از آ*ا من  اید / ِ� �فتاِر  ادام را و نه شیر1نی/ *ابد نمی
تو را و تنها / �ند می�ه ن�اه  ص ح  آغازِ تا ماه از سِر شب / خفاشان؟آن  پ*شِ 

 رو�ِ  بر/ آیید :ایین می و محتاo زنان  ال �ه  ال/ بیند �اروانی چون تو را می
  ساز1د براِ� خودتان النه می و/ نشینید می ها خانه ضراب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زمین لن�ه �فشی است
و هیچ /  ه هیچ مقصد� را �ه ما/ ندهست تا  ک جفت �فِش تا ه*/ خورشید و ماه

ماه و / روان است مغز  ه سو1ی د*�ر/ قلب  ه سو1ی و/ داننرس  ه ما نمی را مقصد�
را د*�ر  ا� رنگ و فکر و شماره/ و راِه :اِ� هر �س/ تا هستند خورشید دو چشِم تا ه

  �ند اش دق می شده ِ� �م �ه دارد از غِم لن�ه/ ستا  �فشی زمین لن�ه/ دارد



١٨٦ 

  آ*ا م�ر
بودند �ه  ا چنگ و دندان م�ر آ*ا همانان ن/ اند �ه در ز1ِر خاک خوابیده اینان
�ذشتند از �ناِر  اعتنا می و بی/ تر1ن سود� براِ� �وچک/ �ردند *�ر را :اره مید *ک
 وِ� ت :س �ر1ه/ ؟ورز1دند  ه سعادِت سیب و حسادت می/ هاِ�  ه مصیبت �رفتارانار 

بر قبِر  /همان تیر اینکو  / سته و شادناک مرا ُ�شت چشم تیر� / ؟ست براِ� چی د*�ر
  !�ر1د میدارد من نشسته و 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ِ� جیبی آینه
ها تماس  تا م ادا  ا سKه/ یندچ را  ا وسواس ورمی *ش خو دامنِ /  ِ� �وچِک جیبی آینه

بزرِگ ِ�  آینه �ردم  ه ِ�ردِ  می/ مین ه هر حال  ا ز / اما  ه هر �جا �ه  �ر1زم من/ *ابدب
ن جوِ� هزاراو  دهد  ه جست ادامه می/ مثِل ِ�رم/ بر1ده و خزنده بر خاک  ر�ی /خورشید

 د*�ر /بینندش د*�ران می�ه ی هن�امتا / � رو  ِ� آب در پی/ ِ� آب اش در پی ساله
�جا �ه  تو  ه هر/ »!آفر1ده است او را شچه  ه شKِل خود/ وندخدا یدببین«:ن�و1ند
  ات را دهند چهره ها نشان می تماِم آینه/  �ر1ز� 



١٨٧ 

  �اله حصیر� 
من راِه  /شان قلب در سینه سمتِ   ه خاطرِ  و/ شده بود قلب  ا�ِ ه سKه سخناِن آنان مثلِ 

و / هم در :ِس معر�ه دیدم را خودم�الِه / اما تا چشم �شودم/ را در پ*ش �رفتم راست
*ا از  از دردها/ جیب هاِ� روحِ  �ی ر1دهد/  ه دوختِن خو*ش مشغول شد/ سKوت
�اله را آلوده ِ�  �ی زنده�ِل / و *ک ذره زهر بر حصیر / ِ� میل*ارد ساله استچاقوها

ذره سKوت  ذره /سرشت هاِ� :اک مورچه �ه/  تو مثِل ماه چنان سفیدندهاِ�  سخن/ �ند می

      �نند شان حمل می را  ا دهان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سیز1ف
ر1زتر1ن / اند ت را  ه ز1ِر :ا �ذاشتهانسانی �ه حاال/ هایی بودند انسان ِ� من سرما*ه

/ ؟�ین ن اشد این میز غم�ونه  :س د*�ر چه/  ا را نیزو ز1 هاِ� عز1ز عواطف و اند*شه

:ستاِن / خواند و سKوت آواز می/ �ذارد �ام می تنها ابرحاال د*�ر / هاِ� واال در راه

زار و  سرشار از شوره/ هاِ� طفل �ه دست/ راب داشتهس ما*ه ازشک  بی/ نخستین دا*ه

  نوردان و م ارزان ان ار� از استخواِن �وه تل/ ها ِ� دره و سرما*ه/ شود خ*انت می



١٨٨ 

  حر�ازاران
�ه / است خر مرا شناخته/ *ا از خدا صحبت *ا از ُخرما /*ا  ا :ا *ا  ا سر  اید راه رفت
*ا  ا / م*اِن خطوطی متضاد/ ست سر�ردان ا� انسان چون نقطه / ه تو شاخ نداده است

*ا / *ا  اید  ه ن�ار� ز1 ا دل  ست/ *ا  ا دو:ا از  اران/ زده  اید سفر �رد هایی قحS چشم
ا� د*�ر را  سپیدهساعت  ه ساعت   ا وجوِد آن �ه ما/  ه نقِش پوسِت پ*Kِر �ورخر

خوِن / اِن این همه حر�ادر م* /شناس*م ر� میتر از هر چیِز د*� را �م خودمان/ زای*م می
ِ� �وزه براِ�  نفسی شKسته/ ؟دشنو  می را چه �سی  فر1اِد اشک/ بیند؟ آه را چه �سی می

  َبَرد؟ می تان ی  ه ارمغانبراِ� �/  ه دست �رفتهدسته  دستهرا  شما�ه ُ�لی  / ست؟ چی

  
  

  
  
  
  

  سوِد :ش*مانی
ها نان  و شب روزهامن  و/ د تابوتو ش می  مجنون / زند و �ک �ه می ِ�رمسراسر  جسد

شعر� �ه  دن الِ  رفت  ه  اید/ و شدیدن :ش*مان از م*الد/ و آب را برده از *اد
 /تر خوشه خوشه/ اش شیر1نی و شاد�و /  اشدتر�  دواِم ب*ش/ را اش درون  ها�ِ  ستاره
/ نیز فشار و شKنجه �ه آدم*ان حتا بی دینب می/ �ند �ه میدر اعماِق خو*ش ن�اه آینه 
/ افتند از حقارِت حشرات میتر  و  س*ار :ایین/ ُبرند نسر1ن و نسترن می ساده از ساده

داند  و خیلی خوب می/ داردناعتقاد  اد*ان و ها افسانه ه / هراس از هراس هراس دارد
ِ�  �ی و چرا تو زنده/ �یرند ین  ار در *ک روز وضو میچرا چند/ هزار عقده �ه هزاران

*ا / مشعر  را می از زادن :ش*مانیو چرا من / دهی ترج*ح می بوِت د*�رانرا بر تا تخود
  نثرم می



١٨٩ 

  پروانه بر صلیب   
شما را مثِل  �ه/ از تا ما تولد� د*�ر ن*اب*م بود/ شو*مغرق  ِ� در1ا از تا ما در س*اهی

شیرازه در سِر راهی  یسن�ی ب/ �تابی ُ�شتند �ِ  در صفحه/ ِ� ر1ز و رازآمیز�  حشره
طلوِع / �ر1د زارزار می/ گ خواهند �اشتخورده نهن در خاِک سال یو از تا �ِ / نشسته

دین را از دولت جدا / �ند ا� فکر نمی �ه لحظه/ ست یقخل دستِ  از جا این  آشو ه دل
ز1را / هر ُتنگ و ماهی از شنا در/ زند از جا� �رفتن در هر تن می �لبول تن/ �ند نمی

از / روشِن  االپرواز� بودم دودِ  من �اش/ اند خاک آلودهخواِر  ه جوهِر / تن و ُتنگ
تو را مثِل / اما از تا من این ن اشم/ �رفته است چ:قی �ه ُ�لی در �لستانی آن را بر لب 

  اند  ا سوزن  ه صلیب �شیدهخشک �رده و  /�تابیالِ� اوراِق  ا� در ال ه پروانه

  
  
  
  
  

  :ا*اِن خاک بود� تو پهناِ� بی
  هستم آن �ه هستم

  ر خروجتورات، سف

  
/ از ژرفاِ� خاک و هزاران پرسش/ را فرا �رفته بود همه جا شدید� از شرارت ِمهِ 
از :شِت �وه امید� / شوندو مصاحِب آسمان  خواستند بروند می/ برآیندخواستند  می

و از زمین عشX و دوستی د*�ر / در  ستِر رود� جار� نبود � رو  آب/ �رد طلوع نمی
ا� مطالعه  و سن�ی داشت در �وشه/ یِز عالم پخش بود*ک روح در همه چ/ رو1ید نمی
ان را ُخرد تنها جاِن خودم/ تماِم عمر �رد �ه ما �شفآس*اب ناگهان / �رد می
        ا*م پ*ش نرفته/ ِ� آغاِز در شدیِد ِمه و حتا *ک �ام از نقطه/ ا*م �رده می



١٩٠ 

  » ه ره افتاده �اروان«
�ه آوردِن هر / آید رود� دارد می/ در دست انزن�ی  ا  خوا ه او مدادش را حتا هن�اِم هم

از  یهای و شاخه ِ� خالی  طر� / ت:الهخ*ِس هاِ�  �اغذ و تکه :است اش چیز در ذات
تا هیچ �س  ه / ا� هستم خود را واژ�ون �رده من صندلی/ شKسته نازک و/ درخت
�و�د  سر می و/ شود در1ا دیوانه می/ ن اشد اگر مداد  ا تو در �ور/ ِ� نشستن اند*شه

سراید  می/ از ز1 ایی/ اش هاِ� آو1زان این �شتی  ا :ستان/ هاِ� اسهالی  ه  اسِن سنگ
ا *ک است آ*/ ؟اش خدا ا� تار1ک �ه اسم  ه دروِن حفره/ رود چی دارد می/ ؟�ی

ِ�  پرندهآن / نام ِ� جار� اما جاودانه �م جوِ� آن جوانهو   ه جست/  مست ِ �ی هنوزانه
من «/ ات �جاست؟ آن جوراِب بو�ندو� / »ام �و؟ ها� �فش«/ اگر آر� / ؟ ام بلندپرواِز بی
خواهد / مداد را نجات/ چه �سی از ز1ِر میِز واژ�ون / »تو اگر بنشینی«/ »اگر بنشینم

      ذات؟ از وسSِ :اهاِ� این �وزِن بی/ آمدنبیرون آ*ا " داد"

  
  
  
  
  
  

  ِ� حق*قت عطسه
 /:س از مرگ  از هم/ است» پدید و ناپیدا شد آمد م�سی«حKایِت / �رچه حKایِت من

د ش نیز فراموش نخواهند / � رو  بیرون نمی/ هاِ� هش*ار �ماِن چشمتو از تیررِس 
/ ِ� *ک حق*قت عطسه /ِ� تو ِ� اند*شه آنان است ز1 اییضدیت  ا �ه از  /هایی ز�اله

�اه هنرهایی / ز�  ا طور  ه  از�  مینهدسِت آدمی  و/ اندازد را بر خاک می  هزاران :شه
  دآور  از دِل خاک برمی/ ان�یز را اعجاب



١٩١ 

  �شد ماه آه می
و  /�یرند د*�ر اشت اه نمی شان را  ا *ک هیچ �دام راه /و ما*عاِت َ�رّ / حتا جامداِت الل

هاِ�  شر1ت  راه اما شما  ه راِه شیر� و شاه /ند*اب را می شانِ� خود  سته هم خانه چشم
ماه آه و / ها ت اه هستند جا ترانه این /پلنِگ حق*قت را ندیدید و پرِش بلندِ / :شت �ردید

خورشید / �ذارد حتا براِ� خودش دام می/ جا رسیده است �ه دام و �ار  ه آن/ �شد می
ِ�   سالمتی/ �اه نامی �ه در شKنجه نام *ا بی در *اِد �*اهاِن �م /�ر1د میبر  اِم خو*ش 

   دهند از دست می /را) عتناب و شاداِب طب*ارمغاِن (شان اندام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  �ند ام سرفه می دست
سرما از قلِب / دارد برمی از زمین*ا /  ه جااش*ا را جا  ام و سینه/ �ند ام سرفه می دست
حاال د*�ر روح  /رسد  ه مقصد نمی/ �ارد�شتی در1ا را هر �ونه �ه بن/ وزد می ها  انسان

/ خواند �ی را می هوده ِ� بی ترانه/ اشک در صورت  و سفرِ / در معده َمسKن دارد
ه دنرو تمساحی / هداش تمساح درآم ها� از َتَرکو / َتَرک خورده ِ� جهان ِ� ظلمانی صخره

  هندن� رانی  براِ� مردم سخن و/ هاِ� بزرگ سالن  ه



١٩٢ 

  ها در اتاق دخالِت پروانه
طور  چه رودها�  اما تو/ دنش ضعیف شو ا �اه م ادا �ه چشم/ خواَند مرا نمید*�ر �تاب 
 ه شKِل فروتِن *ک شاید / �یتی �نبدِ  روز� روز�ار� / ؟خور� هر روز  ارها مرا می

هاِ�  امروز ُ�ل/ اند هاِ� د*�ر� هم داخِل اتاق شده پروانهامروز اما / ه استشKم بود
/ ها النه �رده است الِ� اوراِق �تاب  ه َ�رد در ال /اند در معناِ� انسانیت د*�ر� هم دخیل

چرا / �ند؟ این در چرا خودش را  از نمی/ �ِف اتاق افتاده ستی بر1ده و تنها درد و
 /داِر این عرصه  امروز عرصه/ �ند؟ ِ�  اِل پروانه درنگ نمی هاِ� ُ�شته ا� در رنگ پنجره

د*�ر را  ا چنگ و دندان  *ک �ه دارند/ ی هستندپرست هاِ� حر1ص و شKم  اد�نک
  درند می

  
  
  
  
  
  
  
  مللیال ز�اِن بین

�ه قلبی در مغزش / ِ� تو را سردر�م براِ� او �رده هستی/ مغز� �ه در قلِب من است
/ امروزش �ِ   سوداگر� �ه سود و / اش است آن �مون*سِت دیروز چه در چه/ است
 ا آن �ه  /�رده؟ شفX را  ه رنگِ   و هستی/  ه آه �شانده /ها را در ناله نشانده نهال

سیر    سفره /ا� در اشِک پ*از و جاذ ه/ وجود دارند  مینیز  هایی در عشXِ سیب هنوز رگ
ز�اِن ِ� آن  در *اد�یر� / ِ� من استعداد� ِ� من از بی ی�مدر سر / شده است از جاِن خود

   اش پول است نام �ه/ ست المللی بین



١٩٣ 

  ام من همان سیب
داِ� زند از ا عید سر  از می/ هاِ� اعدامی و جوانه /زندانی از وجوِد آن همه جوانِ 
من / �ر1د �مال میسفیِد شود و  ه روِ�  میَخم و هالِل ماه / مراسم جشن و شادمانی

ام  انهاِ� شفقِت رف*ق شKوفه/ جو*م خودم را میِ�  شده شKنجههاِ�  جوانی /زمین این در
/ ندناگاهان  ه مقتل ُبرده شد/ شان  عاشX ِ جو*م �ه  ا قلب را می انارهایی من/ را

چه زود و / نشست و چهچهه زد ها ظلمت بر شاخه /سار شدند گسن عیدهایی را �ه
چه ساده  س*ار� از !/ دسِت راست دسِت چپ را/ دسِت راست را/ د دسِت چپ�ر   فراموش 

ِ�  شیوهساقS شدند و / راندند هایی �ه از عشX و عدالت سخن می ساقه/ ها ساقه
/ ام اما همان سیب من!/ َبَرد یعاقبت ره  ه مقصِد دشمنان م�ه / ا� را بر�ز1دند �ی زنده

 ادِ ع*ازن  ه  و بوسه/ غلتان در  اِغ معطِر *ادهاهمان / و :ا دست بی عاشX وهمان 
لولند  ه  می/ چون ِ�رم �ه انیچاقو�ش از جاهالن و/ در فرا عیدتر1ن جایی/ اعدامی
  ها ر1شه جانِب 

  
  

  تا ه خالصه آمده است در1ا در ماهی
اش  رانه�ه از هر ت/ �رانه در1ایی شد بی/ ِ� خو*ش روز�  هتا ه  ا �وشِش ش ان ماهی

من د ستانی هستم �ه در آن / تو را  ه دست ب*اورند �ِ   توانند شعله می/ مشتاقان
زنِگ آهن ولی / شوند می�ان  ستارهدرِس سوسن و �رفتِن مشغوِل فرا / آموزان دانش

 و/ �ند ِ� بهار معرفی می خودش را سبزهو / رود جا و پ*ِش این و آن می جا و آن این
ها  فردا ققنوس/ �ند ز انساِن طراِز نو1ن بودن سخن ساز میآتشی �ه امروز ا !/ش�فتا
ا� خواهراِن / ها ا� خیزابشما / اید شما از �ورها  از آمده /!ُبرد *Kی سر می را *Kی

در  �ه /ام د*�ر هر�ز نخواهم �ذاشت تا :ا*اِن عمِر ُپر ماهی من�ه / شما بدانید!/ من
از  یی را �هر1اد/ و ببینید /!�مر ببندند  زنده ها�ِ  انسان  ه تشر1ِح �البدِ / ها د ستان
   !خالصه آمده استا� ُخرد  تا ه ماهیدر / فروتنی

  



١٩٤ 

  اج ار و اخت*ار
را هم در اخت*اِر  ش�ه خود/ مند اش چنین سخاوت و قلبز�ان چنان عادل است 

دروِن   ه/ یدر هیئِت آدمتو �ونه  چه/ انمظلوم هم در اخت*ارِ / �ذارد می ان�ار  جنایت
است �ان چنان مهر�ان ز / اما در هیئِت ِ�رمی از آن خروجید�؟/ سیبی بزرگ ُورودید�

چون مادر در / زمان و جاودان هاِ� نورانی را هم هاِ� ظلمانی و واژه �ه واژه/ و ت*مار�ر
�ونه  چه/ ات را ندار�  در سینهِ�  ت:ِش �البیاخت*اِر �ه تو / پرورد داِن خو*ش می زه

   �ان بنزوالنی؟ انسان را  ه مرِز خزنده/ خواهی  ه اج ار می

  
  
  

  
  
  

  !شود آخ �ه قلِب پروانه هزارjاره می
آن چیز�  و / عمِر آدمی /دچK چKه می این چیز� �ه دارد چKه�ه / داند شیِر لوله نمی
هن�اِم درود و / ست ر درختیِ� جوانه د چهره/ دارد چروک برمی آهسته �ه دارد آهسته

داند  نمیاما جن�ل / �یرند اش*ا می و معنا/ آید چراغی پدید می /�ان و واژه  ِ� چشم بوسه
/ هاست تمانساخروِح ما ستوِن / شوند تر می �م  *Kی درختان *Kی/ اش �ه  ا هر قدم

  ِ �ه قلب آخ/ !خودتان بلند �نید دن*ا را مثِل هالتر  ه روِ� سرِ  ید �هخواست می شما
از / اقاق*اِ�  شدهjَِر ِ� َپر  جوانی از/ ها طفولیت از *اِد لطیفِ / !شود هزار :اره می پروانه

حاال دارد / ِ� :اِک :ا موس*قی/ رقِص سبِز دست/ ِ� اش*ا زده شKل و شمایِل ش�فت
مادر� / سا*ه ِ� هم و در خانه/ �ند ن�اه می �ین از :شِت پنجره  ه خ*ا ان ی غمتوتون
  دهد شیر می/ غی ُخردسال را  ا احت*اo در  غل �رفتهچرا



١٩٥ 

  ست در شخصیِت تو چاقو1ی
تا پنهان  ماند از چشِم عقر�ی / ستاره پیچاَند ها خودش را می هی در پرده/ تا دیده نشود

/ اند  ان رفتن را از سر بیرون �ردههاِ� پرده هواِ�  ه خ*ا نقش/ ست �ه در روِح آدمی
تا پذیرفته شود از / ترند ها صادقانه و سخن/ ا� ن*ست جامه  جاِن ما محتاجِ  ظلمتدر 

ها  مدرسه تمامِ / آید تر می پله :ایین آسمان هی پله/ ست ا� �ه در روِح آدمی سوِ� پرنده
Sه/ ست و در شخصیِت تو چاقو1ی/ رموِز  غرنِج جاِن من/ �ند می را از اعت ار ساق� 

   رود  ه *ک پهلو راه می/ خرچنگ هم از اوحتا 

  
  
  
  
  
  

  در هر ن�اه قفسی هست
بدخواهان  /جاسوسی/ شان ها� ها حتا  سته نجرهِ� پ و همه/ ست ر هر ن�اه قفسید

ِ� تبر را  ه  فراخوانیو / خواهند ِ� قیچی می اِر جاودانهِ� تو را * هاِ� طالیی  ال
 در هر قفس/آورند  ه شمار می/ درخت  ه  رoِ قاطِع ن*Kیش /ِ� خو*ش همانییم

/ زند در سطِح خود اصلن لبخند �ه نمی /سپیداراین / زنند هاِ�  س*ار� َپرjَر می اهن�
 خندان در1اِ� جاِن ما راژرفاِ� / ذهِن خو*شاما در ژرفاِ� / حتا اخمو هم هست/ هیچ
آسمان  بر دست بر زمین و/ وجوِ� دارو1ی براِ� دردهاِ�  شر  ه جستو / �اود می
ِ�  از  من از پنجره/  ایی؟ ز�اِن مرگ چه الف/  ی دارد؟چشماِن مرگ چه رن�/  ساید می

ها  و جاِ� تیِز نخ /مپرواز  میافX  ه افX  من/ من اند*شه  ه اند*شه/ ترسم و  سته می
من / مثِل قفس صد س*م دارد/ دانم �ه هر واژه من می/ آزارد مرا می/ ام ها� هنوز بر  ال

      است*ک ستاره  �ِ  تنهاییاز  /آسمان �ِ  پهناور� و ز1 ایی دانم �ه می



١٩٦ 

  مجموعه و ز1ِر مجموعه
غر1ب بر ا�  افتاد روز� ر1ِغ پرنده/ ا� �ه در عمر بود چه زود  ه سراز1ر�   شKه

اگر آرزوِ� �ند / سرش را  اال ُبرد تا  ه خداِ� مهر�ان سالم آقاِ� غروب/ ِ� من پ*شانی
فرِش تو :ا بر / �اهی و سرو در صلح  سازد براِ� خود تک*ه/  ه من ن�اهی آزاد�

هاِ�  در پ*ِش روِ� تماِم آیین /ِ� :ا*ان نقطه عاقبت/ عمرا �ه ُخُنK و /�ذار�  می رضایت
/ سرود رقصد و دست و :ا حتا می شود دیوانه و بی می ا�  شKه و /زمینی و آسمانی

ِ� ُپر   شKه /آ*ا؟را قرآن / ؟معطِل ر1شوِ� در شورت ه هنوز این ولخواَند چ می
ِ�  �ردِن افراخته و بر /ها ها �ذشته چنان �ه از مهره شKل: ا� از رشته/ ست دن*ا تی ارو 

  را اند متأسفانه ِ� مردان ز1رمجموعه هنوز زنان/ آدمی آو1خته

  
  

  
  
  
  

  ِ� �بر1ت روِح ققنوس در قوطی
تا این �ه من شروعیدم  /خودش خبر نداشتاما / داشت آب خو*ش جانِ  در دِر قابلمه

سر بر / ا� داشت ا� �ه حِس ششِم قو�  و �ر1ه/ ام ه واژ�ونیدِن فیز1کیواش   یواش
زنان  ه  خنده/ است از زمین رو1یدهسبز  ها�ِ قدر :ا چه/ سوِز تو �ذاشت ِ� دل شانه

اما فقS  /داشترا جاِن خو*ش ققنوس در   ِ� �بر1ت قوطی /!�اِن دانه �ننده محبوس
 ا / �ی رو1ید اقبت از �وِر شما درخِت جاودانهتا این �ه ع/ دید خاکستِر �*سوِ� ما را می

ببین / شود آهسته پخته می محتواِ� تابوت دارد آهسته/ اش هاِ� آو1خته از شاخه قابلمه
  / ذارد � اش ِ� دشمن ِ� �رسنه شانهسر بر  تا/ قدر *ک آدم  اید تنها  اشد چه

     !و  �ر1د



١٩٧ 

  جنینی از نور
در / و مرا از زخِم ن*ِش زنبورصفتان/ نور داشت ی ازجنین/ اش ینادانظلمت در ژرفاِ� 

روِ�  /�ی ها از درنده و غالبن انسان/ دها*ابنن ست م*الد قداست از آِن �اغذ�/ امان
 /�ان ِ� مردمِک مرده دایره/ ام ها� و در چشم/ ِ� من در1است تنهایی/ را سفید �ننده�رگ 

اما عنKبوت غداره  ه / نو*سد میو چیز / نشیند �اه  ه :شِت میِز تحر1ر می �اه مانآس
جنیِن ظلمت و  /زنند می دسته مور و ملخ در :شِت سرش سینه و دسته/ �مر  سته
 رو� تا عینKی دار� می و/ خیلی ضعیف شده  ِ� تو �ه ِ� چهره  و دو ماهی/ مادِر نور

     را خر1دار� �نیتازه 

  
  
  
  
  
  
  
  

  در تخِم پرنده � چتر 
داِن ما  چینه و/ یجواِب جورواجوِر هیچ  اران از/ �زهر  شود مجاب نمیاین  ام / نه
و / از هزاران اتاِق �وشتی /ایی نداردپنجره سیر  این/ واره وقِف دهاِن ظلمت خواهد شد هم

از تخِم پرنده / در حق*قت دیوار� �وتوله ب*ش ن*ستید/ �نید شما �ه ادعاِ� خدایی می
هر�ز مجاب / ی سرشته شدهاز استخواِن آدم ی �هچراغو / دآی بیرون می � چتر 
   شوند اش ر1خته می  ه درون / قطره چون الکل �ه قطره هایی از جواب شود نمی

  



١٩٨ 

  ِ� جهان است تِن تو ز1 اتر1ن نوشته
و هنوز / آیند می ا دستی خالی  از / از چهار جانِب اصلی/ تا ان ها�ِ  دلتاِ� دل
و مرا پ*ش از / َدمی شود میِ� تو قطع ن آواِز ز1 ایی/ ِ� عشX ِ� آبی ر1شه ناپیداست

 ه خودش  از ن*امده  /�یج �ِ  �ه هنوز این قنار� / ه استا� زد ه چنان �شیدمرگ / تولد
و من هر / ِ� حزن است  اران  ه شKِل هندسی/  ارند هاِ� برف مثِل صفر می دانه/ است

 ه  /ن�ردِش زمی هم هنوز  ا این حال/ *ا م هاِ� قرمِز عشX را نمی ر1شه/ �ردم چه می
   ات ز1 اتر1ن نوشته و تن/ ات آغوش �شوده ها  ه راه اشک/ توستوجوِد  ِ�ردِ 
  
  

  
  
  
  
  
  

  وزِن ن�اه
ها و   ا اند*شه/ شد چندین ط قه هو1دا می/ ا� بودم �ه  ا ورود  ه آن من خانه
/ ن*افتند ر راهد*� *کدِل  ه  /ِ� ح*ات �ه هر�ز تا وا:سین ثان*ه/ هاِ� �وناگون  احساس
هر �ه داند  و می/ آوَرد اش  ه *اد می ها� تو را هنوز در �فه/ د�اِن قصابی ترازو�ِ 
 ه هر آدرسی �ه نامه / ا� ساکِن آرزوها و امیدها/ شود براِ� تو  از می/ دهان
و در1ا هر�ز مرِز ظر1ِف *اد و / دارد خودش آن را در1افت می/ فرستد این مداد می
 هوا�ِ تا م�ر / خدایی *�انه است این خانه خانه تنگِ  دل/ تواند طی �ند اد� را نمی* بی

   از در و پنجره بیرون بزنند سرانجام /تفرقه و حشراِت ب*�انه



١٩٩ 

  عمِر �وتاِه  اد و تضادهاِ� بلند
  هاول و رفت*م  /ام را �رفت و  ا هم از خواب بیرون آمد*م دست/ ام آمد و  ه خواب

�م ام را  دستحاال / تاِن سفیدمو1یس ِ �  ه تهیس:س و  /�ود�ی و جوانیعالِم عز1ِز 
و آدم  /�یرد در �ورستان ا� از استخوانی  ه استخوانی َپر می حوا مثِل پروانه/ ام �رده
تضادهاِ� /  ه خاطِر عمِر  س*ار �وتاِه  اد و/ داند چه خاکی بر سِر خودش �ند نمی
ن اتِ� دوس همه/ اها ر  مKان ها و ِ� زمان همه /است در خو*شِپِرس �رده  ا� نقطه/ بلند

د*�ر  وطی هستند  ه *ک ها خS انسان و/ ها را شاد�و  ها ِ� اندوه همه/ و دشمنان را
Xه جانِب / هیچ دسِت هیچی د*�ر را �رفته*ک  /�نان د*�ر خ*انت *ک  ه/ ورزان عش 
  ی ابد� روانخواب

  
  
  
  
  

  عشX  ه عشX عشX دارد
و / خواند دارد  ا ا نان دارد ندارد می �ه هنوز/ در اوِل راه استشک  بی این درخِت برفی

و / ام هاِ� شر1ِف خانه نشینی  ا آشغال �ند �ه دست  شو*م از هم  ه من توص*ه می
و /  خو*ش دار�  ِ زمستانی بر روح ا� تو وصله /هاِ� بیرونی را ببینم بروم روِ� آن آدم

شان خ*انت �رده  هاِ� قد*م  ه ر1ه/ شان �حاالها هواِ�  خبر ندار� �ه  س*ار� انسان
�ه در تماِم  ست پ*از�  زمین/ و نفرت از نفرت نفرت دارد/ ممن از من من دار  /است

لرزان  ه دوِر  و فقS لرزان/ ن�ر1ستهمرِگ نوزاد�  حتا در غمِ هر�ز / طوِل عمِر خو*ش
تواند قطعن حKم �ند �ه �دام  میچه �سی / اد �رفته* /خورشید چرخیدن راِ�  زمینی سیب
و �دام را از / انداخت دور ه �دام شلوار را  اید و  /و �دام نه؟ /ف استشر1 /آتش
   عشX  ه عشX عشX دارد    /ستاره آو1خت؟ قالِب 



٢٠٠ 

Ja, ja, tiefer١ 
تروق  شان َتَرق  خواب تخت / از�   ه عشX ام ِ�  االِ� خانه تماِم شب زن و مرد� در ط قه

س*ان �و1ی �ه شعِر حافc از قد/ آمد خروشی عقل �فت دم از عرش می ص ح«/�رد می
و  ا حور و غلمان همین / ام ام را حفc �رده هاِ� آن دن*ا� تماِم درسمن / »�نند بر می

/ ام رده�ی  از � هاِ� زنده  ه تاق و جفت/ ام را ها� سا*ه چشِم مؤمِن هم/ و همین جا االن
 هنوز دار�  /آسمان خواِب  تختِ ز ا� ا در �وشه ناک و شهوت سانهلتمم تو
 �اِن جهان و  ا ز1 اتر1ن فرشته/ سرا دارد حرمخدا / »ja, ja, weiter«�٢و1ی می
 ا خلوِص نیت چه  �یرو / !هستار آن   ِ تاق افتاده است خاِل �نِج ران عجب/ جماعد می

موز  / »ja, ja, schneller«٣:�و1د  ه جاِ� صلوات می راه  ه راه و!/  ه نماز ا*ستاده
حدیِث «/دنندار  یفرق تر1ن �وچک اصلن  اغچهِ�  �رسنهِس  �ُ  ِ را�ب /و هو1ج و خ*ار

   » !عشX ب*ان �ن  ه هر ز�ان �ه تو دانی
  
  

  ِ� آسمان زده چرِخ فلک
ا�  دوچرخه/ تو پوچ استسر�ذشِت سرانجاِم / دن*ا هیچ و ساoِ ی �ه فهمیدم از وقت

ها  قبلن/ Kند و آبی شدم تا بدنی در آن شناِ� ناز� / �ود�ی  ا آن  از� َدمی شدم تا 
اش در  طور سِر سر�ردان و همان/ خاست عدِد شش در ساعت  ه :ا می/ هر سحر�اه

/ عاقبت فهمیدتا این �ه / خوابید و سر بر �تاب می/ هاِ� شب *مه�تاب بود تا ن
 خورشید  ه ِ�ردِ / لولند و د*�ر می در م*اِن *ک/ هر روزها میلیون دروغ  میلیون 

و آن / شدما�  دوچرخهجا  :س من این /است دار شماطه یدان و جهان خوک/ چرخند می
 راهی  ا بدِن تو تنها براِ�  از� و هم/ شان هر دوتا� و انتظارِ  خم*ازه�ه / ا� هجا در1اچ

      ستا

                                                 
 رت آره، آره، عميق  ١ 

  )ادامه بده(آره، آره، بازهم  ٢
  تر آره، سريعآره،   ٣



٢٠١ 

  استخوان ا� در مفاصلِ  خانه �تاب
ا�  ه سنگ چسبیده  سا*ه /آمد س نخواهند  از :هر�ز د*�ر  /شهاِ� ُرز  ن روزها و ُ�لآ

در  و/ و در �نارم  انو1ی  ا نوِک پرنده نشسته بود/ شد �ردم َ�نده نمی و هر چه می دبو 
شان از هم  �ها دنده  من ِ ها� خاطره /ر1خت از چشم َپر می /اش پروازهاِ� �ذشته*اِد 

پله از من  اال  دردها پله/ روم پله  اال می پله هارددو از / است آلود و خون  در1ده
ه است و چسبیدا�  ا�  ه ستاره اند*شه /آسا*شی در �ار ن*ست آسمانِ اما / روند می

�تاِب *ک / ی�ن میاز خنده :اک  /مال  ا دست ات را ها� تو چشم و/ شود َ�نده نمی
   منتظِر زایر� �ه ُ�ِل ُرز� در دست داشته  اشد/ خفته است � در هر قبر / فرهنِگ فرد

  
  
  
  
  
  

  
  
  خورد ها را می پول دارد آتش

ِ� ها ش:ش ست برا�ِ   الشی ات و ر1ش /�شد بینی خم*ازه می *ک جهانات  *افهدر ق
تماِم / زند ی روده موج میُمشته ینو در آ/ �ند شانه مرتب میعطر� و ناِم مرا / اند*شه

 و/  اشد داشته ا� د*�ر�ون  بوسه آیین و �ه/ جوِ� لبی �ذشت و جست عمِر مات*ک در
/ ِ� خدا �رچه خوب و مثِل ُ�ل است ق*افه /چشمانی بود  ا دو پرنده/ در رؤ*اِ� سرمه

/ ز1 اتر1ن صداها/ اند اش منجمد شده و در ز1ِر :ا�/ ا� ن*ست پروانه شا اما در ُمشت
          ورق خورنده  ه دستاِن  اد/  ست آبی ی�تابو آسمان / خورد ها را می پول دارد آتش



٢٠٢ 

  �ند؟ چه فرق می
زر چرا بولدُ و / �ذرد � میا چه اند*شه نادرخت�ه در سِر / براِ� خاک�ند  چه فرق می

چه فرق / در خو*ش غرِق من*ا / وت  ه ساحل رسیدنِ / �اود؟ روز خودش را می ش انه
ا�  س*اره�جاست  /ِ� �ودِن �ردان  ه ِ�رِد خورشید؟ ن َ�لهایبراِ� / �ند براِ� این زمین می

 /ها جرثقیلاز  اش ا�ه و در خ*ا ان/ خندند زارزار می/ زادن اش هن�امِ  �ه نوزادان
را در  وو �ردِن ت/ شود اش بلند می ِ� :اها� اردک بر پنجه/ آو1زان ن*ست؟ ر1سمانی

/ ِ�شد :شِت سِر هم می*Kی و  را *Kیهی م/ �ی افسرده از � س*�ار / بوسد سردخانه می
و / ؟یِ� نهن� *ا نطفه/ قطره بچKد قطره � �ه در او نور  /دان زه �ند براِ� این چه فرق می

  ؟� سار  طرِح سنگ *ا/ خند بزند در او لب ا� �ه ستاره /برا� این �هواره
  
  
  

  
  
  

  تولِد دوم
/ ترسد از �او1دِن خو*ش می/ ل*فی �ه سال*اِن دراز�  ا خودش دوست بوده است

هایی �ه  آ*ا  ا این بدن/ خ*انت را ب*ابدر1ِز دروغ و ذراِت / اش ترسد �ه در نسج می
این  آخر/ ام روز� روز�ار�؟ همن دوست بود/ هاِ� انسانی اند از قله سخت سقوo �رده

ش  ا �ه تنها *Kی/ این همه سنده/ پنهان بود؟  در �جاِ� خاک/ امرد� و نامردمیهمه ن
و  خیز�  تو برمی!/ دبراِ� هم*شه از چشِم آب ب*فت/ ها مِ� حما تا همه/ ست �افی
از / ُشKر�زار� از مار/ رو�  خورشید میدوستداِر ذراِت  نقاِب  طور �ه  ه در1دنِ  همان

انسان  اید !/ مار� �ه لیف از پوسِت او فراهم آمده بود/ اش مار  ه خاطِر آموز�ار� 
   !ندهست  مساو� همه  ه هم / ها ز1را اولین صابون / خودش را جشن  �یرد تولِد دومِ 



٢٠٣ 

  ُتفی بر بر�ی
ی از دسِت دن*اِ� �ر�و  /اند*شید ِ� تو می مرده ه دهاِن  ُتفی بر بر�ی نشسته بود و

 ه رنِگ خون / د*�ر ها از *ک انسان �رفتنِ  حسادت و س قت/ �شید می  �رسنه زوزه
 ه / فقره ا� بی و  ه قطره/ �ذاشتهرا  ِ� دوستی و تفKردر1اما /  ه بوِ� نهنگ /است
 ها تر1ن برگ بر :ایین/ ما چون ُتفی از دهاِن خدا/ ا*م چسبیده وجدان ا� بی قطره
�ان  �الِه ستاره/ تکاند می از غ طه و غ ار را اش و جامه خیزد موجی برمی/ *ما افتادهفرو 

و او را / َبَرد و ساحل را دورتر و دورتر می /دارد از خاک برمی/ را �ه افتاده بر خاک
موفX  ه ُ�شتِن �رِگ / حاال شاید �ه شما/ �ذارد در عقل مین*می درعشX و ن*می 

هاِ�  پ*هاز / هاِ� خ*انت و استخوان رفته از هرفتشاید �ه / دروِن خو*ش  شو1د
   د شKنی دورتر برو1 پ*مان

  
  

  سرزمیِن واژ�ون 
و چه خوب شد �ه �ر1خته / »ها �ر1خته ا*مان است �ه از قلب/ �ین ناِم آن �بوتِر غم«

ِ� ما  و پیدا ن*ست چرایی/ اش پیدا ن*ست �اه است�ه خ!/ ِ� بی در و پ*Kر ین خرا هاز ا
/ رهاِ� متناقضام  ا پ ها�  ال/ اش ن ما را �وه  ه �وه دواند/ اش خانه بردنرا خانه  ه 

د و �ند میشان  *Kی/ چرا از دو سیِب در �ناِر هم /؟*ک  ام بنشینند �ونه بر :اسخِ  چه
و « /؟و شما را تنها �ذارد میو شرافت را ز1ِر :ا / د  ه ت اِر واالِ� درخت�ن می:شت 

 �ذار !/ و چه خوب شد �ه نپذیرفت/ »:س  ه خود نپذیرفتزان / اش را �ان خاک مرده
شوند و ببینند �ه  َخم / رند�ان از �ورهاِ� آسمانی سر بیرون ب*او  ردهاین  ار م
چه  الیی فرود / ِ� ارواِح هر سرزمین سرسبز� / هاِ� ز1 ا و بر سر ب*ضه/ خودشان

  س*ارخود این / »هی �ر1ختندهاِ� اال �اه از وعده/ پ*غمبراِن �رسنه و مفلوک«/!اند آورده
اِن ��ه حتا  ه دختر / �ر�  غم و ستم مخصوصن آن پ*غمبِر بی/ استمثبت و غن*مت 

  ت�رده اس معصوِم هفت هشت ُنه ساله هم رحم نمی



٢٠٤ 

  ها در ر1شه �ره   
و در مغزت / عل*ِه دو سه تاِ� د*�ر/ تا ت انی �نند ات شاید حتا چهار پنج  از ان�شتان

ا�  �ردم �ه شاخه من فکر می/ *ا ن اید �رد/ از چه  اید/ ردان شوندهایی سر� سلول
و او  /�ند آزاد� را نصیِب آدمی می/ و از آنان دور رفتن/ درخِت د*�ران شدنبر1ده از 

/ شود �شوده می نور� / �ردم �ه در تنهایی من فکر می /رساند را  ه *اسمیِن آسا*ش می
ِ� دیواِر  �وشهدر / ِ� *ک  طر�  دِر فلز� اال اما ح /�ذارد  ه اتاق قدم می ا� پنجره و
 و/ دبر  *Kی  اد می *Kیدارد ان را � ستاره حاال/ ر1زد می  و دارد اشک/ افتادهفرو نامی  �م

  توافX ندارند  د*�ر ن  ا *کشا هیچ �دام/  تنهاییبزرگ و �وچِک ان�شتاِن 
  
  
   
  
  
  

  اند خدا*ان ما را ترک �رده
تر1ن  ِ� �وچک حقیر� �ه شا*ستهمثِل حشراِت / ند ما را ا شته ه حاِل خود �ذاخدا*ان 

ز هر چی �ه برا�ِ / �ساِن د*�ر� هستند �و*ادر ما / اما  ا این حال/ ن*ستند اعتنایی

هاِ�  ا� معصومیت/ ساالنه هاِ� طفل ید ا� اشت*اق�جای /�یرند *ا نمی/ �یرند تصم*م می

متِن رازآمیِز / �اِن عاقل هاِ�  االتر از ستاره دوستی ا�/ �جایید ا� در1اهاِ� ایثار /عز1ز

ان م و فک/ هاِ� ما رو*انده است از �تف/  ه جاِ� دو دست دو ظلمت را/ �ی زنده

نه آش*اِن / �*اِه وسSِ :اهاِ� آدمی و بی/ اند ما را خدا*ان ترک �رده /�مانی ندارد رن�ین

و  / �ر1د می در خواب دارد ا� شاخه /ِ� تمدنی وجود خواهد داشت و نه پرنده/ فرهنگ

  ها� شاد؟ �جایید ا� حاش*ه/ �اِه ماه*ان است خاست/ بر �رانه  قلمِ� عظ*ِم *ک  سا*ه
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