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 سیبی متحیر که

 

 

 اش رشد کردهاش زاده    یا در بیرونسیبی متحیر که این کِرم    آیا در درون

 رت همه جا سردآتشِ حضوو تو که بی    /سپس ادعاِي تاجِ سرِ مخلوقاتِ عالم بودن را 

 کارانِ ولگرد    و جهان پُر از آزمند و نامردجسم و جاِن من موردِ تهاجِم جنایت

 هاهايِ نبضِ درخت و    آوازِ برگقلب    المپی سبز است    تمامِ تپش وقتی که

 داِر سیبی به نامِ زمین    گانی هستند آرزومند و پُر امید    دوستپرنده

 پشتیبانِ آشیانی بر بامِ بلنِد کهکشان    

 داندباالتر نمینام از زمین هم    اي گمترین کاشانه در گوشهآشیانی فروتن که خودش را از ساقط

 ؟آیدست که بیرون و درون ندارد    از کِرمی که پس از کجا میتحیرِ من از جهانی

 ؟    وقتی که المپشودنمون میآیین را    به چه مقصدي رهو کر و کورانِ َپست

 ِي بیضهقلبی خاموش در درخت است    و هر پرنده تیري آوازخوان و آرزومند    ادعايِ بیضی

  گذاردافتد    درختِ سیب دیگر بر درخِت گالبی سر نمیره اول در فراق    دوم در محاق میبا دای

 "صبح به خیر"ست که دهانِ زردش    در به در دنباِل بويِ خوشِ بالِ بلنِد و حضوِر سردِ تو آتشی

    گردد يِ بدرودِ شبانه میمندِ پَرِ پادشاهانهبه دنبالِ رنِگ شکوه
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 تواندنمیستاره 

 

 

 شکفدِي بهارُکشی در ظلمت میچانه زند    چرا که نقشه گیتواند با آفتاب بر سرِ افسردهستاره نمی

 دهند    گی نشان نمیو ابرهايِ شهید رغبتی براِي بازگشت به زنده

 یدنترین فرصت را برايِ فکر کردن دارند    نیز برايِ رزمیدن و عشق ورزترین و بیشگان بهمرده

 پوشاَنديِ خویش لباسی درآورده    بر تنِ ابلیس میدور از چشِم خبرچینان و رقیبان    زنی از زیبایی

 دهدنقش و نگار میگی را به بهاري بیگیرد    افسوس و افسردهرا به خود می نامِ هوس هر دگمه

 شان دارنده عقل در دو دستشهیدان حاال دیگر به جايِ قلب    ابري در سینه    و به جايِ ناخن    دَ

 انگارندشهیدان دیگر تالش برايِ به اوجِ انسانیت کشاندنِ یاقوت و زبرجد را    ِجدي نمی

  ِکشدتان به روِي چانه    تیغ به دوِر گُل و اندیشه میاید که چنین ابلهانه    ریششما هرگز نمرده

 يِ ابرها را تان به جاِي آرد    هوِس پراکندهسکند    و آتان عشق و مبارزه را از ریشه درو میداس

 دهدبه تنور تحویل می
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 تعصب

 

 

 وجدانها بر وسعتی بیيِ فانوسندهناك است تعصب    سُرانو کر و سهمتوفانی کور 

 دستبی    دوستستاره و بیهايِ بیيِ مهتابیگاهی    سازندهتکیهيِ دیوار در بیباالبَرنده

 بَرَدپایه میهاِي بیآلود    به سويِ سطحِ هستیها را چون آبی ِگلناودانی که آدم

 ها    چرا تو دیگر بازنیامدي    بازت نیاوردند    اي دوستِ معتمِد کتاب

 اندازد آن راکند و در تو میها    اي که دجله نیکی میزننده به تابشِ عقلگیرنده و بوسهاي در آغوش

 دهم    اي تهی از تب و تعب و تعصب پشتیزد را در بیابان به پاداش    کولهتا من ای

 اش شبانه    کلمه و ستاره و دوست بفرستمبه بیگاري و تبعیدش نفرستم    به مهتابی

 طور براِي خودش در صحرایی بجوشد    چه سود که چشمه همان

 نکوشد؟    چه فایده که دو دود اي به نامِ عشقو کسی از آن برايِ زدودنِ زنگارِ دشنه

 ِي زنی یا مردي رابه جايِ دو چشم سخن بگویند    و یک مردودي    آزمونِ سرافرازي

 خوردها سُرمیگاهی بفرستد؟    نابینایی سرانجام از سطحِ فانوسبه جانبِ آتشی در دانش

 هاعشق از دلِ انسان   و نردبانْ از تکثرِ تناسلِ دیواْر شکست    و تبعیدِ کلمه از کتاب و 

     شان نامِ تعصب    نقش بسته استنامهست    که در شناسهاِي عقیمیارمغانِ توفان
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 طوراي که همانچشمه

 

 

 جوشد    چه فرقی با یک ماهِ خشکطور برايِ خودش در صحرایی میاي که همانچشمه

 گیردخلوتِ محضِ خودش شکل میِي مطلق دارد؟    و هنري که در سالییا با دو خشک

 گاهتکیهدار و سست و بیماند    براِي چه کسی به جز دیوارهاِي تبو در خلوتِ محضِ خودش می

 هاِي از دیرباز تا به حال را    باد با خود بُرده استشود؟    سرافرازيبه بتی تبدیل می

 ري نیاز داردوبا معیارهاِي شعله هايِ تازهزمو این آتش برايِ اثباِت حقیقتِ خویش    به هی

 هایی از گیاه    اي از آدم    با سري از حیوان    و دستدرختی با تنه

 شوداهی صادق میاش گبه شکِل خدا    سایهشود    گاهی پیداست که ثمرش گاهی به شکلِ شیطان می

 سالی فرق داشته باشدبا ِمهِ در قحطيِ چشمه  دنیا    و تا زاللیيِ گاهی ریاکارترین سردي

 يِ کلنگی در دانش کنمِي زرنگیدارِ دیوار را    ارزانیباید دست و پايِ بتِ تبمن می

 کنم "داعش"صفتِ اي آهنین را    نصیِب ذاللتِ اعضاِي گروهِک روباههايِ ارادهوار در زیرِ کفشنابودشدنی حشره

 است    نیمی خدا و نیمی شیطان     ستانو بدانم که انسان    نیمی بوستان و نیمی قحط

 شکناندپشتی میها را بر سِر الكتمامِ کاسه کوزههايِ خودش را بپوشاند    ي که تا کاستیاو اثباتْ کاسنی

 که عبورش از آتش نیست    مگر برايِ آن که دوباره به خلوتِ خویش سربلند بازآید

 يِ حقیقت است يِ زنی    که معشوقهتنگی    از ناخنِ زیباییيِ دلبرايِ سازیدنِ رنگی    زداینده
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 يِ درازِ آمدن و رفتنقصه

 

 

 ِي دراِز آمدن و رفتن است رود    آوردن و بردنِ سرود    سازش و ویرانشی مدامقصه

 داردخشک می    خواهددامی که آدمی را در خشکیْ خیس    در خیسْی خشک می

 گونه به عالمتِ روشنایی و گرما تبدیل شدي؟وجودِ جاپایی از امید    تو چهِي خورشید    بینشانی از خانهاستی اما بیر

 اش سرکشور    ِارادهاش شعلهگونه معیارهايبودنِ پیامی پنهانی از کبریت    هیزمِ تو چهبی

 دستانبهيِ صداِي آن فانوسسپاريبه خاك  گذارنده در خاکستر شد؟  اش بیضهچشمان

 خیالِ خامِ خدایان است    و دامی از سکوت و سکون ناتوان از    از پاي درآوردنِ روایِت صدِق رود و

 ام در آتش فروافتادههايورقخوانده    ورقاش    من کتابی هستم نیمههايفروکشیدنِ رایِت روانِ درس

 اشهاِي شکاِك شبانهدیده شده    کتابی که کلمهتر آبهايِ پیش    بیشام از سوختنِ روزگارجان

 قدر ماسک داشتند!اش چههايدرخشند    راستی اما یک صداِي یگانه    دانهاز دِل آسمان فرامی

 گونی را در زمین کاشتند!هايِ کبریتهاِي ساخته شده به دستِ دو پرنده ـ مشی و مشیانه ـ    چه بچهدام

 انداش را ترك کردههايِ فرزانهقلب    این قلمرو و غرفه ْگاِن نور    آن سرکشانِ بلوریناال اما دریغا که آن نوادهح

 اياي    از هیچ قصابیاند    و دریغا که آوردن و بردنِ هیچ دندهخفته هاِي خاكیگویا برايِ همیشه در خام

          دیگر تکرار نخواهد کرد    اما دروغینِ آدم و حوا را ِي سرخوشانهقصه
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 تا از رونق نیفتد

 

 

 هاِي حقیقتِي دشتيِ فرضیهستی    کلمْه خدا را غافل از قافلهوسیعِ تا از رونق نیفتد روغِن چراغِ بازاِر داستانِ 

 يِ خُمیخَِم رفتارِ مستانههايِ مار و    پیچ و خواهد    و ما را سرگردان در میانِ مهرهجوي میهايِ حقیقتیا دشت

 اش بر پشتش بر لب    انسانی که گاه دُمی از دنائت در پیش و    گاه دو بالِ فرشتهمیکه گاه سکوت و گاه ترنُ

 ها    ها    این پدرسوختهيِ دوچرخهبارهها    زینِ زنکنند این زینچه کِیفی می

 روغن اند!    چه امیدوار است و خندانْشگلِ زنانههايِ خوناپذیرِ کونگیخستهوقتی که میزبانانِ 

 ِي نرم و روشنِ چراغ است!يِ دایرهنشینِ شبانهاش    هم وسطِ پاهاي ِيِ طویل و نیرومند و سفتوقتی که استوانه

 ها شعري قرائت    جا براِي جمعِ مهرهات    اینناكِ شهرتتو تا از رونق نیفتد مارِ شتاب

 داشتکنی طلِب غرامت    غافل که خدا خودش اگر بدنی میات    از خدا میخسارت دیدنِ کُس جا برايِو آن

 هایی مست راحقیقتِ فلک    دو چرخِ خوشگل با چشمرفت و از دشِت بیاول از همه می

 شان راباره که هوش و حواسگیرهایی زنداشت    گِلاي برمیگیرهاِي فقیر و عقدهبرايِ این گِل

 خاطر    با خود بُرده است     گانِ آسودهتِ واژهلذ
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 سايِ دریلصدايِ اعصاب

 

 

 دوانندشآب در هر سرزمینی که روان شود    یا بِرَوانندش    انگار که در وطنِ خودش می

 کندپَر باز که می "پرستیشهرت"گردد    و اي میشدهها    به دنبالِ چشمِ گمداناي در زبالهاما هنوز مژه

 خوابد    من اگر خودم را از جدوِل جنایتِ اعداد منها کنمهاِي گندیده میبه روِي تخم

 هايِ تو آیا دیگر دُویی    کنم    چشم "ها"گی یک بار ِي زندهاز وطنْ هجرت    و در آینه

 دپرپوش بیرون میسیاهگانِ  مردهاي که از صفِبه روِي حقیقت بسته نخواهد بود؟    انگار مژه

 اشِي ساکنانبَرَد    سرزمینی با سرِ بر دار رفتههايِ زاده نشده را    بر دوش میتا ابد غِم ماه و جوجه

 ستدرخشد    و گرچه آینه یکیاش    دارد در اشِک شکاِك مردي میگانیا سرهايِ به درونِ بیضه آمده

 ذلیل است مند و فقیر    سرافراز واعدادِ ثروت الشکل   ختلفاز آنِ اعدادِ م اما تصویر

 ساناك و بلنِد دریلی اعصابکنند    آیا با آوازِ وحشتآنان که نگاِه ناظرانِ جنایت را تندتند در زیرِ خاك پنهان می

 ها    چه خواهند کرد؟    خانه داشته در خیانت
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 اش پنهانیپاهاي

 

 

 نشینی با چنین پاهایی رااش همهاِي دامنکردند    چاكدامن نگاه میاش پنهانی از چاِك پاهاي

 اي بودهايِ صمیمیتنگِ آن استکانبر میز    دل رنگو چایی داغ و عقیقی    گفتندپیاپی به جانبِ خدا ثنا می

 یرانندشد    نه    هر سرزمینی را که از سیگارِ من بگشان دستِ مهربانِ تو انداخته میکه بر گردن

 توانند    با خشکی یا با هر خیانتِ دیگري بمیرانندگان و مبارزان را نمیآن همه آزاده تنِ  خاکسترِ ترِ

 يِ ابرها زندانی کنندبرايِ همیشه در پشِت پرده    توانند پاهايِ پاك و سفیِد ماه را نمی

 خوابیاز بی کند    و آن دیواروي با دیواري میاي دیگر کرده    مساهيِ پلست که خود را به اضافهايهر فکري پله

 است یيِ چایکند    بخار    صحبتِ داغ و عقیقیمی هايِ بسیاري سرگردانسالمت را بر بام

 رود تا خدایی شیرین را از خواب بیدار کرده    گیرد    و میکه تنهایی را از اتاق می

 ِکشداش مخفیانه سرمیيِ مقواییِي سیگاري که از بستهکردهبا او از منِ فیلتردار بگذرد    و از گناهِ نا

 هاِي زندانی در قفسِ پیراهنبلبللبِ افشاگرِ پاهاِي پیدا از چاكِ دامن    یا يِ زیباییبه دیداِر 

     

 

 

 

 

 



۹ 
 

 

 

 ستايهر انسان مژه

 

 

 مبتکراي هم متکبر و هم يِ جهانی    افتادهست افتاده بر چهرهايهر انسان مژه

 ها دید    آوازِ بلند و ضخیمِ دریل بینترین ذرهاش را با قَوياي که باید صدايافتاده

 در عددي پهناورکند    و نَه دستیْ فانوسی را ضرباسرارِ هستی را سوراخ نمی

 هاِي زاللِ آب استقطرههايِ خوبِ تو    قطرهدودي حجیم و جامد دارد تعصب    اما حرف

 رودسار از تو    آواره میگی شرماي    که بخشندهبخشندهقدر تو آن

 گیرد؟اي را سراغ مینام    آوازِ رنگارنِگ پرندهنام یا بینام    ُگلِ گمچه کسی آیا از یک گُِل کم

 يِ خویش پرده برگیردهاِي عالی    عاقبت از چهرهو آیا اگر معمارِ قصور و اندیشه

 ها که نداد!هايِ من چه مژدهيِ آدمی؟    آن مژه به چشمکنندهحیران نمایدمگر عنکبوتی رخ نمی

 ها درنیاورد!    داِر بلبلها را که از درونِ خود    برايِ تبارِ تبآن دهان چه گُل

 گفته و "دیدار به قیامت"جا رفته است    به آب اما افسوس که حاال دیگر صداِي من از این

 دلِ خاك را شکسته است  
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 تقویم

 

 

 کنداي قَوي    خودش را به آسانی و زود تفویضِ هر کسی نمیپیکرِ حافظهيِ زیباروي و ظریفْپَري

 گویدگان سخن مینشیند    به سردي از عالمِ مردهگَرد میگَردي که بر سر و روِي آدمی بیابان

 این دنیايِ دون و ریاکار بیابدتواند در ِي رایِت آن رؤیاِي حقیقی را    کسی نمیو سرافرازي

 ها ارمغان نداشته!يِ صفحهيِ تنها و جویا    به سفیدي و پاکیهايِ سیاهی را که این مژهچه واژه

 اي!اي    خودت را در این مردمان ندیدهها نگاه کردهها که هر چه در آنچه آینه

 يِ عمرهایی هستند که پا به پاِي نیستیییراهِ او آن پَري را!    دانااي    و به همخدا را گم کرده

 شوندروند و    دریغا که به بارویی از آتش تبدیل میآیند    خطاهایی که با رود میبه هستی می

 خودکشی "صادق هدایت"مرده    نُه سال قبل از آن  "نیمایوشیج"من وقتی که به دنیا آمدم    یک سال قبل از آن 

 يِ تصادفی    من وقتی که به دنیا آمدم    گیدر راننده "زادفروغ فرخ"و شش سال بعد 

 ها خطاکار بودند    ور    ذهِن قبرها سفیِد سفید    و برفها شعلهها و قرنچنان رؤیاها ماننِد قبلهم

 سرودندنمودند    خدا و خرافه را میمصنوعی را می گانیها به جاِي عشقی زنده    واژهآینه

 چهره    اي شاعرِ عطشرنگ و بیات بیات بی در و دروازه    مژهبیابان    اي سرافرازي حاال تو اي

 گردند!گانی که گَردند    دارند گُر و گُر به گِرِد تو میگونه مردهببین باز چه

   زند!ات بوسه میهايگونه ایجاز    دارد بر سر و روِي سرگردانیببین باز چه
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 درختحتا اگر این 

 

 

 پذیرترندها دلگذشتهباز مِ اضطرابِ تبر    دَها بوده باشد    و همحتا اگر این درخت مورِد هجومِ شته

 ها در حالِ شکفتنشان    گُلهايشان    کودکان در خواب    در تهِ جوانیزیرا در زیرِ آسمانِ خُردسال

 ها    خس و خاك و خاشاك راگوییروِر سپیدهها و سُاسپرماند    غُلغُلِ شادانِ گانْ عاشقْ شدن بودهپرنده

 ترین عقولِ اقیانوس را    اند    عقیقِ عمیقروبیدهمنِد دریا میِي سخاوتاز سینه

 ست    ِي ظاهري نسبتی نیست    این انگشتر را کانِ طاهرِ دیگريبا زیبایی

 دِ خدایاِن راستین    خویشاونهايِ هنوز بروز نکرده    درخشنده در کهکشان

 افتدُکشی بیگانه    چند حتاِي شیرین و معطر و رسیده که از درخت فرومیریزي و آدمخدایانی با خون

 ترین مذهب به جهان نگاههايِ مرتجعها با چشمها و شپشخوانَد    و شتهتبر با دهانِ قناري آواز می

 "دیناسورها"کِشانند براِي محاکمه به عصرِ هايِ شریف را میها را گرفته    انسانترین نسیمِي تازهشان یقهو آه

 هايِ صداقتنشدنیها    اي یادتان پتوِي پارهِي دور از دسِت گذشتهپذیرياي دل

 من آن تبري هستم که اضطراب    هايِ ذهنین سپیدها بر نخستگانِ نقش و نگارهاِي زیباي کارنده

 يِ خس و خاك و خاشاكچه زود بازستانید!    من آن دریایی که فراوانیطرب و رامش را از آهوِي او 

 ها    وگويِ درونِ حبابانسان فرارید    عنصري که خألِ گفتاز او را از خدا و 

      گان تبدیالنیداو را به نقش و نگاِر صامتِ بال و پَِر پرنده

      

 

 



۱۲ 
 

 

 

 گانيِ واژهفرمولِ شیمیایی

 

 

 گی    که با پرپر شدنِ جوانی    و با پنچر شدِن سالمتیگذر است زندهپیچ و سختخیابانی پیچ

 روند    و تنها با خودشان سخنشوند    ناامیدوار مینمایی هم از راه و هم از راهرو و هم از مقصد بیزار میهايِ راهعالمت

 وار هجیاي را خستاي دهان گشود و قطرهها انتظارِ جواب    سرانجام لولهکنند    پس از ساعتن دوستی میبا خودشا

 گیهايِ مختلفی دارد زندهبا کجی بودند    خیابان و اش    بیگانه با ناصادقیهاياشتهزاري که کو بدین طریق لجی کرد با کشت

 شان در تباهی استها    پایانها و حسادتاست    و سبقت شان از آسفالت و از سیاهیاما ذاِت همه

 شوندها منفجر میروند و در قلبغلتند و میشان کشف شود    میهایی که اگر فرمولِ شیمیاییبشکه هاو واژه

 سالِ امیدها چه دیواري و چه رومیزي    چه مچی    به شکلِ دشوارِ انتظارند    از چشمانِ کهنتمامِ ساعت

 آید    بارند    من دیگر از همه چیز بدم مینمایی است که میهايِ راههاِي تکراري و چراغاین جواب

 آید    از زمین و آسمان    از چپ و راست    از پیچی و راستی    از سکوت و از هجیآید هم بدم میاز بدم می

 ینانی    زیرا ثروتی را که از ثرا تا ثریاتر از اطماما تو هنوز معتمدتر از اعتمادي    تو هنوز مطمئن

 طور که بودهِي آنان را هماناي    همهو حشمتی را که از احشام و انسان    تا آسمان گِرد آوردهمکنتی را که از کاه تا کوه    

         گردانیشان ـ یعنی به مرگ ـ    بازپس میدرست و کامل    دست نخورده    عاقبت به صاحبِ اصلی

 

 

 

 



۱۳ 
 

 

 

 خیانتِ باغ به بذرِ خودش

 

 

 چیندگی را میهودههمه چیزي بر رويِ میز    فریاِد بی    از ثرا تا ثریا    از سردابه تا شیروانی

 نه فقط سوسیالیزم و ساختنِ دنیايِ نو    خواب بود    «گوید:می

 »یا تصویري در سراب بود    ریشهاش نیز    یا بیگی و زمینِ زیرِ پايِ مردمانکه اصلن خوِد زنده

 اي ختم شوندهایی    که تا به گرما و روشنايِ خانهنشانه ها نشانهست    انسانايهر انسان نشانه

 فرو    از درونِ گیاهان ِکشند    گاهی خدایان را فرامیاز دروِن گیاهان گاهی خدایان را 

 گونه    گویند    راستی اما آیا چهسر و رويِ مخالفینِ خود سخن میبا     شان به یک زبانِ مشتركاما در هر دو حال مشت

 از ثریا تا ثرا    رنده    عاقبت اسلحه کشید؟    تا ضِد بذر شاخ و شانه کشید؟    ضدِ میوه و پ    بذرِي ظلمانیآن باغِ برآمده از ذاتِ 

 چیند    بکناِر هم ادرس را دا    فریادهايِ بیهمه چیزي در هر کج    از شیروانی تا سردابه

 اید روزي شما گِرد آوردهذره و شبانههایی که ذرهيِ آن معرفتگم کردِن دوباره«وید:بگ

 اید    شان شما نخوابیدهداريها به پاسبه باد دادنِ مجددِ اسراري که سده

 هایی تازهبه جانِب چشم اي که درش هر دقیقهبختی ضروري است    خانهِي خوشبرايِ رسیدنِ ما به خانه

      »    شودهایی نورانی گشوده میهایی نو    و کلمهادراك

     

 

 

 



۱٤ 
 

 

 

 داراي رگ و ریشه و خونواژه

 

 

 اش را در خانه جا گذاشته    داشت در خیابان به عابران تماشااش را به کمر و یک دستمرگ یک دست

 اول او را به سینما    « گفت:کرد    به خودش میاي شبانه میخوابهبرايِ انتخابِ هم

 »هايِ آینهاش به شهوت و شرارهنمایانمبَرَم و    میاش میسپس لَختی بعد به خلوتِ لُخت

 و پیچد    فردا فراست را زندانیاي که امروز شخصیتِ دشوارِ زنی را به دوِر خودش میآیا قرقره

 رانی را    به دشنه و نادانی تعارف نخواهد کرد؟    فنِ سخنفردا میکرپس

 هاِي خود را از چشِم دیگران پنهان    آیا حیوانات نیز نقصان و کاستی

 ها عیان؟    تو یک دست به کمر وخط شان را در پیشِهايِ قُوتکنند تنها ترجیحات و نقطهو می

 کنی در این خیابان    ات را جا گذاشته در خانه    چه مییک دست

 فلزِ سخِت ماشین سپرده است؟به خیابانی که میکرفون را به سنگِ سردِ زمین و    

 دیگر خوابندهها تصاویري    یکی پس از دیگري آینده    با یکست و انساندنیا سینمایی

 َبريدري که تنها پدالِ گاز را از خود زنده به در میه    تو اي درِ دربهبسترَشکنده و گاهی به هم پیوسته    هم

 يِ بازي را به حاِل خود بگذار!    از درونِ آینه قدم به بیرون بگذار!قرقره و میکرفن و صحنه

 امام    همیشه به عشق تشنهدشنهست!    و بدان که من آن دستِ بیا گونه حیوانیو ببین که مرگ چه

 زنددار بیرون میاي رگ و ریشه و خوناش    واژهدستی که از آستین آن

        

 



۱٥ 
 

 

 

 روزي که زود

 

 

     ِي سوسیالیزميِ فاشیزم    فردا در جبههجهتْ عوض    امروز در جبههچهره یا روزي که زودزود 

 اش قارچ و    کند    چه نکند اگر که نامفردا را تبدیل به بیلی مذهبی یا ملی میو پس

 فرصتيِ گرسنه و آواره    ناتوان و بیاش کَپَک نباشد؟    یک پرندهریشه و ملیتاش بینامهشناس

 خزندِي تو فرامیچهرههاِي اشک از گیقطرهرهگونه پردازد    به پرواز در تَکِ آسمان و    به انهداِم قفس؟    قطبه دو اندیشه چه

 یابند    مرا بازنمیپیروزِ هاِي هايِ مناظرِ دروِن چشمترین اثري از دیروزياما کوچک

 اي تنها از درختی را در حالِ کتاب خواندنبینند پرنده از فرصتی به فرصتی دیگر    از بیلی به بیلی دیگر    و شاخهاي را میجبهه

 ها سیمی از اوجا در خودش دارد    جهان قفسی است و هر یک از انسانی که فاشیزم و سوسیالیزم را یکدرخت

 ها    فریادشان نیمی قیچی شده و نیمی رهاها زیرِ شکنجه یا با ریسمان بسته به چوبهعقاب

 هايِ سیاه يِ شبتر و جامدتر از قحطیو اشکِ روزها خشک

        

 

 

 

 

 

 



۱٦ 
 

 

 

 نَردتخته

 

 

 شد و    سنگ به پرندهخاست    پرنده به سنگ تبدیل میافتاد و    سنگ از زمین برمیپرنده از چشمانِ او می

گینِ دلِ زمین    گوش ِي درونِ خود را كُ�َشته    کسی به آوايِ اندوهخورده    و حیوانِ وحشیهايِ سالو جز انسان

 سپردفرانمی

 زد    و رقصْ رقصِ تبدیل بود    تبدیلِ سنگ و پرندهموهايِ سفیِد موسیقی را دروغ شانه میخواندند    ها شعر میخانهدر فاحشه

 کردِي هیچ ارتباطی جبران نمیدیگر    خألِ ناخُرمِ وجودِ تو را    نه خدا و نه روشنیچپ و راست    و خوب و بد به یک

 اي نداشت    اي    و جامهآمد    انتحاري که بدنی نداشت    تا جامهرهايِ تاریک و متحیر درمیانتحاري خَیّر    از غا

 ها پیر شدند اش را جلويِ ماه انداخت    ماهِ آسمان    گرگها را خورد و استخوانتا رنگی داشته باشد    خوردن    سال

 ش بشکنمطور که مثلِ شش و بِن افتادم    اما نه آنمن از چشمانِ مشان    هايها جاکشها جنده    گربهسگ

 باز    که پرنده    باز    ماننِد عهوِد کهن مشغولِ بَنایی شد    تنها تَرَك برداشتم    نه پرندهْ

 اشند قوادِي شاد    که در ضمن باش    یک نانِ برشتهْ پخته    و دو موسیقیبرايِ برآوردنِ ساختمانی که از هر سرِ مويِ ساکنان

 در غِم فقدانِ وجودِ دانايِ تو    اي که از غار درآمد و    (باز کنند بر رويِ قبرِ آن حیوانِ وحشیسه قنادي 

                   خودکشی کرد    يِ تو)هايِ روشِن انسانیيِ چراغی از آن همه ارتباطزارانِ شریفِ تو     و شعلهدر غِم نبودِ شنی از شن

 

 

 

 

 



۱۷ 
 

 

 

 در زیرِ ابر یعشق

 

 

 اي بسازد برايِ خودشزمینی کلبهتواند در تکهزمانه ِکی می    مرز است زبانوقتی سرزمینی بی

 زده در انگشتانوفان!    وقتی دردي یختی را برآوَرد براِي نجاِت سیبِ دیگران    از تهاجمِ تگرگ و و ِبه

 يِ خویشکند؟    آسمان پنهان از حواشیگونه شرم نمیچهگوید    چراغ يِ تاریِک بشري سخن میاز هستی

 ها    برايِ به زیرِ ابر بردنِ عشق استاش در زبانکند    و تفرقه انداختنبا پولِ فحشا و تجارت زیست می

 گ استاش از سناگر کوه قلبکنم    ات او را گرم میيِ دو سیب در سینه    اگر دریا سرد است    من براياي دارنده

 اندگان تاریکهاِي باریکِ آسمانی    ستارهکنم    اگر در جادهها را نرم میات سنگمن براي

 مرز    عوض کردنِ جامه است روح را(انگشتانی که در دردکنم    بیچراِغ جان بنا میاي از شبات جادهمن براي

 تجارت    شکنجه و شاغلِ فحشا و  گویند)    نه    او    آنِي بشري سخن میزدهيِ یخاز هستی

 رو روزي درختی    گاه آسمانی اصیل نبود    از اینهیچ    اش بودندگانی که شاگردانهرگز برايِ ستاره

 لمت    بیزار از دشنه و دشمنانِ انسان    و از شریکانِ ظ    اش باز نکرده بودکه یکی از هزاران رازِ گیتی هم دري را به روي

 یا از گلو    ...    ايگیر از دوستانی که وفايِ به عهد نکردند    خودش را با گلولهدلو 

        يِ مرا    از پاي درخواهد آوردشکستهِي خسته و دلمفهومِ تو خواهد آویخت    و میوهيِ مغموم و بیبه شاخه

 

 

 

 



۱۸ 
 

 

 

 تمدنی که پوزه دارد

 

 

 خورَد    روي برگردانده براِي تماشا به سويِ حیوانات رفتهاش به انسان که برمیدر سرِ راه "هستی"ِي واژه

  سرشار از صدايِ گریز وست جهان    دهد    شکارگاهیيِ دیگران ترجیح میسپس دوستی با گیاهان را به همه

 گمانزمین    و کمانِ پشتِ پیران را بی هايِ زیبايِ ریشه داشته درهایی خالی از هدفسرهايِ جدا از تن و    دهان

 کند  هايِ خود بیرون میانسان را از تمامِ سرزمین "هستی"يِ کُشد    واژههراس از تیرِ تاریِک مرگ    پیش از مرگ می

 گرددار میغرد و دنبالِ شکمیتمدنی که کند به معناهاِي بافته شده توسِط او    نیز به تمدنی که پوزه دارد    اعتنا نمی

 اش    دیگر جز خاکستر و سرمامن آن آتشی هستم که عاقبت تو را و    این شکارگاه را ترك خواهد کرد    و با ترك کردن

 اي عاشقانه را بنگارد    یا کالمی چند از ورِق پنهاِن هستی و انجماِد مغزها    کسی نخواهد بود    که برايِ تو نامه

 قدر با خدا خواهد نشستآن تنهایی نیزها را    براِي تو بخواند    اِي سنگ گذاشته شده در کمانو پیغامی از سرهايِ به ج

 هم پوزه را     خَِرد شده    هم سُم و هم دُم    هم سوره وکه شکل و شمایلِ خدا را به خود گرفته    بی

 داشتبه تمدن ارمغان خواهد 

 

 

 

 

 

 



۱۹ 
 

 

 

 مَقامی باالتر از انتقام

 

 

 آورَدکه این عذابِ الیم سر از آخور که درمی    گانِ روزگاراِن قدیمکه دین چه پدري درآورده بود از آزادهببین 

 گوید سالم اي زماِن حال    ماَند    و به تو میاش در قدردانی و رضایت به جا میپاي

 يِ مبارزانِ روزگارانِ قدیم!شانه به شانه اتقام!    تقاليسیار باالتر از انتات بآغوشی با مقالِ آلِ زنان    مقامات اهلِ هماي قال

 زنان و لرزانرما مریض شده و عطسهدارِ عدالت    اي ندیم    گدوست   ندامتِ آزادي يِ بیزنده باشی اي ندادهنده

 اش اندیشه و ترشحاتِ بینی را روبانمالجفت پاِي سفید و خوشگل کشان    و دستدست به یک

 بیند    که سر را از خودش برداشتهاش کالهی را میرود که پزشک است    در سرِ راهیشِ روباهی میدارد پ

 واز آمده استبه پیشا همیشه تیغی زنگاري از مذاهب کند    گردنِ ما رو به او سالم و تعظیم می

 نی پاداش داده استتشت و خون    تشتِ خون را چه در خلوتِ خانه و چه در خیلِ ازدحامِ دشت    نادا

 پارههايِ پارههايِ نماز    اي غاِز مبارز    اي زمانُمهرِ سدهسفتِ يِ يِ بوسهاش    جايِ پینهيِ پیشانیلوحیاي که بر سادهنادانی

 هايِ قرص و لیوان    که تا آمدید اتفاق بیفتید    از دست رفتید    حاال ببینید که منآغوشیاي هم

 گرید    آورم    که دریا دارد در خواب میدین درمیمادِر چه پدري را دارم از 

 اش    خوابیابد    و شکلِ تختهايِ سفید و پاِك خودش را نمیاش دیگر چشممالدست

 يِ خودشان ببخشند     گان باید به بزرگیخواننده    زنداز امکاناتِ محدودِ هندسی بیرون می

 ِي پزشکِ روباهی    يِ پُرتغذیهگذرد از پرداختن به قضیهمی    گیحوصلهکه از شدتِ بیاین شعري را 

 ستِي روديگوید:    سودش در به درازا کشیده شدنِ بیماريرودربایستی میکه خودش صادقانه و بی

 شوهرِ عاقل و عادلِ عدالت است اش    یکی زنِ زیبا و فریباِي آزادي    و آن دیگريکه دو موجِ مکرر و مؤدب و جاودانه



۲۰ 
 

 

 

 عمري سرد و ماسیده در بشقاب

 

 

 زمین و زمان مسئله داشتن ِي باها را از خوردن معاف کردن    تا بیماريها کاله گذاشتن    و آنبر سرِ قرص

 چنان ادامه یابندهم    بینی را دیدن    و شعرهايِ شگرف را سرودنهايِ ذرههاِي تازه را کشف کردن    عشقگوهرها و اندیشه

 يِ کاالهايِ چند جانيِ مبادلهِي دو تن    از شورانگیزيهايِ زنبوريپچههايِ شیرین و پچچنان محروم نشود لحاف    از حرفهم

 زمین و زمان    سکوت و سرودچنان در مطبخِ من    کند    اما همکند    مِهی به مطبی نگاه میدردي در خواب گریه می

 بازي با هم    و داور    و دادگر    مرده است    و مورچه یا زنبوري    معنایی    در حالِ بُکسمعنا و بی

 دارندگان از سِر آسمان    خودشان را برمیها بُرده است    کاله از سرِ من    ستارهبینذره براِي ذرهجسِد او را ذره

 تا مختصر گفته آید حدیثِ عمري سرد و ماسیده در بشقاب کند   شعلهْ خودش را از سرِ چراغ قیچی می

 پوشديِ مردمان جامه به تن میيِ روِد شاعر است    که سالمتیيِ روانیو آشپزخانه بداند که از بیماري

 رده    کاالهايِ دیگر را به بازار بُ مرجان    و ِي داور استفاده کرده    تندتند مروارید و گیها از فرصتِ مردهو موج

  کنند    هايِ عاشقانه میف را معاف از حرفالحد    گذارنکاله بر سرِ دریا می

 

 

 

 

 

 



۲۱ 
 

 

 

 تجاوززدایی از ادبیات

 

 

 "عایشه"گی با خوابی هفت یا نُه ساله    به نامِ خوابهرا به جُرمِ هم "محمد"در عادلیِت مدرنِ یک دادگاهِ امروزي    

 عَلَمِ یزید نخست محکوم به انحطاط اش را مثلِکردند    اسالمپنج یا شش سال زندانی مهمانی میاعدام َنه    ولی حداقل به 

 خورندبه شدت تکان می   يِ خبرِ حوادثِ نحسی هايِ من از شنیدنِ ناگهانیکردند    وقتی برگسپس بر دار می

 دهند    تو اي انسانِ مدرن کان میام به بدرود برايِ رودهايِ شریف و یارانِ روشن    دست تهايو شاخه

 گویی که عالمتِ هفتِ پیروزيدوزي    و نمیگینِ شهادت نمیهايِ غمروي؟    چرا چشم در چشمچرا به دادگاه نمی

 هدف در کوهگان در دشت    گردشی بینیکِ واژهدر نخواهد آمد؟    پیکْ  هیچ مذهبیيِ هرگز از زیرِ هشتی

 و دُبِ اکبر که با تجاوززدایی از ادبیات    ِي خویش در صدها صدفران چهرهيِ هزاکشفِ ناگهانی

 بخشد    خواب میتختيِ داوطلبیخوابه را    به يِ انتخابِ همتکنیکِ تازه و درخشانی را ارائه    و آزادي

 ترس از تهمتی قرمز وه    بیيِ درختی فریبا    که شورتِ سبزش را از پاي درآوردشورمندانه اکنون چه زیباست تماشايِ 

 روزگار ـ از بیمار به بیمار ـ هايِ باسنيِ هايِ پوسیدهاخراجی زرد از کار    پشت کرده به سرایتِ سنت

 عیاشی    رقصان و آوازخوانان    شادي و ِي يِ کارگرانِ شریفِ کارخانهگرم به دوستیو دل

  دارد!از شرکت در کنسرِت خویش محروم می    "دمحم"گی با خوابهسوسمار را به جُرمِ هم

 

 

     

 

 



۲۲ 
 

 

 

 هافرجامِ مجسمهانتظارِ بی

 

 

 اي؟    شوند از ایستادن در نقطهگونه خسته نمیهاِي چوبی یا فلزي    چهاین همه مجسمه

 آیندوسی    به گورِ من میهاِي جاسصدا از کوچهها مخفیانه و بیآید از نیامدِن تو؟    مورچهشان سر نمیگونه حوصلهچه

 بَرَند    این شعر تازه از آب گرفته شده استهايِ اطالعاتی میِي طالِي تنِ مرا    برايِ سیِم سازمانيِ تالشیگیگونهو خبرِ چه

 آیدداند چه گونه پا بر خاکی بگذارد    که جز صداِي انتظار از آن چیزي به گوش نمیبه همین خاطر شکارچی نمی

 شکندکند    معشوق را مفقود یا فراموش    و خدا را در سنگ میها را خاموش میاین که نورِ در جان    راه با

 گی    خستههاِي سنگی بیگونه مجسمهآید؟    چهدر جهان    از کجا میباز این همه شور و شیدایی 

 گرِ پیکرهايِ پاكِ متالشی شده در قبورذراتِ ذاتِ زمزمهدهند؟    آري    به خواندنِ آوازهاِي چوبی یا فلزي ادامه می

 دادشان در بیاي که ریشههايِ جاسوسیجا بازگشته    به مبارزه با خورشیدهايِ شیاد    و شوریدن بر سازماندوباره به این

 گان از آسمانو ستاره    هاها از جادهها    سنگها از ورقادامه خواهند داد    خواهند کشید خودشان را کنار    خط

 اي    يِ درونِ خویش گذشته    توقف و تعظیم کنند در مقابلِ نقطهگان از تاریکیتا قطارِ مورچه

 اولین شعرِ شگرِف جهان را سرودجان درآمد و    جوهري رازبین و ظریفاش روزي روزگاري    ذرهکه از ته

 اش که بسیار پُربهاتر از طالاك مثلِ برف    و وقتاش پاِك پشعري که هنوز هم در همه جا    ذات

    هاشکارچیمسِ يِ صرفِ شکاِر شیادي

      

 

 



۲۳ 
 

 

 

 یا مرغ یا شتر باش

 

 

 جالدان باالِي سرِ زنگِ هر تلفنی ایستاده بودند    تا با شنیدنِ گرماِي صدايِ صافِ خدا    

 ها نبَرندتر از اینيِ خودشان را بیشرويِ نداشتههايِ شخصیتِ سردِ خودشان را گردن نزنند    آبناهمواري

 پرد    خواب میآوَرد    و گنجشک از رختپا گذاشتن در خواب    آب را به جنبش درمی

 روم من    کیلو و من    (از دستِ جالد)    اما به هر جا که می    نجاتهاِي رازِ ریزيوجوِي ارزنی از رود به جستمی

     نشینندِي اینترنت و تلفن میگاهِ کنترلِ مخفیانهپشتِ دست    ست که در محلِ کارشانترازويِ سگانی شکارياز آنِ 

 کنند    اي جالد    اي شترمرغ    شان به دیگران را    به صندلی منتقل نمیيِ آزاررسانیيِ عتیقِ حقارت    و بیماريو عقده

 ر کن یا پرواز!    یا در سمتِ صفِ چپیان باش یا در سمتِ راست!    یا پا در خواب بگذار    خوایا نُش    یا شتر باش یا مرغ!

 شود که گلوله    به هر سویی و به هر جویی    به هر جوري    گونه نمیآخر این    یا آب را به جنبش درآر!

 آید؟    اش میهايو دیگر نپرسد که آیا با زدنِ سرِ گنجشک    چه بر سرِ معصوِم جوجه    خودش را شلیک کند به سنگ و به آدمی

 گناهِ بدنِ تو    نماید؟    لرزشِ اعضاِي بیچه روحی یا چه کِرمی استفاده می    اش در گورِ آشیانهاز تلفن و اینترنت

 رفتند    ِي خود داشتند    و شیفتی به سرِ کارشان در آسمان میرهکه نقاِب ماه را به چه    از آزاِر دیرسالِ اعصابِ زالوانی بود

 يِ آن میغهايِ گرم و صمیمانههايِ عمیق    َاداِي دین کن به حرفاي صاحِب چاِه شیرینِ اندیشه    اي شوریده اي شیفته

 گانيِ ستارهخوشه اش در میانِِي قامتو دلوِ مرا سرشار از استقامتی زالل و خنک    استقامتی که خوشی

 کند    اي ترازوِي وضوگیرنده در عدالت    نظیرِ خدا میگان را عاشقِ درخِت بیيِ ستارهخوشه

 هايِ جغرافیایی    اي باز هم باالتر و دورتر از مقصِد مقدسِ پروازِ مرغ و شناِي ماهیات در وراِي جهتاي وضوحِ کالم

  "جاسوسی"و  "جالدي"گونه ببین که چه    !زنددارد سرش را به زنگ می    گیگونه حاال تلفن از دیوانهببین چه



۲٤ 
 

 هايِ سایهـ زالووار ـ    به جايِ سیاهی و سردي اش راهر دو در قالبِ تنِ یک آدمی    موهايِ پیري و زالی

            زند!   ِي خونِ معصومِ سیمرغ میدر سرخی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۲٥ 
 

 

 

 ناگزیرِ پایاندو راهِ 

 

 

 مان کشانید    و دل را به جانبِ رنِگ کدام آر    کند که گیسو را به کدام سمتْ شانهفرق نمی

 گانِ در هوس را    درونِ قفس گرفتارید    یا از قفس رهانید    سرانجام و به اجبارکند که پرندهفرق نمی

 گی خواهد ربود    خواهد پرسید از اسطبلناآرامِ تشنهاین جام در مقابِل دو راه قرار    و آرام را از اسبِ 

 اشاي باشم که توانستنخواهم میلهها بُرد؟    من میِي آتشکه جسدِ طبل را باید به خاك سپرد    یا به شنیدنِ شرحِ قصه

 رودآید و نمیدي    نمیاش نه ابلیس و نه اهورا    نه خورشید و نه ظلمت    نه خوبی و نه بدو سمت ندارد    از هیچ سوي

 سپارندهاِي خیال میگانِ در پیکرِ آدمی    براِي رهایی از ضعف و شکست    از پیري و پکري    خودشان را به بالپرنده

 گیرندهاِي تازه    نیرو و امید میهاِي مبارزه را گشوده    از خورشید و هوايِ بکر و اندیشهگان    دروازهبا سالحِ در واژه

 يِ در باال و پاییندهند    پس فرقِ چپ و راست    و شانهبه گیسوهايِ آشیان گذاشته در نسیم    معنا و حالت می

 يِ اسب نگذاشت    از قفس نه رهایی و نه گرفتاري را برنداشتگیترین تأثیري در آیینِ تشنهکوچک

 تماشاگرچشم و بیيِ دود    بیبلندِ تو در هوايِ زخمیکوبی مرا در تهِ خاك؟    و رقصِ اي طبلِ تن    تو هنوز چه می

 هايِ پاك  ست؟    اي جامِ پُراندیشه    آزمونِ مکرر!    اي سوارِ زیباترین شیههست؟    براِي کیبرايِ چی

 

 

 

 

 



۲٦ 
 

 

 

 صدایی که پژواك ندارد

 

 

 ها نیستچم و نقشِ سکهعلیّتِ در این جهان بودنِ من پیدا نیست    ملیتِ من در نمِ خاك و رنگِ پر

 اي از ِمه را به تن پوشیدهخروشد    و تو جامهرَشک    شکی میجوشد    بینام است که بر این بام اشک میاي گماز چشمه

 ها را شکسته    يِ دانهروي که صبوريِي سنگی میناآگاهانه    به مهمانی

 گی واش در حملِ ذراتِ راِز زندهاش پیدا نیست    ولی ملیتبودنکند که علیّتِ در این جهان اقتدا به موري می

 کنند که چرا حیوانات    ست    آب و باد حسودي میدر تالشی دائمی براِي کشِف حقیقتی

 و اسرارِ پهناوِر سنگيِ کوه سپارند یا به خاك؟    و با وجودِ بودنِ بلنديها را تنها به آتش میجسِد انسان

 ِي دریا    چرا صداِي ما پژواکی ندارد؟هاِي صمیمی و پذیرندههاِي پُرگوهرِ ابر و دستچشمبا وجودِ 

 آورَدباراند؟    مِه شما را از تنِ خودش که درمیاش    حیرت و ستاره را فرامیست که از بطناین دهان براِي کی

       یرِ پاها لِه شوندهِي ناآگاهانه در زاش حقیقت است    آن مورچهشود که ناممعلوم می

 

 

 

 

 

 

 



۲۷ 
 

 

 

 اگر هر چیزي

 

 

 گذاردپایانی نیز دارد    پس پایان هم به خاطرِ آغازش    روزي سر بر بالِش مرگ می    اگر هر چیزي که آغازي دارد

 ِي دل بر ماهاي نیست    از پرریختن در هر نَفَس    تو را از نوشتنِ قصهتو را از پرزدن در قفس چاره

 تر آن که میانِ بد و بدتر و سرد و سردترها    برايِ حال کردنی نسبی بهسارِ خاشاك و خسپرده برگرفتن از رخاز 

 قرارياي را که مادرِ درد و بیمیانِ آدمی احمق و آدمی برتر    و یبوست و اسهال    به ناچار یکی را انتخاب کنی    هشیاري

 شود    کند و دیوانه مینور دق می عمدن و موقتن برايِ مدتی خواب کنی   

 هاِي من دعوت نکند    اگر که عطري اتاِق گُل را روشن نکنددرونِ چشماگر که پروانه را به فضايِ مصفايِ 

 گی از پشِت هر برگ را    فردا به دنبال دارديِ زندهو سر بر بالش گذاشتنِ امروِز مرگ    به ناگزیر پدیداري

 يِ مهیايِ خانه!اسهال    بسته به آن که در سیر و سفر و هواپیما باشی    یا در حضر و محوطه و انتخابِ یبوست یا

 اي دارد؟به من بگو تو اي آواره    که آیا قفس در غمِ فراقِ مرغ    جز ریختنِ پَر از چشم    چه چاره

 مرده رايِ گُلپروانه   يِ عطر را نوشتن گیچه چیزِ دیگري جز قلم به دست گرفتن    و شرحِ دیوانه

 دارد؟ِي از امروز تا فردا    راضی میگیبه زنده

 

 

 

 

 



۲۸ 
 

 

 

 يِ تو کجاست؟بزرگی

 

 

 يِ یک میکربيِ یک ویروس    یا گاِز ناشنیدنیيِ تو کجاست    وقتی که ِکی    با نیشِ نادیدنیبزرگی

 میرد؟و خدا دوباره برايِ ابد می   نخست مریض و ناتوان و رنجور    سپس این سه تا گنگ و کر و کور 

 هايِ انسانی    يِ رابطهيِ تو کجاست    وقتی که خشکی و سرديمهربانی

 ِي مرا حاصل کندگیکنند؟    آغاز تا آمد راز و رمزِ زندهگی را به شخِص تنهایی ارمغان میکفشی و کالهی از افسرده

 ها نرسید    و انگار که نه قاب و نه عکسفریادِ سیاه و سفیدِ مرغابیعمرِ آن ساحل به پایان رسید    خدا به داِد 

 هاِي برآمده از زنخنه تن و نه رقص    اصلن در این برهوت هواري نکشیده بوده است    اي نخ    از حرف

 ه تاخته  هوداي و به هر رنگی که بافته آید    درنِگ آدمی سرانجام باخته    فرهنگِ وفاداِر اسبْ بیهر جامه

 گرمايِ اطمینان؟اش شکافته خواهد شد    آیا تنها از آنِ مرگ است    آغوشی به پهنا و به و آفتاْب لنگ شده و    نیروِي جسم

 قراري    سري دیگر نه سرگردان؟    اي شخصیِت بزرگِ مورچهروِي او    تنی تهی از بیآیا تنها در قلم

    شاید آن دریا فقط در ذهنِ ساحل وجود داشت    چنان که حاصِل ضربِ موج در موج    گیاي در نویسندهاي بازکرده دریچه

 رسیدصدف میستاره و بیواره به اوجی بیو تقسیمِ ریگ بر ریگ    هم

 

 

 

 

 



۲۹ 
 

 

 

 يِ تو در درونِ سیبتصویرِ چهره

 

 

 اش پُر از ستارهذاشت    دهانبارانْ لباس پوشید و از خانه بیرون رفت    بر زمینی از آفتاب و امید قدم گ

 يِ تو در درونِ سیبی بودتر از آدمیان    و تصویرِ چهرهشان خیلی مهربانها قلبکمان    سنگاش سرشار از رنگینجیب و کیف

 توجه است    نظم و بیرخواب    بیها    خدا خیلی تنبل و پُيِ شاخهنامیسیبی غنوده در میانِ گم

 دهد    کند و آن را پس نمیرند    پول قرض میتراشد و مسواك نمیخدا ریش نمی

 گان استآیا خاموش کردِن چراغی که در واژه    کنداش پنج شش کیلو کتاب خریداري میو گاهی در سرِ راه

 هايِ خالیسرد و مأیوس و با دستخواهد داشت؟    و آیا باران ها را از باروري بازها و عشقبرگباغ را خواهد کُشت؟    

 گفتمان با صد دهان سخن میبه خانه بازخواهد گشت؟    آفتابِ ما زمینی را در خود داشت    زمینی به شکلِ امید    و هر ستاره

 يِ تو چرا    کرد    اما تصویرِ چهرهِي خود را    نثارِ زمینیان میهايِ سینهمان سکهکمانرنگین

 خواند؟    آید    گلوِي تو چرا    واپسین آواز را نخواند و نمیب بیرون نیامد و نمیاز درونِ سی

 اندگانی که آبستنِ چراغتواند    و واژهاما قلبِ آدمی را نمی    تواندمهربانی قلبِ سنگ را خراشیدن می

 روندر یک به راِه خویش میتأثیر و تأثري بر    یا از باران    هيِ دندان است    بیو مسواکی که قابله

         زنند اند    اما ریش و سبیلِ خود را میخوانند    خدایانی که زنهايِ کیلوکیلو خریداري شده را    فقط خدایانِ بازاري میکتاب

    

 

 

 



۳۰ 
 

 

 

 گرهايِ شکنجهيِ خاطرهدستِ خونی

 

 

 اش ابرها آب شده    بازي کند در زمین و    از طنازيجا طنابکو خورشیدي که این

 کوبی مشغول بدارند؟    کجاست آن قرصِ کاملگان پایین آمده و به آیینِ شادي پیوسته    و آزادي را به آواز و پايستاره

 يِ سبزِ درختان    آن قرصِ قرمز رنگ    بیرقِ دیرینِ آرزوهايِ زالِل کمونیستی    پشتیبانِ دادخواهی

 پرستی در امان دارد؟    يِ زردوستی و رذالتت را    از عوارضِ جانبیزاِد صداقهايِ همتا معده

 شان را بربایندها بیایند    و سالمت و فراغتدانند کِی به سروقتِ انسانگرانی قهارند    که میهايِ ما شکنجههر کدام از خاطره

 دستی نکن با جالد!خودت را نبند بر رويِ من!    هم "در"شان بنشانند    اي اي در قلب و اشکی را به چشمقمه

 رسدبنیاِد اولین انسانِ جهان میِي من    به میالدِ بیفرصت نده به تیزي و رذالتِ این کارد!    آخر عمِر بلندِ فریاِد زخمی

 درسبه زیرِ پوستِ بیرقی بالغ ندویده    بیماري و سفیدمویی به سروقِت قرص می آخر هنوز خونْ

 اش    عشق و باران    اي که از سقفبافد؟    کجاست شاديمیکو آن طنابی که خورشیدي زیبا را 

 هايِ جمیلهايِ گذشته    اي باعثان و بانیانِ درگذشتِ جملهبارد؟    اي افعالِ زمانمیدغل قمه و بیزارانی بیبر کشت

 کند    رودِ نیل    ما را نابینا می کشیدن به چشمِ  هاِي پیر    میلْاي دلیالنِ یأسِ نقظه

 نیز جاودانه    چون پرچمی پهناور و بلند دوزكدارد    و بدنِ قرمزِ کفشيِ برگ و بار بازنمیاما درخت را از آبستنی

 کند هايِ درخشانِ کمونیستی سخن ساز میمانند    و از عدالتهاِي ماهحمایت از آرمانادامه به 

 

 

 



۳۱ 
 

 

 

 مرگ در رینگ يِبازيبُکس

 

 

 رسداش میخوان    که همیشه درست و دقیق به سرِ قرارهايحافظه    منظم و کتابپوش و خوشاي خوشحشره

 اش مرگ است    و نام    کنداي که فراِر آدمیان را از خودش غیرِ ممکن میحشره

 ناكِ زمان    هایی با سقفی کوتاه    شعفِ ناآگاهی از گذِر شتابسیر و سیاحتی وراِي اکتشاف

 يِ دستِ آن مردِ مستی هستممن بطري    بََرديِ خویش میشدههاِي گميِ سبزهو خاکی که تو را ناگهان به میهمانی

 اش برايِ آن بودِي بُکسهايِ هر روزهي که تمرینيِ شَترنج    آن مردسوارِ شعر است    و پشتیبانِ پیادهکه شه

 ترین کتابیهايِ خاموشِ ارزاناوت کند    و او را فراموش و گذاشته    در میانِ ورقِي حسابی    ناكکه مرگ را با یک ضربه

 فروشیوشاكهاِي پگاهيِ فروشست که در همهنوشته شده به دسِت یک حیوانِ مذهبی    غافل که آن حشره مانکنی

 جا آورد؟بََرد    ما را چه کسی به اینآمد گفته و آنان را از هوش میاستثنا و از صغیر تا کبیر    خوشبه مشتریان بی

 کندصفتی را میاش تبلیغی وحشی از حیوانهايِ مذهبیاش یک حشره است    و کتابهايجا که شاهنشاِه سبزهبه این

 اند    رنگ    اما با هم به شدت غریبهاش تنگاتنگ و همونِ بطريِي درجا که دو قطرهبه این

 میرنددیگر میهايِ یکخبر از هنر و ُدردانهو به کلی بی

 

 

 

 

 



۳۲ 
 

 

 

 هنرِ بخشایش

 

 

 يِ آخرین را ندارد کتابی که ورقِ پایان    کوهی که سنگِ واپسین    و آسمانی که ستاره

 شمار    هاِي بیو در میانِ شنهاِي روشن هم ابرهايِ زیادي در خود دارند    آدم

 فرهنگی دارد دانند    وقتی که جنگلی ریشه در فقرييِ هنرِ بخشایش را میهایی که شیرینیاند شنبسیار کم

 اي مست    اي هشیارا پرسم اي دانا   کار از آب درآمدنِ هر درختی هست    اما من از تو میامکانِ جنایت

 دستهايِ َپست    تنگيِ جرارِ منجالب و    در میانِ وفورِ آدمساِر بلند مگر ریشه در چه زادنی دارد    که حتا در محاصرهآن شاخ

 دهاش را سایبانِ چشم کراش را از سر درآورده    متعجبانه دستمیرد؟    توجهی کالهگی کرده    نجیبانه مینجیبانه زنده

 يِ آسمان کو؟    تا ببیند کجاست ورقِ پایانِ این کتاب    واپسین سنِگ آن کوه؟    آخرین ستاره

 زندترین بخشایش    دریايِ فراموشی را پس میاندیشمرزهايِ بخشایش دراز و ظریف و ناپیداست    ژرف

  ابرها    در تازِش بادهادرونِ يِ روشن و تاریکِ هاداند که آدمیاش مزند    و ماهیاي درخشان نَفَس میدُرّش در حافظه

 دیگرند    پلکانی متوجه و متعهد    استثنا قابلِ استحاله به یکشان بیدر نوازِش شکنجه    همه

 هايِ جنایتگیزند    تا گرما و تابشی فرهیخته    و شاهدِ پَرریختهيِ خودش را آتش میفرهنگِ چوبی

 گانِ خویش    نیکی و بخشایش را بیاموزدبگشاید    و به در آغوش گرفته شده ِي گیتیآغوشی به فراخی

 ُکشداش    کتاب و کوه و آسمان بیامیزد    تا مربع بداند که هر چیزي که تو را میمرا با مثلثی که سه ضلع

  سازد    تو را نیرومندتر نیز می

     

 



۳۳ 
 

 

 

 رفتاي کوچه به کوچه میواژه

 

 

 گریستاش مینگریست    ابري در جاندیگر میکِي دیوارها از یگیو    به سکوت و بیگانه رفتبه کوچه می اي کوچهواژه

 گشوداش نمیاي در را به رويها بداند    اما هیچ زمانهخواست طعِم تلفظِ خودش را بر رويِ زبانو می

 نشستها میانتظاِر نیامدنتکه و اشکی بر چشم    چشمتکهسنگی با قلبی به ناچار در گوشه و کنارهاِي تنهایی    هر پاره

 ها تبدیل کندها و برگيِ گُلهايِ تیزِ تزویرِ آفتاب را    به زیباییهايِ پُرغمِ زمین و    نیزهيِ نمکوشید که همهگیاهی می

   زد کند  شان را به آنان گوشهايزمان جنایتها و تبرها را ببخشاید    اما همتیغ

 اش را انتظارها با خود بُرده وايهِي تولدش در تاریکی فرورفته بود    چشماي بودي که چراییتو آن واژه

 يِ ابر    يِ سبزِ درخت    به کالِه خاکسترياي که حاال به جامهجا بازنیاورده بودند    واژهدیگر به این

 گذرند    من هستم    ه هر روز هزاران تلفظ از آنان میهایی کِي سنگ تبدیل شده بود    کوچهو به کفشِ تازه

 آورند    من هستم    گوشه و کنارهایی که سر از گریبان براِي کشف و دیدارِ حقیقت بیرون می

 تواند رود    به هیچ وجه نمیهايِ در وجدان باال و باالتر میگذرد    و از پلهمن آن بخشایشی هستم که هر چه از عمرش می

       ِي قاتالن بگذردهاِي چوبی یا فلزياز گناه

 

 

 

 

 



۳٤ 
 

 

 

 بر گورِ آن ستاره

 

 

 ربود    يِ اعماقِ دریا را میاي که شاعر بود    و گوهرها و معانیبر گورِ آن ستاره

 نیاورددرهاِي او    سر از پنجره ها و پایداريهیچ سنگی و هیچ زاغی برايِ واپسین وداع نیامد    هیچ پایی برايِ دیدارِ پاکی

 مانَديِ تنِ نویسا در آسمانِ هر کجا به جا میرود    روسفیديجا میزند و از اینو هیچ کس ندانست که نوشتن    وقتی پرمی

 هايِ سنگ در سنگ وآمیزِ عشقِ اکنون    چه فرسنگيِ قلبِ انسان    تا آتشِ صلحغارنشینیبندانِ از دوراِن یخ

 خون در خونی را که انسان طی نکرده است!    چه گورها را که شاعران از آسمان به زمین نکشیده و

 موجودي نه ساکن و نه سیالاند!    اما چرا با این حال    هیچ ها نجات ندادهگان را که از دهانِ مورچهچه ستاره

 کشید جان را بیرون میدامن و جاودانهْکند؟    آن زاغی که از هر گوهرِ ناچیزي    دریایی پاكیادي از آن زاغِ مرده نمی

  

 

 

 

 

 

 

 

 



۳٥ 
 

 

 

 مَدركِ دکترايِ جنایت

 

 

     هاسوسکخالهها و زنند خرچسونهشان بیرون میهايب که از اختفايِ النههاِي شدر نیمه

 دادگر    اي صیاد    ها را صید کرده    به تو هدیه خواهم داد    اي بیِي آنيِ هستیمعنیيِ سرديمن 

 ِي سوراخِ دیوار راکند    طعمِ تاریکیتر میست    که چايِ استکاِن انتقام را    شیریندانم که بخشایش َشکريگرچه می

 خوانداش آواز میرقصد و براياش از ضعف    پیشِ گربه تعظیم    سپس میکه دُمداند تر میموشِ قهاري به

 شان جاري    و از این بیشه    ها بر زبانترین اندیشهکنند    ژرفدهان باز که می "هاِي شبنیمه"

 تر درك    را بهها معنايِ ظلمت و خون ها و سوسکساس     کنندنمایی میگی راهآدمی را به معنايِ جاودانه

 يِ چاي ويِ طعمِ تازهآیند    اي دارايِ مدركِ دکترايِ جنایت    اي ُکشندهو برايِ دیدارِ تو به دَرَك می

 هايِ بدِن پلنگی به نامِ پلیديهايِ اختالِس خالخانهاِن عاشقان کرده    اي مختفی در خانهگی را نصیبِ دُِر دهچارهبی

 داند که انتقام    کند    این درخت میها و بکرترین تفکرات نمیترین نسیمتازهاین درخت جز تعظیم به 

       سوزاندهايِ بیگانه را نیز ماننِد زبانِ مادري میِي چاي    و زبانماه را سیاه و ستاره را تلخ    دهاِن استکان را پُر از تفاله

 

 

 

 

 

 



۳٦ 
 

 

 

 يِ یک بطري بوداش سرِ فلزيخنده

 

 

 ِي بطري    غِژِغژکنان بر زمین غلتنده    از زمان رمندهايِي یک بطري بود    جدا شده از تنِ شیشهاش سرِ فلزيخنده

 شان    قلبی در سینه    رزمنده و رونده به طرفی    تا مگر ُطرفی بربندند زمینیان    از نداشتِن دهانی در صورت

 گیيِ مردمک    از خُردسالی تا آخرین دقایِق زندههاِي سرماخوردهشدهلود    و دیدهآشان    آثاِر تجارِب تبدریایی در دل

 کندتر میتر و رنگینيِ آدمی    بسیار پیچیدهبر دوشِ زمستان بسی سنگینی    و داوري را درباره

 هايِ آشکار و نهانی    گان به بند و بستزنندهگانِ قلبِ حساسِ بطري و    بستمن اگر شکننده

 گذارانِ زیباترین معانی ـ را ببخشایميِ بشر ـ آن بنیان راهِ رهاییانِگدلِ رزمندهگانِ سنگو کُشنده

 گشایم و در زمینِ مستانمی ها رابخشایم    دهانِ شاعرترین گُلخودم را از این بخشاییدن هرگز نمی

 افشانم    خنده را بافتن و بر تنِ تو پوشاندنکوبان    ُدر میگانی که پايگانِ بطري به دست    پروانهدر سرزمینِ پروانه

 هادانيِ امید نشاندن    برخاستن و با تو سر به سُرمهکفشی از دوستی و کالهی از اعتماد را به تو دادن    تو را بر سِر سفره

 هایی هستند از درونِ آوندها برآمدهها شیرهجا که خاطرهگی نهادن    به آنبه چشمِ صحراهايِ زندهپا 

 هايِ خود جاودانه آمیختهشان را بازیافته    و با جفتهايهاِي خود را پیدا کرده    هیئتِ انسانی و نامرگ و استخوان و گوشت

 يِ بطري    سرِ فلزيتوان دانست که تاست    پس حاال دیگر مییک توان گفت که خداپس حاال دیگر می

 اش تا به تاستهاياش هم    مانندِ چشمهايست که کفشدوررونده از شیطانی

      

 

 



۳۷ 
 

 

 

 نزدیکی

 

 

 سایند    بادها میيِ پیشانیِي یشانیرپنجه بر پ    ست که چهار دیوارشتنهاییْ اتاقی

 دانند که فصولاند    حاال دیگر میهايِ درخشنده در سراب پشیمانعمرشان در راهِ آیینو از تَلفانیدنِ 

 مانند    چنان یاغی باقی میکند    اما جسم و جانِ باغ    هميِ باغ را عوض میتنها جامه

 خوانند    آیا از اُرگاسم نیست    زاران را میگُچنان سروِد عصیان بر مرگ و مرگهم

 ی باالتر از جنایت نیست؟فراموش کردنِ جنایت    خودش جنایتئانند؟    و آیا قطرهيِ خودشان را میها هستیکه چشم

 دیگر نزدیک شدند    اما نزدیکیاب    به هميِ مهتچهار دیوارِ تنها    به خیالِ دوستی و اتحاد    و دست یافتن به پنجه

 يِ سؤالی مبنی بر این که: گیريداسِ مرگ بود    و شکلتر شنیدنِ صداِي نََفسِ داِغ تر و بهبیش

 ش بچکانند!؟اگونه بر خاكچه     یک ُارگاسمآیا خداییتی را که خودشان ندارند    دو چشمِ

 

 

 

 

 

 

 

 



۳۸ 
 

 

 

 ها در غُلکخِشِ سکهخِش

 

 

 دهد    ها در غُلک    بدنِ قورباغه را غِلغِلک میخِشِ سکهخِش

 جا که هر انسان سرزمینی ویران است    به آن    کندداري هدایت میسرمایهسود و سودا و ها را به جانِب ترین خندهو جنده

 ها    ِي افتاده در تنِ برگو لرزه    هایی از شقاوت و جنایتبا مرزهایی در حسادت و رقابت    با بیرق

     ها بخشودنی هستندتنها نبخشودنی  وطنِ مرگ  در دستانِ بیاز ترسِ داسی فقیر 

 هاقلبِ سکهو بی  خودخواهانه ِخِشِي خِشدهندهيِ آسمانی    شکستبا پاهایی از آبیي خِشِ دامِن سفیدِ ماهو خِش

 هاهکردنِ آواِز قورباغ زارهايِ جنده یا بازرگانی    که با  بایگانیهایی هستند در دهانِ لجنوطن خندههايِ بیلجن

 َرشک به خورشیدکنند    اما رفیقانِ من اي رفیقانِ بیرقص و عیش و نوشِ بهشتی را برايِ خودشان در آن دنیا تثبیت می

 گانِ سالمتی و سخاوِت قمر!دارانِ امیدهايِ معطر!    خواهنده!    پاساي رَشکانِ خورشید    دوستانِ صبر و پروانه و یاس

 ها بگوییدخوار    شما نمویید    شما بگویید    به مرزها و بیرقهاِي نزولاِن مبارزه با کِرمگان از میداي پیروزدرآمده

 شودهاِي سرگرداِن افالك    مگر آیا حتا یک مقتولِ معصوم پیدا میهاِي پریشانِ خاك    یا در بیشهکه آیا در زیرِ پشته

 اش را ببخشاید؟    کفن بی ِاش    در پشتِ جهانوطنمغمومِ صفتِ خود و    قمه فرو برده در پشِت که قاتِل مردابْ

 

     

 

 

 



۳۹ 
 

 

 

 اش از من پرسیددرختی در  سرِ راه

 

 

 گناهِي دشواِر آرمانی؟    کجا دیگر بر خاك نخواهد ریخت خونی بیاش از من پرسید    که کجاست آن میوهدرختی در سرِ راه

 يِ ژرفا راکشد در هر سویی مردي زادهچیزي که انتظار مینخواهد شکست ناگاه دلی آگاه؟    آیا آن 

 اش سنگ استشناسم که نامشان مرگ است؟    من انسانی را میست که تنندهصداییوجوگرِ تارا را    تارهاِي بیمردي جست

 او سالم کرده اش بهکنم    یعنی که با دیدنِي او که با من    با او رفتار میيِ پوسیدهاما من برعکِس شیوه

 اي گم کرده اولین مادرگویم    میوهمی "به امیدِ دیدار"اش    به او بدرود و كاش را بوسیده    و با تَرْدست

    هاِي ریخته شده به ناگاهخونگیر از آن همه وجوگِر حقیقت    دلاي جستاولین درختِ خودش را    میوه

 زندسرمیزنان نَفَسدانِ خاك ِي دروغ    آن عنکبوت را    نه    مرگ سرانجام از زهکند آن بافندهمحکوم می

 گییعنی به زنده    شودگذارد    در راه قدم    و خودش به راه تبدیل میگی پا به بیرون میيِ شیرخوارهاز گهواره

 دهدتنِ دل یا آرمانِ دیگران ترجیح میشکستن را    به شکسام آن تاري که خود اینک من

 گمانشک و بیخوِن بیيِ او را یک کمان    و دو قطرهنامهاش انسان است    انسانی که شناسشناسد که نامو سنگی را می

     اندبا هم صادر کرده

 

 

 

 

 



٤۰ 
 

 

 

 هر چیزِ مُلَبَس به سفیدي

 

 

 گویند!گی    امروز که از ماه سخن نمینشینِ باالهايِ ستارهاند روزي همبودههایی که هر چیزِ ملبس به سفیدي    با دکمه

 بیندوقتی که نیاِز تو را به خود می "نیازمندي"مویند!    ها که نمیيِ آبیفردا در غمِ فقدانِ بدنِ عزیزِ آسمان    همه

 رد    آوبا خوبی کردن به تو    از دلِ خود بندي براِي دست و پايِ تو درمی

 رسیدندهايِ خدا نمیرفتند    به گَرِد پايِ برفروز از خودشان باال میهایی بودم که هر چه شبانهمن آن پله

 پریشیدندهاِي زمانه میترین اندیشهزبانی مسلّح به مدرنلرزیدند و    از نبودنِ همها از سرما میباالرفتن

 هایی را نخواستهِي دکمهبدي    گانی را لو ندادهشود که دیروز ستارهنمیکند    دلیل هر امروزي که با ماه دوستی می

 هایی را پاره نکرده بوده باشد!    احتیاج اگر بداند که تو به او محتاجی    ِي زیبايِ لباسگیزنده

 خواندهر جایی میسر و مقدار و سُبکداند    تو را مرغی بیدارترین خروسِ جهان میو تاج آوازترینخودش را خوش

 روند    هایی باشم که هر چه از خودشان و از خدا فراتر میخواهد من پلهو می

 ها    جلوگیري نتوانندهايِ جهان    در زیرِ شتابِ پاِي برفبینیترین جهانباز از آب شدنِ نجابتِ مدرن

  

 

 

 

 

 



٤۱ 
 

 

 

 اندتر از گهوارهپیران کودك

 

 

 هایی که تفسیري قطعی را    خندد    به ریشِ تمامِ سبیلرود و میگی در کنارِ دریا راه میزنده

 دهند    يِ قطع و وصل شدِن جریانِ زیبايِ برقِ عشق    به دست میيِ علتِ واقعیدرباره

 بنددا میاش رکند و چشمست که لطف میايلطیفه    "اي به دنیا آمده استهر کسی برايِ وظیفه"

 صفتی    مالحِت عفت و    نمکِ شرم راجا که حیوانيِ آدمی    آنگییطِ زندهبه روِي نیروِي فشارِ ناگزیرِ شرا

 هاگناهیماند    همان بیرباید    اي مالح    جادوِي کلمات به همان جادوِي وجوِد جلیلِ کودکان میاز گیاه نیز می

 کندخواهد    که جهان را زیبا میمانند که جهان را زیبا میخندهايِ شعاِع آفتابْهمان لب    هاپناهیبیهمان 

 هايِ مؤنث را دارايِ مغزي کوچک وخندند    و صخرهروند    و به گیسوِي بلندِ نسیم میها در کناِر دریا راه میها و ریشسبیل

 يِ قطع و وصل شدنِ جریانِ شریفِ عشقآورند    غافل که علتِ واقعیتر به شمار میمغزهاِي کوچک را داراِي عقلی کوچک

 ندارهاگهوتر از مقصِد کلمات    آخر پیران کودكِي آن است    در منت ننهادِن تفسیر بر سرِ سیر و سفرِ بیعلتیدر بی

       شود  آفتاب میگناهی    دو شعاعِ یک چنان    که گناه و بیِي ناگزیرِ گهواره    ظریف آنو وظیفه

 

 

 

 

 

 



٤۲ 
 

 

 

 باال رفتنِ شور از درخت

  

 

 رودمند از درخت باال میگیرد    شوري فرحنبوت    وقتی دستِ انسانی دسِت انسانِ دیگر را مینبی و بیدر این جهانِ بی

 يِ توگذارد    و به درکی ناب از سِرِّ  سروِد پُرشتابِ هستیاش را پشتِ سر میهاييِ برگگیيِ خود و آشفتهتنهایی درختْ 

 ام    ِي آن بودهشکستهآید    که روزي روزگاري من چوبِ آزاردیده و دلاي نایل میو آوازِ نی

 دهندنانی که از یک ُتف یا دو عبیر    صد تفسیر و هزار تعبیر را به دست میدارانی خردمند است: آگاهِ پروازِ پر و بالکالم عرصه

 آید؟يِ جهان میبدي از کدام نقطهکشند    گان به زیر فرومینبی و نبوت را    چون ستاره و از سقفِ آسمانْ 

 گانی متحد استمرده داند    که درخت    مشتِ درشتِدارد    و کسی نمیکه این خط از خطا و خیانت دست برنمی

 زنندناكِ خاك    تا آب از رويِ خدایانی ببَرد    که زاِغ مردمِ روزگار را شب و روز چوب میبرآمده از دلِ اندوه

     بندان و جاسوسان به قیمتی فراوان    در بازار فروخته آیدتا فلزِ قلبِ غداره

 

 

 

 

 

 

 

 



٤۳ 
 

 

 

 سینه يِ سخیْسکه

 

 

 خوف    خواب را پُر پريخنجر و بیقناري قندي در خود دارد    که خورشید را درخشنده در آسمانی بیيِ هر آواِز بلندي

 اي را دارد    يِ آن پرندهخواهد    این درخت درد و غمِ دورييِ استکان میو ستاره را دوستِ ابدي

 اي که شبی افسوس    اش آشیانی گرم گذاشت و    سرسبزترین معاشرش بود    پرندهکه روزي در دل

 ست جویايِ آزاديايخواستنِ مَرد    گربه   رد کار او را ربود    و دیگر مرا به آغوشِ آشنايِ تو باز نیاوُاي نابهتوفانِ حادثه

 عقلِ قرمز راه به کدام قلب بََرد؟ نگی    و هر دو خطرناك برايِ آن قناري    پس ایست ساکِن خانهخواستنِ زن    سگی

 خرد؟    تو اي داِغ بلندِ اللهيِ خود میهايِ گرم و تپندهسینه    که هر چیزِ واال را با نبضيِ سخیْکجاست آن سکه

 ِي آن استکانِ منفردي ببَرچاره را به میهمانیخواب    تو این چاِي بیخوف و بیتو اي به آشیان بازنگشته    اي بی

 گذرد    تا این گذرگاهاش    حتا از ُکشتنِ ببر و شیر نیز می لبههايِيِ شکستهکه خشِم پُرخروِش تیزي

 تا این گذرگاه    آرام بدارد اضطراِب مردِم عاشقی را    گی رايِ نفْسِ پاكِ زندهگرامی بدارد جوهرِ هنوز ناشناخته

           انديِ آسمانگانِ هراسیدهفسوِس ستارهسوزِ آه و اگانِ دلهايِ دردمندِ این درخت و    شنوندهکه سرسبزترین معاشرانِ میوه

 

 

 

 

 

 



٤٤ 
 

 

 

 آوازِ زیبايِ دریل

 

 

 گانِي تنِ هوا را بر دوشِ سبُکِ فرشتهشوندهيِ حملدانند    که پاکیهاِي سرخمیده یا سربریده میِي خاكتنها اهالی

 طلب    که از آزارشانپرستانی فرصتداشت    آفتاب پرستان در امانباید چون نوِر عزیزِ چشم از آفتِ شخصیتِ خاردارِ آفتاب

 گذاردتنگی هم باقی نمیترین جایی براِي دلکند درد    که دیگر حتا کوچکجیب و جعبه و گنجه را چنان پُر می

 نیمتی بود!اش غيِ آواِز دریل    براييِ برهوت    در سرماِي سکوت    که تیزي و تلخیکشید آن مرد در تنهاییببین چه می

     اشهايِ رنگینز جامهايِ باغ کنندهها و    لختيِ تاجِ گُلصحبتی با زاغی تاراج کنندهنشینی و همو هم

 دانند    که طلبِ فرصت براِي عاشق شدن زیباستکننده به خاك میيِ تعظیماش بسطِ بساطِ شادي بود!    تنها اهالیبراي

 انددادگرِ خدایاناز بوسه و نوازش و کمک انباشتن    و دانستن    که ابرها دودِ عظیمِ سیگارِ بیبرايِ جیب و جعبه و گنجه را 

 دارِ تِن شریفِ آفتابچیند    پس بیا!    تو اي دوستيِ وجودِ انسان را به آسانی برمیِي آسمان    دانهو مرِغ آبی

 گی ومند شدنِ زندهگذارنده    بیا و بگو که خطرِ آفتهاِي تخمنهاییصحبتِ توازِ سرخِ خروس    اي هم آ ِ تهرونده در اي فرو

 !شودتر میاي دیگر    هر دَم بیشاي به شاخهمرگِ پیش از مرِگ درخت    با پریدنِ شخصیتِ انسان از شاخه

 کندوستی که دوستی را فراموش میبَرَد    دکند    ارجِ دشمنان را بسیار باالتر میبیا و بگو    دوستی که دوستی را فراموش می

    دهد!یاد را به بادها می رويِ آب

       

 

 

 



٤٥ 
 

 

 

 زندهايِ بازي را بُر میاي ورقخنده

 

 

 کندگین میهايِ پروانه را اندوهشان    ُمشک و باليِ روح    خاطراتی که بوي و رنگها در خود سوهانی دارند سایندهگذشته

 خوانگان ارواحی سرگردان    فاتحهشود    و ستارهگذرد    شب به شکِل سنِگ قبري میمیروز از امتداِد خویش که 

 اعتنا به تاج و تختِ پادشاهان    تنِ تو متنی تنها و پیچیده استِي توفانِ نوح    و بیزن به فتوحِ سرداران و قصهخنده

 کندپروانه و    دویدنِ زیباِي غزال میمتنی طوالنی    با درکی دشوار    که چشِم مرا پُر از پروازِ 

 کنددار میهايِ گرهدار و    هر درمانی را پُر از نخيِ سوهان    که کلمات را کنگرههایی دارند به شیوههايِ گذشته در خود زبانزمان

 ادي و شرافت    ِي کواکب    هنوز از آزها هستند    و تنِ متالشیهايِ قبور    شبگان در زیرِ سنگکشندهنفس

 شودآهسته از قرقره باز میزند    روزگار آهستههاِي بازي را بُر میاي ورقکنند    خندهها و بازرگانان دفاع میدر برابرِ کِرم

  دهد ریزان    تن به اجبارِ تناسخ میو عشقی دراز و نازك و ظریف    اشک

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٦ 
 

 

 

 اي مکروه نیستهر دزدي

 

 

 بندندهایی کمرِ همت میگی    تنها آتشيِ دنیايِ کثیفِ بندهگی    و به نابوديهاِي تاریکِ زندهگوشهبه کشفِ 

 يِ وجودِ هر چیز و هر کسی در این هستیهایی که در آینهتر است    آتششان اصیلهايِ روحشان باریک و    سلولکه جان

 میرند    اي زرد    اي قرمز    اي آبی    شان میاد و    از اندوهشان شهايبینند    با شاديِي خویش را میچهره

 تان بیرون بیایید    بیاموزید راِز سرکشِ دنیا و    رمزِ خیسِ دریا را    هايدانيِ رنگاز کاهلی

 اي را در جویی که جوهرشُجستند    سکهمی وارههم گی مراهايِ تاریکِ زندههاِي این مرغابی    گوشهپناهیبرسید به داِد بی

 ربوداز خدایان میآفرینش را گان    اي که آتش را از ستارهسکهپرستی    و آري گفتن به تنِ ایثارگِر عشق بود    يِ نفعنفی

 هايِ محرومِ آب    اي هستی که قطرهنمود    تو آن مرغابیرا به آدمیانِ زمینی ارمغان می انو آن

 َبرَدها را با خود میپَرد و آندهد    میهايِ خویش پناه میِي عشق را    به زیرِ بالشدهشکنجهو ترشحاِت 

 هاِي فقیر و صمیمیگی    و روبیدنِ بساِط تحقیرِ پروانهِي دنیايِ کثیفِ بندهبه آشنا شدن با ابرهايِ اصیلی    که به نابودي

 میرند  ِي هر آتشی شاد و    از اندوِه هر آتشی میکاوند    که از شاديهاِي برتري میوجويِ بارانها را به جستدانیکی رنگیکی

 

 

 

 

 

 



٤۷ 
 

 

 

 خداپرستی

 

 

 شودتر میاش گندیدهتر و    محتوايِ درونکه این کوزه هر روز شکسته    ؟خداپرستی از چه چیزي پُر است

 حیف نیست مردن!؟    شودهايِ بر دار دیده مین    سگپُراستخواکند در دشت    پستی و پلشتی و پندارهاِي تا چشم کار می

 هاِي طبیعت ندوختن!؟    خُرماِي در سخنِ زیبارویان را نشنیدن!؟خُماِر چشم را در چشمِ رنگارنِگ شادي

 اند!؟روبترین جاروهايِ گُهاند    آنان بههايِ قرآن برايِ کاغذِ توالت شدن خوبو ندانستن که ورق

 خرد   خزد    َدردي که مار از او آینه میبََرد    دیوانه میکند    دیوانه میيِ هر چیزي را دیوانه میآن دَردي هستی که چیستیتو 

 انديِ تیزِ خویش راه نرفتهاند    هنوز چه بسیار فلزهايِ من    که بر رويِ لبههايِ من دیده نشدههنوز تمامِ فلس

 طبیعت و    نفرت از مردن و مرداندن    هاِي و با عشق به شادي

 تر فرا خواهد گرفتگُه دنیا را از امروز بیش    يِ سرشار از خداپرستی منفجر خواهد شداند که روزي کوزهفریاد نکشیده

 يِ دیگري مأمنی برايِ خودشان بیابندتا شاید در سیاره    مارها مارها را بر دار خواهند کرد    و خیلِ خرامانِ خُرماها هجرت

 اندازش باشنداي که خورشید و ماه    جارو و خاكسیاره

 

 

 

 

 

 



٤۸ 
 

 

 

 اي دادگرستاره

 

 

 هايِ جهان دوختناي دادگر و باالتر از نژادها بودن    مدارهاِي دور و نزدیک را دوستیدن    چشم در چشمِ رنگارنگِ شاديستاره

 پایان    عمرهايِ خالق را بخواندآزار و بیرا از اختفايِ خوراكِ سگ درآوردن    تا انسان زنده بماند و آوازِ عمرهايِ بیسوزن 

 ها لذت ببخشند!گی کنند و    به پروانهخوابهبگذار تو را که گُلی هستی بو کنند و تعظیم!    بگذار با خیالِ تو هم

 شود!خواب    کسی که افزوده نمیود!    به تجمعِ ابرهايِ روِي تختشکم نمیکه چیزي از پروازِ باغ 

 يِ جهان    زبانِ عشقاش زبانِ ذراِت تشکیل دهندهيِ نژادهاِي آسمان است    زباناي از همهدادگرترین ستاره    آمیزه

     دوزدسان میبختی را به یکخوشاش براِي حیوان و انسان    و سوزن

 گذرند    از آن میهر دو    من مداري هستم که عمرهايِ عقیم و عمرهاِي خالق 

 دوزد    ان میهايِ جهچشم در چشِم رنگارنِگ شادي    گذارند که تنها یکی از آنانو سه گُل را به جاي می

     شودپاره میپروانه لُخت و    خدا     افتدخرافه از تخت و خیانت از تاقچه فرومیو از این دوختن    
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 هايِ نقاشی بویی ندارندگُل

 

 

 شده و    هاِي شکنجهها چشِم عقلِ او را کور کرده بودند    او را دور بُرده بودند از یادِ گذشتهبرقِ سکه

 نددکرد را از قلبِ زمین استخراج میهاِي گلوله یا دار را در آغوش کشیده    از یادِ یارانی که رعکُشته

 يِ خیال کنیقدر که تو بخواهی خودت را سرگرمِ بازيها کَر باقی نماند    هر چهتا گوشِ آسمان بیش از این

 آیند وشان درنمیهایی از دلهايِ نقاشی بویی ندارند    باز پروانهیا خودت را پنهان در خرمنِ خواب کنی    باز گُل

 اي هستم که در تبعید از کاغذي به ناِم وطنيِ حاشیهگذارند    من سفیديمیيِ تو نيِ پهلوانانِ گیاهیسر به سرِ پایداري

 سنگ مانده است    مخاطب و بیاش بیخواننده    فریادِ کوهاش بیپرخاش

 ها و بی سر و پایان را کور کرده استبخشیده    اما چشمِ سکهفرا فکري را ها روشنمن برقی هستم که به چراغ

 تان پا به بیرون بگذارید!هايهايِ نقاشی    حرکتی کنید و در مخالفت با شومی و شوکران    از بومگُلحاال شما اي 

 تان خنجري برايِ نُکشتن    خدایی براِي عابدش نبودن بیافرینید!    هاياز خیال

 طرف و خنثا استاي بیجامهپیْ   هاي به دسِت ُگل کشیده شده    روي به هر سوي کنید و بگویید که وطن حاال شما اي نقاشی

 کشنديِ نرینه    چون احشام پوزه بر خاك میکه در حواشیروایانِ وطن    کشی    کشانی و فرمان

     يِ آبادانی    جاودانه خالی کنندگانِ شیفتهبخشان به الله و المپ و تشنهتا خاك را از گوهرهاِي پاِك انسانی    از روشنایی
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 حدیثِ نیکی و بدي

 

 

 گذاردزخمِ جواب نمیآن یکی بیبازند    که مشتِ این یکی را    دو مشتبدنِ يِ حدیثِ نیکی و بدي    حدیثِ کبود و تکراري

 دارد؟    کیست که نداند مورمور شدنِ تنِ وحشتکند و از زمین برمیچه کسی سرانجام پیروزي را درو می

 داردِي آقاِي تنهایی دارد؟    آقایی که فکِر سیاهِ انتحار دست از سرس برنمیگیهمیشهریشه در خیاالتِ 

 اند    و دستانِ تو بیلیِي جهانگذارد    پنج انگشِت تو    پنج قارهيِ دنیا    کالهی از شک را بر سرِ من مینامفهومی

 دهد    حدیِث نیکی و بديزنی پرواز میهاِي مشتگآورد    و بر فرازِ رینکه عواطف و انسانیت را از گورها درمی

 هاهایی که در ریشههايِ پیروزي از آنِ کِرمزاد بر یک شاخه است    و جایزه و نشانِي همحدیثِ دو پرنده

 دارند    اندازند    درختان را به خودکشی وامیدرختان را به فکرِ خودکشی می

 شوداش کنند    باز جهان داراِي داوري عادل نمیهشیانمن آن تخمی هستم که هر چه منهاِي آ
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 کندلباسی که ماه را اُتو می

 

 

 يِ ابر    کجا خانه دارد؟کند    و کفشی به پايِ زخمیلباسی که ماه را اتو می«اي عریان از من پرسید:ستاره

 ِي سرِ توتر آن که به جاِي طرحِ تهیبه»    جنبشِ ذراتِ هوا؟بیيِ صدا    بر جریانِ کِی به پایان خواهد رسید صدها وصله

 اي درخشان از چشم و ستاره    يِ ریسمان بگذرد    تا زنجیرهسیرتِ مطهرِ ماه از حلقه

 شدیمنزدیک میما در پندارمان داشتیم به مرکزِ دنیا گناهِ گیتی را مزین به راهِ رهایی از زمستان و انجمادِ افکار کند    گردنِ بی

 گذران و بادهاماِل رهاش پرِت کوچه    و پايِي هر چیزي بود    و پرده حواسمعناییمرکزي که تمرکزش بر معنا یا بی

 بدن از خانه درآمد وفرش شکست    لباسی بیدفعه پرسشی بر سنگکرد    تا این که یکانی شما را نظاره میهاي که پنپرده

 اش دعوت کرد    هوا تاریک شد و رعدریسمانی بر دیوار    سرِ سرافرازان را به عبور از حلقهبا کشیدِن طرحِ 

 سایید    چاره را گرفت    برقی که اتو از او مفتخر    و سر به گردون میيِ برِق بیسگی بود که پاچه

 گانِ ریز و درشت را به گِردِ خودش جمع آورده بود    اتویی که ستاره

 که مرکزِ دنیا کجاست؟    پرسد    که حاال دیگر کسی از خورشیِد لَنگ و پانسمان شده نمیدریغا 

   معنایی در کجا خانه دارند؟و معنا و بی
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 ست!ببین چه روزگاري

 

 

 کار زاده شده راخیانتگان را دارد    و آن آدمِ از روزِ ازل به صورِت ست که دشنه    ادعايِ درمانِ درِد تشنهببین چه روزگاري

 کِشد این جا سوختنِ تنببین چه میداند که در سرش نیست    مگر هوايِ رسمِ عدالت و کمال!    صاحبِ پرگاري می

  زند!ها    خنده میيِ کورهشود    و جسدِ روانهها میيِ هیزمتن    باعِث شاديکه آن جا سوختنِ بی

 زند    ِي ما را میآید و درِ بازِ خانهکند    می ما را فراموش نمیاگر ما چتر را فراموش کنیم    چترْ

 گان را دارددهد    بارانی خشک    که ادعاِي درمانِ درِد تشنهيِ باران را به ما میاي حاويو بسته

 شویدآتش میکاري هست    که این هیزمِ مست    هنوز دست و روي در هايِ خیانتها چه نطفهببین در میانِ نطفه

 تا آن خاك سرافراز از آب به درآید!
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 آسمان در دستانِ تو خالصه آمده بود

 

 

 کرداش    نبضِ مرا سرشار از سرود و ستایش و ستاره میآسمان در دستانِ تو خالصه آمده بود    دستانی که نوازش

 گانِ متبسِم تو    ُبرد    و واژهيِ مِهر و ماه میاثرِ فشاِر نرمِ انگشتانِ تو    انگشتانِ مرا به مهمانی

 شدات    دلِ نازِك خاك شاد میهايگرفت    از صداِي مالیمِ بارانِ قدمِي عاشقِ خدا قاب میدهانِ مرا در چهره

 توفانی تحتِ نامِ اثیرگاه که ناگاه    شورهآمد    تا آنِي دریا برمیقلبِ سخی وجويِيِ گیاه    به جستو نوزادِ آدمی و غنچه

 اي ناشناس فراآمد    با ماسکی بر چهره    و داسی در دست    از بُِن ساقه

 گان سترداي خالصه کرد    تبسم را از لبانِ معصومِ واژهيِ کیسهگیهايِ آسمانی را در خفهآن همه گُل

     "کجایی تو کجایی تو؟"طنینِ سر ُبرد    هايِ بیسال زاده شده    و غنچهِي نوزادانِ کهنمهمانی و مرا به

 آیدها درمیست که از گلويِ پروانهحاال صدایی    "کجایی تو کجایی تو؟"رنِگ آید    ها درمیست که از گلوِي انسانايحاال پروانه

 رود و    اثري از آهویی را    به تنهایی در برهوت راه میيِ کفشِ باران    دریغا که و پاشنه

 بیند   در چشمِ یکی از آن هزاران سرود و ستایش و ستاره نمی
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 آخر نامردي هم حدي دارد

 

 

 هايِ خودش را آخر دارد نامردي    آخر نامردي هم حدي دارد    مرزي    پرچِم خودش را    سکه

 هایی از فرشته را برايِ خودش گذاشته بودولی در پیشِ چشِم عام    گوش    ها داممخفیانه برايِ آدمددي مدام و 

 يِ شاهین معرفی کرده بود    مالفه از رويِ ماه کنار زده شدهگان را    آشیانِ بلندمرتبهِي خزندهزده و ظلمانیِي خزهددي خانه

 حدِ نامردان و نامردمان    رسید    مرده از آزارِ بیر میاش زرد و مرده به نظماه سردش شده و رنگ

 قدر خودشان را پس و پیش بکشند همگان    آخر مرزها هر چهگان و پرندهاز حصاري که در آن زندانی فرشته

 ها خسته استشان به سرنوشِت نبضِ زمین بسته است    باز این رگ از سلطنتِ بی سرانجامِ سکهباز سرنوشت

 اش مدام و مخفیانه برايِ خالی کردنِ جیبِ ما  کاش سرماخورده و    پزشحفه چنان از رويِ شاهین کنار زده شده    که بیضهو مل

 يِ سرماِي سخت و ریزشِ پَرهاها    در این میان با وجوِد سفیدينویسد براِي مداواِي ددها و خزهيِ نسخه مینسخه پی

         يِ نامردان نیتیگان    از پَستيِ پرندهشکنیروند از پیمانبسی فراتر می    زیبااما  آرمانآرزو و بیحدهايِ بی
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 هايِ پهناورچین و چروكِ ترس

 اي، نه پیمانی را که با یکپرست بستهمبادا پیمان بشکنی، نه پیمانی را که با یک دروغ

 پرست. پرست و خواه با راستیاي، چه هر دو پیمان است، خواه با دروغپرست بستهراستی

 "اوستا"

 

 جوانی بود و وزیدنِ امید بود    یادش به خیر بود    ورزشی با دامنی پُر از گُل    با تاجی از سُنبل    

 خورد    یق مرَکرد    عشق عَق میرَ پرید    عشق عَيِ کفشِ پروانه میبر پاشنه

 کرد    اش را باز میاي دلاي را با خود داشت    پنجرهواره بخشش و حولهو شهامت هم

 ِي خویش نشونديِ ساکنانِ خانه بشوید    و دیوارها دیوانه از تنهاییتا هواِي تازه غبار و غم را از چهره

 تقسیمِ ورزش و شادي با دیگران شد    جوانی بود وجوانی بود و هیچ نسیمی    تسلیمِ سیمِ قفس نمی

 جا و هر جايِ دیگر دیگر در این "یادش به خیرها"کرد    ی را در هیچ کجا باز نمیو خیالِ خودکشی بندِ کفش

 اند    يِ تومان و ریال شدهشان    بنده و بردهاند    و با وجودِ تولکست پَر و پولک ریختهدیري

 انداي زنگاري کردهاند    کلیِد قفس را حبسِ حافظهدیگر پنجره را به رويِ فریادِ استمداِد مردمان بسته "یادش به خیرها"

 هاِي محق و مقبولِ قدیمی راات باقی نمانده    بیا و میثاقی قَوي مثلِ میثاقيِ جلیلبیا اي ورزشِ رفته    اي گَردي هم از جامه

 بیا و دیوارهايِ تسلیم شده و فروریخته را    دوباره برخیزان و     در یأسِ سردِ استکانِ من بریز!   

 گُلکه    که سُنبل ست جا دیرييِ دوردسِت عشق کن!    که اینيِ دوردسِت امید    خانهيِ خانهدوباره روانه

  ست که هیچ اُتویی   جا دیريگیرند    که اینيِ ما را میسراغِ دامِن دوستانِ از دست رفته

 ها یادشان به خیر گویان    کند    و پروانههاِي پهناور را صاف نمیچین و چروِك ترس

 گانِ عدالت    گانِ حقیقت و جویندهشان گویندهپرند    که صاحباناز کفشی متروك به کفشِ متروکی می

 ها بودند    ها و زندانشان مست از شکستنِ درِ قفسکه صاحبان



٥٦ 
 

 يِ این شبِ دیجور نیایديِ مغزِ آزاردیدهيِ خودکشی به میهمانییست که خیاِل خستهحاال گرچه روزي ن

 هايِ سرد ننشیند    يِ سخنسفره با ساکناِن خرابِ خانه بر سرِ 

 اما باز جریانِ نیرومندِ جوانی است و وزیدِن شادِ امید    شکنان را ننوشدته و پیمانهاِي شکسِب ناشیرینِ یادِ پیمانو شرا

 ِي اکنونلحظه زاینده شوندهِي نوزادانِ لحظههايِ تیزِ خورشید    که در قلِب دنیايِ آیندهاما باز شاهینِ بلندپرواِز شهامت و نیزه

               وقفه    فردا فراخواهد تپید    اش بینبضِ ظریف و زیباي
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 هايِ پیموده را طورِ دیگري پیمودنراه

 

 

 ها را بوسیدنيِ هوايِ تازه رفتن    صورتِ نارنجگان را هوسِ بر رويِ خاك قدم زدن است    هوسِ به میهمانیدر زیرِ خاك خفته

 یاور    یار و بیکاله    بیکفش و بینشستن و با آنان از عشق سخن گفتن    از آن مِهی که بی

 خواست چشِم چراغی قرمز را درآوردداد    و از آن کالغی که میوجويِ خورشید و خدا ادامه میبه جست

 رویدترین و پُرثمرترین درخت در عشق میها به هرز نرود    پُرسخنتا تالشِ پوستِ سبزِ بدِن ما دیگر    بیش از این

 اش آشنا شده باشد    روید    چنان که اگر کسی حتا یک بار با دو برگاز عشق می

 گان    نور و    زمان از آنِ فرومایهزمین بی   هزاران سالِ دیگر هم فراموش نخواهد کرد که بی او سه

 آوردگیرد و    آنان را به رويِ خاك میگان را میزیرِ خاك خفته هوسی دسِت در    گان خواهد بودریشهاز آنِ بی

 ها وگوید که اینک    تصحیح کنید صورِت مسئلهگذارد    و به آنان میشان میيِ گذشتههاِي به خطا رفتهآنان را در آغاِز راه

 هايِ ممنوع را    نارنج را    اینک از ریشه درآورید چشمِ چراغنازِك سبیلِ 

 گی با ابرها ارضا شوندخانهها از همگی    و کالهخوابهخواهد با انگشتانِ پا همشان میجا که دلها تا آنو بگذارید کفش

 ها    چون بوق از کار بیندازد    يِ خلق و خدا    خرافه و قارقارِ کالغ را در سرِ چهارراهگیخایهبگذارید هم

 دراز کند و    ماهِ سبز و ساقطی را برايِ بوییدن و بر روِي چشمِ خود گذاشتن هزار سالِ دیگر دستو برگی در سه

 از روِي خاك بردارد

 

    

 



٥۸ 
 

 

 

 هایی باالتر از انسانبچه

 

 

 اندهایی که باالتر از انسانهایی به وزنِ بوِي گُل    اندوهی به ارتفاعِ سرو    و بچهاي به شکلِ گالبی    اشکگریه

 اند    ها رویانها و برگهایی که از فریاِد استمدادشان    گُلو بچه

 اش بوديِ بیمارستانی منتظرِ صاحبِ بیمار و بستريهایی تشنه در درگاهِ گرسنهشما از آن سگِ وفاداري که هفته

 ِي خود را تاریک و افتاده دیدید    تر بودید    که تا معشوقِ آرمانیبه مراتب کم

 ها پرداختید!ها و برگتان رفتید!    به افزایشِ تعداِد شیونيیدنِ خار و خاراِي دشمنانِ تاریخیبه شن

 گان ماییمتر از خاکستر نشاندید!    آیندههايِ باالتر از ستاره و انسان را    به خاکی سوزانو بچه

 گالبی امروز به شکلِ گریه و     ایم    و از ماست کهکه خودمان را با دستِ خودمان دیروز به گور سپرده

 آرمه خشک کرده باشند    اش را در بتونماند که پاهايمیصورتِ گیاه به صورتِ سگی 

 يِ انگلی در خوابِ خاكپَرِ کهکشان دارد    اما مغناطیسِ قَوي ارتفاعِ همتِ انسان گرچه وزنی به وزنِ

 گوید:خواند    در گوشِ رؤیاهايِ آینده آهسته میبه خود می ناكگی    شتابها را همهانتظار و بیماري و آرمان

 گیهایی نصیبِ دهانِ گندیدهاند    سیبِي خویش گردانان    همه سیبطلبان و روي از  معشوقِ تاریخیاي هسته    این فرصت

 سایانسرخِ چاقو عریان    سر به آستانِهایی سیبگی    شان سر فرو برده در آخوِر تاریکِ ورشکستهرويآب

 اند    يِ سگانکنندههايِ پلیِد زیرِ پايِ پارستر از پلهبوسان و سکه را در آغوش گیرانی    که به مراتب پایینسعایت

 ناك و دُردانه    آن گُلِ سرسبدِ متفکران    َتک است و تاب    هاِي شرمِ خویش پنهاناما آن اناِر در پرده

 شکل    هایی کوچک و کروي یا مکعببا بچهیت    نظري نیکیگانه داوري عادل    نا

که هر گاه دوست داشته باشند به شیطنت یا به جدي        گانهایی باالتر از انسان و ستارهدر شکم یا در آغوشِ معطرِ خویش    بچه

        کننده بخواهند به سرعت روشن میدر هر چراغی ک    ِي کلیديشان را با تلنگرِ انگشت بر تاریکیيمعشوِق شوخِ تاریخی



٥۹ 
 

  

 

 يِ قلدرييِ عِلمیچهره

 

 

 اندازد    و کتکْ اختران و دختران را به گور دعوتکند    قلدرْي هندسه را به گریه میجبرْ آسمان را ابري می ندوقتی که دید

 » خوبی و خورشید خودِ خدا هستند« :که    »استخوبی و خورشید را خدا آفریده « :که    »خوبْی خورشید است«داد کشیدند که: 

 هایی نادیدنی هستیدزداید    تالطمِ حوادث شما را که اتميِ گیتی از گوِش خویش میباد اما تفاسیرِ ما را درباره

  رباید    درخت از درخت   تان میِي لطیفِ طایفهيِ ملکولی گرم    از محبتِ سراپردهاز مأمنِ مطبوعِ خانواده

 کندو سرانجام یک هیچِ بزرگِ خورشیدشکل    بر سراسرِ عالم خدایی می    افتدسنگ از سنگ دور می

 يِ تو    هودهِي تقالهايِ بیحزب    وسعتِ خاکستريآلودِ بیِي تباي خرمنِ ابر    اي توده

 هاِي ساکن یا متالطم را فریب نتواند دادتمتو    ا را نخواهد پوشانید    کلماِت خیس و خسیسِيِ آسمان روِي جبر و قلدري

 ها را توجیح نخواهد کرد    ات    سربریدنِ مرغو رفتارهايِ برقی

 يِ خودش چه باك!؟    نامردي است دیگر    نامردي که شاخ و دُم ندارديِ گیتی و دربارهباد را از زدودِن تفاسیرِ مردمان درباره

 روند    ِي سؤالی غلیظ میمعانی به زیرِ سایهیا دارد!؟    نه    وقتی تمامِ 

 ریزد و    دوند    وقتی وقار پر و بال میمی راسانِي تیزِ خورشیدي هون بر رويِ لبههايِ خوقتی قطره

 بخشدگیرد    و نامِ جبر را به خود میاي عِلمی را به خود میگذارد    و وقتی قلدري چهرهتمسخر در هر آشیانی تخمی می

 اش برايِ ابدهايها و ریشهشویم    درختی که بینِ شاخهگاه تبدیل میخانهماه    به درختی بیاختر و بیما دیگر به درختی بی

  کند    گی خدایی میبیگانه

 

 



٦۰ 
 

 

 

 نامهوصیت

 

 

 هواییفشارِ بارِ بیکند    يِ آدمی    آدمی را تا ابداآلباد محبوسِ مزاري سنگی میيِ جنازهسپاريگفت که به خاك

 آیدمند میاش نه شنیده    نه پاسخهايِ تنيِ اتمشکند    و فریادِ متالشیاش را میروحِ لطیف

 فکران ـِي چشمِ تاریکسوري    ـ به کوريهاِي چهارشنبهِي جنازه    مثلِ شبسپاريتر است به آتشگفتم که سُرورش بیش

 يِ صورِت گرمِ شرم    دیگر    و سرخیزنند به یکها بوسه میوقتی که پاها و جرقه

 يِ مدورش    که در حوضچه ظهرِ خورشید است    خورشیديظهوِر زیباِي بشارتِ رويِ زرِد فرداِي 

 شوید اوِل صبح    دنیا دست و روي می

 داده    اي که فکرش قد نمینامهتو دیگر فکرِ این را نکرده بودي که چه موضعی باید گرفت در برابِر وصیت

 اش خیلی کم بوده    و نیندیشیده که یک مشت خاکسترِ بر جاي مانده از سوزاندنِ دو جنازهیا وزنِ خیال

 اي    کونِ سه آدمِ کودن را بشویدنزدیک برود و از طریقِ آفتابهو در آبِ دریا فروریخته    اگر با آبِ دریا به مستراحی دور یا 

   اي رخ خواهد داد در چهار جهتِ جغرافیاِي بغرنجِ جهانِ اندیشه!  چه فاجعه

 

 

 

 

 



٦۱ 
 

 

 

 خورندها نمیها را موریانهنام

 

 

 سرکشاندر شهر هايِ مختلف گی    سَحَرها خیزان و سر بر صحرا گذاران    ناخواسته به ادارهسؤالی لرزان و سخت سرد است زنده

 کرده نشست و    سِر صبر    طلوعتوان    که چرا نباید در هوايِ تازهخوران که چرا نمیو اقسوس

 گاناند ستارههايِ ریز و درشته یک مشت سکهيِ خورشید نوشت    نوشت کشعري گرم و روشن درباره

 اي از دنیا را به دست دادنهايِ تازههایی سر به سنگ خورده    و مقر به لزومِ قرائتيِ آسمان پَرکشان    سکهعاقبت از جیِب آبی

 اند    گان همه سیبگندیدهو این سخنْخورند    ها را میها موریانهخورند    نامها نمیموریانه ها رانه    نام

     دزدند    و گرما و روشنایی را از باغسیبانی نانجیب که سیم را از چراغ    یا چراغ را از سیم می

 چینندشان    توطئه برايِ آن سؤالِ تنها و اصیل و عاشق میهايِ پنهانِ درونها و حیلههایی که کِرمسیب

 گیرندو اشعارِ آسمانی از جیبِ سرگردانِ آدمی جاودانه پرمی   میرند ها میسؤالی که بی او چراغ

 اش پروانه    هايست که پروندهايو دیگر کسی نخواهد دانست که آن زیباترین اداره    اداره

   دهند گی را به دست میاي از زندههايِ تازهشان روزانه    قرائتکه هر کدام هایی هستنداش انواِع گُلو کارکنان

 

 

 

 

 



٦۲ 
 

 

 

 آورندها به اسالم روي میسکه

 

 

 اشکِ ما را تبدیل به دریا کند    يِ در نازِ دُر درآورنده از دلِ هر چیز    آن شوخی    تا قطرهآن بازي

 زند    اي به صورتِ سیب میزند    با دسِت انار سیلیِي صدف را کنار میشک و صداقت و راستی

 مند بودنِ عمرِ آدمی    به کُنهی که در آن هر چیزي    با دستِ خودش اول دشمن    اي به کرانو کنایه

 ریندپرد و بر کاکلِ اسالم میکند    میاي عزیز را با دقت در زیرِ خاك مخفی میپروراند    کالغی خاطرهدوم قاتلِ خودش را می

 ـ    ضدِ قرارهاِي عاشقانه در هر برزن    هاِي زیبا    این دینِ ضدِ زن ِي بدنو عریانی چرا که اسالم ـ این دینِ ضِد هواِي تازه

 ِي خودش در فرِق سرِ ایران ریده است    به نوبه

     يِ ستم نگذاشته است!پیشِ پايِ حیواناتِ قربانیاي را که آزارانههاِي مردمچه بازي

 دهدها را فریب میاش سکهانِ خویش    به روِي زمین تُف کرده است    تُفی که برقست که مرگ آن را از دهايگی شوخیزنده

 ها و انارها به جانِ هم بیفتند    ها به اسالم روي بیاورند    سیبتا سکه

   يِ مخفی در زیرِ خاك را فراموش کنند    هايِ عزیز و انسانیها خاطرهو کالغ

 

 

 

 

 



٦۳ 
 

 

 

 اي از تاریکی استتازههر روشنایی قرائتِ 

 

 

 ها ضرب کردن    و عمرِ شفافِ رودهايِ شاعرشود    گذشته را در گذشتهمساوي با قبرستانی بزرگ و بی حد و مرز می

 اي مسري است ابلهیت    گذرد    بیماريبی تنِ تو و بی جانِ مهتاب    با پریشانی و شیون می

 هايِ نجومی    و زاینده از یک شکم    هزاران فرزنِد سرد و سنگیسپرهايِ دانش و نیزهبی حد و مرز و جان به در برنده از 

 روندمانندي که با یک آب    دوبار بر باد میهايِ آهِي معترض به تساويگویم    اي مردهمن با صدايِ تو دارم سخن می

 اي از تاریکی استپرند    هر روشنایی قرائِت تازهه به بیرون میاي دانسته که از زیرِ سه موجِ شفاِف وجودِ هر شاعر    چهار قورباغ

 افتند    دیگر میها اعدادِ جدوِل ضرب به جانِ یکاي دارد    که با آنهر تاریکی سپر و نیزه

 شانکلشمقدار    با ابلهیتِ مستطیلاما به راستی این قبورِ بی    آورندو هزاران فرزندِ سرد و سنگی را به جهان می

 توانند به دست دهنداي مگر میشان    چه قرائتِ تازههايِ خاك در خاكشان    با گذشتهِي پریشانی و شیونبا پُرپشتی

 هایی هستند پُر از مرارت و مرجان و ُدر    از شاعرانی که هر یک از آنان    اقیانوس

  گشایند!؟المتی میتر و باالتر از سهایی بهپزشکانی که در را به رويِ بیماري

 

 

 

 

 



٦٤ 
 

 

 

 گانی جز باد ندارنداشعاري که خواننده

 

 

 گذاردبه جا میتنها ها ما را و امواجِ معصوم را در کناره    گذرد عمِر شریف و شفافِ این رودناك میشتاب

 کند    چرا شما به حرِف بادِ مجرب گوش نکردید؟هايِ تبدیل به سنگ شده نمیبه پشتِ سر    به آینه هم رود و دیگر نگاهیمی

 هايِ شما    چشمبازگشت حرکت نکردید؟    و ندانستید که بیچرا مثلِ تیري مستقیم و بی

 شوند    پیر می يِ جهان    زود مأیوس و زرد ومعناییِي خود و بیثمريها عجیب از احساسِ بیمنظره

 شودگذرد عمِر اعتقادها    و با یک چشم بر هم زدن    تیر به آماج و    آماج به تیر تبدیل میناك میشتاب

 نگارندترین اشعار را راجع به جهان میِي دوردست    در تنهایی بهو امواج و مرواریدهايِ مرده در حواشی

 ِي دریا    وفاییتر از وسعِت بیاي عمرِ در گذرِ ما    اي سریع  گانی جز  باد ندارند  اشعاري که خواننده

 زندکند    این آبِ روان دارد در تهِ آینه دست و پا میاین آبِ روان دارد دق می    گانهايِ در خاك خفتهيِ چشمزیباییبی

      اند    از جاودانه هم تیر بودن و    هم آماجِ تیر بودنو نجوم مجنون و کالفه

 

 

 

 

 

 

 



٦٥ 
 

 

 

 انسان تا همه چیز را از دست ندهد

 

 

 یابنداش را میجا ردِ پايجا و آنها اینخرابیخانه را از خاطراِت ناخوشایند بتکاند    باز قدر چترْ خودشهر چه

 تر    هایی بودیم معتقد به دنیایی بهگشایند    ما قطرهاش پرمیها به جانبخوابیها و بیقراريو بی

 روید    انسان تا همه چیز را از دست ندهدرود    و از دریا آتش و عشق میدنیایی که در آن باران از زمین به آسمان می

 موطنِ خودشان پرنگیرند    و اشیا را از دور نبینند    آورد    اشتباهات تا از همه چیز را به دست نمی

 قرارانِ عالم راخوابان و بیکشد    تا بیشوید    بالی که چتر به روِي بیضه و تمدن میشما صاحِب بالی پهناور نمی

 ايِي زرد شوندهبزهاي    سيِ خاموش شوندهست هر عشق    ستارهاز خطرِ تهاجِم ارتجاع در امان بدارد    موِج در گذري

 دهد: حتی را تحویل میها طالِي نابِ نصیند    و به سیمکها را مأیوس و تنها میکه نسیم

 رِس خویش داشته باشد    ِي چیزهاِي زیباِي جهان را در دستانسان تا همه

    باید که پاي به رويِ حرمتِ حریمِ وااليِ شعر و شرافت نگذارد          

 

 

 

 

 

 



٦٦ 
 

 

 

 ها خدا هستنديِ پدیدههمه

 

 

 ها خزنده و حاال پرنده    ایم همیشه    قبلنگان در این جهان بودهاگر که ما جهنده

 اید    هم ابلیس و هم اهورااید و هم تاریکاید    هم روشنهايِ این هستی شریکو هم در صداقت هاپس شما هم در ریاکاري

 توان کرد    و طغیانِ هر دَم متغیرِ طبیعتروح را    با بَزَك یا با جواهر جبران نمیِي ِي قیافهدانید که کسريشما می

 اندگی کردن گذاشتهکند    اینان اسمِ در خرافه و خزه و خون غرق بودن را    زندهآوردهايِ انسانی نمیبیعت با دست

  د که از آغازِ جهان    در جهان بودن    و جزیی از جهان بودندانناند    اینان نمیو خزشِ کورمالِ خودشان را    پرواز فرض کرده

 کند    تار از روشنی و پود از تاریکی    کند    آنان را خدا میها را در ساختنِ عالم شریک میکلِ پدیده

   ست که خزش و جهش و پرش را  تیمن    و شوهرِ او کُناامنِ تار از یقین و پود از تردید دارد    دامنِ 

 داند    اي سومین    آخر نامردي هم حدي دارديِ تمدن میيِ تکاملِ تکاورانِ راهِ طوالنیچهار عنصرِ ضروري

 جارو    اي دانش جلويِ پايِ چراغی ناخواسته به دنیا آمده را آتشی مصلح پاك کردن    و با تکه در نامردي دود را از چشمِ 

 آید    گی به حساب میخودش مردانه  گی است  خودش مردانه    روشن کردنیا 

 فرو نرود     زاربه داخلِ خرافه و خزه و لجن    نگریزد قورباغه اگر داوطلبانه از عطرِ گرمِ بسترِ نرمِ ابریشمین

    د  خوريِ دانشِ شیرینِ طبیعت به هم میـ    قانونِ غنی !نجنگد    نمیرد    ـ به جانِ دوست اشو حتا براِي این فرورفتن

 

 

 

 



٦۷ 
 

 

 

 سیر خواهرِ پیاز است

 

 

 تنگی و هدفی ندارندگان احتیاج به دلزمانی    که دیگر مردهيِ بیقدر وسیع است و در آغوش گیرندهوصیتِ تو آن

 انديِ خود پروراندهها سلولِ میلیارد سالهتَِک میلیونوجوي و خواندِن کتابی    چرا که دانش را در َتکو نه به جست

 اماند    اي انتظار    من آن روِح تاریک و سرد و در قطار نشستهاز دلِ خود درختی ندیدنی و از جنسِ هوا را زادهو 

 شان یخی آب شوندهاش همه خزنده و چرنده    و اعتقاداتبه سويِ بهشت رونده    بهشتی که ساکنان

 شود و    زو بندش هی پاره میقدر است؟    قدِ اندیشه کدام؟    که این تراوزنِ روشنایی چه

 شود    گاهی پیاده نمیدر هیچ ایست اينامهو وصیترسد    هیچ کاالیی به کنهِ مفهومِ یزدان نمی

 شودشان سیر میگزارند و    نامِ خدايشوند    پیازها پیاپی نماز میهايِ خویش پیر میگان در خرافهگان و چرندهخزنده

 دیدنی و از جنسِ هوا بکن!او تنور گرم است    تو اي بوسه    اي عطر    یادي از آن حقیقتِ نتا دیر نشده است اما 

     دنشوآب می که در یک دقیقه    ندتهس یخیدو حقیقت  دانش و زیراورِ ما بکن!     دانشبلند و يِ بیا و رویی به آیینه

 

 

 

 

 

 



٦۸ 
 

 

 

 ناماويِ بی

 

 

 روندچکند و سرافکنده میقطره میجا قطرهجا و آنها و مبارزات    اینزاللیها خسته از به نتیجه نرسیدنِ آب

 شوند    تا مگر به نامی یا به نانی برسنديِ پُرشیون میپروانه و    به صد شیلهِي بیمتوسل به هزار پیله

 داشتترین چشمکوچکنامانه و بیش را گماست    نیرويِ عشق    شعرهايا هايِ پايِ خدا نادیدنیاما نیروِي عشق مانندِ نشانه

 تر کردیمهايِ خودمان را عمیقسراید    ما کلنگ به دست گرفتیم    اما باآن نادانیيِ هستی میدر حواشی

 هايِ فرسوده را تکرار کردیمِي بیلهايِ زنگاريما فردیت و فراست را چون پرده کنار زده    حرف

 سایه    اند    دو موجِ همِي نزدیک به همما ندانستیم که زیبایی و جوانی دو شاخه

 هاِي اصیلها و ماجراجوییاهیخورشیدخوو برخاسته از آنان است 

 دل و گانِ پاكکاوید    تا پرندهیکی میها را یکیهاِي دروِن پیلههاِي فرتوتی که درختانِ توت و حجرهاي آب

 پرستهايِ ناندوست    اي آبهايِ نامانقالبی را شناسایی کرده و لو دهید    اي آب هايِپروانه

 هايِ عاشقانه پُر است    يِ زایشِ نغمهاید که این خاك    هنوز از غلغلهشما غافل

 هاِي خالص و امواجِ بلنديِ دوردست    دارند فردیتِي هستیها در حواشیدانید که که قابلهشما نمی

 زایانند    را می شانو خورشیدهايِ انقالبی و اشعاِر اخترگون

 کشدها سرمیها از پسِ پردهو این نیرويِ عظیمِ عشق است که در خانه

 رِ او    هایی محب و مسحوبیند    پنجرهرا در کوچه و خیابان گذران می يهاِي زالل و مبارزو پنجره

 هايِ هستیاش در آغوشِ تمامِ پدیدهست    اما گرمايِ مطبوعِ بدنش نادیدنیاهاِي پاِك پاينام که نشانهاوِي بی

  آشکارا حس شدنی  



٦۹ 
 

 

 

 يِ چراواژه

 

 

 کندکاهد    غذا خوردن    تو را با خر و اسب مساوي میهاِي پُر از پول و پولک روان بودن    نیرويِ بینایی را میروِي راه

 بخشد    گربه را در بیرون یا در درونِ وطنفراموشی پوشاندن    به نژاِد موش اعتباري نمیها را به تنِ و زیباترین لباس

 يِ ماست    بر لبانِ ما    عالمِت نادانی "چرا"ِي کند    وجودِ واژهمحبوب و فروتن نمی

     پُر سیم و زر قدمهايِ نه در راه ها    چرا که اوو قدِ خدا به مراتب بلندتر از قدِ شما و نزدیک به آسمان

 گی با نگاه و اختراع    اتمی هر روز مشغولِ ورزش است    تا از درد و پیري    به مسیرِ بیگانهاش رود معدهنه می

 ملکولی يِ ملکوتیتا از دردِ پیري جلوگیري    و دوري کند از مرگ    اما مگر با وقوعِ مرگ    ما از گرما و حفاظِ 

  ِي او و از تزویرِ روحِ او نیست؟ِي موش در برابرِ گربه    از ضعفِ بدنیشویم؟    مگر فروتنیجدا می    بوده استيِ ما که خانواده

 يِ اوترین ضعفِ آدمی    یعنی وجوِد معدهاي که اول در عشقِ آسمان حل    و دوم آبی شده است    و دانا به بزرگژاله

 خوردهاِي پُر از پول و پولک    نیروِي بینایی لیز میراه داند که دررهیزد    میپمی "چرا"ِي يِ واژهاز به کارگیري

 گذارماي یا هذیانی نمیشکند    من به رويِ زخمِ هیچ کس برايِ مداوا سکهافتد و تو سرت میاو می

 يِ اوگیورزِش همیشهچرخد    و يِ موجوداِت عالم می مدارِ همهدانم که خدا در هر ملکولی    بر گِردِمن می

  ارتفاعِ اختراعژرفايِ نگاه است و 

 

 

 

 



۷۰ 
 

 

 

 هادست بردن در ترکیبِ اتم

 

 

 خورد    خیالِ ادبیات را راحت کن و یک دفعه بگو    که دو جهان درختی دارند    که از پول آب می

 هايِ زشت و زیبادهند    به اتمتشکیل میهایی که ساختمانِ بدنِ ما را دهد    آیا اتمیات قرض میپولی که نان به ریاض

 شوند    و اگر می    شوند؟هايِ دانا و نادان تقسیم نمیخوب و بد    ظالم و مظلوم    به اتم

 نیست     "هیچ"ست؟    ترسِ از مرگ    مگر ترِس برگ از هاِي جهان چیپس دیگر تقصیرِ شما در وقوعِ جنایت

 هايِ خیال داردادبیات خانه بر یکی از شاخه    ؟که دو جهان را بوسیده و کنار گذاشته   ته و زرد و پوسیده هیچی بی

        "پارکینزن"ِي ها مثلِ بیماريِي انسانبارد    خوبی و بديو روزها دروغ می    ها بر او توهُماي که شبخانه

 کند    آلود میيِ تمامِ داروها را گِلروشنایی  خورد    و تلفظِ هر واژه  اي ناشناس آب میاز چشمهدرمان و بی

 ات را براِي من به چراغی تبدیل کنبرايِ من بسیار سخت و تاریک است هر چیزِ این جهان    دسِت مرا بگیر    دست

 ري بیافریناي    و این بار خدا را طوام ریشهيِ پریشانهااي باش    براِي شاخهشاخه نم سرگردانِ گانِبرايِ پرنده

 ها    تغییري حاصل کند    خدایی رکیبِ اسبی آگاه    ِي اتمابديقاطع و که بتواند در ترکیبِ 

 داند    هايِ راه و خطرِ سقوط از فرازِ سطرها را میکه بغرنجی

 ها پرتاببه تِه درهاش پول را سوارِ دیرینِي هستی را در خود هضم کرده    تَکاش پیک و پیام و پهناورياسبی که چشمان

    ندارد    "چون"و  "گونهچه"و  "چرا"يِ کلماتِ کارگیريو دیگر احتیاجی به به

 

 

 



۷۱ 
 

 

 

 نامِ او

 

 

 نامی که نیمی از آن دریا و نیمی جنگل    نیمی کوه و نیمی صحرا    نیمی زمین و نیمی آسمان    هم این و هم آن

    گوید میروید    درِد آنان را با سکوت یا صدا هاِي هستی از آن مینه این و نه آن باشد    نامی که تمامِ پدیده

 شود    تا بوده است و بوده است    داستانِ دنیا    اما خودش به خصوصیاتِ آنان آلوده نمی    یدگرشان میبراي

 هايِ گندمی که نیمی از وجودشان دروغها    و دانهشکست و بسِت وجدانها بوده است    داستانِ داستانِ رفت و آمدِ انسان

   شودنیمی راستی    نیمی ایثار    نیمی خودپرستی    دیده نشدنِ غبار در سایه یا تاریکی    دلیلِ عطسه نزدِن روشنایی نمی

 امسوِي پل نشستهکند    من هرگاه در اینقناري    وجودِ شادي را اثبات نمی گینِيِ غمو نشنیدنِ نغمه

 امسويِ پل مانده دیدهام    خودم را در آنسويِ پل رسیدهام    من هرگاه به اینسويِ پل دیدهخودم را در آن

 ام    نیمی دریا و نیمی جنگل    نیمی کوه و نیمی صحرا    نیمی زمین و نیمی آسمان بوده

 اش را به هر ایمانی از دست دادها    این گرداب    ایماناش به گِردِ دنیا و اندیشه و آرمانو تو آن الکترونی که با گشتن

 يِ هر وجدانی    گیريِي خویش دارد    و شکلو دانست که هر آمدنی به ناچار    رفتنی را در پی

 اي بیدارياي از این گندم خواب و نیمهتا بوده است و خواهد بود    نیمه    اندپروراضمحاللِ آن وجدان را در بطنِ خویش می

      اي عطسه خواهد بوداي غبار و نیمهداد    نیمهاي بیاي عدل و نیمهنیمه

 

 

 

 



۷۲ 
 

 

 

 اند یا دیوانه؟آیا عاشق

 

 

 پرسند مگر که سیمنمیدیگر گردند    و اي زر میهایی    که جاودانه به گردِ ذرهاند یا دیوانه این الکترونآیا عاشق

 محبوسانِ قفس یا قبر را نجات خواهد داد    و جهان را از عبثیت و بربریت درخواهد آورد؟    تغییر دادِن تو خودت را

 ايگان    شاید که دستِ آنان را بگیرد و برساندشان به پروانهدهشاید که شمعی باشد برايِ در ظلمت مان

 يِ کتابی بوده است    و شبی مخفیانه و پاورچین    از آن گریختهکه روزي روزگاري نقشِ قشنِگ صفحه

 خداحافظیسالم و بیگی سهمی از عاشقی دارد    که من صبحی بیگی    دیوانهعاشقی سهمی از دیوانه

 الکترونی بیرون پریدم  يِگین    از مدارِ درونیدنیايِ سهماِد تغییري بنیادین در این برايِ ایج

 جا در قعرِ قبر دیدم    اما سرانجام از هر دو رهیدم    اي سهو آن   س قفهايِ جا خودم را در پشِت سیمرفتم و این

 اندترین افرادِ انسانی قادر به تشخیصِ آنرزانهشان شمعی    که فقط فگان عقلی از جنسِ دیگر دارند    و عقلمرده

 انداند    آن زرِ واقعی را در قلِب خود یافتهئانه و روزانه خودشان را تغییر دادهذرهافرادي که ذره

 اندهاِي یک پروانه دیدهو خدا را گشوده و بسته در بال

    

 

 

 

 

 



۷۳ 
 

 

 

 هوايِ بیرون

 

 

 آورد    کند    زبانی که چیزي را از جیب درمیها را آزمون میگیمزهدستی که خوش

 زندالخ میهايِ سنگراه را بهدارد    و قلبی که خودش تپد و معشوق را دوست میها را میپایی که زیباترین نبض

 ه جغرافیايِ جان وابسته باشدقدر آدم به جغرافیايِ جان بسته    بتا مگر گوهري نایاب را بیابد    هر چه

 نگاردِي دوران را    چیزي در وسطِ دو ران میيِ مردمان دارد    و معنیباز هواِي بیرون    نشان از ریه

 گانِ مظلوم را ناخواستهيِ زمین    و ستارهپیشانی هايِهايِ جاودان است    تَرَكنتیجه و سرگردانیهايِ بیاز رنج

 جا گوهرجا سنگ و آنجا عصا    اینجا عینک و آنبه گردشی ابدي به دورِ خورشید کرده است    تو ایننیرویی کور محکوم 

 کسی و مهجوریت تو دانسته که هر کسی که در بیاي    جا جاده بودهجا پا و آنجا دست    اینجا جیب و آناین

 کند    مزدوج می    ثمرشه و بیریيِ خودش را در درختی بیبا خیالی خشک ازدواج کند    خامی

 اند گریختم    باز  خودم را در پیشِ رو ایستادهها را بیختم    هر چه از خودم که دیگرانمن هر چه ناآشنایی

 زدم کارانرازِ جنایتزارانِ بیيِ یک جانی درآمده بود    خیمه در خیمهیا از پیشِ رو آینده دیدم    با استنشاقِ هوایی که از سینه

        گان شدم بوِي فرشتهيِ یک آدِم معصوم درآمده بود    مشرف به عالِم ُمشکو با استنشاِق هوایی که از سینه

 

 

 

 



۷٤ 
 

 

 

 يِ آسمانترین شرافتِ آبیفراشرق

 

 

 تواش    کیرِ دیگر جفت شدهبه رويِ یکتیزِ ِي اش    دو تخمِ توست    و دو تیغهِي فلزياي که دو حلقهقیچی

 گناه از آب درآید؟دل و بیيِ پهناور    پاك و پاکیزهخواهد    دنیا را طوري ببُرد    که این پارچهگونه میتواند    چهگونه میچه

 دیگر برابر کنم؟اش    از چه راهی    به چه فنی    با یکهاِي منجمدش    دریا را با عواطِف مذابمن کوه را با اندیشه

 هاِي صافِ آینه را به گِلهاست    هیچ شباهتی    سخنبنِد شرق و شرافتاي در آن پايهاست    و ستارهوقتی که دل تن

     رساندهايِ رذلِ نشسته در ساحل نمیو وجدانِ بلندِ امواجِ رزمنده را    به بزمِ بوزینه

 اش که هنگاِم زاده شدن    شوداي گوشتی زاده میِي تیزِ فلزي    قیچیِي دو تیغهگیاز آمیزشِ همیشه

 کنداندازد و مچاله میگرید    و اشکی را که پروانه به تنِ خویش پوشیده است    چین و چروك میوار میاین پارچه دیوانه

 ش دریا    ايش کوه و    در کفهايوار باقی بماند    گویا این ترازو باید در کفهواره ناهمگویا این ترازو باید هم

 ش گلو    آواز بخواندايش کارد و    در کفهايش گناه    در کفهايش تقدس و    در کفهايکفه در

 تکانیم    گی و خرافه میهايِ خودمان را از خستهایستیم    و بالرویم و میقدر پیش میما هر چه

 اي متوفا فوارهمندِ یقین هايِار    چون قطرهوهایی با قرآن و چاقو    با آینه و چادر    شبحبینیم که بوزینهباز می

 سریع    و ناگهان روییده از قعرِ زمین رادسته و سریعهايِ دستهآیند    و دستها فرود میيِ دِل دشتشرحهبر کفِ شرحه

 ِي مقدس    گیسایند    سالم اي سفلهبوسند    و بر آن پیشانی میگیرند و میخود می هايِ در دست

  تان کیرجا قلمجا تیر و آنتان در خرافه و خزه و خزف    اي اینهايگانِ نخود و عدس    سالم اي خانهسار کنندهسنگ اي

 يِ آسمانترین شرافتِ آبیگیر    من از فراشرقسوادِ شبگانِ بیيِ جمیعِ ستارهلوحیتان سادهاي لوح

 آوِر شما   هلخوارِ وجودِ جساِر درختِ خونزردْرخبر سنجِد 



۷٥ 
 

 گانِ شما    صمیمانه و شاهانه    هاِي مساجدِ اجداد و نوادههاِي سیاِه باغچهو بر سرِ سرماآورِ سبدشکنِ سیب

  شاشمگانه میپرهگرم و پُرایثار و شب

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۷٦ 
 

 

 

 ات آباد انگورياي مال

 

 

 اي هدیه دهنده به مردمانِ منتظر در ظلمت    یک چراغِ زنبوريات آباد انگوري    اي شعر و شعور و شنگولی    اي مال

 گرددپستان میهايِ سفیدتن و سختهايِ گیسوبلند و کمرباریک    زمینکه در به در به دنبالِ زمین    ست ابرموجودينرینه

 ها رايِ تلفنِ خارها و خسهر چیز    شمارهراهِ خویش    بیش و پیش از تا باورشان کند    تا بارورشان کند    تا دریا در تلفنِ هم

 يِ علیشان به اضافهبرايِ همیشه حذف کند    و چنان َقوي شود عشق    چنان عشق شود قَوي    که هر دوي

 ذوالفقار را شکست دهند    ولی ذاتِ انگور را که مستی و دوستی و راستی است    در هر سویی بسیار بسط دهند

 آورندآورند    درهايِ زنگاري را از جاي درمیزنبورها  از آن شعر و شهاب و عسل درمیمن چراغی هستم که 

 ي    ات آباد انگوري اِ تارانند    مالِي دیگري میساالري را از این خانه و از هر خانهو زبانِ نرینه

 اشِي بیدارباِش بلندِ کوکويبا نغمهِي دي    تا قُمري بهشت و هم از چهرهيِ ارديگیري هم از چهرهکه نقاب را برمی

 آوازِ ذوالفقار را بدردرِ گلويِ بیاش    عاقبت تأثیهاِي رنگارنگِ بوبوييِ گُلبا بیَندیشِ دائمی

 جا دیر آمده    سال به این 1500فقط     1400و این گندابِ کمی دیر آمده    این گندابِ فقط 

 گزندي رساندن به زنبوري یا به مردمی    ِي سپیداري    بیايِ سایهسرِ خود را بگیرد و برود به زیرِ انزو

 ها برايِ هیچ تلفنِ عاشقی    نه در دریا و نه در خشکیخواهدِ مشغول شدن به هر کاري    و دیگر بیش از اینباشد می

 نسازد هرگز نه منبري و نه داري

 

 

        



۷۷ 
 

 

 

 اي مهجور از مِهر و ماهکلبه

 

 

 رفتاو چنان بسیار بود    که استکان چنین سپیدموي و گوژپشت و دست به دیوار راه می شَکرِ عمرِ

 خورند    اي هستند!    که تأسف را هم میشد    ایرانیان چه ملِت گرسنهپیچ و دراز میها پیچيِ کوچهو شیرینی

 کند که با این همه تلخ    دیگر چه احتیاج به ودکا؟یخورند    و به مغزشان هم خطور نمخورند    غبطه را هم میسوگند را هم می

 پیچِ ختم شونده به شَکر    هاِي پیچاي به نامِ اسالم؟    سالم اي کوچههاِي گهوارهدیگر چرا متکا را باید گذاشت در تکانه

 عشوق    که حتا راهِ شیري را بی شعر و مزنِ آزادي    هايِ چهچهههايِ عسل    سالم اي کوچهبه بدن

 مِهر و ماه    يِ مشهورِ معنیاي مهجور از خواهید    ما ایرانیان کلبههايِ معشوق نمیبی شعِر شریان

 خواهِ انقالب    اما پس از انتظاري سخت و طوالنیواره هواههایی از اضطراب بودیم    ما ایرانیان همبا درهایی از هراس و پنجره

 ها ممنوع کردیمکدههايِ ودکا و قلم را    به عشرتثمر از آسمان باریدیم    عبور و مرورِ قطرهو بی نوبتِ باران که شد    ما خشک

 کالمی با ُگهی که هم گهواره را تکان    هم در آن غنوده بود مانندِ میزبان یا میهمان    آري    گامی و همو هم

 شان همکمانیهايِ سفیدگیسویی و پشتحتا اعداد را پس از سالآن سفري که صفري سیاه و سرگردان و شوریده آغاز کرد    

 روي از خویش و از دیگران بردهاي آبمرده    بخش نرسانید    حاال تو اي مرداِب نیمنه به مقصدي و نه به تیري رهایی

 اش    اش    عزیزاننِ کنگرهگاپرندهاش    در این مردادماه    اگر آن دیواِر عزادار از غمِ فقدانِ بدنِ شیرینِ آجرهاي

  شنیدنِ اصلِ قضیه را خواستار شد    به او استکانِ سردي از عَرَق    و مزه اي از ایجاز را تعارف کن

 به دورِ سرِ سودجويِ امامی برفی    ناگهان چرخی زد    گر اي گرم و توطئه:    عمامهو آهسته سر در گوشِ او بگو

 ماهی قاتل    يِ بهمندربارهشده لکی غارتصبحی غافل    لکگرفت و    در فلک تهوع را شبانه تحویل 

               نمکین حرفی زدناك و نماي شاد و به اشاره



۷۸ 
 

 

 

 يِ دراش گیر کرده بود اليِ دو لنگهعقل

 

 

 کرداش خُرد میهايزیرِ دندانرفت و کلمات را در يِ در    اما خودش در کوچه راه میاش گیر کرده بود الِي دو لنگهعقل

 ها در ذاتِ خویش    گونه است که صلحشود؟    چهاي جاودانه قاب گرفته نمیو فکر که چرا قلب در هیچ پنجره

 يِ دیگران    ي درشت و درخشان و در مرکزِ توجهخواهی نَه ماهتو می    شوند؟آبستنِ جنگ می

 گذارنداش به حالِ خود و در آرامش باقی میکه مردماناي ستارهباشی     دار نورنام و نیمهاي ریز و گمکه ستاره

 يِ دیگري خوانده شوم    تا مگر عقولِ زخمی را از اليِ درها نجات دهد    من که کتابی کهن هستم    تا به گونه

 نیز با من به آب بسپارید ام    آدمی راسپاريتنگی نمیرم    به هنگامِ خاكتنگ    و از دلتا از تنهایی دل

 و صلحی خالق را صید    هاِي ساحل آشنا کند    تا در دورهايِ غرابِت رود    کلمات را با سبزه

 شونداند و ناتوان    که در زیرِ پاهايِ ریزِ یک مورچه له میيِ انسان چنان کوچکهابختیآخر حاال خوش

 دهنددهانی هستند که با ظاهر شدنِ هر خورشیدي    زود او را قورت میها ها نوري ندارند    و کوچهآخر حاال نام

 هايِ تکراريگیريها عاري    خسته از قابشکل و زنگاري    از تأمل و تجربه    از تأمل در تجربهها قلوبی مربع یا مستطیلو پنجره

 اند      که به رويِ عشق بسته مانده

      

 

 

 

 



۷۹ 
 

 

 

 قلب جنسیتی ندارد

 

 

 یابد    تري برايِ خویش نمیزند    و وقتی شادي و جايِ بیشناهاِي خویش میمضیقه تنه به تنگ

 ُکشدرا می يدهد    پزشکی زنبورشده نشان میمند    توِ فراموشداِر توِ سخاوتآید و خودش را طرفناچار به پیشِ من می

 کلیدِ درها و مشکالت    و دارويِ دردها را در درونِ خویش نیابند تا مردم عشق و عسل را به جايِ دارو خریداري نکنند    و

 کجايِ این عادالنه است که یکی قطره زاده شود    یکی دریا    یکی برگ زاده شود    یکی جنگل    یکی پروانه یا پري

 اي بافته شده از انزوا    مرگ نباشد؟    فقط پارچهشکست و اش گاهیکی شته یا انگل؟    کجاست قطاري که واپسین ایست

 داند    که قلب جنسیتی ندارد    که عقل جنسیتی ندارد    و پهن شده بر ریسمانی از عشق می    اتو شده با تفکر

 راند؟    می انشتاب شوند    اي قطار    آن زنبور تو را به کجاکه بر رويِ یک زبان آب می    و زن و مرد هر دو عسلی هستند

 خوار است    گیْ جانوري جنگلی و خونِکی خواهی دریافت    که فرومایه    عدل و عطرِ آزادي را خواهی یافت؟    ِي بیابانتو در کجا

 دارو به بیمار؟    يِ نوشاندنِ نوشش بر چهره و    مدعینقابی انسانی

 اش مطرح نبود    يِ ما اصلن برايگیو مرگ و زنده    راموش کرده بوداش ما را به کلی فاي که دیروز در عیش و نوشمضیقه

 داِر جامد معرفی کرده    آید و خودش را طرفبه پیشِ شما می    امروز با بخار شدن و از دست رفتنِ مایع و مرید و امکاناتِ دیگرش

 گوید!   از  فدا شدن در راهِ مردمِ جهان سخن میز خدا شدن    ا    موید!هاِي جامعه میگرفته    برايِ رنج اشدعا و ثنا را به دست

 

 

 

 



۸۰ 
 

 

 

 در دهانِ درخت سیبی بود

 

 

 اش به صورتِ جالداش    تُف انداختناش و تاب آوردناش در زیرِ شکنجه    سوختنِ بدنهايِ برنج و مقاومترنج

 انباري از معده بوده است!؟روده و تلاي ها    آیا فقط براِي پروراندِن تودهتحملِ تحقیرها و توهین

 ست    وقتی بدنِ دلقک از جنسِ سنگ است؟شکل از چیايِي قُبهست    وقتی چمدانْ قبر است؟    و این خندهمسافر کی

 مردندشدند و میسبب زاده میطور بیها    همینها و نیکوکاريدر دهانِ درخت سیبی بود    و گناه

 هايِ جانِ بغرنجِ برنجها نقبی بزنیم    و به تاریکیها و علتگذاشتیم    تا به سوِي سؤالشان دریلی میاما ما در هر کدام

 رود تا خودش را به آدمِ دیگري بفروشدِي خود پاك    و میها را از چهرهکند و تُففکنیم    حاال نقاب دست دراز مینوري بی

 شمارت قبور هستندهايِ بیی که چمدان تنهایبخروشد    اي زمین    اي مسافرِ کنیجمعپروري و ثروتروده تا به ظاهر بر

 بازي    ها مشغولِ دلقکگان و سیرسیركها مردههایی    و در سیركو درونِ قبور سیرك

 رود    ِي دیگري میيِ قابلمهاي    به شکنجهِي قابلمهام که از شکنجهمن آن برنج

 داندهاِي بدن فراتر رََود    آن برنجی که میکند    تا از محدودیتهايِ بدن عصیان میدودیتآن برنجی که علیهِ مح

 ته و بلند    که هرگز به واپسین روشناییبنیاد و بیقدر بیست    و این دیوار آنطاقتیِي کوچک و بیکه هر انسان مته

   بختی و پیام نخواهد رسیدبه واپسین خوش

 

 

 

 



۸۱ 
 

 

 

 بشقابترس در 

 

 

 گشایندهایی که در هر سؤالی دهان میترس در بشقاب    جویدنِ اضطراب    پاك کردنِ چنگالِ گرگ    و چاه

 رساندُکشد    مرا به این واقعیت میگذارند    فکرِ ُکشتنِ هر کسی    مرا میاي میو در زیرِ هر دهان چانه

 عدالتی وجود نداردست    در طبیعتِ بیرون از ما نه عدالت و نه بیشیکه مرگِ واقعی در قبر نیست    بلکه در قعرِ فرامو

 کارند    پس زنده باد عشق برايِ عشقاي را در جایی از جهان نمیمعناییشان معنا یا بینه عشق و نه کینه    هیچ کدام

 / که و آسمانی نداشته باشدحتا اگر سرویی آبی    اضطراب    آبترس    ابرویی بیعقل براِي عقل    بشقابی بی

 هايِ مؤدب را برگزیده    گی با قاشقسایهشان هماند    چنگالهايِ جهان متعلق به گرگانيِ جیبهمه

 خودشان کراوات زده و مرتب و منظم کت و شلوار پوشیده    و سر کشنده به درونِ چاه    

 گیرد    ست که پَرمیفکريشتنْ يِ آن بیاید    کُ تاریکی شاید که بوِي عزیزِ برادري از

 هایی فراوان از قبور    با بالهسنگی اي یابد    و یاد    ماهیاي را برايِ فرودِ خود نمیاي و نه شیروانیاما نه شاخه

 رودمی هايِ سالِم وفاداري    که دریا به دریا و واقعیت به واقعیتچشمانی سرشار از چراغ و اشتیاق    بدنی متشکل از سلول

  یابد      ها میبه درجاتِ مختلف    فقط در وجدانِ آدمعدالتی را و عشق و کینه    و عدالت و بی

 

 

 

 

 



۸۲ 
 

 

 

 کوزه

 

 

 هايِ بشري را از کوزه نوشیدن    ترین خیالها و نازكزیباترین اندیشه

 ستین اجداِد خودها و تصویرِ نخرفتن به سرچشمه  اي از هوش را به تن پوشیدن  ترین عواطف با دکمهلباسی از برازنده

 خندندقاه میخواران قاهسوتر گیاهان را    که به ریشِ گوشتها را در آن دیدن    و گامی آنسلولیتَک

 گین تبدیل کرده استهایی غمها را به غولدل    طولها را تنگيِ صدايِ کفشِ تو    راهماندهنشانی از ته

 ام    شکاك که آیا این آب و خاك را    به اشتباه نیافریده است؟    من به شعر شوهر کرده و خدا را

   خوار    اما در نهایت هر دو خودخواه و خودخوار خوار و نیمی گوشتنیمی گیاهام    هايِ زیادي را از او باردار شدهو بچه

 ها در آن پدیدار    سلولیشان در آینه    تصویرِ اجداِد شما یعنی َتکو از نگاِه هر دوي

 ها داشت    يِ امتناع کننده از زاییده شدن در زمین    ریشه در کدام کهکشانآن کوزه

 گذاشت؟میرا اش امضایی از تَرَك هايِ ما    بر روح و بدنترین خیالها و نازكکه حتا زیباترین اندیشه

 دافتیدیگر    شما چنان در قعِر یأس فرومیبه یک "گرگی"و  "گوسفندي"از تبدیلِ تندتنِد جامه و عریانی    گرما و سرما    

  برخاستن    و قائم شدن را نداریدکه دیگر یارايِ

 

 

 

 

 



۸۳ 
 

 

 

  خواب از تارهايِ عنکبوت ِرهایی

 

 

 مُنقبضانند و    شوند    دلی را مثلِ سنگ میهايِ امروز    فردا به نیرویی شگرف تبدیل میخیلِ خاطره

 مانداي در گوشِ آسمان ناشنیده میاي در دهاِن آسمان ناجویده    ستارهگشایند    ستارهدلی را مثلِ غنچه می

 زند    ها را رقم میهجا اسطورها    و آنجا بدفهمیاي که در آینده اینستاره

 گیر و شکنجه کنند    توانند دستدیگر مرا جالداِن المذهب یا تروریستانِ اسالمی نمی

 توانندها نیز نمیاي    و دیگر حتا خیلِ تیزتَکِ خاطرهها رفتهچرا که تو به مشتی دودِ بعد از مرگ تبدیل شده و به کهکشان

 يِ آسمانهایی که در آغوشِ آبیاي ستارهها جوانه زده    هايِ از دِل سنگبه گَرِد پايِ تو برسند    اي غنچه

 زندجا یک خواب    براِي رهایی از درونِ هزاران تارِ عنکبوت دست و پا میمانید    اینبرايِ آسمان قرمز و غریب باقی می

 ند    کيِ مردمان خدایی میهاست    بر خاطرهجا یک خواب که خواهرِ اسطورهاین

 سواِر میدانِ وسیعِ معیارهاِي آدمی است    اي بیداري    تو آن جالدي هستی که رؤیاهايِ درونِ کوزه راخوابی که تَک

    پرانی ها میبخار کرده و به آسمان

 

 

 

 

 



۸٤ 
 

 

 

 مقعدِ اعتقادات

 

 

 اش معتقديِ فروتنانهيِ خودش سرخوش    و در خاموشیهم برايِ خودش چیزي است    و با پوچی "هیچ"

 ست اندیشهايسازد    متهاي نمیکه خدا جهان را برايِ او آفریده است    و وجوِد مقعد    از هیچ آدمی فرشته

 یابیمانندتري دست میولی تو به گوهرهايِ بی   تر کند رازهاِي جهان را    جاِن من ویرانتر سوراخ میکه هر چه بیش

 اي را اختراعاش فرشتهکند    و از هیچِ دروناش آن زن    مجلسِ مسلمانی را در هر برزنی برپا میيِ بازاِر صورتاز کسادي

 مقعدي دارند     تا حواِس اطرافیان را پرت از زیبایی کند    اما از آن جایی که تماِم اعتقاداتْ

 جا نیستجایی که اینتا تنها نباشی و خوش بگذرد به تو آن    رسددُقدِ هیچ مرغی به غبارِ باوقارِ پاِي قمر نمیق

 ِي تويِ دیگرخواهیراهی کند    آري برادر!    این است معنیيِ تو را همشان مردهخواهی دیگران هم بمیرند و مردهمی

 شان    اما بر مداِر هیچ چرخان است    قلبِ من با او رفته است    اي که گرچه درخشان و ُدرفاین است تغنی

 گرفته ايی دایرهيِ هرگز زاده نشده    از ِمهر سبقتقلبِ من شاید در چمدانِ او جاي گرفته است    اويِ زیبا    آن خدايِ آرمانی

 ها راکند بويِ گُلتر سوراخ میکه هر چه بیش  ست اندیشه  ايو باالتر از ستایشِ سفیدِ ماه نشسته    آري برادر!    مته

   شودتر میتر    اما پروانه داناتر و فروتنسويِ ستاره کدرتر    بدنِ باد ساییده

 

 

 

 

 



۸٥ 
 

 

 

 پوشگانِ شورتستاره

 

 

 خویش هايِ جهان را دريِ رنجآورد    گُنجاییام تاب میام بیرون نرفتی    که اتاقتو از من رفتی    اما از دل

 اي را در پیش    آن پرگار کیر بود    گیرد مبارزهها میها و کدورتام با کِرمو درخت

 گان در شورتيِ ستارهپوشانید    تا پیدا نباشد سرشاريبا ابر می ها و آواِز پاها را با خاك یاایرهاما کسی روِي رقِص د

 دلیل یا با دلیلمن از تو زنده شدم و دانستم    که بی    / ریشهها در يِ دستها بر شاخه    پنهانیيِ پستانافزونی

 شود    پس من از این دو بیرون زدم    شود    دوست دشمن و    دشمن دوست میها ابري یا آفتابی میمناسباتِ میانِ انسان

 ه نامِ هنر استيِ عمارتی بپایه تنها سنگدَم از آسمانی بی این و آن زدم    و دیدم    که استعدادْ

 زندعمارتی که تنها با تمرینی مستمر و کاري فروزان و روزافزون    پیکارش فراتر از ماِه ملکوت تخت می

 سر    اي گردنِ گردونِ سرگردان    زند    اي تاِج بیيِ پرگارِ پروردگار میثمرش تنه به تنه

 شان با هم    ترین گفت و گويدر محرمانه پاشی    که شبی زیبادانی بود و کیرِ این آبکُسِ او گُل

 باقی ماند اماش در دلاز من رفت    اما پروانهترین گُلِ سرخ را زادند    ُگلی که صمیمانه

 

 

 

 

 



۸٦ 
 

 

 

 انسانِ سه طبقه

 

 

 فکريِ تجارِت ی بوده است    نتیجهدر تاریک ِي دو واژهآغوشیيِ بوسه و هماین درختِ پُر شعر و شکوفه و بشارت    نتیجه

 تکه کرده    داشتند    گوشتِ تنِ تو را تکهاش را میخوار    اگر جانوران قدرتاي گیاهر    آري اي یاتماشاِي اسرار    

 اش    خوردند    استکاِن سردي از عَرَق هم رويبه سیخ کشیده    بر رويِ آتش کباب کرده و میه    نمک و فلفل زد

 ترام    و مغزم از مغزِ مردان کوچکاي زنانهگذاشتند    درست است که من کشتیو آروغی هم زیرش مثلِ امضا می

 يِ درختیتوانم ناخدایان و نافرمانان را به دنیا بیاورم    آنان را در زیرِ سایهيِ اخالِق خدایان تر    اما من میرفتارم از خشکی

 اش    ست که با دست دراز کردن به سويايارت بنشانم    نتیجه میوهسرشار از شعر و شکوفه و بش

 افتد    و یک انساِن سه طبقه    مرد است و زن و بچه:    میرد و بر خاك میپژمرد و میمی

 گذارد       ها میگی را    در پايِ تمامِ شبساختمانی که فرصِت پرداختن به فلسفه و مربع را ندارد    و امضایی از روزمره

  

 

 

 

 

 

 



۸۷ 
 

 

 

 شودست که سیراب نمیاشتباه زمینی

 

 

 دنکنیکی شروع به سفید شدن میدارد    تارهايِ گیسوِي آسمان یکیاش را که از سر برمیشب کالِه سیاه

 رفته خالی از شور و نشاط و حالگان داناتر و مصمم به تکرار نکردنِ اشتباهات    اما دریغا که ابرها رفتهستاره

 اش بر بنِد رختاز شستنِ کوه و پهن کردنِي آب    و دیگر نه در صددِ صد صدف و هزار الهام درآوردن   از دلِ یک قطره

 شوند    ن دوتادوتا بخار میچکند و    پلنگایکی فرومیعقابان یکی

 دارندخورد    سیاهی و تباهی موقتن کاله از سرِ خود برمیها تا ابد میانِ این فروچکیدن و فرارفتن رقم میيِ انسانگیو زنده

 کندفه میهایی را نیز خهایی    گُلکند    اما با پیچیدن به گِردِ گردنِ سبزهزاران را زیبا میو کراواِت باران گرچه باغ

 گیردگاه در هیچ صدفی شکل نمیشود    کمال هیچگاه سیراب نمیست که هیچاشتباه زمینی

 کندرا اطالق می "دانایی"قیامِ کارگرانِ بیگارش    نامِ از    ِي کشتی و رويو دریا به ترسِ خویش از پیش

 اي هستیدخوردهيِ چرك و چروکین و چاكآن پارچه    "کاريمحافظه"غافل که تو و پیکارت اي 

 گیرد    به او بشارتِ دوستی با عقابی انقالبیترین الهام و نیرویی نمیاي    از او کوچکیا داغ دیده    قلبیکه هیچ اتويِ داغْ

 دهد     دل را نمییا با پلنگی پارسا و پاك

    

  

 

 

 



۸۸ 
 

 

 

 استفراغِ کلمات

 

 

 بیند    دیگري نمیرسد    چشم وقتی خودش را در چشِم صدا وقتی به صداِي دیگري نمی

 اي خواهیم بود که در گلويِ لولهریزد    و ما آن قطرهپوسد و میاش میهايشود و برگانتظار زرد می

   شود    آن چند قطره خونِ نشسته بر کارد  جاودانه عمرش میانِ چکیدن و نچکیدن سپري می

 نور و جهنده و دچاِر جوعست بیتوانند از کارد    پَر بگیرند و بروند و گم شوند؟    آیا جهانْ خداییخواهند یا نمیچرا نمی

 د؟    شان ادامه خواهند داگیگونه به زندهچهچشم و صداِي تو    مناظر ِي انسان و گیاه و حیوان؟    آیا بیبلعنده

 را ترك کرد    و چکیدن از لوله را "انتظارْ بودن"د؟    من آن انتظاري بودم که عاقبت ییروخواهند که ها براِي ها و یاسزنبق

 فقط برايِ پَرگرفتن    انتخاب        ها راها و عشقفقط براِي چکیدن    و پَرگرفتن به جانبِ برگ

 يِ کیهان را مداوا کردن بیماريتوابا استفراغِ کلمات    نمیکه من آن موجودي بودم که سرانجام فهمید 

 اي    اش به هر نقطهرسد    و از فرودِ نگاهخودش هم نمیمفهومِ توان به خدایی ایمان آورد    که خودش به نمی

 رویدهايِ ناخوانا میکارد و خون و خط

                       

 

 

 

 



۸۹ 
 

 

 

 يِ حیاطيِ موزاییکیحوصله

 

 

 کندش نیکی و مهربانی را حمل میش چراغ و    در دستیچیزي است    که در دستیترین کس در این هستی مهم

 ها    گانِ غروبترین ستارهتنگو با دلگذارد    اي میشکوفه و اندیشهکشفِ ها پا    به امیدِ ترین راهدر غریب

 يِ موزِ وسطِ پاهايِ مردان و    تحقیرکننده   يِ حیاط نشسته بودیم يِ موزاییکیما در حوصله    کندگی میبستهابراِز هم

 و ناآشنا به خَم و پیچِ ماري که بود معنايِ جهان    ن    سیبِ وسِط پاهايِ زنا

 که دریا و کوه و جنگل و صحرا را    ت    ترین نیرو از آن رو در اختیارِ طبیعت اسدانستیم که بزرگما نمی

 زایاند    دانِ خویش میاي    گویا برايِ اولین بار    از زهزندانِ دُردانهاي    چون فرهر روز به طریقِ تازه

     سان اش یکهايجرها و موزاییکتکرار    و گرچه آترین چیز در این کیستی است    یگانه و بیهستی مهم

 جا؟    اي رخ داده است اینکند    چه حادثههايِ دیگر تعریف میيِ وجوِد آدمتفاوت از خانهيِ وجوِد هر آدمی را    ماما خانه

   یابد    و اشرفِ مخلوقات در تاریکی و دور از چشمِ دیگران    دو پا از مار داردگردد    دستی را نمیکه آن چراغ هر چه می

 

 

 

 

 

 



۹۰ 
 

 

 

 تعهدِ گرمِ آفتاب

 

 

 گوي    ترین چیز برايِ آدمی در این هستی    آفتابی متعهد است    آفتابی متفکر و سخنمهم

 هايِ زایاِي صلح و صمیمیت و دوستی رااش برمی دارد    و بیضهکه آوارِ سایه و الوارهاِي یأس را از سرِ راه

 يِ کدام کوهِي مطلوبِ ما بر قلهآن ستارهگذارد    پرکشیدنِ ما تا کجا و به کدام سمت است؟    اش میدر سرِ راه

 اند    يِ جهان دو موضوِع مختلفسار آشیانه دارد؟    زیبایی با حقیقتایییا در دِل کدام شاخ

 ِي انسان را    يِ روباه و حقارتِ خوك    حکایتِ شریفِ هستیو حقهکنند    پیدا میدیگر ارتباط اما در نهان با یک

 ست که بی او    ا تعهد آفتابیگذارند    ِي باد در میان میگیودههبا بی

 يِ الوارهاشود    سایهتر تبدیل میاي فراموشِي کوچهدر گوشهدانی فراموش جهان به زباله

 کنندهايِ سنگی بر دوشِ خویش حمل میها را آیهآیند    و بیضهخاموش در صددِ ساختنِ تابوت برمی

 آید    و حقیقت و زیبایی    سر میست که با نوشتِن این شعر دارد به وقتیچهره    مهم بی هايِاي آینه

 سازد    يِ کوه    برايِ ماهی در دِل دریا میترین آشیان را برايِ عقاب در قلهکه زیباترین و مطمئن    اسپرماتوزویید و تخمکی

 کند        خن را ارمغان میپر و بال و آفتاب و س    و به انسان بر روِي زمین

 

 

 

 



۹۱ 
 

 

 

 اش دو دنیا نیستعینکی که دو عدسی

 

 

 داد یا دودياي که با هجومِ هیچ بیيِ شعر در شب    برايِ او مثلِ سیگار را با سیگار روشن کردن بود    (گنجینهنوشتنِ پیاپی

 براِي از دست ندادنِ فرصتِ آشنایی    اشرسید)    و عینک به چشم زدن و پا در خواب گذاشتنهرگز به پایان نمی

 هاِي فروریخته    هايِ ُکشته و مجروح    ساختمانام    با انبوهی از آدماي    من کشوري ویراناي و ستارهبا پروانه

 گانِ سرگردانِ منشکسته    و چشمِ خشکِ رودها    صداِي عاشقِ من    هیچ صداِي آشنایی    و پرندهدرختانِ دل

  شوند    ها آب میِي حرفدیر یا زود ولی به ناچار    همهیابند    چ آشیانِ نابی را در هیچ جانبی نمیهی

 مانند    اي آن هم برايِ مدتی    در خاطرات باقی میهايِ در رفتارند    که به گونهاین تنها برف

 کنداش فرق نمیاما این سیگار براي   نویسند نویسند    تو را در شعر میها تو را پیاپی چون شعر میشب

 هاِي پروانه    پایانِ رنِگ بالهايِ بید    اي گنجورمیشود    یا دودش به کدام چشم میکه بر کدام لبان دود 

 اش    دنیا و آخرت نباشدتري از ردِ پايِ حقیقت را یافته    کجاست آن عینکی که دو عدسیهايِ بیشاي در خوابْ نشانه

      جا از هراسِ مرگ نجات دهد!؟عدالتی    و آنجا از بیها را ایندستهاش    گُلدسته و

 

 

 

 

 



۹۲ 
 

 

 

 خوردگر از شعرهايِ شکسته آب میکوزه

 

 

 خشکانداندك میهاِي هنر را اندكداد سرچشمهبی    رودوقتی که سنِ انسان در آسمان    مثلِ دود باال و باالتر می

 يِ خود را نیافتیميِ اصلیهایی بودیم که هرگز مقصد و ریشهمیرد    ما برگریزد و میمییکی و امید یکی

 هایی بودند    مان فرضهاييِ زادن و مردنِ آتش و آب را درنیافتیم    و بافتهچرایی

 ران را متحمل نشودکادادند    آن عریان تا تحقیر و دستوِر صاحبجهان نان قرض میگانِ شکستهکه به مأیوسان و دل

 ِي هنرها گرایید و    دار شدن نداد    به سرچشمهتا آزاده باشد و آزاده بمیرد    هرگز تن به ازدواج و بچه

 شود و با عصا راهرا سر داد    وقتی که آسمان پیر می "داد"يِ رقصِ نازِك مداد    و آوازِ زیبا و سِحرانگیزِ به نظاره

 شکندها میشان    گناه را به سِر کوزهيِ کونخورند و کاسهگان راه به راه به زمین میمعْک شنوا    ستارهبا عینْک نگاه    با س

 گر    اي آزاده    اي نان به جالدان قرض نداده    تو در تماِم طولِ عمرت    از شعرهايِ شکسته آب خوردياي کوزه

 

 

 

 

 

 

 



۹۳ 
 

 

 

 يِ سیاهی که شب استپنبه

 

 

  خوبانِ جهان    يِعدالتی آلوده است    چرا که فرمانِ تهاجم به جملهرنگِ خون و صدايِ بیالفبا به 

 ریسنديِ آن میها را با پنبهنویسند    چرا که دروغ و دامبا حروفِ آن می گان راو قتلِ یاسمین و ستاره

 کارش باشندامین و درستها اعدادِ گاري در رضوانی وجود ندارد    تا انسانهیچ ریاضیاتِ مانده

 ِي هستیها فراتر روند    توفان را در تهِ هستهتا خودشان را در کمال ضرب کنند    و از خطا و خدا و دایره

 شود    عدالتی از گوِش الفبا پاك نمیي که رنگِ خون از چهره و    صداِي بیردو دستانِ یک وفات نوشته    طو

 کنانگی اندیشهيِ زندهچنان چون گذشته    به ارغوان و زیباییهم   زند خودکشی در خیابان قدم می

 گانی که رشته رشته شدنِ امروزشانِي سیاهی که شب است    و ستارهيِ پنبهسپاران    و عاشقِ نظارهبه خوبانِ جهان دل

 کاراِن فرداست    هو دایر    و سرافراز دالنِ فردهايِ جهان    براِي زندهترین لباسبافتنِ برازنده

 یعنی به مادرتان خیانت کننده    آن فراتر از خطا و خدایان        دیگر و به ریاضیاتنه    اي اعدادِ به یک

 شوند    از مردمان بیزار نمی    سرایانِي کاملِ کام گیرنده از عشق    آن غزل و ارغوانهاآن کاموا

     ز و باریک و تاریک بود    در آن روِز قحط    آن روزِ اضطراراي درازیرا در آن روزي که دریا    کوچه

 ه ـ    شان بر باد رفتهايگیـ مرغابیانی خانه و خانه   آزار بودیم ما را که مرغابیانی مهاجر و گریزنده و بی

 واري    آري همین مردمانِ شمعهمین مردماِن محروم و معصوم    ها    در بغِض همان کوچه

 ان    با چراغ و کتاب و بستر    با خمیرهایی گرم و نرم و ریزریز از نمثلِ موم    و مهربان شان روشن دلکه 

 يِ جاودانه نجات دادند     از خاکستر و خاموشی و نیستی

 



۹٤ 
 

 

 

 گیردمجازاتْ جذرِ اعداد را می

 

 

 وجوِد درز    نشانِ عبوِر ناگزیرِ نور نیستشود    و خدایی آدم نمیخوانی    هیچ خانهيِ درساز ساعاِت پُرحوصله

 شما را اول مفلس    دوم رسوا    گیرد    تا جنایاتِ هنوز رخ نداده را به عالمِ وجود بیاورد    مجازاتْ جذِر اعداد را می

 رود    سوم اعدام کند    کسی دریا را به دست گرفته و مثلِ عصا با آن راه می

 را در ساحلی     "ماکسیم گورکی"يِ ِي فلزي و زنگاريمهآورم مجسو من به یاد می

 کردندکِش جهان    کبوتران راه به راه بر شانه و سرش فضله ارمغان میاش از مردمِ زحمتکه به پاداشِ پشتیبانی

 گرددرود و به دنبالِ گناه میيِ پرواز را از بر بودند    مجازات در به در میکبوترانی که درِس بلند و آبی

 زندانی! شکسته را تبعید یاو عصاهايِ دل   کنند! هاِي پَستی که دیوارهايِ کاشف و فردگرا را    منحط و مقصر خطاب میدر کوچه

 گی نه ننگ است و نه گناهیگاهی    افالس و گرسنههايِ در بنِد نادانی    اي خرهاِي مفتخر به مدارِك دانشاما شما اي فضله

 اندرا در کشورهايِ سابِق سوسیالیستی برداشته "لنین"هايِ اند آنان که مجسمهکار نکردهو شاه

 اندهايِ توطئه و قتل را گذاشتهيِ طبلآلود و توخالیطلبی و    آوايِ تب منفعتاش ریغِ تبلیغاتِو به جاي

 کنندهايِ خویش رسم میيِ ماشیند    عالمتِ صلیبی را بر سینهرسنانسانی می هر هایی    که تا بهاند آن چهارراهکار نکردهشاه

 سالِ هستیدانم که برايِ ساعتِ کهنشان    من میيِ پُر از سفته و چک    پُر از پولهايِ آسفالتیو کیسه و افتخار به کیف

 يِ جهاندادهمست در دیوارِ شکدانم که هر آدمی درزيگی معنایی ندارد    من میحوصلهحوصله و بی

 توان از آن هم شکار و هم شکارچی    هم دانه و هم دام    هم زمین و هم کهکشان را به تعریف نشَستکه می

 و دانست که هر کبوترِ زاللی    که تصویرش در آسمانِ رود روان است    هر کبوتري که هنوز نمرده است

 متهم اش از پیشْزند    که محتوايِي دنیاِي جدیدي مینوك به تاریکی  شورمندانه و به امیدِ اکتشاف    به امیدِ خدا شدن  



۹٥ 
 

 و منتظرِ رفتن به نوبتِ خویش در دادگاه است 

    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۹٦ 
 

 

 

 صبحِ بامِ آفرینش

 

 

 گرفتهبازارِ خوف و خراب و خون ها هر چه اسرار را نقاب از رخ بردارند    باز در اینها را بگشایند    نسیمجذرها هر چه پنجره

 خواهندها نمیتوانند    شما را سرگردان و آواره در بیاباناز مجنون شدنِ مجذورها جلوگیري نمی

 ترین وجداناش ناتوان    اما دارايِ زیباترین اندیشه و عالیممکن است دلیلی علیل و مریض باشد    و تن

 آیدِي گرگ گرفتار میِي درندهکند جالدیتِ سگ را    به زودي در تلهفراموش میاي که و ضِد رذیالن و ذلیالن    گربه

 ها را گرفتنپوسد    از جذِر جنایتاش میها    پیر و مجنون شده و جانو در انتطارِ گذشتنِ نجات و نسیم از سیم

 نامی    ی و بیرسد    به نخستین ذراتِ ریز و ظلمانهايِ جهان میآدمی به نخستین جنینِ جلبک

 ها سالِ آینده محولدها    به میلیاريِ انسانهايِ اتم را از الشهيِ بمبستانیکنان بر صبحِ بامِ آفرینش    بشارِت کامکه رقص

 پیوتريکردند    حاال دیگر در این دنیايِ کاممی "هايِ مدرنستپُ"ها    معلق در دادنِ رويدادو معنا و آوردنِ دلیلی را براِي رخ

 نویسنداي نمیدیگر نامهحوصله به یکهاِي بیگرگ و سگ و گربه    "ایمیلی"و  "یاسکایپ"در این دنیايِ 

 کنندشان حذف میگیپرسی را هم از زندههايِ گرم و سالمِ سالم و احوالثانیه    "وقت یعنی پول"يِ زیرِ درفشِ وحشی

 خیزندشان برمیشان    پیشِ پايِ بازارهایی از سرِ جايگیوجودِ خستهبا بسته    هاِي زبانحاال دیگر پنجره

 اند نسبت به این نقابی    اعتناياند    و خاموش و بیگی کشف کردهگی یا جهندهکه بزرگی را در خزنده

  رود  راه میدر و دیوار دارد وجدان و بیهايِ بیمنِد انسانی را فراموش کرده    در کوچههايِ ارزشکه چهره

 

 

 



۹۷ 
 

 

 

 يِ سیاراتِ مفقودخانهاي از پُستارسالِ بسته

 

 

 پناهی    که هر چه به چون و چراهاِي فلسفی بپردازي    هر چه عشق بورزي و به جايِ ورزا و اسبيِ کوچک و بیتو آن مورچه

 ساعتی را که در آنا و بیکجيِ بیتواند کرد    بستهباز باز نمیماشین و کامپیوتر بسازي    باز این شاه

 يِ قربانیان ـ آن زیبایان ـترین عامالنِ امرهايِ اعدام و شکنجهوجوِي اصلیکند    برايِ جستتاك میرازِ بزرِگ مرگ تیک

 آفرینندها را میَتکِ انسانهایی که تنِ تَکها سفر کرد    اتمباید به دنیايِ تاریک و رازآمیزِ درونِ اتم

 دست رقصیدمدیگر بیگانه بودند    که من دست در کمرِ باریکِ واژه انداختم و با او یکرويِ زمین با یکپاها بر 

 گان بیرون آمدم و    يِ مورچهِي خاطر و از دنیاِي غریزيگیاش را بوییدم    از پراکندهعطرِ موهاي

 ِي خودشان را دارندگی و فلسفهنگاهِ خود را به زندهنامِ وااليِ انسان را براِي خودم برگزیدم    ورزا و اسب نیز 

 گیرند تاكِ قلب اندازه میدانند    و هر جا که بروند    زمان را با تیکمی "فقط خدا برايِ آنان آفریده است"جهان را 

 ايتاده شدهنام    به زمین فرسهايِ گمهايِ ناشناسِ سیارهخانهاي هستی که از ُپستاي انسان    تو آن بسته

  شودتر که میداند:    اندیشه عمیقگشاید    فقط مرگ میاش را مرگ    فقط مرگ میاي که رازِ بزرگبسته

 نیستند  اصلیها مقصرِ در وقوِع جنایت    ها هميِ بدِن انسانهاِي تشکیل دهندهرسد    که حتا اتمچاه به این نتیجه می

 گیرند    از دلوهاِي نادیدنی و ناشناختنی می  چرا که آنان نیز فرمان و نیرو  

 

 

 

 



۹۸ 
 

 

 

 يِ کوچکيِ یک واژهدو آرواره

 

 

 آیديِ کوچک    عاجز شده و از پاي درمیيِ یک واژهست    که در میانِ دو آروارهرازِ بزرِگ مرگْ هیوالیی

 کندها را درك نمیبیگانه    یا آنهايِ دیگر اي    که با منظومهو هر عضوي از اعضايِ بدنِ انسان    منظومه

 بََرد    کند    پایین میيِ مرا سنگین میهاِي هستیيِ ارزشهر کس که تو را دوست بدارد    کفه

 زند    اما باز از قرائِت دقیِق غرابِت مرگبخشد    سراْب عینکی را به چشمِ خویش میروي میو به ترازو هویت و آب

 آید    عاجز میها    يِ نبرِد پاِك پروانهها    و شکسِت پیاپیها و فرهنگِي وجودِ برگو چرایی

 اشهايِ برآمده از زبانکنند    وقتی واژهوقتی وجودِ انسان را نیز ماننِد وجودِ جانورانِ دیگر    دو آرواره تعیین می

 يِ ما به میان آوردن!؟رود    دیگر چه جايِ سخن از خداییمیگانِ دیگري راهی دیگر و    رفتارش به راِه ستاره

 دیگر چرا تولد را در ترازو    تکرار کردن!؟    کهکشانی است پیکِر شما    و دوستی و دوست داشتن    

 کندت میگان را به فراموشی و مستی دعوبخشد    آن خورشیدي که واژهها روشنی و گرما و امید میآن خورشیدي که به واژه

     رسوا از آب درآید          گزاران مرگِي ترازو سبُک شده    تا مرگ در کفه

 

 

 

 

 



۹۹ 
 

 

 

 ايدانمِ حشرهاش را نمینام

 

 

 اي    مضطرب و مخفیانه نگاه    يِ کوچکِ دِر خانهاي    از چشمیدانِم حشرهاش را نمینام

 قدر نقاب به روِي چهره دارد  به رويِ آهی که معلوم نیست    چه  اش را  و متردد بود که باز کند یا باز نکند دل

 تر نباشد    و کاغذ باید از همان اوایلِ بامداد ارضا شود یارت باید از یک ستاره کمهستی     يتو که ماه

 چپ و راست رفتن    به باال رفتن و سرافرازي به اش با مداد    انسان    یعنی موجودي کهيِ انگشتانبازياز عشق

 اياش باز کند    یا فرشتهاي در را به رويسان نیست که حشرهاش یکسان نیست    براياش یکگی    برايیا فرود و سرشکسته

 شنیدیمحیوانات را می شک آهِ تر شده بودیم    بیيِ خدا نزدیکِي کافی رشد کرده بودیم    ما اگر به خانهما اگر به اندازه

 کنندشان را پنهان میگانکنندهِي مصرفهایی هستند    که چهرهدانستیم که کلمات نقابدیدیم    و میاشِک گیاهان را می

 اضطراب و ترس نیستید؟    و نه مگر آیا هر نام    اي طرب و ترانه و رقص    آیا شما مگر رويِ دیگرِ 

 ماند؟با باقی میشود    اما حاملِ آن نام    خودش بیرون از الفز میبا بادري که به سوِي الف

 

         

 

 

 

 



۱۰۰ 
 

 

 

 یارانی که برايِ دریا موج بودند

 براي رضا گایینی

 

 یارانی که براِي دریا موج بودند    برايِ کوْه سنگ    یارانی که براِي جنگلْ گیاه بودند    برايِ آسمانْ اختر    

 ها دیدند؟ها و ظنخفتند؟    چرا راه عوض کردند    هوِس دیرینِ آرزوها را از سر بیرون کردند؟    چه منظره کجا رفتند و کجا

 گونه مُردند؟    با وصله کردنِ بیماري    با پیله زدن به عمرچه بارها کشیدند؟    سر بر کدام زمین گذاشتند و    چه

 ئکِ سر درآورده از گریبان رااي به امید بخشید    اما آن غنچهاید بتوان دکمهگی دوخت    ششاید بتوان پیراهنی برايِ زنده

 اوهام شنید مگر صدايِ خدا را در سِرِتنها    تنها مگر در رؤیا یا در خیالْ باز دید ئِک شیرین گفتار را    آن پروانه

 يِ نهنگ و تمساحیاور دست و پا زدن در محاصرهیار و بیبیوارِ دریا    کند شنا بلد نبودن و    هراسان در تالطمِ دیوانهفرق می

 کند ظن با زنِي ساحل نَشستن و    شعر نوشیدن    شراب گفتن    خدا شنیدن    فرق میبا در خنکايِ پُرپروانه

 هرگز برايِ دریا     هایی بودید کهپیغمبرِ زمزم    شما آن موج و روانِ ِي مرداب    با پیغامِ زاللزدهلجنمانده و زبوِر 

 هایی که هرگز برايِ کوه    شما آن گیاهانی بودید که هرگز برايِ جنگل    آن اخترهایی که هرگز براِي آسمانآن سنگ

            خیال و رؤیايِ آنان را ربودید و    از آن براِي خودتان    کفش و کاله و سرمایه دوختید   ی صمیمی و راستین نبودید دوستان

 

 

 

 

 



۱۰۱ 
 

 

 

 هايِ بارانبهانه

 

 

 زاران    روي نشان ندادِن گُل و شرافت و شراره    هايِ کشتگفتن "نه"هايِ باران و بهانه

 دکاههايِ تو را در این جهان نمیاي از بهايِ بودنيِ پروانه    اصلن ذرهاش به میهمانیهاييِ ستاره و نیامدنو سرسنگینی

 کند    صرف از عشق ورزیدن به دانش و به آهو نمیکاه و کوه و کاهو را    من

 کنمام حس میها بر او    در دلها    به هنگامِ فرود آمدنِ حقارتکوبیمن درِد شدید و شریفِ بدِن چوب را به هنگامِ میخ

 گانِ تاکسی به مسافران    مانندِ نگاهِ صیاد به صید استنگاهِ راننده    ها به خریدارانگاهفروش گانِدانم که نگاهِ فروشندهمن می

 کنندمی قلم بر صورِت ورق شان را وقفِ بوسه زدنِ ها    وقتگان در جیبترین و منفردترین ستارهاما نجیب

 تواند گول زندزند    نمینمیها را گول هايِ زمین و انداختنِ تمامِ تقصیرها به گردِن دوردستِ آسمان    آنجوییبهانه

 شنودها میداِد میخچاره را    از دستِ بیهايِ بیهستی    آهویی که فریادِ چوب "هستی"آهو در این تو آن پُربهاترین 

 شود    اي شرافتی که مشعلی به دست داري    اش کبود و زخمی میو از این شنیدن    بدن

 اي بروِي آن پروانهاي    تو تنها به میهمانیرود افتادن از اوج    هزاران بار تحقیر شدهجا با فجا و آناي شرافتی که این

 اش همه آن    زدِ عام و خاص است    و تالش و سوداياش به دانش زبانکه عشق

 که بساطِ خرید و فروش و سودجویی را از جهان براندازد 

           

 

 

 



۱۰۲ 
 

 

 

 تعصب

 

 

 کندنسرین و چه نسبت به یک راه    سوار را تبدیل به دو خار    یا سه سنگ میتعصبِ ُسم چه نسبت به 

 بََرد    يِ ترازو پایین میو عدالتی راستین در این جهانِ ویران    گناهانِ هر انسان را در کفه

 شان عوض    هايها فقط شکلگوید که مرگ پایاِن دردهاست؟    نه    آنچه کسی می

 هاِي تو فروافتادشود    در آن روزي که دانش از دستِي ذاتِ آینه پخش میذرهشان در ذرهمحتواياما 

 پوشاند    من شیهه کشیدم و دانستم که تعصب    رِت آسمان را    نقابی از ابر در آن روزي که صو

 چه خار و چه میخک    چه مار و چه پوپک    باغ را گر و سودجو    و تمامِ موجوداتِها را چه شفاف و صادق    چه توطئهتمامِ شیشه

 ناك است    ها    غمها و دوستیناگزیرِ عشق کند    پایانِ ها میخانهِي سالخسان روانهبه یک

 نامند    اي نقاِب نادانی    اش را دانش میبانکند    که خارهايِ پاسناکی شقایقی طلوع میولی از این غم

 اش دو دوديدانی که اسب    یک سیگار است    و سوارانتو چرا نمی    ؟زنیآسمان کنار نمی را از صورتِتو چرا خودت 

 کوبم    هايِ تمامِ بشریت هستند؟    من سُم بر سنگ و خار میکه متأسفانه از تعصب    عاشِق چشم

 اشرا پایان و    براِي بستنِ دست و پايروبم    نامِ دیگرِ من مرگ است    ِکی مرگ ها و کردارها را میمن سخن

 کند    ولی فقط و فقط خداکند    از آن است که گناه در آینه نگاه میزنجیر یا بند است؟    اگر بدنِ دانش درد می

         بیند یا فقط خدا و خدا را می

 

 

 



۱۰۳ 
 

 

 

 شکلِ اتاقعمرِ مکعب

 

 

 يِ مقدسِ کتاب    دانایی بخشیدنِ چراغ    شکلِ اتاق    شیرازهعمرِ مکعب

 اش داسی یا دامی داشتجوید    او در نگاههاِي تو را در تهی و تاریکی میو انگشتِ من که حرکتِ انگشت

 يِ خویش کنارِ خیابانهایی در بساِط کهنهرویید    سیبگذاشت    از آن دانه و دانایی میگرچه به هر جایی که پا می

 یدندخرشکل    و قِد سبزشان را میوطیفروختند    جانوران از درختان    عمرهايِ مخرروي و پژمرده را میهایی سرد و ترشآدم

 یار و یاوري    در سفر به دیارانِ نامردمی    ام    اما در سفرهايِ بیمن پول را هرگز دوست نداشته

 امها    مواظبت کردهها    براِي دانستنِ تو کجاییدر کتابو تجدد از آن چون نورِ چشِم گربه در تاریکی    برايِ خواندنِ تقدس 

 رود    که پولواره از دندانِ گرگی به دندانِ گرگی دیگر میام که گُرگرفتنِ گیتی از آن است که انسان    هممن کشف کرده

 خواهد    گرچه سفرِ تابوت عمودي استها را    برايِ بریدن و دریدن میها و جیبدارد    و دستهیچ کس را دوست نمی

 گشایندها از همان اولِ صبح    که چشم میها و داسجویند؟    چرا دامسارِ گیاهان    حقیقت را در افقِ آسمان میپس چرا شاخ

 هايِ دست در دسِت هم گذاشتهروند؟    اي تهی و تاریکییب میهاِي سدانهشیرینِ   ِ به شکارِ کتاب و چراغ و سخن

 آفریند    و مکعب و مخروطگانِ شرافت و وجدان و انسان    حقیقت با هر حرکتِ خویش    ضدِ حقیقت را میاي فروشنده

 سازند                از تخمیرِ خدا و ابلیس با هم    شراب می

           

 

 

 



۱۰٤ 
 

 

 

 در ابتدا

 

 

 تواندگونه میآستینی از رقص و    آستري از عریانی و صداقت    تنِ انسان چههایی از خنیا    بیهایی از اختر و    دکمهرختبی

 وقتی گیاهان معده و روده دارند        ؟بخت باشدخواهد    خوشگونه میروحِ انسان چه

 ِي تبدیل شدن به فرشتهها از شرمِ ناتوانیها را بخورند    و انساناناش این نیست که جانوران به ناچار    باید انسمگر معنی

 اش یک اختر    اي که رانندهاز خدایان بگریزند؟    تا کسی آن تاکسی را صدا نزند    آن تاکسی

 بختیخوشِي مشتري    و دیدار با دو موسیقی    و سرانجام روبوسی با سه اش مصممِ رفتن به سیارهو مسافران

 کند که در ابتدا    بیند    و کشف نمیگرداند    توحشِ پارو کشنده بر دریا را نمیهرگز هیچ خیابانی روي برنمی

       ِي جهان را سرودندناشدنیروده و معده بودند    که آفرینشِ ادراك

 

 

 

 

 

 

 



۱۰٥ 
 

 

 

 ماري در پشتِ میزِ تحریر

 

 

 جانبجانب و آناین هزدن برايِ کشفِ دلیلِ گرایشاتِ روح بال    و بیلِي دل را با تحمیلِ سؤتمایالتِ طبیعی

 دادنِ هر کلنگیشان از صندلی    نباید به ویرانی کشید    نباید در رخگان بر    و برخاستنيِ نشستنِ ستارهو دانستنِ چرایی

 شودخشکد و رقص بخار میاش رُست    خنده میالنهاي بر درِ تقصیرِ دستی را ُجست    و به آزاِر مار حتا    چون پونه

 گیرد    خاك را به باِد کتک    دان    به هر حرف و هر حرکتِ زنبق ایراد میزند    وقتی که گُلشادي یخ می

 هايِ سردِ قفس ببیندیمهايِ تاریکِ زندان    یا در کنجِ سگانِ دردمند را ـ    تا رادمردان یا ساالرزنان را در پشتِ میلهو ردِ ستاره

 آید    و سري از در    تا ببیند کدام ستارهْ صندلیست    و دست از آستینِ دنیا به درمیجا خودش کلنگیآدمی این

 از میزْ شعرهايِ چوبین را دربیاوردسازد    تا ماري بر آن بنشیند و سرخوشانه    کدام صندلْی ستاره می

 چرا زاده شدهِي بیگاهِ رقصانِ صدها غنچهسؤال    پناههزاران چکاوكِ مست و بیخوان که مادِر چوبی غزل

        خانه و کاشانه    اما متعهد و شفیق و شهید است    هايِ بیو رفیِق موسیقی

    

 

 

 

 

 



۱۰٦ 
 

 

 

 یک در صد

 

 

 ها و پرداختن به تِن خویش    جوییکه کاغذ در کامهنوز چشمِ مرکب خشک نشده بود    

 ها رايِ آن همه سخنما را    نوشیدِن شیرینی يِ میانِهاهمه دیدارها و دوستی آن

 تر از نود و نه در صد استيِ استکان و لب را فراموش کرد    فراموش کرد که گاهی مواقع یک در صد    مهمهاِي ارغوانیو بوسه

 ه که پاِي اطمینان یا عدمِ اطمینان نسبت به کسی در میان باشد    مثلن آن گا

 ِي صدايِ شما شریک نباشدهايِ هستی پس داده باشد    اگر صداِي ما در درد و شاديگاهکه قبلن امتحاِن خود را در بزن

 زنندگان میستاره شان با بااليِهاِي درخشاناگر نمِ چشمِ مرکب زود خشک شود    امضاها زیرِ تمامِ میثاق

 هاِي شکسته شدهها از گربزي و از تزویر    در اندوهِ بر باد رفتنِ دوستی و دیدار و اعتمادها    دست بر سر    اي نوشو مگس

 آیديِ دیگرگونی از خاك درمیگی    هر لحظه با چهرهجا استکان از آب و از آزمونِ رنگارنِگ زندهاي یک در صدهايِ مهم    این

     جا اطمینان پاهایی دارد    گاه کوتاه و گاه بلند    گاه طبیعی و گاه چوبی    اي چوبِ کوچکگی    ایناز مرده

 هايِ شیرین!    هر امضایی که بدنی    صحبِت انسانهاِي دانا    همگاهِ پروانههايِ بزرگ    اي پناهاي مادرِ باغ

   آید    اي در دست میهايِ بعید    با آینهاش از آن سوِي کهکشاننگذارد    صدايِ درخشادر زیرِ دردي می
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