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  تنها خورشید شاهد بود
  
  

  شد داشت �ه مرگ نزد�ک میرفت     در� �ه در �وچه راه می
  �ه ناگهان خانه روشن شد و سفیدمو�     

  و خدا از آینه ش"سته    ا� از دانایی را در دست !رفته شانه
�سته تا پ�ِش نخستین پنجرهراِه رفته را �از!شت    تماِم  �ِ  

  هاِ� صدسال پ�ش ز از آثاِر �م�اراِن جاِن جن*لهنو     آدم شدن را ب�اموزد
  ُدم پلن*ان َلنگ و �ر و بی  !ان معلول   جا نوزاِد پرنده این

  آیند      دست �ه دن�ا می چشم و بی هاِ� انسان بی و بچه
  رفت اش راه می خواه دل وجوِ� درِ  ا� �ه روز� �ه جست �وچه

  �شید سر �ه بیرون میاش مرگ  ها� ناگهان سن*ی را �افت �ه از َتَرک
  هاِ� �هنه هاِ� ش"سته و فرچه ش شانه ا� و ترازو5ی را �ه در �فه

  ِ� از �ار افتاده و الن*وهاِ� زن*ار�  هاِ� مچی ساعت
  ِ� دو هیچ      ِ� د�*رش �ک خدا �ه اضافه و در �فه

�ستهها  !اه     ا� قلوِب !شوده    پنجره !یِن اسارت ا� �اد!ارهاِ� غم �ِ!  
  ِ� !ازهاِ� صدسال پ�ش     جا هنوز از آثاِر سمی این

  ُدم �اله و بی ها �ا هم    ماه�ان بی ها و ر5شه از جنِگ جوانه
  آیند     پر و آواز �ه دن�ا می !ان بی و پرنده

  رانند از آن شاهد تر5ن سخنی نمی ها و ترازوها �وچک جا �وچه این
  از آن تنها شاهد� �ه خورشید بود     
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      ها            ها    شاهِد تحقیر و توهین �ه انسان َسرُ?ر�  ها و طاووس دُهدُ�شیشاهِد هُ 

  ِ� ترازو و دو �ِف در5ا     شاهد� �ه بیِن دو �فه
  !خ�انت را بر!ز5د و لب فرو �ست    و هر!ز Dا در در!اِه داد!اه ن*ذاشت

  Dس �ا این حساب    شاید �ه آن آرمان و آرزوها    
  ِ� خانه نه از چراغ اِ� دروِن �ک �تاب بود    و روشنیه تنها تخیل

  �ه از دو چشِم �ک !رگ    آه ا� دانایی    
  !یر�    دانه د�*ر و    پرنده د�*ر و ا� را �ه دست می تو چرا تا شانه

  پ�مان �ه خ�انت تبدیل شده است؟
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  برادِر من برف بود
  
  

  ز!ردم    در تماِم ظلمتقول داد نمیرد تا من از سفر �ا
  ِ� دو�اره !ردم     ِ� سفیِد سالِم آغاِز �ک آشنایی نطفه

  ر و غ�ار� �ه جوانی نام دارد    ا� �ه شو  اما ذره
  رود و     ِ� جو� می �ا جر5اِن جار� 

  خبر� درست و حسابی از �ار و �اِر خو�ش ندارد    
      ا� هاِ� ن�ک آمده تو از سرزمیِن ن�اکانی �ا اند�شه

�ا عواطفی امروز� �ا فردایی    رفتارت مثِل مهتاب ش�ک و پ�ک  
  تر5ن تاک و ت�ک ات داراِ� شر5ف ها    قلب و درمقا�سه �ا نظِم ن�ِض ساعت

  ا� حتا پلید و بد تاکت�ِک استفاده از هر وسیله�ه ل�ک این را نیز �اید !فت 
      !�ند هر!ز تبرئه نمیو آفتاِب هیچ هدفی را 

  هاِ� آدمی َسر و ِسر� دارد     سمان �ا ر!�اِر رگخسوِف آ
  خواند     چنین �ه خونی �ه رنِگ خدا در این د�ار آواز می

  و رقِص هر چیز� �ه جز برف    سفید است    آر� ا� برادر    
      ا� �ه چراغی از ِخرد را در دسِت خود ندارد عاطفه

  �ه نجات از آن افتد دیر �ا زود ولی �ه ناچار    در چاهی فرومی
  وار    �ا دو شانِس �ار� �ه هر جهت نه تار تنها �ه �ک تصادِف جت

  ست �ه د�*ر �ه آش�انه �از ا� ِ� پر�شیده !ی دارد    جوانی پرنده �سته
  ِ� درختی     جواِب برهنه �ا پوشیده"    !ردد نمی"و 
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      بخشد �ه زا�ش و مر!ی جاو5د را �ه جو� فرومی

  ر5خت داشت    شاید �ه این همه خون را نمی ِن خود رگ میچاقو اگر در بد
  ها جدا     سرها را از سرزمیِن مطبوِع تن

  نشانید     ِ� س�اِه عزا نمی و سفرها را بر سفره
      تر5ن هدف آر� ا� قلبی �ه براِ� رسیدن �ه شر5ف

  زنی     وقفه زخمه بر ساز می بی
  آسمانی     ِ� ز5�اتر5ن س"وت و سرودها�ِ  ا� دارنده

  اش را ِ� نمردن برادِر نجیِب من برف بود    برفی �ه قوِل Dاکیزه
  فر5ب    آب �رد ِ� Dاداِش خورشید� دل تر5ن وعده �ا �وچک

  اسم در سراب �رد ِ� آشنایی را    عازِم صورتی بی هم سالم و هم بوسه
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  ِ� تصم�م عنصِر ُسرنده
  
  

  و�ش را �ا هیچ چیِز د�*ر� در جهانآن تنهایی حجِم هنرساِز خ
  ِ� خو�ش را     �نم عوض سرنوشِت سوخته و من نمی

  ا� حتا اگر در این خانه نه میهمان    بل �ه میز?ان زنه �ا هیچ آتش
  ها     اند میوه ناعادل

  �نند    �ه خودشان را �ه �شقابی تعارف و �ه �شقابی د�*ر تعارف نمی
  اوِج خدایی    !یرند و �ه  دسِت �"ی را می

  �نند زار می و دسِت د�*ر� را !رفته و او را رفیRِ موجی متکبر در لجن
  ها؟ ِ� تصم�م آ�ا چه تأثیر� دارد در سرنوشِت یخ عنصِر ُسرنده

  آید؟ و وقتی �ه استعداد� ن�ست ارتفاع را    حجم �ه چه �ار� می
  و قد�س شدن چرا �ه حتا براِ� رفتن �ه روِ� دار   !    تن را خوار مدار

  �مان نوشتن و تو �ه او ن�ازمند�    براِ� شعرها را نزد�ک �ه رن*ین
  ِ� آسمان !ذاشتن    خودم مزاحِم خودم هستم من در جیِب آبی
  دود شدن    �ا خود آمیختن    چنان �ه دو روح در �ک تن ا� بی مزاحِم ه�مه

  هاِ� ش"سته و رنجور داشتن     دل �ا �شقاب
  !و5د     ا� عادل سخن می دیِد میوهِ� ش از عاطفه
  خدا     یمیز?ان و ب ا� بی در خانه
  ِ� او هستند     هاِ� عار5تی ها میهمان ِ� انسان �ه همه

  ا� هنرساِز سوزنده در سرنوشِت ناگز5ِر خو�ش    
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  توانی �*ر5ز�    وقتی �ه از تِن خودت در !ر5ز�  �ه �جا تو می

  ن وجود ندارد؟   ت و !ر5ز تن دارد    و !ر5ز بی
  ست     هاِ� متعدد� ا� دانسته �ه جهان را �شقاب

  تمایز    Dاکی �ا ناDاکی هاِ� مختلف در آن    بی و براِ� خوراک
  داِد انسان     استعداد�    داد �ا بی استعداد �ا بی

  شوم من اما �ا دزداِن نور و شعر از جیِب نجیِب آسمان شر5ک نمی
  شان  �ِ  هاِ� منجالب    Dَستی جنا�اِن �اخ دانم �ه آن عالی من می

�االتر از جنایت است      
  ها �ا هم     !اِه آدم ها و جا� و عوض �ردِن جاِ� سرنوشت

  چنان زشت و ناهماهنگ    چون عوض �ردِن م"اِن اعضاِ� متفاوِت �ک تن
  هم دانش و بی شان �ه راهی ناروشن    بی و رفتن
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  عشR در قور� 
  
  

  بینم ام را �ه فارسی نمی ها� هاست �ه خواب من د�*ر سال
  شنوم     !وش می ها را بی تر5ن آب ناب

  زمان      جا و هر  دانم �ه سرما و سفاهت در همه و می
  زنند �ه صورِت انسان     سان سیلی می �ه �ک

  �م ها و بدها    چرا �ه �ه تو �مک �ردند تا �م !زارم از تماِم بد� من سDاس
  تر �شناسی    و چون س�مرغی غر5ب     تر و ب�ش خودت را �ه

  سرافراز از آتِش خو�ش �ه درآیی    
  بنِد رختی     ست و هر سطر هر �تاب درختی

  بختی     تماِم عمر دونده �ه دن�اِل خوش
  عمِر نسلی را رفته بر �اد    ن*رد و فراموشی �ه Dشِت سِر خو�ش �ه می

  ها پرواز هاِ� من در وراِ� ز?ان ا شاد    خواببیند تنها خودش ر  و می
  نواز� از خدایی     �نند دل اما د�*ر نمی

  �ه خودش ن�ازمندتر5ن حیواِن جهان است    
  َبَرد و آتش و خو?ی را �ه دندان !رفته    از درخت و از آدمی دور می

  قفِل در و اند�شد �ه راِز �از نشدنِ  دارد می!مان     شده در جایی بی آن �لیِد !م
  ِ� �ک �وزه     هاِ� تش"یل دهنده خاک سعادِت انسان    و �ه ذره
  �نند د�*ر را آش"ار و    �ه ذاِت زالِل آب خ�انت می �ه دیر �ا زود اسراِر �ک

  Dشت و ب�مار     شان    خمیده ِ� عظ�م ها �ا تنهایی این سال
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  هر �ک رسیده �ه ز?ان و اسلوِب خاِص خو�ش    

  شوند و در �والک و فراموشی !م     دور می
  و دانسته �ه طلِب �مک از بدها و �ادصفتان    

  �ارد �ند    اما �سی �ه �ک آتش را می دار و صاحِب ُدم می آدم را پوزه
  درود     ب�ست س�مرغ را می �ه �قین ب�ست

  تان را مثِل شلوار و ُ�تی �هنه ا� �سانی �ه جان و وجدان
  اید     ِ� َلR و َتقی آو5خته اسیل� درآورده و بر چوب

  تان دو !رگ از چشمان    تان دو !رگ ا� �سانی �ه در چشمان
  ن*رند     �ه لرزش و ز�اِم �ک قنِد برهنه می

  اش در Dا     اش بر سر و �فش سفاهت �اله
  جا �ا توطئه     جا �ا تنبلی و آن �ند �ه این فکر می

  ر سرما    �تاب و ب �ِ  !ی شود بر Dاره پیروز می
  من اما تا چشم !شودم Dس از زادن    دیدم �ه چیز� عز5ز را �م دارم

  ش"ل و     رنگ و    چایی م"عب ا� عقیR هوِس بوسه
   عشقی خوب �شیده َدم را دارم
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  قدر دیوانه شده بود !ره آن
  
  

  قدر دیوانه شده بود     !ره آن
  ِ� !یتی راِز ُ!ر!رفته قرار� نبود م*ر از عدِم درِک هزاران و بی

  �ه من از ناچار� !ردِن تسل�م را �ه ر5سمانی از شعر سپردم
  رفتم و دیدم �ه ز5ِر زمین    �االِ� آسمان است    

  ِ� روشن    �ک خأل و دو هیِچ تار است در اعماِق دِل هر ستاره
  �نند ِ� Dشِت سِر خو�ش ن*اه می تDه شده ها �ه عمرهاِ� تDه و م"ان
  بینند جز �فتاران و �ر�سان و ناکسان را در حاِل َچرا نمیاما �ه 

  شان ها� السیر    و زوزه و داس و اش�ایی را �ه از هراِس �ادهاِ� سر5ع
  جو5ند !اه و فر5ادرسی را می چسبیده �ه هم    معصومانه پناه

  �م رشد    سDس پرواز     آید و �م جوجه از تخم درمی
  تن*ی براِ� آغوِش !رم و و از دل    ید هر!ز �ازآ اما د�*ر �ه دروِن تخم نمی

  بوِ� خوِش �اِل مادرش    �ه ناگز5ر دیوانه    
  سDارد     و !ردِن خودش را �ه !رِه ر5سمانی از پرواز می

  حاال د�*ر م*ر �ا م�"ُرس"وپ    م*ر �ا تلس"وپ    
  نه �ه دن�اِل �ک م�"روب    

�*رد�     �ه �ه دن�اِل آدمی اصیل و شعر� درخشان  
  هاِ� مورِد تهدیِد داس آدمی �ه در شرافت و تف"ر آش�انه    و دارد دل �ا �اس

  خانه     هاِ� فقیر و !رسنه در نوان چشم �ا فلسفه
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  آورد     �ارها درمی ا� خسته خودش را از �وله خاطره

  خوا�اند     هاِ� دور و غر5ب می َبَرد و در خاک می
  �ند؟ جا �االِ� آسمان چه می �ه آن زمین    این پرسد و ناگهان از خودش می

  هاست؟ نامه مار و �فتار    پیروزمنِد سال و چرا تاِر عمِر �فچه
  شان     �ا شخصیِت اصیل و شعرهاِ� درخشانو آ�ا اش�ا 

  ها و �ادها را فرار� خواهند داد؟    نه     بد�
  راِن پروازدا هاِ� س�اِه پوسِت �ک تخم    ا� دوست تکه شده ا� تکه

  !اِن جوجه و مادر و َجدش     ا� از دست داده
  قدر دیوانه نخواهم شد روز�    �ه �ا ر5سماِن سفیِد شب سخن �*و�م من آن

  اندازشان ا� �ه چشم !اِن تسل�م ناشدنی سخن از !ردِن ستاره
  ست ِ� فیلسوفی رانی ِ� سخن !اِه م�"رس"وپ و تلس"وپ    �ا صحنه خاست

  �ر�س و    Dاهاِ� ناDاِک �فتار�    اما �ا این حال �ا !ردِن َ!رِ 
        !شایی از هزاران راِز رن*یِن !یتی ِ� !ره مدعی
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  دست شستن �ا ماه
  
  

  !ِر چیِز د�*ر� بر میز     در این جهان هیچ چیز�    اث�ات
  اش نداشته �اشد     ِ� درون  !ی و هیچ �سی ن�ست �ه در سراسِر زنده

  �ه �ا �ک َنَفس    " آدولف هیتلر"مثلن     سه �ر�سی �ک دو
  �شانید در قفس     Dاک را می هزاران هواِ� دامن

  ها انسان را در ح�س و     ُ�شت میلیون  �ا می
  ِ� بدِن �ود�ان    هاِ� ساخته شده از چر?ی اش صابون  نا�سنده بود برا�

  ِ� نزد�ک �ه خدا     و خفه �ردِن !ازهاِ� �ه"شانی
  �ردار    ر� همان هیتلِر نادرخشانآ

  �شید بر دار     ها را می ها و �مون�ست �ه Dارتیزان
  خوار بود    بر روِ� میزش در �شقاب دوست و !�اه �س�ار حیوان

  نه قاشقی سرافراز    �ه چن*اِل !ر!ی خوار بود    
  اش اش    �ا پر و �ال �ستن هیچ چیز� این جهان را �ا �ه قفس �شاندن

  �ند     تر نمی مطهرتر �ا مفتضحاش     �ندن�ا 
  شان ِ� !ازهاِ� �ه"شانی را !رفتن و �ه زمین فرو�شیدن و از �قه

  �ند شود و    نه آسمان سقو[ می شان    نه آبی قرمز می و سر?ر5دن
  توانند �ا هم تالقی �نند المسلک �ه در �ک نقطه می ِ� مختلف مثِل دو جمله

  خواهند خود را برتر از د�*ر� نشان ر هم    میالکردا دو انساِن مختلف
  ها دو رو دارند و اصلن �ه روِ� خودشان ن�اورند    �ه تماِم آینه
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  خودش �ک دو سه آدم را مخف�انه �عنی �ه هر �ر�سی در درونِ 

  فرستد     �ه جانِب خدا شدن فرامی
  ها     تا �ا قر?انی �ردِن !وشِت بدِن Dارتیزان و �مون�ست

  ِ� ُپرچر?ی �ه آسمان     ِجزِجز�ننده ها�ِ  ِن دروغو داد
  آسمان را �ه وسوسه نیندازند �ه حتا �ک �ار هم �ه شده    �ه جاِ� صابون 

  اش را �ا ماه �شو5د     دستان
  �ند چه چیز� بر روِ� تو بودن ات فرق نمی ا� میز� �ه برا�

  چه چیز� را بر تو !ذاشتن    چه چیز� را از تو برداشتن
  »مذهِب من است" ر5چارد واگنر"ِ�  موس�قی«:!فت لر �ه میهیت
  اش را     ِ� واگیِر سلطنت �ردن بر جهان ِ� ب�مار�  چاره

  ! دید ِ� آهوان می نوشته هاِ� تا�اِن دست در خاکستر �ردِن ار�ستِر �تاب
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  !ان بودند خواهراِن من ستاره
          

  
Rو طوالنی در خوابی داشت ه Rر5ست هاِ� شب می ن�مه ه!  

  هاِ� اش"ی او را بیدار     !سسِت بلنِد زنجیِر قطره
  برخاسته    پ�ِش پنجره رفته     � و �"تادستی از �ستِر خاکستر 

  �م دور از الِ� دو لن*ه پرده �ه بیرون ن*ر5سته    ققنوس را دید �ه �م
  شود     رفته �ور می ِ� مغموِم شبی را �ه رفته ستاره و َتک

  ش"سته    ا� خودت را �ا ش�ِح �ک نوِر درونی فر5فته ا� عصاِ� دل
  رود     ِ� خراِب خواب می راهی �ه �ه خانه
  اش �ا خود     ها� ر5زه پیداست �ه سنگ

  آورد     راه می چشم هم دادن �ا آب را براِ� سالم و دست
  هاِ� تو از چه     اما �ه راستی ا� سراب    دغدغه

  تاِب تو �ه �جاست؟    و تو ا� خفاِش �فاش    هاِ� ُپرش دو5دن
  Dاهاِ� عظ�م و درخشاِن خواهی �فشی خاور� را براِ�  !ونه می آ�ا تو چه

  خورشید بدوز� 
      ؟!!ر5د واره می هم   خورشید� �ه حتا در خواب هم 

  !انی بودند �ه از اوِج خیرخواهی و نهایِت شفقت خواهراِن من ستاره
  ِ� ابرها رو?وسی     پراکندهِ�  تکه حتا �ا تکه

  ِ� قهر �رده �ا هم    پرده  ِ� دو لن*ه �ردند براِ� آشتی ا� پیدا می و وسیله
  شماِر ققنوس      براِ� شیدا �ردِن اش�اِح بی
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  !�فِش در سراب    �وه را �ور �ردآن هاِ�  ها و وعده در5غا �ه سخن

  !ردها را �ه جاِ� آب    ُپر از درد و ُپر از !َ  �وزه
  ِ� خورشید هاِ� شر5ف این رو�الشی هنوز    از نفوِذ محترم و مخف�انه اما نم

  !و5د خوا�ان سخن می قراران و بی در فضیلِت مرموِز بی
  صفتی در جنگ از فضیلِت خو�انی �ه جاودانه �ا رو�اه و رو�اه

  خالی اش پر5شان و خال شان �ا ماِه تا�انی    �ه ملحفه و سالم و رو?وسی
  ِ� پلنگ پوسِت ُپرحشمت و پهلوانی مثلِ 
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  معناتر5ن چیِز جهان است معنا بی
      

۱  
  

  ِ� حقیِر خو�ش �ه اندک !رما و روشناییش"سته و فقیر     ِ� دل ا� خانه
  هاِ� سرد و مغلوب در نبرد چرا �ه چه دخمه!    راضی �اش و شاد

  اند شان    خاک بر سران و !ر5ان ها� ها و خرفسترها در رخنه از هجوِم رخمه
  اند ِ� دوزخ را نما�ان چاره و خسته    راِه رفتن �ه چهره شان بی ها� چشم

      جنگو تو ا� Dاِ� لنِگ �ا جاده در 
  !    بخت �اش و سرافراز از فرهنِگ مقاومِت خود خوش

  نوا�ان     ِ� �س�ار آدم�ان    �س�ار بی چرا �ه دو Dاِ� بر5ده
  جا در م�اِن خدا�ان     جا و آن هنوز این

  اند     �ه !دایی در !رما و سرماِ� سخت مشغول
  ِ� خوب و بد و چپ و راست را پذیران     و طعنه

  رزوهاست �ه از روِ� جسِد آ !ی هاِ� �دام آزاده اما این �ال
  !ذرند؟ اعتنا می د�*ر    بی هاِ� جدا افتاده از �ک از روِ� سر و دست و چشم

  خانه است �ه خودش هم خبر ندارد     ام صاحباین �د
  اش �ه مرگ؟     ها� از اجاره دادِن �"ی از اتاق

  !ی بودن     م*ر �ه دن�اِل معنایی براِ� زنده
  جهان ن�ست؟   این معناتر5ن چیز در بی

  تکه     هاِ� جز5ی و تکه �وچک و روشنایی !رماهاِ� �وچک
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  ن    َرشِک خورشید را بران*یزانغرقه در �اِر �ار!اِه ُپر?اِر هنرشا

  دست و Dا سوزان     هاِ� معلوِل بی دل براِ� علت
  ِ� جهان را در �ف و داِر طنز و طعنه و اشاره    Dادشاهی دوست

�ارند اند �ه می هاِ� من شان !ام در5ا را در دل دارند    از سقف  
  یِت دم"راسیا� �ه براِ� رعا جا تهی    و جهان �ش"ه جا ُپر� و آن تو این

�ه نور و �ه ظلمت    �ه دوزخ و �ه فردوس    �ه چپ و �ه راست  
  سان غل�ه دهد    و بدین هاِ� خو�ش را می ِ� عبور از رخنه سان اجازه �ه �ک

  �ند ِ� طعنه و طنز و هجو می هم غالب و هم مغلوب را    غرقه
  
  

۲  
  

  فهمد ِ� مفهوِم مقاومت    تعصب را می قلب از سختی �ک سنگ بی
  ِ� تحِت تعقیب و ساعی براِ� فرارفتن از خو�ش و و مورچه

  نامد     ِ� سفیِد او نشستن را    متعصب می بر قله
  داند سان می چپ و راست و تلخ و شیر5ن    و Dادشاه و !دا را    �ک

  اما م*ر از روشن شدِن شمعی در وسD dِاهاِ� تو نبود    
  َدم زاده؟ وزاد� �ه ناِم سپیده�ه آمیزش �ا ظلمت صورت !رفت و    ن

  معناتر5ن چیِز جهان ن�ست؟    و دم"راسی �سی �ه !اه  و م*ر معنا    بی
  زند     اش    هزار هرج و مرج موج می در هر داِم دامن

  �ند؟ ِ� منجالب می در    �ا روانه صدها خانه را از جا َ�نده    در?ه
  ِ� سفید     ا� مورچه



١٧ 

  
  مدرسه دارو و بی هاِ� بی هاِ� فقیر و پیچ چنان �ه پنجره تو هم

  :چنان بدان تو هم!    هاِ� فروتن و عاشR    عشR بورز و �ه میخ
  �شد ها سر �ه بیرون می ها و �اسه خبر� �ه از �ش"ه

  !ذرد     ها می و از آرزوها و !ذر!اه
  زند     ِ� خود نقابی از مرگ را می !اه بر چهره

  و ُمصممیِت خود برداشته    ها دست از مقاومت  تا اتاق
  ها اعتنایی را بِر سِر خود !ذاشته    و چراغ �الهی از بی

  هاِ� من     پرسش و تحول را خاموش �نند    ا� !ام
  اش از َرشک ست �ه تند� حاال د�*ر روشن شده است �ه معنا    نعناعی

   آید   �ه �اِم هیچ فلفلی خوش نمی
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  ِ� مختلفی داردها �ک !لو وجدان
  
  

      �ند وجدان �ه !لوِ� خودش شک می
  داِر یلداهاِ� ُپرستاره شان طرف از تعدِد صداهایی �ه �"ی

  Dاره ُخرده اثر� از سه آتش ا� بی دوتاشان هواخواِه �وره
  و من ن*ران �ه م�ادا عقاب بر خالِف زماِن عمرش پرواز �رده

  سDس �ه دروِن تخم رفته و    راِه رفته را �ه آش�ان بر!شته    جوجه شده
  ِ� تار5"ی و تنهایی و هیچی شود     محبوِس ابد�

  هاِ� مختلفی دارد �از� دچاِر !یجی شود    �ک !لو وجدان جهان از این شعبده
  !ی از منفعتی     �سته �ه عمر و �ه !سسته

�ارد     زار� د�*ر!ون از ابرها فرومی هر َدم �شت  
  اش سبز شده     ه در ز5ِر Dا�خبر از مر!ی � و آدمی بی

Rند     بهاراِن ن�امده را می    هاِ� نو و آرزوِ� عش�  
  آ�ا از یخی �ه در ُمِخ شخصیتی اصیل است    

  فکر بر خاک فروخواهد چ"ید؟ سرانجام �ک فضاِ� روشن
  ا� براِ� شخصیتی اصیل دوخته؟ فکر�    جامه �ا از نخی �ه در روشن
  تا خودت !نجش"ی ضعیف بود�ا� پدرسوخته    چرا تو 

  اش نفرت داشتی ِ� چن*اِل عقاب انتقاد و    از ثروِت فراوان از قدرِت درنده
  اما از هن*امی �ه خودت �ه عقاب تبدیل شد�    

  اعتنا ها در صندوِق عقِب هر ماشین    بی ان�اِر جسِد !نجشک �ه تل
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  زنی؟ می ِ� شِب یلدا و خودت را �ه ندیدِن سر?ر5دِن صدها ستاره

  ها ِ� خانه ِ!لی �اش �ه جاِ� �ارِش �مب از هواپ�ماها بر سِر خاک و بر �الِه �اه
  شان را     هاِ� شر5ف از ابرها ب�ارانند دل آدم

  تا زمین سرشار از دوستی و ادب و ادب�ات شود    
  سر �ه اوِج آگاهی ساییده     و تا �ه آن سروِ 

  اش �ه دانه شدن ِر خو�ش و    تبدیلDش�مان از عزِم �از!شِت خdِ سیِر عم
  ها سوزنده ِ� در اجاق ِ� عدم    آه ا� ن*رانی سDس پنهان !شتن در پرده

  آه ا� صداِ� خاکستر شده و از �اد رفته    
  �شی     ست �ه تا نخی از آن را فرومی این چه پرواز� 
  شود و     ِ� عصمِت آسمان ش"افته می تماِم پهناور� 

  هاِ� زمینی و5ران اِ� سرافراِز سِر شیروانیه ِ� آش�انه همه
  فکر� را دارد ست �ه ادعاِ� روشن و آن چه وجدانی

  هاِ� َپر�نده و ها    پ�اپی دروغ ولی در م�اداها و خدان"ندهاِ� برخاسته از لب
   !ذارد؟  هاِ� !ندیده را می تخم
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  آورم؟ ِبَبرم را �ا خودم دارم از �جا می
  
  

  آور�  ت ِبَبر    �ه هر �جا �ه خودت را از آن میمرا �ا خود
  ات     ها� درخشانی خدا را در اشک و می

  ات     �نی دو�اره او را �ا ابرها� و Dاک می
  و دست    هاِ� شب �ه �ک سیِب �امل خوابیده است ن�مه

  ها را دارد    هر چراغی     هواِ� چیدِن نچیده شده
  ا� شر5ف ست    وجوِد عز5ِز واژه اعالِم حضوِر عز5ِز وجوِد چشمی

  ِ� چه �سی �ه جاِ� �ک قلب    �ک �ادمجان است در سینه
  ِ� دو !وجه؟ اش �ه جاِ� خا�ه    سخِن محرمانه و در وسD dِاها�

  ِ� آدم و ِ� !ندیده خواهد �ا پختِن چه غذایی    قض�ه و حّوا می
  ِ� خدا�اِن سرد را از عالم محو �ند؟    ِ� �هنه قصه

  آورم؟    �ه خدا از ابرها    �ه ابرها ش"ایت رم را �ا خودم دارم از �جا میِببَ 
  !و5د !ر5د    و از موضِع مردساالر� می �ه خدا در دروِن ابرها می

  »    شان هاِ� درون  ها    دانه اند و زن  سیب نامرد«:�ه
  وفا     ا� بی»    ها    دودشان اند و زن  مردان چراغ«:�ه

  بخشد �ند و    �ه ستاره چشم می ز5زت نفت را روشن میع ا� �ه حضورِ 
  خش"اند     ها را می و غِم جامه

  ِ� ما !ذشتی     ات �ه از �وچه د�شب در خواب دیدم
  ِ� ما بزنی اما ن"رد� �ه تقی بر در و    سر� �ه ماه و شعر و بچه
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  راست رفتی     ات �ه �ک دیدم

  افکند�     ا� را در اجاِق اسطوره و خرافه و ه�مه
  و هیچ از خودت نپرسید� �ه �ک چراِغ �امل    

  ها و     تواند �ه سرنوشِت نفت !ونه می چه
  اعتنا �اشد؟     وسD dِاهاِ� پر5شاِن انسان بی �ه عطشِ 

  تواند نداند    �ا نخواهد �ه بداند    �ه برف و تگرگ !ونه می و چه
  ِ� خدایی سرماخورده است؟     خلdِ سینه

  هاِ� �ک زندانی �نند �ه �ا �اشتِن �ادمجان در ز5ِر چشم بلهان فکر میاین ا
  اش     و فلفل و نمک Dاشیدن بر اند�شه و زخم

  دانند توانند پخت    اما در5غا �ه نمی مزه را براِ� آزاد� می غذایی خوش
  ن�ست ا� ِ� انسان    �لمه �ا س"ه ِ� متغیِر هستی �ه معناِ� جهان و عصاره

  در �ِف دسِت تو �ا د�*ر� �*ذارمرا از جیِب خودم درآورده     تا من آن
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  �الِه آسمان �ه سِر خدا !شاد است
  
  

  سنی رسیده است     !رچه سِن تو �ه بی
  !ا� از تجارب ادامه بده ِ� !نجینه آور�  �از هم �ه �سِب دانش و جمع

  از !ر?ه     ز5را در آن دن�ا براِ� !ر5ختن از داِم ُ!ر?زاِن بدتر
  صفتاِن اهِل سعایت و سند و سفته    �ه �ارت خواهند آمد و سگ

  آشفته    �اله از سر خبر ندارد شان    �عنی خداِ� زلف �ه ش"اِر Dشتی�ان
  اش ثمر ندارد     !وش از دسِت آزار و اذیِت بینی    درخت

  رود     !یرد و می دست می �هو مرغی چراغی را 
  ها بزداید ها و ننگ انداِز پرواز را    از سنگ تهاِ� ُپردس تا راه

   خورند هاِ� قرمز جا می چراغشوند     می �ه دانش و تجر?ه از زمین سبز
  طور �ا �فِن امروزشان  !اِن دیروز همان بینند مرده و می

  سر از پنجره درآورده    Dشِت فرماِن ماشین نشسته    
  ا دارنده دهند و مرغ ها می دارند دستور �ه مرغ

�افند     ا� را می !�سی براِ� سِر �چِل خدا �اله  
  هاِ� سن شاید �ه Dشِت سِر خود ن*اه �نند     سال

  شان مقدور �ا مقدر ن�ست اما �از!شت �ه �ایدها د�*ر برا�
  ِ� مراسِم جشِن سیزده �ه در     بر!زار� 
  درآمدِن دو ماِه شِب چهارده     اش حتمن نتیجه

  صفتان ک دختِر Dانزده ساله ن�ست    اسِم آن سگاز ز5ِر دامِن �
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  آن سنگ و ننگ �ه دستان را    

  هاِ� تار5ک     ِ� �ث�فی !ذاشت و در Dشِت پرده �اید در ��سه
  هاِ� دق �رده پنهان �رد     در Dستوهاِ� Dَست و صندوق 

  سار از �رداِر خو�ش و    زمانه از خودش !ر5زان ن*ردد �ا شرم تا الف
  هاِ� حشر�  ِ� دانِش �شر�    رفته �ه دن�اِل پروانه در !نجینه یلو نه !ُ 

  !رچه �الِه آسمان �ه سِر خدا !شاد است    و ثمِر درخِت �ه"شان نااعال
  !و5د    از ما سه نفر     می" معر� "�ه " ابوعال"

  دو نفرمان Dشتی�اِن آن د�*ر� ن�ست    
  آیند و !اِه خو�ش فرود می �از فراِز جا هاِ� قرمز ها چراغ و در چهارراه

  :    !ردانند و فر5اد �ه سو� می سو� و آن سر �ه این
  تان دست ِ� �غل هاِ� مست و مرده ها    آن آدم ِ� ماشین ا� مرغاِن راننده

        ست؟   شان چی شان چند است و مقصدشان �جا؟    نام سن
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  مالی Dاک و پهناور است آسمان دست
  
  

  هاِ� اشِک تو !ان دانه لی Dاک و پهناور است آسمان    و ستارهما دست
  هاِ� من دزدیده مالی �ه روز� �اد او را از دست دست

�ه �اال پرتاب �رده است      
  آورد اش را درمی هاِ� رو�  آید و ل�اس درد از در �ه درمی

  اش  !ذارد    تا در پرتِو دقیR شمعی را �ه روِ� میز می
  ِ� زخِم روِح �شر را بخواند    ا� شب ن�اوردنیعلِت سر �ه هم 

  ماِل خو�ش را در مر5ضی و در تب �رده سرود و دست  ا� !م
  آنان براِ� رهایی از ترس    �ا مترس"ی �ه در مرگ است    دست دادند

  !وِن ابراه�م بوسیدند ِ� عزراییل را    �ه جاِ� رخساِر آتش و رخساِر �ادواره
  ق�مت  هاِ� خوب و !ران نوشد و ل�اس بوت نیز شراب میآنان ندانستند �ه عن"

  پوشد می
  !و5د �ا م*سی میآور در رثاِ� �سی     و !اهی هم شعر� !ر5ه

  مال     مان �ه امیِد �از!شِت آن دست ها� ما اما چشم
  مان ماالماِل شاد� از حضوِر الله و نسر5ن     ها� و دل

  آورد و براِ�  �اِس زردش را درمیآهسته ل !وِ� شمعی هست�م �ه آهسته تحسین
  !اِن رن*ارنگ پروانه

  �ند     تیز می استر5پ
  ساطور را تماشا سانسور و بی ِ� بی ها آوِر ُار!اسِم ُ�نده ِ� لذت و ُ�ند�
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  دان�م �ه درها     ما د�*ر می

  ها و از جاِن شما   فقd براِ� عبوِر درد و دود و مترسک از آن
  زند خودش را هر �ار �ه ورق می" خواندن" اند    !رچه ساخته نشده

  رسد ِ� �شر می �ه �ک زخِم تکرار� در تار5ِخ طوالنی
  ام     واژه و تب �ِ  هنوز دچاِر ب�مار� من 

  مال ِ� نقِش �ک دست هاِ� ستاره دانه دانم �ه از دانه اما د�*ر می
  هیچ آسمانی و در هیچ �جا نخواهد رو5ید    و عزراییل و ابراه�م

  شان �ه پیروز� و برآمِد هر �دام    اند ناپذیِر �ک آتش ِ� جدایی علهش دو
�سته �ه این �ه �اد در دامِن ترس ب�فتد    �ا در ُ�رسِت مترسک  

  اش  ها� ِ� �دام �ک از معشوقه اش را �ه سالمتی و عن"بوت جام
  طور� �ه �اال پرتاب �ند    

   اش �اقی �ماند ها� �ه شعر و شراب و تهور در دست
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  ِ� ز5ِر جع�ه خش"ی
   
  

  دو نفر� �ا هم در خواب آمده بودند سرزده �ه دیدارم
  اند سر این همه راه را آمده !ونه آنان بی و من متعجب �ه چه

  شان دارد االن از�دام چشمه اند    و چشم ا� ن�فتاده در چاه و چاله
  دار یلست ر5ش و سب ا� خورد    نفِر سوم !ر5ه در جایی آب می

  ت�ِغ تیز� را در دست و ا�ستاده �ناِر دار    
  شد    در هوایی �ارانیآید �ه خودش را �ا طناب �اال �ِ  اش می و حیف

  ا�    ـ وقتی �ه جع�ه را برداشته �اشند ـ ِ� ز5ِر جع�ه چون خش"ی
      شان خالی �اِد �اراِن راستین نما�ان است و جا�

  ه    خود را �ه رِخ اسِب ُشترنج �شند
  !اِن خواب و     �ننده و !ال�ه �ننده از فراموش 

  !اِن تعجب و تأمل در چراغ    من و من     خاموش �ننده
  رو�م     دو نفر� و در س�قت �ا هم    از طناب �اال می

  د�*ر �ن�م     ِ� �ک تا خودمان را قر?انی
  :�هَشترنج را �ه نفِع عشR و �از� و سرخوشی تمام �ن�م    و اعالم 

  تعجب و پرسش مادِر فلسفه    «
  اند     ها� تر5ن تصم�م تر5ن چشمه و خنک و ره َبرنده �ه زالل

  » آالیند دیده می جهان را �ه جاِن خدا�اِن خوِب خواب
  قاه زننده �ه �ع�ه و     ست َقه نفِر سوم م"عبی
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      هاِ� چرخنده �ه دوِر او ها و هذ�ان �ه ذاللت

  �ه سر دارند    اما در سر نه ِسر� و نه مغز� دارندهایی  ذاللت و هذ�ان
  ِ� َشترنج     ا� جع�ه    ا� مادِر هزاران تخته

�اراِن اشک و ر!�اِر شک ِ� ز5رت در فراوانی �*ذار خش"ی �ِ  
  هاِ� سواراِن خود را از دست داده     چنان �ه �اِد اسب هم

    فرور5خته    آرزوهاِ� سر?ازُمرده   هاِ� قلعه آرمان
  و دو نفر� �ا او دست در دسِت هم �ه جانِب خورشید رفته

  Dس از اصالِح موِ� سر و صورت و اشت�اهاِت خو�ش    
  قرار� ظاهر شوند     بر سِر قرار �ا ر5سماِن بی

  زند     �ه �ه خودشناسی ت�غی تیز را بر تِن خود می
  و سرخوشی هاِ� قرمز    در5ا را �ه نفِع عشR و �از�  قطره چراغ تا قطره

  رخشی نشانده     بر Dشِت �*انه
   مدرن�ست را  فقیر و ب�مار اما Dُست" ُرستمی"ِ�  هموارتر5ن راِه رسیدن �ه خانه

  اش �ه جاِ� شک و ش"ایت    از چاه سبدسبد و برا�    �ه او نشان داده
   تولد و تعهد و اتحاد را فراکشند
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  ردآو  میهنی �ه فقd تا سحر!اه دوام می
     
  

  آورند سان سر درنمینها از معماِ� جهان و    از اسراِر جاِن ا عن"بوت
      ا� براِ� خود و جا عمامه �ه این

�افند     هاِ� م*س می جا �الهی براِ� �اهلی و �ودنی آن  
  جا شعر� ُپرشور و نور را براِ� چشمی سروده �ه این
  آورند جا شرورانه چشمی و امید� را از جا� در می و آن

  !ر و تار5ک     �اد� توطئه
  هاِ� دیوار و     !ردن دراز �رده و سر �ه دروِن سوراخ سن�ه

  �شد     هاِ� �ار5ِک ذهِن انسان می روزنه
  ا� نوشته شده در روزنامه" س�ِم"ِ�  !ونه روز� از واژه تا بداند �ه چه
  ا� بیرون آمد؟     شبی دوچرخه

  هاِ� انیرانی !ی در سرزمین هو چرا حاال Dس از سی چهل سال زند
  خواهد �ه ایران �از!ردد     ماه می

  جاِ� ب�*انه پرسد �ه م*ر در این و اصلن از خودش نمی
  روِ� چند تکه استخواِن تکیده براِ� خاک �ردِن آب و آب

  شود؟ هایی از آرزو5ی �هنه و پوسیده    آ�ا �ک دو متر آتش پیدا نمی و لخته
  ِ� آتش     افراز� سر و از رشِد اند�شه و 

  اش �ه معماِ� ُپرخوِن عمامه و    ع�ایی �ه قاتِل ق�ا و درافتادن
  شود؟    ر5سمانی �ا دو �اِل �ثیف است م*س م*ر سه پروانه شیدا نمی
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  )    له زننده براِ� بوسیدِن !ردنی له(

  م*سی دراز و ضخ�م و بدخ�م است ر5سمان
�غلی    �ا �االیی و من از خانه   ) هاِ� دزد� و دغلی ِ� آ�ه ِوزِوز�ننده( �ِ  

  ا�     رسم �ه هر آسماِن ش�انه �ه این نتیجه می
  آورد !ان    میهنی �ه فقd تا سحر!اه دوام می میهنی موقت است براِ� ستاره

  و در �اد و بوران و سراسِر عمر    
  زنان و �ه پ�ش روان     ِ� �*انه َنَفس �ک دوچرخه

  رخانان    اشک در دو چشِم خو�ش چ
  ِ� خو�ش �ه چرا     و ناالن از سرنوشِت تکرار� 

  ا�    !اه شعر� و !اه َشر�  ست و !اه پروانه ا سوارش !اه عن"بوتی
  اش     ِ� فرمان ا�؟    و چرا دو ن�مه ا� و !اه ترانه !اه توطئه

  �"ی ماِه آسمان    �"ی ساِل تقو�م؟
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  ها !و5ی تو می
  
  

  نمود� �رد� و چنان می بود�    چنین می اگر �ه جاِ� او می !و5ی �ه تو می
  دانی �ه اگر من �ه جاِ� هیچ �س بودم     ولی نمی

  مو5یدم     طور �ه هست نمی د�*ر هر چیز� را آن
  زنان     نفس و د�*ر چون شمعی نفس

  دو5دم     هاِ� زرد و !رم را سراسر نمی خ�ا�ان
  اندک رشد     اندک    د وج�ِک �ک ستاره َپر درآورَ  تا ج�ک

  تر�د در دِل �وه می صبرسDس در َتِک آسمان پرواز �ند    صد 
  شود     اش    َده اق�انوس جار� می ها� و از َتَرک

  تا قارقاِر قرآنی قیر� رنگ دور انداخته شده    
  هاِ� نهفته در �لمات قرائت شوند     اش ُ!ل �ه جا�
  ه    رو� نوشت هاِ� پوشیده و پروانه

  د�*ر و  ِ� س�قت از �ک ِ� نادانی هزار مردم قر?انی هزاران
  شوند     شمع می �ِ  مسلِک دود�

  بود�     !و5ی �ه اگر �ه جاِ� آن برِگ سمِت راست می تو می
  ِگ سبز�    ُ�نُدر� و عود�ن�رد� براِ� هر ر  قر?انی می
  انداِز د�*ر�  !اه فرهنِگ تو از چشم دانی �ه آن ولی نمی

  داشت     ج�ک و ر5*ی را از زمین برمی ج�ک
  براِ� �غِض تر�یده در !لوِ� �وه    تفسیِر د�*ر� را در آسمان و
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  !    !ذاشت    نه اق�انوِس د�*ر� را در آش�انه می
  ِ� زمین آمده اش از �دام !وشه �ند �ه مرده براِ� قبر� در ابر�    فرق نمی

  د� دو5ده    عمو عمر�    در راستاِ� �دام شمِع دراز� 
  و �ه انفاِس خوِش �دام خ�ا�انی رسیده �ا نرسیده �اشد    

  شود در هیچ جایی   ها    سبز نمی !و5ی مهم این است �ه از تو می
  هایی من �ردم
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  هاِ� آهو تلو5ز5ونی در چشم
  
  

  پرواز دستی آبی و بلند دارد    
  !ذارد ناپ�موده نمی ا� را و شعر Dایی �ه هیچ پ�مان و پهنه

  و جاِن هیچ جماد و جانور و انسانی را نانوشته
  آیی     براِ� من مهم ن�ست �ه تو از �دام آش�انه می
  رو�     براِ� من مهم است �ه تو �ه �دام شاخه فرامی

  چرخاند �ه !رگ پیچی از غ�ار را در دشت �ه می دانی  و می
     شود  هاِ� آهو روشن می تلو5ز5ونی در چشم

  ِ� افتاده �ه سمِت چِپ بدِن بیننده را �ا تصو5ر� �ه رعشه
  دهد ِ� دن�ا نسبت می رو �ا دسِت راستی ِ� امواجی از مردِم م�انه !یر�  �ه اوج

  ر5زند ها َپر می پرواز دستی مش"وک و ش"سته دارد    چنین �ه تندتند پ�مان
  �نند ن عوض می!ا ِ� خزنده نامه شان را �ا شناس نامه !ان شناس و پرنده

  ر5ز �ش و خون  سالم بر تو ا� شعِر درنده و دونده    ا� زوزه
  ا� �ه قرصی معصوم و مظلوم را �ه من داد�    

  ِ� خورشید برطرف شود ِ� روانی خوابی و ب�مار�  تا بی
  !ان از ترس آب نشود    سالمت �اشی ا� ِخنگ و ب�ش از این دِل ستاره

  ا� ُخَنک    ا� دونده    
  هاِ� لحظه �ه لحظه عوض شونده  ات پ�مان سوارانا� 

  هاِ� وراِ� چپ و راست پرنده �نم �ه غزاله من تصدیR می
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  �نند    از دیدِن تلو5ز5ونی �ه جهان است دق�قه �ه دق�قه دق می

  ِ� خون است اش لکه تلو5ز5ونی �ه مجر5اِن برنامه
  و صد�قی     زده �نم �ه خدا�اِن برفک من تصدیR می

  ب�ضه را     آش�ان و بی هاِ� بی نامه ناسهم ش
  اند  هاِ� ُپرتیر و �ماِن انسان را آفر5ده و هم زمستان
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  ِ� آسمان است خدا دبیِر اوِل حزِب غیِر انقالبی
  
  

  �شان شانام را � �نان و جامه �ش و موذ�    فحاشی �اد� الت و عر?ده
  Dاره ا� Dاره من �ِ"ش و او �ِ"ش    و در این م�ان اند�شه

  ابد� ا� �ه �اشد در آن شِب سرد و س�اهِ  �مه�ه �و �جاست د
      حامِل رقص و آواز و ستاره؟

  ِ� آسمان است     خدا دبیِر اوِل حزِب غیِر انقالبی
  �شد     سرک می ا� و َپر� پنهانی از Dشِت پرده

  وران و از چشِم �اد     ِم َرشکتا دور از چش
  ا� �ه نخستین مادرش بوده را تدارک وجوِ� پرنده سفر� �ه جست

  !اِن  ِ� خزنده َرو�  ک و راست �ه اعضاِ� حزب �*و5د �ه عل�ِه راسترُ و 
  آزار!ر

�اید �ه اعتراض برخاست      
  �ند ها را سرافراز می �اید دانست این ُ!لی �ه اینک سبدها و دست

  Dا�اِن دانه در دِل خاک     هاِ� بی نجحاصِل ر 
  شماِر او     هاِ� بی افتادن و برخاستن

  برافکن است هاِ� بن�ان �ا آب اش و پنجه در پنجه درافکندن
  شماست ِ� بدنِ  و نامر5ی  جا بودنی ه اینهاِ� هم�ش از مولکول

  ا�م هایی میل�ارد ساله �ه هر �دام از ما مردِم دن�ا معجون 
  انِ� آسم ن عضو �ا هواداِر حزِب دسِت راستیما ها� خیلی
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  !ان    قاتِل تخم و ترانه هاِ� انقالبی و پرنده !ان و اند�شه ِ� ستاره لودهنده

  ا� روز� آزاد� المال    و مانع �ه م�ادا ماله غارتگراِن بیت
  نیز عدالتی و �مالی را بر دیوار� �مالد    

  اش !رفته سنگ فرهنگ و در دست بیهاِ� �اد�  اما تو ا� َپِر اسیِر عر?ده
  پدر و مادر     �اد� چاقو�ش و بی

  در     ِ� هر نسر5ن و نسترنی �ه در?ه �اعِث بدبختی
  ا� �ه  !ِر تدارِک سفِر د!مه از جامه ات تداعی تو ا� َپر� �ه هر حر�ِت مترقی

  ِ� د�*ر جامه
  دِه رسیدِن دانه از ز5ِر خاک     �شارت

  جاز!ِر خدا    ِ� اع !ان و آش�انه ِ� فرشته شندهِ� درخ �ه �االتر از اند�شه
  تو �*و �ه آ�ا    

  مند !رفتار آمده است ِ� تمساحی قدرت ها وقتی �ه !ورخر� در م�اِن آرواره
      ِ� آب  تواند شعر� ناب را در?اره !ونه می چه

�سراید؟ِ� خواب     �ه در شیر5نی�ا ب�ا�انی   
  !اِن ِسحرآمیِز ش�انه را ِ� وجوِد ستاره راِز ز5�ایی   تواند در5ابد  !ونه می چه

  ِ� آسمان؟  در حزِب مرتجع و دسِت راستی
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  رود انتحار از خانه بیرون می
  
  

  رود     زند و می انتحار از خانه بیرون می
  پزشک و دارو5ی در م�ان ن*ذارد هیچ روان میرِد خودش را �ا تا می

  زمین سنگ و حقارت     تا ب�ش از این از
  سار را برندارد     و از روزنامه خطا و خ�انت و سنگ

  جا پرتاب شده     تو خبر� هستی ناخواسته �ه این
  ِ� شاد� آب شده  ات براِ� عدالت و �مال و شیر5نی دل

  تر5ن زمستان را     تر5ن و مهلک نسته �ه انجماِد فکر    سختاو د
  را در پی دارد     و جاDاِ� اول    جاDاِ� دوم

  پرسد جالد �و؟ َسر    �ه می �ارد بی �عنی �ه از آسمان ت�غی می
  انسان را �ه متِن هستی پرتاب �رده؟و �جاست او �ه خودخواسته    

  من خبر� هستم مطبی را بر سر !ذاشته    دارو5ی را در Dا �رده
  دههاِ� مختلف ُسر خور  بینی و !رم از خانه بیرون زده    بر جهان

  آینه هاِ� بی داِر سنگ و دهان َسرخورده از شعارهاِ� َتَرک
  زا ام �مال را از زمین بردارم    آل �ه تو !فته است ا� زِن تازه �ه تا آمده

  نوزادت چه ُ!لی را بر سِر عالم خواهد زد    
  سِر د�*ر نزده �اشند؟     �ه جالداِن بی

  را !ذاشتن     هو خند و چرا این همه شیر5نی و شراِب ُپرخواب
  هاِ� تازه ن*ذاشتن     ها و آشنایی سر �ه صحرا و دوستی
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  آمیزِش صدا �ا ُ!ل را از شاخه نچیدن بوِ� رمز5ِن بوسه و
      ِ� تنها    دو انتحار را برداشتن؟   ل�اسی و تنها از �ک چوب

  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٨ 

  
  

  سوار ا� اسب ستاره
  
  

  ِ� �لمات را �ه Dاک �رد و اشِک ظلمانی    �ست اش را �ه روزنامه دو چشم
  مال وقتی �ه سرانجام رسید �ه اسبی �ه سوارش �ک ستاره و دست

  ِ� شوفاژ جار� و سر!ردان بود هاِ� آهنی هنوز شاهد� داغ در لوله
  و پرسان از این و آن �ه �جاست �ک قلِب خوِب چو?ی؟

  اش     ِ�ی زاده خواهد شد ن�ضی Dالست�"ی �ه شغل
  شود دادرو?ی؟    تار5"ی تارِک دن�ا �ه می پرستی و بی Dاک �ردِن روده

  َبَرند هایی قرمز �ه قلم دست می �ند    قطره و رگ �ا ت�غ خودزنی �ه می
�ه افشاِ� جاِ� ستاره و اسب      

      جهند ِ� ُسم برمی از جرقه ش هاِ� Dاِک وجود �ه نشانهو نامیدِن ناِم شاهد� 
  چو?�ان Dالست�"�ان    دست ست �ه زمانه و زخِم ز?اِن قلب ا� انسان روزنامه

  �نند     اش می آهن�ان    عاقبت مچاله چشم
  !یرد دانی زمینی برمی آورد و ما را از ز?اله خدا دست فرود می

  �و�ان حال و Dا� دانی آسمانی �ه ناِم رضوان بیندازد    و ما خوش تا در ز?اله
  ِ� دروِن شوفاژ دست و  شان در تار5"ی تغافل �ه �اغذ هست ولی �لما

  زنان َنَفس
  اش جاِن سالم �ه در َبَرند ِ� مهلِک محتوا� م*ر �ه از داغی

  و پ�ِش این و آن �*و5ند �ه هم اسب و هم ستاره    
  !  قدر خرند �اره    چه دوست و ز5�ایی هاِ� حق�قت هم پرسش و هم انسان



٣٩ 

  
  

  آدرِس سخِت اصالت
  
  

  شور و امید� �ه �ا مشقِت �س�ار و �ه سال�انآن همه شعله و 
  اش"ی ساخته بودند ا� را در دروِن قطره خانه شانبراِ� خود

  اشک و خوردِن سرش �ه سنگ     �ا فروچ"یدِن قطره
  هاِ� فراموشی !ذاشته     ن�می Dا �ه راِه ِمهی در دوردست

  و ن�می Dس از پرسیدِن آدرِس سخِت اصالت    
  شی و تحول و تولدهاِ� دو�اره را در پ�ش !رفتندراِه دشواِر سرخو 

   پوسِت بدِن انسان از سرما ِ سوزن شدن �ا این همه سوزن 
  آید     �ک نخ از آتش �ه �ار� نمی

  ِ� خاکستر� را     رود و د�*ر در زن*ار�  �سی نمی
      !شاید ا� نمی براِ� دیداِر ققنوس و آرمان و م�ارزه

  شان �ار �ا َعَرِق پ�شانی هاِ� مشقت ه پرسشپرسد �ه آن هم �سی د�*ر نمی
Rا مش� dهاِ� قرمزشان     ها و خ  

  ِ� در5ا نخواهد ُبرد؟     آ�ا د�*ر راهی �ه اعماِق آبی
  ا� را مست نخواهد �رد؟ ِ� سوزن �ه دست !رفته آ�ا د�*ر هیچ ماهی

  هاِ� اشک ساخته شده �اشد    عاقبت آب خواهد شد ا� �ه �ا قطره خانه
  ِ� سراب خواهد شد     !ِر فر5ب و فتنه اش �ار�  سقف

  هایی     ِ� راِه دوردسِت بوسه اش راهی ها� و ققنوس
  شان جاودانه در خواب    بیدار شو ا� اصالت �ه صورت



٤٠ 

  
  ات     !ان ا� لت و Dار شده هم ن�اکان و هم نواده

  تن*ی براِ� خوردن �ه ترس و توهماِت خودت ا� سن*ی �ه سخت دل
  راِه مات �ردِن خود�ارهاِ� قرمز و  و ب�اب

  هاِ� مطهر و بزرگ را ِ� آر� ن*و5ی �ه تولِد تحول طرِز بر�نار� 
  ِ� َشترنجی ب�ش ن�ستم    !رچه ُپرشور و نور و امید جا حاال من مهره این

  خورد اش ورق می یزاگ ز5گ هاِ� مستانه و ا� �ه حر�ت مهره
  ِ� �ک تردید     �ه دسِت جاودانه

  :انداز �ه ام طنین آدرس در خواب و بیدار�  ی بیو صدای
  هاِ� پوسِت بدِن شما از سرما سوزن شدن �ا این همه سوزن 

  شود براِ� ما؟ Dس چرا نخی از آتش �ه ارمغان آورده نمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤١ 

  
  

  لن*ان آید اما لن*ان بهار می
    
  

  اش �غلَ�ستان    �ا چوِب ز5ِر  لن*ان و ش"سته آید اما لن*ان بهار می
  دارش     ِ� چراخ �ا صندلی

  هاِ� �الن دارد     ولی ماشیِن دغالن چهار چرخ از پول
  از خ�انت نشود     از خطا و خشکام خ�س  و من تا دامن

  چتِر خودم را �ه تو5ی هر!ز فراموش نخواهم �رد    
  هاست     �اراِن صاحِب تماِم خانه دانم �ه �ک قطره می

      اش ها� قد بچه  ن�مو چندتا در5اِ� قد و 
  هاِ� انار و قبِر این قاتالِن مسبِب معلولیِت بهار و مردِن ش"وفه

  ها را تنظ�م در قعِر فراموشی    �عنی �ه در چاِه فاضالب موشی    تقو�م
  �ند �ه عصایی     و تعظ�می عظ�م می

  زند     �ه خودش را �ه سِر خطایی و خ�انتی نمی
  �ند     ِ� در تور افتاده �م"ی نمی و �ه تقالِ� نجیِب ماهی

  شاید از دست درآورد     �شی �ه می آن دست
  ا� !شوده     تا در چند و چوِن راِز ز5�اِ� ذاِت آزاد�    پنجره

  ِ� بهار� لن*ان دیده شود غمزه و غن�مِت بی    سDس سر� �ه بیرون �شیده
  شان اندک بزرگ شدن هاِ� در5ا �ا اندک است    اما افسوس بچه" �اید"اش  نام

  شان     �ا �ه چپ و راست سر�شیدن
  شوند     هاِ� نقِش چتر آغشته می چنان �ه شیله پیله



٤٢ 

  
  بخشند هاِ� خالی می شان را �ه �اسه ها� و چنان �استی

  شمارند ها را حقیر می هاِ� هر چیز� هم    آن �ه ناچیزتر5ن قطره
  !ذارند نان ُخرده احترامی نمیها نیز    �ه آ تر5ن اعداِد Dاِ� �تاب و عادل
  آیی �ا عصایی �ه بهار است    و دستانی �ه دو ُ!ل تو می

  را لغو  ِ� بوها و صداها هایی �ه قانوِن خبیث و خارآگیِن مالکیِت خصوصی ُ!ل
  �نند می

  پ�"ر را     هاِ� ظر5ف و خوش و لهو �ا لعِب لعِل لِب لُعاِب ظرف
    براِ� هر لُعبتی    آزاد اعالم  

  !و5ی �ه هیچ زمستانی مالِک برف و �اران آیی و می تو می
  هاِ� سرد و سفید ن�ست و هیچ موشی صاحِب سوراخ

  رفتن از در5ایی �ه در5اییDاِ� خوِن خود را !رفتن و  و انار �ا ردِ 
  رسد �ار� می ِ� فراموش ِ� ماهی در5غا �ه �ه دِر خانه

  خواهد     �ه براِ� صدمین �ار می
  ها پرواز هاِ� ُپرnشت بر بدِن خود    �ه اوِج آسمان دو َپر از پول �ا �اشتنِ 

  اش شود هاِ� سوزان و مانع از معلولیِت خورشید و    مردِن تقو�م
      

  
  
  
  
  
  
  



٤٣ 

  
  

  ات طور� �میرم برا�
  
  

  ترس    ب�ایند و �اد �*یرند ات طور� �میرم �ه طرزها بی برا�
  ِ� سیب از درخت و ِه ناکردهو تر�ه را از دسِت �اد    تا �ا آن !نا

  غ�ار از شرافت و فرش    از شرافِت فرش تکانده شود
  ها رسیدن    از ِ�شِت چشم �ه درِو ن*اه رسیدن از ِ�شِت ن*اه �ه درِو چشم

  بردار ن�ست     و دانستن �ه دن�ا دست
  ِ� د�*ران فرو?ردن  ِ� شخصی !ی دان و در زنده اش را در ز?اله از پوزه

  !یرد     ذِر مر5ض را فقd از آن جهت میو پزشک ج
  اش بنشیند و �*و5د تا مجذور� چرب و نرم و ُپرما�ه    در !رماِ� �شقاب

  ام در5اها را ساحل و    چن*اِل دن�ا را سرما�ه     من
  ات طور� �میرم �ه د�*ر     برا�

  ا�     تو محلی ن*ذار� �ه آن �اِد !ستاخ و الت و دیوانه
  ِ� خانه     از ساکناِن در!ذشته�ادبود�  �ه بی

  �و?د     دارد مشت و لگد بر در و پنجره و اند�شه می
  جا عاقبت اما آید �ه این می" �اد!یر� "تاراند     ترساند و می نار و انارها را می

  عالج است دردش     چرا �ه بی!    حال ن�اش تو خوش
  !ذرد     ها می چنین �ه سرسن*ین و سرد از دِر مطب

  �ند     ها می اش ن*اه �ه دن�ا و آدم چنان �ا پوزه هم و
  ام �ه �ک آتش    متش"ل از     فهمیده د�*ر حاالمن 



٤٤ 

  
  ِ� رن*ارنگ و متناقِض اوست �ا برآینِد هزار شعله

  ا� را در دست !رفت و �ا آن    هیچ چشمی را تهدید �ا �تک زد و ن�اید مژه
  �ار ن�ست و� و ب�مار    !ناهج ِ� منفعت ز5را هیچ ن*اهی در این !یتی
   �ند     اش هم تعیین نمی نیز شخصیِت او را حتا خدا�

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٥ 

  
  

  ِ� نس�م ضعف و مر5ضی
  
  

  از ضعف و مر5ضی است �ه نس�م هر!ز �ه �سی ظلم    
  ا� فحاشی ِ� �سی را Dاره و    �ه د�مه �ند جامه و نه می

  را     ها ِ� صداِ� �فش و نه ض�dِ مخف�انه
  !اهی !ران در ش"نجه ِ� ش"نجه تا �"شاند �فاشی را �ه ز5ِر ش"نجه

  ِ� دندان دهنده !ین و نشان ِ� هستی ـ    خشم اما �اد ـ این Dَستی
  سوز�  هاِ� مخوِف آدم �ند    �ا �ا �وره !از را �ا میخ آشنا می

  !ورهاِ� خفه شده تا از شما سنِگ لحد� �سازند    
  �نند    و ثابت �ه قدرت     بلند میما را بر سِر دست 

  داند     جز خودش قدِر �سی را نمی
  !ذارد     احترامی نمیتر5ن  �وچکِ� غزاالن �ه چیز�  غیر از ُ�شته

  خرد م*ر �ک جفت �فشی را     و نمی
  ِ� صداهاِ� مخفی خوش ب�اید     �ه �ه Dاِ� سا�ه

  !ران بر دیوار ش"نجهَاخره ولی �ا احت�ا[ از ترِس تصو5ِر  خورشید ِبل
  دهد هاِ� خودش را هم نشان نمی حتا �می �ا �"ی از چهره

  شان �اقی �مانند !ی مرده !ی و دل چنان در افسرده تا ابرها هم
  ا� نپیوندند     �ه هیچ سازماِن سفیِد س�اسی

  و تا �ه ما سست مثِل نس�م �ه داروهاِ� شور5ده    
  ِ� قهوه هاِ� درنده ضد قدرت و دندان  و �ه �سترهاِ� خردمند عاشR نشو�5م  



٤٦ 

  
  سوز�     هاِ� آدم �ه �اِد آهواِن در �وره

  ز?اِن ز5ِر ش"نجه هاِ� �وچک و شیر5ن و �طر� 
  نسرای�م را براِ� شیِر �ود�ان شعر� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٧ 

  
  

  Dشت الک
  
  

  شرافت ب�ا�م خواستم �ه این دن�اِ� برفی و بی آید �ه من نمی �ادم می
  داِن پدر دست و Dاِ� �وچِک تو را !رفته و �ه زور از زه�اد 

  � هاِ� دور پرتاب �رد    و ن*اهی و آهی �ه ماه �ه توانستن
  !ذاشت     !ان می �ه Dستان �ه دهاِن ُخردساِل ستاره

  هاِ� سرشته     ا� �ه روز� از ِ!ل ش"سته ِ� دل ا� ش�شه
  فرشته و شعر و دروغ را بیرون �شید�    

  پ�ش از تولدت دانسته بود� �ه هستی    ا� �ه 
  هاِ� هسته در سیب است    و چاقو �ا خواستن اش ُپر از پنهانی ها� پرده

  �ند     هاِ� پوست را تیزتر و تمیزتر نمی توانستن
  از اذیت و آزارهاِ� �اشته شده در خاک بود   

  !ی فرسوده هاِ� اعصاب �ه روز� درختان سر �ه اوِج آسمان
  هاِ� برف �افتن !ی ساییدند    از ل�اس را �ا پوره وسیدهپ و جنون 

  !ی     هاِ� سفید بود    �ه اعتماد و زنده براِ� حرف
  از بنِد تن�انی را براِ� خ�ا�ان نخر5دن بود!ی ش"افته شد     �ه اعتماد �ه زنده

  ها تندتند در شلوارها تصادف �ردند     �ه ماشین
  ست �ه نداند حاال د�*ر �ی    ها و �ادها ُ�شته شدند و شرافت

  هاِ� شعر و دروغ     �ه از سرشته
  شوند     قطره آب می هاِ� برفی قطره ها و آرمان فرشته



٤٨ 

  
  Dشت در جهان یواش و �ا احت�ا[ راه رفتِن این الک و یواش

  هاِ� Dاکی را  از آن است �ه او در الِک خو�ش جاِن ش"ستنی و نجیِب انسان
  �ند حمل می

     ُ�ش �*ذارند  واهند Dا �ه این دن�اِ� دنی و درختخ �ه نمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٩ 

  
  

  !و5د؟ د�*ر چرا از تقدس سخن می
  
  

  جان�ه را نوشتن     قلم �تابی عمیR و همه �لمه و بی بی
  �ند     ِ� عالم می تر5ن نو�سنده س"وت را �ه

  و انسان را آگاه �ه در ز5ِر Dاهاِ� عظ�ِم دن�ا    
�ازشناسی ب�ش ن�ست زن    و چاه را از چاله ا� �وچک و چانه او مورچه  

  قدر هم عمرش ُپرورق    �از در مقابِل عمِر ُ�ِل �یهان ا� �ه هر چه مورچه
  تر از صفر است     نادیدنی و Dایین

  ر5شه دو5ده     هایی سست و بی هایی در زمین قارچ
  مدار نامیده     هم خود و هم د�*ران آنان را س�است

  ا� زرد و دست و Dایی لرزان     و شاشی �ا !ونه
�ه امیِد نجاِت خود و فرزندان    در وسdِ ب�ا�انی �ه نماز ا�ستاده  

  غافل �ه خدا خودش در ش"ست خانه دارد    
  تفاوت است مقصد داشتن �ا نداشتِن جهان اش بی چنین �ه برا�
  و صدهاهزار پول ها مذهب تواند او را خر5دار� �ند �ا میلیون  و �سی نمی

  رود دولی �ه عمیR و سخت در چاهی مؤنث و تنگ فرومی
  داند �ه س�است و حرافی !و5د؟    چرا نمی د�*ر چرا از تقدس سخن می

  و صفر �ود�ی    ؟!ان خوب است ِ� مورچه براِ� دهاِن !رسنه
  اش     �ه مثبت و منفی بودِن اعداِد شخصیِت آینده

  !ذشته    �ا ُخرد شدِن دقایRِ قروِن 



٥٠ 

  
  ِ� حوادِث �ور و عصا �ه دست     در ز5ِر Dاهاِ� هیوالیی

   زنند ها را آتش می هایی �ه �تاب !و5د از قارچ سخن می
  شاشند     ها می در فر5اِد �بوِد دهاِن زندان�اِن زندان

  شود دانند �ه سفر �ه سوِ� مرگ از همان اولین روِز تولد آغاز می و نمی
  اش ا� �ه در قابلمه ِ� قابله هاِ� ج*رخراش    �ا بدرقه ر5ه�ا چمدانی ُپر از !
  هاِ� سفید !یِن مهاجرت هاِ� غم ا�    ا� مرغ نه قلمی    نه واژه

  ِ� عشR !اِن آسمانی    آب�اِن �ا خش"ی تر5ن نو�سند ا� �ه
  ِ� اند�شه در د�گ رزمنده    مترادِف ناِم شما درد است �ا خامی

  تان سال �اِل ُپرحسرت و دیر5نهو انسان غافل    �ه دو 
�ه زاد!اِه خو�ش     َاخره در �از!شِت ِبل �ِ  

  !ذارند     تان را �ه جا می تِن س�اه شده از شالق
  رنگ و پهناور ا� بی روند تا از فراِز س"وِت ساده و خودشان می

  مانند را ارمغان �نند �ه روِ� خلوِص سِر نماز!زاراِن در ب�ا�ان    ر5غی بی
  هاِ� در اوراِق �تاب �*ر هیچ نپرسند �ه م*ر �ا زورق و د

  توان رفت؟     تا �جاهاِ� دوردست می
  شود اش    سِر شخصیتی ش"سته نمی ها�  و �جاست سرزمینی �ه در برزن 

        خر5د و فروش؟    یاش    شرافت و وجدان و نه در �ازارها�
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  بیدارب�مار و ببر� 
  
  

  اش     زاِ� ب�مار�  اند�شه ببر� ب�مار در فرصتِ 
  ِ� خو�ش رسید ِ� ظلمانی ِ� ظالم بودِن معده �ه نتیجه

  تر از ستاره ِ� ُ�شتن و خوردِن خورشید� ضعیف و �ه ناگز5ر� 
  اش مهم �اشد از خوابی �ه خوابی رفتن شاید مهم ن�اشد    اما �ه �جا رفتن

�ا �دام آهو نشستن    چه شیر� را �ا پلنگ نوشیدن      
  بخشد     انه داشتِن عمِر آدمی    �ه تو ارزش می�ر 

  �ند     داشتنی می در5ا را دوست
  !یرم     ِ� تجارِب تلخ و شیر5ن را �ه می و من عصاره

      رود بر �اد ِ� فرهاد می !ی نام و نشان و شور5ده
  ِ� خودش را !رفته �ه دست     ا� دیر5ن دسته و ت�شه

  پرد از سِر تیِز سن*ی �ه سنگ �ه جنگ �ا پلید� و پلنگ    می
  آخ �ه ش�شه چه قشنگ شراب را در آغوِش !رِم خود !رفته است

      !بوسد ِ�شد    او را می �ند    از او ناز می او را ناز می
  !ذرِد در قعِر ُغلُغِل قرمِز خو�ش خبر ندارد ولی افسوس �ه از چه می

  ِ� بدِن آهو و خورشید ههاِ� هنوز زند َرفِت تکه ا� براِ� برون  و نه چاره
  خانه هواِ� سالخ منِد شیر و از فضاِ� بی ِ� قدرت از معده
  ات     از فرصِت م�اِن دردها�و خواب و ب�مار�  تو بی

  �نی     براِ� رصِد ستاره و انسان استفاده می
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  و    " سوزد براِ� د�*ران ات می دل"تو 

  ه نوشاندن راقدرِت بچه آهوِ� در تله افتاد شیر �ه دهاِن بی
  �نی     �ه شعر و تف"ر تبدیل می

    خانه برو�  خواهی از این دن�اِ� ُپرسالح و ُپرسالخ !و5ی �ه می تو می
  خواهی �ه �جا برو�  !و5ی می ولی افسوس �ه نمی

  تنگ خواهم شد     آخ �ه من چه تنها و دل
  ا� از آن     ِ� عمِر قرمِز شرابی �ه Dاره مند� از �ران
  تعهِد آسمان فرور5خته    غم و غروب ِ� دسِت خدا�ان در �ِف بی از پ�اله

  !انی �ه ُمردند خورده ش"ست    !خورده را آفر5ده است هاِ� ش"ست غِم غروب
  اند بی آن �ه بدانند    �ه خورشید و ستاره دو تکه سنگ

  ـ مغز� هش�ار و قلبی عاشR ـ    �ه در اولین روِز آفر5نِش جهان
  ِ� من در آن �وهستان    �ه فضا پرتاب شدند و جاودانه ِ� ت�شه از جرقه

  خانه     !ذرِد در این سالخ براِ� دیدِن چه می
  و شهادت در داد!اِه درخشاِن آینده    �"ی �ه آواز� طالیی

        ا� دل �ستند و آن د�*ر� �ه رقصی نقره
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  !ردد اش می مرگ �ه دن�اِل جایی براِ� Dارِک ماشین
  
  

  ات     ا� از خدا �"شم برا� ��سه �ک
  مان    چند �وسه �اید �ه شما پرداخت؟ �ه بخارها �*و5ند �ابِت �ه حمام آمدن

  مان    چند جانور را �اید �ه جماد مبدل ساخت؟ �ابِت زحمت
  رنگ و قارقارصدا     � قیر� ر قب

  ادعاِ� سفیِد خفتِن س"وِت ماه را در خو�ش دارد    
  نشاند     �اِه اسالم را در خاک میِ� س و او �ه نطفه

  اش فردا ��سه و لیف خواهد بود     ثمِر درخت
  شان �ه پ�ش  شان ما�ه !ذاشته بودند و �ا پرچِم سرِخ خون  اینان از جان

  رفتند می
  دانستند �ه �ا رفتِن برف بر �اد    �از هزاران فصوِل �سته اما نمی

  !ذشته رأ� خواهند داد هاِ� س�اهِ  داران و صابون  �ه نفِع سرما�ه
  هن*ام سفید شود اش نا�ه ا� از قیر خواهند �شید    �ه خدا مو�  و چنان ��سه

  در نرسیده     آمده است اما هنوز �ه Dشتِ مرگ 
  !ردد اش می بلکه دارد دن�اِل جایی براِ� Dارک �ردِن ماشین

  اش     ِ� Dالک ماشینی �ه شماره
  �اِن جهان دارد    اشاره �ه ش"سِت ق�اِم قرمِز مرغاب

  شد     اسالم ش"افته خواهد     هر نخی از ل�فی را �ه �ِ"شی
  آواز را     هاِ� خوش داران و سرزناِن ُ!ل ها سرما�ه چرک
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  سوِز مر!ی خسته �ه از ماشین پ�اده �ه نام صدا خواهند زد    و من دل

  هن*ام     ِ� مرا !م    و خودش ناگهان و نا�ه راِه خانه
  ار تبدیل شده است    �ه بخ

  :ِ� تو را �اور �ند ا� خورشید انسان �دام �ک از هزاران چهره
  ها ورق     آن �ه Dشِت ابر    آن �ه در �تاب

  �مان     �ا پلی شده براِ� عبوِر رن*ین
  �ا این �ه مخفی و در صندوِق عقِب ماشین    تار5ک خفته و ن*ران؟

  رنگ است خزِن قارقارهاِ� قیر� حاال د�*ر معلوم شده است �ه ماه    م
  آید راِه رفتِن �الغ را ب�اموزد     ا� �ه می و �وسه

      در5ا �ک دو موِج جامد و جانی
  !ذارد     اش می و سه مرجاِن مرده را در �ِف دست

  :    !و5د اش مخف�انه می و سر در !وش
  �ند     ست محرمانه    �ه عمود� رشد می ِ� Dارک ماشینی هر سبزه

       ا� درست و حسابی �"شد رود    تا از خدا ��سه پرد و می می
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  !ندم و !نجشک
  
  

  اش    ِ� چوب بر بدن هاِ� تر�ه �اد از ضر?ه
  ا�ستد     !ر5زد و دو�اره می نالد و می می

  اش را بخوانی     ها� تا تو التماس و تقاضاِ� ترحِم تِر چشم
  نفس و نور و خوراک    طور� �ه خدا از ت و بدانی همان

  سهمی را �ه !�اهان و جانوران داده است    اش�ا نیز از انسان
  ست براِ� مردن     اند    بد فصلی عقده را �ه ارث برده

  ِ� خو?ی را از خودش نشان دهد �اش �اران ن�ارد و خورشید چهره
  تر5ن مصفا ها و تر5ن تقو�م تا !نجش"ان ب�ایند و از روِ� این !ور� �ه صادق

  ها را در خود خوا�انده است قضاوت
  برچینند    و سالم و ستاره !ندم 

  هاِ� �اد ببخشند     رحمِت سبِز مرهمی را بر تِن زخم
  اش     ها� !ی را بر حداقِل �"ی از چشم و بنو�سند جاودانه

  �ه شب�ِه برگ است    
  آورم ام درمی ها� ِ� جیب ام را از التماِس Dاره من دو دسِت تار5ک

  بو�م     شو�م    اش�ا را می ام را �ا صابون و آِب داغ می تقاضاها�
  رسد بینم �ه صداِ� �ک فصل    حتا �ه صداِ� فصِل د�*ر هم نمی اما می

  و مقصد    
  !ردد   ته و توِ� این سطل را درست و حسابی و دو�اره �از هم �ه می
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  �ابد     ا� عقل را در آن نمی ذره

  سازد    هاِ� مختلفی می ِه خو�ش اش�ا را �ه صورتعقده در �ار!ا

  بخشد شان حقانیت را می !ان را    �ه Dا� شان ز5�اتر5ن واژه بر ز?ان

  بدنی     ا� ست و هر تولِد تازه ا� !ی تر�ه زنده

  �ند ِ� چشم می ِ� �بوِد سرمه هاِ� قاطِع تنفس    هوا را شوخی و ظرافِت ضر?ه

  زها فلز� هستند    و �مونیزم نه مقصدها چو?ی و آوا جا رقص این

  �ه �ک قدم از صدهاهزار قدِم قرمِز قرونی    

  �ه شاید Dشِت سر !ذاشته شده �اشند    اما جاDاِ� آن �االتر5ن عقل

  خورده    �ه ش"ِل چشِم بر!ی خوابیده جاودانه در ی�ا�انی �تک

       ِ� شاِد انسان خواهد بود   در چهره
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  تر نی از آجر سختنا
  
  

  تر5ن فخر� نفروختند �ه �سی ِ� آن شهامت�ان و عاشقان حتا �وچک مرده
  ا� �االتر ندانستند از خورشید�     و خودشان را ذره
  زده !اِن شب مندانه نثاِر ستاره اش را سخاوت �ه جاِن درخشنده

   آفر5ن �رد هاِ� تیر و �مان اسیِر سنگِ�  ابر� هاِ�  و انسان
  ِ� خودت دعوت �رد� شبی نانی آشنا را �ه میهمانی اما تو

  نامه را �ه صورِت آب زد�     اش دعوت و فردا�
  راِز دراِز �ازو5ی را در ترازو5ی !ذاشته    

  ِ� دلیِر آسمان فخر فروختی     و �ه مشتر� 
  ِ�شد شرافت را نمی هاِ� بی افسوس این هوا افساِر �اد و �اران

  بندد ِ� قرمز� نمی اش مهره �ند    بر �ازو�  میدروغ را از اسب پ�اده ن
  تا ما ب�ش از این �ه اشت�اه دست در جیب و جاِن هم    

  ِ� حق�قت و  اش    تنبلی ِ� درختی ن*ذار5م �ه بر تنه و سر بر شانه
  نقِش تیر و �مانی َ�نده شده    

  �ند     ِ� خودش را حمل می �سی جنازه ا� از بی هر ستاره
  تا Dا�اِن خودش را نبیند    " Dا�ان"و 

  و �ا دو چشِم ما درغِم مادرهاِ� شاِد آغاز نمو5د    
  !ذارد و ِ� ب�ا�ان می براِ� خودش Dایی خشک را در جنوِن جاودانه

  خطی خوش نوشته     ِ� خودش را �ا دست"�ا"
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  اندازد     ر?dِ در5ا می در حروِف بی

  ِ�  �ک قلم و دو سه �لمه را از تنبلی!ان است �ه  مرده من �ا �ازوِ� فخران*یزِ 
  !یرم ِ� دروِن ابرها برمی پراکنده

  بخشم !ان می ِ� شادماِن دهاِن مورچه و �ه ذراِت تغذ�ه
  ا� را     ِ� دراِز رشته شرافتی تا �ا آن ش"ست دهند بی

  �ند    و نان را آجر�  ِ� خو�ش را می هاِ� !رامی �ه حتا غیبِت !ره
  خدا�اِن عاشR و در5ادل خراب شود  تا خانه �ه روِ� سرِ 

  اند ِ� این مهره دوانده خدا�انی �ه از خوِن مهر?اِن خود    رن*ی �ه چهره
  !ات را بیرون مینداز ا� تبر    راِز درخِت درون 

  "     آفر5ن"اش  سواِر ز5ن و بر ترک" تحسین"آخر 
  تازند     ضرب می است سه نفر� دارند �ک" ُرستم"�ا اسبی �ه 

  اش    �عنی تیر و دروغ هم ن سوِ� تر�شی �ه بر سِر میهمانا�ه 
    !ذارد    منتی سن*ین را می
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  ِ� تیز� دارند !ان حافظه مرده
  
  

  این �لماِت چ"نده از چشِم امروز�    
  آ�ا م*ر همان �لماِت چ"نده از چشِم دیروز� ن�ستند    

  اند؟     �ه �ه فردا �ازآمده
  !ان هم �اید نور� بخورند و عطر� ب�اشامند     هو نه م*ر فرشت

  ِ� تیز� دارند     !ان حافظه تا زنده �مانند؟    مرده
  چنین �ه �اردها ُ!ل و !لستان را دوست    

  دهی    �شر� هم اهمیت می مرموزِ  و تو �ه ر5زتر5ن مسایلِ 
  !ر5ِز شهامت از این رنگ    �ه  خاطِر خارجی بودِن مرگ است

  هوایی     اش شب�ِه بی پوست    ز?اِن غ�اراش  ز?ان
  ِ� بیل و خاک     اش از جنِس معاشقه مذهب

  �ندها اش چه Dاک و چه ناDاک    آمده از راِه دوِر فرق نمی و میهمان
  هاِ� عظ�ِم �شر�    Dشِت �مان َخم     از احترام �ه رنج

  ِ� آسمانی هاِ� آبی !ان سالح در ُخم ُغلُغِل خون و خاطره    و فرشته
  �مان را رها �رده     و آرامِش چشِم رن*ین

  !ز5نند هایی �ود�انه �ا مؤنث را برمی �ه زمین آمده و براِ� خود نام
  !ان     !ان    خواب �ه واژه من �ا پرداخِت خواِب واژه

  �نم نماِ� ل�اِن درخشاِن داس را خر5دار� می هاِ� شبنم بوسه
  ها    ز5�ایی و لذت را ارمغان علف ها و ِ� روز!اِر علت و �ه خرابی
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  !ان �ه شب�ِه ر5ش است     ِ� تیِز مرده از حافظه

  !ذرد     ت�غی �ه رنِگ پل دارد می �ک جوجه
  و بیلی در وسD dِاهاِ� ُ!لی عاشR و هم�شه مست    

اش     مدرن�ستی اِ� Dُسته ه هواِ� خاِک وسD dِاهاِ� خدایی را دارد �ه از نهایِت آ
  !ی     ِ� پروانه بختی اش مثِل خوش مذهب    اش خارجی ?ان!و�ا ز 

  و شهِد رفتارش شهید از ُغلُغِل خاطره و خون در ُخم است
  خوِد خدا      ِ آههاِ�  ا� اهِل والیتی از والیت

   شیوِن س�اعِ�  شیوههاِ�  ا� تا�ِع تبِر ت�عیت
  !اِن ن*رانی را     ببین پرنده �ه �ناِر پرده ب�ا و

  هاست    ا�ستاده و منتظر ات هزاره چمِن ناامیِد Dشِت پنجره�ه در 
  شان را �ه آنان �از Dس دهی     ر5دهتا شاید تو سِر بُ 

  ِ� امروزشان  تشنه ِ !انی �ه اشِک ش"اِک چشم پرنده
        آید    هاِ� �قیِن فردا می دارد از چشمه
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  وضِع خیِر من از وضِع َشِر من بدتر است
  
  

  اش     �نم �ه تقصیِر فکر �ردن �اشد همه فکر می من
  آید از ز?اِن خو�ش در� درآورد براِ� عبور �ه تا ننه می

  !    نه! نه«:!و5د عبور معترضانه می
      شود جور� نمی !ی �ردن این َ!نه زنده �ه جاِن َ!نه

  تر است ست �ه حاِل پنجره از احواِل پدر خراب آخر این چه وضعی
  خواهد عالج �ند     جوجی �ه آتش را میو دن�اِ� ل
  ا� خیر و َشر    »    ِ� خشک و تر �ا هم سوزاننده

  در ها در?ه ِ� خو�ش در دشت تان �ه شناسایی ا� فکرها�
  !    ر� یی از سِر ناچاعبورتان از هر جا

  ست ا شان �"ی ِ� ابرها جنِس بدن درست است �ه در شِب یلدا همه
  رود    �ه اسِم ستاره صدا زد �ا می    آید �ه می توان هر آدمی را اما نمی

  توان ندانست �ه نشان ندادِن خدا خود را �ه ما     نمی
  هاِ� اوست ِ� شما    �ا س�الِب اشک حالی فشاِن خوش ِ� آتش !ی از ب�*انه

  َ!نه براِ� همه     ساِن َ!نه ا� �ه خdِ �ک و نوشتِن نسخه
  ِت ننه ن�ست    و نه از لج    �لما ابدن �ه نفِع بدِن ز?اِن بی

  �ند خودش را �ه روِ� هیچ لجنی حتا اگر آشنا �از نمی" در"�ه 
  رود ا� در متنی براِ� مأمور5ِت خاصی پ�ش می آخر وقتی �ه واژه

  ...د�*ر ن�اید بر!ردد و ن*اهی �ه خاطرات و Dشِت سر    �ه لش"ِر غم
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  شوند هایی سن*ی تبدیل می سجا �ه تند� جا مجنون    و آن چرا �ه جمالت این

  ا� تقصیِر امروز از سِر تقصیِر خود !ذشته و    فردا دو�اره �ه او �از!شته
  وضِع خیِر من از وضِع َشِر من بدتر است    

  حتا اگر دوقلو �اشند        سه نم �ه دانم چرا �ه من فقd می
     روند سان فرونمی در هیچ خاکی �ه �ک

  دِل اند�شه ن"ند    و تبی �ه �ا دارو5ی ت�ا
  شبی عاقبت شبنِم پزشک را هم خواهد ُ�شت    

  ؟!ِ� انتخاِب سوره �ا سرود آید سِر آن دوراهی م*ر �ادت نمی
  �رد    اما در5غا �ه آن �اِد �بود م*ر ندید� �ه !رفتن فکِر د�*ر� می

    !مها�ا �ه جاِن �وه افتاد تاز5انه را از دسِت در5ا !رفت و    �ا آن بی
  "    �ن*اور"داد!اِه  دفاع و بی ِ� داِغ مرِگ بی "صحنه"ز دیدِن ا

     ِ� �ن*ر ناگهان سوخت و  خورده ل�اِن تهمت
  اش در قعِر تهدیِد چشم !شت و     اشک
    !ته برخاستپِ  وار از ِتته پناِه مادر� معصوم    جرقه اش مثِل ز?اِن بی ز?ان

   
  
  
  
  
  
  
  
  



٦٣ 

  
  

  زِ� س�اه �وچک است هنو  آن ماهی
  
  

  فضولی �ردن در �اِر دهان است پرسش    
  ِ� نادانی �مانند     طور در سفید� ها همان �*ذار دندان

  !ز� �ه آییِن دیر5ِن نهنگ سر?سDارند و مردمانی آب
  در سنیِن �مال    پ�ش از طنیِن آواِز خروس" ِ� س�اه ماهی"م*ر ندید� �ه آن 

  ؟ان"ار �رد" صمد بهرن*ی"ی �ا !ارش    �عن اش را �ا آفر5ده سه �ار آشنایی
  !    خوار هم ن"رد �ار� �ه حتا مرِغ ماهی

  قدر �ه صلیب �شیده شده است در طوِل تار5خ آن" حق�قت"ِ�  واژه
  رود �شی جغراف�ا �ه جغراف�ا می !و5د میخ    و !اِز دندان �ه نقاش �ه من می

  ر5زد ر5ا میتا ببیند ِ�ی عاقبت داستاِن هزار و �ک شِب رودخانه    �ه د
      ِ� خدا آورد و در النه و چه �سی دنداِن عقل درمی

Rا خرسی عش�  آمیزد �ند    �ا خروسی نمی �از� نمی د�*ر 
  شهروندان فضولی ن"ند ِ� شهرزاد و د�*ر !ی اموِر زندهاگر نو�سنده در 

  جو�  رمل و جادو و حق�قت !ونه ُرمانی بی �او� چه �"ند؟    و چه Dس �نج
  !    ام د؟    نازنینرود پدید آی �ه �ه سوِ� در5ا می در جو5ی

  �نم �ه �اِر �ارد ام    و فکر می من �ه طنیِن آواِ� هر آدمی ظنین
�اید تیز �ردِن ذهِن حیوان �اشد      

  ِ� قانوِن �ادآورِد جن*ل و     تا هیچ !�اهی بد�
  مضراِت اعتماد �ه جماد را از �اد نبرد    



٦٤ 

  
  هاِ� Dست و بلند و زشت و ز5�ا     ندانو بداند �ه حق�قت د

      آهسته آهسته �مالسِن  �اه را �ا هم دارد    و آیینِ و سفید و س
  آید     جز در �طِن !ور حاصل نمی

  از خودش Dایین    و َ�ند  هاِ� خودش را می صلیب میخ
  :وار فر5اد �ه !ذارد    و دیوانه و از زمین و زمان Dا �ه فرار می

     ا� نقاش «
  ِ� جغرافی وجود نداشته �اشد !اه �ه در5ایی �ه در نقشه این رودخانه هیچ
  نخواهد ر5خت    

  فکر را دوست دارد هاِ� روشن �ه آحاِد ماهی" جالل آل احمد"و 
  ِ� شنا را ندارد ـ را    ـ وقتی نمد توانایی" صمد"قوِ�  چرا مرِگ قوقولی

  خواب است ـ وقتی رؤ�ا بیرا ـ  ١"رضا غالم"نیز انهداِم خواِب تخِت 
�ه !ردِن ز5�اِ� رژ5ِم شهرزاد  

  من از آب و �ا آب»    ؟!اندازد اش رفته بر �اد می �ا شاِه در5غا �ه ع�سا�

  سرافراز� سالم    جناِب �نم و �ه  سر بلند می

  ا�     پرسی ام را �ا هیچ احوال �نم آشنایی و ان"ار نمی

  س و عسل    ِ� خر  داستاِن راستی �ه مدان  من می

  �ند    و هزار و �ک ر5ِگ ساحل را ز?اِن شاعر را شیر5ن می

  !آخر نامرد� نامرد� استِ� در5ا     ان*یز و موروثی مش"وک �ه رفتاِر فتنه

  شهِر شهرزاِد  رود �ه دیدارِ  ش�انه و مخف�انه میچه در حRِ مرد� �ه 

  جو�  حق�قت

  جو�    این چه در حRِ نامرد� �ه در 

                                                 
  غالم رضا تختی  ١



٦٥ 

  هاِ� سن*ین است ِر تند�ِس آییِن دیر5ِن نهنگ!ا آفر5ده
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦٦ 

  
  

  !ذرد !ذشتن از !ناِه ما نمی
  
  

  ها !ر5زنده     ست لغزنده و از دست حق�قت صابونی
  ِ� آب �س�ار �وتاه  �ار�  ِ� آتش و درست و عمِر نابی

  َبَرد می دست �ه قلمصدا و پنهانی  ا� �ه امروز و بی دانه«:و جامه آگاه �ه
  »    ان*یز خواهد رو5ید اش �اغی ش*فت فردا از �تاب

  مان     !ذرد    چرا �ه سهو و خطاها� !ذشتن از !ناِه ما نمی
  دل �رده است ها را ش"سته ها زندان    و تیله !ی را براِ� میله زنده

  و صابون را فرار� از هر حز?ی و سازمانی    
  �ند بودن    حق�قت چهره عوض میم رَ ِ� هَ  �سته �ه در رأس �ا در قاعده

  !ذارد     اش قلمی �ا چاقو5ی را می و در جیِب جامه
  تر5ن شعرها لغزنده هستند و از دست !ر5زنده     ناب

  توان آن را زندانی �رد    نه متهم �ه !ناهی چون رؤ�ا �ه نه می
  مقصد�     قضاوت و بی عناصِر چهار!انه بی

  ها اگر خواستند از آن �*ذرند اند    تا آب دهسدهایی �ه اسِم انسان را آفر5
  اگر نخواستند ن*ذرند    حالِت سوم �لماتی هستند �ه ماننِد تشیره 
  دهند از سر تا تِه �ک �تاب را �ه سطِح �ک �از� ارتقا    �ا تنزل می

  �نند !اِه لذت و شوخی و خنده می ها را جا� و داناتر5ن جیب
      حاال د�*ر �ه َدَرک اگر �ه تو

  �نی     وصلت �ا آِب ناِب سراب را �ه صابون توص�ه می



٦٧ 

  
      ! !ذر�  و از سِر !ناِه ن*ذشتن نمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦٨ 

  
  

  شوند هاِ� موعود بخار می حور� 
  
  

  پرد آورد و می می َبَرد    قرآن پر و �ال در وقتی دلهره دست �ه قلم می
  میرد 5ع میسوتر �ا سر سقو[    سDس سر  اما دو قدم آن

  شان نیز مش"ل دارد !ان    �ه خواندن زده نه فقd �تاب نخواندِن شب
  فهمند     چرا �ه تب و ماهتاب    تِب ماهتاب را عوضی می

  ِ� ر5ا و استفراغ را و پزنده
  نام    ا� پلشت    ا� بی    نامند تر5ن آشپِز دن�ا می تر5ن و خوش*ل �ه

  بهشت     پختِ  هاِ� موعوِد دست �ه جاِ� حور� 
  شان   ها� ِ� حشرات ز5ِر خاک �ه مؤنث هشت قابلمه �ه تو دادند حاو� 

  شان  �ه ز5ِر سِر مذ�رها�
  ندهشت هاِ� سنِگ سرد زمستان را می ِ� تار5"ی دعاِ� تن*ی

   ندآورد ها درمی براِ� برف را رستگار�    از متکا �ه هزار بهانه و 
   ام    جا آمده ِ� روح �ه این من �ا جامه
  ام     ام را ُپر از عشR و جان �رده و خودنو�س

  مش"الِت خوش*ِل خودم     و براِ� تِب مهتاب و
  شناسم ا� جز ش"ستِن آینه نمی چاره

  !یرد َپرمی �ا وقتی دلهرههاِ� آسمانی     جز �ه �اد سپردِن اوراِق �تاب
  آورد     جو5ی از دِل خو�ش بیلی را درمی

  دن�ا را تغییر دهد    غافل �ه قیر تا مسیِر آب و سمِت حر�تِ 



٦٩ 

  
  س�اهی را در ذاِت خود دارد    

      زند اش را افتادِن سنگ �ه Dاِ� خ�ا�ان ورق می و ل�اقت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٠ 

  
  

  ا� براِ� �ه هدف رسیدِن چاقو ن�ست میوه وسیله
  
  

      �رد �ه داناست ِ� او فکر می نادانی
   ناز� را ب�اوردِ�  ترانهِ�  ر� و تر�هِ� ان*و   اش خوشه �ه تا معشوق 

  ِ� ناودانی مست     من رفته �اشم �ه میهمانی
  !ان را بوسیده �اشم     َتِک هستنده و دهاِن خشِک َتک

  !    را �ه آنان !فته �اشم    اما نه" تان دارم دوست"
   �ند افشانی می nراکنی و سخنا� �ه حاال دارد در آسمان نور  دانه

  �و?ی خواهد �رد اش در زمین Dا� ران ساِل د�*ر �اغ�عد از هزا
  و خواهد دانست �ه زمین نیز ماننِد س�ارات و ستاراِت د�*ر

  تنها �ک عضو از اعضاِ� پ�"ِر جهان است    
  ها     ها و دهان و هر �لمه ماشینی �ه در خ�ا�ان

  جو5د     هاِ� خودش را می سرنشینان و شیر5نی
  !ِر خودش را نشنود مهیب و و5ران ها�ِ  مرگ تا طنیِن توفان

  اش را �ا پن�ه �سته است     هاِ� !وش سوراخ
  آوِر خودش را نبیند     هاِ� وحشت مرگ تا و5رانه
  هاِ� خودش را از جا درآورده است     �ا چنگ چشم

  �نی �ه دانایی     تو از نادانی فکر می
  تش"یل شده است و در این اشت�اه �ه انجمِن ُپر?اِر نجوم �ه خاطِر تو

  ِ� تو است بختی ِ� خدا�ان براِ� رضا و خوش افشانی nراکنی و سخننور و 



٧١ 

  
  ِ� خوش*ل     این خنده!    اما نه

  ها وحش�انه �ه پر و �اِل  �ه جا !ذاشته و در خ�ا�ان هاِ� خودش را در خانه لب
  پیچد این آدم وآن آدم می

  اند  صلیب ساخته نشده ها    براِ� بوسه بر تابوت و تا �*و5د �ه میخ
  ا� براِ� �ه هدف رسیدِن چاقو ن�ستند ها    وسیله و میوه

  جا �ا قدم     جا �ا قلم و آن هاِ� آب این قطره
  !و5ند    اما ناودان از آن     می" ات دارم دوست"�ه ناودان 

  فهمد     این !و� و این میدان را می
  ا� هستم �ه در داشُبردش �لمه �ِ  داند �ه من سرنشیِن صدها هزار ساله و نمی

  را �ک جا دارد هم چاقو و هم میوه 
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٢ 

  
  

  هر سالمی ش"ِل دهانی خاص را دارد

  
  

�ا استفاده می �نند     ها همه از الف !رچه الله  
  اما هر سالمی ش"ِل دهانی خاص را دارد    

  �ند ِ� دِر خانه ن*اه می ُ!لی سرخ و سفید از چشمی و دسته
  اند از بنِدرخت 5زانو ها آ اش آمده    در ح�ا[ آب تا ببیند چه �سی �ه مالقات

�اِز �ک دهان را در صورِت خود دارد و تعجب دو چشِم !شاد و س�اهی �ِ  
  ترانه بود ِ� خدا و طالهاِ� بی اعتنایی از �س دیروز سخن از بی

  :و !فتی تیرا در دروِن قفس !ذاش" شدن"تبدیل    و تو  یامروز من �ه س�م
�اید�ان     !ان و بی ا� فردای�ان    ا� آزاده«  

  !    هاِ� سرخ و سفید را از من تحو5ل �*یر5د ب�ایید این رفتن �ه سوِ� آن ُ!ل
      :دیِ� سالم را ببوسید و �ه او �*و5 صورِت ز5�ا� دبرو5ی

  هاِ� زمینی و آسمانی؟ زند از فرمان ش سر �از می ا �جاست دهانی �ه فرم
  از درد    مرگ»    ها؟ ها از طناب ی �ه Dا�ان خواهد رسید آو5ختِن آب�ِ 

  خواهد     خودش را براِ� خودش از خدا می
  ِ� دراز و نازِک حرف زدن را ُبر5ده و     ش"نجه

  هاِ� رن*ارنِگ س"وت را پراکنده بر خاک     مهره
  دارد     ها را دوست می ِ� الله �ا همه !رچه الف

  داِر سرنوشِت  چشِم خودش را جز براِ� عبوِر عبیرهایی �ه داغاما این در 
  !شاید �شر نمی



٧٣ 

  
  ِ� قلم     ا� �تاِب در قفس    ا� آوازت در?اره

  !ات بر!رفته از صفاِ� صاِف آب موس�قی!    Dاِ� تعهد و تعجب ات Dا �ه  رقص
�ا استفاده از الف اعتنا و بی این !وسفند عجب خر� است �ه بی  

  هاِ� خودش راه �ه راه    اول سالم     �ه Dش"ل
  زند اسالم صدا میم�ارِک ها را �ه اسِم  سDس آن

         
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٤ 

  
  

  سِر تبرزد را �دام تبر زد؟
  
  

  !ی است مزه ُپر از مش"الِت خوش    این ش"الِت �ه ش"ِل شعر و �ه قِد عقل
  ِ� حروف و علف     اش ضِد هرزه !ی و وزن 

  شود ِ� دهاِن تو راضی نمی جوار� �ا بوسه جز �ه همآن صدف 
  ا� �ه روز� و روز!ار� هم هدف و هم مروار5ِد من بود�    

  ر?ود�     ِ� سفید و هم س�اِه ماه    دل می هم از ن�مه
  تواند �"ند    ناآدم بودِن او است تر5ن �ار� �ه �ک نماز می ساده

  در �اِر خو�ش و خدا تفحص ن"ردن و    
  وِن �غرنِج رشِد شخصیِت شقایR را �ه تحقیR نسرودن استقان

  ِ� سایِت سن*یِن اشعاِر تو ا� ش"الِت ُپر از ِاش"ال    آ�ا تابوِت جنازه
  ِ� اینترنت �اقی خواهد ماند؟ ِ� خسته جاودانه بر شانه

  آ�ا تا ابد �سی نخواهد دانست �ه چه �سی �ا تبر زد    
  ه    دار را؟    ن تبرزِد تب نسِر ای

  در در س"وِت سرد شب برگ و در?ه بی �نم �ه ضرِب شبدرها�ِ  من �اور نمی
  آسمان را از ستاره خالی �ند    و صدف را راضی �ه ُپر شدن از ابر

  ِ� س�اِه دِل آدمی نیز     دانم �ه ن�مه من می
  !ین است     ِ� ضرِب ن�ِض ز5�اِ� ماه غم از فقداِن دایره

  اینترنت از روِ� هیچ !ور�    �ا هر عطر�  �ِ  و !ذاِر عشRِ مصنوعی
  !اِن Dالست�"ی را زنده نخواهد �رد     مرده



٧٥ 

  
  تواند انجام دهد    این است �ه ساده ن�اشد !ی می تر5ن �ار� �ه ساده ساده

  ِ� قِد خدا است و نداند �ه ساییده نشدِن سِر تو �ه آسمان    از �وتاهی
  هاِ� حرِف زرِد علف رزه !ر� ا� ه    از عقلی �ه ابرهاِ� خشک دارد

  شعر و ش"الت و تبرزد    
   شان �ک تبر است دهند �ه دشمِن مشترک مثلثی را تش"یل می

  اعتنا �ه تقس�ِم دن�ا م�اِن ِالحاد و اد�ان     تبر� بی
  تبر� �وشا �ه این �ه نه ستاره از آسمان    نه مروار5د از صدف

  حد� ن"نند     شان را درازتر از نه ُ!ل از !ل�م    Dا�
  ب�فتد � انسان را �ه حد زدن ن�از  �ه دستِ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٦ 

  
  

  میرم اما نه صد در صد ات می برا�
  
  
  �ند ستاره    در را �ه روِ� قرآن �از می بی �ا دستی " خواندن"

  ا�     بیند پیچیده شده �ه دوِر قرقره ِ� تو را می قرار�  بی
  ده    ات �ک هیِچ واضِح تپن و �ه جاِ� قلب

  خواهد     �ه دن�ا را ُپر از چشم و خورشید و ورق می
  آن قطره آِب آو5خته از نوِک شیروانی    متردد م�اِن ماندن در ر�وِد مرگ

  !ی    قلِب من بود     �ا فروافتادن در �طِن زنده
  �ه براِ� دوستاِن دوراِن �ود�ی 

  !ر5ست خون میدستان ـ     �ه ِ� قرآن ِ� غداره ـ آن ماه�اِن قر?انی
  ن*ر5ست     ا� �ه �ه هر سو5ی �ه می قطره

  دید     !ان می در5ا را غرقه در خو�ش از غفلِت ستاره
  از نهایِت آز �ه م"یدِن خوِن چه �سانی    

  ِ� سرِخ براق تبدیل شده بود؟ چشماِن آن مرد �ه دو س"ه
  ِ� عشR یِ� آتش را    �"ی از اهال ُ�شنده وِ� قرآن  و چرا آن �اِد قار� 
  انداخت؟ �و�ان از خانه و از اند�شه بیرون نمی لگدزنان و سیلی
  ما نه صد در صد    امیرم  من براِ� تو می

  !ذارم �ه �ماند     چند در صد از خودم را می
  ها تا ماندِن تو را ز5ِر نظر داشته �اشد    و !زارش ُ�َند رفتاِر تو را �ه ُ!ل

  �اِر امنیتی و حافظاِن قرآن    بلکه ایتِ� مأموراِن جن اما نه �ه شیوه



٧٧ 

  
  دست     ِ� بی ببین آن �اال را �ه آن ستاره

  !نو�سد اش چیز می ِ� دوستاِن دوراِن �ود�ی !ونه هنوز دارد در?اره چه
  اش �ه جاِ� قلب آورد آن مرد� را �ه در سینه و �ه �اد می

  ن�ک هیِچ بزرگ اما درخشان داشت    �ه از آن دو چشِم ماه�ا
  !    شد �ا دو س"ه �ه اشت�اه !رفته می

  ا� تDِش تیِز آو5خته از لِب خاموِش غداره    
  ا� ناچیز     ِ� عمِر پیچیده �ه دوِر قرقره !ی ا� پوسیده

  �"ی     و �"ی اندک جا دارند اندک این
  اندازند  ها �ا مشت و لگد �ه بیرون می را از خانه" خواندن"

  ها �اشد ِ� خون م"یدن !ِر پنهانی تا پرده !زارش
  اش  ِ� اتاق ِ� تار5ک در تنهایی ماهی و دِل آن َتک

�از5اِن قد و ن�م قدش در در5ا �سوزد از آز براِ� پیوستن �ه هم  
  صفحاِت سرزِن قرآن س"ه و بی تا�ه براِ� رسیدن �ه سرزمینی بی و ماهی

  خودش را براِ� هزارمین �ار قر?انی �ند    اما نه صد در صد    
      

  
  
  
  
  
  
  
  



٧٨ 

  
  

  ِ� مردن ندارم من اجازه
  
  

  اندازد     اش را می ا� �ه چفِت دِر �ل�ه آن ستاره
  زند م*ر �ه �تاب     و دست �ه س�اه و سفید� نمی

  اندازد ا� نمی اش نیز رو �ه آینه تر5ن ن�ازها� و در ابر� 
  د�ن نمایی می هاِ� مهر?اِن اختفا را راه اش �اروان و تا�ِش اخِم ابرو� 

  هاِ� !م �رده سرزمین و دوستاِن خود را دل  اش براِ� ه�مه و چخماِق سبیل
  سوزاند می

  ر5ش خانه دارد ست دست و Dا چلفتی �ه در زمینی بی شاعر� 
  ِ� �ک شتر     شان    انزواِ� طب�عی شاعر� �ه در �وچه

  �ند     علوِم اجتماعی را بر دوِش خود حمل می
  هاِ� تازه تولد �افته را �ِ"شد �اِر اند�شهتواند ب�ش از این  د�*ر نمی

  �امیونی �ه در عقِل تو است    
  امیدواِر دروِن رگ و هر ما�ِع  تر5ن مانع در برابِر جر5انِ  و بداند �ه جد�

  د�*ر� 
  وجدان و غیِر قابِل شناسایی �ه ناِم مرگ است جامد� بی

  جامد� �ه جز خودش �ا موَ�ن    
  نو�سد     ابرو5ی نمی هیچ چیِز د�*ر� را در ز5رِ 

  نشاند بر ابر�  ا�    مرا می ِ�شد بر �اغذ�    بر پرده ا� مرا می نقشه
  دسِت او بدِن آن شاعر    و ترازو بی تا بدانم �ه این جامه سردش است بی



٧٩ 

  
  �ند معنازدایی می" �شیدن"ِ� در ن*اِه او    از  ستاره بی

  دنشو  بها می تر    بیبدین جهت مرجان و عقیR و عقل ارزان    �ا بد
  شما �ه شما �*و5ید آ�ا    

  �ند     تراش می علوِم اجتماعی ر5ِش خود را از ته �ه ت�غ
  شود؟    م*ر مرهم دود و م*ر جان و صورِت طب�عت زخمی نمی

  شود؟ ُادُ�لون نمی �لون    و شتر بی �وهان و بی بی" در"
  �تاب َرَود اال و بی� دراز و پهناور    �امیون بی" حاالیی"�*ذار در 

      هنوز ندارم    ندارمِ� مردن  مهم این است �ه من اجازه
  ا� ز5�ا     ِ� آینه تر5ن مهر?انی دانم �ه اصیل و می

  رود  فرامیهاِ� پنهانی  از راه   �ه سوِ� ِعلم و �ه سو� ماه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨٠ 

  
  

  دهد ِ� خود را �ه �ارد� اجاره نمی هیچ !وسفند� اتاِق خانه
  
  

  ِ� مردن ندارم    هنوز ندارم     من اجازه
  اند شان را همه از م"یدِن خوِن د�*ران �ه دست آورده ها ثروت چرا �ه دارم

  از َم"ه را �ه دوِر !وسفند چرخاندن    
  هاِ� آدمی     ها و تحسین ِ� سDاس و ندانستن �ه همه

    ِ� ُ!لی    براِ� چه �سوزد دل   نشسته است در نشاِ[ شاخه
  شود؟ وقتی �ه از آتِش او نه غذایی !رم    نه سرماِ� دسِت �سی رفع می

  اما �ه راستی م*ر براِ� مردن    �اید از �سی اجازه !رفت؟    
  دهد  ِ� خود را �ه �ارد� اجاره نمی نه    هیچ !وسفند� اتاِق خانه

  شود از انتظار آن نادانی     و هر!ز خسته نمی
  چشم دل خوش �رده است     �ه �ه ر5دِن اشک و �ونِ 

  ات نسبت �ه خاک !یر�  �ا خوردِن سِر سنگ �ه قلِب نرِم آب    آ�ا تو از سخت
  دست بر خواهی داشت؟    

  ِت رازهاِ� خودشان را !ان هم �اید حRِ حفاظ و آ�ا خواهی دانست �ه مرده
  داشته �اشند

  زاران است؟ لهِ� دم"راسی در ال  ِ� آزمندان و ان*الن نیز    الزمه و آزاد�
      ا� هیچ آدِم �االیی و هیچ ستاره

  �ند زمینی �ه ز5ِر Dاِ� ماست اعتماد نمی ها�ِ  �ه �وچه Dس �وچه
  اش     داند �ه �اد از مصرانه وز5دن هیچ �س نمی



٨١ 

  
  هواِ� خماندِن درختان را در سر دارد    

  دارد     ز5را !اییدن از Dشت را دوست می
  شود ا� پراکنده می �ه از آن نه بوِ� اند�شهست  ا� سوز�  این چه دل

  خیزد؟    هم انسان و هم حیوان نه از مغز� دود� برمی
  دهند شان را نمی �ه مرگ براِ� ورود �ه آستانه  اجازه

  هاِ� معصوِم تو ها و تحسین ِ� سDاس بدین جهت همه
     داشتم  اش می ِ� ُ!لی آمد و تقد�م �ه او    �ه من دوست خالصه در شاخه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨٢ 

  
  

  ِ� من است ِ� تو مدرسه ز5�ایی
  
  

  ها ها و جنایت ُرفت و روِب جاده«:�ه !فت جا آمده بود و می هر!ز �ه این
  سرانجام �ه هیچ جا نخواهد رسید    �اِر شیِر لوله د�*ر از !ر5ه !ذشته است

  اش هزاران �ار مرده است     هاِ� چشم هر �ک از قطره
  »هاِ� تماِم سواحِل دن�است عداِد تماِم شنو سِن خدا �ه ت

  ِ� من     اما Dس از وروِد تو �ه خانه
هاِ� در     !یره دسِت من و دست    دهند بوِ� ُ!ل میهنوز ِ� من  هاِ� خانه من

     طلبند داد و هجران را می ِ� بی نابود�
  ِ� من است    هر!ز �ه هر جایی �ه برود ِ� تو مدرسه و هنوز ز5�ایی

  ها و جاسوسان را ها را خواهد دید    همین سنده ها و جنایت مین جادهه
      !یرم �ه ز?ان و مذهبی د�*ر    �ا رنِگ پوستی د�*ر

  ِ� شیرها     و تند�ِس فلز� 
  !ان خواهد ر?ود چنان از چشِم آهو?چه خواب و قرار را هم

  ِ� جهان است     نخستین آینهسِن ِ�  ا� �ه اندازه سِن هر چهره
  فرستند     درود می ن هر دو �ه آسمانارو و دسِت مردم

  دانند �ه پرورد!ار     می ولی تنها نامردمان
  خانه است �اک هم ِ� بی ِ� خاک    �ا �ک خرخاکی در ز5ِر Dاها و در Dِس پرده

  هنوز بر چشِم شیر و پلن*اِن نقِش فرش اشک نشسته است
  /    استبداد  سراِ� ضدِ  آن غزاِل غزل!زاِ�  جاندر مرِگ 



٨٣ 

  
  هم ندانند  هااما شاید هیچ �س حتا دفتر و مداد

  ها و مذاهِب د�*ر�      ِ� تو است �ه در هر سرزمینی �ا ز?ان �ه این ز5�ایی
      �ِ� خورشید پوستی �ود�انه از خنده�ا طراوِت 

    شود ها حاضر می هایی مطبوع از عطِر ُ!ل در سِر درِس �الس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨٤ 

  
  

  شعر و رؤ�ا در چمدان
   
  

  !ذارد سنگ ا� َبَزک شده را می خود    آینه روِ� ضعِف شخصیتِ  رو�ه
�ا روِ� ز5�ا و ز?انی شیر5ن    �ا ن*اهی مل�ح و رفتار� ظر5ف و زنانه  

   ام هم تواِن ش"ستِن اش�اام بلند است �عنی �ه من هم !�سو� 
   رسد    ام نمی اش �ه قِد عقل و هیچ نرد�انی دست

  دان     ِ� ُ!لی در سفاِل سرِد �ک مرگ اما م*ر از رنِگ پژمرده
  تواند پدید آید؟     چه پل و پروانه و پ�امی می

   و م*ر �ک شهِر سفر �رده سرانجام   
      �ابد؟ بخِش خود را در شعر و رؤ�ا نمی مقصِد آرام

  ات برداشتی     تو تا Dا از روِ� سِر خاِک �مون�سِت دا�ه
  از آب درآمد� و    از آتش     � بزرگدار  سرما�ه

  خاکستر �ردن خر5د�    براِ� �یلو�یلو را  اه �تاب
  ک �رده پوشاند�زَ ا� مؤنث و بَ  ات را �ا آینه تو ضعِف شخصیت

  ِ� ُ!ل اش �ه ِ!رِد َ!رده و ندانستی �ه عبوِر پ�ام از روِ� پل    و چرخش
  دهد اش�ا نمی ِ� سرد و تار5کِ  !ی تر5ن تغییر� در زنده �وچک

  بندند شان را براِ� سفر �ه می  سن*ین ِ و شعر و رؤ�ا چمدان
  �نند و هاِ� تنگ و !شادشان �از می �مر?ندها خودشان را براِ� سوراخ

  خندند ها می  ر5ل ِ !ی زنانه و حامله�اِب  آسانقطارها �ه مقصدهاِ� 
     



٨٥ 

  
  

  سوراخ از میخ جهانی سوراخ
  
  

  دار�     ِ� سرما�ه مد در جامعههاِ� مواِد جا حتا مولکول
      اند !ر� و آغشته �ه سودجو5ی مسموم از موذ�

  ن*رند و آب و جو� فرزند و مادر�    �ه �ه چشِم رقیب �ه �ک د�*ر می
  اش    و رنجیده از رنِج د�*ران بدن !یرد �ا �و?یدِن میخ بر چوب دردش می

  بیند خود میاش را در ساختِن قلمی از  ها� !ی چاره ِ� بی چاره
    اش بنشیند و فرشته شود  مورچه تا دو �ال بر Dشت

  �ند خود را مقاوم فرض می    �ند ک دن�ال میبر خارا دارد رِد Dاِ� انسان 
  !یرد !ان �ه در!اِه خداوندان را قرض می مناجاِت بنده

  �ک مولکوِل موذ� و آغشته �ه سودجو5ی    
  ها جاروها را بدتر از فرش    سوراخ از میخ �رده است جهانی را سوراخ

  تو را الغر چون قلم    ِ�  اللهآغشته �ه غ�ار    و 
  شده     ِ� !م ات را دو واژه و چشمان

  شمار� هستم     من مادِر مختلِف شعرهاِ� بی
  دانی در مغز است     دانی در قلب و زه دانم تا زه و می

  آنان را �ه مقاِم خدایی  در5غا �ه این جهان �مانی را �ه دسِت برخی داده و
  ِ�شاند می

  و برخی د�*ر را چون مور و ملخ تحقیر �رده
  دار�  ِ� سرما�ه ِ� دروِغ Dاهاِ� هیوالیی در ز5ِر سرد�



٨٦ 

  
  میراند      خواند    می �ه براِ� ابلهان و االغان الالیی می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨٧ 

  
  

  ققنوس هم آب را دوست دارد
  
  
  ست �ه زن و مرد    �ه آسا�ش و درد ا� !ی زنده ناِم د�*رِ " تغییر"

  دهند �ه سرما و !رما تعبیرهاِ� مختلفی از آن را �ه دست می
  �ند اما �ه هر حال جسِم تو    تو را از خودت    تو را از من جدا می

  �ند     �ا خدا قطِع ارت�ا[ می
  ردن* هاِ� خو�ش می �ک استفراغ وقتی �ه �ه Dشِت سِر مسافِت م�ارزه

  �ابد یی در دوزخ را نمیهاا� معادِل صفر    �ا Dاییِن دامِن امال جز معده
  ِ� راه 5ده در ن�مهر هایی Dش�مان و بُ  زاگ جز ز5گ

   شنود ها را نمی �ا �از!شت �رده �ه سوِ� جدایی
  !یرد تفاوِت شخصیِت زن و مرد در دروِن �ک دایره صورت می

  �ند آدمی را �ه خدا تبدیل میاش     صورتی �ه !اهی �ک نقطه �ناِر لب
  من دور از درخِت عرعرم    من شاعرم    

  ها در سینی هاِ� مقدسی    �ه �ه س�مرغ داِر ارواِح Dاک و انقالب دوست
  �نند هاِ� ن�اتی را تعارف نمی !ی هاِ� حیوانی و !ندیده هر!ز د!رد�سی

  خوابید شید ودراز � در !ورشدانند    مرگ اگر  میهایی �ه  رواح و انقالبا
  مثِل وجدانسفید حتمن �اید در �نارش �اغذ و مداد� !ذاشت    ا� سفیِد 

  ِ� پ�شین     ر �ا دق�قهات متغی !ی ِ� زنده ا� هر دق�قه
  هاِ� د�*ر� را دیده پنهان و !ام ا� در Dِس هر �لمه و !ام    �لمات

  �نند �ه Dشِت سر خو�ش ن*اه می�ه مسافت و م�ارزه وقتی 



٨٨ 

  
  زنند خدا می بینند �ه !اهی پهلو �ه پهلو�ِ  ا میهایی ر  غاستفرا

  تر شدند و �می فروتن هایی �ه اگر �ا هم متحد می استفراغ
  شدند جا صاحب می شاید هم دایره و هم نقطه را �ا هم و �ک

  دانستند �ه ققنوس هم آب را دوست دارد و سرانجام می
  تهدید و خاموش ن"ند اما �ه شرطی �ه تف"ر و اکتشاف و ابداعاِت او را

  اند �ا ُدِم خو�ش     تو !ونه می خند� �ه �ک موش چه  می
  اش قطِع ارت�ا[ �ند؟ سراهاِ� در قاعده !ونه �ا حرم ِ� قد�ِس �ک َهَرم چه و قله

  ساده است    
  و  هاِ� ُبر5ده ِ� آن همه Dش�مانی ست �می نظر �نی �ه شور?ختی �افی

  ز!شتهراه �ا هاِ� از ن�مه !ی پوسیده
  هاِ� سقو[ �رده �ه آن همه سوزن 

  هاِ� Dشِت Dا زده �ه آواِز قرمِز تاِج خروس و     انسان
  هاِ� خرِس خاله آورده     رو� �ه دوستی

  انقالبیِ� Dاک و  !ی تر5ن سرمشR براِ� �ک زنده تا بدانی �ه
  شود     ست �ه �ه خdِ خوِش شعر و رؤ�ا نوشته شده می مشقی

  چشمی �ا آن امالیی دارد �ه در اندک مسافتی  واره !وشه هم و ز5�اتر5ن رازها
�ا معده  

  مقدس و رن*ارنگ     ها�ِ  در ز5ِر دامن
         !یرد     ِ� ب�ست را می هاِ� بهشتی    نمره دسته تغییر و جاودانه از دسِت ُ!ل بی
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  ِ� صفر داده است تولد از همان آغاز �ه تو نمره
  
  

  ِ� صفر داده است     آغاز �ه تو نمرهتولد از همان 
�ه تو     �ا هد�ه �ردِن عاطفه Rا� عمی  

Rخوابی نشانده است قرار� و بی ات را بر ان*شتر� از بی عقی  
  هاِ� بر5ان    از این همه ج*رهاِ� !ر5ان !یرد از این همه تاوه دِل دل می

  شان را در آغوش !رفته     هاِ� ُخردسال و قلو?ی �ه تDش
  Dا و !رسنه     زان از �م�اراِن خانه و عشR    پ�اده!ر5

  !ذرد شود    سرما از روِ� سِر ما �ه می ق میشان در در5ا غر عطش
  :!و5د رو5د    �سی �ه �سی می تحقیِر آدمی و تولدهاِ� زرد از زمین می

  هاِ� سماء و عصمِت  ست �ه ساطِع س"ه !رچه ظلمِت شب برادِر ناکسانی«
  اند هآسمان را ر?ود

  اند     و !رچه چشماِن عقیRِ ان*شتر را از جا �نده
  ها را در آغوش !رفتن براِ� سنگست  اما هنوز زمین جاِ� خو?ی

  هاِ� خندان را ارزانیدن هاِ� ُخردسال    آینه براِ� �ه بوسه
  هایی     تکراِر تDش ِ� بی و افزودن بر !نجینه

      »�ند 5�ا میها را ز  Dا�اِن ب�ا�ان �ه دو5دن در عقِل بی
  شود �ه آمیزِش دو صفر در برهوِت �اد و خِأل  ها �اورشان نمی ش*فتی

  خداِ� آغاز بی
  ها را زاده �اشد    واژه را بر ل�اِن جماد نشانده �اشد     آن
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  :ها �ه و !فته �اشد �ه تاوه

   !روه نشسته در �شتی 5د از زخِم غِم بهارانی �ه !روه�نان سرخ شو  شیون «
  نام شوند در در5ایی درونی    و �ه خاک سپرده در سواحلی !م غرق می

  شان را هر َسَحر     ناک سواحلی �ه �اد و �اد!اِر اندوه
  »َبَرد ِ� آسمان می اش �ه اوِج آبی سرخ خروسی تنها در صدا�ِ 

  ا� را �اید داد     حاال شما �*و5ید �ه چه نمره
  ردر� �ه دارند    هاِ� میل�ا هاِ� میلیونر و تانک �ه این توپ

  آیند؟     هاِ� آشپزخانه بیرون می و �اسه ها از دورِن قابلمه
  ِ� نر و  !یر�  هاِ� میل�اردر� �ه �ه خاطِر جفت هاِ� میلیونر و تانک توپ

  شان �ا هم ها� ماده
Rَسر     بی هایی و زادِن تحقیر و تگرگ و تحقی  

  ش    !و  هوش    تولدهایی بی جایزه از دسِت مغزهایی بی
                !یرند؟ عقیRِ تیز?یِن چشم می و ان*شترهایی بی
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  هللا ال و نعم و �سم
  
  

  ا�    ابر� ل�اس پوشید و از خانه خارج ِ� مزرعه �ه قصِد دیدار و �ار� 
  اش خاموش ا� در جان اما هر!ز پیدا نشد �ه چه ستاره

  �ه ناگهان این تاب �مان پرتاب    ا� از زِه رن*ین �ا چه ان*یزه
  رازهاِ� هزاران ساِل �عد!    �اِر قهار سوار� داد تنها �ه �ک جنایت

  ِ� خو�ش     !ی خشنود �ا ناخشنود از زنده
  هاِ� تازه     �ا مسرور5تاما غرقه در مش"الت 

  آورند    و حتا اگر ب�اورند قبل را �ه �اد نمی د�*ر رازهاِ� هزاران سالِ 
  شان �ا �ه آن دن�ا؟     د �ه اطرافنَبرَ  چه �ا خود می

  هللا     ا� خِس پنهان در Dستوِ� ال و نعم و �سم
      !!یر� و مارش"ار�  د�*ر �س است جن

  !ا� در سن*ی بن*ر �ه در آسمان د�*ر شهابی نمانده است �اقی    نه شراره
  شود ا�    �ا ابر�    هزاران �ار عوض می و قصِد آدمی از خانه تا مزرعه

  ا� در جاِن من خاموش شده است     ستارهچه 
  هاِ� مختلفی �ه روز� علقه �ا عقل و ارغوان داشتند ام آن علف �ه در اطراف

  شوند؟     دسته تلف می حاال دارند دسته
�استانی رفته است    �ه د�*ِر ُالفِت خاک چه �ا آن سواِر صم�می �ِ  

  هاِ� تو چشِم من در ن*اِه چشم�ند    و ن*اِه  ازدواج نمی   آب رواِن �ا روِح 
  �ابد؟    م*ر �ک جنایت     ا� براِ� ز5ستن نمی ان*یزه
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  �مان     سقdِ جنیِن صد رن*ین

  �ند؟ نمی ج�هِ� ماه را در آسمانی و5ران    تو  و مرِگ رازهاِ� هزاران ساله
  راِه دیدار� دست در دسِت هم     قصد� �ه هم

  هللا و ال و نعم     ِ� �سم مانده آیند از Dستوِ� Dس بیرون می
  شود آن جنی �ه در آغاِز پیدا�ِش هستی هم درست  بینند �ه غیب نمی اما می

  مثِل االن
  ارغوان آش�انه داشته    �ک  �ودنِ  در �اکلِ 

�طی شنوند غیبِت مار� را در Dشِت سِر ن�"و�ار�  ن میچنا و هم �ِ  
  خسته نشستهی در تاباش بیِن دو درخِت ش"سته     �ه تصم�ِم سست

  دوخته    عجول چشم در چشِم قاطِع ابر� 
  �ه دارد از پلکاِن آبی و بلنِد آسمان Dایین

  آید �ا براِ� نجات؟ آ�ا براِ� جنایت می
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  ِ� شیزوفرنی است هواِ� آلمان دچاِر ب�مار� 
  
  

  خودش تجر?ه �ی چه !فته است را    �ه چه آفر5ده است را    آدم �اید
  ا� تبدیل    و �ه خدا �*و5د ب�ا    �*یر     خودش �ه فرشته

  رو5د ده ترس و صد تزو5ر می"    �اید"این خاک و این بیل    از �اشتِن �ک 
  ها سخن    و در َرشِک �ه د�*ران �ه از نتوانستِن صیِد آرزوِ� ماهی

  !ر5د     هاِ� ناکام می زند    در غِم مرغ خدا را سر می
  ِ� آلمان     دارد    اما هواِ� شیزوفرنی حرفی آفتابی نم برنمی

  پزشک دارد     جو5ی و روان احت�اج �ه عالج
  و �ک فرشته بی برو بر!رد �ه دو �ال    

  ها را از جیب درآورد� و خورد� دانه آن ست �ه دانه سِن تو سنجد�
  ها چه جوابی �ه معده دهند و هیچ فکر ن"رد� �ه سنجاب

�  ِ� ماه�ان در �دام ِده مالقات �نند     ا مرِغ قبیله�ا 
  ش"نند     ها سِر سرانجام را می وقتی �ه جام

  ها جاودانه در ابتداِ� راه �اشند     تا شراب
  هاِ� شر5ف و سوزان و ضِد  ِ� من �ا شعله شاید هنوز وقِت ازدواِج جنازه

  ِ� آتش فرا نرسیده �اشد عفونی �ننده
  !و�م مرگ سخن میپذیرِش مندانه از  ه و شهامت�ه چنین فروتنان

  و فراموش �ه شیزوفرنی    �عنی �ه در این ظرف هم هست شیر و هم فرنی
  متردد �ه �دام �ک از آنان را بر!ز5ند    و ل�اِن آدمی دیوانه و 
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  وجوِد بیل و حضوِر دستاِن خدا رو5ی    بی ِ� س�اه �ه ن�اشد ما�ه

  �ند را سوراخ و روشن می عمRِ تف"ِر �ک موش    �وه
  هاِ� معصوم را ُپر?ار و مفید    تا هم امید و هم سفید و عمِر سنگ

  ها بل�سند     خودشان را �از هم در ظرف
  ل�س را �ه خود نپذیرند     اما هر!ز ناِم �اسه

  !اهی عالمِت سؤال !ذاشتن در جلوِ� �ک Dشت    
  ش"ند     ِ� حوض را می Dشِت حوصله

  رساند     ها آسیب می ِ� سنجد �ه دندان تهو مثِل هس
  طلبی مرگ را تجر?ه �رده �اشم     فرصت قبر و بی Dس من تا بی

  جا مرغ بودم     جا ماهی و آن این
  اش این بود �ه آن خود�ار     اما در هر دو حال خو?ی

  زد     ِ� مرا می آمد و دِر خانه خودش �ا Dاهاِ� خودش می
  : !فت شصت قاطعیت �ه چا� مینشست و �ا  �ا من می

  داند تکرار را تنها آن زِن شیر5نی می ِ� بی !ی ِ� این زنده ز5�ایی
  �نان و آوازخوانان رقص    ِ� دستاِن �ک ابل�ِس داغ ِ� تفاله �ه سا�ه

  اش نزد�ک شده �اشد     �ه ناِز ز5ِپ جامه
  چراغ و بی �"ی اش را �"ی ِ� عطِر تن پنجاه َنَفِس �اقی مانده

  ش"ل و بخارآیین     اما �ا مهارتی ارغوانی براِ� تجارتی م"عب
  جاودانه ر?وده �اشد   
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  رفتم داشتم فردا راه می
  
  

      رفتم دست در دست داشتم فردا راه می
�ا دشتی �ه هوِس حق�قت و عشR را �رده بوده است  

  اش �ا آب آمیزش     دیدم ُ!ِل مر5م را �ه در بیدار�  و می
  نموده است     اش �اکره می خواب اما در

  رسد     هاِ� بخار� �ه َ!رِد Dاِ� !رماِ� صداِ� تو نمی تالِش تراشه
  حسد     صدایی بی
    �شند  !اِه خو�ش سر فرو می از بلندجا� عالقه!ان �ا �ه ستاره

  اش را رصد �نند     رفاقت ساعت و بی تا رشِد دقایRِ بی
  هاِ� روشِن طفالنه ت زن    مخترِع ترانهمخزِن اسراِر تار5ِک آفر5نش اس

  ِ� قفل  ِ� ز?انه هاِ� حامِل دستوِر ز?ان    ش"ننده ِ� �شتی �ه مخاطره اندازنده
  شدم �م دشت می ِ� پروانه    داشتم �م ِ� در �ه روِ� بیدار�  �از�ننده

  ِ� د�*ران او هستند دشتی شورشی �ه احت�اج �ه َرشک ندارد    ز5را همه
  شراب     ند    اما بیا او مست

  �ند ثمر� دق می دسِت بخار� !رما از تنهایی و از احساِس تلِخ بی بی
  ِ� جهان چ"ید     فردا از چشِم نخستین نطفه

  ِ� حق�قت و عشR     و فکر �رد �ه �ا اختراِع دو واژه
  !ی وادارم ِ� جاو5ِد سر!یجه ها را �ه �از�  �*ذار تماِم عقر?ه

  اش دیروز خدایی سرمازده �نم    تا �اِد فتR !زارِ  �اینات را وام
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  فاتِح خاک و خاکستر و خانه هر سه فردا خواهد شده بود    و پیروز� �تابی

  اما م*ر از خودارضایی!    �ه ورِق Dا�ان نداشته �اشد    �اشد
  ا�؟ ِ� پروانه شود    و مر5می مر5ِد معصومیت    قابله خود�ار� آ�ستن می

  ِ� نخستین و5روِس نخستین اق�انوِس هستی نخستین عقدهنه رفیR    تا 
  ا� را �ه امیِد �افتِن �اغی ش"سته است آمده و هستهجا  �ه این

  صدهاهزار ساِل نور�    
  اند اش را �ا تا�ِش خورشیدشان آب �رده میل�اردها ماسک

  خود ن�ست �ه ن*اِه تو �*انه اند    بی ها آب رفته ها و جنایت جامه
  تو مخزِن اسراِر تار5ِک آفر5نش است     �ه صدا�ِ 
  ش"نند ات سر و دست می هاِ� مؤنث هر �ک براِ� سوار �ردن و �شتی

  ماند     و Dایی در در5ا جا می
  اش Dا�ان     ِ� نهنگ و دستوِر ز?ان روایی تا �ه فرمان

  ا� را     ِ� تولِد ماهی و بن*ارد تعجِب داستاِن تازه
�ا آبی زالل و متف"ر آمیزش     شا واره در بیدار�  �ه هم  

       نماید �در و �ودن و �اکره می   اش  و منفی  هاِ� مخفی اما در خواب
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  Dانسماِن جنایت
  
  

  در زماِن حال    
  ا� !شت ا� در تخمی �ا �وچه د�*ر ن�اید �ه دن�اِل �اِل حق�قتی و عشقی افسانه

  شی را شنید و سر5ع مثِل خر!وشی�اید هر چشمی را دید و هر !و 
  !ان !ذشت     !ان و مانده ار سِر !ناِه در!ذشته

  اش ِ� سرد و سن*ین ِ� Dایینی �ه خاطِر سا�ه ِ� �االیی نسبت �ه پله هر پله
  !و5د ن�اید !شت �ار است    و وزغ !رچه می تاش    جنای و وزِن جسم

  !ردد شده می ِ� چیز� !م دست و Dازنان هی در تشت    پی
  ا�     تو در تماِم طوِل عمرت فقd سه چهار �ار مرده

  ا� ات �سی را دیده ات چیز� را شنیده و �ا !وش فقd پنج شش �ار �ا چشم
  رود اش از Dارو �اال می دانی آن ناکسی �ه پول �ه نمی

  خواند     نه �تابی را می و خرد نه �تابی را می
  می ب�ابد    حق�قتی را در تخو اگر هم از سِر اتفاق 

  ِ� این و آن  مندانه �ه سفره اش را سخاوت ها� ش"ند و تکه نفاق را می
  بخشد می

  در زماِن حال هم هر �ارد� از دل و جان    
  ِ� خودش را �ه !وسفند� اجاره     حاضر است �ه اتاِق خانه

  اش مجانی هاِ� نجیِب خون  �ا حتا �ه را�*ان واگذار �ند    و �ه قطره
  ار� دهد    اما �ه هر حال هیچ زخمی �ا Dانسماِن جنایت    مجاِل سو 
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  ِ� پلکان نژاد� ِ� Dاک تان ش"ننده شود    ا� Dاس�اناِن Dاها� مداوا نمی

  هاِ� جهان نامه تماِم شناس!    !اِن در خش"ی شده !اِن آب    غرق  ا� َسرُ?رنده
  ناِم شما�ان را از ذهِن خو�ش Dاک خواهند �رد    

  ها Dس خواهند زد و ُدِر دهان ها هاِ� شما را از روِ� دانه دام هایی دست
  ها از فر5ب است   و او و افشا خواهد شد �ه فشنِگ امید را    !لوله

  وجو    او �ه در Dشِت �لمه و �وه ِ� جست او �ه هنوز در پی
  :صادقانه �ه خودش خواهد !فتآورد     از در5ا هر روز آتش و قلم را درمی

»dار مرده من فق�  »؟!شود ام    آخر سه چهار �ار هم م*ر عدد می سه چهار 
  نه    من �اغذ� بودم �ه تا �ه اس"ناسی تبدیل نشوم    

  د�ار �ه د�ار و صحرا �ه صحرا شتافتم    
  ا� شدم براِ� �ه سر منزل رساندِن �لماتی سر!ردان �شتی

  م!شت اما در5غا �ه در دشتی    در تشتی �ه ِ!رِد خودم می
  !انی �از!شته را     تا این �ه ناگهان دیدم در!ذشته

  زدند     �ه نوک �ه طراوِت تجار?ی �"ر می
  زدند اما امید و فر5ب را �ه عنواِن دو?رادراِن دوقلو Dس می

  افسانه بود     ها نامه در شناس شان !انی �ه نام �از!شته
  �*انه وجوِ� حق�قتی شان هنوز دردمند و در جست !�سو� 

  هاِ� شانه بود ِ� دندانه !ی ش"سته در
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  تقصیِر برف ن�ست
  
  

  َرستن و ُرستن هر دو !رچه متش"ل از چهار حرف است
  هاِ� برف است شان    زاغی مشغوِل �از� �ا دانه اما در تفاوِت معنا�

  خواهد     !ی رؤ�اِ� شیر5ِن جاج�می �ه می و جاودانه
    هاِ� ز5ر و   واقعیِت خشِن شن

  ها فراموش �ند اش را �ه رو�ِش ُ!ل هاِ� رو�  ناِک جارو هجوِم هول
  تر5ن !�اهان     هایی هست نوشته شده �ه دسِت �ه �تاب

  هایی هم هست    �ه چهار Dا دارند اما افسوس �ه خوانش
  ِ� َشترنج شاید مهم ن�اشد �ه مثِل سر!رمیدانند     فرِق بیِن زاغ و زال را نمی

  !ی بیرون بروند ِ� زنده ِ� �از�  �"ی از صحنه د �"یها هم �ای آدم
  اش     ِ� �ه را ُرفتن اش    برِف دِر خانه شک �ه �جا رفتن اما بی

  اش    مهم است     و �ا مهماِت �دام ارتش خفتن
  و دانستن �ه ُرستن بی َرستن از اسارِت خاک و آب    

  :!و5د می اش ِ� درون  ست �ه �ه آتِش ش"ار شده درست مثِل قفسی
  َدر س�ِم بی در این س�م!    �اِد بر5ن و اسِب تندرو را دوست بدار«

  »ومانی و    از واقعیِت خشِن خار خان تو دور هستی از آزاِر بی
  هاِ� �ه �لی مختلف !ر5زند و Dا در جهت دو معناِ� متضاد از هم می

  رسند ید�*ر م ِ� دایره �ه �ک اما وقتی �ه ناگز5ر و �از    در �ک نقطه
  ِ� علی چپ     هر �ک اول خودش را �ه �وچه



١٠٠ 

  
  !و5د �ه از د�*ر� سر است     و دوم می

  ِ� در است     اش در آستانه خدا را �ه میهمانی Dا�
  اما نه    هاِ� واال خر5دار !ان و آدم اش را تنها ارتِش فرشته و مهمات

  !ردانند ها از تو رو� برمی ا� زاِل زرnرستی �ه آینه
  آیند شان رخشان بیرون می ها� ات از خانه الی �ه مخالفانا� ز 

  تقصیِر جامعه ن�ست اگر �ه طب�عت    
  �ند    �ه �"ی ت�عیت     ِ� د�*ر� ب�عت می �ا هر �سی �ه !ونه

�ه �"ی سر�شی    �ه ذهنی روشنی    �ه ذهنی خاموشی      
  دارد می �ه چیز� استعداد� را ارمغان    و از چیز� استعداد� را در5غ

  سان تقصیِر برف ن�ست اگر �ه خورشید او را �ه �ک
     �ند  ِ� قاتل و مقتول آب می در در!اِه خانه

      
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠١ 

  
  

  حق�قت چه جنسیتی دارد؟
  
  

  ِ� نفِس خو�ش     !ی متعجب از چ�ستی زنده
  داند     ها را همه عاشRِ وجوِد ایجاز!ِر تو می ��ستی

  5ن شرا�d حتا    تر  و در غیِر انسانی
  آه را از آینه زدودن    ها را متمایل �ه مستی و ر5شه دواندن در Dاِ� راه تاک

  شنواندِن شیوِن دود �ه !وِش خدا    
  جیِب سمِت چِپ �اDشنی ست �ه در ِ� �ادداشتی تر5ن داد!ِر !یتی شاید دفترچه �ه

  فتههاِ� از دست ر  هاِ� شهیِد ساحل �ا قلبی مشورت و در �اِد شن
  �ند     ِ� قلم می مرا دعوت �ه خانه

  بخشاید ا� نمی ِ� هیچ قید� را نسبت �ه سرنوشِت جمله و القید�
  ها ُرمان ِ� عجیِب هزاران اعجاب    �اعِث الهاِم میلیون  !ی !نجینه زنده

  ها پنهان     اش در Dِس پرده اما افسوس �ه نفس
    هایی �ه فقd !اهی از َنَفِس حدسی جن�ان   پرده

�ا !ذشِت �ک ماِه آسمان و دو ساِل تقو�م      
  ِ� آن آستانی     تر خواهد شد �ه ز5�ایی خورشید �می نزد�ک

  است �ه حق�قتی مؤنث و ستان     ه�ه از دیر?از خیره ماند
      ا� خوابیده ا� بوستان

  ِ�  ِ� جاِن درخت از ضر?ه دهنده اش نجات آ�ا لت و Dار �ردِن رسالتی �ه سا�ه
  ر و توطئهتب
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  ِ� فاجعه    جاودانه ادامه     احساسی و دِل انسان از بی

  خواهد ماند؟     جزا جاودانه بی
  هاِ� فروتن     ِ� آب !ی از �ناِر جوانی آ�ا زنده

  میوه و ب�مار هاِ� �ه ناگز5ر پیرسال و بی خاک و از جواِر تکه
  !    سالم خواهد !ذشت؟    نه اعتنا و بی چنان بی هم
  هاِ� سواحِل �شورشان نان �ه تعداِد شهیداِن �شورشان را    از تعداِد شنای

�"ِر در5ا را !ی �رانه اند    اینان �ه بی �سی فراتر ُبرده �ِ  
  اند    آوازشان همه مثِل زنجره ِ� �اد�اِن مندرِس �ک خس �رده قر?انی

  ان داردهاِ� ش"ِم خران    و ز5ِر ش"ِم خدا� ا� از خواست ر5شه در زنجیره
  دارد شان از فرورفتن در جیِب حشراِت خاکی    دست برنمی و رقص

  !ی هاِ� زنده وجو!ِر چ�ستی هاِ� جست دانند �ه آن ��ستی اینان نمی
  !اِن شناهاِ� شاد و آن ایجاز!راِن موجِب وجوِد امواِج نجیب و رف�ع    زاینده

  !اِن زنگ از آینه و از ذهن     زداینده
  هاِ� مست اما هش�ار را     ستند �ه ارغوانهمان عاشقانی ه

  دارند     چه ستان و چه دمر دوست می
  ِ� داد!ِر �ادداشتی شان دفترچه و در جیِب سمِت چِپ �ت �ا �اDشن

  ِ� عجیِب هزاران اعجاب و صدها اسرار در مشورت �ا قلبی �ه !نجینه
  جنسیت پرسان �ه آ�ا در ز?انی مثِل فارسی    �ه اسامی بی

       ؟  !ل�اسی زنانه �ا مردانه را �اید خر5د" حق�قت"براِ�  آ�ا
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  Dا�اِن پ�"ِر آزاد� هاِ� بی جامه
  
  

  ِ� خو�ش     تو Dش�مان از �رداِر ضِد آزاد�
  اند�شی     آزار را ُ�شتم می ِ� بی �ه چرا من آن حشره

  اش را پناه ندادم     �ه چرا من پنهان شدِن معصومانه
  هاِ� قرمز    ندیدم اش را �ه ان"اِر مرگ ها� لرنِگ سبِز �ا
  اش را     ا� �او و قهوه هاِ� �نج نشنیدم چشم

  �ه �ادآوِر ظلمّت دروِن �شو5ی مخفی    
  ِ� Dش�مانی     نوشته دست ِ� اشعار�  حاو� 
      ها را َمِد نظر دارد ا� �ه رستاخیِز خیزا�ه رساله

  داشِت آزاد�     نخست �اید �ه رسالِت خو�ش    �عنی بزرگ
  ِ� ز5�اِ� �ردار را بپوشاند    و از داشُبرد    عدالتی !رم را در?�اورد جامه

  ا� ماشیِن Dش�مان از َنِ*ر5ستن بر �الیِن ب�ماِر آن حشره    
  ِ� خ�ا�ان دوخته مخف�انه �ه مقصدهاِ� ش"افته شده ا� چشم

  ها سبزه او حاال اگر زنده بود    شاید �ه شماِر شعرهاِ� سرنشینِ 
�ه اوِج بلندتر5ن خیزا�ه رسیده بود      

  ِ� مؤنثی و َمرد� �ه ماهیشاید �ه خدا و جهان هم �ا او نمرده بود    
�ه طعنه تسلیتی ن*فته بود      

  داِن خود داشتن و آسمان �ه تنگ آمده است از آن همه ستاره را در زه
  راتر و واالتر َرَوداش از دایره ف بختی دن �ه ش"ِل خوشییخورشید� را نزا
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  !ان آسمان بیزار شده است از وجوِد ابر� �ه جز زار� و !ر5ه بر مزاِر آزاده

  �ند زاران تبل�غ نمی ا� را پ�ِش ِ�شت ِ� د�*ِر م�ارزه هیچ شیوه
  مان �ا ن�ِض حشرات از �ک رنگ است و ما �ا این �ه از لحاxِ ذات    ن�ض

  رخشان را براِ� خود قایلمان اما رسالتی خاص و د صداِ� هر �دام
  نشینی     مان مایل �ه هم وشخصیت

  �ا اصلن جانشیِن شخصیِت خوِد خدا شدن است    
  آورد     ا� را �ه از تِن خودش درمی هر جامه  آزاد�

  داند تر5ن ماهی می ا� د�*ر را در ز5ِر آن دارد    و ز5رک �از جامه
  !یرد ها را جد� نمی !ی و روزمره !ی �ه تماِم ماه�ان مردنی هستند    لذا زنده

  خندد     و �ه ر5ِش خود و سبیِل خدا می
  اش را سرانجام ِ� �ه رنِج سال�ان نوشته شده و رساله
  سDارد     تر5ن امواِج در5ا می �ه نجیب
  تر5ن امواِج در5ا آن را بر سِر دست !رفته    �ا خود ِبَبرند تا نجیب

  مرا ُ�شته    ا� نخست  جا �ه حشره اما نه �ه آن
    سDس بر مزارم �ه !ر5ه نشسته
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  انسبزتر5ن دختِر درخت
  

  برا� ندا آقاسلطان

  
  

  قلِب من نداست    د�*ِر ناِم 
  نهاد� عالی از سوِ� خداست هم از این رو دسِت دوستان همه رو �ه پ�ش

  مِ نا !ین �ه سبزتر5ن دخترشان در فراِق آنان و ز5ِر درخِت !م ها غم و شاخه
  ها آسمان

�ه خوابی سن*ین فرورفته چراست؟      
  م*ر تنها پنجمین انجم از سمِت چپ بداند    

  هاِ� رقصنده در فاش�سم علِت !را�ِش چارnا�ان را �ه جانِب علف
  هاِ� خو�ش و مقصِد آواز� را �ه عاشRِ حمِل تابوت بر شانه

  اید ا شما ندیدهها ر  !ی معده ها و شب !ی سوتر از روزمره و!رنه دو !ام آن
  ِ� مفهوِم ز5�اِ� وجوِد نداست     ش"ل شده خورشید را �ه ناِم �رو� 

  اید     شما نشنیده
  شناسند تر از هر �ِس د�*ر� می شناسان شما را �ه ا� �سانی �ه م�"رب

  �ه شما را خ�اطان     انیا� �س
  بها ِ� بی ِ� �ک Dارچه !ی و چر�ی چون پوسیده
  �نند     تر5ن آدِم دن�ا وصله می Dَست شلوارِ چرِب �ه خشتِک 

  اش     �ه از تDش    تپد نامی در قلِب من می
  دود !ان می خونی تازه �ه ز5ِر طراوِت پوسِت ستاره
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  خرد     ا� می شرِم سیبی خودش را از مغازه

  �ند �ه ارغوانی      ارمغان عشR را رود تا و می
  ی    غنوده در �االتر5ن جایی از دعاهاِ� آسمان

  شان را نبندند  هاِ� شیر5ن اند �ه چشم ها عهد �سته خواب
  متنفر از فاش�سم و ضِد دسِت راستی  �ِ  �دام !البی ِ� تو را �ه در تا عطِر خانه

  ب�ابند
�ه تو تعظ�م �نند و دستی براِ� نجابِت پنجمین انجِم �ه �لی ب�*انه �ا چارnا�ان   
  تکان

  دهد د�شی را ترج�ح    بر د�*ر�شی میا� �ه خو  و رو?وسی �نند �ا !لوله
  هاِ� آسمانی     در خاکهاِ� پخش  دانه سالم ا� دانه

   هاِ� سن*ین فرورفته چرایی !اِن �ه خواب ا� ستارهسالم 
  !    نهادهاِ� شاد هاِ� پ�ش دختراِن سبِز ب�شه

  !    هاِ� سرشار از انتقام و ارتجاع !اِن جام ش"ننده
  !    درا زردروِ� هرزه علفِ  ان!اِن هزار  رو?نده

  تپد     تر5ن مال�ک می عالیعبیرآلوِد قلبی عز5ز در ناِم 
  دهد     پرد و ندا درمی اش �ه �امی می هر تDش
  ست    �ه از پ�ش از تار5خ تا �نون  تر5ن حیوانات تابوتی ِ� وحشی �ه نطفه
  و حقوِق انسانی  ِ� حق�قت �ننده مال دستاِن Dا� �ه بخِت تیر�مان �ا تفنگ تولِد تیره

  داده است را �شارت می
  :خوانده است ها می تر5ن شب تر5ن و ب�*انه تار5ک در�سی 

  چارnاشناسان �عنی شماشناسان    «
  عرِش آسمان �االِ� !�اهان و بی هاِ� بی دان هاِ� تِه ز?اله ا� لته
  هاِ� مهوعی �ه شما را خ�اطان     ا� لته
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  »َبَرند م�"ر?ان �ه �ار می تر5ن ِ� خشتِک ساقd براِ� وصله
  آن خورشید    ِ�  اوِج رشِد ش"وفاییوجوِد نازنیِن  حاال من بی

  هاِ� پ�ش هزارهتکراِر !ان    ماننِد  آن سلطاِن سرزمیِن اسرارآمیِز ستاره
  ام �ه خواب رفتهتنها تنی از راِه شیر�  نام و بی �از در خ�ا�اِن بی

  ن است    ام    آن دسِت د�*ِر م و دوسِت دست
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  آدرِس چیز� �ه هر!ز وجود نداشته است
  
  

  زعقل    دو خ�ا�ان �االتر از منطR!اه Dس ا �ک ا�ست
  خواه زاده و آزاد�!اِن آ ِ� �وِچ پرنده نرسیده �ه جزمیِت �قین    سِر �وچه

  زنی ِ� عص�ان را می پیچی و    دِر خانه �ه سمِت هیچ می
  ات �از    �ه نشستن بر روِ� تأمِل صندلی دعوت � در را �ه رو� خند لب

�ه ناِم عشR سخن را آغاز      
  !ذارد را می" !ی �ک و �*انه است زنده"و بر روِ� میز دو استکاِن 

  فتندها در اعماِق تار5ِک دانایی ب� حتا اگر دانه«:!و5د �سی �ه �سی می
  دد    ِ� روح از آن درخت رخت بر?ن و ترشی و �الی

  بختی دست نخواهد �افت    ز5را خاک این میوه �ه خوش
  ا� انداخته     چنگ در الشه

  نه»    �ه روز� تِن محدود و مردوِد �ک آدمی بوده است
  اش     دن�ا اصلن آن نبود �ه ما �ه حساِب فرض
  داد�م اش را �ه رفتاِر شما می افکار� را قرض �ه این و آن    ولی نزول

  تنگ و �ه جا مانده از چرِخ اتو?وس نداشته دل دلی �ا ِ!لی
  ستاند�م ِ� ص�اد نمی هاِ� زمینی و زرnرستی آسمانی را از رذالت !انِ  داِد پرنده

  خندها و ها �ا لب دن�ا اصلن آن منطRِ رهرو و رهبر� نبود    تا لب
�اشد     Rا !ور منطب�  تأمل �ا صندلی    مرده 

  !اه     ظر در ا�ستها منت دست ساعت �ه عقلی چمدان
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  روان و !اهی ا�ستان     !اهی راه

   آورد دو خشاِب مهر?اِن Dشِت �ک میز نشسته را �ه خاطر می
  خواستند مسیِر !وژnشِت دن�اِ� سفیدمو� را عوض     �ه می

  آتش بیرون ب�اورند     درونِ  و در5اِ� سر�ش را سرافراز از
  !ی �ه اقاق�اهاِ� مرده دانهخواستند �ا ارمغاِن لقِب مقدِس جاو  �ه می

�االِ� آسمان �*ذارند !وِر عشR را �ه وسیله dِعقاب در وس �ِ  
  !    اما اتو?وس ن�امد �ه ن�امد

  !    و چِه هسِت دن�ا را �ا خودش ن�اورد �ه ن�اورد
  اش نشست ِ� سرِد خانه !ین بر صندلی قدر اندوه و عص�ان آن
  رنگ    سDس خوِد صندلی شد �کاش صم�می و  ِ� سرِد خانه �ه �ا صندلی

  قر?انی شدِن دو میوه ِ� خالی    و عاقبت معلوم نه �ه چرا    بی خالی
     تواند در آزموِن دشواِر سه دهان    قبول شود �ک دانه ن�اید �ا نمی
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  !ردداگر لنین دو�اره بر 
  
  

  تتر5ن اتاِق ساختمانی �ه خواب اس تر5ن و Dایین در فراموش شده
  داند �ه عمِر ز5�ایی و مفاه�م و دانایی همه بر آب است خواب می
  هاِ� منقاِر پرنده و ا�    اسیر در م�اِن ضر?ه !ی رؤ�اِ� شیر5ِن دانه و جاودانه

  هاِ� آفر5ده ِ� سوءاستفاده تزو5ر و تهدیِد دام و    س�اهی
  !ار     اماِن تقدیِر آفر5ده ا� ُ�شته در ز5ِر تگرِگ بی دانه

  "لنین"ساِل !ذشته از ماِه م�ارِز مرِگ  ۹۲هاِ� آن  زاگ گز5
  ِ� خودشان را از دِل  بینی شده !اِن پ�ش جا ب�ایند و ستاره اگر دو�اره �ه این

  آسمان �ه ز5ر �شیده شده
  دار� ببینند ِ� سرما�ه مجدِد وحوِش درنده مالِ  و Dا�

  ار5خ؟ِ� ت این توسن آ�ا چه خواهد !فت �ه قطعیِت قانوِن فرضی
  د�الکت�ک؟    دیدار �ا ر5اِ�  و بی  �ه د�اِر رؤ�ایی

  ِ� خودش را     بدِن خود�شی �رده "ما�اکوفس"ی"آ�ا 
  ِ� د�*ر دعوت     دو�اره �ه �ک خود�شی

  ها را �ه تأمل و تکامل در خلوت �ا خواب فرانخواهد خواند؟ و !لوله
  جامعه ساختمانِ هاِ�  تر5ن اتاق تر5ن و Dایین شده در فراموش

  ها پنهانی !ر5ه     ر5اتر5ن پرده فقیرتر5ن و بی
  شان     هاِ� نقش پنهانی هم دانه و هم پرنده

  شوند ِ� توفاِن توطئه و تگرگ و مرگ می قر?انی



١١١ 

  
  شمار     هاِ� شر5ِف رؤ�ا را شهیداِن بی پنهانی سال

  زنند     در خواِب ماِه آب ورق می
  ِ� بل�الن را     پنهانی آواز و آرماِن ش"افته شده

      �نند �ا صدا و �ا صداقِت خو�ش وصله می
  مان     ا� بود�م �ه خطاِ� آماج واره هاِ� ُ!ل ما !لوله

  خواست تصح�ح �ند     خطاِ� آفر5نش را می
  ا� بود�م     میلیون ساله ۹۰ما مردماِن 
  ِ� صفر داده     مان نمره هاِ� جاودانه مغلوِب جسم �ه مولکول

  هاِ� در تار5خ و س"وت و س"وِن چراغ یته �ه تار5"و ندانس
  تر از هر چیِز د�*ر� از آسمان ِ� برِق هر منطقه دارد    ب�ش ر5شه در قطعی

  ست �ه اگر دیر بجنبد دانایی قالبی�ارد     منطR است �ه می بیاین ابرهاِ� 
  خورند ماه�ان او را �ه تمامی و سیر می

  مار و زار    در ز5ِر هر مزار    و جز استخواِن انقالبی پیر و ب�
  !ذارند     چیِز د�*ر� را �ه جا� نمی

  هایی از داِم خوابی �ه داِم خوابی د�*ر رفته     و شما دانه
  و !رچه از داِم خوابی �ه داِم خوابی د�*ر رفته    

  را در �شورهاِ� سابRِ سوس�ال�ستی برداشته" لنین"هاِ�  و !رچه مجسمه
  اند     !ی و صلیب و فر5ب را !ذاشته دهاش سرسپر  �ه جا�

  دار�  هاِ� سرما�ه هاِ� مردِم سرزمین اما �از هم مثِل سابR ل�اس
  هایی از !رگ و پلنگ و شیر دارد     نقش

  چرب و چاپلوس و " زرتشتی"و هیچ " ع�سا"�از هم مثِل سابR سیرِت هیچ 
  چاق ن�ست

  �ِک چماقیِ� د�الکت شان    در پی و نه سیره و بلبِل پ�ام
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  ِ� ت�ک �ا تاکی     ِ� قراِر عاشقانه بر هم زننده

  هاِ� این ساختمان را مست �رده  �ه هم ح�ا[ و هم �ِل اتاقتاکی 
  جا آورده    تا آماِج تیر و جهِد تار5خ زاگی را �ه این �ه خواب ُبرده    و ز5گ

    ند    ب�فت ۷�ه  ۸و از     ۸�ه  ۷و ایثاِر انسان    هر سه جاودانه از 
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  ِ� �لمات �ار!ِر ساده
  
  

  !    دردت را �ه چه ش"لی دارد �ه من نشان بده
  !    زخِم خودت را �ه پوسِت من �شناسان

  !�ند اش می !ونه دسِت دوستان پنهان مرهم را ببین �ه چه
  مها� در دل است    جوشیدِن چش ِ� اند�شه و بدان �ه از آشوِب نهانی

  هایی     ِ� �وه    و ش"ستِن هسته استوار� 
  ِ� �ک ز?اِن تازه �اد!یر�     زنند �ه جالِل سبِز جن*ل را ورق می

  ز?اِن انسان بودنماند     �ه وزِش نس�ِم تولِد دو آدِم آزاده می
  هاِ� هار     �ه !رگ اعتنا بهانه و بی زخِم د�*ران را بر پوسِت خود �افتن    بی

      ا� داشتی از سرمه ن چشمتر5 �وچک بی
  بهاران را �ه خاطِر خوِد بهاران �افتن    

  ِ� خودش را  و دانستن �ه در عصِر حاضر هر �سی �اید نخست اسطوره
�سازد  

  ِ� خودش را �سوزد    او سDس سِر موعِد مقرر    اسطوره
  آن دور از مجالِس عزا و محافِل موعظه    

  خِت مو    بدوِن خبر دادن �ه �سی ُمردداِر لذت و عص�ان و در  آن دوست
  دار    نه لیبرال     او نه �مون�ست بود و نه سرما�ه

  ِ� �لمات بود    مرهم را در خوِد زخم     او فقd �ک �ار!ِر ساده
  نمود مرهم را در َرِحِم دردها    �ه مردمان عرضه می
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  ن !وژ وشا هایی �ه Dشت رفت و ن"رد ن*اهی �ه Dشِت سر    �ه اسطوره

  تبدیل شده �ه عصا    شان  شان سفید    و دست !�سو� 
�اِک تاکی  هاِ� بی عصاهایی براِ� ستون شدن در ز5ِر ز5ر�ی  

  دستی اش را َنه هر !رِگ چاقو�ه ِ� ز?اِن انسانی �ه در هجوِم �ادها    شاد�
  اش را     ِ� متکاِ� ما�ع ِ� فهمیدن    قرمز�  شا�سته

  ِ� خوابیدن    چه ش"لی داشت درِد دیر5ِن من تها� �ا�س َنه هر پ�اله
  زد     Dا می  �ه هندسه �ه خواِص خو�ش Dشتِ 

  غلتانید؟ اش فرونمی �سته ِ� ش"نجه    ر5*ی از ل�انِ  و �وه در ز5ِر سن*ینی
  ِ� دِل تو     چه آشو?ی بود در اند�شه

  !رفت     هر چیز� را �ه �اد می "�اد!یر� "�ه 
  !رفت     غوش می�از آتش را �اد در آ
  ِ� رن*ارنِگ بوستان  �رد �ه راِز خنده و هسته فراموش می

  ِ� رزِم او نهفته است؟ ِ� ش"سِت ابد� درست در ناگز5ر� 
  دیدار �ا شب آماده �ردها� عصِر ل�اس پوشیده و خود را براِ� 

  تر5ن دوستان     ا� دانسته �ه نادره
  اند    او ِب این !لستانهاِ� نا�ا تر5ن مرهم براِ� زخِم دِل ُ!ل �ه

  آید  هندسه و �ه این چشمه �از نمی  آن پروانه د�*ر �ه این
  دار و نه �مون�ست    نه لیبرال بود او نه سرما�ه

  ِ� عطر و عاطفه و افکار بود او فقd �ک �ار!ِر ساده
  ها را در5افته ادعایی �ه ز?اِن سرِد پر5دن از روِ� سِر ساطورها و اسطوره بی

  !و5ی و  هللا ِ� هللا زده خود و اق�اِل نس�م را    دور از طالِ� زنگفراغِت 
  طور �ه خاطِر مردن بود اش همان دنس�ِم قفس �افته    و مر 
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  هاِ� !رگ در ز5ِر نوِر فانوِس چشم
     
  

  خورد ها �ه آن نمی ست    �ه سِر �عضی آموختن از تجارب سن*ی
  هایی ا در شانهداروِ� پنهان ر  نوشد نوش شان نمی و مو� 

  شان ر5شه در اسطوره و افسانه     �ه
  زند هاِ� َچرت می �ند    حتا حرف مرگ حواِس خودش را از خودش پرت می

  رنگ در سقو[ ن�فتند    و زمین و فضا نپوشند هاِ� رنگ تا برگ
  این �الهی از اشک و    آن �فشی از آه    

  جمع    ا�  ِ� �وچه جارو5ی �ادها و تجارب را در !وشه
  �ند اما آِب ُ�ندذهِن لیوانی Dالست�"ی در سلمانی فراموش می

  ِ� آسمانی را    " مشتر� "بوسه زدن بر غن�مِت صورِت آن 
      �ه براِ� اصالح �ه پ�ِش او فرود آمده است

  اش آ�ا �ه �جا ختم خواهد شد     سرنوشِت قهرمانان
  شود؟ شته میهاِ� !رگ نو  داستانی �ه در ز5ِر نوِر فانوِس چشم

  ِ� خود را     شناسی زار افکاِر ز5�ایی و �ک ز?اله
  تواند عرضه �ند؟ خواهد    �ا می !ونه و �ه چه �سی می چه

  ست �ه در روز� مرموز    ن�ضی و ذهنی در او فروخز5ده هر انسان سن*ی
  وجوِد مفاه�می را در جهان �ه او القا �رده   

  ان*یز معرفی     !ی را فرح ناک و زنده مرگ را وحشت
  ا� قرار داده     و هدف را بر قله
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  چ"ان ر5زند    ما �ا عشقی خون  �ه اسطوره و افسانه از آن ر5زر5ز فرومی

�ا آرزوهایی �اندپیچی    ما �ا سر و صورتی زخمی �ه �جا پناه بر5م؟  
�ه �ه �*و�5م �ه !وِ� زمین    !وِژ Dشِت جهانی !وژnشت است؟  

  تجارِب چهار Dاِ� !رگ     �ِ  جهانی �ه از زوزه
  آموزد نمی را هاِ� قرمز چیز�  ِ� داستان Dاره هاِ� Dاره از ِوزِوِز جمله

  اش شناسی ِ� ر5زر5ِز ز5�ایی زاید �ه غر5زه �سی را نمی
  ها را از ُچرت بیرون ب�اورد     آینه

  ن !اِن آسما جا ستاره اش این ها� ا� �ه مهره ها چرتکه و ارمغان �ند �ه سلمانی
  و

  جا صدِف در5اها �اشد     آن
  هاِ� د�*ر نه جدا ات از سرنوشِت دندانه ِ� سرنوشِت هیچ دندانه ا� شانه
  ِ�  ها را نشانده چون ُ!لی در رن*ارن*ی تکه �رده مفهوِم  خدا و آن ا� تکه

  !�سوها
  ِ� چا� بر قند     �ا هر غن�مت اسِت �ک بوسه

  شود     دِل استکانی شور5ده از شیر5نی آب می
  اش پرت     و مرِگ جارو �ه دست حواس

  ِ� جالِ� تجارِب آینه     از Dاهایی پ�ماینده
  هاِ� �ه آتش  چنان �ه د�*ر مهم نخواهد بود مالقات �ردن �ا ن"ردِن دوِد جسد

  ِ� ما �شیده
  ِ� عاشRِ آسمان     در روز� مرموز �ا آن مشتر� 

      شان ِن خانه!ا و خر5دِن ناِز !ر!انی �ه آشغال و ستاره
        ا� از �ه"شان  ِ� ش�انه ِ� �وچه �Dه جمع شده در !وشه �Dه
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  بوسه تنگ و دهان آ�ستن است
  
  

  شماِر تابنده از آسمان و     هاِ� بی آن متن
      خورنده در م�اِن دو درخت این صدها صدِف تاب

  ی استِ� �ارداِر سه تنهای حاصِل ازدواِج ز5�اِ� �ک ساحل    �ا ن�مه
  �ند اما �ا این حال آن چراغ    هر چه بر چاه َخم و در آن ن*اه می

  شان �ه نحو� �ادآوِر سِن عمِر  !اهی �ه برخی چیز� جز �ادهاِ� محِو َ!ه
  ِ� تو سالخی شده

  هاِ� من     درخشد در اشِک چشم نمی
  شت؟تواند دا !ونه انتظاِر رو5یدِن درختی را از آن می �ارد چه �سی �ه دود می

  هاِ� پوسیده را خواهد برداشت؟ هاِ� زرد و نخواستن چه چیز� جز ندانستن
  شماِر تابنده از آسمان     هاِ� بی م*ر این متن

  ها پنهان ن"رده بودند؟ ها و در جن*ِل جیب ِ� �انک دیروز خودشان را در ب�شه
  م*ر هر �ک از آن صدها صدف    

  5ددوست نبود؟سراِ� مقدِس �ک پ�غمبِر مروار  حر5ِم حرم
  پ�غمبر� �ه �ه زوِر قمه و خنجر    

  خوار  ِ� �ک موِش !�اه هاِ� خاموِش خانه ها را �ه پنجره حنجره
  !روانید    Dس حاال چرا چراغ     خوار می �ا دو آدِم موش

  هاِ� خو�ش؟ !ذارد    �ه خاطِر سقdِ جنین منت بر سِر اتاق می
  ت را سر    �ه تماِم عمر ا� بود�  خانه تو آن سالخ
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  !ذاشتی     بر ُمهر� �ه ناِم خنجر می

  �نند ا� تنها و متروک �ه حتا �ر�س و �فتار نیز از او پرهیز می خانه سالخ
  تر از پ�ش ها ب�ش شوم    سِن رسن ام َخم می من هر چه بر چاِه درون 

  هاِ� سرافراز را توصیف     ردیِف شر5ِف !ردن
  هن*ام عمر �اخته ارهاِ� عاشR و نا�ه�نند �اد� از �اد! اما د�*ر نمی

  �اد!ارهایی ب�*انه �ا �انک و �یف و جیب    ا� �انک و �یف و جیب
  !ا� سه ضلِع �ک مثلث    قیِف غافل از سرعِت سر5ِع سِن ما�ع

  جا بوسه تنگ و دهان آ�ستن است     این
  جنِس آن درخِت منتظر از دود و    

  شهوانی    در تاب پ�غمبر� شهیدپرور و شر5ف و 
  اش را هر دو هاِ� ذهن �ه مر5ِد دین و موِش سوراخ

    ها بر سر است خرابی تر5ن خاِک خانه خنگ
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�ا مسواکی در الف  
  
  

  رفت     دن�ا را دیدم �ه داشت �ا عصا راه می
�اه  رفت    �ا هر چراغ از قوه از چاله درآمده و در چاه می �ِ  

  !فت    �ا نهایِت احترام و براِ� رعایِت عدالت ِ� چراغ می از قوه �ا هر �اه
  خفت  شان می هاِ� �اغ  صرِف نظر از ز?ان و مذهب �ا تماِم ُ!ل

  �سی از Dشِت پنجره راه رفتِن خودش را در خ�ا�ان تماشا    خنده را خورده
  دنز  اش مسواک می �اِ� فارسی را در دهان حرِف الف سی و دوسDس 
  ِ� زمین    حاکم و مح"وم    جانی و معصوم �ه قانوِن جاذ�ه در5غا

  تر5ن تمایز�     �وچک عاِلم و ملعون را بی
  در دو قلِب متضاد!    دارد قید و بند ن*اه می ِ� بی بند �ه این س�اره Dا�

      !�ارد سان می طب�عت ن�ض و مرگ را �ه �ک
Rا شقای�  هاِ� دشت     دن�ا مرا دید �ه داشتم 

  ها نسبت �ه در5ا     ز نداشتِن وفاِ� قایRا
  دفاعی    عطر و عاطفه دفاع از بی اش برا�ِ  از ُ!لی �ه تنها سالح

  اش در خ�ا�ان    فقd براِ� راه رفتن ا� �ه راه رفتن از پنجره
  !فتم     نه براِ� رسیدن �ه مقصد�    سخن می

  داشتهِ� �اِغ وحش بر  و این �ه انساِن آینده خدا را از !وشه
  داشتم فروشدش را    از �سی نهان نمی قفس !ذاشته و �ه �ازار می�نِج �ا در 

  آهسته هستی را شناسا چراغی �ه �ه دروِن خو�ش ن*اه    آهسته
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  ِ� �ک هماهن*ی     خواهد رسید �ه رن*ارن*ی

�ا ِ� در5ا    نیز �ه مسواکی در الف برآمده از تضاِد هزار خروش و خیزا�ه  
  جوِ� درخت زن �ه دهاِن حق�قت ا�    بوسه جو�ا �ه دن�اِل غنچه �ه جاودانه

  ها     ا� عصا    ا� !رفتار م�اِن چاه و چاله
  ِ� �سی و دستی ِ� تو    �ه در بی ِ� خودت را �ه در تنهایی بختی قدِر خوش

  !    ِ� ناکسی �ا تو نهفته است بدان همراهی در بی
  اش ناِز آن ُ!لی را    �ه در وزارِت دفاعهاِ�  خدایی ها و بی خطایی بخوان بی

  !وزد ِ� �اِل �ک پروانه می هاِ� دیوانه ِ� رنگ !ی فقd شور5ده
  خیزد �ه نورش �ا هر �ار در چاله افتادِن من    از چاه چراغی برمی

  برآینِد تضاِد هزاران ظلمت است    و مرِگ ن�ِض اول    
  ستی اگر در5ازا�ِش ن�ِض دوم را در پی دارد    اما �ه را

  هاِ� س�اِه ماه     !ی مانده �ه عقب
  هاِ� Dشِت سرش وفادار �ماند     !راِ� قایR و �ه قانوِن واDس

  اش   دو ُمس"ن     این عدِد سه براِ� درِد دل
  اش    �ک مسواک را از �جا �ه دست ب�اورد؟  ها� و براِ� مسلِک سفیِد دندان

  
  
  
  
  
  
  
  



١٢١ 

  
  

  خارجی بودِن مرگ
             

  
  داشته نشدِن اوست اعتماد� و دوست خارجی بودِن مرگ    �اعِث بی

�اعِث ت�ع�ض و شغل و حقوقی مساو� �ا بوم�ان در5افت ن"ردن  
  اش از او رو� بر!رداندن ِ� دوم شمردن   موقِع دیدن او را انسانی درجه

  اش نارنجک انداختن �ا آتش زدن     �ه خانه
      جا �*ذارداش را � ها� داند دست شرم نمی

  ِ� تسلdِ سخِت استراِق سمع از �دام تلفن زن*ی �ه س�می بزند در زمانه
  ا� را خاک بر سر �ند براِ� ب�ماراِن مبتال �ه طال چه چاره

  ا� �شد    و �بر5تی را بر خاطره اش"ی �ناِر پنجره انتظاِر تو را می
  تر شود جهان هاِ� �ه ناحR ر5خته اند�ی روشن تا م*ر از خون 

  پذیر !اِن !ر5خته در �شورهاِ� ت�عید� و �ه نو�سنده
  و دق�قه �ه دق�قه آنان را �نترل(!اهی شغلی مثِل جارو�شی را �نند ارمغان

  )شان نهان تا م�ادا آشغالکی را دزدیده و �نند در جیب
  شان شر�ت  ها� را در �از�  هاِ� فرار�  هاِ� مرگ هاِ� بوم�ان بچه بچه

  دهند نمی
  ا�     شان میدان"ی �ا مجسمه ُخردسال�ه امیدهاِ� 

  دهند شان    قو5ی و ارد�ی را بر�ت نمی ها� �او�  هاِ� در �نج �ه بر�ه
  ِ� خدا �بر5تی    آتش �ه تاالِر تجلی در نبوِد تو    شلوار� میل

  زند     جو5ی می و این بیل ُ!لی را بر سِر !وِر حق�قت
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    استراِق سمع   اش �ه هنوز م"الماِت تلفنی

  شود ِ� دوم شمرده می و امروزش مثِل دیروز انساِن درجه
  !کی     سار از داشتِن سقف*کی و سفره !ور� شرم

  !اِن ت�عید�     هن*امی �ه �سی نو�سنده
  !    �نند !ی انتحار می !ی و از !رسنه از آواره

  !    ِ� خودت را Dاک �ن هاِ� آهنی ا� پنجره اشک
  هان را �ه جانِب قوانیِن واالِ� انسانی و آییِن ا� پنجره بدان �ه اگر این ج

  بود رواِن قوها مجرایی می
  !و�    هللا طال مبتال �ه خودپرستی و خداخواهی    و �ک قفِس َپرnَرزن و �سم

  جا هنوز دو Dاِ� شلوار بود    این ِ� خودش نمی هاِ� زاده اعتماد �ه س�م بی
  �ش است    ِ� خو شده �ا تلفن و نامه پرساِن بدِن !م

  �ند نهاد می �سمل پ�ش شغلی را �ه مرغی ن�م    جا هنوز نارنج"ی �ه نجوا این
  !ین     ست تنها �ه جاودانه و غم ا� و مرگ س�اره

  ِ� دل     !ی �ا حِس غر?تی شدید در ش"سته
  ِ� مژ!ان     !ی �ا درخشِش اش"ی بر پژمرده

           واهد افتادِ� شمسی اتفاق خ !شت و !ذارش در خارج از منظومه
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  خوار بوت�ماِر شاد�
  
  

  هر صدایی بوِ� خاِص خودش را    هر ن*اهی رنِگ الماِس خودش را دارد
  ِ� سواحِل سرِد هستی را زده هاِ� ماتم ِ� ت�م مانده اما ُدرهاِ� یت�م

  داند �سی سِر ت�مار ندارد    اسراِر وجوِد این بوت�مار را �سی نمی
  آورد از خوار� و خارزاران    شاد� و سرافراز� را درمی بوت�مار� �ه
  بندهاِ� غنوده در !ورها    الماسی را     و از !ردن

  �ند �ه خd بر تماِم توهماِت �شر انداخته    شاه و شیخ را مات می
  ِ� عشR ها را مضر �رده است �ساد� �ازار را تار5ک و جیب

  ها را در آن �*ذارد و �فروشد انو �ه دسِت �ک حیوان قفسی داده    �ه انس
  !ردد     ِ� خودش می شده !مُ!ِل هر بو5ی �ه دن�اِل صداِ� 

  :شده است غافل �ه خودش هم �ک !م
  »    !ردد ا� د�*ر می شده ا� �ه دن�اِل !م شده !م«

  ِ� امنیت و آگاهی روشن  !اِه اداره ِ� تلفن و اینترنِت من در دست تا شماره
  شود می

  امنیت و آگاهی چون سِگ هار� �ه �ه دست آورد  �ِ  ادارههاِ�  چراغ
  استخوانی

  َبرند     ِ� عشR حمله می �ه �ازارهاِ� تار5ک و �ساد�
  هاِ� من �ا �دام بوت�مار را�طه     تا بدانند �ه دانستن

  !ام �ا مروار5ِد غنوده در �دام مزار معاشر بوده است و خاِک �فش
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  شاه و شیخ را در �ک دست تا ان"ار �نند دو ان*شت بودنِ 

  تا دِر قفس تا واDسین َنَفس �سته �ماند    آزاد� فقd در قفس
  هاِ� دوردست آواز بخواند هاِ� �اِز سرزمین براِ� ز5پ
  هاِ� شما بر فراِز سِر آدمی چتر زده است بوِ� �از� 
  تان از معصومیت و الماس هاِ� محجوِب َشترنج    ا� جنس ا� مهره

  شرا�طی شر5ف و خاص     !انِ  ا� پرورده
  !ِ� د�*ران تان َپر�شنده و نشیننده بر روِ� شیروانی ها� شاد�

  آ�ا انسانی را �ه خودش �ک قفس است براِ� آرزوها و مقاصِد دست و Dا 
  اش ِ� درون  �سته

  ؟    !هاِ� اضافی د�*ر چه ن�از� �ه آزاِر قفس
  ست بیِن شاهی ملحد    �ا شیخی االهی     و چه فرقی

  شان    در5ا �ه خواب نرفته     وقتی �ه در جیِب هیچ �دام
  �ا در5ا بیدار ن�ست؟    

  توnی نه پیدا    سو� دونده و سو� و آن �ه اینِ� امواج  دهنده هاِ� مسا�قه ت�م
  ِ� آسمانی زده ِ� شیدایی    نه فکِر ت�ماِر اسراِر ماتم و در سِر هیچ ستاره

  ِ� دارو     ر5دار� !ی و براِ� خ ها از !رسنه صدف
  حتا مروار5دهاِ� یت�م و ُخردساِل خودشان را    

  غو تر از بل در ز5ِر درختی �س�ار �وتوله
  فروشند دار و اهِل س"س و لذت می هاِ� پول �ه تور5ست

  طور تا ابد ز5ِپ شلوار� �از نخواهد شد     و !و�ا همین
  الماسی از آن سر �ه بیرون نخواهد آورد    

   هاِ� مقدِس آسمانی خطی قاطع و قرمز را نخواهد انداخت �تاب و بر خطا�ِ 
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  داِ� �اُبلهَ ِ� شُ  تDه
�ه �اد رح�م نامور  

  
  

  و آِه آهک از آن است     آدم اشکِ 
  !اِن شر5ِف آن !ورستان را هن*اِم مرده !ین و نا�ه �ه شهادِت اندوه

  �ار از ز5ِر خاک درآورده     �اهالن و جاهالنی جنایت
�اد سپردند شان را    �ه اهانِت پراکنده ِ� مختلِف حزِب بدناعضا �ِ  

  ِ� عقاب و شهاب از زندان ها عطِر معصوِم تالِش شما را براِ� رهایی و آتش
  سر �ازن�اوردند    د�*ر �ه این سرزمیِن بی

  ترسد     شب است و جاDاِ� اول از جاDاِ� دوم می
  خی �ه در ناامید� آب ناشدنیها همه ُسر هستند    و ی شب است و شخصیت

  ا� بر سطِح ُسِر انجماد     ِ� تDاله اما تواند بود �ه پخشایی
  !اهی �شر را نجات دهد از سقو[ �ا سر در اعماق    

  و آهی از آه"ی Dا �ه بیرون �*ذارد و    
  ِ� خواب     راهی را بیدار �ند از شیر5نی

  ب�ستون    هاِ�  من فرهاد نبودم اما سفرم از ست�ِغ قله
  سفیر     سر و بی هاِ� بی اش �ه سرزمین در سِر راه

�ا چمداِن تو آشنا شد     "�اُبل"ِ� شهداِ�  در تDه  
      هاِ� آینده ِ� مشتی خاک و �شارِت شقایR چمدانی حاو� 

    Rچمدانی ُسرخورنده بر سطوِح ستاره و عش  
  �رد     ا� آن را �ا خود حمل می چمدانی �ه مرده
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�ه �جا رسید� و بنِد �فش �از �رد�    تو   

  داِن �اهِل اقتدا �ننده �ه اقتدارهاِ� چهارnا     ا� �اه
  ت�غ    ا� ناتوان از شنیدِن صداِ� شفاِف آب دسته و بی ِ� بی ا� ت�شه

      در درِد سبِز دهاِن درخت؟
  دایی در �ه"شانی هنوز Dس از سی سال    هَ ِ� شُ  تDه

      ُخردسالی را در آغوِش خو�ش آورد مزارِ  �ه �اد می
  "    ق�س"ِ� طفلی را �ه ناِم  ُ�شته و قاِب ع"سِ 

  اش      مغموم ِ ا� ساطع از نوِر معصوِم چشمان �ه جرقه
  را" رح�م نامور"زده است    طفلی �ه قبِر غر5ِب  س�مرغ را �ه نام صدا می

  �افته است     تر از خو�ش می چند قدم آن طرف
  آورد     اول از ترِس دوم    جاDا درمیشب است و ترِس 

  شود �اران Dاشیده می شب است و از خاکی �ه در چشِم جنایت
  رو5د    و از اهانت و ها� و هوِ� �اد  نمیفرا ا�  هیچ سبزه

  شود     ا� خنک نمی خانه موس�قیِ� هیچ  تا�ستانینِت امانِت 
   ِ� Dشِت فرماِن بلدوزر� آسمانی نشسته    آن ناامید�

�ا بلدوزِر ُپرزورش ستاره و عشR را ز5ر و رو �ننده      
  !ردد؟    �ه طراوِت تالِش �ک تقالِ� �ا وقار و �شردوست ِ� چه چیز� می پی

  خندد؟    ا� زمین قاه می ست �ه قاه �ه ابر� را �ه تِن خودش پوشیده    �ی
  اشکِ� آه و آهک و  چرخنده    ا� زاینده ِ� �ه دوِر خورشید ا� تDاله

  قرار امروِز این غ�ارهاِ� رقصان و بی!    انداخته َرشک  و بیِن هر آه و آهک
  !و5ند شمار سخن می هاِ� بی هر �ک از دیروِز اعضاِ� احزاِب ن�ِک بدن

  مو5ند     ها د�*ر نمی و شهاب و شاهین
  ر5زد      اش َپر می !یِن سرخ ز5را جایی �ه عقاب �ا ارتِش سهم
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  !تواند �ه Dا خیزد اش    نمی ر �ا اسالِم جمهور� �ا �ک شDِش جنایت

  خواهد بلدوزر دو چشِم چراِغ خودش را �*شاید و ببیند نمی
  ِ� سرِد عقِل شقایR را ِ� �االرونده از ساقه �شارِت آن آینده

  ا� واال     و پرسنده از پروانه
  ِ� رح�م نامور را آدرِس دقیRِ عطِر شاِد شخصیِت وجوِد جاودانه

     
     

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٢٨ 

  
  

  ستاره در صدف
  
  

  رود     رو� �ا دو عصا راه می در5ایی در پ�اده
  ا� خانه هاِ� درختی در �تاب نوشد    و سرشاخه ا� پنهانی شراب می �طر� 

  !ردند �ه شبی در صدفی    �ا تو آشنا شده بوده است ا� می �ه دن�اِل ستاره
  �ند ی درآمده فرار میِ� سوس" جاDاِ� �فشی فرزانه از النه

  داند �ه �ک آواره چرا �ه تار5"ی را مادِر جنایت و ناله    و می
�ه هر راِه ن�"ی �ه �*ذارد Dا      

  اش از آِن سنگ و نیرنگ خواهد بود و     Dاداش
  سرش را خواهد ش"ست دو آه    

  شود را     ا� �ه بر میز� در اتاقی �ا َپر� نوشته می نامه
  انِب مرغاِن در5ایی خواهد ُبرد؟    آ�ا �اد� �ه ج

  دوزد جایی می آ�ا �سی �ه چشم در چشِم درشِت �ک هیِچ همه
  !ی و ناامید� را خواهد ش"افت و    از دروِن آن دو افسرده

  ُ!لی خواهد ش"فت؟    
  اش خداست �ند �ه نخستین �فاِش عاَلم �ه نام �فشی فحاشی می

  شان عصاست؟ ته و در دستشان ش"س ها Dا� پرسد �ه چرا راه و می
  هاِ� درخت �اید شراب بنوشند و چرا پنهانی سرشاخه

  خانه �*ردند؟ تر5ن �تاب �ه دن�اِل �ه آب  هاِ� اعماقِ  ها در صدف انسان
  ِ� من �ا رأفت و شرافِت تو را     آشنایی
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  ها در5دند شیران و پلن*ان �ه دندان !رفته و ُبرده و �ه خوار� بر رفعِت �وه

  !ان را چر5دند     عِت آسمان عشR و ستارهدر وس
  شان برخی در  ِ� بدن و �ا استخواِن ش"سته هاِ� سماء سقو[ �رده سنگ

  ها خز5ده و خ�ا�ان
  برخی عصا �ه دست مقصِد خود را در پ�ش !رفتند    

  ن*ار5د تعهد� را می ها خواب و بی ا� َپرهایی �ه در تشک
  آر5د ید� را میا� َپرهایی �ه امید را ُبرده و ناام

  دانید �ه �ک سوسک     چرا شما هنوز نمی
  هاست؟    سوس"ی �ه Dشِت میِز تحر5ر� نشسته مادِر ظلم و ظلمت و سوراخ

  دوخته آید" �ور� "ش"افد    تا در ُ�ِل �یهان     را می" چراغ"ِ�  واژه
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  خانه مرغابی در �تاب
  
  

  مطای�ه �ا موج و      مرغاِن در5ایی �از� �ا آب و  
  زدن �ه صدف را �نار !ذاشته     طعنه

  خانه آمده بر صندلی و Dشِت میزها نشسته     �ه �تاب
  اند     �ه دن�اِل حق�قت و غرِق مطالعه

  تر است     ها از سنگ سنگ اما در بیرون سِر �عضی
  خرند هایی انسانی را براِ� خودشان می �عضی خرها از خر خرترند    ولی نام

  جوشد ا� می ا� در دل    چشمه ِ� اند�شه از آشوِب نهانی
  پوشد     ا� از ِمه را بر تِن خو�ش می �سی جامه

  تا چشِم من چشماِن تو را �ازنشناسد    
  ِ� تو �االتر �شمارد ِ� من نژاِد خودش را از نژاِد مژه و مژه

  و پرنده پرزنان و نقشی چند از پرده را �ه منقار!یران    
  خانه بیرون نزده     �تاب �ِ  از پنجره

  ن*مارد    چرا این شمع ی!ی همت هایی فرشته ِ� نام �ه خر5دار� 
  جهت خاموش �رد     هاِ� جوان را بی !ی آن شور5ده

  ها ارمغان؟ ها و �ه صدف و تنها سرما و دود را �ه جوانه
  اش Dشت ِ� دانایی ِ� در5ا    موج �ه در5ا و �ه !نجینه چرا �ا �ک طعنه
  ها را فراموش �رد؟ ِ� مرجان ِ� ُ�شته و رفته و Dشته

  ا� �از�     آبی �ه �ا مرغ و لغت �ه صورتی حرفه
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  اش ُ"نِد چاه�ند    از چه نَ  و لعنتی ابد� را نثاِر تور و ص�اد می
  �شد    و دود�     دلو� شاعر� ما�ع و شفاف را فرامی

  روشن    را ها  !ی و شمع دو�اره شور5ده
  در م�اِن دو واژه  شده و پروانه و مرجان را �ه تابی �سته

  ا� ِ� �االیی چوِب هیچ پله!    �ند    نه در دروِن �تابی دعوت می
  ا�    نژادش واالتر ن�ست    !رچه در خرجیِن خر�  ِ� Dایینی از چوِب هیچ پله

  ست تر    از ستاره و سروِد د�*ر�  ستاره و سرود� ب�ش
  اش ِ� هر َنَفس ا� �ه از Dاکی ا فرشتهه و در برخی نام

  تورها ش"افته    ماهی و مردم رها    
  رود بر �اد اش می �اد    دودمان هاِ� ملعون و بی و ص�اد در ز5ِر سنگ
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  داند دانستن نمی
      

  
�ه تمناِ� پیوند    و ساختِن پلی براِ� عبور از خو�ش  

  !ذارد     تالش می اش را در دستِ  تقال دست
  ها رسد �ه نرسیدن رود و می !ذرد    می ِ� د�*ران و از جاِن خو�ش می از نفی

  شود بر پنجه     �ه Dایی �ه هر چه بلند می
  �ند انسان را ش"نجه     رود و می شاخه دورتر می

  ا� Dشِت میِز تحر5ر نشسته    و قلِب نرِم حر5ِر پرده ستاره
  د از شنیدِن خبرهاِ� نر�    خور  آرام تکان می آرام

  �نند    و5رانی می �ه پدرساالر� و فرزندُ�شی و پل
  شخصیِت د�*ران را نفی و س�مرغ را تحقیر    

  �نند     و خود را �ه عنواِن خدا معرفی می
  نوازند     هاِ� عاَلم تمناِ� پیوند و عدالت را می تماِم نی

  ها از تن*ه و تهاجمِ  ِ� !ذِر �d ها از خود براِ� ثبِت سر!ذشِت خونی شاخه
  خنجر

  آ�م �نان از اعماِق عقِل ِمی فرامی سازند    و من ُغلُغل قلمی می
  ِ� خبرها     نوشانم �ه �ود�اِن آغوِش تشنه می

  روم از دوِد در خرافه و فکِر ایجاِد پل و پیوند و پ�مانی تازه را    و دور می
  زایی ِ� �ور�  دار�    نیز از سرمه ا�هسرمُپرَ!رِد ناِک داِس  از سرماِ� هراس

  ان*ارد     �ه خودش را سرمد� می
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  ها �شش دارد     جا در چشِم انسان ِ� در5ا همه ز5�ایی

  ِ� تیزچنِگ پنج     جا معنی    �ه پنجه اما بخشش فقd آن
  ِ� شش    ا� هشت !ناهی نابخشودنی را مرتکب شده �اشد در حRِ چهره

  پلدراِز ِ� سرنوشِت  �از!شت    ا� سازنده و سوزنده ا� جاودانه در رفت و
  ا� بر دو Dا ا�ستاده اما انسان نشده    ا� هفِت سرن*ون    

  ِ� تو آ�ا تا ابد خورده دو خdِ ش"ست!    عالمِت ن*وِن پیروز� 
  حق�قتی نخواهد ُبرد؟     ِ� خاِل صورِت �*انه راهی �ه نقطه

  اِ� خود    ها آ�ا آزاد در انتخاِب ُنتی بر  نی
  و پهناوِر �وه     ِ� عضالنی و عظمِت پدرساالر� 

  و هاِ� ُخردسال ِ� سنگ دست برنخواهد داشت آ�ا از �شتاِر آزاد�
  هاِ� شیرخوار؟    س�مرِغ من �جاست؟ �ه زندان افکندِن نورافکن

  �ند؟     عقِل ِمی چرا ُغلُغل    پ�اله چرا انقالب نمی
  !یرد     ه منقاِر خو�ش نمی�ادها را � چرا این پرده آن

  افکند؟     هاِ� عدم فرونمی َبَرد و در دره نمی
  در �شِو میِز تحر5ر�  رنگ !اِن رنگ تنگ است جاِ� ستاره

  �سدهاِ� خودش مسرور و مست ون نو�سد و از می �ه �طی بر آن چیز می
  شود می

  آه ا� تقالیی �ه خورشید و    ا� تالشی �ه ماه هستید    
  ها و �وشش ها اشR و معشوِق ُپرشوق    ا� سرشار از �ششا� دو ع
  !  داند د�*ر    حتا خوِد دانستن هم نمی ِ� نرسیدِن شما را �ه �ک راِز ابد�
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  شیر �ا خd؟
  
  

      !یراند �بر5ت !اه تنهایی را �ه می
  شود     نصیِب تو می هاِ� هنر !ی �رانه ُدر و در5ا و بی

  نشیند �نان بر ل�اِن او می هو س�*ار� خاموش و اند�ش
  دار� است �ه ناله و سردردش همه از آهنِگ نامنظِم ن�ِض نظاِم سرما�ه

  هاِ� سن*یِن �وه ات �ه خیر ا� ص�ِح برآمده از Dشِت اند�شه ص�ح
  جا آمده براِ� شرِح دن�اهاِ� هنوز ن�امده مو �ه مو ا� �ه این

      ا� دانسته �ه در هر امتحان و هر �جا مردود است
  اش از دروغ و از دود است     درختی �ه ثمرها�

  !یراند �بر5ت    وحشِت خألیی چشم !شوده !اه تنهایی را �ه می
  فر5اد� خاموش در دشت َپر ر5خته    

  اند در نظاِم  �ه نصیِب د�*ران �رده هایی ها و نفر5ن و �ه Dاداِش ننگ
  دار�  سرما�ه

  �نند سار می گهاِ� �ه آگاهی رسیده خودشان را سن سنگ
  ات خورشید     ات �ه خیر ا� آسمانی �ه طفِل قنداق شب

      �ند هر ص�ح خودش را خراب می
  َبَرد خانه �ه خانه و ظهر �ه ظهر     خراب می

  اش     این س�*ار مرد� را �ه روز� ل�ان
  اش     مخزِن ُدِر ز5�اِ� دن�اهاِ� هنوز ن�امده    و ن�ض



١٣٥ 

  
  رن*ارنِگ سماوات بود     ِ� آهنگِ  مظهِر هماهن*ی

  اش را ها� زمانی هستم �ه تمایِل شوران*یِز ترانه ِ� آن درخِت بی !ی من آواره
  اش را هاِ� رن*ارنگ ها و دوستی اند    آشنایی ش"ارچ�ان تور نهاده

  اند     �اران �ه تاراج ُبرده آن مرگ
  ا� تنها و فقیر     اش شانه درختی �ه در اندوِه !�سو� 

  !ان از جوان تا پیر ِ� پرنده ِ� دسِت �وچیده � �ه �ادآورندها شانه
  ا� قهوه نوشیده خیر !فته    �ا او پ�اله  �ه  هر ص�ح �ه ص�ح نخست ص�ح

  رانی دار�    خطی از دل بر �اغذ می از درِد سِر هنر برمی سDس تو سر?ند
  رسواِ� س"همسِت س�اسِت  ِ� اقتداِر شیِر س�اه ِ� درخشنده !ی !اه از درنده آن

         �نی َش"رزدایی می
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  !ذرد !ناهی �ه از خودش می
               

  
  رسد !ذرد    نو?ت �ه �ه ما می !ناهی �ه از خودش می

  دزدد ها را می خواهد    و هر چه این �فش راه شما را اعدام شده می
  َبَرد و     نه ر5*ی ش"ایت �ه پل�س می

D س می ش�مان امواِل مسروقهنه �تابیD ه ح"ایتی�  دهد ِ� چشمی را 
  ِ� زمین را مثِل توnی در دست !رفتن و صاحب شدن �ره

  ست �ه چاِ� د�*ران را تلخ و     ِ� قند� �اِر آن ح�ه
  و اش"ی �ه چ"ید و رفتخواهد     شان را ُپر از حقارت و تفاله می !ی زنده

  �ند را !م می اش در5غا �ه د�*ر راِه �از!شت �ه خانه
  در طنابی �ه صفی سفید و طو5ل است   

  اندازد     ا� !ناه را �ه !ردِن !رِه د�*ر� می هر !ره
  �شد     نافرمان می  ِ ن وا� آه از دسِت !رد و هر د�*ر� 

  !اِن اعدامی     ام    ا� پرنده تان �ه جان ها� پناهی درِد بی
  هاِ� جوشیدِن اشعار و معانی     سرچشمه ا�
  تان را     !ی تکراِر �از� �ا زنده �ه توِپ بی ا�

  شما �ه من �*و5ید �ه آ�ا این زمینزنید     در توِر ز5�اِ� حR و حق�قت می
  خدا�ان    فر5اِد  بیِ� دهاِن  �ه خودش ُتِف پرتابی

  !ان است     ِ� فرشته ِ� آسمانی ِ� تغذ�ه �ا تفاله
   ر ز5ِر �اِل خودش پرورد؟!ونه موجوداتی اثیر� ماننِد شما�ان را د چه
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  و چرا این قطره اشک    

  آورد؟ اش را د�*ر �ه �اد نمی مادر و دامِن نورانی آن چشم
  جا بوِ� شعر و علف درهم پیچان و    !اوها شاعرانی زرد هستند این

  ِ� آِب ز5ِر �اه     �ه بی سر و صدا و �ه شیوه
  ر?ایند و     هاِ� سبِز خاک را می ایده

�  �نند     ه ناِم خودشان چاپ در آتش میآن را 
  جا ماننِد هم�شه و ماننِد پ�ِش رو    ققنوسی را �ه پل�س است این

  زاِد تو در آینه از دسِت همحتا خرند    و در5غا �ه  �ا پول و رشوه می
  ِ� !ردِن نجات از ر5سمان و     براِ� رهایی

  !ناهی !ناه و بیِ� تِب تو از تابی ب�مار در م�اِن دو درخِت  تبرئه
  !آید �ار� برنمی
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  �ارهاِ� هنر�  شاه
  
  

  در شهرهاِ� زمینی ارزشی واال دارد �ه ِ� �ک انسان �اِر هنر�  شاه
  ها     !اِن �ه"شان هاِ� آسمانی و پ�ِش فرشته در ب�ا�ان

  یتی نداردتر5ن اعت�ار� و جزر� از جذاب در در!اِه شاهاِن آن �اال    �وچک
  ا� دوردست �ه راه افتاد و چپ و راست روان ِ� تو از خانه سا�ه

  تر5ن اثر� از تو را ن�افت �اال و Dایین پو�ان و پرسان    اما �وچک
  �"ی و نو?ت �ه نو?ت �ا تور� پنهانی صید  ما را �"ی" تنهایی"در5افت �ه 

  �ند می
  �ند ها قید می را در غزلاما براِ� خالی نبودِن عر5ضه    �اد و �اد!اِر ما 

  �اِر هستی ـ     تر5ن شاه انسان ـ این عظ�م
  اش را �ا عشR تنظ�م �ند     تر آن �ه ساعت شا�سته

  اش را �ا خود بردن    هن*اِم خروج از خانه و نه فراموش سا�ه
  رود     فرهن*ی از دیوار �اال می ز5را وقتی �ه فقر و بی

  ت پذیرد    تواند صور  هر جنایتی در ح�ا[ می
  تواند بنشیند     هر خ�انتی بر صندلی می

  ِ� پلیِد این هستی     ِ� Dاهایی هم هست در پهنه !رچه Dاکی
  هاِ� ز5�اِ� هنوز ن�امده ِ� جهان Dاهایی مغرور و سرسپرده

  ا� اما چه فایده؟ آیند    فایR آمده ها فایR می ها و حقارت �ه بر تماِم پله
  !ان از تا�ش اند    ستاره ا از �ار افتادهه �ه �ا مرِگ تو ساعت
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  !ان از پرواز     اند    پرنده �ه �ا مرِگ تو !�اهان از رو�ش افتاده

  ِ� درد    ا� برآمده از د�ار� دیرآشنا ماه�ان از شنا    ا� زاده
  خواِب نجواگر ساراِن وس�ِع اش�اح و ارواح    آن بی ا� ص�اِد سا�ه
  در5ا     �رانه    آن آن نجیِب بی

  ست    �ه تنها دو عشRِ جعلی ا ِ� ُپراسراِر انسانی ِ� ز5�اِ� هستی !ی ساحرانه
  از جنایت    جزر�  ِ� جهل    �ا ن�م �ک جرعه

                ست اش �افی ا براِ� از اعت�ار انداختن
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  ِ� شاِد رقِص عزاِ� برف برنامه
  
  

  افتند بر خاک  خورند از لب    می استه لیز میمطلب این است �ه ُلغزها ناخو 
  تلفِ{ ناِم شما براِ� آب مساو� �ا مرگ است«:�شند فر5اد �ه می

  تان را ستون از جنایت    سقف از نابرابر�  شما �ه ساختماِن خانه
  تان المپی قرمز است �ف از تحقیِر شخصیِت آدمی    شما �ه َ�له

  سبز     ها�ِ  خواهاِن ممنوعیِت عبوِر اند�شه
  ِ� آرزوهاِ� سفید و آبی     !یر�  دست

  »�ابی شما �ه خواهاِن اعداِم آوازهایی �ه هستند �اعٍث �ام
  تنِگ دیداِر ما هستند    و صندوق ها و Dستوهاِ� زاغ فوِج فجا�ع دل
  ِ� شاِد رقِص عزاِ� برف    و زمستان انسانی ُپر از برنامه

  �شی از �أس �ه دست و �ا دست ن   �ا �الهی سفید بر سر و    بدنی لرزا
  اش در Dا     �ک جفت ناامید�
  ا� مطلوِب خورشید� �ه َمطلِع شعرش سر در �ماِل مطلR  هیچ مطلِب زمینی

  دارد ن�ست
  اش هاِ� پلیِد سنگ ا� �ه از Dا�ه خورشید� خروشیده بر خانه

  زند امی َپرnَرمیاش    �اِد �بوتراِن اعد ها� ِ� �ن*ره دانه ِ� دانه اعتنایی تا بی
  رو5د    هایی �ا چراِغ سبز می اش    علف و از فروافتادِن فر5ادها بر خاک

  !انی �ه تشنه ُ�شته شده    ا� آب ا� آب    ا� تلفِ{ زالِل ناِم پرنده
  شان دیدار �ا عز5زان مند� �ه بی هاِ� عزت تن*ی ا� رو �رده �ه سوِ� دل
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  �ع سرهایی از سنگ دارند�ا این جهان وداع �ردند    فوِج فجا

  ها و  شان از صندوق  تقصیرانی �ه �تاب و ُلُغزشان تأثیر� ندارد �ه حاِل بی
  آیند Dستوها سرافراز بیرون می

  ِ� ر5اضی � ست �ه بداند    �ه آ�ا دو خdِ س�اِه عالمِت تساو  �ا ا� حال �ی
  هاِ� قرمز !انی صف �سته در Dشِت چراغ �ا دو Dاِ� نازِک پرنده

  قیچی    �ا چاقوَسر    ارت�اطی دارند �ا ندارند؟ !انی �ال هپرند
  دادهاِ� زمینی    در چه زمانی ِ� �دام �ک از رو�  و زمزمه
  !اِن عاشRِ آسمان  زِن ستاره ِ� ِسحران*یِز ار�ستِر چشمک !ذاِر ز5�ایی آ�ا Dا�ه

  اند؟ بوده
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  هایی �ه چشم دارند ها و !لوله �مب
  
  

  بخشاید    ز5را تِو زمانی �ه مرا ُ�شتی     او تو را می
  ِ� پیر     ست �ه مرده است    �ک Dش�مانی دیر� 

  دو �اِر دشوار را بر دوِش خو�ش �ه ناکجا ُبرده است
  الِ� ابرها سر �ه بیرون آورده و �ه زمین ن*ران ا� !ران از ال�ه و فلسفه

  �ک دو سیر دانایی    «:و !و�ان �ه
  تر است از هفت هشت �یلو عاطفه تر و �ا ارزش ر �ار �ههزا

  :و پرسان �ه»    سوز�  از ده دوازده من دل
  اش �ه نسترن  از تهدید �ه مجازاِت الله �ه خاطِر عشRِ آتشین«

  »و از سین و جیِن اسالمی آفتا�ه �ه دست    �دام مستراحی سالم َرست؟
  ا ُ�شتم    بخشایی    ز5را مِن زمانی �ه او ر  تو مرا می

  ِ� پیرش     ست پیر و Dش�مان    و از Dش�مانی دیر� 
  دانایی و سرزده �ه آسمان     �ه رنگِ  ینرو5یده پ�ما

  ست؟     ِ� عشR چی فرموِل ش�م�ایی
      انتها از ایثار و ِ� ر5سمانی بی �ه این شلوار آو5زه

�اِر آن قافله دراز و �س�ار دشوار است      
  ها !ذشته ِ� !ور� �ه ناگز5ر درآمده    از دِر د�ان لسفهو شتر هر �ار از ف

  �ند     !ان را خر5دار� نمی اما جز سر!ذشِت سبِز در!ذشته
  شغوِل هم و م در آن الله و نسترن دست در آغوشِ  هایی �ه دان جز �ه ُ!ل
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    بوسه   راز و ن�از و 

  ارندهایی �ه چشم د ها و !لوله داند �ه �مب �ند    و می نظر نمی
  دانند     ِ� خشم را می و فرموِل ش�م�ایی

  شان    سرnیچی     بر دوش !اِن آسمانی از اوامِر افسرانی فاقِد ستاره
  �نند     و پیچک و دیوار و عاطفه را �شتار نمی

  ا� مؤنث و     مخفِف سفید و سفِت سینه" سین"
  ا� الکلی است     ان*یِز نوشا�ه اسِم نشا[" جین"

  آورد شان را �ک سینی امشب براِ� تو می در5افِت هر دو�  �ه �شارتِ 
امشب اگر آسمان ُپرستاره و    در زمین د�*ر اسالم مترادف آفتا�ه ن�اشد    

�اشد    !  
  زا را براِ� �ه �فرستم؟     حاال من سطوِر سخت و معطِر این شعِر مستی

  ان را �ه مبدِأ پذیرند و آن ها د�*ر نمی ها را Dُسِت دروِن آدم �ه �فرستم
  دهند شان رجعت می حر�ت

  جا �ه �سی �سی را ُ�شته است     �ه آن
  ِ� Dش�مانی افسوس     و فرموِل ش�م�ایی

  !اش را از دست داده است �ه د�*ر �ارآیی
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  افتد �اال �ه �االَتَرک می
  
  

  �لمه بر خاک !ِر خود    �لمه هاِ� و5ران قطره تقالِ� اصیِل قطره
  �نند     �نند    ُ!ل را معنی می معنی میُ!ل و 

  شان را اصالح ها �ه خودشان ن*اه    �جی و �ور�  و بدین طرR5 طر5قت
  �نند     و فواره و فوجی از ن�"و5ی را در �اغ وا می

  !ان اشعاِر آسمانی و نثرهاِ� زمینی را �ا هم پیوند  پرنده
  هایی     دهند �ه �وشِش �وشک ولی اصلن !وش نمی

  ها قطره ِ� قطره هاِ� قر?انی شان ارتفاع و ن*اه و طال    بن�اد بر عفِت رگ �ه
  �اران ست و از ُش"ر�    این نصیِب �لمه و ُ!ل ا� ها از ِش"وه تار و پوِد جامه

  ِ� ابروِ� �ِج �مانی زارها ص�اداِن �اران    و آن ارزانی ِ� �شت !ی براِ� تشنه
  !ی �رانه اش از بی در5ایی    �ه �رانه ست �ه ا� اش �نا�ه ِ� چشم �ه !وشه

  نشانی اش هست در بی جو5ی    �ه نشان ِ� حق�قت نیز �ه آن نیزه
  افتد افتد    �االتر �ه �االَتَرک می ها هر چه �ه �االتر می تقالِ� قله

  جا �ه ابر� �ور عین"ی دود� را �ه چشم و     �ه آن
  عصایی �ج را در دست دارد    

  نی و نثرهاِ� زمینی را �ا هم پیوند داد�    و �ا هر پیوند�تو اشعاِر آسما
  ها را و5ران �رد�     هاِ� هم�شه در آغاِز راِه طر5قت پل

  ها     و اعالم �ه �وشِش َعَلِم فراِز �وشک
  نشینان �ه جایی نخواهد رسید �شِش ز5�اِ� ستاره و ستاره بی



١٤٥ 

  
  ا�م ما     �ه جایی نرسیده

  تر5ن چیِز عاَلم  شاد از داشتِن مهم تن دلاما �ا این حال نداش
  چیِن حق�قت تراش و خوشه ست آزاده و خوش �عنی مداد�

  �ه در آغوِش سفیِد بخِت خلوِت !رِم �اغذ�    
  رود !ر می ِ� شورش تر از آسماِن هزار بیدار�  ِ� خوابی آبی �ه شیر5نی
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  پزش"ی سنجابی در مطِب دندان
  
  

  ام را �از �ردم     ندلی �ه نشستم و دهانبر ص
  :ام آغاز    و !فت �ه ها� ِ� دندان آن سنجاب �ه معاینه

  هایی �ه نشانی از مرارِت تو دارند     حرف و ح"ایت«
  تر است اش از همه س�اه �ک غاز هم ارزش ندارند    و این دندانی �ه بخت

  »استِ� عمه  امشب �ا احت�ا[ میهماِن ح�اِ[ سرِد خانه
  آورد     ِ� تو نمی َنَفسی خبر� خوش را براِ� بینی

  دارد آسمانی ستاره و �اسمینی را �ه تو ارزانی نمی
  اش را �ه تو نبخشیده است !ی دیوانه" هاملت"چرا �ه 

  مانده و در اند�شه پیر     ا� در عاطفه عقب
  "    ش"سپیر"و " !وته"ا� نخوانده هیچ اثر� از آثاِر 

  نوِر خورشید را صرِف مصارِف چشم و �اغذ ن"ردها� �ه مخزِن 
  ها !ذاشتی ها و مر5ضی !اِن مرارت جا براِ� �ه جا مانده ات را این اما سا�ه

  اش را �از �رد پزش"ی �ه نشست و دهان ِ� دندان آن سنجاب بر صندلی
  ا�    سخن از َسِر خدا شدِن من را آغاز خوار�  بوِ� هیچ !وشت و !وشت

  از �رد    !ی را � هاِ� در دیوانه �"ی !ره و �"ی
  ِ� خ�ا�ان هم �ه رفت     و دوِش حماِم خانه �ه خش"ی

  اش  هاِ� لحظه �ه لحظه ِ� الهام ِ� فراموشی �ه م�ادایی
�ا خود مداد و �اغذ� را حمل      
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  هاِ� !ر5انی داشت     و دلی در !رِو عشRِ !روِه !ره

  پزش"ی     نشسته در اضطراِب اتاِق انتظاِر دندان
  !اه و در هیچ م"انی     مالقاِت ما �ا خدا دست نخواهد داد در5غا �ه هیچ

  ِ� هاملت را قرض ن*رفته    و ندانسته �ه �ک غاز !ی ز5را �ه خدا دیوانه
  ِ� در5ا در ارت�ا[ است جا �ا �حراِن �حوِر شعر�  جا �ا جیِب آدمی    و آن این

  ماِ� قالی    ن ِ� نخ ِ� خالی    ا� سا�ه ا� صندلی
  ِ� انقالِب سرِد ساِل  ِ� فرزندانی �ه در حول و حوِش ایرانی حاال د�*ر از عمه

�ه دن�ا آمده بودند ۱۳۵۷  
  در ز5ِر خاک نه �اقی مانده است دهانی و نه دندانی  
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  شمعی خاموش در ن*اِه من
  
  

  دارد شمِع خاموشی �ه در ن*اِه من است    بدِن تو را �م
  شان نم دارد    و نبودِن ناِم ستاره در هر متن زمین و زمان چشم

�ه این جهان �ارد    از آن در �طِن �لمات �ور� را می Rجایی �ه عش  
  ِ� اعداد �ه وجود آمده  در جدوِل �ه هم نزد�ک شونده و از هم دور� �ننده

  است
  جا از هم تفرR5 و �ا هم جمع جا و آن ها این اجزاِ� جان

  و اتفاقات �ه !ورستان �ا !لستان    
      روند دق�قه �ه دق�قه براِ� تقس�م �ا ضرِب خودشان می
  شمعی رو5نده از خاک    متلِک معطِر �بر5ت    

   شو5د ِ� خو�ش    �ه ش�انه تن �ه نوِر ماه می و ُ!لی جوان و مست از ز5�ایی
  پذیرد ما شو5ی �ه جز شعر و اند�شه را براِ� خود نمیا

  راهی �ردِن د�*ران    �ه !ردِن من !رچه �س�ار سن*ین �اِر !راِن هم
  تر از عقیR     اش چا� را رن*ین ها� اما شیر5نی

  �ند    نه از جدول     !ی را معطرتر از ِهل و دارچین می و زنده
  هایی �ه در برابِر دور?یِن تلو5ز5ون  !رگ اند آن بره �ه از جن*ل آمده

  َبرند رو� از اعداد می آبُبرند     را ُدم می انسان را َسر    خدا
  ها ُغل و زنجیر زده     ها را در زندان ها و قصه متل

  فروشند     ها می قفس �ا �ا حالی زار در �ازارِ 
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  !ان چه �اشد؟     �ند �ه ناِم خاِص ستاره چه فرق می

  ها    تنیده شدِن متِن دشواِر هستی است مهم در ز5ِر تا�ِش نوِر آن
  ِ� پیِر عصایی !وژnشت    �ه هن*اِم �ور� است اهم دفِع حمله

  اش     شمعی شورشی �ا غرابِت خاموِش شمایل
  از !لستان و !ورستان !ی    در !ذر اش �ه مرگ و زنده سان �ا میِل �ک

  دق�قه �ه دق�قه از خودشان پرسان    �ه آ�ا اعداد جدول را
  ات را �م دار�  بدن �ا جدول اعداد را زاده است؟    و تو �ه

  اش این ن�ست �ه او را در !ور !ذاشته    و بی او آ�ا دلیل
  ا�؟  جا آمده �عنی �ا من �ه این
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  ِمهی در َشترنجی
  
  

  ا� جار�  اش جاده ا�ستاده است غاز� در نماز�    در سجاده
  در اتومبیل و Dشِت فرمان جانی جامد    

  ز� �ا ُمهر� ب�*انه �ا ِمهر و ماه    و ِمه در حاِل �ا
  ُمهر� تراشیده شده �ه دسِت �ک تمساح    

  داند     طعِم شیر5ِن اشک را آن چشمی می
  نظر� انداخته     یِ� شوران*یِز عشق �ه ِمی ی�ه در مطبخ

      هبرداشتا� را  ها آواِز فاخته دان از آشغال
  و دانسته �اشد �ه �ک طب�عِت واال    

   هاِ� خو�ش است ِ� آفر5نش تازه �ِ  ها و متفاوتی ِ� فواره ز فراوانیمست ا
  �شند ِ� درختان از بلوارها �ه هر سو5ی �ه سرمی ِ� ُبر5ده تنه

  مقصِد نشسته در اتومبیل     هاِ� بی جز خ�ا�ان
  �ابند ها چیز� را نمی ها در خانه ِ� اند�شه !ی ِ� شلوارها و Dاره جز خالی

  !    ِ� �ک تمساح    مرا وصله �نید جز اش"ی �ه اضافه
  !ِ� َنه در �جایی ِبَبر5د ِ� تقدِس آن افسانه و فواره هن*امی مرا �ه بی

  مرا ـ این �شقاب را ـ    
  !    ها �*ذار5د تر5ن آشپزخانه تر5ن و فرزانه در شور5ده

     افسوس  وانتها است  بی  ا� �ه این جا جاده سجاده
  ل    �ه نماِز تندتنِد اتومبی
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  دهد را از خطِر خطاهاِ� بدتر از خ�انت نجات نمی اش سرنشینان

  آورد    تو هاِ� َشترنج را �ه حر�ت درمی جا دستاِن �ک ِمه    مهره �ه این
Rاست    تو     ا� غاز� �ه عش Rبراِ� عش dفق    Rه عش�  ات 

  هاِ� هم خش"ی و هم خ�سی     ا� م�ارِز میدان
  �نند ِ� در قلِب تو تنظ�م می شان را �ا قبله نما� خش"ی و خ�سی قبله

  هاِ� مسِت تو     اشکِ�  شور� دِل درختان    از دیدِن  ِ� ش"سته تنه
  �نند     شلوارهاِ� شیر5ن را �ا بلوارها آشنا می

  هاِ� �وچک !رچه در جاِن خودشان دچاِر تناقض و و آفر5نه
  شان صفاِ� صداِ� صافِ�  د�*ر در تضادند    ولی تجمِع جورواجور�  �ا �ک

  ست     ِ� �*انه !لو5ی ِ� هماهن*ی سر5شنده
  �ند     ِ� وجوِد تو را فر5اد می واژه �اِد ُ!ل �ه زنده

  ام     �دام َشترنج Dا �ه بیرون !ذاشتهدروِن من از میداِن 
  چ"د     ام ِمه فرومی �ه هنوز از چشمان
  !اِن آهنی ها فرشته افR ها وفوِر خدا�اِن فوالد�    در �ه هنوز در آسمان
  هاِ� منجمد؟    َنه     هایی �ا جان ِ� انسان و در زمین �س�ار� 
      نماِز تندتنِد اتومبیل
      ها در سوانِح خ�ا�انی !ر5زنده از معنی از مرِگ ناگز5ِر فلفل

                       !�ند جلو!یر� نمی
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