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  فروغ فرخزاد
 
 

  
، تھران ھجری شمسی در 1313ماه دی15در ظھر روز شنبه،  ،زادالزمان فرخفروغ

به  تباراشانیک و مادری تفرشی پدری فعلی ، از خیابان ایران) الدولهخیابان عین(
است. از دیگر  زادفرخمحمد  و سرھنگ تبارتوران وزیری فروغ فرزند چھارم .دنیا آمد

   ، و خواھر بزرگترش زادفریدون فرخ توان برادر کوچکترش،اعضای خانواده او می
در قالب  عصیان و دیوار اسیر، ھایرا نام برد. فروغ با مجموعه زادپوران فرخ

  چھارپاره کار خود را آغاز کرد.
ھنگام رانندگی  1345بھمن،  24نبه بعد از ظھر دوش 4/5زاد، در ساعت فروغ فرخ  

، برای اینک  با اتومبیل قلھک - دروس در جاده ابراھیم گلستان، جیپ خودروی
  .ند، از جاده منحرف شد و جان باختتصادف نک مھدکودک

 و با حضور خانواده قلھک زاده اسماعیلامام بھمن جسد او را در 26 چھارشنبه  روز  
 صادق چوبک  د.به خاک سپردن گورستان ظھیرالدوله مندانش دردوستان و عالقهو
ھوشنگ  ،احمد شاملو ،ثثالمھدی اخوان ،احمدجالل آل  ،ابوالقاسم انجوی شیرازی ،
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و بسیاری  احمدرضا احمدی ،نجف دریابندری  ،بھرام بیضایی ،سیاوش کسرایی  ،ابتھاج
  دیگر از ھنرمندان و نویسندگان در این مراسم حاضر بودند

  
  فرخزاد نمونھایی از اشعار فروغ

  
 

 تولدی ديگر
 

  آن روزھا
 آن روزھا رفتند

 آن روزھای خوب
  آن روزھای سالم سرشار

 آن آسمان ھای پر از پولک
 آن شاخساران پر از گیالس

  ھای تکیه داده در حفاظ سبز پیچکھاآن خان
 به یکدیگر

  بادبادکھای بازیگوش  بام ھای  آن
 ھای گیج از عطر اقاقی ھاآن کوچ

  ن روزھا رفتندآ
  آن روزھایی کز شکاف پلکھای من

 ھوا لبریز ، می جوشیدآوازھایم ، چون حبابی از 
 به روی ھرچه می لغزید  چشمم

 آنرا چو شیر تازه مینوشد
  میان مردمکھای یگوی

 رام شادی بودآخرگوش نا 
  ھر صبحدم با آفتاب پیر

 تجو میرفتسبه دشتھای ناشناس ج
 نگل ھای تاریکی فرو می رفتجهشبھا ب

 آن روزھا رفتند
 آن روزھای برفی خاموش



3 
 

 

 تاق گرم ،کز پشت شیشه ، در ا
 ھر دم به بیرون ، خیره میگشتم

 پاکیزه برف من ، چو کرکی نرم ،
  آرام میبارید

  چوبی یهبر نردبام کھن
  سست طناب رخت یهبر رشت

 و بر گیسوان کاجھای پیر
  فکر می کردم به فردا ،

  آه 
  ــ فردا

  گرمای کرسی خواب آور بود 
  من تند و بی پروا

  طل رابادور از نگاه مادرم خط ھای 
  خود پاک می کردم یهاز مشق ھای کھن

  چون برف می خوابید
   در باغچه میگشتم افسرده

  در پای گلدانھای خشک یاس
  ام را خاک میکردمەگنجشک ھای مرد

  آن روزھا رفتند
  ذبه و حیرتجآن روزھای 

  آن روزھای خواب و بیداری
  رازی داشت اییھر سا ،ن روزھاآ

  سر بسته گنجی را نھان میکرد یهاندوقخصن یهھر جعب
 در سکوت ظھر ، ایھر گوش

  گویی جھانی بود
 ھرکس از تاریکی نمی ترسید

 در چشمھایم قھرمانی بود
 آن روزھا رفتند
 آن روزھای عید
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  ن انتظار آفتاب و گلآ
 ھای عطرآن رعش

  اکت و محجوب نرگس ھای صحراییع سدر اجتما
  نیکه شھر را در آخرین صبح زمستا

 دیدار میکردند
  ھای سبزان در خیابان دراز لکگرەی دورآوازھا

 بازار در بوھای سرگردان شناور بود
  در بوی تند قھوه و ماھی

  شد ، کش میامد ، باتمامیبازار در زیر قدمھا پھن م
 ختیھای راه می آملحظ

 و چرخ میزد ، در ته چشم عروسکھا
 ی حجمبازار مادر بود که میرفت با سرعت به سو

  ھای رنگی سیال
  و باز میامد

 ھای ھدیه با زنبیل ھای پربا بست
 بازار باران بود که میریخت ، که میریخت ،

 که میرخت
  آن روزھا رفتند

 جسم  آن روزھای خیرگی در رازھای
  ھاینایی ھای محتاطانه، با زیبایی رگآن روزھای آش

 آبی رنگ
 زدبا یک گل از پشت دیواری صدا می  دستی که

  یک دست دیگر را
 ت مشوش ،س، بر این د  ھای کوچک جوھرو لک

 مضطرب ، ترسان
 و عشق ،

 که در سالمی شرم آگین خویشتن را باز گو میکرد
 در ظھرھای گرم دودآلود

  میما عشقمان را در غبار کوچه میخواند
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 گلھای قاصد آشنا بودیم یهما بازبان ساد
  معصومانه ما قلبھامان را به باغ مھربانی ھای

 میبردیم
  و به درختان قرض میدادیم

 و توپ ، با پیغامھای بوسه در دستان ما میگشت
  و عشق بود ، آن حس مغشوشی که در تاریکی

 ھشتی
 ناگاه

 محصورمان می کرد
  بمان میکرد، در انبوه سوزان نفس ھا و تپش ھاوو ذ

 و تبسمھای دزدانه
 آن روزھا رفتند

 در خورشید میپوسند ل نباتاتی کهثم آن روزھا
 ندیداز تابش خورشید، پوس

 و گم شدند آن کوچه ھای گیج از عطر اقاقی ھا
 . در ازدحام پر ھیاھوی خیابانھای بی برگشت

 ھایش راو دختری که گون
  با برگھای شمعدانی رنگ میزد ،

 هآ
 اکنون زنی تنھاست
  اکنون زنی تنھاست
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  گذران

  
  تا به کی باید رفت

 ری به دياری ديگراز ديا
 نتوانم، نتوانم جستن

 ھر زمان عشقی و ياری دیگر
 کاش ما آن دو پرستو بودیم
 که ھمه عمر سفر می کردیم

 از بھاری به بھار دیگر
  آه، 

  اکنون ديریست
 که فرو ریخته در من، گوئی،

 تيره آواری از ابر گران
 تو یهچو می آميزم، با بوس

 روی لبھایم، می پندارم
 د جان عطری گذرانمی سپار

  ستەآنچنان آلود
 عشق غمناکم با بیم زوال
 که ھمه زندگیم می لرزد

 چون ترا می نگرم
 ایهمثل اینست که از پنجر

 تکدرختم را، سرشار از برگ،
 در تب زرد خزان می نگرم
 مثل اینست که تصویری را

 روی جریان ھای مغشوش آب روان می نگرم
 شب و روز
 شب و روز
  شب و روز
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 .ذار که فراموش کنمبگ
 تو چه ھستی ، جز یک لحظه، یک لحظه که چشمان

 مرا
 می گشاید در

  برھوت آگاھی ؟
 بگذار

 .که فراموش کنم 
 

*** 
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  آفتاب می شود
 

 امهنگاه کن که غم درون ديد
 چگونه قطره قطره آب می شود

 سیاه سرکشم یهچگونه سای
 اسیر دست آفتاب می شود

 ه کننگا
 تمام ھستیم خراب می شود

 ای مرا به کام می کشدهشرار
 مرا به اوج می برد
 مرا به دام می کشد

  نگاه کن
  تمام آسمان من

 پر از شھاب می شود
 

 تو آمدی ز دورھا و دورھا
 ز سرزمین عطرھا و نورھا

 ای مرا کنون به زورقیهنشاند
 ز عاجھا، ز ابرھا، بلورھا

 مرا ببر امید دلنواز من
 ببر به شھر شعرھا و شورھا

 
 به راه پرستاره می کشانی ام
 فراتر از ستاره می نشانی ام

 نگاه کن
 من از ستاره سوختم

 لبالب از ستارگان تب شدم
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 چو ماھیان سرخ رنگ ساده دل
 ھای شب شدمهچین برکەستار

 چه دور بود پیش از این زمین ما
 ھای آسمانبه این کبود غرف

 اره می رسدکنون به گوش من دوب
 صدای تو

 صدای بال برفی فرشتگان
 امهنگاه کن که من کجا رسید

 به کھکشان، به بیکران، به جاودان
 

 کنون که آمدیم تا به اوجھا
 مرا بشوی با شراب موجھا

 اتهمرا بپیچ در حریر بوس
 مرا بخواه در شبان دیرپا

 مرا دگر رھا مکن
 ھا جدا مکنهمرا از این ستار

 
 وم شب براه مانگاه کن که م

 چگونه قطره قطره آب می شود
 صراحی دیدگان من
 به الی الی گرم تو

 شودلبالب از شراب خواب می
 نگاه کن

 شودتو میدمی و آفتاب می
 

*** 
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 روی خاک
 

 امهھرگز آرزو نکرد
 یک ستاره در سراب آسمان شوم

 یا چو روح برگزیدگان
 ھمنشین خامش فرشتگان شوم

 امهنبودھرگز از زمین جدا 
 امهبا ستاره آشنا نبود

 امهروی خاک ایستاد
 گیاه یهبا تنم که مثل ساق

 باد و آفتاب و آب را
 می مکد که زندگی کند

 
 بارور ز میل
 بارور ز درد

 امهروی خاک ایستاد
 ھا ستایشم کنندەتا ستار

 تا نسیمھا نوازشم کنند
 ام نگاه می کنمهاز دریچ

 جز طنین یک ترانه نیستم
 دانه نیستمجاو

 جز طنین یک ترانه آرزو نمی کنم
 در فغان لذتی که پاکتر

 غمیست یهاز سکوت ساد
 آشیانه جستجو نمی کنم

  در تنی که شبنمیست
 روی زنبق تنم
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 ام که زندگیستهبر جدار کلب
 اندهیادگارھا کشید
 :مردمان رھگذر
 قلب تیرخورده

 شمع واژگون
 ھای ساکت پریده رنگهنقط

 م جنونبر حروف درھ
 ھر لبی که بر لبم رسید

 یک ستاره نطفه بست
 در شبم که می نشست

 روی رود یادگارھا
 پس چرا ستاره آرزو کنم؟

 
  منست یهاين تران
 دلنشینو دلپذیر 

 پیش از این نبوده بیش از این
 

*** 
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 شعر سفر
 

 کسی می گوید ،ھمه شب با دلم
 ای زديدارشهسخت آشفت «

 رگان سپیدصبحدم با ستا
  »می رود، می رود، نگھدارش
 من به بوی تو رفته از دنیا

 بی خبر از فریب فرداھا
 روی مژگان نازکم می ریخت

 چشمھای تو چون غبار طال
 دستھای تو داغ تنم از حس

 گیسویم در تنفس تو رھا
 می شکفتم ز عشق و می گفتم

 ھر که دلداده شد به دلدارش «
 ننشیند به قصد آزارش

 چشم من به دنبالشبرود، 
  »برود، عشق من نگھدارش

 ای و غروبهآه، اکنون تو رفت
 راه یهسایه می گسترد به سین

 غم یهنرم نرمک خدای تیر
 می نھد پا به معبد نگھم

 می نویسد به روی ھر دیوار
 ھائی ھمه سیاه سیاههآی
 

*** 
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 باد ما را با خود خواھد برد
 

  در شب کوچک من ، 
 !افسوس

 با برگ درختان میعادی داردباد 
 ،ویرانیست یهدر شب کوچک من دلھر

 گوش کن
 وزش ظلمت را می شنوی ؟

 من غریبانه به این خوشبختی می نگرم
 من به نومیدی خود معتادم

 گوش کن
  وزش ظلمت را می شنوی ؟

 در شب اکنون چیزی می گذرد
 ماه سرخست و مشوش

 ختن استو بر این بام که ھر لحظه در او بیم فرو ری
 ابرھا، ھمچون انبوه عزاداران

 باریدن را گوئی منتظرند یهلحظ
  ایهلحظ

 .و پس از آن، ھیچ
 پشت این پنجره شب دارد می لرزد

 و زمین دارد
 باز می ماند از چرخش

 نامعلوم یپشت این پنجره یک
 نگران من و تست
 ای سراپایت سبز

  ای سوزان،ەدستھایت را چون خاطر
 ندر دستان عاشق م 
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 بگذار 
 و لبانت را چون حسی گرم از ھستی

 به نوازش لبھای عاشق من بسپار
 باد ما با خود خواھد برد
 باد ما با خود خواھد برد

 
*** 
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 غزل
 

 »دل من گوش می کنی یهامشب به قص                             « 
 »و قصه فراموش می کنیفردا مرا چ                              «

   ه.ا.سایه                                   
 

 چون سنگھا صدای مرا گوش می کنی
 سنگی و ناشنیده فراموش می کنی
 رگبار نوبھاری و خواب دریچه را

 ھای وسوسه مغشوش می کنیاز ضرب
 سبز نوازش است یهدست مرا که ساق

 با برگ ھای مرده ھمآغوش می کنی
 ر از روح شرابی و دیده راگمراه ت

 در شعله می نشانی و مدھوش می کنی
 ای ماھی طالئی مرداب خون من

 خوش باد مستیت، که مرا نوش می کنی
 بنفش غروبی که روز را یهتو در

 بر سینه می فشاری و خاموش می کنی
 باخت ھا ، فروغ تو بنشست و رنگهدر سای

  او را به سایه از چه سیه پوش می کنی ؟
 

*** 
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  در آبھای سبز تابستان
  

 تنھاتر از یک برگ
 با بار شادیھای مھجورم
 در آبھای سبز تابستان

 آرام می رانم
 تا سرزمین مرگ

 تا ساحل غمھای پائیزی
 ای خود را رھا کردمهدر سای
 بی اعتبار عشق یهدر سای
 فرار خوشبختی یهدر سای
 نا پایداریھا یهدر سای

 
 می گیجشبھا که می چرخد نسی
 در آسمان کوته دلتنگ

 شبھا که می پيچد مھی خونین
 ھای آبی رگھاهدر کوچ

 شبھا که تنھائیم
 ــ با رعشه ھای روحمان، تنھا

 ھای نبض می جوشدهدر ضرب
 احساس ھستی، ھستی بیمار

 »ھا رازیستهدر انتظار در«
  ھای کوههاین را به روی قل

 بر سنگھای سھمگین کندند
 قوط خویشآنھا که در خط س

 یک شب سکوت کوھساران را
 از التماسی تلخ آکندند
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 در اضطراب دستھای پر،«

 آرامش دستان خالی نیست
 ھا زیباستهخاموشی ویران

 این را زنی در آبھا می خواند
 »در آبھای سبز تابستان

 گوئی که در ویرانه ھا می زیست
 ما یکدگر را با نفسھامان

 آلوده می سازیم
 وشبختیتقوای خ یهآلود

 ما از صدای باد می ترسیم
 ھای شکها از نفوذ سایم

 ھامان رنگ می بازیمهدر باغھای بوس
 ما در تمام میھمانی ھای قصر نور

 از وحشت آوار می لرزیم
 اکنون تو اینجائی

 گسترده چون عطر اقاقی ھا
 ھای صبحدر کوچ
 ام سنگینهبر سین

 در دستھایم داغ
 ته، مدھوشدر گیسوانم رفته از خود، سوخ

 اکنون تو اینجائی
  چیزی وسیع و تیره و انبوه

 چیزی مشوش چون صدای دوردست روز
 ھای پریشانمبر مردمک

 می چرخد و می گسترد خود را
 شاید مرا از چشمه می گیرند
 شاید مرا از شاخه می چینند

 ھای بعد می بندندهشاید مرا مثل دری بر لحظ
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 ...شاید
 دیگر نمی بینم

 ھرزه روئیدیم ما بر زمینی
 ما بر زمینی ھرزه می باریم

 را در راھھا دیدیم» ھیچ«ما 
 بر اسب زرد بالدار خویش

 چون پادشاھی راه می پیمود
 افسوس، ما خوشبخت و آرامیم
 افسوس ما دلتنگ و خاموشیم

 خوشبخت، زیرا دوست می داریم
 دلتنگ، زیرا عشق نفرینیست

 
*** 
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 میان تاریکی

 
 ن تاریکیمیا

 ترا صدا کردم
 سکوت بود و نسیم

 که پرده را می برد
 در آسمان ملول

 ای می سوختهستار
 ای می رفتهستار
 ای می مردهستار

 ترا صدا کردم
 ترا صدا کردم

 تمام ھستی من
 شیر یهچو یک پیال

 میان دستم بود
 نگاه آبی ماه

 ھا می خوردهبه شیش
 ای غمناکتران

 چو دود بر می خاست
 ھاەشھر زنجرز 

 چون دود می لغزید
 ھاهبه روی پنجر

 تمام شب آنجا
 من یهمیان سین

 کسی ز نومیدی
 نفس نفس می زد

 کسی به پا می خاست
 کسی ترا می خاست
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 دو دست سرد او را
 دوباره پس می زد

 تمام شب آنجا
 ھای سیاههز شاخ

 غمی فرو می ریخت
 کسی ز خود می ماند
 کسی ترا می خواند

 اریھوا چو آو
 به روی او می ریخت

 درخت کوچک من
 به باد عاشق بود
 به باد بی سامان

 باد؟ یهکجاست خان
 باد؟ یهکجاست خان

 
*** 
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 بر او ببخشائید

 
 بر او ببخشائید
 بر او که گاھگاه

 پيوند دردناک وجودش را
 با آب ھای راکد

 ھای خالی از ياد می بردهو حفر
 و ابلھانه می پندارد
 که حق زيستن دارد

 بر او ببخشائید
 بر خشم بی تفاوت يک تصوير

 که آرزوی دور دست تحرک
 در ديدگان کاغذيش آب می شود

 
 بر او ببخشائید

 بر او که در سراسر تابوتش
 جریان سرخ ماه گذر دارد

 و عطرھای منقلب شب
 اندامش را یهخواب ھزار سال
 آشفته می کند

 
 بر او ببخشائید

 درون متالشيستبر او که از 
 اما ھنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور می سوزد

 اشهو گيسوان بیھد
 نومیدوار از نفوذ نفس ھای عشق می لرزد

 خوشبختی یهای ساکنان سرزمین ساد
 ھای گشوده در بارانەای ھمدمان پنجر
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 بر او ببخشائید
 بر او ببخشائید

 زیرا که محسور است
 ر شماھای ھستی بارآوهزيرا که ريش

 ھای غربت او نقب می زننددر خاک
 و قلب زودباور او را

 ھای موذی حسرتهبا ضرب
 .اش متورم می سازندهدر کنج سين

 
*** 
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 دريافت

 
 در حباب کوچک خود

 روشنائی خود را می فرسود
 ناگھان پنجره پر شد از شب

 شب سرشار از انبوه صداھای تھی
 آلود تنفس ھاشب مسموم از ھرم زھر

 ...شب
 گوش دادم

 در خيابان وحشت زدهء تاريک
 يک نفر گوئی قلبش را

 مثل حجمی فاسد
 زیر پا له کرد

 تاريک ەیدر خيابان وحشت زد
 يک ستاره ترکيد

 ...گوش دادم
 نبضم از طغيان خون متورم بود

 ...و تنم
 یتنم از وسوس

 .متالشی گشتن
 روی خط ھای کج و معوج سقف

 یدمچشم خود را د
 چون رطيلی سنگين

 خشک ميشد در کف، در زردی، در خفقان
 داشتم با ھمه جنبش ھايم

 مثل آبی راکد
 ته نشين می شدم آرام آرام

 داشتم لرد می بستم در گودالم
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 گوش دادم

 گوش دادم به ھمه زندگیم
 خود ەیموش منفوری در حفر

 يک سرود زشت مھمل را
 با وقاحت می خواند

 ھومجيرجيری سمج و نامف
 ای فانی را چرخ زنان می پيمودلحظ

 و روان می شد بر سطح فراموشی
 

 شھوت مرگ -آه، من پر بودم از شھوت 
 ھر دو ... از احساسی سرسام آور تير کشید

 آه
 من به ياد آوردم

 اولين روز بلوغم را
 که ھمه اندامم

 باز میشد در بھتی معصوم
 تا بيامیزد با آن مبھم، آن گنگ، آن نامعلوم

 
 در حباب کوچک
 روشنايی خود را

 .در خطی لرزان خميازه کشيد
 

*** 
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 وصل

 
 آن تيره مردمکھا، آه

 خلوت نشين من ەیآن صوفيان ساد
 سماع دو چشمانش یدر جذب

 از ھوش رفته بودند
 

 ديدم که بر سراسر من موج می زند
 آتش یچون ھرم سرخگون
 چون انعکاس آب

 چون ابری از تشنج بارانھا
 ن آسمانی از نفس فصلھای گرمچو

 تا بی نھايت
 تا آنسوی حيات
 گسترده بود او

 ديدم در وزيدن دستانش
 جسمیت وجودم
 تحليل می رود

 ديدم که قلب او
 با آن طنين ساحر سرگردان
 پيچيده در تمامی قلب من

 ساعت پريد
 پرده بھمراه باد رفت

 او را فشرده بودم
 حريق یدر ھال

 می خواستم بگويم
 شگفت رااما 

 انبوه سايه گستر مژگانش
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 ابريشم ەیھای پردچون ريش
 جاری شدند از بن تاريکی

 طوالنی طلب یدر امتداد آن کشال
 وآن تشنج، آن تشنج مرگ آلود

 من ەیتا انتھای گمشد
 ديدم که می رھم
 ديدم که می رھم

 ديدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک می خورد
 ديدم که حجم آتشينم

 ب شدآھسته آ
 و ريخت، ريخت، ريخت

 در ماه، ماه به گودی نشسته، ماه منقلب تار
 در يکديگر گريسته بوديم

 بی اعتبار وحدت را یدر يکديگر تمام لحظ
 ديوانه وار زيسته بوديم

 
*** 
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 عاشقانه

 
 ای شب از رويای تو رنگين شده
 سينه از عطر توام سنگين شده
 خویشای به روی چشم من گسترده 
 شادیم بخشیده از اندوه بیش

 ھمچو بارانی که شوید جسم خاک
 ھستیم زآلودگی ھا کرده پاک

 ای تپش ھای تن سوزان من
 مژگان من یآتشی در سای

 ای ز گندمزارھا سرشارتر
 ھا پر بارترای ز زرین شاخ

 ای در بگشوده بر خورشیدھا
 در ھجوم ظلمت تردیدھا

 با توام ديگر ز دردی بيم نيست
 ست اگر، جز درد خوشبختیم نیستھ

 ای دل تنگ من و این بار نور؟
 ھایھوی زندگی در قعر گور؟

 ای دو چشمانت چمنزاران من
 داغ چشمت خورده بر چشمان من

 پيش از اینت گر که در خود داشتم
 ھرکسی را تو نمی انگاشتم
 درد تاریکیست درد خواستن

 رفتن و بیھوده خود را کاستن
 دل سینه ھاسر نھادن بر سیه 

 سینه آلودن به چرک کینه ھا
 در نوازش، نيش ماران يافتن

 زھر در لبخند ياران يافتن
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 زر نھادن در کف طرارھا
 آه، ای با جان من آميخته
 ای مرا از گور من انگيخته

 چون ستاره، با دو بال زرنشان
 آمده از دور دست آسمان

 ام را آب توجوی خشک سين
 بستر رگھايم را سيالب تو

 در جھانی اینچنين سرد و سياه
 با قدمھایت قدمھايم براه

 ای به زير پوستم پنھان شده
 ھمچو خون در پوستم جوشان شده

 گيسويم را از نوازش سوخته
 گونه ھام از ھرم خواھش سوخته

 آه، ای بيگانه با پیرھنم
 آشنای سبزه واران تنم

 آه، ای روشن طلوع بی غروب
 آفتاب سرزمين ھای جنوب

 آه ای از سحر شاداب ترآه، 
 از بھاران تازه تر سيراب تر

 عشق ديگر نيست اين، اين خيرگيست
 چلچراغی در سکوت و تيرگيست

 ام بيدار شدعشق چون در سين
 از طلب پا تا سرم ايثار شد

 اين دگر من نيستم، من نيستم
 حيف از آن عمری که با من زيستم

 گاه بوسه اتای لبانم بوس
 اتراه بوسخیره چشمانم به 

 ای تشنج ھای لذت در تنم
 ای خطوط پيکرت پيرھنم
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 می خواھم که بشکافم ز ھم  آه
 شادیم یک دم بياالید به غم

 آه، می خواھم که برخيزم ز جای
 ھمچو ابری اشک ریزم ھای ھای
 اين دل تنگ من و اين دود عود ؟

 در شبستان، زخمه ھای چنگ و رود ؟
 اين فضای خالی و پروازھا؟

 شب خاموش و اين آوازھا؟اين 
 ای نگاھت الی الئی سحر بار

 گاھوار کودکان بيقرار
 ای نفسھایت نسیم نیمخواب

 ھای اضطرابەشسته از من لرز
 خفته در لبخند فرداھای من
 رفته تا اعماق دنیا ھای من
 ای مرا با شور شعر آميخته

 اينھمه آتش به شعرم ريخته
 چون تب عشقم چنين افروختی

 به آتش سوختی الجرم شعرم
 

*** 
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 پرسش

 
 سالم ماھی ھا... سالم، ماھی ھا
 سالم، قرمزھا، سبزھا، طالئی ھا

 به من بگوئید، آیا در آن اتاق بلور
 ھا سرد استەکه مثل مردمک چشم مرد

 و مثل آخر شب ھای شھر، بسته و خلوت
 ايدەصدای نی لبکی را شنيد

 که از ديار پری ھای ترس و تنھايی
  ،ھاەوی اعتماد آجری خوابگابه س

 و الی الی کوکی ساعت ھا،
 پيش می آيد؟ -ای نور يشو ھسته ھای ش

 و ھمچنان که پيش می آید
 ھای اکليلی، از آسمان به خاک می افتندەستار

 و قلب ھای کوچک بازيگوش
 .از حس گريه می ترکند

 
*** 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



31 
 

 

 
 جمعه

 
 ساکت یجمع
 متروک یجمع
 ای کھنه، غم انگيزھچون کوچ یجمع
 ھای تنبل بيمارانديش یجمع
 ھای موذی کشدارەخمياز یجمع
 بی انتظار یجمع
  تسليم یجمع
 خالی یخان
 دلگير یخان
 در بسته بر ھجوم جوانی یخان
 تاريکی و تصور خورشيد یخان
 تنھائی و تفال و ترديد یخان
 پرده، کتاب، گنجه، تصاوير یخان

 رور گذر داشتآه، چه آرام و پر غ
 زندگی من چو جويبار غريبی

 ھای ساکت متروکدر دل اين جمع
 ھای خالی دلگيردر دل اين خان

 ...آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت
 

*** 
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  عروسک کوکی

 
 

 بیش از اینھا ، آه ، آری
 بیش از اینھا میتوان خاموش ماند

  میتوان ساعات طوالنی
  ، ثابت با نگاھی چون نگاه مردگان
 خیره شد در دود یک سیگار

  خیره شد در شکل یک فنجان
   در گلی بیرنگ ، بر قالی

 در خطی موھوم ، بر دیوار
 ھای خشکمیتوان با پنج

 پرده را یکسو کشید و دید
 در میان کوچه باران تند میبارد
 کودکی با بادبادکھای رنگینش

  زیر یک طاقی  ایستاده
 را ای میدان خالیەگاری فرسود

 با شتابی پرھیاھو ترک میگوید
 میتوان بر جای باقی ماند

 در کنار پرده ، اما کور ، اما کر
  میتوان فریاد زد

 با صدائی سخت کاذب ، سخت بیگانه
 " دوست میدارم "

 یک مرد ەیمیتوان در بازوان چیر
 ماده ای زیبا و سالم بود

 چرمین ەیبا تنی چون سفر
 با دو پستان درشت سخت

 در بستر یک مست ، یک دیوانه ، یک ولگرد میتوان
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 عصمت یک عشق را آلود
 میتوان با زیرکی تحقیر کرد

 ھر معمای شگفتی را
 میتوان تنھا به حل جدولی پرداخت

 میتوان تنھا به کشف پاسخی بیھوده دل خوش ساخت
  پاسخی بیھوده ، آری پنج یا شش حرف

  میتوان یک عمر زانو زد
 ی ضریحی سردبا سری افکنده ، در پا

 میتوان در گور مجھولی خدا را دید
 ای ناچیز ایمان یافتسک میتوان با

 ھای مسجدی پوسیدەمیتوان در حجر
 چون زیارتنامه خوانی پیر

  میتوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب
 حاصلی پیوسته یکسان داشت

 قھرش یمیتوان چشم ترا در پیل
  ای پنداشتدکمهء بیرنگ کفش کھن

  ان چون آب در گودال خود خشکیدمیتو
  میتوان زیبائی یک لحظه را با شرم

  مثل یک عکس سیاه مضحک فوری
 در ته صندوق مخفی کرد

  یک روز ەیمیتوان در قاب خالی ماند
 نقش یک محکوم ، یا مغلوب ، یا مصلوب را آویخت

 دیوار را پوشاند یمیتوان باصورتک ھا رخن
 ختمیتوان با نقشھای پوچ تر آمی

 میتوان ھمچون عروسک ھای کوکی بود
 ای دنیای خود را دیدیشبا دو چشم ش

 ای ماھوتمیتوان در جعب
 با تنی انباشته از کاه

 سالھا در البالی تور و پولک خفت
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 میتوان با ھر فشار ھرزهء دستی
 بی سبب فریاد کرد و گفت

 " آه ، من بسیار خوشبختم  " 
 

*** 
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 نھائی ماهت
 
 

  در تمام طول تاریکی
 : یرکھا فریاد زدندسسیر

 "... ماه ، ای ماه بزرگ "
  در تمام طول تاریکی

 ھا با آن دستان درازشاخ
  که از آنھا آھی شھوتناک

 سوی باال میرفت
 و نسیم تسلیم

 به فرامین خدایانی نشناخته و مرموز
 و ھزاران نفس پنھان ، در زندگی مخفی خاک

 سیار نورانی ، شبتاب ەیدایر و در آن
  ه در سقف چوبینغدغد

  لیلی در پرده
 غوکھا در مرداب

 ھمه باھم ، ھمه باھم یکریز
 : تا سپیده دم فریاد زدند

 "... ای ماه بزرگدماه ف "
  در تمام طول تاریکی

 ماه در مھتابی شعله کشید
 ماه

 دل تنھای شب خود بود
  داشت در بغض طالئی رنگش میترکید

 
*** 
  



36 
 

 

  
 معشوق من

 
 

 معشوق من
 بی شرم یبا آن تن برھن

  بر ساقھای نیرومندش
 چون مرگ ایستاد

 خط ھای بیقرار مورب
 اندامھای عاصی او را

 در طرح استوارش
 دنبال میکند 

 معشوق من
 گوئی ز نسل ھای فراموش گشته است

  گوئی که تاتاری
  در انتھای چشمانش

 پیوسته در کمین واریست
  ریگوئی که برب

 در برق پر طراوت دندانھایش
 مجذوب خون گرم شکاریست

 معشوق من
  ھمچون طبیعت

 مفھوم ناگزیر صریحی دارد
 او با شکست من

 قدرت را یقانون صادقان
 تأئید میکند

  او وحشیانه آزادست
 سالم ەیمانند یک غریز

 نامسکون ەیدر عمق یک جزیر
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 او پاک میکند
 مجنون یھای خیمەبا پار

 ود ، غبار خیابان رااز کفش خ
 معشوق من

 ھمچون خداوندی ، در معبد نپال
  گوئی از ابتدای وجودش

 بیگانه بوده است
 او

 مردیست از قرون گذشته
 یاد آور اصالت زیبائی

 او در فضای خود
 چون بوی کودکی

 پیوسته خاطرات معصومی را
 بیدار میکند

 او مثل یک سرود خوش عامیانه است
 یانیسرشار از خشونت و عر

 او با خلوص دوست میدارد
 ذرات زندگی را
 ذرات خاک را
 مھای آدمی را
 غمھای پاک را

 او با خلوص دوست میدارد
 یک کوچه باغ دھکده را

 یک درخت را
  یک ظرف بستنی را

 یک بند رخت را
 معشوق من
  ایستەانسان ساد
 ای که من او راەانسان ساد
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  درسرزمین شوم عجایب
 مذھب شگفتیک  یچون آخرین نشان

 پستانھایم یدر البالی بوت
 امەدپنھان نمو
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 در غروبی ابدی
 
 
 روز یا شب ؟ـ 
 نه ، ای دوست ، غروبی ابدیستـ 

 با عبور دو کبوتر در باد
 چون دو تابوت سپید

 و صداھائی از دور ، از آن دشت غریب ،
 بی ثبات و سرگردان ، ھمچون حرکت باد

 خنی باید گفتس ـ
 سخنی باید گفت

  دل من میخواھد با ظلمت جفت شود
  سخنی باید گفت

  چه فراموشی سنگینی
 سیبی از شاخه فرومیافتد
 دانه ھای زرد تخم کتان

 زیر منقار قناری ھای عاشق من میشکنند
 گل باقال ، اعصاب کبودش را در سکر نسیم

  گنگ دگرگونی ەیمیسپارد به رھا گشتن از دلھر
 ...آه

 در سر من چیزی نیست بجز چرخش ذرات غلیظ سرخ
  و نگاھم

 مثل یک حرف دروغ
 شرمگینست و فرو افتاده

 من به یک ماه میاندیشم  ـ
  من به حرفی در شعرـ 
 من به یک چشمه میاندیشم  ـ
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 من به وھمی در خاکـ 
 من به بوی غنی گندمزارـ 
 من به افسانهء نان  ـ
 من به معصومیت بازی ھاـ 
  باریک دراز یبه آن کوچو 

  که پر از عطر درختان اقاقی بود
  من به بیداری تلخی که پس ازبازیـ 

 و به بھتی که پس از کوچه
  و به خالی طویلی که پس از عطر اقاقی ھا

 قھرمانیھا ؟ـ 
 آهـ 

 اسب ھا پیرند
 عشق؟ـ 
 ای کوتاهەتنھاست و از پنجر ـ 

 به بیابان ھای بی مجنون مینگرد
 ای مغشوشەگاھی با خاطربه گذر

 اقی نازک در خلخالساز خرامیدن 
 آرزوھا ؟ـ 
 خود را میبازندـ 

  در ھماھنگی بیرحم ھزاران در
 بسته ؟ـ 
 ، بسته  آری ، پیوسته بستهـ 
  خسته خواھی شدـ 
 من به یک خانه میاندیشمـ 

 چک ھایش ، رخوتناکیبا نفس ھای پ
  با چراغانش روشن ، ھمچون نی نی چشم

  شبانش متفکر ، تنبل ، بی تشویشبا 
 و به نوزادی با لبخندی نامحدود

  پی در پی بر آب ەیمثل یک دایر
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 و تنی پر خون ، چون خوشه ای از انگور
 
 من به آوار میاندیشمـ 

  و به تاراج وزش ھای سیاه
  و به نوری مشکوک

 که شبانگاھان در پنجره میکاود
 وزادو به گوری کوچک ، کوچک چون پیکر یک ن

 کار... کار ؟ـ 
 آری ، اما در آن میز بزرگـ 

  دشمنی مخفی مسکن دارد
 که ترا میجود . آرام آرام

 ھمچنان که چوب و دفتر را
 دیگر را ەیو ھزاران چیز بیھود

 و سرانجام ، تو در فنجانی چای فرو خواھی رفت
  مثل قایق در گرداب

 و در اعماق افق ، چیزی جز دود غلیظ سیگار
 نامفھوم نخواھی دیدو خطوط 

 یک ستاره ؟ـ 
 آری ، صدھا ، صدھا ، اماـ 

 ھمه در آن سوی شبھای محصور
 یک پرنده ؟ـ 
 آری ، صدھا ، صدھا ، اماـ 

  ھای دورەھمه در خاطر
 با غرور عبث بال زدنھاشان

 من به فریادی در کوچه میاندیشم ـ 
  من به موشی بی آزار که در دیوار ـ 

 ! گاھگاھی گذری دارد
  سخنی باید گفتـ 

  سخنی باید گفت
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  لرزانی یدر سحرگاھان ، در لحظ
  که فضا ھمچون احساس بلوغ

 ناگھان با چیزی مبھم میآمیزد
  من دلم میخواھد

  که به طغیانی تسلیم شوم
  من دلم میخواھد

 که ببارم از آن ابر بزرگ
  من دلم میخواھد

  نه    نه     نه    نه    که بگویم
  برویمـ 
  سخنی باید گفتـ 
 جام ، یا بستر ، یا تنھائی ، یا خواب ؟ـ 
 ... برویمـ 
 

***** 
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 مرداب

 
 شب سیاھی کرد و بیماری گرفت

 دیده را طغیان بیماری گرفت
 دیده از دیدن نمیماند ، دریغ
 دیده پوشیدن نمیداند ، دریغ

 رفت و در من مرگزاری کھنه یافت
 نه یافتھستیم را انتظاری کھ

 آن بیابان دید و تنھائیم را
 رشید مقوائیم راماه و خو

 چون جنینی پیر ، بازھدان به جنگ
 میدرد دیوار زھدان را به چنگ

 زنده ، اما حسرت زادن در او
 مرده ، اما میل جاندادن در او

  نا خواستن  خودپسند از درد خود
 خفته از سودای بر پا خاستن

 ایەام غمناکی بیھودەخند
  ایەگم از دلپاکی بیھودنن

 غربت سنگینم از دلدادگیم
 شور تند مرگ در ھمخوابگیم

 نامده ھرگز فرود از بام خویش
 در فرازی شاھد اعدام خویش

 کرم خاک و خاکش اما بویناک
 بادبادکھاش در افالک پاک

 پنھانیش یناشناس نیم
 انسانیش ەیشرمگین چھر

 کوبکو در جستجوی جفت خویش
 بوی جفت خویشمیدود ، معتاد 
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 جویدش گھگاه و ناباور از او
 جفتش اما سخت تنھاتر از او

 ھر دو در بیم و ھراس از یکدگر
 تلخکام و ناسپاس از یکدگر
 ایعشقشان ، سودای محکومان
 ایوصلشان ، رؤیای مشکوکان

 آه اگر راھی به دریائیم بود
 از فرو رفتن چه پروائیم بود

 گر به مردابی ز جریان ماند آب
 ز سکون خویش نقصان یابد آبا

 جانش اقلیم تباھی ھا شود
 ژرفنایش گور ماھی ھا شود

 آھوان ، ای آھوان دشتھا
 گاه اگر در معبر گلگشت ھا
 جویباری یافتید آوازخوان

 رو به استغنای دریاھا روان
 جاری از ابریشم جریان خویش

 طغیان خویش یخفته بر گردون
 یال اسب باد در چنگال او

 ماه در دنبال او روح سرخ
 ھا را میگشودران سبز ساق
  ھا را میربودعطر بکر بوت

 بر فرازش ، در نگاه ھر حباب
  انعکاس بیدریغ آفتاب

 خواب آن بیخواب را یاد آورید
 مرگ در مرداب را یاد آورید

*** 
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  ھای زمینیآی
 
 

  آنگاه
  خورشید سرد شد

  و برکت از زمین ھا رفت
 خشکیدندسبزه ھا به صحراھا 

 و ماھیان به دریاھا خشکیدند
  و خاک مردگانش را

  زان پس به خود نپذیرفت
  ھای پریده رنگەشب در تمام پنجر

  مانند یک تصور مشکوک
 پیوسته در تراکم و طغیان بود

 خود را یو راھھا ادام
 در تیرگی رھا کردند

  عشق نیندیشید  دیگر کسی به
  دیگر کسی به فتح نیندیشید

 سو ھیچک
 دیگر به ھیچ چیز نیندیشید

  در غارھای تنھائی
 بیھودگی به دنیا آمد

  خون بوی بنگ و افیون میداد
 زنھای باردار

  نوزادھای بی سر زائیدند
 و گاھواره ھا از شرم
 به گورھا پناه آوردند

  چه روزگار تلخ و سیاھی
  نان ، نیروی شگفت رسالت را
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  مغلوب کرده بود
  وکپیغمبران گرسنه و مفل

  گاھھای الھی گریختند  از وعده
  عیسی ەیو بره ھای گمشد

  دیگر صدای ھی ھی چوپانی را
  در بھت دشتھا نشنیدند

  در دیدگان آینه ھا گوئی
  حرکات و رنگھا و تصاویر

 وارونه منعکس میگشت
  و بر فراز سر دلقکان پست

  و چھرهء وقیح فواحش
  مقدس نورانی ییک ھال

  میسوخت مانند چتر مشتعلی
 مرداب ھای الکل

  با آن بخارھای گس مسموم
 انبوه بی تحرک روشنفکران را

 به ژرفای خویش کشیدند
 و موشھای موذی

 اوراق زرنگار کتب را
  در گنجه ھای کھنه جویدند

  خورشید مرده بود
 خورشید مرده بود ، و فردا

  در ذھن کودکان
 ای داشتەمفھوم گنگ گمشد

  نه راآنھا غرابت این لفظ کھ
 در مشق ھای خود

 درشت سیاھی یبالک
 تصویر مینمودند

  مردم ،



47 
 

 

 گروه ساقط مردم
 دلمرده و تکیده و مبھوت

 در زیر بار شوم جسدھاشان
 از غربتی به غربت دیگر میرفتند

  و میل دردناک جنایت
 در دستھایشان متورم میشد

  ای ، جرقهء ناچیزیگاھی جرق
 این اجتماع ساکت بیجان را

  ره از درون متالشی میکردیکبا
 آنھا به ھم ھجوم میآوردند

 مردان گلوی یکدیگر را
 با کارد میدریدند

 و در میان بستری از خون
  با دختران نابالغ
 ھمخوابه میشدند

 پیوسته در مراسم اعدام
  وقتی طناب دار

 چشمان پر تشنج محکومی را
 میریخت  از کاسه با فشار به بیرون

 دآنھا به خود میرفتن
  و از تصور شھوتناکی

 اعصاب پیر و خسته شان تیر میکشید
 اما ھمیشه در حواشی میدان ھا

 این جانبان کوچک را میدیدی
 اندەکه ایستاد

 اندو خیره گشت
 به ریزش مداوم فواره ھای آب

 شاید ھنوز ھم
 در پشت چشم ھای له شده ، در عمق انجماد
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  مغشوش ەییک چیز نیم زند
  بر جای مانده بود

  که در تالش بی رمقش میخواست
 ایمان بیاورد به پاکی آواز آبھا

  شاید ، ولی چه خالی بی پایانی
  خورشید مرده بود

 و ھیچکس نمیدانست
  که نام آن کبوتر غمگین

 کز قلبھا گریخته ، ایمانست
  آه ، ای صدای زندانی

 آیا شکوه یأس تو ھرگز
 از ھیچ سوی این شب منفور

 واھد زد؟نقیبی بسوی نور نخ
  آه ، ای صدای زندانی

 ...ای آخرین صدای صداھا
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  ھدیه
 
 

  من از نھایت شب حرف میزنم
  من از نھایت تاریکی

  و از نھایت شب حرف میزنم
 

  من آمدی برای من ای مھربان چراغ بیاور یاگر به خان
  و یک دریچه که از آن

  خوشبخت بنگرم یبه ازدحام کوچ
 

*** 
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  دیدار در شب

 
 

  شگفت ەیو چھر
 به من گفت  از آن سوی دریچه"  

  حق با کسیست که می بیند
  من مثل حس گمشدگی وحشت دارم

  اما خدای من
 آیا چگونه میشود از من ترسید ؟

  من ، من که ھیچ گاه
  ولگرد  جز بادبادکی سبک و

  بر پشت بامھای مه آلود آسمان
  ماەچیزی نبود

  و عشق و میل و نفرت و دردم را
  قبرستان یدر غربت شبان

 " . موشی به نام مرگ جویده ست
  شگفت ەیو چھر

  با آن خطوط نازک دنباله دارست
  که باد طرح جاریشان را

  لحظه به لحظه محو و دگرگون میکرد
  و گیسوان نرم و درازش

  که جنبش نھانی شب میربودشان
  یگشودشانشب م یو بر تمام پھن

  ھمچون گیاھھای ته دریا
  در آنسوی دریچه روان بود

  و داد زد
  باور کنید "

 " من زنده نیستم
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  من از ورای او تراکم تاریکی را

  و میوه ھای نقره ای کاج را ھنوز
 .... میدیدم ، آه ، ولی او

  او بر تمام اینھمه میلغزید
  و قلب بینھایت او اوج میگرفت

  ز درختان بودگوئی که حس سب
  . و چشمھایش تا ابدیت ادامه داشت

 حق با شماست
 از مرگم  من ھیچ گاه پس 

  جرئت نکرده ام که در آئینه بنگرم
  امەو آنقدر مرد

  که ھیچ چیز مرگ مرا دیگر
  ثابت نمیکند

  آه
  آیا صدای زنجره ای را

  که در پناه شب ، بسوی ماه میگریخت
 از انتھای باغ شنیدید ؟

  ھاەفکر میکنم که تمام ستارمن 
  اندەای کوچ کردەمان گمشدبه آس

  و شھر ، شھر چه ساکت بود
  من در سراسر طول مسیر خود

  ھای پریده رنگجز با گروھی از مجسم
  و چند رفتگر

  که بوی خاکروبه و توتون میدادند
  خواب آلود یو گشتیان خست

   با ھیچ جیز روبرو نشدم
  افسوس
  امەمن مرد
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 و شب ھنوز ھم
 " . ھمان شب بیھوده ست یگوئی ادام

  خاموش شد
  وسیع دو چشمش را یو پھن

  احساس گریه تلخ و کدر کرد
  آیا شما که صورتتان را" 

  نقاب غم انگیز زندگی یدر سای
  ایدەمخفی نمود

  گاھی به این حقیقت یأس آور
  اندیشه میکنید

  ھای امروزیەکه زند
 ک زنده نیستند ؟ی یچیزی بجز تفال

  گوئی که کودکی
  در اولین تبسم خود پیر گشته است

  مخدوش یاین کتیب ــو قلب 
  ــ..که در خطوط اصلی آن دست برده اند

  به اعتبار سنگی خود دیگر
  احساس اعتماد نخواھد کرد

  شاید که اعتبار به بودن
  و مصرف مدام مسکن ھا

  را  امیال پاک و ساده و انسانی
 زوال کشانده ست یورطبه 

  شاید که روح را
  نامسکونەی به انزوای یک جزیر

 اندەتبعید کرد
  امەد که من صدای زنجره را خواب دیدشای

  که صبورانه  پس این پیادگان
  اندەبر نیزه ھای چوبی خود تکیه داد

 آن بادپا سوارانند ؟
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  و این خمیدگان الغر افیونی
 آن عارفان پاک بلند اندیش ؟

  س راست است ، راست ، که انسانپ
  دیگر در انتظار ظھوری نیست

  و دختران عاشق
  با سوزن دراز برودری دوزی

 چشمان زود باور خود را دریده اند ؟
  اکنون طنین جیغ کالغان

  در عمق خواب ھای سحرگاھی
  احساس میشود

  آئینه ھا به ھوش میآیند
  و شکل ھای منفرد و تنھا

  بیداری یکشال خود را به اولین
  و به ھجوم مخفی کابوس ھای شوم

  . تسلیم می کنند
  افسوس

  ھایمەمن با تمام خاطر
  خونین نمیسرود یاز خون ، که جز حماس

  و از غرور ، غروری که ھیچ گاه
  خود را چنین حقیر نمیزیست
  امەدر انتھای فرصت خود ایستاد

  و گوش می کنم : نه صدائی
  نه ز یک برگ جنبشیو خیره می شوم : 

  پاکی بود  و نام من نفس آنھمه
  دیگر غبار مقبره ھا را ھم "

 ". بر ھم نمیزند
  لرزید

  و برد و سوی خویش فرو ریخت
  و دستھای ملتمسش از شکافھا
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  مانند آھھای طویلی ، بسوی من
  پیش آمدند

  سرد است" 
  و بادھا خطوط مرا قطع میکنند

  ت که ھنوزآیا در این دیار کسی ھس
  از آشنا شدن

  فنا شدهء خویش ەیبا چھر
 وحشت نداشته باشد ؟

  ستەآیا زمان آن نرسید
  باز   باز  باز  که این دریچه باز شود

  که آسمان ببارد
  مرد خویش ەیو مرد ، بر جناز

 "  زاری کنان نماز گزارد ؟
  شاید پرنده بود که نالید
  یا باد ، در میان درختان

  ه در برابر بن بست قلب خودیا من ، ک
  چون موجی از تأسف و شرم ودرد

  باال میآمدم
  و از میان پنجره میدیدم

 که آن دو دست ، آن سرزنش تلخ
  و ھمچنان دراز بسوی دو دست من

  در روشنائی سپیده دمی کاذب
  تحلیل میروند

  و یک صدا که در افق سرد
 : فریاد زد

 " . خداحافظ " 
 

*** 
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  وھم سبز

 
 

  تمام روز را در آئینه گریه میکردم
  ام راەبھار پنجر

  وھم سبز درختان سپرده بود  به
  تنھائیم نمیگنجید یتنم به پیل 

  و بوی تاج کاغذیم
  فضای آن قلمرو بی آفتاب را

  آلوده کرده بود
  ر نمیتوانستمنمیتوانستم ، دیگ

  ھاەصدای کوچه ، صدای پرند
  تیصدای گمشدن توپھای ماھو
  و ھایھوی گریزان کودکان

 و رقص بادکنک ھا
  که چون حبابھای کف صابون

  ای از نخ صعود میکردنددر انتھای ساق
  باد که گوئی  و باد ،

  ھمخوابگی نفس میزد ەیھای تیردر عمق گودترین لحظ
  خاموش اعتماد مرا یحصار قلع

  فشار میدادند
 ندندو از شکافھای کھنه ، دلم را بنام میخوا

  تمام روز نگاه من
  به چشمھای زندگیم خیره گشته بود

  به آن دو چشم مضطرب ترسان
  که از نگاه ثابت من میگریختند

  و چون دروغگویان
 به انزوای بی خطر پناه میآورند
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 کدام قله کدام اوج ؟
  مگر تمامی این راھھای پیچاپیچ

  در آن دھان سرد مکنده
 یرسند ؟تالقی و پایان نم  یبه نقط

  ھای ساده فریبەبه من چه دادید ، ای واژ
 و ای ریاضت اندامھا و خواھش ھا ؟

  اگر گلی به گیسوی خود میزدم
  از این تقلب ، از این تاج کاغذین

 که بر فراز سرم بو گرفته است ، فریبنده تر نبود ؟
  چگونه روح بیابان مرا گرفت

 ! و سحر ماه ز ایمان گله دورم کرد
  تمامی قلبم بزرگ شدچگونه نا

 ! ای این نیمه را تمام نکردو ھیچ نیم
  و دیدم  چگونه ایستادم

  زمین به زیر دو پایم ز تکیه گاه تھی میشود
  و گرمی تن جفتم

 ! به انتظار پوچ تنم ره نمیبرد
 کدام قله کدام اوج ؟

  مرا پناه دھید ای چراغ ھای مشوش
  ای خانه ھای روشن شکاک

  سته در آغوش دودھای معطرکه جامه ھای ش
  بر بامھای آفتابیتان تاب میخورند

  کامل ەیمرا پناه دھید ای زنان ساد
  که از ورای پوست ، سر انگشت ھای نازکتان

  جنینی را  مسیر جنبش کیف آور
  دنبال میکند

  و در شکاف گریبانتان ھمیشه ھوا
  به بوی شیر تازه میآمیزد

 کدام قله کدام اوج ؟



57 
 

 

  ای نعل ھای -اه دھید ای اجاقھای پر آتش مرا پن
  - خوشبختی

  و ای سرود ظرفھای مسین در سیاھکاری مطبخ
  و ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی

  و ای جدال روز و شب فرشھا و جاروھا
  مرا پناه دھید ای تمام عشق ھای حریصی

  که میل دردناک بقا بستر تصرفتان را
  به آب جادو

  میآرایدھای خون تازه ەو قطر
  تمام روز تمام روز

  ای بر آبرھا شده ، چون الش  رھا شده ،
  به سوی سھمناک ترین صخره پیش میرفتم

  به سوی ژرف ترین غارھای دریائی
  و گوشتخوارترین ماھیان
  و مھره ھای نازک پشتم

 از حس مرگ تیر کشیدند
  نمی توانستم دیگر نمی توانستم

  میخاستصدای پایم از انکار راه بر 
  و یأسم از صبوری روحم وسیعتر شده بود

 و آن بھار ، و آن وھم سبز رنگ
  که بر دریچه گذر داشت ، با دلم میگفت

  نگاه کن "
  تو ھیچگاه پیش نرفتی

 . تو فرو رفتی
 

*** 
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  فتح باغ

 
  آن کالغی که پرید

 از فراز سر ما
  ابری ولگرد یآشفت یو فرو رفت در اندیش

  کوتاھی . پھنای افق را پیمود ەیو صدایش ھمچون نیز
  خبر ما را با خود خواھد برد به شھر

  ھمه میدانند
  ھمه میدانند

  سرد عبوس یکه من و تو از آن روزن
  باغ را دیدیم
  بازیگر دور از دست یو از آن شاخ

  سیب را چیدیم
  ھمه میترسند

  ھمه میترسند ، اما من وتو
  و آینه پیوستیم به چراغ و آب

  و نترسیدیم
  سخن از پیوند سست دو نام

  یک دفتر نیست یو ھمآغوشی در اوراق کھن
  سخن از گیسوی خوشبخت منست

  تو یبوس یبا شقایقھای سوخت
  و صمیمیت تن ھامان ، در طراری

  و درخشیدن عریانمان
  مثل فلس ماھی ھا در آب

  ای آوازیستەسخن از زندگی نقر
  کوچک میخواندەی گاھان فوار که سحر

  مادر آن جنگل سبزسیال
  شبی از خرگوشان وحشی



59 
 

 

  و در آن دریای مضطرب خونسرد
  از صدف ھای پر از مروارید

  و در آن کوه غریب فاتح
  از عقابان وان پرسیدیم

  که چه باید کرد
  ھمه میدانند
 ھمه میدانند

  مما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ، ره یافته ای 
  ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم

  در نگاه شرم آگین گلی گمنام
 نامحدود یو بقا را در یک لحظ

 که دو خورشید به ھم خیره شدند
  سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست

  سخن از روزست و پنجره ھای باز
  و ھوای تازه

  و اجاقی که در آن اشیاء بیھده میسوزند
  یگر بارور استو زمینی که ز کشتی د

  و تولد و تکامل و غرور 
  سخن از دستان عاشق ماست

   که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم
  بر فراز شبھا ساخته اند

  به چمنزار بیا
  به چمنزار بزرگ

  و صدایم کن ، از پشت نفس ھای گل ابریشم
 ھمچنان آھو که جفتش را

 ھا از بغضی پنھانی سرشارندەپرد
  عصومو کبوترھای م

  از بلندی ھای برج سپید خود
  به زمین مینگرند
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*** 
 .... به علی گفت مادرش روزی

 
 علی کوچیکه

 گیرعلی بون
  نصف شب از خواب پرید

 چشماشو ھی مالید با دس
  سه چار تا خمیازه کشید

 پا شد نشس
 چی دیده بود ؟
 چی دیده بود ؟

  خواب یه ماھی دیده بود
  ه دو زارییه ماھی ، انگار که به کپ

  انگار که یه طاقه حریر
  منجوق کاری  یبا حاشی

  انگار که رو برگ گل الله عباسی
  خامه دوزیش کرده بودن

  قایم موشک بازی میکردن تو چشاش
  دو تا نگین گرد صاف الماسی

  ھمچی یواش
  ھمچی یواش

  خودشو رو اب دراز میکرد
  که باد بزن قر نگیاش
  صورت آبو ناز میکرد

  ھای نووی تنش ، بوی کتابچب
  بوی یه صفر گنده و پھلوش یه دو

  بوی شبای عید و آشپزخونه و نذری پزون
  ھا ، تو رختخواب ، رو پشت بونەشمردن ستار

  ریختن بارون رو آجر فرش حیاط
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  بوی لواشک ، بوی شوکوالت
  انگار تو آب ، گوھر شب چراغ میرفت

  شاپریونی انگار که دختر کوچیک
  بلور ەیو یه کجاوت

  به سیر باغ و راغ میرفت
  دور و ورش گل ریزون
  باالی سرش نور باران

  جن و پری بود ماھیه یشاید که از طایف
 شاید که از اون ماھیای ددری بود ماھیه
  شاید که یه خیال تند رسرسی بود ماھیه

  ھرچی که بود
 ھرچی که بود
 علی کوچیکه

  محو تماشاش شده بود 
  و شیداش شده بود واله

  ھمچی که دس برد که به اون
  رنگ روون
 نور جوون

  نقره نشون
  دس بزن

  برق زد و بارون زد و آب سیا شد
  ماھی وا شد  شیکم زمین زیر تن

 دسه گال دور شدن و دود شدن
  شمشای نور سوختن و نابود شدن

  باز مث ھر شب رو سر علی کوچیکه
  دسمال آسمون پر از گالبی

  ای نه ماھیی نه خوابیچشم نه
  باد توی بادگیرا نفس نفس میزد

  زلفای بیدو میکشید
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  از روی لنگای دراز گل آغا
 چادر نماز کودریشو پس میزد

  رو بند رخت
  پیرھن زیرا و عرق گیرا

  دس میکشیدن به تن ھمدیگه و حالی به حالی میشدن
  انگار که از فکرای بد

  ھی پر و خالی میشدن
  رکاسیرسی

  سازا رو کوک کرده بودن و ساز میزدن
  ھمچی که باد آروم میشد
  زیر آواز میزدن  قورباغه ھا از ته باغچه

  شب مث ھر شب بود و چن شب پیش و شبھای دیگه
  امو علی

  تو نخ یه دنیای دیگه
  علی کوچیکه
  سحر شده بود

  نابش رو میخواس ەینقر
    ماھی خوابش رو میخواس

  و قرقر آب راه آب بود
 علی کوچیکه و حوض پر آب

  علی کوچیکه "
  علی کوچیکه

  نکنه تو جات وول بخوری
 حرفای ننه قمرخانم

  یادت بره گول بخوری
  تو خواب ، اگه ماھی دیدی خیر باشه

  خواب کجا حوض پر از آب کجا
 کاری نکنی که اسمتو

  توی کتابا بنویسن
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  سیا کنن طلسمتو
  مآب مث خواب نیس که آد

  از این سرش فرو بره
  از اون سرش بیرون بیاد
  تو چار راھاش وقت خطر

  صدای سوت سوتک پابون بیاد
  شکر خدا پات رو زمین محکمه

 کور و کچل نیسی علی ، چی چیت کمه ؟
 میتونی بری شابدوالعظیم

  ماشین دودی سوار بشی
  قد بکشی ، خال بکوبی ، جاھل پامنار بشی

  زای قشنگو نبینهحیفه آدم اینھمه چی
  اال کلنگ سوار نشه

  شھر فرنگو نبینه
  فصل ، حاال فصل گوجه و سیب و خیار و بستنیس

  چن روز دیگه ، تو تکیه ، سینه زنیس
  ای علی ای علی دیوونه

 تخت فنری بھتره ، یا تخت مرده شور خونه ؟
  گیرم تو ھم خودتو به آب شور زدی
  دیرفتی و اون کولی خانومو به تور ز

  ماھی چیه ؟ ماھی که ایمون نمیشه ، نون نمیشه
  اون یه وجب پوست تنش واسه فاطی تنبون نمیشه

  دس که به ماھی بزنی
  از سر تا پات بو میگیره

 بوت تو دماغا میپیچه
  دنیا ازت رو میگیره

  بگیر بخواب ، بگیر بخواب
  که کار باطل نکنی

  با فکرای صد تا یه غاز
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  حل مسائل نکنی
  سر تو بذار رو ناز بالش ، بذار بھم بیاد چشت

  قاچ زینو محکم چنگ بزن که اب واری
  ". پیشکشت

 آب دیگه داشت سر میرفت یحوصل
  خودشو میریخت تو پاشوره ، در میرفت

  انگار میخواس تو تاریکی
  ! داد بکشه : " اھای زکی

  این حرفا ، حرف اون کسونیس که اگه
 و یه خواب دیدنیه بار تو عمرشون زد 

  ماھی چیکار به کار یه خیک شیکم تغار داره
  ماھی که سھله ، سگشم

  از این تغارا عار داره
  ماھی تو آب میچرخه و ستاره دس چین میکنه

  اونوخ به خواب ھر کی رفت
  خوابشو از ستاره سنگین میکنه

  میبرتش ، میبرتش
  چاردیواریا ەیاز توی این دنیای دلمرد

  س اعتا ، خستگیا ، بیکاریانق نق نح
  دنیای آش رشته و وراجی و شلختگی

  درد قولنج و درد پر خوردن و درد اختگی
  دنیای بشکن زدن و لوس بازی

  عروس دوماد بازی و ناموس بازی
  دنیای ھی خیابونارو الکی گز کردن

  از عربی خوندن یه لچک به سر حظ کردن
  دنیای صبح سحرا

  تو توپخونه
  ی دار زدنتماشا

  نصف شبا
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  آقا باالخان زار زدن یرو قص
 دنیائی که ھر وخت خداش

  ھاش پا میذارهتو کوچ
  یه دسه خاله خانباجی از عقب سرش

  یه دسه قداره کش از جلوش میاد
  دنیائی که ھر جا میری

 صدای رادیوش میآد
  کرم و کثافت یمیبرتش ، میبرتش ، از توی این ھمبون

  و مرض
  یای پاک و صاف آسمون میبرتشبه آب

  " . به ادگی کھکشون میبرتش
  آب از سر یه شاپرک گذشته بود و داشت حاال

  فروش میداد
 علی کوچیکه

  نشسته بود کنار حوض
  حرفای آبو گوش میداد
  ھاانگار که از اون ته ت

  از پشت گلکاری نورا ، یه کسی صداش میزد
  آه میکشید

  یواش به پاش میزددس عرق کرده و سرش رو 
  انگار میگفت : " یک دو سه

  نپریدی ؟ ھه ھه ھه
  من توی اون تاریکیای ته آبم بخدا

  حرفمو باور کن ، علی
  ماھی خوابم بخدا

  دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن
  ھای مرواری روەپرد

  این رو و اون رو بکنن
  به نوکرای باوفام سپردم
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  بلورمم آوردم ەیکجاو
  ه چار تا منزل که از اینجا دور بشیمس

  زارای ھمیشه سبز دریا میرسیمەبه سبز
  ھای کف که چوپون ندارنبه گل

  به دالونای نور که پایون ندارن
  به قصرای صدف که پایون ندارن

  یادت باشه از سر راه
  ھف ھش تا دونه مرواری

  جمع کنی که بعد باھاشون تو بیکاری
  نیمیه قل دو قل بازی ک

  ، علی  دریام ، نفسم پاکه یای علی ، من بچ
  دریا ھمونجاس که ھمونجا آخر خاکه ، علی

  ھر کی که دریا رو به عمرش ندیده
 از زندگیش چی فھمیده ؟

  خسته شدم ، حال بھم خورده از این بوی لجن
  انقده پابپا نکن که دو تایی

  تا خرخره فرو بریم توی لجن
  علی کوچیکه  بپر بیا ، و گرنه ای

  " . مجبور میشم بھت بگم نه تو ، نه من
  آب یھو باال اومد و ھلفی کرد و تو کشید

  انگار که آب جفتشو ست و تو خودش فرو کشید
  ایەھای نقرەدایر

  توی خودشون
  چرخیدن و چرخیدن و خسته شدن

  مواکشاله کردن و از سر نو
  به زنجیرای ته حوض بسته شدن

  پ تاالپقل قل قل تاال
  قل قل قل تاالپ تاالپ

  چرخ میزدن رو سطح آب
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  تو تاریکی ، چن تا حباب
 " علی کجاس؟ "
  " تو باغچه "
 " چی میچینه.؟ "
  ". لوچهآ "

  آلوچهء باغ باال
  جرئت داری ؟ بسم الله

 
*** 
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  پرنده فقط یک پرنده بود

 
  ، آهپرنده گفت : " چه بویی ، چه آفتابی 

  بھار آمده است
 " . و من به جستجوی جفت خویش خواھم رفت

  پرنده از ایوان
  پرید ، مثل پیامی پرید و رفت

  پرنده کوچک بود
  پرنده فکر نمیکرد

  پرنده روزنامه نمیخواند
  پرنده قرض نداشت

  پرنده آدمھا را نمیشناخت
  پرنده روی ھوا

  و بر فراز چراغ ھای خطر
  خبری میپریددر ارتفاع بی 

 ھای آبی راو لحظ
 وار تجربه میکرددیوان

  پرنده ، آه ، فقط یک پرنده بود
 

*** 
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 ای مرز پر گھر

 
 

 فاتح شدم
  خود را به ثبت رساندم

  خود را به نامی ، در یک شناسنامه ، مزین کردم
 و ھستیم به یک شماره مشخص شد

  رانساکن تھ 5صادره از بخش  678باد   پس زنده
  دیگر خیالم از ھمه سو راحتست

  آغوش مھربان مام وطن
  پستانک سوابق پرافتخار تاریخی

  الالیی تمدن و فرھنگ
 ... و جق و جق جقجقهء قانون

  آه
  دیگر خیالم از ھمه سو راحتست

  از فرط شادمانی
  رفتم کنار پنجره ، با اشتیاق ، ششصد و ھفتاد و ھشت

  نبار ھوا را که از غبار پھ
  و بوی خاکروبه و ادرار ، منقبض شده بود

  درون سینه فرو دادم
  و زیر ششصد و ھفتاد و ھشت قبض بدھکاری

  تقاضای کار نوشتم  و روی ششصد و ھفتاد و ھشت
  فروغ فرخ زاد

  در سرزمین شعر و گل و بلبل
  موھبتیست زیستن ، آنھم

  وقتی که واقعیت موجود بودن تو پس از سالھای
  ذیرفته میشودسال پ

  جایی که من



70 
 

 

  با اولین نگاه رسمیم از الی پرده ، ششصد و ھفتاد و
  ھشت شاعر را می بینم 

  بازھا ، ھمه در ھیئت غریب گدایانکه ، حق
 در الی خاکروبه ، به دنبال وزن و قافیه میگردند

  و از صدای اولین قدم رسمیم
 فتاد وتیره ، ششصد و ھ  یکباره ، از میان لجن زارھای

  ھشت بلبل مرموز 
  که از سر تفنن

  خود را به شکل ششصد و ھفتاد و ھشت کالغ سیاه
  پیر در آورده اند

  روز میپرند یبا تنبلی بسوی حاشی
  اولین نفس زدن رسمیم و

  آغشته میشود به بوی ششصد و ھفتاد و ھشت شاخه
  گل سرخ

  محصول کارخانجات عظیم پالسکو
  ریموھبتیست زیستن ، آ

  کش فوریدر زادگاه شیخ ابودلقک کمانچ
  و شیخ ای دل ای دل تنبک تبار تنبوری

  شھر ستارگان گران وزن ساق و باسن و پستان و
  پشت جلد و ھنر

  " " ای بابا به من چه ولش کن یگھوارهء مولفان فلسف
 ! وای -مھد مسابقات المپیک ھوش

  تجایی که دست به ھر دستگاه نقلی تصویر و صو
  میزنی ، از آن
  تازه سال میآید ایبوق نبوغ نابغ

  و برگزیدگان فکری ملت
 وقتی که در کالس اکابر حضور مییابند

  کباب پز  ھریک به روی سینه ، ششصد و ھفتاد و ھشت
  برقی
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  ساعت ناوزر ردیف  و بر دو دست ، ششصد و ھفتاد و ھشت
  کرده و میدانند

  بودنست ، نه نادانی که ناتوانی از خواص تھی کیسه
  بله فاتح شدم   فاتح شدم

  اکنون به شادمانی این فتح
  شمع  در پای آینه ، با افتخار ، ششصد و ھفتاد و ھشت

  نسیه میافروزم
  ازه ، چند کالمیجو میپرم به روی طاقچه تا ، با ا

  فواید قانونی حیات به عرض حضورتان برسانم ەیدربار
  رفیع زندگیم راو اولین کلنگ ساختمان 

  ھمراه با طنین کف زدنی پرشور
  بر فرق فرق خویش بکوبم

  ام ، بله ، مانند زنده رود ، که یکروز زنده بودەمن زند
    ستەو از تمام آنچه که در انحصار مردم زند

  خواھم برد بھره
  من میتوانم از فردا

  ھای شھر ، که سرشار از مواھب ملیستدر کوچ
  ھای سبکبار تیرھای تلگرافو در میان سای

  گردش کنان قدم بردارم
  بار ، به دیوار مستراح  و با غرور ، ششصد و ھفتاد و ھشت

 ھای عمومی بنویسم
  خط نوشتم که خر کند خنده

  من میتوا نم از فردا
  ھمچون وطن پرست غیوری

  آل عظیمی که اجتماعەسھمی از اید
  ھر چارشنبه بعد از ظھر ، آن را

 تیاق و دلھره دنبال میکندبا اش
  قلب و مغز خویش داشته باشم 

  سھمی از آن ھزار ھوس پرور ھزار ریالی
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  که میتوان به مصرف یخچال و مبل و پرده رساندش
  رای طبیعی  یا آنکه در ازای ششصد و ھفتاد و ھشت

  مرد وطن بخشید  آن را شبی به ششصد و ھفتاد و ھشت
  من میتوانم از فردا

  خاچیک ەیوی مغازدر پست
  بعد از فرو کشیدن چندین نفس ، ز چند گرم جنس

  دست اول خالص
  و صرف چند بادیه پپسی کوالی ناخالص

  و پخش چند یاحق و یاھو و وغ وغ و ھوھو
  ھای فاضلرسما به مجمع فضالی فکور و فضل

  روشنفکر
  و پیروان مکتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپیوندم

  بزرگم را و طرح اولین رمان
  که در حوالی سنهء یکھزار و ششصد و ھفتاد و ھشت

  شمسی تبریزی
  به زیر دستگاه تھی دست چاپ خواھد رفت رسما

  پاکت  بر ھر دو پشت ششصد و ھفتاد و ھشت
  اشنوی اصل ویژه بریزم

  من میتوانم از فردا
  با اعتماد کامل

 دوره به یک  خود را برای ششصد و ھفتاد و ھشت
  اه مسند مخمل پوشدستگ

  در ملس تجمع و تامین آتیه
  یا مجلس سپاس و ثنا میھمان کنم

  و -ھنر و دانش  یزیرا که من تمام مندرجات مجل
  تملق و کرنش را میخوانم

  " درست نوشتن " را میدانم ەیو شیو
  ھستی یای قدم به عرصەسازند ەیمن در میان تود

  امەنھاد
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  بجای آن که گرچه نان ندارد ، اما
  میدان دید باز و وسیعی دارد

  که مرزھای فعلی جغرافیاییش
  از جانب شمال ، به میدان پر طراوت و سبز تیر

  و از جنوب ، به میدان باستانی اعدام
  ودر مناطق پر ازدحام ، به میدان توپخانه رسیده ست

  و در پناه آسمان درخشان و امن امنیتش
  قوی قوی  فتاد و ھشتاز صبح تا غروب ، ششصد و ھ

  ھیکل گچی
  فرشته  به اتفاق ششصد و ھفتاد و ھشت

 ـ  از خاک و گل سرشته یآنھم فرشتـ 
 به تبلیغ طرحھای سکون و سکوت مشغولند

  بله فاتح شدم  فاتح شدم
  ساکن تھران 5صادره از بخش  678پس زنده باد 

  که در پناه پشتکار و اراده
  ده است ، که در چارچوببه آنچنان مقام رفیعی رسی

  ایەپنجر
  متری سطح زمین  در ارتفاع ششصد و ھفتاد و ھشت

  قرار گرفته ست
  و افتخار این را دارد

 ـ نه از راه پلکانـ که میتئاند از ھمان دریچه 
  خود را

 وار به دامان مھربان مام وطن سرنگون کنددیوان
  و آخرین وصیتش اینست

  سکه ، حضرت  و ھشت که در ازای ششصد و ھفتاد
 استاد آبراھام صھبا

  ای به قافیه کشک در رثای حیاتش رقم زندمرثی
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***  
  به آفتاب سالمی دوباره خواھم داد

 
  به آفتاب سالمی دوباره خواھم داد

  به جویبار که در من جاری بود
  به ابرھا که فکرھای طویلم بودند

 به رشد دردناک سپیدارھای باغ که با من
  فصل ھای خشک گذر میکردند از

  ھای کالغانبه دست
  ھای شبانه راکه عطر مزرع

  برای من به ھدیه میآورند
  به مادرم که در آینه زندگی میکرد

  و شکل پیری من بود
 و به زمین ، که شھوت تکرار من ، درون ملتھبش را

  سالمی ، دوباره خواھم داد -ھای سبز میانباشت از تخم
  آیم ، میآیممیآیم ، می

  بوھای زیر خاک یبا گیسویم : ادام
  ھای غلیظ تاریکیبا چشمھام : تجرب

  ھای آنسوی دیوارام از بیشەھا که چیدبا بوت
  میآیم ، میآیم ، میآیم

  و آستانه پر از عشق میشود
  و من در آستانه به آنھا که دوست میدارند

  و دختری که ھنوز آنجا ،
  ایستاده ، سالمی دوباره خواھم دادپر عشق  یدر آستان

 
 

*** 
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  من از تو میمردم
 

  من از تو میمردم
  اما تو زندگانی من بودی

  تو با من میرفتی
  تو در من میخواندی

  وقتی که من خیابانھا را
  پیمودم بی ھیچ مقصدی می

  تو با من میرفتی
  تو در من میخواندی

  اشق راتو از میان نارون ھا ، گنجشک ھای ع
  به صبح پنجره دعوت میکردی

  وقتی که شب مکرر میشد
  وقتی که شب تمام نمیشد

  تو از میان نارون ھا ، گنجشک ھای عاشق را
  به صبح پنجره دعوت میکردی

  ما یتو با چراغھایت میآمدی به کوچ
  تو با چراغھایت میآمدی

  ھا میرفتندوقتی که بچ
  ھای اقاقی میخوابیدندو خوش

  من در آینه تنھا میماندم و
 .... تو با چراغھایت میآمدی

  بخشیدی تو دستھایت را می
  بخشیدی تو چشمھایت را می
  بخشیدی تو مھربانیت را می

  وقتی که من گرسنه بودم
  بخشیدی تو زندگانیت را می
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  تو مثل نور سخی بودی
 

  چیدی ھا را میتو الل
   پوشاندی و گیسوانم را می

  لرزیدند گیسوان من از عریانی میوقتی که 
  ھا را میچیدیتو الل

  چسباندی ھایت را میتو گون
  به اضطراب پستان ھایم

  وقتی که من دیگر
  چیزی نداشتم که بگویم

  چسباندی ھایت را میتو گون
  به اضطراب پستان ھایم

  و گوش میدادی
  کنان میرفتبه خون من که نال
  مردکنان میو عشق من که گری

  تو گوش میدادی
  دیدی اما مرا نمی

 
 

*** 
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  تولدی دیگر

 
 

  تاریکیست یھستی من آی یھم
  که ترا در خود تکرار کنان

  به سحرگاھان شکفتن ھا و رستن ھای ابدی آه کشیدم ، آه
  من در این آیه ترا

 به درخت و آب و آتش پیوند زدم
  زندگی شاید

  روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد یک خیابان درازست که ھر
  زندگی شاید

  ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخه میاویزد
 زندگی شاید طفلیست که از مدرسه بر میگردد

  رخوتناک دو یزندگی شاید افروختن سیگاری باشد ، در فاصل 
  ھمآغوشی

  یا عبور گیج رھگذری باشد
  که کاله از سر بر میدارد

  " رھگذر دیگر با لبخندی بی معنی میگوید " صبح بخیرو به یک 
  زندگی شاید آن لحظه مسدودیست

  که نگاه من ، در نی نی چشمان تو خود را ویران میسازد
  ودر این حسی است

  که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواھم آمیخت
  یک تنھاییست ەیدر اتاقی که به انداز

  دل من
  یک عشقست ەیزکه به اندا

  خوشبختی خود مینگرد ەیھای سادبه بھان
  به زوال زیبای گل ھا در گلدان

  ایمان کاشتخان یبه نھالی که تو در باغچ
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  و به آواز قناری ھا
  یک پنجره میخوانند ەیکه به انداز

 ...آه
  سھم من اینست
   سھم من اینست

 سھم من ، 
  من میگیردای آنرا از ەآسمانیست که آویختن پرد

  سھم من پایین رفتن از یک پله مترو کست
  و به چیزی در پوسیدگی و غربت و اصل گشتن

  سھم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره ھاست
  : و در اندوه صدایی ان دادن که به من بگوید

 دستھایت را" 
  " دوست میدارم 

  دستھایم را در باغچه میکارم
  یدانم ، میدانممیدانم ، م  سبز خواھم شد ،

  و پرستوھا در گودی انگشتان جوھریم
  تخم خواھند گذاشت

  گوشواری به دو گوشم میآویزم
  از دو گیالس سرخ ھمزاد

  و به ناخن ھایم برگ گل کوکب میچسبانم
  ای ھست که در آنجاکوچ

 پسرانی که به من عاشق بودند ، ھنوز
  الغر با ھمان موھای درھم و گردن ھای باریک و پاھای

  به تبسم ھای معصوم دخترکی میاندیشند که یک شب او را
  باد با خود برد

 ای ھست که قلب من آن راکوچ
  از محل کودکیم دزدیده ست

  سفر حجمی در خط زمان
  و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن
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  آگاه  حجمی از تصویری
 که ز مھمانی یک آینه بر میگردد

  و بدینسانست
  میمیردکه کسی 

  و کسی میماند
  ھیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد ، مرواریدی

 . صید نخواھد کرد
  من

 پری کوچک غمگینی را
  میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد

  و دلش را در یک نی لبک چوبین
  مینوازد آرام ، آرام
  پری کوچک غمگینی

  که شب از یک بوسه میمیرد
 ک بوسه به دنیا خواھد آمدو سحرگاه از ی

 
****** 
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  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
 
  

  و این منم
  زنی تنھا
  فصلی سرد یدر آستان

  ی زمینەدر ابتدای درک ھستی آلود
 سمانآو یأس ساده و غمناک 

 . و ناتوانی این دستھای سیمانی
  زمان گذشت

  زمان گذشت و ساعت چھار بار نواخت
  اعت چھار بار نواختس 

 امروز روز اول دی ماه است
 من راز فصلھا را میدانم

 ھا را میفھممو حرف لحظ
 نجات دھنده در گور خفته است

 و خاک ، خاک پذیرنده
 اشارتیست به آرامش

  زمان گذشت و ساعت چھار بار نواخت
 در کوچه باد میآمد
 در کوچه باد میآمد

 و من به جفت گیری گلھا میاندیشم
  ھایی با ساقھای الغر کم خونبه غنچ

 ی مسلولو این زمان خست
 و مردی از کنار درختان خیس می گذرد

 ھای آبی رگھایشمردی که رشت
  مانند مارھای مرده از دو سوی گلو گاھش
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  ھای منقلبش آن ھجای خونین رااند و در شقیقەباال خزید
 تکرار می کنند

  سالمـ 
 سالم ـ 

 گل ھا میاندیشم و من به جفت گیری
  فصلی سرد یدر آستان

 ھادر محفل عزای آین
 ھای پریده رنگو اجتماع سوگوار تجرب

  و این غروب بارور شده از دانش سکوت
 چگونه می شود به آن کسی که میرود اینسان

 صبور ،
 سنگین ،
 . سرگردان

 . فرمان ایست داد
  وقتچگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست ، او ھیچ

 .زنده نبوده است
 در کوچه باد میاید

 کالغھای منفرد انزوا
 در باغھای پیر کسالت میچرخند

  و نردبام
 . چه ارتفاع حقیری دارد

 لوحی یک قلب راەآنھا ساد
 ھا بردندبا خود به قصر قص

 و اکنون دیگر
 دیگر چگونه یک نفر به رقص بر خواھد خاست

  و گیسوان کودکیش را
 خواھد رختدر آبھای جاری 

 و سیب را که سرانجام چیده است و بوییده است
 در زیر پالگد خواھد کرد؟
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 ای یار ، ای یگانه ترین یار

 . چه ابرھای سیاھی در انتظار روز میھمانی خورشیدند
 انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یکروز آن پرنده ھا

 نمایان شدند
 انگار از خطوط سبز تخیل بودند

 ای تازه که در شھوت نسیم نفس میزدندآن برگ ھ
 انگار

 ھا میسوختەھای بنفش که در ذھن پاک پنجرآن شعل
 . چیزی بجز تصور معصومی از چراغ نبود

 ھا باد میامددر کوچ
 ست ھای تو ویران شدابتدای ویرانیست آن روز ھم که د این

 باد میآمد
 ھای عزیزەستار
 ھای مقوایی عزیزەستار

 دروغ وزیدن میگیردوقتی در آسمان ، 
  ھای رسوالن سر شکسته پناهەدیگر چگونه می شود به سور

 آورد ؟
  ھای ھزاران ھزار ساله به ھم میرسیم و آنگاهەما مثل مرد

 . اد ما قضاوت خواھد کرددخورشید بر تباھی اج
 من سردم است 

 من سردم است و انگار ھیچوقت گرم نخواھم شد
 " شراب مگر چند ساله بود ؟ ای یار ای یگانه ترین یار " آن

 نگاه کن که در اینجا
  زمان چه وزنی دارد

 و ماھیان چگونه گوشت ھای مرا میجوند
 چرا مرا ھمیشه در ته دریا نگاه میداری ؟

  اوھام سرخ یک شقایق وحشی  یمن سردم است و میدانم که از تمام
 ز چند قطره خون
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 . چیزی بجا نخواھد ماند
  ردخطوط را رھا خواھم ک

 شمارش اعداد را رھا خواھم کرد   نو ھمچنی
  و از میان شکل ھای ھندسی محدود

 ھای حسی وسعت چناه خواھم بردبه پھن
 من عریانم ، عریانم ، عریانم

 مثل سکوت ھای میان کالم ھای محبت عریانم
 و زخم ھای من ھمه از عشق است

 . از عشق ، عشق ، عشق
 سرگردان را  یەمن این جزیر

  نقالب اقیانوساز ا
  امەو انفجار کوه گذر داد

  تکه شدن ، راز آن وجود متحدی بود  و تکه
 . ھایش آفتاب به دنیا آمدەکه از حقیرترین ذر 

 ! سالم ای شب معصوم
    گرگ ھای بیابان را  سالم ای شبی که چشم ھای 

  و اعتماد بدل میکنی  ھای استخوانی ایمانەبه حفر
 و ، ارواح بیدھاودر کنار جویبارھای ت

 ارواح مھربان تبرھا را میبویند
  من از جھان بی تفاوتی فکرھا و حرف ھا و صداھا میآیم

 ی ماران مانند استو این جھان به الن
 و این جھان پر از صدای حرکت پاھای مردمیست

 که ھمچنان که ترا میبوسند
  در ذھن خود طناب دار ترا میبافند

  سالم ای شب معصوم
 نجره و دیدنمیان پ

  ھمیشه فاصله ایست 
 چرا نگاه نکردم ؟

    مانند آن زمانی که مردی از کنار درختان خیس گذر میکرد
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 چرا نگاه نکردم ؟

  انگار مادرم گریسته بود آن شب
  آن شب که من به درد رسیدم و نطفه شکل گرفت

  ھای اقاقی شدمآن شب که من عروس خوش
 کاشی آبی بود ،آن شب که اصفھان پر از طنین 

  ی من بازگشته بودی من بود ، به درون نطفو آن کسی که نیم
  ، و من در آینه میدیدش

  که مثل آینه پاکیزه بود و روشن بود
  و ناگھان صدایم کرد

 ھای اقاقی شدمو من عروس خوش 
 انگار مادرم گریسته بود آن شب

  ای در این دریچه مسدود سر کشیدەچه روشنایی بیھود
 چرا نگاه نکردم ؟

  ھای سعادت میدانستندتمام لحظ
  که دستھای تو ویران خواھد شد

  و من نگاه نکردم
  ی ساعتەتا آن زمان که پنجر

  گشوده شد و آن قناری غمگین چھار بار نواخت
  چھار بار نواخت

  و من به ان زن کوچک بر خوردم
 ھای خالی سیمرغان بودندکه چشمھایش ، مانند الن

  نچنان که در تحرک رانھایش میرفتو آ
  گویی بکارت رؤیای پرشکوه مرا

  با خود بسوی بستر میبرد 
 آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواھم زد ؟ 

 ھا را بنفشه خواھم کاشت ؟آیا دوباره باغچ
  و شمعدانی ھا را

 در آسمان پشت پنجره خواھم گذاشت ؟
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 ید ؟آیا دوباره روی لیوان ھا خواھم رقص
 آیا دوباره زنگ در مرا بسوی انتظار صدا خواھد برد ؟

  " به مادرم گفتم : " دیگر تمام شد
  گفتم :" ھمیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق میافتد

 " باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم
  انسان پوک

  انسان پوک پر از اعتماد
  نگاه کن که دندانھایش

 ندچگونه وقت جویدن سرود میخوان
 و چشمھایش

 چگونه وقت خیره شدن میدرند
 : و او چگونه از کنار درختان خیس میگذرد

 ، صبور
 ، سنگین

 .  سرگردان
  چھار  در ساعت

 ھای آبی رگھایشای که رشتدر لحظ
 مانند مارھای مرده از دو سوی گلوگاھش

 اندەباال خزید
 ن ھجای خونین راآھای منقلبش و در شقیق

 تکرارمی کند
 سالم
  سالم

 آیا تو
  ی آبی راھرگز آن چھار الل

 ای ؟ەبویید
  زمان گذشت

 ھای لخت اقاقی افتادزمان گذشت و شب روی شاخ
 ھای پنجره سر میخوردشب پشت شیشی
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 و با زبان سردش
 ته مانده ھای روز رفته را به درون میکشد

 من از کجا میآیم ؟
 من از کجا میآیم ؟

 ؟ام که اینچنین به بوی شب آغشت
 ستەھنوز خاک مزارش تاز

 ......مزار آن دو دست سبز جوان را میگویم
 چه مھربان بودی ای یار ، ای یگانه ترین یار

 چه مھربان بودی وقتی دروغ میگفتی
 ھا را میبستیی وقتی که پلک ھای آینچه مھربان بود
 و چلچراغھا را

 از ساق ھای سیمی میچیدی
 شق میبردیو در سیاھی ظالم مرا بسوی چراگاه ع

  ی حریق عطش بود بر چمن خوابتا آن بخار گیج که دنبال
 مینشست

 و آن ستاره ھا مقوایی
 . به گرد الیتناھی میچرخیدند

 چرا کالم را به صدا گفتند؟
 ! ی دیدار میھمان کردندنگاه را به خانچرا 

  چرا نوازش را
 به حجب گیسوان باکرگی بردند؟

  نگاه کن که در اینجا
  ان آن کسی که با کالم سخن گفتچگونه ج

 و با نگاه نواخت
 و با نوازش از رمیدن آرامید

 به تیرھای توھم
 مصلوب گشته است 

  ی انگشتھای توو به جای پنج شاخ
 که مثل پنج حرف حقیقت بودند
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 چگونه روی گونه او مانده ست 
 

 سکوت چیست ، چیست ، ای یگانه ترین یار ؟
  تهسکوت چیست بجز حرفھای ناگف

 من از گفتن میمانم ، اما زبان گنجشکان
 . ھای جاری جشن طبیعتستزبان زندگی جمل

 . زبان گنجشکان یعنی : بھار . برگ . بھار
 زبان گنجشکان یعنی : نسیم . عطر . نسیم

  . زبان گنجشکان در کارخانه میمیرد
 ی ابدیتەاین کیست این کسی که روی جاد

 بسوی لحظه توحید میرود
 ھمیشگیش راو ساعت 

 . ھا کوک میکندبا منطق ریاضی تفریقھا و تفرق
 این کیست این کسی که بانگ خروسان را

  آغاز قلب روز نمیداند
 آغز بوی ناشتایی میداند

  این کیست این کسی که تاج عشق به سر دارد
 . ھای عروسی پوسیده ستو در میان جام

  پس آفتاب سرانجام
 در یک زمان واحد

 . ب ناامید نتابیدبر ھر دو قط
 . تو از طنین کاشی آبی تھی شدی

 ...و من چنان پرم که روی صدایم نماز میخوانند
  ھای خوشبختەجناز
 ھای ملولەجناز
  ھای ساکت متفکرەجناز
 خوش پوش ، خوش خوراک ھای خوش بر خورد ،ەجناز

 ھای وقت ھای معینەدر ایستگا
  ی مشکوک نورھای موقتو در زمین
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 ھای فاسد بیھودگی وەرید میوشھرت خ ....
 ،آه

  چه مردمانی در چارراھھا نگران حوادثند
  واین صدای سوت ھای توقف

 باید ، باید ای که باید ،در لحظ
 مردی به زیر چرخ ھای زمان له شود

 ....مردی که از کنار درختان خیس میگذرد
 من از کجا میآیم؟

 ".به مادرم گفتم :"دیگر تمام شد
 پیش از آنکه فکر کنی اتفاق میافتد گفتم :" ھمیشه

 ".باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم
 سالم ای غرابت تنھایی

 اتاق را به تو تسلیم میکنیم
 چرا که ابرھای تیره ھمیشه

 ھای تازه تطھیرندپیغمبران آی
  و در شھادت یک شمع

 راز منوری است که آن را
 .ترین شعله خوب میداندەآن آخرین و آن کشید

 مان بیاوریمای
 ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

  ھای باغ ھای تخیلایمان بیاوریم به ویران
 ی بیکارەبه داس ھای واژگون شد

  . ھای زندانیو دان
 ....نگاه کن که چه برفی میبارد

  شاید حقیقت آن دو دست جوان بود ، آن دو دست جوان
 که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

  تی بھارو سال دیگر ، وق
 با آسمان پشت پنجره ھمخوابه میشود

 و در تنش فوران میکنند
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  ھای سبک بارھای سبز ساقەفوار
  شکوفه خواھد داد ای یار ، ای یگانه ترین یار

  ....ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
 

                                     *** 
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  بعد از تو
 

  فت سالگیای ھ
  ھای شگفت عزیمتای لحظ

 بعد از تو ھرچه رفت ، در انبوھی از جنون و جھالت رفت
  ای بود سخت زنده و روشنبعد از تو پنجره که رابط

  میان ما و پرنده
  میان ما و نسیم

  شکست
 شکست
 شکست

  بعد از تو آن عروسک خاکی
  که ھیچ چیز نمی گفت ، ھیچ چیز بجز آب ، آب ، آب

 .آب غرق شددر 
  ھا را کشتیمەبعد از تو ما صدای زنجر

 و بصدای زنگ ، که از روی حرف ھای الفبا بر می خاست
 . سازی ، دل بستیمھای اسلحخانو به صدای سوت کار

 بعد از تو که جای بازیمان زیر میز بود
 از زیر میزھا

 به پشت ھا میزھا
 و از پشت میزھا

  به روی میزھا رسیدیم
 ا بازی کردیمو روی میزھ

 . و باختیم، رنگ ترا باختیم ، ای ھفت سالگی
  بعد از تو ما به ھم خیانت کردیم
 بعد از تو ما تمام یادگاری ھا را

  ی خونەھای منفجر شدەھای سرب ، و با قطربا تک
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 . ی دیوارھای کوچه زدودیمھای گچ گرفتەاز گیجگا
  بعد از تو ما به میدان ھا رفتیم

 : و داد کشیدیم
  زنده باد "

 " مرده باد
 ھای کوچک آوازه خوانو در ھیاھوی میدان ، برای سک

 .که زیرکانه به دیدار شھر آمده بودند ، دست زدیم
 قاتل یکدیگر بودیم  بعد از تو ما که

  برای عشق قضاوت کردیم
  و ھمچنان که قلب ھامان

  نگران بودند  در جیب ھایمان
 . برای سھم عشق قضاوت کردیم

  د از تو ما به قبرستان ھا رو آوردیمبع
 و مرگ ، زیر چادر مادربزرگ نفس میکشید

  و مرگ ، آن درخت تناور بود
  ھای اینسوی آغازەکه زند
  ملولش دخیل می بستند  ھایبه شاخ

  ھای آن سوی پایانەومرد
  ھای فسفریش چنگ می زدندبه ریش

  و مرگ روی ان ضریح مقدس نشسته بود
  ی آبیاش ، ناگھان چھار اللزاویکه در چھار 
  .روشن شدند

 صدای باد می آید
 صدای باد می آید، ای ھفت سالگی

  برخاستم و آب نوشیدم
  و ناگھان به خاطر آوردم

 .که کشتزارھای جوان تو از ھجوم ملخ ھا چگونه ترسیدند
  چقدر باید پرداخت

  چقدر باید
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 برای رشد این مکعب سیمانی پرداخت ؟
 ه را که بایدما ھرچ

  از دست داده باشیم ، از دست داده ایم
  ما بی چراغ به راه افتادیم

 ی مھربان ، ھمیشه در آنجا بودە، ماه ، ماد و ماه
  ی یک پشت بام کاھگلیدر خاطرات کودکان

 و بر فراز کشتزارھای جوانی که از ھجوم ملخ ھا می ترسیدند
 ...چقدر باید پرداخت؟

                                       ***     
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 پنجره
 

  یک پنجره برای دیدن
  یک پنجره برای شنیدن
  ی چاھییک پنجره که مثل حلق
 زمین میرسد  در انتھای خود به قلب

 و باز می شود بسوی و سعت این مھربانی مکرر آبی رنگ
 یک پنجره که دستھای کوچک تنھایی را

  ھای کردیمەعطر ستار یاز بخشش شبان
 . سرشار می کند

  و می شود از آنجا
 خورشید را به غربت گل ھای شمعدانی مھمان کرد

 .یک پنجره برای من کافیست
 من از دیار عروسک ھا می آیم

  ھای درختان کاغذیاز زیر سای
  در باغ یک کتاب مصور

  ھای عقیم دوستی و عشقاز فصل ھای خشک تجرب
  معصومیت ھای خاکیدر کوچ

  از سال ھای رشد حروف پریده رنگ الفبا
  ی مسلولدر پشت میزھای مدرس

 ھا توانستندی که بچااز لحظ
 بر روی تخته حرف "سنگ" را بنویسند

 .و سارھای سراسیمه از درخت کھنسال پر زدند
  ھای گیاھان گوشتخوار می آیممن از میان ریش
 و مغز من ھنوز

 ایست که او راانلبریز از صدای وحشت پرو
 در دفتری به سنجاقی
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 .مصلوب کرده بودند 
 وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود

 و در تمام شھر
 .چراغ ھای مرا تکه تکه می کردند  قلب

 ی عشق مراوقتی که چشم ھای کودکان
  ی قانون می بستندەدستمال تیر  با

  ھای مضطرب آرزوی منو از شقیق
  ای خون به بیرون می پاشیدھەفوار

  که زندگی من دیگر  وقتی
  چیزی نبود ، ھیچ چپیز بجز تیک تاک ساعت دیواری

 .باید  دریافتم ، باید، باید ،
  یک پنجره برای من کافیست

  ی آگاھی و نگاه و سکوتیک پنجره به لحظ
 اکنون نھال گردو

 آنقدر قد کشیده که دیوار را برای برگ ھای جوانش
 کند معنی

  از آینه بپرس
 ات راەنام نجات دھند

  آیا زمین که زیر پای تو می لرزد
 تنھاتر از تو نیست ؟

 پیغمبران ، رسالت ویرانی را
 با خود به قرن ما اوردند

 پیاپی،  این انفجارھای
 و ابرھا مسموم ،

 ھای مقدس ھستند؟آیا طنین آی
 ای دوست، ای برادر ، ای ھمخون

  وقتی به ماه رسیدی
 .تاریخ قتل عام گل ھا را بنویس

 ھمیشه خواب ھا
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 لوحی خود پرت می شوند و می میرندەاز ارتفاع ساد
  من شبدر چھارپری را می بویم

 که روی گور مفاھیم کھنه رويیده ست
  شد جوانی  آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک

 من بود؟
 رفت ھای کنجکاوی خود باال خواھمآیا دوباره من از پل

  تا به خدای خوب ، که در پشت بام خانه قدم می زند سالم
 بگویم؟

 حس می کنم که وقت گذشته ست
 می کنم که " لحظه" سھم من از برگ ھای تاریخ ست حس

  ی کاذبی ست در میان گیسوانحس می کنم که میز فاصل
  ی غمگینمن و دست ھای این غریب

  حرفی به من بزن
 جسم زنده را به تو می بخشد آیا کسی که مھربانی یک

 جز درک حس زنده بودن از تو چه می خواھد؟
 حرفی به من بزن
 امەمن در پناه پنجر

  . با آفتاب رابطه دارم
 

                                 *** 
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  دلم برای باغچه میسوزد

 
  کسی به فکر گلھا نیست

 کسی به فکرماھیھا نیست
  کسی نمیخواھد

  کند که باغچه دارد میمیرد باور
  که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است

  که ذھن باغچه دارد آرام آرام
  از خاطرات سبز تھی می شود

  و حس باغچه انگار
 .چیزی مجردست که در انزوای باغچه پوسیده ست

 ما تنھاست  یحیاط خان
  ما  یحیاط خان

  در انتظار بارش یک ابر ناشناس
 میکشد خمیازه

 ی ما خالیستو حوض خان
  ھای کوچک بی تجربهەستار

  از ارتفاع درختان به خاک میافتند
 ی ماھی ھاپریده رنگ خان  ھایەو از میان پنجر 

 شب ھا صدای سرفه میآید
  . ی ما تنھاستحیاط خان

  :پدر میگوید 
 ستاز من گذشت "

 ستاز من گذشت
 من بار خودم را بردم

 " ردمو کار خودم را ک
 و در اتاقش ، از صبح تا غروب ،

 یا شاھنامه میخواند
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 یا ناسخ التواریخ
  :پدر به مادر میگوید

  لعنت به ھرچی ماھی و ھرچه مرغ  "
  وقتی که من بمیرم دیگر

  باغچه باشد  چه فرق میکند که 
 یا باچه نباشد

 ".برای من حقوق تقاعد کافیست
  مادر تمام زندگیش

 ایست گستردهەسجاد
  در آستان وحشت دوزخ

  مادر ھمیشه در ته ھر چیزی
 میگردد  دنبال جای پای معصیتی

  و فکر میکند که باغچه را کفر یک گیاه
  . آلوده کرده است

  مادر تمام روز دعا میخواند
 مادر گناھکار طبیعیست

 و فوت میکند به تمام گلھا
  و فوت میکند به تمام ماھیھا

  و فوت میکند به خودش
  در انتظار ظھور است مادر

 . و بخششی که نازل خواھد شد
  برادرم به باغچه میگوید قبرستان
 برادرم به اغتشاش علفھا میخندد

 ھای ماھیھاەو از جناز  
 که زیر پوست بیمار آب

  ھای فاسد تبدیل میشوندەبه ذر 
 شماره بر میدارد

  برادرم به فلسفه معتاد است
  برادرم شفای باغچه را
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 .ام باغچه میدانددر انھد
 او مست میکند

  و مشت میزند به در و دیوار
  و سعی میکند که بگوید

  و خسته و مأیوس است بسیار دردمند
  او ناامیدیش را ھم

  مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندک و خودکارش
  ھمراه خود به کوچه و بازار میبرد

 و ناامیدیش
  آنقدر کوچک است که ھر شب 

  . ام میکده گم میشوددر ازدح
  و خواھرم دوست گلھا بود
  و حرفھای ساده قلبش را
  وقتی که مادر او را میزد

  به جمع مھربان و ساکت آنھا میبرد
  ی ماھیھا راەو گاھگاه خانواد

 ...به آفتاب و شیرینی مھمان میکرد
 اش در آنسوی شھر استاو خان

  ی مصنوعیشاو در میان خان
  مسر مصنوعیشو در پناه عشق ھ

  ھای درختان سیب مصنوعیو زیر شاخ
 آوازھای مصنوعی میخواند

 ھای طبیعی میزایدو بچ
  او

 ھر وقت که به دیدن ما میآید
 دامنش از فقر باغچه آلوده میشود  ھایو گوش

 حمام ادکلن میگیرد
  او

 ھر وقت که به دیدن ما میآید
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  .آبستن است
  تنھاست  ی ماحیاط خان
  تنھاست  ی ماحیاط خان
  تمام روز

 میآید  از پشت در صدای تکه تکه شدن
  و منفجر شدن

  بجای گل  ھاشانھای ما ھمه در خاک باغچھمسای
 خمپاره و مسلسل میکارند

 ھای ما ھمه بر روی حوضھای کاشیشانھمسای
 سرپوش میگذارند  
  و حوضھای کاشی 

  خود بخواھند  بی آنکه
  انبارھای مخفی باروتند

  شان راکیفھای مدرس ی ماکوچ  و بچه ھای
  . از بمبھای کوچک پر کردھاند

  .ی ما گیج استخان  حیاط
  من از زمانی که قلب خود را گم کرده است میترسم

  من از تصویر بیھودگی این ھمه دست
 و از تجسم بیگانگی این ھمه صورت میترسم

  من مثل دانش آموزی
  اش راکه درس ھندس

  وار دوست می دارد تنھا ھستمدیوان
 ...و فکر میکنم
 ...و فکر میکنم
 ...و فکر میکنم

 و قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است
  و ذھن باغچه دارد آرام آرام
  .از خاطرات سبز تھی میشود
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                                     *** 
 کسی که مثل ھیچکس نیست

 
  ام که کسی میآیدەمن خواب دید

  ی قرمز دیدھامەمن خواب یک ستار
  و پلک چشمم ھی میپرد

  و کفشھایم ھی جفت میشوند
  و کور شوم
  بگویم  اگر دروغ

  ی قرمز راەمن خواب آن ستار
  امەکه خواب نبودم دید  وقتی

 کسی میآید
 کسی میآید
 کسی دیگر
 کسی بھتر

  کسی که مثل ھیچکس نیست، مثل پدر نیست ، مثل انسی
  ثل یحیی نیست ، مثل مادر نیستنیست ، م

  و مثل آن کسی است که باید باشد
  ی معمار ھم بلندتر استو قدش از درختھای خان

  و صورتش
  از صورت امام زمان ھم روشنتر

  و از برادر سیدجواد ھم
  رفته است که

  و رخت پاسبانی پوشیده است نمیترسد
  و از خود سیدجواد ھم که تمام اتاقھای منزل ما

  مال اوست نمیترسد
 و اسمش آنچنانکه مادر

  و در آخر نمازصدایش میکند  در اول نماز
   یا قاضی القضات است



101 
 

 

   یا حاجت الحاجات است
  و میتواند

  تمام حرفھای سخت کتاب کالس سوم را
 با چشمھای بسته بخواند

  و میتواند حتی ھزار را
  بی آنکه کم بیآورد از روی بیست میلیون بردارد

  ی سیدجواد ، ھرچه که الزم دارد ،ەو میتواند از مغاز
  جنس نسیه بگیرد

  " و میتواند کاری کند که المپ "الله
 . که سبز بود : مثل صبح سحر سبز بود

  دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان
  روشن شود

 .... آخ
  چقدر روشنی خوبست
 چقدر روشنی خوبست

  و من چقدر دلم میخواھد
 که یحیی

  یک چارچرخه داشته باشد
  و یک چراغ زنبوری

  و من چقدر دلم میخواھد
  ھاەھا و خربزی یحیی میان ھندوانکه روی چارچرخ

  بنشینم
  و دور میدان محمدیه بچرخم

 ..... آخ
  خوبست چقدر دور میدان چرخیدن

  چقدر روی پشت بام خوابیدن خوبست
  چقدر باغ ملی رفتن خوبست

  ن خوبستچقدر سینمای فردی
 میآید  ی چیزھای خوب خوشمو من چقدر از ھم
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 و من چقدر دلم میخواھد
  که گیس دختر سید جواد را بکشم

 چرا من اینھمه کوچک ھستم
   که در خیابانھا گم میشوم 

  چرا پدر که اینھمه کوچک نیست
  و در خیابانھا گم نمیشود

  کاری نمیکند که آنکسی که بخواب من آمده است ، روز
 آمدنش را جلو بیندازد

  و مردم محله کشتارگاه
 ھاشان ھم خونیستکه خاک باغچ

  و آب حوضشان ھم خونیست
 و تخت کفشھاشان ھم خونیست

 چرا کاری نمیکنند
 چرا کاری نمیکنند

  چقدر آفتاب زمستان تنبل است
  امەیشت بام را جارو کرد  ھایمن پل
  . ھای پنجره را ھم شستھامو شیش

  فقط بایدچرا پدر 
  در خواب ، خواب ببیند

 یشت بام را جارو کرده ام  من پله ھای
 . و شیشه ھای پنجره را ھم شسته ام

 کسی میآید
 کسی میآید

 کسی که در دلش با ماست ، در نفسش با ماست ، در
  صدایش با ماست
  را  کسی که آمدنش

  نمیشود گرفت
  و دستبند زد و به زندان انداخت

  یحیی بچه کرده است  یکھن  ختھایکسی که زیر در
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 روز و روز به
 بزرگ میشود  میشود، بزرگ 

  کسی که از باران ، از صدای شرشر باران ، از میان پچ و پچ
  گلھای اطلسی

 کسی که از آسمان توپخانه در شب آتش بازی میآید
  و سفره را میندازد

  و نان را قسمت میکند
 و پپسی را قسمت میکند

 را قسمت میکندو باغ ملی 
 و شربت سیاه سرفه را قسمت میکند

 و روز اسم نویسی را قسمت میکند
 ی مریضخانه را قسمت میکندەو نمر
 ھای الستیکی را قسمت میکندو چکم

 و سینمای فردین را قسمت میکند
 درختھای دختر سید جواد را قسمت میکند

 قسمت میکند  و ھرچه را که باد کرده باشد
  دھدو سھم ما را می

  ... من خواب ديده ام
 

                                 *** 
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 تنھا صداست که می ماند

 
 چرا توقف کنم،چرا؟

 اندھا به ستوی جانب آبی رفتەپرند
 افق عمودی است

  افق عمودی است و حرکت : فواره وار
  و در حدود بینش

 ھای نورانی میچرخندەسیار
 ار میرسدزمین در ارتفاع به تکر

  و چاھھای ھوایی
 به نقب ھای رابطه تبدیل میشوند

  و روز وسعتی است
 ی تنگ کرم روزنامه نمیگنجدکه در مخیل

 چرا توقف کنم؟
 راه از میان مویرگ ھای حیات می گذرد

  ماه  کیفیت محیط کشتی زھدان
 سلول ھای فاسد را خواھد کشت

  و در فضای شیمیایی بعد از طلوع
  تنھا صداست

  . ھای زمان خواھد شدەصدا که ذوب ذر
 چرا توقف کنم؟

  چه می تواند باشد مرداب
  چه می تواند باشد جز جای تخم ریزی حشرات فاسد

 . ھای باد کرده رقم می زنندەافکار سردخانه را جناز
  نامرد ، در سیاھی

  فقدان مردیش را پنھان کرده است
  و سوسک ....آه

  . وقتی که سوسک سخن می گوید
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  چرا توقف کنم؟ 
  . ھمکاری حروف سربی بیھوده ست  
 ھمکاری حروف سربی  

  . ی حقیر را نجات خواھد داداندیش
  ی درختانممن از الل

 تنفس ھوای مانده ملولم میکند
 ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را بخاطرەپرند

 بسپارم 
  نھایت تمامی نیروھا پیوستن است ، پیوستن

  اصل روشن خورشیدبه 
  و ریختن به شعور نور

  طبیعی است
  بادی میپوسند  که آسیاب ھای
 چرا توقف کنم؟

  ھای نارس گندم رامن خوش
  به زیر پستان میگیرم

  و شیر می دھم
  تنھا صدا  صدا ،  صدا ،

  صدای خواھش شفاف آب به جاری شدن
  صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک

  ی معنید نطفصدای انعقا
 و بسط ذھن مشترک عشق

  صدا ، صدا ، صدا ، تنھا صداست که میماند
  در سرزمین قد کوتاھان

  معیارھای سنجش
 اندەھمیشه بر مدار صفر سفر کرد

 چرا توقف کنم؟
  من از عناصر چھارگانه اطاعت میکنم

  و کار تدوین نظامنامه نیست
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 ی دراز توحشەمرا به زوز

  ن چکاردرعضو جنسی حیوا 
  مرا به حرکت حقیر کرم در خالء گوشتی چکار

  استەخونی گل ھا به زیستن متعھد کرد مرا تبار
  تبار خونی گل ھا میدانید ؟

 
                               *** 
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 پرنده مردنی است

 
 

  دلم گرفته است
 دلم گرفته است

  به ایوان میروم و انگشتانم را 
  ی شب می کشمەر پوست کشیدب

  چراغ ھای رابطه تاریکند
 چراغ ھای رابطه تاریکند

 کسی مرا به آفتاب
 معرفی نخواھد کرد 

 اھد بردوکسی مرا به میھمانی گنجشک ھا نخ
 پرواز را بخاطر بسپار

  پرنده مردنی ست
 

 


