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 آن روزها
 

 آن روزها رفتند
 آن روزهاي خوب

  آن روزهاي سالم سرشار
 آن آسمان هاي پر از پولک
 آن شاخساران پر از گيالس

  ه در حفاظ سبز پيچکهاآن خانه هاي تکيه داد
 به يکديگر

  بادبادکهاي بازيگوش بام هاي آن
 آن کوچه هاي گيج از عطر اقاقي ها

   روزها رفتندآن
  آن روزهايي کز شکاف پلکهاي من

  مي جوشيد، چون حبابي از هوا لبريز،آوازهايم
 به روي هرچه مي لغزيد چشمم

 آنرا چو شير تازه مينوشد
  گويي ميان مردمکهاي

 رام شادي بودآگوش نا خر
  هر صبحدم با آفتاب پير

 به دشتهاي ناشناس جتجو ميرفت
 شبها بهنگل هاي تاريکي فرو مي رفت

 
 آن روزها رفتند

 آن روزهاي برفي خاموش
 ، در اتاق گرم،کز پشت شيشه
  خيره ميگشتم،هر دم به بيرون
 ، چو کرکي نرم،پاکيزه برف من

 آرام ميباريد
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  بيچوة بر نردبام کهن
   سست طناب رختةبر رشت

 بر گيسوان کاجهاي پير
   آه،وو فکر مي کردم به فردا

 -فردا
 .حجم سفيد ليز

 با خش خش چادر مادر بزرگ آغاز ميشدئ
 و با ظهور سايه مغشوش او، در چارچوب در

  -که ناگهان خود را رها ميکرد در احساس سرد نور-
 

 وطرح سرگردان پرواز کبوترها
  . شيشهدر جامهاي رنگي

 ... فردا
 

  گرماي کرسي خواب آور بود
  من تند و بي پروا

  دور از نگاه مادرم خط هاي با طل را
   خود پاک مي کردمةاز مشق هاي کهن

  چون برف مي خوابيد
   در باغچه ميگشتم افسرده

  در پاي گلدانهاي خشک ياس
  گنجشک هاي مرده ام را خاک ميکردم

 
  آن روزها رفتند

  ذبه و حيرتج آن روزهاي
  آن روزهاي خواب و بيداري

  ن روزهاي هر سايه رازي داشتآ
   سر بسته گنجي را نهان ميکردة صندوقخانةهر جعب

 ، در سکوت ظهر،هر گوشه
  گويي جهاني بود

 هرکس از تاريکي نمي ترسيد
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 در چشمهايم قهرماني بود
 

 آن روزها رفتند
 آن روزهاي عيد

  ان انتظار آفتاب و گل
 عشه هاي عطرآن ر

  اکت و محجوب نرگس هاي صحراييسدر اجتماع 
  که شهر را در آخرين صبح زمستاني

 ديدار ميکردند
 آوازهاي دوره گردان در خيابان دراز لکه هاي سبز

 
 بازار در بوهاي سرگردان شناور بود

  در بوي تند قهوه و ماهي
   باتمام، کش ميامد،بازار در زير قدمها پهن مشد

  راه مي آمختلحظه هاي
  در ته چشم عروسکها،و چرخ ميزد

  هاي رنگي سيال بازار مادر بود که ميرفت با سرعت به سوي حجم
  و باز ميامد

 با بسته هاي هديه با زنبيل هاي پر
 ، که ميريخت،بازار باران بود که ميريخت

 ختيکه مير
 

  آن روزها رفتند
 جسم آن روزهاي خيرگي در رازهاي

  ي هاي محتاطانه، با زيبايي رگ هايآن روزهاي آشناي
 آبي رنگ
 با يک گل از پشت ديواري صدا ميزد دستي که

  يک دست ديگر را
 ،ت مشوشش بر اين د،و لکه هاي کوچک جوهر

  ترسان،مضطرب
 ،و عشق
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 که در سالمي شرم آگين خويشتن را باز گو ميکرد
 در ظهرهاي گرم دودآلود

  ما عشقمان را در غبار کوچه ميخواندم
  گلهاي قاصد آشنا بوديمةما بازبان ساد

  ما قلبهامان را به باغ مهرباني هاي معصومانه
 ميبرديم

  و به درختان قرض ميداديم
  با پيغامهاي بوسه در دستان ما ميگشت،و توپ

 هشتي  آن حس مغشوشي که در تاريکي،و عشق بود
 ناگاه

 محصورمان مي کرد
   ها و تپش هامان ميکرد، در انبوه سوزان نفسحو ذب

 و تبسمهاي دزدانه
 

 آن روزها رفتند
 آن روزها مپل نباتاتي که در خورشيد ميپوسند

 از تابش خورشيد، پوسند
 و گم شدند آن کوچه هاي گيج از عطر اقاقي ها

 .در ازدحام پر هياهوي خيابانهاي بي برگشت
 و دختري که گونه هايش را

 ه آ،با برگهاي شمعداني رنگ ميزد
 ي تنهاستاکنون زن

 اکنون زني تنهاست
 
 



  فروغ فرخزاد  تولدي ديگر
 

 6

 گذران
  تا به کي بايد رفت

 از دياري به دياري ديگر
 نتوانم، نتوانم جستن

 هر زمان عشقي و ياري ديگر
 کاش ما آن دو پرستو بوديم
 که همه عمر سفر مي کرديم

 از بهاري به بهار ديگر
  آه، اکنون ديريست

 که فرو ريخته در من، گوئي،
 رانتيره آواري از ابر گ
  توةچو مي آميزم، با بوس

 روي لبهايم، مي پندارم
 مي سپارد جان عطري گذران

 
  آنچنان آلوده ست

 عشق غمناکم با بيم زوال
 که همه زندگيم مي لرزد

 چون ترا مي نگرم
 مثل اينست که از پنجره اي

 تکدرختم را، سرشار از برگ،
 در تب زرد خزان مي نگرم
 مثل اينست که تصويري را

 يان هاي مغشوش آب روان مي نگرمروي جر
 شب و روز
 شب و روز
 شب و روز

 
 .بگذار که فراموش کنم

  جز يک لحظه، يک لحظه که چشمان،تو چه هستي
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 مرا
 مي گشايد در

 ؟برهوت آگاهي
 

 بگذار
 .که فراموش کنم
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 آفتاب مي شود
 

 نگاه کن که غم درون ديده ام
 چگونه قطره قطره آب مي شود

 ه سرکشم سياةچگونه ساي
 اسير دست آفتاب مي شود

 نگاه کن
 تمام هستيم خراب مي شود

 شراره اي مرا به کام مي کشد
 مرا به اوج مي برد
 مرا به دام مي کشد

  نگاه کن
  تمام آسمان من

 پر از شهاب مي شود
 

 تو آمدي ز دورها و دورها
 ز سرزمين عطرها و نورها

 نشانده اي مرا کنون به زورقي
 ها، بلورهاز عاجها، ز ابر

 مرا ببر اميد دلنواز من
 ببر به شهر شعرها و شورها

 
 به راه پرستاره مي کشاني ام
 فراتر از ستاره مي نشاني ام

 نگاه کن
 من از ستاره سوختم

 لبالب از ستارگان تب شدم
 چو ماهيان سرخ رنگ ساده دل
 ستاره چين برکه هاي شب شدم
 چه دور بود پيش از اين زمين ما
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 د غرفه هاي آسمانبه اين کبو
 کنون به گوش من دوباره مي رسد

 صداي تو
 صداي بال برفي فرشتگان

 نگاه کن که من کجا رسيده ام
 به کهکشان، به بيکران، به جاودان

 
 کنون که آمديم تا به اوجها
 مرا بشوي با شراب موجها
 مرا بپيچ در حرير بوسه ات

 مرا بخواه در شبان ديرپا
 مرا دگر رها مکن

  اين ستاره ها جدا مکنمرا از
 

 نگاه کن که موم شب براه ما
 چگونه قطره قطره آب مي شود

 صراحي ديدگان من
 به الي الي گرم تو

 لبالب از شراب خواب مي شود
 نگاه کن

 تو ميدمي و آفتاب مي شود
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 روي خاک
 

 هرگز آرزو نکرده ام
 يک ستاره در سراب آسمان شوم

 يا چو روح برگزيدگان
 ش فرشتگان شومهمنشين خام

 هرگز از زمين جدا نبود ه ام
 با ستاره آشنا نبوده ام
 روي خاک ايستاده ام

  گياهةبا تنم که مثل ساق
 باد و آفتاب و آب را

 مي مکد که زندگي کند
 

 بارور ز ميل
 بارور ز درد

 روي خاک ايستاده ام
 تا ستاره ها ستايشم کنند
 تا نسيمها نوازشم کنند

 
 ي کنماز دريچه ام نگاه م

 جز طنين يک ترانه نيستم
 جاودانه نيستم

 
 جز طنين يک ترانه آرزو نمي کنم

 در فغان لذتي که پاکتر
  غميستةاز سکوت ساد

 آشيانه جستجو نمي کنم
  در تني که شبنميست

 روي زنبق تنم
 بر جدار کلبه ام که زندگيست
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 يادگارها کشيده اند
 :مردمان رهگذر
 قلب تيرخورده
 شمع واژگون

  هاي ساکت پريده رنگنقطه
 بر حروف درهم جنون

 
 هر لبي که بر لبم رسيد
 يک ستاره نطفه بست
 در شبم که مي نشست

 روي رود يادگارها
 پس چرا ستاره آرزو کنم؟

 
  منستةاين تران

 دلپذير دلنشين-
 پيش از اين نبوده بيش از اين
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 شعر سفر
 همه شب با دلم کسي مي گويد

 سخت آشفته اي زديدارش<
 بحدم با ستارگان سپيدص

 >مي رود، مي رود، نگهدارش
 

 من به بوي تو رفته از دنيا
 بي خبر از فريب فرداها

 روي مژگان نازکم مي ريخت
 چشمهاي تو چون غبار طال

 دستهاي تو داغ تنم از حس
 گيسويم در تنفس تو رها

 مي شکفتم ز عشق و مي گفتم
 هر که دلداده شد به دلدارش<

 ارشننشيند به قصد آز
 برود، چشم من به دنبالش
 >برود، عشق من نگهدارش

 
 آه، اکنون تو رفته اي و غروب

  راهةسايه مي گسترد به سين
  غمةنرم نرمک خداي تير

 مي نهد پا به معبد نگهم
 مي نويسد به روي هر ديوار

 آيه هائي همه سياه سياه
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 باد ما را با خود خواهد برد
  

  افسوس،در شب کوچک من
 رگ درختان ميعادي داردباد با ب

  ويرانيستةدر شب کوچک من دلهر
 

 گوش کن
 ؟وزش ظلمت را مي شنوي

 من غريبانه به اين خوشبختي مي نگرم
 من به نوميدي خود معتادم

 گوش کن
 ؟وزش ظلمت را مي شنوي

 
 در شب اکنون چيزي مي گذرد

 ماه سرخست و مشوش
 و بر اين بام که هر لحظه در او بيم فرو ريختن است

 ابرها، همچون انبوه عزاداران
  باريدن را گوئي منتظرندةلحظ
 

  لحظه اي
 .و پس از آن، هيچ

 پشت اين پنجره شب دارد مي لرزد
 و زمين دارد

 باز مي ماند از چرخش
 پشت اين پنجره يک نامعلوم

 نگران من و تست
 

 اي سراپايت سبز
 دستهايت را چون خاطره اي سوزان، در دستان عاشق من

 بگذار
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 و لبانت را چون حسي گرم از هستي
 به نوازش لبهاي عاشق من بسپار

 باد ما با خود خواهد برد
 باد ما با خود خواهد برد
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 غزل
 
 > دل من گوش مي کنيةامشب به قص<
 >فردا مرا چو قصه فراموش مي کني<

 سايه. الف. هـ 
  

 چون سنگها صداي مرا گوش مي کني
 سنگي و ناشنيده فراموش مي کني

 گبار نوبهاري و خواب دريچه رار
 از ضربه هاي وسوسه مغشوش مي کني

  سبز نوازش استةدست مرا که ساق
 با برگ هاي مرده همآغوش مي کني

 گمراه تر از روح شرابي و ديده را
 در شعله مي نشاني و مدهوش مي کني

 اي ماهي طالئي مرداب خون من
 خوش باد مستيت، که مرا نوش مي کني

 غروبي که روز را بنفش ةتو در
 بر سينه مي فشاري و خاموش مي کني

 باخت  فروغ تو بنشست و رنگ،در سايه ها
 ؟او را به سايه از چه سيه پوش مي کني
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 در آبهاي سبز تابستان
 

 تنهاتر از يک برگ
 با بار شاديهاي مهجورم
 در آبهاي سبز تابستان

 آرام مي رانم
 تا سرزمين مرگ

 تا ساحل غمهاي پائيزي
 ر سايه اي خود را رها کردمد

  بي اعتبار عشقةدر ساي
  فرّار خوشبختيةدر ساي
  نا پايداريهاةدر ساي

 
 شبها که مي چرخد نسيمي گيج

 در آسمان کوته دلتنگ
 شبها که مي پيچد مهي خونين

 در کوچه هاي آبي رگها
 شبها که تنهائيم

 -با رعشه هاي روحمان، تنها
 در ضربه هاي نبض مي جوشد

  هستي، هستي بيماراحساس
 
 >در انتظار دره ها رازيست<

 اين را به روي قله هاي کوه
 بر سنگهاي سهمگين کندند

 آنها که در خط سقوط خويش
 يک شب سکوت کوهساران را

 از التماسي تلخ آکندند
 
 در اضطراب دستهاي پر،<
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  آرامش دستان خالي نيست
 >خاموشي ويرانه ها زيباست
 وانداين را زني در آبها مي خ

 در آبهاي سبز تابستان
 گوئي که در ويرانه ها مي زيست

 
 ما يکدگر را با نفسهامان

 آلوده مي سازيم
  تقواي خوشبختيةآلود

 ما از صداي باد مي ترسيم
 ما از نفوذ سايه هاي شک

 در باغهاي بوسه هامان رنگ مي بازيم
 ما در تمام ميهماني هاي قصر نور

 از وحشت آوار مي لرزيم
 

 تو اينجائياکنون 
 گسترده چون عطر اقاقي ها

 در کوچه هاي صبح
 بر سينه ام سنگين
 در دستهايم داغ

 در گيسوانم رفته از خود، سوخته، مدهوش
 اکنون تو اينجائي

 
  چيزي وسيع و تيره و انبوه

 چيزي مشوش چون صداي دوردست روز
 بر مردمک هاي پريشانم

 مي چرخد و مي گسترد خود را
 ه مي گيرندشايد مرا از چشم

 شايد مرا از شاخه مي چينند
 شايد مرا مثل دري بر لحظه هاي بعد مي بندند

 ...شايد
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 ديگر نمي بينم
 

 ما بر زميني هرزه روئيديم
 ما بر زميني هرزه مي باريم

  را در راهها ديديم>هيچ<ما 
 بر اسب زرد بالدار خويش

 چون پادشاهي راه مي پيمود
 افسوس، ما خوشبخت و آراميم

 سوس ما دلتنگ و خاموشيماف
 خوشبخت، زيرا دوست مي داريم

 دلتنگ، زيرا عشق نفرينيست
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 ميان تاريکي
  

 ميان تاريکي
 ترا صدا کردم

 سکوت بود و نسيم
 که پرده را مي برد

 در آسمان ملول
 ستاره اي مي سوخت
 ستاره اي مي رفت
 ستاره اي مي مرد

 ترا صدا کردم
 ترا صدا کردم
 تمام هستي من

  شيرة يک پيالچو
 ميان دستم بود
 نگاه آبي ماه

 به شيشه ها مي خورد
 

 ترانه اي غمناک
 چو دود بر مي خاست

 ز شهر زنجره ها
 چون دود مي لغزيد
 به روي پنجره ها

 
 تمام شب آنجا

  منةميان سين
 کسي ز نوميدي

 نفس نفس مي زد
 کسي به پا مي خاست
 کسي ترا مي خاست
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 دو دست سرد او را
  مي زددوباره پس

 
 تمام شب آنجا

 ز شاخه هاي سياه
 غمي فرو مي ريخت
 کسي ز خود مي ماند
 کسي ترا مي خواند

 هوا چو آواري
 به روي او مي ريخت

 
 درخت کوچک من

 به باد عاشق بود
 به باد بي سامان

  باد؟ةکجاست خان
  باد؟ةکجاست خان
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 بر او ببخشائيد
 

 بر او ببخشائيد
 بر او که گاهگاه

 دناک وجودش راپيوند در
 با آب هاي راکد

 و حفره هاي خالي از ياد مي برد
 و ابلهانه مي پندارد

 که حق زيستن دارد
 بر او ببخشائيد

 بر خشم بي تفاوت يک تصوير
 که آرزوي دور دست تحرک

 در ديدگان کاغذيش آب مي شود
 

 بر او ببخشائيد
 بر او که در سراسر تابوتش
 جريان سرخ ماه گذر دارد

 ي منقلب شبو عطرها
  اندامش راةخواب هزار سال
 آشفته مي کند

 
 بر او ببخشائيد

 ست بر او که از درون متالشي
 اما هنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور مي سوزد

 و گيسوان بيهده اش
 نوميدوار از نفوذ نفس هاي عشق مي لرزد

 
  خوشبختيةاي ساکنان سرزمين ساد

 اناي همدمان پنجره هاي گشوده در بار
 بر او ببخشائيد
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 بر او ببخشائيد
 زيرا که محسور است

 زيرا که ريشه هاي هستي بارآور شما
 در خاک هاي غربت او نقب مي زنند

 و قلب زودباور او را
 با ضربه هاي موذي حسرت

 .در کنج سينه اش متورم مي سازند
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 دريافت
 

 در حباب کوچک خود
 روشنائي خود را مي فرسود

 شد از شبناگهان پنجره پر 
 شب سرشار از انبوه صداهاي تهي

 شب مسموم از هرم زهرآلود تنفس ها
 ...شب
 

 گوش دادم
  تاريکةدر خيابان وحشت زد

 يک نفر گوئي قلبش را
 مثل حجمي فاسد

 زير پا له کرد
  تاريکةدر خيابان وحشت زد

 يک ستاره ترکيد
 ...گوش دادم

 
 نبضم از طغيان خون متورم بود

 ...و تنم
 ةوسوستنم از 

 .متالشي گشتن
 

 روي خط هاي کج و معوج سقف
 چشم خود را ديدم

 چون رطيلي سنگين
 خشک ميشد در کف، در زردي، در خفقان

 
 داشتم با همه جنبش هايم

 مثل آبي راکد
 ته نشين مي شدم آرام آرام
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 داشتم لرد مي بستم در گودالم
 

 گوش دادم
 گوش دادم به همه زندگيم

  خودةموش منفوري در حفر
 يک سرود زشت مهمل را

 با وقاحت مي خواند
 جيرجيري سمج و نامفهوم

 لحظه اي فاني را چرخ زنان مي پيمود
 و روان مي شد بر سطح فراموشي

 
  شهوت مرگ-آه، من پر بودم از شهوت 

  از احساسي سرسام آور تير کشيد...هر دو
 آه

 من به ياد آوردم
 اولين روز بلوغم را

 که همه اندامم
  در بهتي معصومباز ميشد

 تا بياميزد با آن مبهم، آن گنگ، آن نامعلوم
 

 در حباب کوچک
 روشنايي خود را

 .در خطي لرزان خميازه کشيد
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 وصل
 

 آن تيره مردمکها، آه
  خلوت نشين منةآن صوفيان ساد

  سماع دو چشمانشةدر جذب
 از هوش رفته بودند

 
 ديدم که بر سراسر من موج مي زند

  آتشةچون هرم سرخگون
 چون انعکاس آب

 چون ابري از تشنج بارانها
 چون آسماني از نفس فصلهاي گرم

 تا بي نهايت
 تا آنسوي حيات
 گسترده بود او

 
 ديدم در وزيدن دستانش

 جسميت وجودم
 تحليل مي رود

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

 
 ساعت پريد

 پرده بهمراه باد رفت
 را فشرده بودماو 

  حريقةدر هال
 مي خواستم بگويم

 اما شگفت را
 انبوه سايه گستر مژگانش
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  ابريشمةچون ريشه هاي پرد
 جاري شدند از بن تاريکي

  طوالني طلبةدر امتداد آن کشال
 وآن تشنج، آن تشنج مرگ آلود

  منةتا انتهاي گمشد
 

 ديدم که مي رهم
 ديدم که مي رهم

 
 بساط عشق ترک مي خوردديدم که پوست تنم از ان
 ديدم که حجم آتشينم

 آهسته آب شد
 و ريخت، ريخت، ريخت

 در ماه، ماه به گودي نشسته، ماه منقلب تار
 

 در يکديگر گريسته بوديم
  بي اعتبار وحدت راةدر يکديگر تمام لحظ

 ديوانه وار زيسته بوديم
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 عاشقانه
 

 اي شب از روياي تو رنگين شده
 گين شدهسينه از عطر توام سن

 اي به روي چشم من گسترده خويش
 شاديم بخشيده از اندوه بيش

 همچو باراني که شويد جسم خاک
 هستيم زآلودگي ها کرده پاک

 
 اي تپش هاي تن سوزان من

  مژگان منةآتشي در ساي
 اي ز گندمزارها سرشارتر

 اي ز زرين شاخه ها پر بارتر
 اي در بگشوده بر خورشيدها

 هادر هجوم ظلمت ترديد
 با توام ديگر ز دردي بيم نيست

 هست اگر، جز درد خوشبختيم نيست
 

 اي دل تنگ من و اين بار نور؟
 هايهوي زندگي در قعر گور؟

 
 اي دو چشمانت چمنزاران من

 داغ چشمت خورده بر چشمان من
 پيش از اينت گر که در خود داشتم

 هرکسي را تو نمي انگاشتم
 

 درد تاريکيست درد خواستن
 بيهوده خود را کاستنرفتن و 

 سر نهادن بر سيه دل سينه ها
 سينه آلودن به چرک کينه ها
 در نوازش، نيش ماران يافتن
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 زهر در لبخند ياران يافتن
 زر نهادن در کف طرارها

 
 

 آه، اي با جان من آميخته
 اي مرا از گور من انگيخته

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

 ينه ام را آب توجوي خشک س
 بستر رگهايم را سيالب تو

 در جهاني اينچنين سرد و سياه
 با قدمهايت قدمهايم براه

 
 اي به زير پوستم پنهان شده

 همچو خون در پوستم جوشان شده
 گيسويم را از نوازش سوخته

 گونه هام از هرم خواهش سوخته
 آه، اي بيگانه با پيرهنم
 آشناي سبزه واران تنم

  طلوع بي غروبآه، اي روشن
 آفتاب سرزمين هاي جنوب
 آه، آه اي از سحر شاداب تر
 از بهاران تازه تر سيراب تر

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

 عشق چون در سينه ام بيدار شد
 از طلب پا تا سرم ايثار شد

 
 اين دگر من نيستم، من نيستم

 محيف از آن عمري که با من زيست
 اي لبانم بوسه گاه بوسه ات
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 خيره چشمانم به راه بوسه ات
 اي تشنج هاي لذت در تنم
 اي خطوط پيکرت پيرهنم

 مي خواهم که بشکافم ز هم آه
 شاديم يک دم بيااليد به غم

 آه، مي خواهم که برخيزم ز جاي
 همچو ابري اشک ريزم هاي هاي

 
 ؟اين دل تنگ من و اين دود عود

 ؟ي چنگ و روددر شبستان، زخمه ها
 اين فضاي خالي و پروازها؟

 اين شب خاموش و اين آوازها؟
 

 اي نگاهت الي الئي سِحر بار
 گاهوار کودکان بيقرار

 اي نفسهايت نسيم نيمخواب
 شسته از من لرزه هاي اضطراب

 خفته در لبخند فرداهاي من
 رفته تا اعماق دنيا هاي من

 
 اي مرا با شور شعر آميخته

 شعرم ريختهاينهمه آتش به 
 چون تب عشقم چنين افروختي
 الجرم شعرم به آتش سوختي
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 پرسش
 

  سالم، ماهي ها...سالم ماهي ها
 سالم، قرمزها، سبزها، طالئي ها

 به من بگوئيد، آيا در آن اتاق بلور
 که مثل مردمک چشم مرده ها سرد است
 و مثل آخر شب هاي شهر، بسته و خلوت

 صداي ني لبکي را شنيده ايد
 که از ديار پري هاي ترس و تنهايي
  به سوي اعتماد آجري خوابگاه هاا،

 و الي الي کوکي ساعت ها،
  پيش مي آيد؟-و هسته هاي شيشه اي نور 

 
 و همچنان که پيش مي آيد

 ستاره هاي اکليلي، از آسمان به خاک مي افتند
 و قلب هاي کوچک بازيگوش

 .از حس گريه مي ترکند
 
 



  فروغ فرخزاد  تولدي ديگر
 

 31

 جمعه
 

  ساکتةجمع
  متروکةجمع
  چون کوچه هاي کهنه، غم انگيزةجمع
  انديشه هاي تنبل بيمارةجمع
  خميازه هاي موذي کشدارةجمع
  بي انتظارةجمع
  تسليمةجمع
 
  خاليةخان
  دلگيرةخان
  در بسته بر هجوم جوانيةخان
  تاريکي و تصور خورشيدةخان
  تنهائي و تفال و ترديدةخان
  پرده، کتاب، گنجه، تصاويرةخان
 

 آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت
 زندگي من چو جويبار غريبي

 در دل اين جمعه هاي ساکت متروک
 در دل اين خانه هاي خالي دلگير

 ...آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت
 

*** 
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  عروسک کوکي
 

  آري، آه،بيش از اينها
 بيش از اينها ميتوان خاموش ماند

 
  ميتوان ساعات طوالني

   ثابت،ون نگاه مردگانبا نگاهي چ
 خيره شد در دود يک سيگار
  خيره شد در شکل يک فنجان

    بر قالي،در گلي بيرنگ
  بر ديوار،در خطي موهوم

 ميتوان با پنجه هاي خشک
 پرده را يکسو کشيد و ديد

 در ميان کوچه باران تند ميبارد
 کودکي با بادبادکهاي رنگينش

  زير يک طاقي ايستاده
 ي ميدان خالي راگاري فرسوده ا

 با شتابي پرهياهو ترک ميگويد
 

 ميتوان بر جاي باقي ماند
  اما کر، اما کور،در کنار پرده

 
  ميتوان فرياد زد

   سخت بيگانه،با صدائي سخت کاذب
  >دوست ميدارم<

  يک مردةميتوان در بازوان چير
 ماده اي زيبا و سالم بود

 
  چرمينةبا تني چون سفر

 تبا دو پستان درشت سخ
  يک ولگرد، يک ديوانه،ميتوان در بستر يک مست



  فروغ فرخزاد  تولدي ديگر
 

 33

 عصمت يک عشق را آلود
 ميتوان با زيرکي تحقير کرد

 هر معماي شگفتي را
 ميتوان تنها به حل جدولي پرداخت

 ميتوان تنها به کشف پاسخي بيهوده دل خوش ساخت
   آري پنج يا شش حرف،پاسخي بيهوده

 
  ميتوان يک عمر زانو زد

 در پاي ضريحي سرد ،با سري افکنده
 ميتوان در گور مجهولي خدا را ديد
 ميتوان با سکه اي ناچيز ايمان يافت
 ميتوان در حجره هاي مسجدي پوسيد

 چون زيارتنامه خواني پير
  ميتوان چون صفر در تفريق و جمع و ضرب

 حاصلي پيوسته يکسان داشت
  قهرشةميتوان چشم ترا در پيل

   بيرنگ کفش کهنه اي پنداشتةدکم
  ميتوان چون آب در گودال خود خشکيد

 
  ميتوان زيبائي يک لحظه را با شرم

  مثل يک عکس سياه مضحک فوري
 در ته صندوق مخفي کرد
   يک روزةميتوان در قاب خالي ماند

  يا مصلوب را آويخت، يا مغلوب،نقش يک محکوم
  ديوار را پوشاندةميتوان باصورتک ها رخن
 آميختميتوان با نقشهاي پوچ تر 

 
 ميتوان همچون عروسک هاي کوکي بود
 با دو چشم شيشه اي دنياي خود را ديد

 ميتوان در جعبه اي ماهوت
 با تني انباشته از کاه
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 سالها در البالي تور و پولک خفت
  دستيةميتوان با هر فشار هرز

 بي سبب فرياد کرد و گفت
  > من بسيار خوشبختم،آه<
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 تنهائي ماه
 

  کيدر تمام طول تاري
  :سيريرکها فرياد زدند

 >. اي ماه بزرگ،ماه<
 

  در تمام طول تاريکي
 شاخه ها با آن دستان دراز
  که از آنها آهي شهوتناک

 سوي باال ميرفت
 و نسيم تسليم

 به فرامين خداياني نشناخته و مرموز
  در زندگي مخفي خاک،و هزاران نفس پنهان

  شبتاب، سيار نورانيةو در آن داير
   سقف چوبيندقدقه در

  ليلي در پرده
 غوکها در مرداب

  همه باهم يکريز،همه باهم
 : تا سپيده دم فرياد زدند

 >. اي ماه بزرگ،ماه<
 

  در تمام طول تاريکي
 ماه در مهتابي شعله کشيد

 ماه
 دل تنهاي شب خود بود

  داشت در بغض طالئي رنگش ميترکيد
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 معشوق من
  

 معشوق من
 م بي شرةبا آن تن برهن

  بر ساقهاي نيرومندش
 چون مرگ ايستاد

 
 خط هاي بيقرار مورب
 اندامهاي عاصي او را

 در طرح استوارش
 دنبال ميکند

 
 معشوق من

 گوئي ز نسل هاي فراموش گشته است
  گوئي که تاتاري

  در انتهاي چشمانش
 پيوسته در کمين واريست

  گوئي که بربري
 در برق پر طراوت دندانهايش

 شکاريستمجذوب خون گرم 
 

 معشوق من
  همچون طبيعت

 مفهوم ناگزير صريحي دارد
 او با شکست من

  قدرت راةقانون صادقان
 تأئيد ميکند

 
  او وحشيانه آزادست

  سالمةمانند يک غريز
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  نامسکونةدر عمق يک جزير
 او پاک ميکند

  مجنونةبا پاره هاي خيم
  غبار خيابان را،از کفش خود

 
 معشوق من

 ر معبد نپال د،همچون خداوندي
  گوئي از ابتداي وجودش

 بيگانه بوده است
 او

 مرديست از قرون گذشته
 ياد آور اصالت زيبائي

 
 او در فضاي خود

 چون بوي کودکي
 پيوسته خاطرات معصومي را

 بيدار ميکند
 او مثل يک سرود خوش عاميانه است

 سرشار از خشونت و عرياني
 

 او با خلوص دوست ميدارد
 ذرات زندگي را

 ات خاک راذر
 مهاي آدمي را
 غمهاي پاک را

 او با خلوص دوست ميدارد
 يک کوچه باغ دهکده را

 يک درخت را
  يک ظرف بستني را

 يک بند رخت را
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 معشوق من
  انسان ساده ايست

 انسان ساده اي که من او را
  درسرزمين شوم عجايب

  يک مذهب شگفتةچون آخرين نشان
  پستانهايمةدر البالي بوت

 نموده امپنهان 
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 در غروبي ابدي
 
 ؟روز يا شب -
  غروبي ابديست، اي دوست،نه -

 با عبور دو کبوتر در باد
 چون دو تابوت سپيد
 ، از آن دشت غريب،و صداهائي از دور

  همچون حرکت باد،بي ثبات و سرگردان
 
 سخني بايد گفت -

 سخني بايد گفت
  دل من ميخواهد با ظلمت جفت شود

  سخني بايد گفت
  ه فراموشي سنگينيچ

 سيبي از شاخه فروميافتد
 دانه هاي زرد تخم کتان

 زير منقار قناري هاي عاشق من ميشکنند
  اعصاب کبودش را در سکر نسيم،گل باقال

   گنگ دگرگونيةميسپارد به رها گشتن از دلهر
 
 ...آه

 در سر من چيزي نيست بجز چرخش ذرات غليظ سرخ
  و نگاهم

 مثل يک حرف دروغ
 ست و فرو افتاده ينشرمگ
 
 من به يک ماه ميانديشم -
  من به حرفي در شعر -
 من به يک چشمه ميانديشم -
 من به وهمي در خاک -
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 من به بوي غني گندمزار -
  نانةمن به افسان -
 من به معصوميت بازي ها -

   باريک درازةو به آن کوچ
  که پر از عطر درختان اقاقي بود

  پس ازبازيمن به بيداري تلخي که  -
 و به بهتي که پس از کوچه

  و به خالي طويلي که پس از عطر اقاقي ها
 
 ها؟ قهرماني -
 آه -

 اسب ها پيرند
 عشق؟ -
 تنهاست و از پنجره اي کوتاه -

 به بيابان هاي بي مجنون مينگرد
 به گذرگاهي با خاطره اي مغشوش
 از خراميدن اقي نازک در خلخال

 
 ؟آرزوها -
 ندخود را ميباز -

  در هماهنگي بيرحم هزاران در
 ؟بسته -
  بسته، پيوسته بسته،آري -
  خسته خواهي شد -
 من به يک خانه ميانديشم -

  رخوتناک،با نفس هاي پچک هايش
   همچون ني ني چشم،با چراغانش روشن
   بي تشويش، تنبل،با شبانش متفکر

 و به نوزادي با لبخندي نامحدود
  آب پي در پي بر ةمثل يک داير
  چون خوشه اي از انگور،و تني پر خون
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 من به آوار ميانديشم -
  و به تاراج وزش هاي سياه

  و به نوري مشکوک
 که شبانگاهان در پنجره ميکاود

  کوچک چون پيکر يک نوزاد،و به گوري کوچک
 
 ؟ کار...کار -
  اما در آن ميز بزرگ،آري -

  دشمني مخفي مسکن دارد
 ام آرام آر.جود که ترا مي

 همچنان که چوب و دفتر را
  ديگر راةو هزاران چيز بيهود

  تو در فنجاني چاي فرو خواهي رفت،و سرانجام
  مثل قايق در گرداب

  چيزي جز دود غليظ سيگار،و در اعماق افق
 و خطوط نامفهوم نخواهي ديد

 
 ؟يک ستاره -
  اما، صدها، صدها،آري -

 همه در آن سوي شبهاي محصور
 ؟يک پرنده -
  اما، صدها، صدها،آري -

  همه در خاطره هاي دور
 با غرور عبث بال زدنهاشان

 من به فريادي در کوچه ميانديشم -
  من به موشي بي آزار که در ديوار -

  !گاهگاهي گذري دارد
  
  سخني بايد گفت -

  سخني بايد گفت
   لرزانية در لحظ،در سحرگاهان
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  که فضا همچون احساس بلوغ
 مبهم ميآميزدناگهان با چيزي 
  من دلم ميخواهد

  که به طغياني تسليم شوم
  من دلم ميخواهد

 که ببارم از آن ابر بزرگ
  من دلم ميخواهد

  نه    نه     نه    نه    که بگويم
 
  برويم -
  سخني بايد گفت -
 ؟ يا خواب، يا تنهائي، يا بستر،جام -
 ...برويم -
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 مرداب
 

 شب سياهي کرد و بيماري گرفت
 ديده را طغيان بيماري گرفت

  دريغ،ديده از ديدن نميماند
  دريغ،ديده پوشيدن نميداند

 رفت و در من مرگزاري کهنه يافت
 هستيم را انتظاري کهنه يافت

 آن بيابان ديد و تنهائيم را
 رشيد مقوائيم را.ماه و خو

  بازهدان به جنگ،چون جنيني پير
 ميدرد ديوار زهدان را به چنگ

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

  نا خواستن خودپسند از درد خود
 خفته از سوداي بر پا خاستن
 خنده ام غمناکي بيهوده اي
  ننگم از دلپاکي بيهوده اي
 غربت سنگينم از دلدادگيم

 شور تند مرگ در همخوابگيم
 نامده هرگز فرود از بام خويش
 در فرازي شاهد اعدام خويش

  خاک و خاکش اما بويناککرم
 بادبادکهاش در افالک پاک

  پنهانيشةناشناس نيم
  انسانيشةشرمگين چهر

 کوبکو در جستجوي جفت خويش
  معتاد بوي جفت خويش،ميدود

 جويدش گهگاه و ناباور از او
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 جفتش اما سخت تنهاتر از او
 هر دو در بيم و هراس از يکدگر

 تلخکام و ناسپاس از يکدگر
 اي محکومانه اي سود،عشقشان
  رؤياي مشکوکانه اي،وصلشان

 
 

 آه اگر راهي به دريائيم بود
 از فرو رفتن چه پروائيم بود

 گر به مردابي ز جريان ماند آب
 از سکون خويش نقصان يابد آب

 جانش اقليم تباهي ها شود
 ژرفنايش گور ماهي ها شود

 
  اي آهوان دشتها،آهوان

 گاه اگر در معبر گلگشت ها
  يافتيد آوازخوانجويباري

 رو به استغناي درياها روان
 جاري از ابريشم جريان خويش

  طغيان خويشةخفته بر گردون
 يال اسب باد در چنگال او
 روح سرخ ماه در دنبال او

 ران سبز ساقه ها را ميگشود
  عطر بکر بوته ها را ميربود

  در نگاه هر حباب،بر فرازش
  انعکاس بيدريغ آفتاب

 ب را ياد آوريدخواب آن بيخوا
 مرگ در مرداب را ياد آوريد
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  آيه هاي زميني
 

  آنگاه
  خورشيد سرد شد

  و برکت از زمين ها رفت
 

 سبزه ها به صحراها خشکيدند
 و ماهيان به درياها خشکيدند

  و خاک مردگانش را
  زان پس به خود نپذيرفت

 
  شب در تمام پنجره هاي پريده رنگ

  مانند يک تصور مشکوک
 وسته در تراکم و طغيان بودپي

  خود راةو راهها ادام
 در تيرگي رها کردند

 
  عشق نينديشيد ديگر کسي به

  ديگر کسي به فتح نينديشيد
 و هيچکس

 ديگر به هيچ چيز نينديشيد
 

  در غارهاي تنهائي
 بيهودگي به دنيا آمد

  خون بوي بنگ و افيون ميداد
 زنهاي باردار

  نوزادهاي بي سر زائيدند
  گاهواره ها از شرمو

 به گورها پناه آوردند
 

  چه روزگار تلخ و سياهي
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   نيروي شگفت رسالت را،نان
  مغلوب کرده بود

  پيغمبران گرسنه و مفلوک
  گاههاي الهي گريختند از وعده

   عيسيةو بره هاي گمشد
  ديگر صداي هي هي چوپاني را

  در بهت دشتها نشنيدند
 

  در ديدگان آينه ها گوئي
  رکات و رنگها و تصاويرح

 وارونه منعکس ميگشت
  و بر فراز سر دلقکان پست

   وقيح فواحشةو چهر
   مقدس نورانيةيک هال

  مانند چتر مشتعلي ميسوخت
 

 مرداب هاي الکل
  با آن بخارهاي گس مسموم

 انبوه بي تحرک روشنفکران را
 به ژرفاي خويش کشيدند

 و موشهاي موذي
 اوراق زرنگار کتب را

  در گنجه هاي کهنه جويدند
  خورشيد مرده بود
  و فردا،خورشيد مرده بود
  در ذهن کودکان

 مفهوم گنگ گمشده اي داشت
 

  آنها غرابت اين لفظ کهنه را
 در مشق هاي خود

  درشت سياهيةبالک
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 تصوير مينمودند
 

  ،مردم
 گروه ساقط مردم

 دلمرده و تکيده و مبهوت
 در زير بار شوم جسدهاشان

 بتي به غربت ديگر ميرفتنداز غر
  و ميل دردناک جنايت

 در دستهايشان متورم ميشد
 

   ناچيزية جرق،گاهي جرقه اي
 اين اجتماع ساکت بيجان را

  يکباره از درون متالشي ميکرد
 آنها به هم هجوم ميآوردند
 مردان گلوي يکديگر را

 با کارد ميدريدند
 و در ميان بستري از خون

  با دختران نابالغ
 مخوابه ميشدنده
  

 پيوسته در مراسم اعدام
  وقتي طناب دار

 چشمان پر تشنج محکومي را
 ميريخت از کاسه با فشار به بيرون

 آنها به خود ميرفتند
   و از تصور شهوتناکي

 اعصاب پير و خسته شان تير ميکشيد
 اما هميشه در حواشي ميدان ها
 اين جانبان کوچک را ميديدي

 که ايستاده اند
 گشته اندو خيره 
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 به ريزش مداوم فواره هاي آب
 

 شايد هنوز هم
  در عمق انجماد،در پشت چشم هاي له شده

   مغشوشةيک چيز نيم زند
  بر جاي مانده بود

  که در تالش بي رمقش ميخواست
 ايمان بياورد به پاکي آواز آبها

 
   ولي چه خالي بي پاياني،شايد

  خورشيد مرده بود
 و هيچکس نميدانست

  م آن کبوتر غمگينکه نا
  ايمانست،کز قلبها گريخته

 
   اي صداي زنداني،آه

 آيا شکوه يأس تو هرگز
 از هيچ سوي اين شب منفور
 نقيبي بسوي نور نخواهد زد؟

   اي صداي زنداني،آه
 ...اي آخرين صداي صداها
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  هديه
 

  من از نهايت شب حرف ميزنم
  من از نهايت تاريکي

  مو از نهايت شب حرف ميزن
 
 

   من آمدي براي من اي مهربان چراغ بياورةاگر به خان
  و يک دريچه که از آن

   خوشبخت بنگرمةبه ازدحام کوچ
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  ديدار در شب
 

   شگفتةو چهر
 به من گفت از آن سوي دريچه

 ست که مي بيند حق با کسي<
  من مثل حس گمشدگي وحشت دارم

  اما خداي من
 ؟آيا چگونه ميشود از من ترسيد

   من که هيچ گاه،من
   ولگرد جز بادبادکي سبک و

  بر پشت بامهاي مه آلود آسمان
 

  چيزي نبوده ام
  و عشق و ميل و نفرت و دردم را

   قبرستانةدر غربت شبان
 >.موشي به نام مرگ جويده ست

 
   شگفتةو چهر

  با آن خطوط نازک دنباله دارست
  که باد طرح جاريشان را
  گرگون ميکردلحظه به لحظه محو و د

  و گيسوان نرم و درازش
  که جنبش نهاني شب ميربودشان

   شب ميگشودشانةو بر تمام پهن
  همچون گياههاي ته دريا

  در آنسوي دريچه روان بود
  و داد زد

  باور کنيد<
 >من زنده نيستم
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  من از وراي او تراکم تاريکي را
  و ميوه هاي نقره اي کاج را هنوز

 .... او ولي، آه،ميديدم
 

  او بر تمام اينهمه ميلغزيد
  و قلب بينهايت او اوج ميگرفت
  گوئي که حس سبز درختان بود

  .و چشمهايش تا ابديت ادامه داشت
 

 حق با شماست
 از مرگم من هيچ گاه پس

  جرئت نکرده ام که در آئينه بنگرم
  و آنقدر مرده ام

  که هيچ چيز مرگ مرا ديگر
  ثابت نميکند

  آه
  داي زنجره اي راآيا ص

   بسوي ماه ميگريخت،که در پناه شب
 از انتهاي باغ شنيديد؟

 
  من فکر ميکنم که تمام ستاره ها

  به آسمان گمشده اي کوچ کرده اند
   شهر چه ساکت بود،و شهر

  من در سراسر طول مسير خود
  جز با گروهي از مجسمه هاي پريده رنگ

  و چند رفتگر
  ن ميدادندکه بوي خاکروبه و توتو

   خواب آلودةو گشتيان خست
   با هيچ جيز روبرو نشدم

 
  افسوس
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  من مرده ام
 و شب هنوز هم

 >. همان شب بيهوده ستةگوئي ادام
 

  خاموش شد
   وسيع دو چشمش راةو پهن

  احساس گريه تلخ و کدر کرد
 
  آيا شما که صورتتان را<

   نقاب غم انگيز زندگيةدر ساي
  مخفي نموده ايد

  اهي به اين حقيقت يأس آورگ
  انديشه ميکنيد

  که زنده هاي امروزي
 ؟ يک زنده نيستندةچيزي بجز تفال

  گوئي که کودکي
  در اولين تبسم خود پير گشته است

   مخدوشة اين کتيب-و قلب 
  – .که در خطوط اصلي آن دست برده اند

  به اعتبار سنگي خود ديگر
  احساس اعتماد نخواهد کرد

 
  ه اعتبار به بودنشايد ک

  و مصرف مدام مسکن ها
  را اميال پاک و ساده و انساني

  زوال کشانده ستةبه ورط
  شايد که روح را

  نامسکون ةبه انزواي يک جزير
 تبعيد کرده اند

  شايد که من صداي زنجره را خواب ديده ام
  که صبورانه پس اين پيادگان



  فروغ فرخزاد  تولدي ديگر
 

 53

  بر نيزه هاي چوبي خود تکيه داده اند
 بادپا سوارانند؟آن 

  و اين خميدگان الغر افيوني
 ؟ن عارفان پاک بلند انديشآ

   که انسان، راست،پس راست است
  ديگر در انتظار ظهوري نيست

  و دختران عاشق
  با سوزن دراز برودري دوزي

 ؟چشمان زود باور خود را دريده اند
 

  اکنون طنين جيغ کالغان
  در عمق خواب هاي سحرگاهي

  شوداحساس مي
  آئينه ها به هوش ميآيند

  و شکل هاي منفرد و تنها
   بيداريةخود را به اولين کشال

  و به هجوم مخفي کابوس هاي شوم
  .تسليم مي کنند

 
  افسوس

  من با تمام خاطره هايم
   خونين نميسرودة که جز حماس،از خون

   غروري که هيچ گاه،و از غرور
  خود را چنين حقير نميزيست

  هاي فرصت خود ايستاده امدر انت
   نه صدائي:و گوش مي کنم 
   نه ز يک برگ جنبشي:و خيره مي شوم 

  پاکي بود و نام من نفس آنهمه
  ديگر غبار مقبره ها را هم<

 >.بر هم نميزند
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  لرزيد
  و برد و سوي خويش فرو ريخت

  و دستهاي ملتمسش از شکافها
   بسوي من،مانند آههاي طويلي

  پيش آمدند
 
  سرد است<

  و بادها خطوط مرا قطع ميکنند
  آيا در اين ديار کسي هست که هنوز

  از آشنا شدن
   خويشة فنا شدةبا چهر

 ؟وحشت نداشته باشد
  آيا زمان آن نرسيده ست
  باز   باز  باز  که اين دريچه باز شود

  که آسمان ببارد
   مرد خويشة بر جناز،و مرد

 >؟زاري کنان نماز گزارد
 
  يد پرنده بود که ناليدشا

   در ميان درختان،يا باد
   که در برابر بن بست قلب خود،يا من

  چون موجي از تأسف و شرم ودرد
  باال ميآمدم

  و از ميان پنجره ميديدم
  آن سرزنش تلخ،که آن دو دست

  و همچنان دراز بسوي دو دست من
  در روشنائي سپيده دمي کاذب

  تحليل ميروند
  ه در افق سردو يک صدا ک

 :فرياد زد
 >.خداحافظ<
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  وهم سبز
 

  تمام روز را در آئينه گريه ميکردم
  بهار پنجره ام را

  وهم سبز درختان سپرده بود به
   تنهائيم نميگنجيدةتنم به پيل

  و بوي تاج کاغذيم
  فضاي آن قلمرو بي آفتاب را

  آلوده کرده بود
   ديگر نميتوانستم،نميتوانستم

   صداي پرنده ها،صداي کوچه
  صداي گمشدن توپهاي ماهوتي

  و هايهوي گريزان کودکان
 و رقص بادکنک ها

  که چون حبابهاي کف صابون
  در انتهاي ساقه اي از نخ صعود ميکردند

  باد که گوئي ،و باد
   همخوابگي نفس ميزدةدر عمق گودترين لحظه هاي تير

   خاموش اعتماد مراةحصار قلع
  فشار ميدادند

  دلم را بنام ميخواندند، از شکافهاي کهنهو
 

  تمام روز نگاه من
  به چشمهاي زندگيم خيره گشته بود

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

  و چون دروغگويان
 به انزواي بي خطر پناه ميآورند

 
 ؟کدام قله کدام اوج
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  مگر تمامي اين راههاي پيچاپيچ
  رد مکندهدر آن دهان س

 ؟تالقي و پايان نميرسند ةبه نقط
   اي واژه هاي ساده فريب،به من چه داديد

 ؟و اي رياضت اندامها و خواهش ها
  اگر گلي به گيسوي خود ميزدم

   از اين تاج کاغذين،از اين تقلب
 ؟ فريبنده تر نبود،که بر فراز سرم بو گرفته است

  
  چگونه روح بيابان مرا گرفت

 !ز ايمان گله دورم کردو سحر ماه 
  چگونه ناتمامي قلبم بزرگ شد

 !و هيچ نيمه اي اين نيمه را تمام نکرد
  و ديدم چگونه ايستادم

  زمين به زير دو پايم ز تکيه گاه تهي ميشود
  و گرمي تن جفتم

 !به انتظار پوچ تنم ره نميبرد
 

 ؟کدام قله کدام اوج
  مرا پناه دهيد اي چراغ هاي مشوش

  هاي روشن شکاکاي خانه 
  که جامه هاي شسته در آغوش دودهاي معطر

  بر بامهاي آفتابيتان تاب ميخورند
 

   کاملةمرا پناه دهيد اي زنان ساد
   سر انگشت هاي نازکتان،که از وراي پوست

  جنيني را  مسير جنبش کيف آور
  دنبال ميکند

  و در شکاف گريبانتان هميشه هوا
  به بوي شير تازه ميآميزد
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 ؟کدام قله کدام اوج
   اي نعل هاي- مرا پناه دهيد اي اجاقهاي پر آتش 

 -خوشبختي
  و اي سرود ظرفهاي مسين در سياهکاري مطبخ

  و اي ترنم دلگير چرخ خياطي
  و اي جدال روز و شب فرشها و جاروها

  مرا پناه دهيد اي تمام عشق هاي حريصي
  که ميل دردناک بقا بستر تصرفتان را

  جادوبه آب 
  و قطره هاي خون تازه ميآرايد

 
  تمام روز تمام روز

   چون الشه اي بر آب،رها شده ،رها شده
  به سوي سهمناک ترين صخره پيش ميرفتم

  به سوي ژرف ترين غارهاي دريائي
  و گوشتخوارترين ماهيان
  و مهره هاي نازک پشتم

 از حس مرگ تير کشيدند
 

  نمي توانستم ديگر نمي توانستم
  صداي پايم از انکار راه بر ميخاست

  و يأسم از صبوري روحم وسيعتر شده بود
  و آن وهم سبز رنگ،و آن بهار

   با دلم ميگفت،که بر دريچه گذر داشت
  نگاه کن<

  تو هيچگاه پيش نرفتي
 >تو فرو رفتي
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  فتح باغ
 

  آن کالغي که پريد
 از فراز سر ما

  ولگرد ابري ة آشفتةو فرو رفت در انديش
   پهناي افق را پيمود. کوتاهيةو صدايش همچون نيز

  خبر ما را با خود خواهد برد به شهر
 

  همه ميدانند
  همه ميدانند

   سرد عبوسةکه من و تو از آن روزن
  باغ را ديديم
   بازيگر دور از دستةو از آن شاخ

  سيب را چيديم
  همه ميترسند
   اما من وتو،همه ميترسند
   آب و آينه پيوستيمبه چراغ و
  و نترسيديم

 
  سخن از پيوند سست دو نام
   يک دفتر نيستةو همآغوشي در اوراق کهن

  سخن از گيسوي خوشبخت منست
   توة بوسةبا شقايقهاي سوخت

   در طراري،و صميميت تن هامان
  و درخشيدن عريانمان

  مثل فلس ماهي ها در آب
  سخن از زندگي نقره اي آوازيست

   کوچک ميخواندةر گاهان فوارکه سح
 

  مادر آن جنگل سبزسيال
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  شبي از خرگوشان وحشي
  و در آن درياي مضطرب خونسرد

  از صدف هاي پر از مرواريد
  و در آن کوه غريب فاتح

  از عقابان وان پرسيديم
  که چه بايد کرد

 
  همه ميدانند
 همه ميدانند

  م ره يافته اي،ما به خواب سرد و ساکت سيمرغان
  ما حقيقت را در باغچه پيدا کرديم

  در نگاه شرم آگين گلي گمنام
  نامحدودةو بقا را در يک لحظ

 که دو خورشيد به هم خيره شدند
 

  سخن از پچ پچ ترساني در ظلمت نيست
  سخن از روزست و پنجره هاي باز

  و هواي تازه
  و اجاقي که در آن اشياء بيهده ميسوزند

  يگر بارور استو زميني که ز کشتي د
  و تولد و تکامل و غرور

  سخن از دستان عاشق ماست
   که پلي از پيغام عطر و نور و نسيم

  بر فراز شبها ساخته اند
  به چمنزار بيا

  به چمنزار بزرگ
   از پشت نفس هاي گل ابريشم،و صدايم کن

 همچنان آهو که جفتش را
 

 پرده ها از بغضي پنهاني سرشارند
  عصومو کبوترهاي م
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  از بلندي هاي برج سپيد خود
  به زمين مينگرند
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 ....به علي گفت مادرش روزي
 

 علي کوچيکه
 علي بونه گير

  نصف شب از خواب پريد
 چشماشو هي ماليد با دس
  سه چار تا خميازه کشيد

 پا شد نشس
 

 ؟چي ديده بود
 ؟چي ديده بود

  خواب يه ماهي ديده بود
  زاري انگار که به کپه دو ،يه ماهي

  انگار که يه طاقه حرير
  منجوق کاري ةبا حاشي

  انگار که رو برگ گل الله عباسي
  خامه دوزيش کرده بودن

  قايم موشک بازي ميکردن تو چشاش
  دو تا نگين گرد صاف الماسي

  همچي يواش
  همچي يواش

  خودشو رو اب دراز ميکرد
  که باد بزن قر نگياش
  صورت آبو ناز ميکرد

 
   بوي کتابچه هاي نو،بوي تنش

  بوي يه صفر گنده و پهلوش يه دو
  بوي شباي عيد و آشپزخونه و نذري پزون

   رو پشت بون، تو رختخواب،شمردن ستاره ها
  ريختن بارون رو آجر فرش حياط
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   بوي شوکوالت،بوي لواشک
 

   گوهر شب چراغ ميرفت،انگار تو آب
   شاپريونةانگار که دختر کوچيک

   بلورةتو يه کجاو
  به سير باغ و راغ ميرفت
  دور و ورش گل ريزون
  باالي سرش نور باران

   جن و پري بود ماهيهةشايد که از طايف
 شايد که از اون ماهياي ددري بود ماهيه
  شايد که يه خيال تند رسرسي بود ماهيه

  هرچي که بود
 هرچي که بود
 علي کوچيکه

  محو تماشاش شده بود
   بودواله و شيداش شده

 
  همچي که دس برد که به اون

  رنگ روون
 نور جوون
  نقره نشون
  دس بزن

  برق زد و بارون زد و آب سيا شد
  ماهي وا شد شيکم زمين زير تن

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

  باز مث هر شب رو سر علي کوچيکه
  دسمال آسمون پر از گالبي

  ماهيي نه خوابينه چشمه اي نه 
 

  باد توي بادگيرا نفس نفس ميزد
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  زلفاي بيدو ميکشيد
  از روي لنگاي دراز گل آغا

 چادر نماز کودريشو پس ميزد
 

  رو بند رخت
  پيرهن زيرا و عرق گيرا

  دس ميکشيدن به تن همديگه و حالي به حالي ميشدن
  انگار که از فکراي بد
  هي پر و خالي ميشدن

 
  سيرسيرکا

  ا رو کوک کرده بودن و ساز ميزدنساز
  همچي که باد آروم ميشد

  زير آواز ميزدن قورباغه ها از ته باغچه
  شب مث هر شب بود و چن شب پيش و شبهاي ديگه

  امو علي
  تو نخ يه دنياي ديگه

 
  علي کوچيکه
  سحر شده بود

   نابش رو ميخواسةنقر
    ماهي خوابش رو ميخواس

  براه آب بود و قرقر آ
 علي کوچيکه و حوض پر آب

 
  علي کوچيکه<

  علي کوچيکه
  نکنه تو جات وول بخوري

 حرفاي ننه قمرخانم
  يادت بره گول بخوري

   اگه ماهي ديدي خير باشه،تو خواب
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  خواب کجا حوض پر از آب کجا
 کاري نکني که اسمتو

  توي کتابا بنويسن
  سيا کنن طلسمتو

  آب مث خواب نيس که آدم
  سرش فرو برهاز اين 

  از اون سرش بيرون بياد
  تو چار راهاش وقت خطر

  صداي سوت سوتک پابون بياد
  شکر خدا پات رو زمين محکمه

 ؟ چي چيت کمه،کور و کچل نيسي علي
 ميتوني بري شابدوالعظيم
  ماشين دودي سوار بشي

   جاهل پامنار بشي، خال بکوبي،قد بکشي
  هحيفه آدم اينهمه چيزاي قشنگو نبين

  اال کلنگ سوار نشه
  شهر فرنگو نبينه

   حاال فصل گوجه و سيب و خيار و بستنيس،فصل
   سينه زنيس، تو تکيه،چن روز ديگه

  اي علي اي علي ديوونه
 ؟ يا تخت مرده شور خونه،تخت فنري بهتره

  گيرم تو هم خودتو به آب شور زدي
  رفتي و اون کولي خانومو به تور زدي

   نون نميشه،که ايمون نميشه ماهي ؟ماهي چيه
  اون يه وجب پوست تنش واسه فاطي تنبون نميشه

  دس که به ماهي بزني
  از سر تا پات بو ميگيره

 بوت تو دماغا ميپيچه
  دنيا ازت رو ميگيره

   بگير بخواب،بگير بخواب



  فروغ فرخزاد  تولدي ديگر
 

 65

  که کار باطل نکني
  با فکراي صد تا يه غاز

  حل مسائل نکني
   بذار بهم بياد چشت،سر تو بذار رو ناز بالش

  قاچ زينو محکم چنگ بزن که اب واري
 >.پيشکشت

 
  آب ديگه داشت سر ميرفتةحوصل

   در ميرفت،خودشو ميريخت تو پاشوره
  انگار ميخواس تو تاريکي

  !هاي زکيآ< :داد بکشه 
   حرف اون کسونيس که اگه،اين حرفا

 يه بار تو عمرشون زد و يه خواب ديدن
  کار يه خيک شيکم تغار دارهماهي چيکار به 
   سگشم،ماهي که سهله

  از اين تغارا عار داره
  ماهي تو آب ميچرخه و ستاره دس چين ميکنه

  اونوخ به خواب هر کي رفت
  خوابشو از ستاره سنگين ميکنه

   ميبرتش،ميبرتش
   چارديوارياةاز توي اين دنياي دلمرد

   بيکاريا، خستگيا،نق نق نحس اعتا
  ش رشته و وراجي و شلختگيدنياي آ

  درد قولنج و درد پر خوردن و درد اختگي
  دنياي بشکن زدن و لوس بازي

  عروس دوماد بازي و ناموس بازي
  دنياي هي خيابونارو الکي گز کردن

  از عربي خوندن يه لچک به سر حظ کردن
  دنياي صبح سحرا

  تو توپخونه
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  تماشاي دار زدن
  نصف شبا

  خان زار زدن آقا باالةرو قص
 دنيائي که هر وخت خداش

  تو کوچه هاش پا ميذاره
  يه دسه خاله خانباجي از عقب سرش

  يه دسه قداره کش از جلوش مياد
  دنيائي که هر جا ميري

 صداي راديوش ميآد
   کرم و کثافتة از توي اين همبون، ميبرتش،ميبرتش
  و مرض

  به آبياي پاک و صاف آسمون ميبرتش
 >.هکشون ميبرتشبه ادگي ک

 
  آب از سر يه شاپرک گذشته بود و داشت حاال

  فروش ميداد
 علي کوچيکه

  نشسته بود کنار حوض
  حرفاي آبو گوش ميداد
  انگار که از اون ته ته ها

   يه کسي صداش ميزد،از پشت گلکاري نورا
  آه ميکشيد

  دس عرق کرده و سرش رو يواش به پاش ميزد
  سهيک دو  <:انگار ميگفت 

    هه هه هه؟نپريدي
  من توي اون تاريکياي ته آبم بخدا

   علي،حرفمو باور کن
  ماهي خوابم بخدا

  دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن
  پرده هاي مرواري رو
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  اين رو و اون رو بکنن
  به نوکراي باوفام سپردم

   بلورمم آوردمةکجاو
  سه چار تا منزل که از اينجا دور بشيم

  ه زاراي هميشه سبز دريا ميرسيمبه سبز
  به گله هاي کف که چوپون ندارن

  به دالوناي نور که پايون ندارن
  به قصراي صدف که پايون ندارن

  يادت باشه از سر راه
  هف هش تا دونه مرواري

  جمع کني که بعد باهاشون تو بيکاري
  يه قل دو قل بازي کنيم

  ي عل، نفسم پاکه، دريامة من بچ،اي علي
   علي،دريا همونجاس که همونجا آخر خاکه
  هر کي که دريا رو به عمرش نديده

 ؟از زندگيش چي فهميده
   حال بهم خورده از اين بوي لجن،خسته شدم

  انقده پابپا نکن که دو تايي
  تا خرخره فرو بريم توي لجن

  علي کوچيکه  و گرنه اي،بپر بيا
 >... نه من،مجبور ميشم بهت بگم نه تو

 
  آب يهو باال اومد و هلفي کرد و تو کشيد

  انگار که آب جفتشو ست و تو خودش فرو کشيد
  دايره هاي نقره اي

  توي خودشون
  چرخيدن و چرخيدن و خسته شدن

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

  قل قل قل تاالپ تاالپ
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  قل قل قل تاالپ تاالپ
  بچرخ ميزدن رو سطح آ

   چن تا حباب،تو تاريکي
 
 >علي کجاس؟<
 >تو باغچه<
 >؟.چي ميچينه<
 >.الوچه<

   باغ باالةآلوچ
   بسم اهللا؟جرئت داري
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  پرنده فقط يک پرنده بود
 

   آه، چه آفتابي،چه بويي< :پرنده گفت 
  بهار آمده است

 >.و من به جستجوي جفت خويش خواهم رفت
 

  پرنده از ايوان
  پيامي پريد و رفت مثل ،پريد

  پرنده کوچک بود
  پرنده فکر نميکرد

  پرنده روزنامه نميخواند
  پرنده قرض نداشت

  پرنده آدمها را نميشناخت
  پرنده روي هوا

  و بر فراز چراغ هاي خطر
  در ارتفاع بي خبري ميپريد

 و لحظه هاي آبي را
 ديوانه وار تجربه ميکرد

 
 

   فقط يک پرنده بود، آه،پرنده
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 اي مرز پر گهر
 

 فاتح شدم
  خود را به ثبت رساندم

   مزين کردم، در يک شناسنامه،خود را به نامي
 و هستيم به يک شماره مشخص شد

   ساکن تهران5 صادره از بخش 678باد  پس زنده
 

  ديگر خيالم از همه سو راحتست
  آغوش مهربان مام وطن

  پستانک سوابق پرافتخار تاريخي
  مدن و فرهنگالاليي ت

 ... قانونةو جق و جق جقجق
  آه

 .تس ديگر خيالم از همه سو راحت
 

  از فرط شادماني
   ششصد و هفتاد و هشت، با اشتياق،رفتم کنار پنجره

  بار هوا را که از غبار پهن
   منقبض شده بود،و بوي خاکروبه و ادرار

  درون سينه فرو دادم
  ريو زير ششصد و هفتاد و هشت قبض بدهکا

  تقاضاي کار نوشتم و روي ششصد و هفتاد و هشت
  فروغ فرخ زاد

 
  در سرزمين شعر و گل و بلبل

   آنهم،ت زيستنس موهبتي
  وقتي که واقعيت موجود بودن تو پس از سالهاي

  سال پذيرفته ميشود
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  جايي که من
  هشت شاعر را مي بينم  ششصد و هفتاد و،با اولين نگاه رسميم از الي پرده

   همه در هيئت غريب گدايان، حقه بازها،که
  به دنبال وزن و قافيه ميگردند،در الي خاکروبه

   و از صداي اولين قدم رسميم
   هشت بلبل مرموزو  ششصد و هفتاد ،تيره  از ميان لجن زارهاي،يکباره

  که از سر تفنن
  خود را به شکل ششصد و هفتاد و هشت کالغ سياه

   پير در آورده اند
   روز ميپرندة تنبلي بسوي حاشيبا

  واولين نفس زدن رسميم
  آغشته ميشود به بوي ششصد و هفتاد و هشت شاخه

   گل سرخ
  محصول کارخانجات عظيم پالسکو

 
   آري،ست زيستن موهبتي

  در زادگاه شيخ ابو دلقک کمانچه کش فوري
  و شيخ اي دل اي دل تنبک تبار تنبوري

  و باسن و پستان وشهر ستارگان گران وزن ساق 
   پشت جلد و هنر

 >اي بابا به من چه ولش کن< ة مولفان فلسفةگهوار
  ! واي- مهد مسابقات المپيک هوش

  جايي که دست به هر دستگاه نقلي تصوير و صوت
   از آن،ميزني

  تازه سال ميآيد بوق نبوغ نابغه اي
  و برگزيدگان فکري ملت

 
 دوقتي که در کالس اکابر حضور مييابن

  برقي کباب پز  ششصد و هفتاد و هشت،هريک به روي سينه
  ساعت ناوزر رديف  ششصد و هفتاد و هشت،و بر دو دست
  کرده و ميدانند
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   نه ناداني،که ناتواني از خواص تهي کيسه بودنست
 

  بله فاتح شدم   فاتح شدم
  اکنون به شادماني اين فتح

  شمع و هشت ششصد و هفتاد ، با افتخار،در پاي آينه
  نسيه ميافروزم

   چند کالمي، با اازه،و ميپرم به روي طاقچه تا
   فوايد قانوني حيات به عرض حضورتان برسانمةدربار

  و اولين کلنگ ساختمان رفيع زندگيم را
  همراه با طنين کف زدني پرشور

  بر فرق فرق خويش بکوبم
  ود که يکروز زنده ب، مانند زنده رود، بله،من زنده ام

  بهره و از تمام آنچه که در انحصار مردم زنده ست
   خواهم برد

 
  من ميتوانم از فردا

  ست  که سرشار از مواهب ملي،در کوچه هاي شهر
  و در ميان سايه هاي سبکبار تيرهاي تلگراف

   گردش کنان قدم بردارم
   به ديوار مستراح،بار  ششصد و هفتاد و هشت،و با غرور

 مهاي عمومي بنويس
  >خط نوشتم که خر کند خنده<
 

  من ميتوا نم از فردا
  همچون وطن پرست غيوري

  سهمي از ايده آل عظيمي که اجتماع
   آن را،هر چارشنبه بعد از ظهر

 با اشتياق و دلهره دنبال ميکند
  قلب و مغز خويش داشته باشم

  سهمي از آن هزار هوس پرور هزار ريالي
   مبل و پرده رساندشکه ميتوان به مصرف يخچال و
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  راي طبيعي يا آنکه در ازاي ششصد و هفتاد و هشت
  مرد وطن بخشيد آن را شبي به ششصد و هفتاد و هشت

  من ميتوانم از فردا
   خاچيکةدر پستوي مغاز

   ز چند گرم جنس،بعد از فرو کشيدن چندين نفس
  دست اول خالص

  و صرف چند باديه پپسي کوالي ناخالص
  ياحق و ياهو و وغ وغ و هوهوو پخش چند 

  رسما ً به مجمع فضالي فکور و فضله هاي فاضل
  روشنفکر

  و پيروان مکتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپيوندم
  و طرح اولين رمان بزرگم را

   يکهزار و ششصد و هفتاد و هشتةکه در حوالي سن
  شمسي تبريزي

  به زير دستگاه تهي دست چاپ خواهد رفت رسماً
  پاکت  دو پشت ششصد و هفتاد و هشتبر هر

  اشنوي اصل ويژه بريزم
 

  من ميتوانم از فردا
  با اعتماد کامل

 دوره به يک خود را براي ششصد و هفتاد و هشت
   دستگاه مسند مخمل پوش

  در ملس تجمع و تامين آتيه
  يا مجلس سپاس و ثنا ميهمان کنم

  و - هنر و دانش ةزيرا که من تمام مندرجات مجل
  تملق و کرنش را ميخوانم

   را ميدانم>درست نوشتن< ةو شيو
   هستية سازنده اي قدم به عرصةمن در ميان تود

  نهاده ام
   اما بجاي آن،که گرچه نان ندارد
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  ميدان ديد باز و وسيعي دارد
  که مرزهاي فعلي جغرافياييش

   به ميدان پر طراوت و سبز تير،از جانب شمال
  ميدان باستاني اعدام به ،و از جنوب

   به ميدان توپخانه رسيده ست،ودر مناطق پر ازدحام
 

  و در پناه آسمان درخشان و امن امنيتش
  قوي قوي  ششصد و هفتاد و هشت،از صبح تا غروب

  هيکل گچي
  فرشته به اتفاق ششصد و هفتاد و هشت

  -  از خاک و گل سرشتهةآنهم فرشت-
  مشغولندبه تبليغ طرحهاي سکون و سکوت

 
  بله فاتح شدم  فاتح شدم

   ساکن تهران5 صادره از بخش 678پس زنده باد 
  که در پناه پشتکار و اراده

   که در چارچوب،به آنچنان مقام رفيعي رسيده است
  پنجره اي

  متري سطح زمين در ارتفاع ششصد و هفتاد و هشت
  قرار گرفته ست

 
  و افتخار اين را دارد

 -  نه از راه پلکان-ز همان دريچه که ميتئاند ا
  خود را

 ديوانه وار به دامان مهربان مام وطن سرنگون کند
 

  و آخرين وصيتش اينست
   حضرت،سکه که در ازاي ششصد و هفتاد و هشت

 استاد آبراهام صهبا
  مرثيه اي به قافيه کشک در رثاي حياتش رقم زند
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  به آفتاب سالمي دوباره خواهم داد
 

  به آفتاب سالمي دوباره خواهم داد
  به جويبار که در من جاري بود

  به ابرها که فکرهاي طويلم بودند
 به رشد دردناک سپيدارهاي باغ که با من

  از فصل هاي خشک گذر ميکردند
  به دسته هاي کالغان

  که عطر مزرعه هاي شبانه را
  براي من به هديه ميآورند
  دگي ميکردبه مادرم که در آينه زن
  و شکل پيري من بود

  درون ملتهبش را، که شهوت تکرار من،و به زمين
   دوباره خواهم داد، سالمي-از تخمه هاي سبز ميانباشت 

 
 
  آيم  مي،آيم ي م،آيم مي

   بوهاي زير خاکة ادام:با گيسويم
   تجربه هاي غليظ تاريکي:با چشمهام

  ي ديواربا بوته ها که چيده ام از بيشه هاي آنسو
   ميآيم، ميآيم،ميآيم

  و آستانه پر از عشق ميشود
  و من در آستانه به آنها که دوست ميدارند

  ،و دختري که هنوز آنجا
   سالمي دوباره خواهم داد، پر عشق ايستادهةدر آستان
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  من از تو ميمردم
 

  من از تو ميمردم
  اما تو زندگاني من بودي

 
  تو با من ميرفتي

  در من ميخوانديتو 
  وقتي که من خيابانها را

  بي هيچ مقصدي ميپيمودم
  تو با من ميرفتي

  تو در من ميخواندي
 

   گنجشک هاي عاشق را،تو از ميان نارون ها
  به صبح پنجره دعوت ميکردي

  وقتي که شب مکرر ميشد
  وقتي که شب تمام نميشد

   گنجشک هاي عاشق را،تو از ميان نارون ها
  بح پنجره دعوت ميکرديبه ص
 

   ماةتو با چراغهايت ميآمدي به کوچ
  تو با چراغهايت ميآمدي
  وقتي که بچه ها ميرفتند

  و خوشه هاي اقاقي ميخوابيدند
  و من در آينه تنها ميماندم
 ....تو با چراغهايت ميآمدي

 
  تو دستهايت را ميبخشيدي
  تو چشمهايت را ميبخشيدي

  شيديتو مهربانيت را ميبخ
  وقتي که من گرسنه بودم

  تو زندگانيت را ميبخشيدي
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  تو مثل نور سخي بودي
 

  تو الله ها را ميچيدي
   و گيسوانم را ميپوشاندي

  وقتي که گيسوان من از عرياني ميلرزيدند
  تو الله ها را ميچيدي

 
  تو گونه هايت را ميچسباندي

  به اضطراب پستان هايم
  وقتي که من ديگر

  ي نداشتم که بگويمچيز
  تو گونه هايت را ميچسباندي

  به اضطراب پستان هايم
  و گوش ميدادي

  به خون من که ناله کنان ميرفت
  و عشق من که گريه کنان ميمرد

 
  تو گوش ميدادي
  اما مرا نميديدي

  



  فروغ فرخزاد  تولدي ديگر
 

 78

  تولدي ديگر
 
   تاريکيستة هستي من آيةهم

  که ترا در خود تکرار کنان
   آه،ن شکفتن ها و رستن هاي ابدي آه کشيدمبه سحرگاها

  من در اين آيه ترا
 به درخت و آب و آتش پيوند زدم

 
  زندگي شايد

  يک خيابان درازست که هر روز زني با زنبيلي از آن ميگذرد
  زندگي شايد

  ريسمانيست که مردي با آن خود را از شاخه مياويزد
 ددزندگي شايد طفليست که از مدرسه بر ميگر

   رخوتناک دوة در فاصل،زندگي شايد افروختن سيگاري باشد
  همآغوشي

  يا عبور گيج رهگذري باشد
  که کاله از سر بر ميدارد

 >صبح بخير<و به يک رهگذر ديگر با لبخندي بي معني ميگويد 
 

  زندگي شايد آن لحظه مسدوديست
   در ني ني چشمان تو خود را ويران ميسازد،که نگاه من

  ين حسي استودر ا
  که من آن را با ادراک ماه و با دريافت ظلمت خواهم آميخت

 
   يک تنهاييستةدر اتاقي که به انداز

  دل من
   يک عشقستةکه به انداز

   خوشبختي خود مينگردةبه بهانه هاي ساد
  به زوال زيباي گل ها در گلدان

   خانه مان کاشته ايةبه نهالي که تو در باغچ
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  ناري هاو به آواز ق
   يک پنجره ميخوانندةکه به انداز

 
 ...آه

  سهم من اينست
   سهم من اينست

  ،سهم من
  آسمانيست که آويختن پرده اي آنرا از من ميگيرد

   سهم من پايين رفتن از يک پله مترو کست
  و به چيزي در پوسيدگي و غربت و اصل گشتن

  سهم من گردش حزن آلودي در باغ خاطره هاست
 : اندوه صدايي ان دادن که به من بگويدو در

  >دوست ميدارم دستهايت را<
 

  دستهايم را در باغچه ميکارم
    ،سبز خواهم شد

   ميدانم، ميدانم،ميدانم
  و پرستوها در گودي انگشتان جوهريم

  تخم خواهند گذاشت
 

  گوشواري به دو گوشم ميآويزم
  از دو گيالس سرخ همزاد
  ل کوکب ميچسبانمو به ناخن هايم برگ گ

  کوچه اي هست که در آنجا
  هنوز،پسراني که به من عاشق بودند

  با همان موهاي درهم و گردن هاي باريک و پاهاي الغر
  به تبسم هاي معصوم دخترکي ميانديشند که يک شب او را

  باد با خود برد
 

 کوچه اي هست که قلب من آن را
  از محل کودکيم دزديده ست
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   در خط زمانسفر حجمي

  و به حجمي خط خشک زمان را آبستن کردن
  آگاه حجمي از تصويري

 که ز مهماني يک آينه بر ميگردد
 

  و بدينسانست
  که کسي ميميرد
  و کسي ميماند

   مرواريدي،هيچ صيادي در جوي حقيري که به گودالي ميريزد
 .صيد نخواهد کرد

 
  من

 پري کوچک غمگيني را
  يانوسي مسکن داردميشناسم که در اق

  و دلش را در يک ني لبک چوبين
   آرام،مينوازد آرام

  پري کوچک غمگيني
  که شب از يک بوسه ميميرد

 و سحرگاه از يک بوسه به دنيا خواهد آمد
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  


