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زنبق ھای وحشی بوسھ شب است و ماه می رقصد ستاره نقره می پاشدنسیم پونھ و عطر شقایق ھا ز لبھای ھوس الود
می چیند و من تنھای تنھایم در این تاریکی شب

صدایت میزنم بشنو صدایمخدایم آه خدایم
!دادماگرھستی برس بھ،فریادت دھماز زبان کارو 

اگر روزی از عرشت بھ زیر آیی! خداوندا
و لباس فقر بپوشی

برای لقمھ نانی غرورت را بھ پای نامردان بشکنیو

نمیگویی؟،زمین و آسمانت را کفر میگویی

خداوندا اگر در روز گرماگیر تابستانی
دیواریتن خستھ خویش را بر سایھ

یبھ خاک بسپار
اندکی آنطرف تر کاخ ھای مرمرین بینی

!نمی گویی؟،آسمانت را کفر می گوییزمین و
خداوندا اگر با مردم آمیزی

روزیشتابان در پی
ز پیشانی عرق ریزی

شب آزرده و دل خستھ
تھی دست و زبان بستھ

خانھ باز آییبسوی
!نمی گویی؟،زمین و آسمانت را کفر می گویی

کن جنایت رابس! خالقا ! خدایا 
بس کن تو ظلمت را

تو در قرآن جاویدت ھزاران وعده دادی
گفتی کھ نا مردمان بھشت را نمیبینندتو خود

ولی من با دو چشم خویشتن دیدم
مردمان ز خون پاک مردانت ھزاران کاخ میسازندکھ نا

رابس کن جنایت! خالقا ! خدایا 
بس کن تو ظلمت را

اھرمن شھوتتو خود گفتی اگر
تو او را با صلیب عصیانتبر انسان حکم فرماید
مصلوب خواھی کرد

ولی من با دو چشم خویشتن دیدم
پدر با نورستھ خویش گرم میگیرد

میگیردبرادر شبانگاھان مستانھ از آغوش خواھر کام



نگاه شھوت انگیز پسر دزدانھ بر اندام مادر می لرزد
لغزدفحشا می قدم ھا در بستر

بس کن جنایت را! خالقا ! خدایا 
بس کن تو ظلمت را

خود سلطان تبعیضیتو
تو خود فتنھ انگیزی

اگر در روز خلقت مست نمیکردی
ھمچون من بدبخت یکی را بی دلیل آقا نمیکردییکی را

جھانی را اینچنین غوغا نمیکردی

ھرگز این سازھا شادم نمیسازد
دگر آھم نمیگیرد

آرام نمیسازدباده و تریاکدگر بنگ
شب است و ماه میرقصد

ستاره نقره می پاشد
خلوتت آھستھ میگریممن اما در سکوت

!!!....اگر حق است زدم زیر خدایی
جنایت رابس کن! خالقا ! خدایا 

بس کن تو ظلمت را
.یستعیسی زاده طبع زنا زاد خداوندخداوندا تو می گفتی زنا زشت است و من دانم کھ

بس کن جنایت را! خالقا ! خدایا 
ظلمت رابس کن تو

کردزین سپس با دگران عشق و صفا خواھم کرد ھمچو تو یکسره من ترک وفا خواھم
کردزین سپس جای وفا چو تو جفا خواھم کرد ترک سجاده و تسبیح وَ ردا خواھم

گذر از کوی تو چون باد صبا خواھم کرد
مردمان گوش بھ افسانَھ زاھد ندھیدن حق نشنیدھرگز این گوش من از تو سخ

عھد شکن این دل دیوانھ رمیدداده از پند بھ من پیر خرابات نوید کز تو ای
ِشکوه زآین بدت پیش خدا خواھم کرد

را خواندم و دیدم بھ عیان بھر ھر درد دوایی است دواھا پنھاندرس حکمت ھمھ
طبیبان جفا جوی نگرفتم درمانبادَه ناب است بدان کزنسخَھ درد من این

کردزخم دل را مِی ناب دوا خواھم
بروممن کھ ھم می خورم و ُدردی آن پادشھم بھتر آنست کھ ِامشب بھ ھمانجا

سر خود بر در ُخمخانَھ آن شاه نھم آنقدر باده خورم تا زغم آزاد شوم
از دامن طناز رھا خواھم کرددست

ُمریدان ھمھ را قھر شومشوم شیخ و مالء وخواھم از شیخ کشی شھره این شھر 
شھر شومبر مذاق ھمھ شیخان دغل زھر شوم گر کھ روزی زقضا حاکم این

خون صد شیخ بھ یک مست روا خواھم کرد
وجھ اندوختھ و دینار بگیرم از شیخزکم و بیش و بسیار بگیرم از شیخ

رم از شیخَامرار بگیآنقدر جامھ و دستار بگیرم از شیخ باج میخانَھ
وسط کعبھ دو میخانھ بنا خواھم کرد

میخانَھ با نام و نشان َونَدر آنجا دو سھ ساقی بھ مھروی عیانوقف سازم دو سھ
واقف ز اسرار جھان ِگرد ھر چرخ بھ من مھلتی ای باده خوارانتا نمایند ھمھ را

زعبا خواھم کردکف این میکده ھا را
آباد ُبودُبود خانَھ ذوقی و گوینده اشھر کھ این نظم سرود خٌرم و دلشاد

ُبودانتقادی نبود ھر سخن آزاد ُبود تا قلم در کف من تیشَھ فرھاد
....تا ابد در دل این کوه صدا خواھم کرد



بھای نان

...شبی مست رفتم اندر ویرانھ ای 
!، نرم نرمک پیش رفتم ناگھان چشمم بیافتاد اندر خانھ ای 

...ره تا کھ دیدم صحنھ ی دیوانھ ای در کنار پنج
...پیرمردی کور و فلج درگوشھ ای 

...، ھمچنان پروانھ ای مادری مات و پریشان 
!از سوز سرما میزند دندان بھ ھم پسرک ، 

...دختری مشغول عیش و نوش با بیگانھ ای 
!نروم بر در خانھ ای پس از ان سوگند خوردم مست 

....فروشد بھر نان خانھ ای تا کھ بینم دختری عفت

...مرگ ما ھیگیر 

....آسمان میگریست

بریزکھ ھر یک قطره اشک تو در بیکران! ای آسمان ، اشک بریز !... بریز : و بادھا ، شیون کنان فریاد میکشیدند
.زمین ، ستونی بر بنای زندگیست 

...میگریست.... و آسمان میگریست 

...آسمان ، جز نالھ ی زائیده از بر آشفتگی اشکھای بی امان و عصیان ابرھای سرگردان خبری نبود در پھنھ کران ناپدید 

...و دریا ، در کشاکش انقالب امواج دیوانھ ، ھمچنان حماسھ ی بی پایان مرگ صیادان بی پناه را ، میسرود 

خود را برای یک سفر شوم شبانھ ، شانھ ،و در ساحل سرسام گرفتھ ی دریای بیکرانھ ، ماھیگیر ، تور پاره پاره بھ 
...آماده میکرد 

...آسمان میگریست 

–قھری کھ از یک مرگ نابھنگام داستانھا داشت تور صد پاره ی خود را ! و ماھیگیر ، اسیر قھر آشتی ناپذیر آسمان ھا 
...بدل ھزار پاره ی دریا میکاشت -بقصد درو کردن ماھی 

.، در ظلمت یک مسافت طی شده ، گم شده بود ساحل ، از ساعت ھا پیش

و آنطرفتر ساحل ، در تنگنای یک کلبھ ی محقر ، ھماغوش با یک زندگی فراموش شده ی مطرود ، دست کوچک دختری 
...چھارسالھ ، و دیده نگران ھمسری با نگاه تب آلود ، نگران بازگشت ماھیگیر بود 

...آسمان میگریست 

نان خانواده ی مختصری کھ داشت ، پای شکننده ی مرگ را بزنجیر امواج دریا مست می ، بخاطرو ھنگامی کھ ماھیگیر
...بست 



:ماھیگیر را ، نالھ ی شبگیر دختر چھارسالھ اش ، آھستھ در ھم شکست در آنطرف ساحل ، سکوت کلبھ ی 

کھ با نالھ ای حزین از مادرش میپرسید : دخترک در حالیکھ بانگاه نگران ، در چھارسوی کلبھ ، پی پدر خویش میگشت 
!برنگشت ؟... باباجونم ... مامان : 

...در حقیقت او پدرش را نمی خواست 

بھ او ، بدختر نازنینش ، پس از مراجعت از سفر ھای شبانھ دریا ، –او ماھی کوچکی را میخواست کھ پدرش ھر شب 
...ھدیھ میکرد 

.بانگاه بیگناه ، پی باباجونش میگشت وتا سپیده ی صبح ، دخترک بینوا ، 

...و تا سپیده ی صبح ، باباجون دخترک ، ماھیگیر بی پناه ، از دریا برنگشت 

:چند ساعتی بود کھ دیگر 

...و دریا خاموش بود ... آسمان نمیگریست 

...بادھای سرگردان خوابیده بودند 

...طوفان ھم خوابیده بود 

...ی ماه را ، در بسیط افالک ، در ھم نوردیده بود ار حکومت شاعرانھو آفتاب ، ساعتھا پیش ، طوم

و از ساعت ھا پیش ، ھمسر تیره بخت ماھیگیر ، دختر چھارسالھ اش بدوش در بسیط ساکت و ماتم زده دریا ، ساحل 
...بساحل ، سراغ ھمسر گمشده اش را میگرفت 

...، الل شده بود تناکیو دریا در مقابل اثغاثھ ی زن تیره بخت ، بطور وحش

:تا آنکھ ... پی ماھیگیر گشتند .... و سھ روز و سھ شب 

غروب سومین روز ، الشھ ی یخ بستھ ی او را ، ال بالی کفنی پاره پاره کھ در قاموس ماھیگیران تورش می نامند ، در 
...از سواحل آشنا ، یافتند گوشھ ی ناشناسی

.، جز یک ماھی کوچک کھ البالی مشت یخ زده اش جان میکند ، ھیچ نیافتند و در بساط او ، ھمراه با جسدش 

.....و ماھیگیر مرده بود 

ماسھ ھا و حماسھ ھا
نمی دانم اگر در بطن ھر صدف بھ جای مروارید ماسھ بود و معنی ھر غزل بھ جای عشق حماسھ بود باز ھم خورشید فردا 

!طلوع می کرد 

قانون عشق
ندگیست با نگاھی شروع می شود با لبخندی اوج می گیرد و با قطره اشکی پایان می پذیردعشق ھمچون ز

.عشق یک اتفاق است و جدایی یک قانون



سراب آرزو

:ای کسانیکھ مامور دفن من ھستید بھ وصیتم گوش کنید 

.مرا در تابوت سیاھی بگذارید تا ھمھ بدانند کھ ھر چھ سیاھی در دنیا بود کشیدم 

.شم ھایم را باز بگذارید تا ھمھ بدانند چشم انتظار بودم و کسی بھ این انتظار پایانی نبخشیدچ

.دستھایم را باز بگذارید تا ھمھ ببینند کھ از این دنیا چیزی با خود نبرده ام

.در آخر یخی بھ شکل صلیب بر روی مزارم بگذارید تا با اولین تابش خورشید بھ جای عزیزم بر من بگرید

شکست آفتاب

...کوچھ ی بدبختی بود

و ! بن بست بدبختی بود کھ بھ خاطر پوشاندن وضع فالکتبارش سقف فالکت بارتری بھ رویش کشیده بودند ! کوچھ ، نھ 
.مشتی خانواده ی گمنام در این بن بست زندگی می کردند 

ن بست را اشتباھا روشنی می بخشید یک شب تنھا زینت این بن بست یک چچراغ برق تصادفی بود کھ پاره از شب ھا ب
...جلوی دیدگان بچھ ھای بن بست ولگردی بیگانھ چراغ برق تصادفی را با تیر کمان شکست 

...و بچھ ھای بن بست زار زار گریستند

...آفتاب ما را شکستند..آخ مادر ... و کوچکترین آنھا دوید بھ طرف خانھ نشان کھ مادر 



مرگ نصیحت ھا
!ھر جا ، کولھ پشتی گرسنھ اش را ارائھ داد ، نصیحت بارش کردند -ھرکسبھ 

!بروده ھای گرسنھ اش ، نصیحت بقبوالند –کمال کوشش را کرد کھ بھ جای نان بھ بروده ھایش 

...ھم روده ھا خندیدند 

....ھم نصیحت ھا

.با کولھ پشتی پر از نصیحت و مشتی روده خالی ، بھ راه افتاد 

!بھ گورستانی رسید کھ در پھنھ ی ماتم بارش ، مرده ای را با قھقھ خاک میکردند تصادفا ،

!اولین بار بود می دید کھ مرده ای را با خنده بخاک میسپارند ... وحشت کرد 

اینا ھم کھ خاکش می کنند ،! اون کھ تو تابوتھ ، دیوونھ س ... بیخیالش ! جوون : پیرمردی رھگذر ، راحتش کرد ، گفت 
!ساکنین دارلمجانینن 

...ترسید جنون دیوانگان بر عقلش مستولی شود . وحشت نخستین جای خود را بھ وحشت شکننده تری داد 

...خندید! ناگھان ، بیادش آمد کھ یک کولھ پشتی پر از نصیحت بارش است 

.فکر کرده بود کھ برای جلوگیری از تسلط جنون ، از نصیحت ھا کمک خواھد گرفت 

...امیکھ کولھ پشتی را باز کرد ، از نصیحت اثری ندید ھنگ

...چون قطره اشکی دیده گم کرد ه ، بھ تک سینھ اش فرو غلطید–و قلبش 

...ھمھ از گرسنگی مرده بودند! بینوا نصیحت ھا ! بیچاره نصیحت ھا 

مکافات عمل

...!!یک شبی در راه دوری ، گرگ پیری بر زمین افتاد و مرد 
...!!ھ ی گندیده ی آن گرگ را کفتار خورد الش

...در دل غار کثیفی پیر کفتار ، زمین مرگ را بوسید و خفت 
...!!!قاصدی این ماجرا را با کرکسان زشت گفت 

...جسم گند آلود کفتار را کرکسان ، غارتگران خوردند 
...!!!لرزه بر دامان کوه افتاد 

...سنگھا بر روی ھم ھموار گشت 
....!!!ان ھم جملگی مردند کرکس



مناجات

اي مھین مالك آسمانھا! اال 
كجا گیرم آخر سراغت كجایي ؟

نبودم ؟_ غالم وفاي تو بودم 
چرا با من با وفا بي وفایي ؟

چھ سازم من آخر بدین زندگاني
كھ ریبي است در بیكران بي ریایي

چسان خلقت مھمل است اینكھ روزم
!بر قضایي –كام قدر –فنا كرد 

بیا پس بگیر این حیاتي كھ دادي
!كھ مردم از این سرنوشت كذایي 

!خداوندگارا 
اگر زندگانیست این مرگ ناقص

!بمرگ تو ، من مخلص خاك گورم 
دو صد بار میكشتم این زندگي را
!اگر میرسیدي بھ زور تو ، زورم 

كما اینكھ این زور را داشتم من
!ف و صبورم ولي تف بر این قلب صا

ھمھ ش خنده میزد بصد ناز و نخوت
!كھ من جز حقیقت ز ھر چیز دورم 

بپاس ھمین خصلت احمقانھ
كنون اینچنین زارو محكوم و عورم ؟

چھ سود از حقیقت كھ من در وجودش
اسیر خدایان فسق و فجورم ؟

از آن دم كھ شد آشنا با وجودم
سرشكي نھان در نگاه سرورم

»حقیقت « ھ كن تو ، روز چو روزم ، تب
كھ پامال شد زیر پایش غرورم

!خداوندگارا
تو فرسنگھا دوري از خاك دوري
تو درد من خاك بر سر چھ داني ؟

جھاني ھوس مرده خاموش و بیكس
...در این بینفس نالھ آسماني 
زروز تولد ھمھ ھر چھ دیدم

ھمھ ھر كھ دیدم تبھ بود و جاني
بوديطفولیتم بر جواني چھ

!كھ تا بر كھولت چھ باشد جواني 
روا كن بھ من شر مرگ سیھ را
!كھ خیري ندیدم از این زندگاني

روز قیامت–مگر از پس مرگ 
!خالصم كن زین شب جاوداني

ندانم! بمن بد گماني؟ دریغا 
چسام بینمت تا چنانم نداني؟

نھ بالي كھ پر گیرم آیم بھ سویت
!یانينھ بھر پذیرایي ات آش

چھ بھتر كھ محروم سازم تو را من
ز دیدار خویش و از این میھماني



مبادا كھ حاشا نمائي بخجلت
!كھ پروردگار لتي استخواني 

!خداوندگارا 
تو میداني آخر ، چرا بي محابا

!سیھ پرده شم رو را ندیدم 
مرا ز آسمان تو باكي نباشد

!كھ خون زمین مي طپد در وریدم 
ابر آشیانم كھ روزيمن آن مرغ

!مي پریدم ببال شرف در ھوا
حیات دو صد مرغ بي بال وپر را

از ھوي مي خریدم–برغم ھوس 
:بھر جا كھ بیداد میكشت دادي 

!بقصد كمك ، كوبھ كو مي خزیدم 
بھر جھ كھ میمرد رنگي ز رنگي

!خود میپریدم بیكرنگي از جاي 
من آن شاعر سینھ بدریده ھستم

!مي آفریدم عشق خود از مرگكھ 
شرنگ فنا شد بھ كامم! چھ سازم 

!ز شاخ حقیقت ھر چھ چیدم
ولي ناخلف باشم از دیده باشي

!كھ باري سر انگشت حسرت گزیدم 
ار آنرو كھ با علم بر سرنوشتم
!ز روز ازل راه خود را گزیدم 

!خداوندگارا 
ز تخت فلك پایھ آسمانھا

ي آب رو كندمي سوي این بحر ب
زمین را از این سایھ شیاطین

جنین در جنین كین بھ كین رفت و رو كن
سیاھي شكن چنگ فریادھا را

!بھ چشم سكوت سیاھي فرو كن 
!ھمیشھ جواني تو ، پیر زمانھ 

!بما آرزو كن " جواني " شبي ھم 
كھ تا زیرورو نسازم آسمانت

!زمین را بنفع زمان زیر رو رو كن 

غریب

ھنگام پاییز
مردم... زیر یک درخت 

برگھایش مرا پوشاند
و ھزاران قلب یک درخت

قلب من شد... گورستان 



احتیاج

که داد به باد! بگو به من ، ای فاحشه : گفتم 
شرافت و غرور تو را ؟ ناله از دلش سر داد

کای احتیاج زاده ی زر ، مادر فساد
و بادلعنت به روح مادر معروفه ی ت

خدا

یک روز که مرده بودم اندر خود زیست
گفتم به خدا ، که این خدا ، در خود کیست ؟
گفتا که در آن خود ی که سرمایه ی ھست

در سنگر عشق ، جوید اندر خود نیست

من دیگر نمی خندم... نه

نه من دیگر بروی ناکسان ھرگز نمی خندم
دگر پیمان عشق جاودانی

ی پست ھر جایی نمی بندمبا شما معروفه ھا
شما کاینسان در این پھنای محنت گستر ظلمت

ز قلب آسمان جھل و نادانی
به دریا و به صحرای امید و عشق بی پایان این ملت

تگر ذلت و فقر و پریشانی و موھومات می بارید
کاندر چمن زار بدون آب این دوران طوفانیشما ،

أس می کارید ؟تخم فساد و یبفرمان خدایان طال ،
شما ، رقاصه ھای بی سر و بی پا

که با ساز ھوس پرداز و افسونساز بیگانه
چنین سرمست و بی قید و سراپا زیور و نعمت

به بام کلبه ی فقر و بروی الشه ی صد پاره ی زحمت
سحر تا شام می رقصید

بر آتش عصیان ایمانی: قسم 
مندمکه سوزانده است تخم یأس را در عمق قلب آرزو

که من ھرگز ، بروی چون شما معروفه ھای پست ھر جایی نمی خندم
پای می کوبید و می رقصید

به چشم خویش می بینم که می لرزید... لیکن من 
می بینم که می لرزید و می ترسید

از فریاد ظلمت کوب و بیداد افکن مردم
که در عمق سکوت این شب پر اضطراب و ساکت و فانی

از فردای شورانگیز انسانیخبر ھا دارد 
ھر چند مثل سایر رزمندگان راه آزادی... و من 

در بندمکنون خاموش ،
ولی ھرگز بروی چون شما غارتگران فکر انسانی نمی خندم



درد

من اگردیوانه ام
با زندگی بیگانه ام

مستم اگر یا گیج و سرگردان و مدھوشم
اگر بی صاحب و بی چیز و ناراحت

راب و خانه بر دوشمخراب اندر خ
اگر فریاد منطق ھیچ تأثیری ندارد

در دل تاریک و گنگ و الل و صاحب مرده ی گوشم
مردم: به مرگ مادرم 

شما ای مردم عادی
که من احساس انسانی خودرا

بر سرشک ساده ی رنج فالکت بارتان
بی شبھه مدیونم

میان موج وحشتناکی از بیداد این دنیا
با خونمدر اعماق دل آغشته

ھزاران درد دارم
درد دارم

شراب آب

که چیست فرق میان شراب و آب: گفتم 
کاین یک کند خنک دل و آن یک کند کباب

که آب خنده ی عشق است درسرشک: گفتا 
لیکن شراب نقش سرشک است در سراب

سرشک بخت

دردا که سرشک بخت شوریده ی من
منچون حسرت عشق ، مرده بر دیده ی

اشک تو چون پاک کنم ؟! اشکم ھمه من 
ای بخت ز قعر قبر دزدیده ی من



سکوت

از چه رو اللی و کور ؟... ! گفتم که سکوت 
که زندگی رفت به گورفریاد بکش ،

تا که زندانی زور! گفتا که خموش 
بھتر شنود ، ندای تاریخ ز دور

بستم ز سخن لب ، و فرا دادم گوش
دردی خاموشکران ،دیدم که ز بی
رمیده در قلب سروشفریاد زمان ،

مردن کاشانه به دوشکای ژنده بتن ،
بس بود ھر آنچه زور بی مسلک پست

در دامن این تیره شب مرده پرست
طفل سرمایه ی مست.... با فقر سیاه

شکست... قلب نفس بیکستان ، کشت 
دل زنده کنید تا بمیرد ناکام

فقر در ظلمت شام... این نظم سیاه و 
برسر نکشد ، خزیده از بام به بام
خون دل پا برھنگان ، جام به جام

یأس را در دل خویش. نابود کنید 
کاین ظلمت دردگستر ، زار پریش

بلی... محکوم به مرگ جاودانی است 
شب خاک بسر زند ، چو روز آید پیش

ھست و نیست

از باده ی نیست سر خوشم ، سرخوش و مست
ازھر چه که ھستبیزارم و دلشکسته ،

من ھست به نیست دادم ، افسوس که نیست
در حسرت ھست پشت من پاک شکست

افسانه ی من

گفتم که بیا کنون که من مستم ، مست
ای دختر شوریده دل مست پرست

گفتا که تو باده خوردی و مست شدی
من مست باده نمی خواھم ، پست

ار و غمناک ، شکستیک شاخه ی خشک ، ز
آھسته فروفتاد و بر خاک نشست

آن شاخه ی خشک ، عشق من بود که مرد
که طرفی از عشق نیست... وان خاک ، دلم 

جز مسخره نیست ، عشق تا بوده و ھست
با مسخرگی ، جھانی انداخته دست

ایکاش که در دل طبیعت می مرد
این طفل حرامزاده ، از روز الست

و مردم صد بارصد بار شدم عاشق
تابوت خودم به گور بردم صد بار

من غره از اینکه صد نفر گول زدم
گول خوردم صد باردل غافل از آنکه ،

افسوس که گشت زیر و رو خانه ی من
مرگ آمد و پر گشود در النه ی من



من مردم و زنده ھست افسانه ی عشق
تا زنده نگاھدارد افسانه ی من

ی افسانهافسانه ی من تو بودی ا
جان از کف من ربودی ، ای افسانه

صد بار شکار رفتم دل خونین
نشناختمت چه ھستی ای افسانه

حدود جوانی

از شمال محدود است ، به آینده ای که نیست
به اضافه ی غم پیری و سایه ی مخوف ممات

از جنوب به گذشته ی پوچی پر از خاطرات تلخ
گاھی اوقات شیرین

وع آفتاب عشق ، صلح با مرگمشرق ، طل
شروع جنگ حیات

مغرب ، فرسنگھا از حیات دور ، آغوش تنگ گور
غروب عشق دیرین
آیا شنیده ای و میدانی ؟! این چه حدودیست 

جوانی: حدود دنیای متزلزلی است موسوم به 

گفتگو

ای پیر جھان دیده بگو:گفتم 
!از چه تا گشته ، بدینسان کمرت

زاد ، به این صورت زشت ؟مادرت 
یا که ارثی است تو را از پدرت ؟

که فرزند مپرس: ناله سر داد 
سرگذشت من افسانه پرست

که چه سانآسمان داند و دستم ،
!کمرم تا شد و تا خورده شکست
ھر چه بد دیدم از این نظم خراب

ھمه از دیده ی قسمت دیدم
در ھمه حالفقر و بدبختی خود ،

! ی فلک سنجیدمبا ترازو
! تن من یخ زده در قبر سکوت
! دلم آتش زده از سوزش تب

ھمه شب تا به سحر لخت و ملول
! آسمان بود و من و دست طلب

عاقبت در خم یک عمر تباه
واقعیات ، به من لج کردند

تا ره چاره بجویم ز زمین
کمرم را به زمین کج کردند

برای مردن

دانیستتا روح بشر به چنگ زر ، زن
شاگردی مرگ پیشه ای انسانی است

دریغ... طالب مرگ است جان از ته دل ،
برای مردن جا نیست ؟درھیچ کجا 



آرامگاه عشق

شب سیاه ، ھمانسان که مرگ ھست
قلب امید در بدر و مات من شکست

سر گشته و برھنه و بی خانمان ، چو باد
رمید قلب من ، از سینه و فتادآن شب ،

زار و علیل و کور
بر روی قطعه سنگ سپیدی که آن طرف

در بیکران دور
ساکت و خاموش ، روی کورافتاده بود ،

گوری کج و عبوس و تک افتاده و نزار
در سایه ی سکوت رزی ، پیر و سوگوار

بی تاب و ناتوان و پریشان و بی قرار
بر سر زدم ، گریستم ، از دست روزگار

سایبان پیره خدا ،گفتم که ای تو را ب
که خفته در این گور مرگبار ؟! با من بگو ، بگو 

کز درد تلخ مرگ وی ، این قلب اشکبار
خود را در این شب تنھا و تار کشت ؟

پیر خمیده پشت ؟
جانم به لب رسید ، بگو قبر کیست این ؟
یک قطره خون چکید ، به دامانم از درخت

مستچون جرعه ای شراب غم ، از دیدگان 
که ای مرد تیره بخت: فریاد بر کشید 

بر سنگ سخت گور نوشته است ، ھر چه ھست
بر سنگ سخت گور

از بیکران دور
با جوھر سرشک

دستی نوشته بود
آرامگاه عشق

باران

ببار ای نم نم باران زمین خشک را تر کن
دلم تنگه... سرود زندگی سر کن دلم تنگه 

ی سینه ی بازمبخواب ، ای دختر نازم برو
ھمه ش سنگه... که ھمچون سینه ی سازم ھمه ش سنگه

نشسته برف بر مویم ، شکسته صفحه ی رویم
با چه کس گویم که سر تا پای این دنیا! خدایا 

ھمه ش رنگه... ھمه ش ننگه 

نام شب

من اشک سکوت مرده در فریادم
داد ی سر و پاشکسته ، در بی دادم

ای خدای شب عشق. ..اینھا ھمه ھیچ 
نام شب عشق را که برد از یادم ؟



آثار شب زفاف

من زاده ی شھوت شبی چرکینم
در مذھب عشق ، کافری بی دینم

آثار شب زفاف کامی است پلید
خونی که فسرده در دل خونینم

شیشه و سنگ

او مظھر عشق بود و من مظھر ننگ
وقتی که فشردمش به آغوش تنگ

آخ: دلش ، شکست و نالید که لرزید 
ای شیشه چه می کنی تو در بستر سنگ ؟

پریشانی

از بس کف دست بر جبین کوبیدم
تا بگذرد ازسرم ، پریشانی من

نقش کف دست محو شد ، ریخت به ھم
شد چین و شکن ، به روی پیشانی من

قاتل عشق: اشک عجز 

مرد: آمد ، به طعنه کرد سالمی و گفت 
آنکه دلت را به من سپرد: که ؟ گفت : گفتم 

وانگه گشود سینه و دیدم که اشک عجز
تابوت عشق من ، به کف نور ، می سپرد

ناز

چرا ناز می کنی ؟! گفتم که ای غزال 
ھر دم نوای مختلفی ساز می کنی ؟

به درب خانه ات از کس نکوفت مشت: گفتا 
نی ؟رودی سکوت محض تو در باز می ک



بر سنگ مزار

چنین بیگانه بر گورم! منگر ! اال ، ای رھگذر 
چه می خواھی ؟ چه می جویی ، در این کاشانه ی عورم ؟

چه سان گویم ؟ چه سان گریم؟ حدیث قلب رنجورم ؟
از این خوابیدن در زیر سنگ و خاک و خون خوردن

چه می دانی ، که آخر چیست منظورم! نمی دانی 
شه ی فقر است و من زندانی زورمتن من ال

؟ حقیقت کرد مجبورم!کجا می خواستم مردن 
چه شبھا تا سحر عریان ، بسوز فقر لرزیدم

چه ساعتھا که سرگردان ، به ساز مرگ رقصیدم
از این دوران آفت زا ، چه آفتھا که من دیدم
سکوت زجر بود و مرگ بود و ماتم و زندان

زندگی چیدمھر آن باری که من از شاخسار
فتادم در شب ظلمت ، به قعر خاک ، پوسیدم

زمین فقر بوسیدمز بسکه با لب محنت ،
کنون کز خاک غم پر گشته این صد پاره دامانم

چه می پرسی که چون مردم ؟ چه سان پاشیده شد جانم ؟
چرا بیھوده این افسانه ھای کھنه بر خوانم ؟

ھرمببین پایان کارم را و بستان دادم از د
که خون دیده ، آبم کرد و خاک مرده ھا ، نانم

ھمان دھری که بایستی بسندان کوفت دندانم
انسانم: به جرم اینکه انسان بودم و می گفتم 

ستم خونم بنوشید و بکوبیدم به بد مستی
وجودم حرف بیجایی شد اندر مکتب ھستی

شکست و خرد شد ، افسانه شد ، روزم به صد پستی
در قلب این سرمای سر گردان! رھگذر ای... کنون 

بر قبرم ، بکش با خون دل دستی: به جای گریه 
که تنھا قسمتش زنجیر بود ، از عالم ھستی

نه غمخواری ، نه دلداری ، نه کس بودم در این دنیا
در عمق سینه ی زحمت ، نفس بودم در این دنیا

ھمه بازیچه ی پول و ھوس بودم در این دنیا
سته مرغی در قفس بودم در این دنیاپر و پا ب

به شب ھای سکوت کاروان تیره بختیھا
سرا پا نغمه ی عصیان ، جرس بودم در این دنیا

به فرمان حقیقت رفتم اندر قبر ، با شادی
که تا بیرون کشم از قعر ظلمت نعش آزادی



توفان زندگی

ھشت سال پیش از این بود
گیکه از اعماق تیر

از تیرگی اعماق و نظامی که می رفت
تا بخوابد خاموش ، و بمیرد آرام

ناله ھا برخاست
از اعماق تیرگی

آنجا که خون انسانھا ، پشتوانه ی طالست
وز جمجمه ی سر آنھا مناره ھا برپاست

ناله ھا برخاست
مطلب ساده بود

خون می خواستسرمایه ،
مپرسید چرا ، گوش کنید مردم

علتش این است... بود علتش این
و این نه تنھا مربوط به ھند و چین است

بلکه از خانه ھای بی نام ، تا سفره ھای بی شام
از شکستگی سر جوبه ی دار خون آلود ، تا کنج زندان

تا امروز خونیناز دیروز مرده ،
تا فردای خندان

از آسیای رمیده ، تا افریقای اسیر
له ، قطعه به قطعهحلقه به حلقه ، شعله به شع

زنجیر به زنجیر
بر پا می شود توفان زندگی

توفان زندگی ، کینه ور و خشمگین
بر پا می شود

پاره می کند ، زنجیر بندگی
تا انسان ستمکش ، بشکند

بشکافد از ھم ، سینه ی تابوت
خراب کند یکسره ، دنیای کھن را ، بر سر قبرستان

قبرستان فقر ، قبرستان پول
گی استعمار ، بیش از این دیگرو بند

نکند قبول! نکند قبول 
می ترسد آسمان... می لرزد آسمان 

زمان و قلب زمان... و زمان 
و تپش قلب خون آلوده ی زمان ، تندتر می شود تند تر دم به دم

و روز آزادی انسان ستمکش
نزدیکتر می شود قدم به قدم

سوز و ساز

و عمری سوزسرشک بودم... یک بحر 
افسرده و پیر می شدم روز به روز
با خیل گرسنگان چو ھمرزم شدم

ھمه ساز گشت و شامم ھمه روز: سوزم 



آھنگی در سکوت

خرد کن ، بشکن ستون استخوانم را! بپیچ ای تازیانه 
به تاریکی تبه کن ، سایه ی ظلمت

بسوزان میله ھای آتش بیداد این دوران پر محنت
شب فروز دیدگانم رافروغ 

لگدمال ستم کن ، خوار کن ، نابود کن
در تیره چال مرگ دھشتزا

امید ناله سوز نغمه خوانم را
به تیر آشیاسوز اجانب تار کن ، پاشیده کن از ھم

پریشان کن ، بسوزان ، در به در کن آشیانم را
بخون آغشته کن ، سرگشته کن در بیکران این شب تاریک وحشتزا

روح آسیمه ، سر افسرده جانم راستمکش 
به دریای فالکت غرق کن ، آواره کن ، دیوانه ی وحشی

ز ساحل دور و سرگردان و تنھا
کشتی امواج کوب آرزوی بیکرانم را با وجود این ھمه زجر و شقاوتھای بنیان کن

که می سوزاند اینسان استخوان ھای من و ھم میھنانم را
چرای کارراطنین افکن سرود فتح بیچون و

و در فردای انسای! سر می دھم پیگیر و بی پروا 
بر اوج قدرت انسان زحمتکش

به دست پینه بسته ، میفزارم پرچم پرافتخار آرمانم را

سرشک

پرسیدم از سرشک ، که سرچشمه ات کجاست ؟
سر ز کجا چشمه از کجاست ؟: نالید و گفت 

لبخند لب ندیده ی قلبم که پیش عشق
نابجاست: دم زخنده زدم ، گفت ھر وقت 

فریاد فریاد

فریاد از این دوران تار تیره فرجام

این تیره دورانی که خورشید از پس ابر

بر جام ایام–جای می –میفشاند خون

فریاد! فریاد 

از دامن یخ بسته ومتروک الوند

تا بیکران ساحل مفلوک کارون

ھر جا که اشکی مرده بر تابوت یک عشق

ھر جا که قلبی زنده مدفون گشته در خون



ھر جا که اه بیکس اوارگیھا

دل میشکافد در خم پس کوچه ی مرگ

ر سینه بی صاحب یک طفل محزوند
ھر جا که دیروزش ، غم افزا حسرتی تلخ

بر دیده بد بخت فرداست

ھر جا که روزش ، انعکاسی وحشت انگیز

از سیون تک سرفه ی خونین شبھاست
یا جان انسانی به ساز مطرب پول

بازیچه ای بر سردی لب دوز لبھاست

، از چھره ی عشقھر جا که رنگ زندگی 
فرداھای ناکامی ، پریده استاز ترس

یا ھستی وناموس فرزندان زحمت

یا مال مشتی رھزن دامن دریده ست

یا آتش عصیان صدھا کینه گیج

در خون خاموشی طپیده ست–در تنگ شب 

در یا به دریا

تا اوج افالک–سر به سر –صحرا به صحرا 
نسان که من کو بیده ام بر فرق اوراقآ

فریاد عصیان ، از تک دلھا رمیده ست

فریاد! .... فریاد

دل رفته بر باد–بامم سیه –شامم سیه 
سرگشته ام در عالمی سر گشته بنیاد

سر پوش عریان سفره ی فقر: کاشانه ام 

تابوت یادی رفته از یاد: گمنامی ام 
ام جز سایه بیگانه ؛ کس نیستدر خانه

دیوانه شد ، زبس بیگانه دیدم

دیدم" دیوانه " بسکه خود ! بیگانه با خود 

پروردگارا

پس مشعل عصیان دھر افروز من کو ؟



فردای ظلمت سوز من کو؟ روز من کو ؟

فریاد افالک افکن دیروز من کو ؟

مردند؟!....رفتند 

یادفر!....فریاد 

ای آرزوھا...! ای زندگیھا 
ای آرزو گم کرده خیل بینوایان

ای آشنایان

خدایان! دنیا ! ابرھا ! ای آسمانھا 
عمرم تبه شد ،ھیچ شد ، افسانه شد ، وای

آخر بگویید
بر ھم درید این پرده ی تاریک ابھام

کشکول نا چاری به دست و واژگون پشت

؟!پا بند صد دام : ا کی پی تک دانه ای ت

تا ستک پی سایه بیگانه برسر

سرگردان ، ز سر سامی بسر سام؟–لب بسته 

فریاد...! فریاد
فریاد از این شام سیه کام سیه فام

فریاد از این دھر!....فریاد از این شھر

فریاد از این دوران تار تیره فرجام ؟

ورانی که خورشید از پس ابراین تیره د

بر جام ایام–جای می –خون میفشاند 

فریاد...! فریاد 

تلخ وطوفانزا و مرموزبدینسان! آری 

ھر جا و ھر روز

پیچیده وحشت گستر این فریاد جانسوز
لیکن شما ، تک شاعران پنبه در گوش

بازیگران نیمه شبھای گنه پوش

ب افیون آفریده ، تنگ آغوشمحبو

در انعکاس شکوه ھا ، خاموش ، مردید ؟

خداوندان افسونھای مطرود... آخر



سرگشتگان وادی دلھای مفقود

؟!» خاطرات عشق دیرین « تا کی اسیر 

مجنون صدھا لیلی وھم آفریده

افسون تیشه ی افیون لیلی ؟فرھاد !

وح و منگ و مفقود،تا کی چنین کوبیده ر

بیقد و بیعار

در خلوت تار خرابات تبھکار
اعصابتان محکوم تخدیر موقت

احساس صاحب مرده تان بازیچه ی یاد

افکارتان سر گشته در تاریکی محض

در حسرت آلوده پستانی ھوس باز ؟

زیباست گر پستان دلداری که دارید

که داریددلدار از دلداده بیزاری 

آخر ، چه ربطی با ھزاران طفل بی شیر

یا صد ھزاران عصمت آواره دارد ؟

ای خاک عالم بر سر آن قلب شاعر

آن شاعر قلب

کاندر بسیط این جھان بیکرانه

دل بر خم ابروی دلداری سپارد

ھرزه گویان! چه شاعر! چرا شاعر! شاعر؟

با این ملک و ملت ،کور است و بیگانه ست 

جانی ست ھر کس کاندر این شام تبھکار
این تیره قبرستان انسانھای محروم

با علم بر بدبختی این ملک بدبخت

بر پیکر نا کامی این قوم ناکام

رقصان به افسون می و مسحور افیون

گیرد زیاری کام وبر یاری دھد کام



اصیمن شاعر عصیان انسانھای ع

افسون شکن ناقوس دنیای فسانه

دردی کش می خانه آزرده بختان

مطرود درگاه خدایان زمانه
تا ظلمت افکن صبح فردا زای فردا

در خدمت این شکوه ھای بیکرانه

چون آسمانی ، طایری ، ابر آشیانه
با ھر کالم و ھر طنین و ھر ترانه

صحرا به صحرا–ب در تنگ ش–دل میزنم 

تا جویم از فردای انسانی نشانه

فریاد....! فریاد 

www.melliblog.tk


