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 فهرستفهرستفهرستفهرست

 از زير سنگ

 چكامه ي تصويرهاي بندري

 خواب كوه 

 شش غروب فردا

 تمناي ابري

 غزلهاي مكالمه

 ؟؟؟

 هماهللا گفت برهما گفت ما 

 دل بيدار و جهان مرده 

 غزل غزل هاي سورنا

 مگر نمي دانستيد ؟

 ميخانه كشف من است 

 مهره و خنجر 

 آخرين مكالمه با 

 بي سيب بي سالم 

 درس مشق 

 قوقولي قو

 سنفوني دهم 

 امرويان پيروز

 شكل ؟

 باقي افسانه دروغ است 

 و عشق 

 77چكامه ي 

 جنين سيلي خورده 

 پيام خصوصي

 ل حاال كه مال

 مي خواهم دوباره 

 زن چهارم

 باالي سر تو 

 تاريخ تبعيد 

 زني فرازمان و زمين 

 سوگوار خفته 

 شال براي گردن من 
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 از سرد به سنگ 

 خمار شب نشيني كوتاه 

 سوشون 

 رؤيا در رؤيا

 نامي تازه يا انگشتي بر لبان

 زمرد

Stop ! it is red 
We invite you 

 نان ها و تنورها 

 2فصل عذرا 

 ده ي طويله مقدس در زا

 من و افالتون در باغ 

 اتفاق آخر 

 نقاشان و سنگ ها 

 ديدار اول 

 ديدار دوم 

 ديدار سوم 

 ديدار چهارم 

 ديدار پنجم

 چاه كن 

 به خاطر شدن شاملو 

 منهاي بيست و چند بهار 

 دو نيمه ي غايب 

 وصف 

 صداي گمشده 

 با ماه 

 نيچه 

 خط ها و نقطه ها 

 قرن سيالب چيزها 

 شاخ قوچ و ناخن من 

 ترانه ي خيس خورده 

 ديدارهاي ساحلي

 شكل حضور و اتفاق 

 آواز پسامدرن 

 حاال هم 
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 درنگ در سفر 

 شاهدها 

 يار پنهان 

 ترانه ها 

 هنوز

 ساالر زخم ها
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 از زير  سنگ 

 
 سالم 

 به پوست  سبز آب ،  به پوست سبزه ي تو 

 ه زير پوست  سفيد  روز مي گردد ك

 به دست تو ،  كه از ميان آن همه سبزي 

 مانند  ساقه ي  تر در مي آيد 

 و ساقه ي گل سرخي  در شعر مي گذارد 

 باالي  شعر  خسته ي  من نازنين 

 غمگين 

 منشين 

 در زير اين كتيبه ي  فرسوده 

 من خفته ام 

 محتاج  دست  سبز تو 

 و محتاج  سبزه ي روح ت

 بنشين 

 دامن كنار دماغم  بگستر 

 طنين خنده  بيفكن  در سنگ 

 طنين  خنده  بيفكن در واژه 

 بخوان 

 بخوان چنان 

 كه خون سبز  رقص  فوارع  واكند 

 از سنگ استخوان 

 سالم 

 به پوست  سبزه ي تو 

 كه زير  پوست قهوه اي  پاييز 

 مانند آب مي وزد 

 از هفت بند ني  استخوان  من 

  هفت   حلقه ي  گيسوي  تو به 

 سالم
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  چكامه ي  تصويرهاي  بندري 

 
 پرنده پر زد و رفت  و كوچك  و كوچك تر  شد 

 ديگر هيچ ... خال سياه  سپندي  و 

 و هوش  پنجره هاي  بندر  را به آن سو كشيد 

 پرنده  كه رفت 

   آمد - عقاب  هيواليي -افق 

 آمد  دو بال هيوال و بال 

   شكلكي  و چشم هاي  مدادي باالي  آفتاب

 ابرو كشيد 

 عقاب كه آمد  با پرهاي مس رنگ 

 يك  كشتي  بزرگ  به شكل دماغ  عقابي  مردي پير 

 از زاويه ي  دو ابرو ظاهر شد 

 آمد آمد 

 آمد كنار بندر پا در غروب 

 و بو كشيد 

 پرنده كه باز آمد  صبح 

 كه  نه عقاب مسي  بود  و نه دماغ  عقابي 

 بالهاي  كوچك  آبي با  

 در آسمان بندر چرخي  زد 

 چرخي زد و  به سمت  خار و پاييزي 

 پارو كشيد
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 خواب كوه 

 
 آيا تو  باز گشته اي ؟

 آبي  كه پاي  كوه خارا مي شست 

 و شكل  فاخته  را 

 به    ذهن  تير كمان  كودك مي آموخت ؟ 

 / آيا تو بازگشته اي 

 طاووس  سبز 

 سمان  را ابري  كه آ

 در گوشه هاي  سمت  تو آبي مي كرد 

 و عصر  را به  منفي تصوير  جفتي  شيدا مي آراست 

 زير پرنده ها و صدا ؟ 

 به راستي 

 آيا  تو  بازگشته اي ؟ 

 كسي  نمي داند ، اما 

 اين كوه پير باز 

 زير نهيب  واقعه 

 خواب  زمرد و فيروزه  مي بيند
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 شش  غروب فردا 

 
 ساعت شش  غروب ديروز  است 

 و من 

 با جيب هاي  پر از گريه 

 از كارخانه به خانه برمي گردم 

 تا دستمزد ناچيزم را 

 ترضيع  نورسيده ي ديگر 

 در شيشه ي  كبود  پستانكش  بچكانم 

 سخت است روزگار 

 و كودكان  بد قلق ما هم 

 نا آمده 

 از شير خشك نبدو  و  هر مارك ديگري 

 مي گيرد عشقشان 

 و غيز شيره ي جان ما ، چيزي 

 در كام هاي  كوچكشان 

 شيرين نمي نشيند 

 اين كودكان بد قلق 

 ساعت  شش  غروب امروز است 

 و من 

 با جيب هاي  خالي  از گريه  به خانه بر مي گردم 

 با دستمال گمشده  و جيبهاي  سوراخ 

 كدام سكه ايمن  خواهد ماند 

  افتاده و اين ،  به خشت  كاغذي

 اين چندمين  گرسنه ي  يك قطره شير 

 بگذار  احتضار را 

 از خون  ناف  خويش  بنوشد 

 ساعت شش  غروب فرداست 

 و من 

 با جيبهاي  پر از گريه  ،  از گورستان 
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 به خانه  باز ميگردم 

 و كارخانه  ها همه 

 در اعتصاب اندوهند
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 تمناي  ابري

 
  عميق  و قديمي نفس 

 به حجم  خالي  همين اتاق  بزرگ 

 تا روح  باران  بيرون 

 برسد تا بن  ريه هام 

 بوزد  بر جدار  خشك  دلم 

 و دندان هاي  نقره اي  قطره هاش  جانم را بگزد 

 تنمايي  آرام و ابرانه 

 و هر چند دلم خواست  مي خواهم 

 ر باران از جنس  ابر باشد نرگسي  در آب  و گيسويي  د

 و چشم هايي 

 از پشت  شيشه ي  بخار آلود 

 و ترانه اي  بخوانم  ابري   وخيس 

 براي  گلوله هاي  سنگي 

 در آفتابي  كه كمي  شبنم 

 از مژه هاي  طاليي  بلندش  بچكد
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 غزلهاي  مكالمه

 
 هر جاي  ديگير  هم مي توانست  اتفاق بيفتد 

  ي  سيماب است مهم طنين  آن  سه چار قطره

 كه  از زالل  آن طرف سيم 

 در آبهاي  اين طرف سيم افتاد 

 پس  يك  بوته ي گل سرخ : هر جاي ديگري  

 يا  انفجار سرد همين سبز نخلزار  كه زمستوانخوابي  را 

 كم كم  شكر تدارك  مي بيند   براي  رطب فردا 

 بي پاسخي  به  فاخته  ها 

 كه كوك مي كنند 

  كوكو  ساز  سكوت را در دستگاه 

 مهعم  طنين سرخوش  آن كوكو  ي  گلوي  قمريانه ي  توست 

 كه از فراز  سروي  آن طرف سيم روي  سدري  اين طرف سيم  افتاد 

 و سبز شد تلفن 

 همين كه ساقه ي  گلخند تو شكست  سبز شد  تلفن 

 و 

 گلهاي  نرم گل  ابريشم  ريخت  بر سراسر  من 

 اصال خنده ندارد ! نه 

 اگر اين جا بودي مي ديدي 

 نيلوفر كبودي  را 

 كه از نگاه مغناطيس  جوانه  زد 

  و  مثل صدا  تمامي اين خانه را فراگرفت -با سرعت صدا 

 و آهوان  قالي  ما حيرت كردند 

 و قمريان  گيسوي  مجنون 

 ناگاه پر زدند 

 اگر شكفتن  گل سرخ  صدا داشت  يا شكستن  دل آدمي 

  پرنده ي  تصوير يا اين

  جان  مي گرفت ناگاه -كه شكل كامل  خواندن  دارد  

 مي گفتمت  چه اتفاقي  افتاد ، تا 
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 بي پوزخند  همين  لحظات 

 باور كني  روايت  هذياني  مرا 

 غروب آن روز مرداد  كودكي هم ،  كه پري هاي  فايز را 

 ديدم كه دست در دست ، دايره  مي رقصيدند 

  ها را به    خانه  مي برديم از صحرا و ما كه بره

 هرگز  نمي رسيديم  به آن ها 

 آن روز هم به  هر كس  گفتم  خنديد 

 آن روز  هم  مثل  حاال 

 فرياد زدم  كه خنده  ندارد اصال 

 و خنده دار   شماييد كه كوريد 

 تلفن  سبز شد ناگاه : دوباره  مي گويم 

 گلبرگ هاي  گل  ابريشم  ريخت 

 ر از پالك  بيرون  خزيد  و خانه  را پر حيرت كرد نيلوف

 پرنده هاي  پرده  چهچهه زدند 

 مجنون  براي اولين  بار 

 در تاب نرم  پرده خنديد 

 و عطر سبز  پوست تو همه جا  را فرا گرفت وقتي خنديدي 

 و خنده  ندارد اصال 

 فقط  اگر شكفتن  گل سرخ صدا داشت  يا شكستن  دل آدمي
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 ؟؟؟

 
 گاه 

 كبرا  برمي خيزد 

 از الي  بوته  يا پس  سنگي 

 و بي هوا  مي آشوبد 

 آرامش  نباتي  ما را 

 كي ني زده ،  افسون خوانده 

 بر سله ي  نئين ، 

 يا از پس  ستون درآمده ناگاه    كي ؟ 

 ؟ » چرا؟«و رو به روي  ما گرفته  مقوايي  با تك واژه ي 

 يا گاه 

   مرگ   اسكلتي  روشن با داس با هيأت قديمي

 بيرون لقيده  از ته تاريكي 

 و ايستاده برابر بهت ما 

 كي  عاشق  غريبي  را 

 در شهر دوردستي ، كشته 

 و نعش  خوني اش  را اينجا 

 در خاك باغچه ي  ما پنهان كرده ؟ 

 يا اين درخت  بي نام كه 

 ناگاه در كتابخانه ي  ما روييده 

 هاي پوسيده اش  را و آوار كرده ميوه 

 بر ديوان ها و دفترها 

 و ما  شگفتا 

 حيرت نمي كنيم  از همه اين ها 

 اصال ؟ 

 گهگاه اگر 

 هشيار تر  بپايي  اطرافت را 

 در شكل هاي ديگر  هم خواهي ش  ديد 

 كبرا ،  قناره ،  كنار 
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 دمب كژ خميده  كژدم    در بسترت 

 كاهسته  مي چمد  به سمت دلت 

 هالل  و ستاره ،  حباب آويزان  تاريك  بعد  رفتن برق كبرا ،  

 حتي 

 آن طره ي  تر رها شده  بر پيشاني  مرطوبت  از تب شبانه 

 از خواب  كه پريده  باشي  ناگاه 

 حتي 

 در انكسار قامت خود در آينه ي  تاريك 

 يا 

 گهگاه در سحرگاه 

 آن روزها كه براي  تماشي  اعدام مي رفتي 

 ن ديگر مثل  هزارا

 و مي ديدي  نخاع بريده ، سر خميده  و چشمان  بق زده از حدقه 

 و بعدمي ديدي  هزارها سر سنگين خم شده بر گردن 

 با چشم هاي  بسته   وقت برگشتن 

 و صبح ، صبح همين امروز ، به سالم سلخ  محله كه رفتي 

 كه اسكناس  ها را 

 بر پيشخوان  چرب گذاشتي 

  خريدي يك لخته  مرگ  لخم 

 به خانه برگشتي 

   و شادمانه  كار طبخ نان خورش  روز  را آغازيدي 

 همسايه ها و الشه ها و ترازو را ديدي 

 خصوصا ترازو 

 و  عدل  را  معيانه ، فهميدي 

 و خوب ديدي  كه مو الي  درزش  نمي رود 

 اين  ها را ديدي 

 حتي  قناري قصاب  را 

 ديدي كه در قفس 

   چه گونه  چهچهه  مي زد باالي الشه ها

 اين ها را ديدي  اما قناره ها را درست نديدي 

 قناره ها كه هر يك 
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 قالب جان  بره ي  بازيگوشي  بود  ، كه تا پسينگاه  ديروز 

 با سور و ساز ني لبك و زنگوله 

 در شب سبز دامنه  جستاخيزي  داشت 

 تا آزمون  بلوغ سوزانش  را 

  نشان  داده باشد شاخي جوان  به شاخ  كهن

 قناره  را نديدي  آري 

 قناره  را كه نديده باشي درست 

 شكل قديم پرسش  يعني همين ؟    عالمت آشوبگر را  

 هرگز نديده اي 

 آن را به راستي  نمي شناسي ؟ 

 آري همين     ؟    كه عالمت پرسش  را مي گويم  كه 

 وقتي در انتهاي   كالمي  مي ايستد 

 ذاردش مسوول  مي گ

 موكول پاسخي  كه بسا خود ...... مسؤل و 

 موكل  پرسش ديگر ماند 

 قالب  واژگون  همين ناموزون  ؟ 

 در خقت گردنش ؟ 

 و آن  كه از چنار  جواهر ده  آويزاناست هم 

 غزل ، غزاله ، غزالي  نيست 

 ؟ : او هم همان نشان عتيق  پرسيدن است  همان اين 

   آويزان است  ، رو به روي  جان  واژگاني كه انتهاي  واژه ي  ايران

 ايران 

 او ، حلقه طنابش  هم 

 خالي كه بود 

 شكل همين  عالمت  پرسش  بود 

 كه هيچ كس  برابر عمري چرا ؟  و چرا ؟ هاي او 

 لب تر نكرد زيرا 

 ياري 

 اين گونه است كه ما 

 عمري 

 عصري ، هزاره اي  است 
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 يان قناره ها مي لوليم در ازدحام  سر كفچه  مارها  و م

 صورت قناري  را هم  از مسلخ  قصاب مي شنويم 

 با اين همه 

 ي  ساده اي   به سمت  سر افعي » چرا ؟ « سنگ   

 هرگز  نمي پرانيم
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 اهللا گفت ،  بر هما گفت ، ما هم 

 
 الف الم ميم 

 اهللا گفت 

 زنده پندار ماست آري ،  حروف برا» كلمات « پيش  از 

 نه آن چنان  كه جامعه  يا  يوشع  گفت   كلمه 

 مگر نه  هر حرف  كلمه اي است 

 و هر كلمه 

 ضرب  در حروف ش  هزارها  و هزاره ها  حرف ؟ 

 اگر الف آغاز باشد  كه هست  در تمام  الفباهاي  انسان  ، اهللا   خواهد بود 

 آنگاه آدم  خواهد آمد و 

 د  را  لباس خواهد خواست البد برهنگي  خو

 و باز هم البد 

 از مرگ  تا هر كجا  كه تواند  ارالف تا يا  اعراض  خواهد كرد 

 اعراض  نه اعتراض 

 حق است مرگ 

 اهللا گفت 

 آري ... اما 

 اين گونه 

 از  ابتداي  بي ابتدا 

 تا انتهاي  بي انتها مي تواني 

 اسرار  كشف كني 

 از حرف ها 

  شدي وقتي  كه  تشنه

 كردي .... آ.... آ .... آن قدر  بي هوا  آ

 بفرما :  تا ب  برآمد از بسم اهللا  كه 

 يا 

 وقتي   كه ب  رسيد و گرسنه  شدي 

 كردي ... با .... با ... آن  قدر با 

 تا  بابا   رسيد و نان آورد 
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 بابا :  آنگاه  آموختي كه  بگويي  و گفتي 

 اما 

 آري 

 پيش از كلمات  

  برازنده ي  اوهام  ماست حروف 

 كلمه 

 اگر لباس  باشد  كه هست  الم  برگ  انجير  است 

 انجير ، خودش 

 البد عشق است 

 در بطن  قند خودش 

 اگر لباس  يعني  برهنگي  باشد ،  كه  بايد باشد ،  برگ انجير بيش از انجير 

 راز بزرگ خطرناك  برهنگي عشق است 

 خود را بپوش 

 اهللا گفت 

 ه آنگا

 الف كه  اهللا است  اگر آدم  هم باشد ،  اگر انجير هم 

 البد 

 انجير  ،  عشق  به تعداد  دانه هايش  تواند بود 

 ضرب در تمامي  انجيرهاي  تمامي  درخت هاي  تمامي  دنياهاي  

 ضرب در تمامي  آدم هاي  تمامي 

 آنگاه  ما به  تعداد تمامي  اين تمامي ها 

  خواهيم  داشت اهللا ،  آدم  و عشق 

 بر هما  گفت 

 آري ، اما 

 بگذار تا  فرود آييم از كلمات 

 بگذار تا صعود كنيم در عشق 

 سوار  اگر مي خواهي  بشوي 

 هشدار ، پا بر عشق مگذار 

 در  عشق بگذار 

 بر هما  گفت  ،  ما هم  گفتيم
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 دل بيدار و جهان مرده

 
 اكنون كه قناري ها  را سر مي برند 

  باز اكنون كه

 سودازدگاني  كباب  جگر  چكاوك  را خوش  دادند 

 كودكانمان را چه گونه  فرا ياد آريم 

 كه  پرنده اي  بوده  و آوازي 

 و قلمروهايي 

 از جنس تارها  و طنين ؟ 

 شاخه  به شاخه  چشم 

 گوش  را به  جستجوي  پري  مي كشاند  و پروازي 

 كه ترجمان  آوازي باشد 

 بزايي مرده باغ  اما   با س

 موزه ي خوش  صدايان  خشكانده است 

 و هوا  قفسي  بزرگ  بي پرستوي  چاالكي 

 يا چكاوك  گرم آوازي 

 سرزنشمان  نكنيد  اگر دل به رؤيا  سپرده ايم 

 دلي كه روزگاري  مرگ  كاكلي  را بر سنگي  آوازي  مي كرد 

 و نقشه ي  شبنم  را از پيكر او 

 وازيبر تخته سنگي  حكايت پر
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 غزل غزل هاي سورنا 

 
 بيايي و خانه  بوي تو بردارد 

 بيايي  و آينه  روي  تو بردارد 

 بيايي  و نماني  و  بماند  بو 

 بيايي و نماني  و بماند رو 

 بيايي  و نماني  و من آبيار  درختي  ناپيدا  شوم به گلدان نام ي 

 هر روز  كاسه ي  غزلي  بريزم پاش 

 قيچي بيتي  بردارم و هرس بكنم  حواشي  آفتابي اش  را هر عصر  

 بيايي  و  باراني  شود خانه از وزش تو 

 بيايي  و خانه  توفاني شود از تپش  من 

 بيايي و مرز  فصل ها بشكند  وچار فصل  يگانه شود 

 در يك تبسم  دندان نما  و يك كرشمه  گيسويت 

 انكار كني همه چيز را  به واژه ي  يك نه بياي  و نماني   ، نماني  و بگريزي  و 

 با معني  معطر  هزار آري 

 بيايي و  خانه  بوي تو بردارد 

 بيايي و  آينه روي تو بردارد 

 بيايي  و پاي  نازكت  آب بدهد 

 آهوي  نخ نماي  قالي  را تا از پس پنجاه  سال تشنگي 

 سيراب ،  موي نو  برآورد و 

 چكاد و بايستد  آن باال چاالك  خيز  بزند  فراز  

 شاخ  در شاخ  آفاق  بامداد
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 مگر نمي دانستيد ؟

 
 دنداني  فلزي  در استخواني سبز 

 اين است سزاي  ايستادن   سر باال 

 زخمي ظريف 

 از خون  آفتاب  در آوندها 

 شكفتني  به تماشاي  بيگاه 

 روبروي  مرگ هزار آوا 

 يدن  بي جا اين است  سزاي پلك زدن  سزاي  د

 قفسي  و آوازي  زرين  در زنجير 

 اين است  سزاي  خواندن  بي پروا 

 مگر نمي دانستي  اي  پرنده ،  كه شاهد ها را مي كشند ؟ 

 مگر نمي دانستيد  اي گل 

 اي درخت 

 اي
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 ميخانه  كشف من است 

 
  كشف كني هزار سال   با كم و بيش پيش تر از آن  كه  تو آمريكا  را 

 من ميخانه  را كشف كرده بودم 

 مي دانستم  كه بي گمان  مي آيند و مي كشند و  تاراح  مي كنند و نمي روند 

 دويست  سال پيش از آمدنشان  هم كوزه  را كشف كرده بودم 

 چون من  يقين  داشتم كه حاصل  پيوند تيغ و  دروج 

 شت نعطل  كامل من است  و من گريز گاهي  نخواهم دا

 جز ميخانه 

 هزار سال بعد 

 تو امريكا  را كشف  كردي 

 تا خسته از ستيزهاي  خدايي و ضد خدايي 

 ييالق  دنجي  داشته باشي  دور از ميدان 

 و روي پوست  بوفالوها 

 لم بدهي  بر مخده هاي  پرهاي  زينت  سر تك آوران  آپاچي 

 جام كه پوست  سرشان  را پر كاه كردي  با  تهي كردن هر 

 و قاه قاه  خنديدي  ، با هر گلي كه از بهار تن  دختران  هراسان چيدي 

 من اما هزار سال پيش از تو ،  دخترانم  را 

 از هول  دست هاي  تطاول 

 در سند غرق  كردم 

 و خود گريختم   عين  يزدگرد 

 تا لشكري  دوباره شايد    اما نشد 

 و شد كه نيمه شب ها در نيشابور 

 ر نياي  فرزانه ام كنار گو

 بنشينم  و پياله اي  بزنم  بر سنگ بلكه فراموش كنم  و نبينم 

 كه ناجيان  روحم  چگونه  معبدها  را طويله ي اسب هاي  مغولي مي كردند  

 و  خطبه  به نام  قاتل ها خواندند 

 حاال هزار سال  پس از كشف من 

 و نيم  قرن  پس از آن  كه  تو امريكا را 

  هاي  نشابور كه هيچ ميخانه
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 ميخانه هاي  تهران هم تعطيل است 

 و من به خاطر  ليواني  تلخابه 

 در كوچه   بيت هاي  حافظ  و خيام  سرگردانم 

 و نمي دانم نمي دانم
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 مهره  و  خنجر 

 
 خوابم را 

 بر پيكري  قفل كن     در غرفه اي  دور 

  بيند يا ديگري  بر بالشي  مشترك مهم نيست خواب من مي

 او هميشه  تنها خوابيده است 

 چه آنگاه كه جنگاوري  را به اندرون  راه داد 

 چه آنگاه  كه جنگاوري  را 

 بر بال خونين كبوتر  قاصد  بست 

 او هميشه  تنها بوده  به  تنهايي  افسانه ها ،  نازنين ها ،  فرزانه ها  رودابه ها و ميتراها 

 اين همه او با 

 رستمزا كودكي انداخته  كه ميان سايه هاي  مبهم  دو  پدر قد مي كشد 

 و چون برومند  شود  ، مردد خواهد بود 

 به كشتن  كدام  يا آغوش  كدام  روي  آورد 

 خوابم را 

 بر رؤيايي  قفل كن           در غرفه اي دور 

 كه مرده است خوابش  را چه گونه قسمت   كند 

 انكه زهدانش  را آن چن

 ميان  دو عاشق 

 كه يكي  جانش  را مي خواست و ديگري  عريانش  را 

 و اكنون كه هر دو را بخشيده 

 و مي رود  تا مرده ي زيبايش  را 

 باالي  تپه  الشخوران  به خدا نزديك  كند 

 هم مهره ي  پدرخوان  را گم كرده 

 هم خنجر  پسركش  را 

 تا كودكي  بماند 

 س ايه هاي  سهمناك دو پدر قد مي كشد كه ميان

 بي رؤيايي  از مهره و خنجر
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 آخرين مكالمه با درناي مانده در گرمسير 

 
 بهار اين بارت 

 به تابستان  قطب نبرد ؟ 

 به تابستان بهاري  آنجا ؟ 

 به ازدحام آشيانه  و آواز ؟ 

 به زايش  مسافران هميشه 

 سيزيف ها  كه سنگ هاشان را 

 دان مي برند ؟ در چينه 

 درناي خسته  سيزيف  خواب آلود 

 سنگ عزيزت  را چه خواهي كرد ؟ 

 بار امانتت را 

 سنگم را كودك  بازيگوشي  برداشت 

 و اكنون 

 كنار تاالب  ديار شما افتاده 

 آغشته ي خون بال من 

 آن سنگ  ديگرت  چه ؟ 

 مرغانه ي  درشت  سفيدت ، كه قطب  را 

 ازه بيارايد بايد به اهتزازهاي ت

 يا سيزيف هاي  تازه ؟ 

 آن سنگ در درونم  شكسته 

 آن  سنگ در درونم پرتاب شده 

 و  بال  جانم  را شكسته 

 اما ،  به راستي ، اي شاهد سمج 

 اين چند و چون ياوه براي  چيست ؟ 

 در معبري  كه  هر لحظه  هزاران  درنا هزاران  سيزيف اند  و 

   انسان هزاران  سيزيف ميليون ها

 كه سنگ هاشان را  هم در چينه دان 

 يا جامه دان  يا زهدان  مي گردانند 

 درنايي كمتر 
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 سيزيفي  كمتر 

 مگر چه اتفاقي  خواهد افتاد ؟ 

 اي شاهد سمج ؟ 
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   بي سالم -بي سيب  

 
 غروب كه شود هوا 

 عطر ماليم  برگشتن پخش  مي كند 

 اه مي افتند پاها  به ر

 و كوچه شكل جاري  عاطفه دارد 

 غروب كه مي شود 

 سيبي  در جيب و سالمي  در سينه 

 به خانه مي رويم  تا سالم كوچكي  بگيريم از دهان كوچك كودك 

 و ستاره ها  نزديك تر شوند به بام 

 سپيده دم 

 آهسته  از كنار خواب پر هياهوي كودك  بر مي خيزم 

  از نان و انگور و رؤيا و با ناي  بازيافته 

 به  كوچه مي زنم 

 و كوچه بوي  جاري شك دارد 

 روز كه شاه شود 

 كا وزير مي شود 

 هر دو سوار  اسب هاشان 

 و ما ،  هميشه 

 بز مي آوريم 

 روز كه مي آيد 

 تعطيل مي شوند  عاطفه  و كوچه 

 و شهر 

 سراپا 

 كارخانه ي بزرگي 

 كه وهم توليد مي كند 

 غروب 

 ي سيب و  بي سالم ب

 و  بي سالم كوچك كودك 

 به خانه برگشتم 
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 خانه نبود 

 خانه مصادره ي كار 

 و كارخانه است حاال 

 و كوچه  بوي  ساكن  دق دارد 

 ستاره ها گريخته اند 

 و آسمان 

 رنبيده است  روي بام 
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 درس مشق 

 
 حاال تو هي 

  پياپي و آن ها  شكل كشتن را شكل  نوشتن  را عوض مي كني 

 اما هميشه تو 

 كمي 

 عقبي 

 روزي يا شبي جايي  شايد  سيصد سال پيش 

 كافي است :  مي گفتي  

 سوار مي شدي ... و 

 تمام عمر 

 تمام كوشش ما 

 اين شد كه شكل نوشتن  به اعتبار  شكل  كشتن  نباشد 

 اما 

 مهلت  ندادند  آنها 

 بردند و  سواره آمدند  و كشتند  و 

 نرفتند 

 و شكل كشتن  را پاسدار شكل نوشتن كردند 

 اول قرار بود  بروند 

 قرار بود بيايند و  بكشند  و بردارند  و بروند 

 اما 

 ماندند 

 و شكل كشتن  را تنديس  ميدان  كردند 

 تا زندگي  را در اختيار شويه ي مردن ، برما 

 شيرين  كنند 

 تا مرگ 

 گي  ما باشد زيباترين  كالم  خان

 تا مرگ  رمز  جاودانگي  ما  باشد 

 و ما 

 شكل نوشتنش  را 
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 تمرين كنيم 

 اين  را ما 

 من و ابولخسن و ابوالقاسم 

 هشدار داده بوديم  قبال 

 تا بعد  ، حضرت  موالنا 

 حاال تو هي 

 شكل نوشتن  مرگ را عوض مي كني  پياپي  و آنها  شكل كشتن  را 

 و من 

  مي گويم امروز  اينجا 

 كافي است 

 يك چيز نيز 

 شكل نوشتن  زندگي را 

 تمرين كن 

 روزي  يا شبي 

 شايد دويست سال پيش  كه ناپلئون پياده شد 

 كنار ولگا  يا دانوب 

 بايد سوار مي شدي  تو   كنار ارس  يا اروند  ،  در شمال يا  جنوب 

 بايد 
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  قوقولي قو 

 
 نورافكن ها در ازدحام  نئون ها و 

 مژدگاني  سپيده دم  مي خواهد   از ما اين  خروس  خسته ي  ناپيدا ؟ 

 شب از  روز  روشن تر است  

 با اين همه چراغ 

 و برج هاي  شعله ور 

 كه  نو به نو گذاشته  مي شوند 

 در جابه جاي شهر  با خرتوم  جراثقال ها 

 شب از روز روشن تر ست 

   گمشده ي  روز  را پيدا كرد و مي توان  به آساني  سوزن

 در كوك هاي  در رفته ي  شنل  آسمان كهنه 

 از بخيه  جاي  كهنه ي  دب اكبر  ش 

 پس اين خروس  سر سخت  مژدگاني  كدام 

 سپيده مي خواهد  از ما ؟ 

 و ما كه نوبتي  خود را 

 گم كرده اين ميان ديشب  و فردا 

  و خانه  را هم در كارخانه  گم  كرده ايم

 و قرن هاست 

 فرقي  نمي گذاريم 

 بين حقيقت و افسانه 

 چراغ   يا  سپيده  يا نيمروز 

 چه مي دهد به ما ؟ 

 و تو ،  خروس  خسته ي فرسوده 

 سپيده يا سحر  را مي خواهي چه كني 

  2000حاال كه خوب  مي داني   بر آستانه ي  

 آواز  هر خروس  جوان جشن زاد  روز خنجر پيري است 

 ايه ي  گلوي تو ؟ همس
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 سنفوني  دهم 

 
1  

 بر اين موسيقي  باران خورده 

 همبادبان  مي روند  صداها و حباب 

 تا زانو  در آب است پاهاي  دراز نت ها 

 و بيشتر از قايق هاست 

 شمار پروانه ها  و سنجاقك ها 

 و آواز  شبانان  هنوز  از فراسوي  نيزارهاي  دور به گوش  مي رسد 

 ه  به گوش  مي رسد هنوز   از درون  جعبه هاي  پيانوي  بتهوون چنان ك

 ملودي  پايان  افليا 

2  

 حاال اريب مي بارد و شتابنده  مي گذرد  رگبار 

 و كم تر از بادبان هاست  شمار سنجاقك ها و پروانه ها 

 و بيشتر از قايق هاست  شمار قاطرها 

 ي گذرانند  از دانوب كه تا شكم در آب اند  و  عراده هاي  توپ م

 آب نبرد  بتهوون را ، ميز  بتهوون را ! هشدار 

 دفترها ، سمفوني ها ،  ملودي ها را ،  هشدار 

 ناپلئون  دارد مي آيد 

3  

 حاال 

 با آن  كه اريب تر مي بارد ،  با آن  كه شتابنده تر رگبار 

 با آن  كه پياپي 

 شليك مي شوند  توپ ها ،  و تمام سمفوني 

  آب اجرا مي شود و در آتش  و دود در

 با آن كه بيشتر  از قاطرهاست  شمار سربازها 

 و 

 با آن كه بيشتر  از سربازهاست  شمار  فراريان  و كوچندگان  از شهر و روستا 

 با اين همه 

 پاهاي  دراز نت  ها    درازتر مي شود و آب از زانوهاشان  نمي گذرد  هرگز 



 33

 نوح شده است و ميز  بتهوون  كشتي  

 با  جفت هاي  نواهاي  فرودتر از  پچ پچه ي  افليا  با خود 

 و جفت هاي  صداهاي  فراز تر  هياهوي  هاملت  با روح 

 و تاق هاي  صداهاي  بم تر از هراي  توپ ها 

 كه در  آب ها  خاموش  مي شود گلوله هاشان  حاال 

  و تمام پيانوهاي  اروپا  قايق هاي  نجات شده اند

 و مي برند كودكان  و زنان  را به  جزيره هاي  ايمن 

 و پشت ميزش  بتهوون 

 شناور است  بر اقيانوس هاي  اطلس  آرام و مي راند 

 در سمت هاي  ساحل خود انگار ،  و 

 انگار نمي شنود  چيزي اصال 

4  

 حاال فروكش  كرده رگبر  و نم نم مي بارد باران 

 د  گوشه هاي  آسمان و تكه تكه كم كم آبي  مي شو

 و سنجاب ها  بيرون يم  آيند از اشكافها 

 و از درخت ها  باال  مي روند و مثل پرسش هاي بازيگوش ، از باال  زل مي زنند  به پايين 

 و زمين 

 پساب هاي  جنگ برآمده 

 چون كشتي  به گل نشسته اي  ،  عينا  و  آدم ها 

 وت  ، مي نگرند  يك ديگر  را پرسان ، و با چهره هاي  گل آلود  و دهان هاي  مبه

 بهوشتر كه مي آيند مي بينند 

 تمامي  تجهيزات  ارتش هاي  ناپلئون و هيتلر را 

 كه به گل نشسته اند بر كناره ي  دانوب  و ولگا 

 و خوب مي بينند ، تنها 

 دستي  به  التجا  ، دهاني  تاريك ،   يا بالي  نيمه وا 

 ي   از توپها وتانك ها و هواپيما بيرون زده  از گل و ال

 و ايستاده است 

 باالي پشته اي  چايكوفسكي   و مي نگرد   به اروپا 

 شايد به فكر  سمفوني  تازه اي  تا در آفتاب نواخته  شود 

 نه در ميان  آتش  و دود و آب 

 يا قوي  تازه اي كه نخواهد بميرد 
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 در مويه ي  مشايعت  آواز خود 

 ايكوفسكي  يا نرسيد كه  ببيند  شبح  سهماگين و نخواست   چ

 استالين را فراز  شانه ي  خود 

 كه ديد  والديمير  و خود را كشت ،  پس  از آن كه  نوشت 

 ديگر نمي تواستم 

5  

 و حاال ،  كه  فروكش كرده باران و به خواب رفته بتهوون  پشت  ميز  بزرگش  در آفتاب 

 ه ي  ناوهاي  اتمي  شده وشكسته هاي كشتي  نوح ،  وصل

 و پيانوهاي  اروپا   قايق هاي  رنگي  تفريحي سرگردان  در خليج ها 

 و نت ها  

 كوتوله هايي در كارتون هاي  كامپيوتري 

 كه از سر و كول  هم   ،  بگو سر و گول دنيا 

 باال مي روند در تلويزيون ها 

 حاال 

  او خواب سنجاقك ها  و سنجاب ها  را  مي بيند

 و خواب آوازهاي  شباني  فراسوي  نيزارهاي  سبز 

 و در هياهوي  جنگ هاي  شبانه روزي  بي افتخار ،  خواب سمفوني  دهم را مي بيند 

 هم  بتهوون 

 هم  اروپا 

 هم ما 
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 امروزيان  پيروز

 
 بي وهم  جن 

 چه سوت و كور است 

 اين خانه ي  شيشه اي  نورآجين 

 مغاره هاي  نامتولد  ابتدا به سوت وكوري  

 يادت مي آيد 

 چه شبان  سرشاري  داشتيم 

 كه لب پر مي زد  راز  از آن ها 

 به سمت  چشم و ذهن  خالي ما ؟ 

 چه تاريكي  هاي  زيبايي  داشتيم 

 ماالمال  حيات پنهان 

 با آن چراغ هاي كوچك 

 كه پيش پايمان  را ايمن مي كرد  فقط 

 ل مي خوردند  به سوك ها و تولدهاي  جن  كه وو

 و از سر و كول  هم باال  مي رفتند ؟ 

 يادت مي آيد 

 چه ترس هاي  زيبايي  داشتيم ؟ 

 چه سوت وكور است  اين  دنيا 

 چه خانه هاي  زشتي  مي سازند 

 امروزيان  پيروز 

 بي دخمه ي  براي  موشي 

 كه  نقب داشته  باشد  به گنج  شهر زمرد 

   سوزان و مهره اي  بياورد

 از سينه ريز  هان 

 يا گردن گزيده ي كلوپاترا 

 شهر شكست  خورده  زير چكمه ي  فاتح ها الفاتحه 

 پيروزيان  امروز 

 و دختران فيروزان ها 

 دوشيزگان  ديروز 
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 در كوچه ها  رها 

 و در جوال شترها 

 خاك  خرابه هاي  دارا 

 دست بريده ي  شاپور 

 و بيستون  مكتوب 

 يت  قاچاقچي ها در سامسون

 استخر  و شوش هم 

 در برگ  كوچك  چكي  فكس  شد به 

 آنطرف  دنيا 

 آه  اي اهورا 

 ايمن بدار سرزمين  مرا از دروج 

 با  وهم  جن و  بي هول  انس 

 چه خانه هاي خوبي داشتيم 

 چه تاريكي هايي 

 يادت مي آيد ؟ 

 حاال نورافكن ها را باش 

 نشان  را كه  فيف هاي  مكنده ي  چرخا

 از شش  جهت دراز مي كنند ، تا قرباني  را 

 مانند توله موشي  به هاضمه ي  مسلس  ها بكشانند 

 و شهرهاي  زشت  با حصارهاي  بلورين  كه 

 تكثير  مي كنند  زنداني  را 

 تكثير  و تو سري  خورده ، پخ 

 تا هيچ  اسيري  حس نكند تنهايي  را 

 جره هايي چه ديوارهاي  كوتاهي   چه پن

 چه رودررويي هاي  خنداني 

 يادت مي آيد ؟ 
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 »؟«شكل  

 
 قاتل   قديس

 مقتول     قديس 

 بر تيغه ي فمه ؟ ....  خون  در ميانه اما ؟ 

 داور  چه گونه  برابر چه  بنشيند 

 بهعدل 

 حاال كه روي  پل انديشه  مي تراشم 

 ورهگذزان  ضرب  مي شوند در يك ديگر 

 هميشه هيچ است كه حاصل  ، 

 يك  تكه خاك خالي  شكل؟ 

 يا 

 يك تكه  شكل جاي خالي  مثل آن ؟ 

 پس  ضرب  نيز اين همه ضرب 

 چندين برابر  نمي كند چيزي  را ؟ 

 مقتول ؟  قاتل ،  قاتل  قديس 

 قاتل  مقتول ،  مقتول  قديس 

 و يك قمه ي  در ميانه  فقط ، الل 

 ود در جا و خون كه از خجالت  خود بخار مي ش

 و عدل  شكل همان  مترسك  پوشالي » ؟«و داور  ، آدمكي  شكل اين  

 و روي اين  جدول  بي قرار دو سويه 

 و آن همه ديدارهاي  ضرب در هم 

 قاتل = قاتل  در قديس .  قاتل =  قاتل درقاتل .  قاتل =  قديس  در قديس  

 كه روي پل 

 » ؟«: اين يك تكه  خاك  خالي  بماند فقط  به شكا  

 داور ؟ 

 عدل ؟ 

 شرم ؟ 

 فقط ؟» ؟«و شاهد ؟ به  شكل اين  
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 باقي  افسانه  دروغ است 

 
 اين بار نيز پرده كه افتاد 

 سهراب نيم خيز شد 

 دامن  تكاند كه برخيزد  و بگويد 

 كف زدن حضار  را مي شنوي !  اجراي خوب 

 اما نتوانست 

 خون را  كه ديد  گفت 

 ي  را بر هم زدي  آقا تو  قاعده ي  باز

 قرار  بود  فاجعه  بازي شود  نه بازي  فاجعه 

 قرار هميشه همين بوده 

 باقي  افسانه دروغ  است 
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 و عشق ...  

 
 و عشق  مثل همين گلدان هاي شمعداني  در ايوان  حضور  غريب معلقي  دارد 

 درخت ها  حركت  مي كنند 

 د درختها به سفر مي رون

 درخت ها مثل  گراناز  شاعر با كشتي ها  به استراليا  هجرت مي كنند 

 مسموم  از زباله هاي  كيهاني  پوسيده  و  مكان امني  نيست / زمين ، پوسيده  

 اقاقي ها  به قايق  خمپاره ها  ،  خود خواسته  به تبعيد مي روند 

 و باغ ها و تاالرهاي  متروكشان 

  عصر دور  سبزينه اند ويرانه هاي  باستاني 

 سبزينه  اين  عتيقه ي  كمياب  كه امروز 

 مثل دالر  و مارك  كه در غرفه ها و پياده رو ها  قاچاق مي شود 

 هوا به بوي داروي  بي هوشي  آغشته است 

 و هيچ سروي  در باغ  دوام نمي آورد 

 و  هيچ  ياري  جز در كتاب ها  خرامان  نمي رود 

 ر آينه ي  سلماني  ديده و آن  كشاورز  د

 روحي  بوده  گريخته  از ارواح  زنداني  در ملكوت 

 و عشق 

 مثل گلدان هاي  شمعداني  بر ايوان ، حضور  معلقي  دارد 

 و تا به  حال  هزار تاش  بيشتر آن پايين 
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 77چكامه ي 

 
 اينك 

 گشوده مي شود 

 اين دفتر كوچك 

  77بر صفحه ي  سفيد 

  77داد فروردين  تا بام

  بار بزند  نبضم 77

   ساله شود  شناسنامه ام 67و 

 و همزمان فرا برسند 

 ياس و بنفشه 

 بارون  عيد  شور  و پرستو 

 ياس  و بنفشه  آنك 

 پرچين  اين چكامه ي  كوچك اند و پرستو 

 چاپار باستاني  فروردين / اين آشناترين 

 كاشانه ي  قديمش  را 

 تازه مي آرايد  با بيلكي  گالب 

 و چند ساقه  از چكامه ي  پرچين 

 ولحظه ي  دگر 

 سين   بنفش  بالش  را 

 مي بخشد 

 به هفت سين 

  77تا پرتو  نخستين طلوع 

 پا روي  نبض  من بگذارد 

 كمند گير دهد  به چكاد 

 از كوهسار  شرق  بيايد 

 پايين 
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 جنين  سيلي  خورده 

 
 ت  دير به فرياد آمده اين ، ويله ي  زخمي  عتيق اس

 نه ناله ي  سيلي  خوردن  ديروز  و امروز 

 زخمي  كه ديگر زخم نيست 

 نه شرب خوني  نه شرابه ي  چاك  و تريشه اي 

 كبوده ي  درد است و بس 

 كه سر به مهر  با تو مانده  و مي ماند 

  پيچ خت و نوارها -در زير  زخم 

 ترسيم  مستعار  شيون امروزت 

 ر كوچه هاي  هوا يله ،  د

 مي خواهد بماند در صندوق  تو 

 و با تو  بادبان كشد تا كنعان 

 در كشتي  جذاميان  چه مي كني ؟ 

 در كشتي  حراميان  جذامي ؟ 

 سرتاسر  جهان 

 نه جزيره ي  نامسكوني مانده 

 نه آبسكون ي 

 تا لذت  الشه ات  را تدارك  بيني 

 ه با گوشت مسافران و بازرگانان درماند

 سرتاسر  جهان جزيره   سرگرداني است 

 در تصرف جذاميان حرامي 

 اين ، ويله ي  سوگواري 

 بر نعش  برادر  تنهايت 

 در ازدحام  نيزه و  زويبن  نيست 

 واگويهي  درد دير به خاطر آمده اي  است 

 از سيلي  سنگيني 

 بر چهره ي  جنيني تو 

 ياراي  قصاصت  بود كه تو ، نه گريه  توانستي  آن  روز  و نه 

 حتي  نه اختيار مردن تو با تو 



 42

 نه مادرت  كه ضجه ي  ميالد تو  سوگواري مرگش  شد 

 اين راز  با تو گفت 

 اين بود كه 

 امروز ... با خود آوردي  تا

 و امروز ؟ 

 از كشني  جذاميان  پياده شو 

 محكم ترين سفيته ي  رهايي  تو همان سبد سبز است  كه 

  عبورت  خواهد داد از برابر  نفرين ابوالهول بي بادبان 

 و 

 به سينايت  خواهد رساند 

 تا طور  را ببيني 

 و بشنوي  سخن نور 

 به كنعان  كع برسي  اما 

 توله فرعون مي خواهي  ديد 

 كه پنجره 

 بر قافله ي  خسته ي  تو باز مي كند 

 وتو ، تبار  برگزيده ي  آسمان را خواهي  ديد 

   به سجده  برابر  گوساله ي  طاليي يك سره  سر
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 پيام  خصوصي

 
 نمي توانم :  به  او بگو 

 اسبم مرده :  به او بگو 

 وايستگاه قطار  واليتمان را شورشي  نوميدي   در اختيار گرفته 

 كه دست ها و آهن ها را  به گروگان دارد 

 خواهد و در برابر  ، اصل درخت انجير  اجدادي اش  را مي 

 كه آن چنان  كه خودش  مي گويد  كليد سبز بهشت اش  بوده 

 هم ستر  عورت  روحش 

 هم ناشتاي  دل  وحشي اش 

 هم نام خانوادگي  زن ويرانش 

 در زير دست و پاي  مجريان  پروژه 

 نمي تواند : به او بگو 

 اسبش  مرده  ،  فرودگاه  واليتشان  بسته 

 و آسمانشان  را 

  ي مهاجر تاريك  هيوال جفتي  پرنده

 كه بيشتر به شكل سايه  يا شبح  پرنده اند قرق كرده اند 

 انگار  از قرار در سفر قبل صياد ناداني  ، جوجه ي  نوبالي  را 

 با تير  كمان قديمي اش  زده بود 

 به  او بگو  به هر حال فرودگاه  بسته 

 پرواز تعطيل است و او نمي تواند 

 وانم نمي ت: به او بگو 

 اسبم مرده   زنم طالق گرفته و نرفته 

 چون از قرار  ، حضانت  روح محجور مرا 

 به او سپرده اند 

 و ايستگاه ها وفرودگاه ها 

 اصال نمي تواند :   به او بگو 

 بندي   كه او را  به اين جا طويله كرده 

 از جنس  ريسمان  و حلقه ي  زنجير نيست 

 فشان هاي  اعماق است كه او را از نوع  ريشه هاي  سرد  آتش 
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 شايد به  ريشه هاي  سرد آتشفشان  ديگر گره زده اند 

 و او اگر بخواهد هم 

 بايد تمام جهنم ها را بردارد با خود   و راه بيفتد 

 دروغ مي گويد  اين شياد واين ها بهانه است : اصال بگو 

 بگو  كه از كجا معلوم 

 هاي  تاريك كه آن شورشي  نوميد  و آن پرنده 

 و آن جهنم سرد  خود او نيستند ؟ 

 به  او بگو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

 ....حاال كه مالل 

 
 من كه سگ  باشم 

 تو چه آب بروي  چه  باد 

 من كه سنگ  افتاده باشم 

 مالل كه بيايد ،  كه رسوب كند 

 نه چشم  رنگ ها را مي شنود  نه پوست  صداها را 

  گل چه گل مالل كه رسوب كند چه

 اشكال  از باال جاي زمين  است 

 از قلعه ها و قطب 

 و يخ هاي  سنگيني  كه از بهار و تابستان هراسي ندارند 

 نه ، گرمپي  مي تركند 

 نه كركي ، مي شكافند 

 و از آن ژرفا 

 چه نعره ي  گل سردسيري  چه گريه  سوري 

 دومين يخ بندان زمين  آغاز شده 

 است حاال كه مالل آمده 
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 مي خواهم  دوباره 

 
 سالم : گفتم 

 تنور ديروز را :  گفتم 

 بي هيمه وانهاديم 

 تا سرد شد 

 اين است كه 

 نان فطير بيات  از آن  برمي داريم  امروز 

 آمده ام  تا دوباره  بنويسمت ! گفتم سالم 

 و هيزم  كلمه  ريختم آنجا 

  مي خواهم  بدانم  نون  نامت:  گفتم 

 چه گونه  بر تنور  حس  امروزم مي چسبد 

 و امروز  نبضم  چه  انفجاري  خواهد داشت 

 وقتي  بگويم  دوستت  دارم 

 و نبينم  كه واژه  باژگونه  و معوج  به چهره  و معنا 

 وا مي گردد  از سكوت  حصار و در هوا  معلق مي ماند 

 مي خواهم  دوباره  بچينمت 

 مل اي ميوه ي  رسيده ي  كا

 اي اتفاق  هر نفس  افتادني 

 اي گوشت  شيرين  خالص  تابستان 

 مي خواهم  دوباره  بخوانمت  تا دوباره  خواندنت  را 

 پرندگان  مهاجر ترانه ي  اشتياق  وطن كنند 

 و آسمان  غروب  پاييزي 

 يك سره  كهكشاني  از ترانه  و پرواز شود 

 وانم آمده ام  تا دوباره  بخ!  سالم :  گفتم 

 شايد سطري  شگفت 

 ناخوانده ماند ،  گالويز  حافظه ام  شود 

 و  بخواهد  بداند  كه خوانده  بوده امش  از اين يا نه 

 و يا نوشته  بودهامش  اصال ؟ 

 يا از پرنده اي  شنيده بوده امش ، 
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 پرنده اي 

 وامانده  از  مهاجران  خسته 

 تا اين دقيقه 

  بر اولين  نشانه هاي  يورت

 كه سايه اش 

 بر برف هاي  قطبي  لغزيده  باشد 

  از نوميدي -و خود نداند  اين  را  

 و همچنان 

 پاره كشيده  باشد ، بي توش يا 

 آمده ام  تا دوباره  حفظت كنم ،  بخوانمت !  سالم ! سالم 

 شب 

 روز 

 بيداري 

 رؤيا 

 اي درس  سخت  ناآموختني  زيبا 
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 زن چهارم

 
 ني   از مه  درآمد  نارنجي ز

 و عذارش  خيس  شبنم 

 از بازي هاي  كودكي  جدا شدم 

 اسب چوبينم  را 

 به طويله ي  آتش  بستم 

 كوشيدم  ايستگاه  قطار  اختراع  نشده ي  روستا  را 

 در مه بي قرار  بامداد  پيدا كنم 

 زني  از كوچه  درآمد 

 كوچه ي  شهري  از بيرق باران  حرف 

 سالم  :  گفت

 گفت 

 از زن  از مه درآمده ، در آمده ام 

 و تاقي  سر در سرايم 

 به ارتفاع  قامت بالنده ي  شماست 

 فراموش  كردي؟  به همين زودي ؟ :  و آن  زن  از مه  سالم  رساند  و گفت 

 دفتر شعرم  را به  فراش  پير دبستان نيما سپردم 

 ر تمدن  را كوشيدم   ايستگاه  قطار  زيرزميني  شه

 در زير  دست و پاي  صداها  و آهن  و عضله  پيدا كنم 

 زني  از تاالر  انجمن روابط  زنان  بين  سيارگان  درآمد 

 سالم : گفت 

 گفت 

 من از زن   از كوچه درآمده  ، درآمده ام 

 و خانه اي  ايمن ازسرب  در اعماق زمين  و وياليي  در كيوان  دارم 

 اش كه نخل هاي  نوري 

 دلخواه قمريان  حيران  شعرهاي  هنوز  روستايي  شماست 

 فراموشش كن :  و آن  زن  از كوچه  درآمده  سالم  رساند و  گفت 

 خودكار بيكم  را به  موزه ي جديد التأسيس هنرهاي  منسوخ   واگذاشتم 

 كوشيدم  ايستگاه  فضايي  باستاني  نمير  را پيدا كنم 
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  حوالي  زعفران زاران  شرق زني  از باد  درآمد از

 گفتم سالم 

 با بادها   معاصرم :  گفت 

 و  از درون  جان  هيچ زني 

 از هيچ  برهه  و  كوچه اي  نيامده ام  اما 

 نسبت  دوري دارم 

 با  ابتداي  كودكي  خودم  و انتهاي  پيري  شما 

 و خانه اي  دارم در باد 

 تان  به  قلب االسد كه ازبهار   به پاييز  مي كوچد و اززمس

 و تاق سردرش 

 رنگين كماني است كه گاهي  هست و اغلب  نيست 

 تيشه اي  از نبيره ي  فرهاد ها خريدم و 

 به كوه هاي  نو خيز  كهكشان گريختم 

 زن  چهارم 

 پشت  سرم  ويله كرد 

 پيرزني  از مه 

 آنجا در امتظار توست  كه طلسمي  از دروغ به گردن  دارد  

   را و راز

 به گوشهاي  سنگين تو خواهد ريخت 
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 باالي سر تو 

 
 بگذار سبك باشم 

 و نينديشم  هرگز  به چشم  دريده ي  آسمان  حتي 

 كه  عريان  ديده  باشدت  شبي  يا روزي  جايي 

 يا درختي 

 كه  برگي  در انحناهاي  زالل  تو  انداخته  باشد 

 اي مد  كامل  هوس !  ي  زالل به نيمروز  و قيلوله  اي   آب

 بگذار 

 بي رشك  نگاهت  كنم  به خواب 

 و قفل  كنم  سكوت را 

 ر  صداي  زنجره .بر عب

 كه پشت پنجره ي رؤيايت 

 نور پوستت  را ديده  و هوايي  شده 

 بگذار سبك باشم   بسرايم 

 و مراقب  واژه هاي خود باشم 

 كه عرق  مزه مزه  نكنند 

 ارت از بيخ كرك  عذ

 بگذار 

 بي رشك  عبورت  بدهم از شعر 
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 تاريخ  تبعيد

 
 اگر بودي  هنوز  روز  زيبا بود 

 هنوز  اگر بودي  صدا  زيبا بود 

 درخت  نارنج  خانه  را كندي 

 تا جا  براي  چاه  فاضالب  باز شود 

 و همين 

 شد آغاز  گاهشمار خستگي است 

   نارنجي و همين  تبعيدت  كرد  از رؤياهاي

   هنوز  روز   زيبا  بود - اي دوست  شب -اگر بودي 

   صدا زيباتر بود - اي دوست سكوت -اگر هنوز  بودي  

 ره  اما  باال  آمده بود 

 و ريشه هاي  آلوده  ، نجاست  به آوندها  مي دادند 

 و بهارهاي  فروريخته ي   نارنج 

 بوي  فاضالب  گرفته  بودند 

 پس 

 نج  يا جاي  فاضالب يا جاي  نار

 و همين 

 شد راز  روزشمار  تاريخ تبعيدت  از نور و از سكوت 

 از شب گمشده  در چراغ ها 

 واز رازهاي خوشبوي  نارنجي 
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   فرازمان و زمين -زني 

 
   مي آيد 1377زني  كه  از شمال 

 برهنه  مي كند مويش  را در  تاالب هنوز  اندكي  آبي 

 و مي تاراند ماهي هايي را كه در قواره ي  كرمينه 

 عمر هزاران ساله  يافته  باستاني شده اند 

 اما هنوز  سنگواره ، نه 

  مرده است ؟ 1310گذشته ،  در جنوب 

 كز آن  سنگ  خار راهي  برگشود /  بسي  كند  و كاويد و كوشش  نمود :  جوباركي كه  

  من گذشته  از زير  پيكره ي  صخره ي

 تا گذشته باشد  از من صخره  سوي  سر بااليي  زمين و زمان  و 

  به آينده - شايد -رسيده باشد  

   واقع است  و  واقع نيست 1377كه در شمال 

  مي رود  1310نيست ،  چون كه از آن سوي  قطب  دوباره  به سمت جنوب 

 تا باز 

 از زير  هزارها  من صخره  عبور كند 

   را 1377هزارها  و دور بزند  

   عبور كرده ، در ميانه راه 1377 و 1310زني  كه  از جنوب  و شمال  

 هزارها  بار مويش  را 

 در آبهاي  كهنه و نوزاد  برهنه  كرده  گرچه  روسري  مشكي  دارد حاال 

 هزارها  ماهي  پير كوچك  را برخيزانده 

 پوده هاي  باستاني  بركه ها 

  را  رستاخيزانده  از هزار گورستان هزارها  شاعر  مرده

 گاهي  گورستان  و گاهي گلزار و 

 حاال  پارك و فردا 

   آمده 1377زني كه از شمال 

  1310يك  بار  در جنوب  

 مرا   مالقات كرده  گذشته  ز من صخره 

 تا دوباره  برسد  به  صخره ي  من  به سنگ آخري من 

 ز سيراب  بر مي خيزد  از آبياري  گريه ها كه از كناره اش  هميشه  علف هاي  سب
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 سوگوار خفته 

 
 ميزبان  پرسه هاي  پريشان 

 ميزبان  اندوه  مرگ نامنتظر  دوست 

 خسته از  مالل  واژه هاي  بي مالل 

 سبك ،  از گريه بسيار 

 سنگين ، از استخوان هاي  بي گريه 

 اين رؤيا  ترا  به كجا خواهد رساند ؟ 

 هل شبانه روز بعد گريه هاي  چ

 كه تنها  تابوت  را به دريايهاي  تاريك بردند ؟ 

 جز اين  كه ،  سفيد  از مرگ  روبارو 

 زيبا شده اي 

 و زيباتر  از مرگ براي مرگ 

 اين  زيبايي 

 ترا به  سمت  كدام  درنگ  بادبان خواهد داد؟ 

 تابوت رفته است 

 با قايق  هاي تاريك ديگر 

 در نيزار دور 

 به نيل  سپرده شده كودكي  

 سالهاي سال  پيش  به نيل سپرده شده  در سبدي  از خيزران  و خون 

 تا امروز 

 كنار پستان هاي  سنگي  لنگر اندازد 

 و شيرخوارگي  خود  را بياغازد 

 براي  پيامبر شدني  مشكوك 

 خواهي ش  پذيرفت  آيا ؟ 

 دورتر 

 مغاره ي  تيغ دار  جاودان  فرعون 

  اوست در انتظار 

 و بيداري  از خواب مردگان 

 ترا كي  زيباتر خواهد كرد ؟ 
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 ترا ،  كي  به ما باز خواهد گرداند  قايقي  كه شادي هاي  روزمره ات  را 

 به تاريكي  برده است ؟ 
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 شال  براي گردن  من 

 
 به رسم قوم اش

 شال  گشاده  بر گردن  رهانده  سيروس 

 خاطر  مويهي  من   به خاطر تو كه رفته اي با 

 شال گشاده  بر گردن  رهانده اند 

 شاعران  خوزستان  من 

 حاال  بگو 

 شال ي  كه ندارم من 

 پس  چه گشايم  و رهانم  بر گردن ؟ 

 اي كاش  تو  نيز 

 گوگريو ي  مي خواندي  ،  هرمز 

 واگويه اي 

 كه خم كند  پازنان  كوهي  را به حيرت 

  تنگه تي  كه  قافله  از آن بر

 بي زنگ مي گذرد 

 و مي برد  تاقه هاي  كفن  به كهكشان 

 براي  برادران  باستاني ام 

 تا شالي  از خيال بياورد 

 براي گردن من 
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 از سرد  به سنگ 

 
 از  تخت  به سردخانه  از سردخانه  به سنگ 

 از سنگ  به خاك 

 از ما عبور كردي 

 انگار  كه ما گوشت و استخوان  بوديم انگار نه 

 نه انگار كه ديوار 

 از ما عبور كردي 

 از سرد به سنگ 

 نتوانستم  ببينمت 

 پشت درها  و پارچه هاي  بسته 

 نگذاشتند  ببينمت 

 تنها  بر  تخت  كه بودي  مي ديدمت 

 خاموش 

 دوازده روز خاموش  و  دور ،  دورتر از حاال 

  كه هرگز  نخواهمت ديد
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 خمار  شب نشيني  كوتاه 

 
 اين همه از ماه مگر 

 از كاسه ي  سفيد  شير و عسل 

 اينپاره سنگ سفيد را 

 چه گونه  ميان  اين  همه  ظلمت  قسمت  مي كني 

 با ما 

 از ستاره هاي  سوخته  مي گويند  كه ميلياردها سال پيش  پايان يافته اند 

 و ما 

 اين  شب ها 

 يرينشان  را مي بينيم  فقط حريق  د

 با ما 

 از آفتاب   آشنا  هم مگو   يا از صبح 

 از كجا  كه ما همين حاال 

 به ديروز  او  نياويخته ايم 

 تا  امشب  تمام نشدني  خود را باور نكنيم 

 بساط  بي رونق ما 

 از پرتو  كهكشان  هاي  پايان يافته روشن است 

  گذرد و اين كه ميان غروب و طلوع  مي

 نه رؤياست  نه  خيال 

 شب نشيني  كوتاهي است 

 خمارش  ارمغان  كابوس هاي  ابدي ما 

 اين همه  از آفتاب  و ماه  مگو 

 اين دو جرقه ي  سرگردان  را 

 ميان  هميشه ي  ظلماني 

 چه گونه  قسمتي  مي كني ؟ 

 سوشون 

 باال بلند  مغرور 

 خواهر  همه ي  سروهاي  سبز 

 ريم هاي  پرپر شده مادر  همه م
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 خواهر همه  دل هاي  نشكفته  پرپر 

 خواهر  اشك هاي مرواريدي 

 روي   واژه  درشت  محمد ،  فروريخته  از صدف 

 مريم 

 بيا تا  سووشون كنيم 

 نه  اسب  تكل  كرده اي  الزم است  نه سور  و سرنايي 

 تا هوا  منقلب  شود فقط /  به هم نگاه كنيم  فقط  

  و آذرخش  اشك هاي  ناچكيده مان در تندر 

 شهر وحشت  زده ،  فتح  خواهد شد 

 مريم 

 اين جا كسي  نخفته بر او شيون كنيم 

 مي گويي  نه ، سنگ بردار و  كفن باز كن 

 از دخمه عطري  بيرون خواهد زد  و كبوتري  حنايي 

 وتو 

 يك واژه  فقط  خواهي ديد 

 بي اخم  و  بي لبخند 

 بوت سووشوني  در تا

 كه سياووش  از آن  برخاسته 

 باالي سرت  ايستاده است 

 كه رخش  از دل آن بيرون خواهد جست 

 كه  گيسوي  هزاره ي  رسوا  را خواهد خواييد 

 تا هيچ  پير خرفتي  ديگر 

 به رزم  سهراب  سرگشته  كمر نبندد 

 مريم 

 اين جا  فقط  يك  واژه  خوابيده است 

  اما گردنش  كمي درد  مي كند

 نه خشم است نه انتقام 

 گل حسرت است كه 

 مهرباني  را آه مي كشد 

 خواهر  سروهاي  سبز 

 بيا تا سووشون  كنيم 
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 حاال كه سياوش  و سهراب  را داريم 

 سحر نزديك  است 

 و اسب  زخمي  رجم شده اي 

 شيهه كشان از باب الشرق  فرا  مي رسد 

 بدون اين حرف ها هم 

 نيم برخز  تا سوشون ك
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 سوشون 

 
 باال بلند  مغرور 

 خواهر  همه ي  سروهاي  سبز 

 مادر  همه مريم هاي  پرپر شده 

 خواهر همه  دل هاي  نشكفته  پرپر 

 خواهر  اشك هاي مرواريدي 

 روي   واژه  درشت  محمد ،  فروريخته  از صدف 

 مريم 

 بيا تا  سووشون كنيم 

 رده اي  الزم است  نه سور  و سرنايي نه  اسب  تكل  ك

 تا هوا  منقلب  شود فقط /  به هم نگاه كنيم  فقط  

 در تندر  و آذرخش  اشك هاي  ناچكيده مان 

 شهر وحشت  زده ،  فتح  خواهد شد 

 مريم 

 اين جا كسي  نخفته بر او شيون كنيم 

 مي گويي  نه ، سنگ بردار و  كفن باز كن 

  خواهد زد  و كبوتري  حنايي از دخمه عطري  بيرون

 وتو 

 يك واژه  فقط  خواهي ديد 

 بي اخم  و  بي لبخند 

 سووشوني  در تابوت 

 كه سياووش  از آن  برخاسته 

 باالي سرت  ايستاده است 

 كه رخش  از دل آن بيرون خواهد جست 

 كه  گيسوي  هزاره ي  رسوا  را خواهد خواييد 

 تا هيچ  پير خرفتي  ديگر 

 م  سهراب  سرگشته  كمر نبندد به رز

 مريم 

 اين جا  فقط  يك  واژه  خوابيده است 
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 گردنش  كمي درد  مي كند اما 

 نه خشم است نه انتقام 

 گل حسرت است كه 

 مهرباني  را آه مي كشد 

 خواهر  سروهاي  سبز 

 بيا تا سووشون  كنيم 

 حاال كه سياوش  و سهراب  را داريم 

 سحر نزديك  است 

   زخمي  رجم شده اي و اسب

 شيهه كشان از باب الشرق  فرا  مي رسد 

 بدون اين حرف ها هم 

 برخز  تا سوشون كنيم 
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  رؤيا در رؤيا 

 
 از جاده ها مي گويم 

 كه نه ديده  نه رفته ايم 

 اما عبور كرده ايم  انگار 

 انگار  عبور كرده ايم 

 و ديده ايم   درخت ها 

 هاشان  خواب  مسافرهاي  شيدا مي بينند  هنوز كه سايه 

 از راه ها در صحراهاي  سوزان مي گويم 

 كه خنك  مي شوند از نفس  شب فقط 

 تا ارواح برخيزند 

 پس  بزنند  آوار شن 

 و راه بيفتند به سمت ديدارگاه هاي  بي نشان 

 از صحراها  مي گويم كه  نشاني  خود را به باران هاي  عابر ندارد 

 به آسمان هم  

 از مسافران 

 كه صحراهايي  عدني  را به خواب ديدند 

 از رمبوها  كه ويران شدند مثل  برج  دشمن  در صحرا 

 كه ما عبور كرده ايم  انگار 
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 نامي تازه 

 
   يا

 انگشتي بر لبان 

 نمي توان  با يك دل  دو عشق را از گردنه ها گذراند 

 هرزگان مي توانند 

 ي  از دل ها   عاشق ترين  بايد بميرد يك

 هرزگان  نمي دانند 

 شايد  راه  ديگري باشد 

 تو  مي گويي 

 مي توان به  غريزه ي  سازش  بازگشت 

 كبك  سفيد  در زمستان قطبي 

 بوآ   ي  سبز بر درختان جنگلي 

 آهوبره ي  خالدار  ميان بهار گرمسيري 

 شيادان  مي توانند 

   هم باشد شايد  راه  ديگري

 من  مي گويم 

 نامي  تازه  برايت بر مي گزينم 

 كه من بدانم  و تو  فقط 

 نامي  كه از ميان  برگ هاي  شعر من  پر بكشد 

 چهچهي  بزند  يا سوتي  بلند 

 عشوه اي  بگشايد  به شكفتن  غنچه وار 

 اشكي  از عذار  فروچكاند 

 و هركس  گمان كند  كه مخاطب  اوست 

 من و تو  يقين كنيم اما فقط  

 عاشقان  مي توانند 

 نمي توان  با يك دل  دو  عشق  را از گردنه ها گذراند 

 اگر مي خواهي  بميرم 

 خنجر و فنجان  زهر  را دور انداز 

 لبخندي  بخالن  در جانم 
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 يا انگشتي  بگذار بر لبانم 

 همين 

 عاشقان مي توانند 
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  زمرد 

 
 امت چه باشد بهتر است ؟ن

 برف هاي  قطب را 

 از روي  گل هاي  احتمال  پس  بزنم 

 خواب پرندگان  را واكاوم 

 آوازهاي  عتيق  را 

 از سنگ  حنجره هاي  حجاري ها به نت  بكشم 

 يا در غارهاي  ابتدا بخوابم 

 و رؤياي  نخستين عاشق  وحشت زده را 

 به گيتار بنوازم ؟ 

 نصيب  گيلگمش  نشد   چه نام داشت گياه جواني  كه 

 كه ما را جاوداني  كرد  و پهلوان را نوميد ؟ 

 گلگمش  با چه هوسي  به جهان  زيرين  رفت 

 براي  بيرون كشيدن جسد  انكيدو از تهاجم كرمان 

 يا براي  ماندگاري  پهلواني  خودش ؟ 

 اگر بگويم  يافتم  نمي خندي ؟ 

 من نامت  را زمرد  مي گذارم 

 چون كمر  به  كشتن  مارها بسته ام 

 مارها 

 كه جواني  عاشقان  را  به يغما برده اند 
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Stop! it is red!  

 
 نه

 چه قرمز  باشد چه  مادون قرمز 

 عبور مي كنم 

 زيرا 

 در گوشه اي  از آن  بوستان جنگلي  سوخته 

 كسي  دارد  مي رقصد 

 ه نوز  هيچ  بتهووني و ديگري  دارد مي خواند به آهنگي  ك

 الف بايش  را ننوشته 

 ژآهنگي  كه پس  از مردن همه ي  پيانوها  متولد شده '

 و ني لبكي  از دو رگ  بريده  آن را مي نوازد 

 تا گوسفند هاي  يخ زده  را 

 در آن  زمين  گلف  متروك 

 به چرا برانگيزد 

you can pass  , it is green  now !  

 هرگز 

 اشد  چه ماوراط، سبز چه سبز ب

 عبور نمي كنم 

   زيرا  اآلن  به درختي مي انديشم  كه در آبادي  كودكيم جا گذشاته ام 

 و زني  زيبا  از امروز  در سايه اش 

 بز بورش  را مي دوشد 

 تا پياله اي  شير خام  به من  ببخشد 

 آميخته  با عسل  لبخند 

 پس من دنده  عقب خواهم رفت 

Stop! go! Stop! go! The traffic is dangerous ! 

 به جهنم 

 آوار باد بر خودتان  و چشم هاي  ليزريتان  ترافيكتان 

 من مي خواهم  به درخت سبز زن  بز بور  چشم سياه  برگردم 

 به پياله ي شير خام 
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We invite you to  
 

 هرگز

 من به دياري  نخواهم آمد كه در آن 

 نوان انگليسي گاوهاي  هنذي  و سگ هاي  با

 از آدم ها آزادترند 

 نه به دياري  كه در آن 

 كامپيوترها  به  جاي  آدم ها حرف مي زنند 

 و عشق 

 روي نوار اينترنت ، جهان را 

 هي دور  مي زند و دور مي زند 

 و تپش  دل ها  را 

 شاسي هاي  مونيتورها تنظيم  مي كنند 

 و زني كه روبروي  مونيتور نشسته 

 شقش  را نام   عا

 در هزار توي  ترانزيستورها گم كرده است 

please accept our ...  

 مي آيم !  باشد 

 مي آيم   اما  با گل سرخي  كه در اشكفت كوهي ، به  تصادف 

 از بمباران  هيروشيما  بازمانده 

 تا با اين مشعله ي  كوچك شايد 

 ظلمات  جانتان را روشن كنم 

 تا شايد در پرتو  لرزانش 

 تصوير  نيم سوخته شكسپير  را ببينيد و كمي  شرمنده شويد 
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 نان ها و تنورها 

 
 شگفت نيست

 ناني   كه از تنورهاي  رايانه ها برمي آيد 

 عطر تنورهاي  گرم  كهن    دارد 

 اگر گرسنه باشي  البته 

 اشتها ندارم 

 با آن كه هزاران سال  است گرسنه ام 

 اشتها ندارم 

 راي  گرسنگي  پخته اين نان ب

 نشده  است 

 اي  كلمه 

 تو هستي  هنوز و غير از تو  هيچ نيست و تو خدايي 

 بوي نان نمي دهي ؟  نده 

 تو 

 چه با خودكار بيك  بنويسندت 

 چه از زير انگشتان دختركي  برشاسي هاي  پيانو  بر آيي 

 اين طنين  مقدس  تو است 

 كه موج مي اندازد  در فضا  و زمان 

  چرخابي  مي سازد كهكشاني و

 كه چشم ها  و روان هاي  ما را 

 به سمت  ژرفاهاي  خود  فرا مي كشد 

 تو 

 فقط  طنين بينداز 

 بوي نان 

 از روان  جزغاله ي  ما بر خواهد خواست 

 تو 

 نمي داني 

 از زير انگشتان دختركان  هنوز 

 گرسنگاني  از رايانه ها  بر مي آيند 
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 نه هاي  پشيمان و بر سواحل  رودخا

 قطار مي شوند مدام 

 نه 

 اشتها ندارم 
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 2فصل  عذرا 

 
 عذراي آبي 

 منجي هاي آبي   مي زايد 

 براي  ساحل اردن 

 و قطار  گرسنگاني  كه بر كرانه اش  مي روند 

 خريدار اصلي  اما 

 شركت سهامي  خاص  امپراتوران  و كاهنان  است 

 ي  بي چاره  بگوييد به يهودا

 اگر تو خيانت  نمي كردي  هم 

 تقدير مسيح ، ججلتا بود 

 چرا  كه اگر چنين نمي شد 

 مسيح زاده نشده بود 

 اي پرنده ي  آمده  از سمت هاي  آبي گناه !  عذراي آبي 

 تو در آشيانه اي  از برگ هاي  دشنه مرغانه  فروهشتي 

   جوجكان  تو اما 

 نگي  هستند همان كلمات  آبي ر

 كه تا امروز  بر فراز  رودخانه هاي  ديگر نه آبي 

 پرواز مي كنند 

 يكي  به آواز  دم جنبانك  خاكستري  گوش  ميدهد  و 

 جاشوي  ديگري 

 پرستوان  دريايي  را به سيخ كشيده 

 كبوتران  چاهي  اما 

 نياي  كبوتران سياه خال امروزي  هستند  كه  در چاخ  نياكان خود 

 راهن  عزاي  ابد پوشيده اند پي

 تا به  زير آسماني تبعيد كنند خود را 

 كه ديگر آبي نيست 

 فراز  رودخانه اي  كه ديگر او هم آبي نيست 

 آبي ها ،   خاكستري  شده اند 

 كبوتر سفيد دود آلود 
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 قمري  بنفش  چركين بال  ايوانهاي  نا ايمن 

 راهي  جز اين نداريد كه 

  بخوانيد آوازهاي  رنگين 

 و رنگ هاي  شاد  را به كلماتي  بدهيد 

 كه از آرواره ي  كارخانه هاي  سياه برانيد 

 راهي جز  اين نداريد 

 من كلمات را چه گونه رنگين كنم 

 كه نطفه از چاه  تاريك كنعان  دارم 

 حلقومم  از باروت سياه گرفته 

 و  چينه  دانم  از دانه هاي  سرب پر است 

 ر خويش  فرو كن منقار در جگ

 بر همين خاره ي  پر خار بنشين 

 و بخوان و بخوان و بخوان 

 همين 
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 زاده ي طويله ي مقدس  در آپارتمان 

 
 عذراي من 

 به آسمان بنگر 

 تا عيساهاي  آبي  بزايي 

 تا شعرهاي  مرا 

 در اين طويله ي  مجلل  عطر آگين 

 عذراي  روزگار روسپي 

 رزند  دوردست  نزاده ي  خويش زكرياي  ف

 طويله  را به كاخ  امپراتوران  ديوانه متصل   مكن 

 معجزه رادر مجري هاي  زرين 

 قديسان  هم باور  نخواهد كرد 

 آوازي كه در كوچه هاي  ناصره  سرگردان  است 

 تنها  به گوش  سالومه خواهد رسيد 

 كه خون بهاي  رقص  در كمر  مرده ي  خود را 

 ي  دريده و سري  خون آلود  در تشت  طال مي طلبد گلوي

 به پيشگاه  مادر خود 

 و فاسق  ديوانه ترش 

 اينك  ، اباليسگان 

 به آرايشش  سرگرمند  و پچ پچه  مي كنند 

 مي ارزد 

 دو خون  جوشان عاشق 

 نوش  استاد و سرورمان 

 تا 

 به  بوي خون  تازه ي  جفت 

 د  در طويله ي  مقدس  خالي گرسنگي  را فداي   رستگاري كنن

 بردگان  ساده دل  هرودوس 

 عذراي من 

 به  آسمان مي نگري ؟ 

 و پلك ها  را فرود آر !  اينك  به زمين 
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 امشب در اين آپارتمان  بسته ،  به  تهران دود آلود 

 عياهاي  سيه چرده 

 از چشم هاي  زالل تو زاده  خواهند  شد 

 يران تا روح خسته ام  اين روسپي  ح

 و پرولتارياي  اينترنت 

 به دنبال آن ها  قطار  شوند در ويرانه هاي  فردا 

 و زكرياهاي  بي سر و گردن  را  رسيلي  كنند 

 و تو  همچنان  هر روز 

 دوشيزه  بازآيي 

 معجزه  را 

 در  مجري هاي  كامپيوتر  نيز 

 باور خواهند  كرد بي چارگان 
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  در باغ  افالتون من و افالتون

 
 دو به دو 

 در باغ مي رويم  و سخن مي گوييم 

 نهر از مقابل مي آيد و دور مي شود 

 مي آيد ؟ 

 مي آيند و دور مي شوند   آب ها را مي گويم 

   و هرگز  اولين نيست اين هزارمين    آن چنان كه پاز  گفت 

 تنها سنگ است كه ايستاده 

 و از سر او 

 سر مي روند 

  آب هاي  هزارگانه ، آفتاب هاي  هزاران گانه اين

 و ما كه بر خالف آب و نبض  جهان 

 گپ  مي زنيم و جدل مي كنيم ، نه ايستادگان  ، كه  بازگشتگانيم  از خويش 

 از خويشهاي  رفته  با آب 

 تكرار نمي شود چيزي ! نه 

 و هيچ  شهري  آخرين  شهر  جهان  نبست 

 نه هيچ شهري  اولين 

 هيچ  بندري نه 

 حتي  اگر به نامي  مكرر  بخواني ش 

 آخرين بندر  جهان تويي  كه اولين  بندر جهان بوده اي  و هزارمين 

 كه باز مي گردي  به ابتدا   به ريشه هاي  ابتدا 

 و خود نمي داني كه 

 باريده مي شوي  دوباره از خوابهاي  ابري  خود 

 و باز 

 ش  مي روي   از نهرهاي  خالق قدم هاي خوي

 و مي گذاري 

 تا رفته  باشي  بي خويش 

 به  ابتداي  جهان كه انتهاي  جهان نيست 

 ما باز ذو به دو 
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 در باغ  مي رويم  و جدل مي كنيم 

 نهر  از مقابل  مي آيد  و دور مي شود 

 و ضرب  نمي شود در ما 
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 اتفاق  آخر 

 
 شهر 

 يار است ديوانه اي  تمام ع

 و سوسك هاي  فربه  ما بعد انفجار 

 قطار قطار 

 براي  بلعيدن  يك ديگر 

 دنبال  مي كنند هم را 

 من اما  ماسه  زاراني  ديده ام  كه هنوز 

 رؤياي  بر باد رفته ي  جنگل  ها 

 و دلك خرد  زنبق ها را 

 در هاضمه ي  ذهن خوش  ورز مي دهند 

 شهر 

 است ديوانه اي  سرسام  گرفته 

 خيابان ها  زير چرخ هاي  هراسان 

 پس مي كشند و به ابتداي  خود بر مي گردند 

 و ماشين ها 

 يك ديگر  را  چنان  دنبال مي كنند كه انگار 

 هر يكي  نشمه ي  آن ديگري  را قر زده است 

 اما من كويرهايي  مي شناسم 

 كه شترهاي تير خورده ، زير بار ترياك 

 ند به خون  درغلتيده ا

 و مردي  در هندوكش  و دختري  در ميامي 

 از غصه آه مي كشند 

 شهر 

 ديوانه اي  به زنجير افتاده است 

 بزرگ راه ها 

 چونان  كمندهاي  بي شمار گاوبازان  ماهر 

 بر اندام  ساختمان ها و فروشگاه ها پيچيده اند 

 من اما  در همين شهر 



 77

 از بوستاني  گذشتم  و عشق را ديدم 

 اگهاني  از پس  ناروني  در آمد كه ن

 با دامن  گلي رنگ و بي عينك آفتابي 

 و لبخندي  به سمت قلب شاعر  هفتاد ساله اي 

 شليك كرد 

 و هوا  ناگهان  باراني شد 
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 نقاشان  و سنگ ها 

 
 تو بعد واقعه  آمدي ، دختر 

  دوباره  به خون و  همهمه واگرداند آن  تك سوار  كه آمده بود ، شهر سنگستان  را

 خود سنگ بي قواره اي شد 

 فرسنگ نماي  ديار زندگان فردا  و مردگان پريروز  

 از غارهاي  آلتاميرا  تا امروز  ، چند فرسنگ  بيداري است ؟ 

 هنوز  ورزوهاي  ديواره ها  ماغ مي شكند 

 و اسب ها  براي  رام نشدن 

 ابتدا از كمند هاي  خطوط نقاشان  

 رم مي كنند 

 اما شهر سنگ شده   همين  امروز 

 وانشگت هاي  خسته ي  طراحان  انتها 

 با خواب غار گالويزند 

 به گمان  من اما 

 تو به هنگام  آمده اي  بانوي ممنوع 

 و  با نگاه ها و پاهاي  رقاصت 

 در كوچه ها  و از ميان تپش هاي  سنگ شهد 

 مي گردي  چاالك و مي كوشي 

 نها  رگ  تپنده ي  فرسنگ  نما را ت

 به عشوه اي  بجهاني 

 تيغي  فراز شود 

 و ناگهان سواران  سورناي پارتي 

 دنبال  كنند 

 اشتباه  بي قواره ي  احفاد  اسكندر  و مغيره  را 

 و شهرواندان سنگستان 

 گرد تو ودل  رقاصت 

 چرخ بزنند و برقصند ، بانوي  ممنوع 
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 ديدار اول 

 
 رار است اين شعر ها  را بخواند آنكه ق

 فردا متولد  شده  و  تا پيري  من فرود آمده 

 او كسي  است 

 كه  تمام  غزل هاي  جهان 

 خار دامن چرخانش اند 

 و غبار دامنش  رنگين كمان هاي  شگفت 

 در آفاق  من نشانده  تا پيشاني من 

 شرمنده ي  چروك هاي   خود  نباشد 

 لي براي  دور شدن بيابد و آينده  ، پايي  آشي

 آينده اي  كه اكنون 

 لوحه ي  گوري است نزديك 

 فرسنگ نماي ابدتي بسيار دور 
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 ديدار دوم 

 
 نگاه ها  چه ظالمانه  جاي كلمات را گرفته اند 

 سكوت  چه قدر  جاي صدا را 

 هنوز  نگفته ام دوستت دارم 

 نگاهم  اما به  عربده  گفت 

 ي  كه نرگس  حافظ  راپژمرده كرد عربده ا

 هنوز  نگفته اي  دوستت  دارم 

 سكوتت   اما باراني  شد 

 و دل صنوبري  خشكم  را خرم كرد 

 در اين تابوت آرواره ،  سروي  به شكل دل آدمي بود 

 سروي  مرده  در خشكسال  مهر 

 از مژگان  مي ترايي  تو آفتابي جاري شد 

  شكست مرده بيدارشد و تابوت  را

 و شلنگ انداز  خيابان ها  را باغ  سرو كرد 

 سكوت  چه  قدر  جاي  صداها  را مي گيرد هنوز 

 نگاه  چه ظالمانه  جاي كلمه ها را 

 اين تقدير  ديدار بي گاه ما نيست 

 از تمامي  تاريخ  بپرس 
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 ديدار سوم 

 
 اگر بگويم  از  آسمان آمده اي 

  مي گويم يقين خواهي  كرد دروغ

 تنها خطاي  ما اين است كه به آسمان  مرزهاي  دروغين  داده ايم 

 باال 

 پايين 

 چپ 

 راست 

 و زماني  خطاي  خود را در مي يابيم 

 كه آسمان  را آينه واري  رو در روي  خود  بينيم 

 كه ناگهان خداي  گمشده   در رگ هاي  ما بيدار شود 

 يوانه و با عضالت  لرزان  چهره ي  يك د

 پوزخندي  به ما بزند 

 ديدي 

 ديدي كه نه مولوي  دروغ گفت  نه حافظ 

 و آن چه را مي جستي 

 روبروي  تو  و در رگهاي  تست 

 و از دهان تو به زبان آمده است 

 و خدا  دوباره  گفت 

 فقط  خواب ببين 

 زيرا رؤياي  تو  راست ترين حقيقت هاست 

 زدوده ام كه من تمامي  پلشتي ها را از آن 

 و افالتون و ارسطو 

 و همه ي  آن ها كه بدايت ها را كشتند 

 ملعون ترينان  درگاه منند 

 چرا كه خواب هاي  خد را كشتند 

 و خدا باز  گفت 

 برو خواب ببين 

 مرا  عريان  خواهي يافت  در چشمان زني 
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 و بر زبان تو  كالمي  خواهم  گذاشت 

 كه درخت  به احترامت  برخيزد 

 رعصر  حكومت  اره هاي  برقيد
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 ديدار چهارم 
 

 من اگرچه  ديو سنگ  فرسوده ام 

 در گذر گردبادهاي  ماسه 

 تو اما 

 آن شعبده باز بي رنگ و حجمي 

 كه از هفت  اليه ي  ديوار چين عبور مي كني 

 تا  پرتو  گرمي  از حس 

 بر تاريكي  هاي  من بتاباني 

 زبان  سوخته ام شعرهاي شبنمي  فراخواني و بر

 من اگرچه ديو سنگي  فرسوده ام 

 در سينه  چيزي  دارم  كه از حرارت  حضور  تو ياقوت شده است 

 اين است كه 

 از پشت هفت كوه سياه 

 مي بينمت  كه به سمت من مي آيي 

 و همچنان  هقيق مي سايي در كوره ي نگاه 

 م ازجان من و آن تكه ي  پنهان
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 ديدار پنجم 

 
 چه نگاه كني  چه نه چه بخواهي  چه نه 

 اين شم من است كه ترا سر مي كشد 

 اين نگاه  من است كه با هر تاب طره ات 

 سپيده اي  از ماه ي رموك  مي دزدد 

 نه حيرت  گيل گمش  ن دل شكسته ي  حافظ 

 شانه اي  كه در گيسوان تو پارو مي كشد 

 به ظلمات  مي برد قايقي  را 

 كه تنها سرنشين  چشم جهنمي  من است 

 چه نگاه  كني  چه نه چه نخواهي چه 

 سرانجام 

 همان سپيده  هاي  ماه  رموك  مقصد همه ي  سفرهاي  دوزخي است 
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 چاه كن 

 
 چشمان روشن ترا بستند و ندانستند 

 چراع را به  تاريكي  بردند 

 اين 

 كارشان بود  بي اين كه خود زيبا باشند زيباترين  

 آنان كه روز  روشن 

 با  چشم هاي  بسته راه  مي روند  گمان  مي كنند  تنها 

 گل هاي  لگدكوب پشت سر مي گذراند 

 و نمي دانند 

 خوشا كه نمي دانند 

 كه چاهسار  تاريك پيش پاي  آن هاست 

 و از تهي گاه  چشم هاي  كشته ي آن ها 

 ز نور باال مي آيد فرواني  ا

 تا شبهاي  سرد ميهن ما را 

 روشن كند  و 

 خوشا 

 خوشا كه نمي دانند 
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 به خاطر شدن شاملو 

 
 در اين باغ كوچك  چرا 

 چرا  صداي  تبر قطع نمي شود چرا صداي  افتادن ؟ 

 تا كي  به سوگ سروها  بنشينيم  تا كي  به سوگ  صنوبرها 

 گر  چند سرو  صنوبر هست در اين باغ كوچك  م

 كه دندان برنده ي  تبر  از شكستنشان  سير نمي شود ؟ 

 ديري نيست همين جا 

 سه سرو فروغلتيده  داشتيم 

 غزاله ، مختاري ، پوينده 

 چرا دوباره  صداي  تير ، پس چرا ؟ 

 پريروز  گلشيري 

 ديروز  رحماني 

 امروز  احمد شاملو يعني  هفتاد سال شعر مجسم 

  كي ، پس تا كي تا

 اين سروهاي  زنده  اين  بانوان فرخنده   مريم ،  سيما ، فرزانه ، آيدا 

 در سوگ  سروهاي  خفته  سياه  بپوشند 

   و دل هاي  صنوبريشان را 

 در اشك داغ  به گرسنه ي  ابدي  ،  خاك  بچشانند 

 بس  نيست ،  نيست ديگر  مگر چند سرو  صنوبر ؟ 

  دندانت  بشكند تبر

 خاك خاك بر سر !  احشايت  بپوسد خاك 

 اما صداي  تبر قطع نمي شود 

 در خواب و بيداري  صداي  تبر  قطع نمي شود 

 و باغ كوچك  ما مي لرزد  در خويش  و مي گريد  در خويش 
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 منهاي بيست و چند بهار 

 
 چه خوب است لبخند تو  تا با آن 

 به دنيا كه نمي شود  به خودم  بخندم 

 چه خوبند  چشم هاي تو  تا 

 با چشم هاي تو 

 به  خودم كه نمي شود به دنيا نگاهكنم 

 مي كنم 

 اما 

 ناگاه 

 هفتاد سال آوار مي شود ميان من و تو 

 منهاي  بيست و چند  بهار 

 و ميان چشم ها و لبخند تو 

 كه چه خوبند  همچنان 

 و من 

 كه ديگر هيچ چيز 

 نه مي بينم 

 نم نه مي خواهم ببي
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 دو  نيمه ي  غايب 

 
 دير است نيامده اي 

 تا ، شايد آمده  باشي 

 آمده باشي 

 و اين  ميز  و صندلي ها  رابا خود  به خانه ببري 

 و روبروي  كسي   بنشيني  كه حرف هاي  تو را و تو  را خوب مي فهمد 

 اما تو 

 هرگز  او  و  حرفهاي  او  را نمي داني 

 و اين 

  داستان  هميشگي  است همان
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 وصف 

 
 ناشي نيستن تا ندانم 

 ماتيك  تيره اي  كه لبانت  را جگري تر كرده 

 هارموني  چشمان  و گيسوي  نيمه  حناييت  را  به طنين مي آورد 

 تا سپيدي  چهره ات  سكوت سپيد شعر باشد 

 ناشي  نيستم  تا ندانم 

 بكسرانه در غنج لباس  و رفتار  س

 چه مي پراكني در فضا 

 كه اگر اين گونه بود 

 پروانه اي  بودم كه شكوفه هاي  به را نمي شناسد 
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 صداي  گمشده 

 
 گهگاه  اگر بهسمت  هجاهاي دودزده  وا مي چرخيم 

 از ترس  آن است كه 

  طنين جوان ولوله ي  رمبو  را  در سفينه هاي  كهنه  برده فروشان

 بيهوده  جا گذاشته باشم 

 صداي  تو اما 

 همواره از آفاق  دور آينده طنين خواهد افكند 

 اين است كه هنوز 

 با تير كمان  كودكي است  در جنگل ها 

 در جستجوي  طوي  پيري  هستي  كه نه تنها پرهايش  كه صداي 

 سبز  آهنگش  نيز  زرد  گريده 

 يك پا  را اما هنوز نام يك  ناخداي  يك چشم و 

 تكرار  مي كند 
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 با ماه 

 
   از  هزاره  سوم 79نه ،  ديگر سبز نخواهي  بود  اي  هالل خشك ساعت  

 و سبز نخواهي  شد ديگر 

 بر ماسه زار  گورستان  چكامه هاي  چكامه ها  از پي 

 آن گون  كه در قرن هاي  كولي 

 در بركه هاي  غرناطه 

  ماه اي ماه ،  ماه ،

 اي  برگ  زرد  خشكيده   چسبيده  به سقف  پوك فضا 

   آنجا  چه مي كني 

 تو ،  بي طنين  غزل هاي  لوركا 

 چه مي كني  تو آنجا 

 اي ماه اي  داريه ي پوسيده ي  كوليان منقرض  فردا 
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 نيچه 

 
 اما 

 تو كه مرده ي او  را به  عابد  بياباني  نشان دادي 

 ن  بنگر چه گونه مسيحايي اكنو

 از الشه ي  بزرگ بر خواهد  خاست  تا دوباره انسان  را 

 مسحور  رنگين كمان  خدا كند 

 اين جنازه كه  از گردنه ي  باستاني  رهزنان  بر مي گردد !  نه 

 نه يكي  از قربانيان  كه الشه ي  ساالر  گردنه هاست 

 غبت  نكردند همو كه  الظخوران  هم به لوش الشه اش  ر

 اما اين زنان  رنگين لباس  را  بنگر 

 كه چه گونه  سر ويرانش  طواف مي كنند 

 و دل عاشقاش  را  در سينه ي  دريده اش  مي جويند 

 تو كه  باز از مرده ي  او  مي گويي 

 بگو  چرا  از لوسامه ات  نمي خواهي  تا مانند  همنام  خود 

 نادختري  هرودوس 

 روي  تو  برقصد  و  پاداش  را يك دور  روبه 

 سر بريده ي  سقراط  را در تشت طال  بخواهد 

 ديوانه ي فرزانه ! بگو 

 تو كه تمامي  فرزانگان را 

 كرمينه ي  تناور الشه هايشان مي خواندي 
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 خط ها و نقطه ها 

 
 هزار بارو هر گونه  راه بيفتم    به  هم نمي رسيم 

 هزار بار   از هر جا 

 در هندسه ي  عشق  خط ها 

 يا متوازي اند   يا متقاطع 

 يا  تنها    رها     در هوا 

 بن بست نيز برگشت است 

 جايي  براي  آرميدن  نيست 

 وقتي  براي  آرميدن  نيست 

 در دو قطار  موازيمي رويم 

 يا 

 موازي بر مي گرديم 

 در يك قطار   من  مسافر  يك سمت ام 

 ديگر و تو    مسافر سمت 

 و 

 موازي مي رويم 

 از ايستگاه  يك  روستا كه راه  بيفتيم  ،  اين طرف  زمين 

 در روستايي  آن طرف زمين به هم مي رسيم  و عبور  مي كنيم از هم 

 تا به هم نرسيم 

 بن بست  نيز برگشت است 

 در هندسه ي  عشق  ، فصل ،توازي است 

 در هندسه ي عشق  وصل  از هم گذشتن است 

  هندسه ي  عشق  اصل ، هرگز به هم نرسيدن است در

 بن بست نيز  برگشتن  است 

 در چرخ فلك  كودكي 

 مدام  با هم و بي هم  رفتيم 

 در چرخ  فلك جواني  ،  مدام  بي هم 

 از هم عبور كرديم 

 در دواير پيري  اما 
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 به هم مي رسيم 

 بشارت  پاياني  هم 

 همين جدا ندا مي شود 

 ي در دويار پير

 چه  يك  دايره  در هزار 

 چه هزار دايره در يك 

 آن قدر  تكرار مي شويم 

 تا به هم  برسيم   در يك  نقطه 

 در هيچ 
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 قرن سيالب  چيزها 

 
 كه بادها ديگر   اردي بهشت بار نمي كنند 

 كه  قافله  بي نافه مي رود از تبت 

 و شعر 

  شمشادها پنهان  مي رود از حافظ  در

 قرن  سكوت  پر از هياهو   كه پيامبران  مي گريزند از كوه 

 و بو 

 اعالم  خطر نمي كند  به آهو 

 قرن  اعالم مرگ شب  از  ويروس  روز 

 و انحالل  روز 

 در زهر   تابناك شب 

 كه  جا عوض كرده اند چراغ و كوكب 

 قرن خونريزي  شديد  فلسفه 

 و بند نمي آيد به هيچ تدبير 

 خون  از  دماغ  اشراق 

 و چيزها  و اخبارشان 

 چيزي  شبيه  زلزله  و سيل  ، در خانمان عاطفه 

 و فكر 

 كه از  كرده شان  ابا  مي كند 

 و چشم 

 كه نمي خواهد ببيندش  ديگر 

 اينگتنازيوي  فرورفته  در شاخ  ورزو را 

 و  ايگتنازيو سيلونه   كه  مي گويند 

 ب  درآمده جاسوس  موسيليني  از آ

 و براردوي    قهرمان  چه  فريبي  خورده 

 و اجتهاد  مي كند قاتل  بي سواد  قلم  كه 

 تمامي  شاعران بايد بميرند 

 در گردنه 

 كه  بادها ديگر 
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 اردي بهشت  بار نمي كنند 

 كه شعر نمي نويسد  ديگر دست 

 و دست نمي دهد شعري 

 از مژگاني  خيس  و مست 

 قرن 

 اده است     آخر بگوييد  چه افتاده است ؟ قرن  چه افت
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 شاخ  قوچ  و ناخن  من 

 
 قوچ پيشاهنگ 

 شاخ هاي  ستبر  برگشته ي  تو 

 آب هاي منجمد شده ي  درون   تواند 

 هر بندي  تجسد  سالي 

 از چند بركه آب  خورده اي 

 و چند گلوله ي به خطا  رفته 

 ا را شيار زده  است ميانه ي  اين بنده

 خوشا  به حالت 

 تو  از اين معما  هيچ نمي داني 

 موهاي من 

 شيهه هاي منجمد شده ي  قلب  تازيانه  خورده اند 

 و ناخن هايم  را 

 پلنگ هاي  ماه گير 

 كه از آبخور  جگرم  فرا جهيده اند 

 سنگ  شده اند ميان قله  و ماه 

 سپيدي  گردن  كدام آهو 

 ده  ، پري زده ام  كرده بر من تابي

 از چند  چشم  رموك 

 اين همه   غرق  شبنم  شده ام ؟ 

 بدان  به حال  من 

 كه از اين همه معما هيچ  نمي دانم 
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 ترانه ي خيس  خورده 

 
 چشم  تو آبي نبود    نام تو آبي بود 

 ه  سرگردان  كرد كه آن همه  مرا به  جستجوي  نام خودم  ميان اين  همه درياچه هاي  مرد

 هر زن  اگر 

 درياچه اي  بوده  يا  نگيني  آبي  در انگشتري 

 حساب كنيد من 

 به گرداب  چند  درياچه ي مرده 

 يا در انگشتان  چند زن  آبي  غرق شده ام 

 نام  مرا   نام تو  ديوانه كرد 

 و آن چه يافتم  آخر كار      نه فيروزه  بود نه  زمرد كوه هاي  شرق 

 خماقي  بود چ

 از جنس  آتش هاي  كيهاني 

 كه به ژرفاهاي  گم  درياي  فارس 

 خيس  خورده  و مرجاني  شده بود 

 جنس  من آبي نبود    نام تو آبي  بود 
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 ديدارهاي  ساحلي

 
 زن هاي  ساحلي  به زبان سواحلي  حرف نمي زنند 

 به زبان  مس  و قلع  مي گويند 

 گ هاي  شسته  را و همين  كه دي

 از  آب شور  دريا خالي كردند 

 اجاق هاي  كومه ها  گر مي گيرند 

 و خشم نثار  كودكان  باريك مي كنند 

 و اشتهاي  بي كرانه 

 زنان  ساحلي    به زبان  قلع  هم نمي گويند ديگر 

 به زبان گوشت  مي گويند كه در خانه نيست 

 در زخم هايي است 

 از آنها بر خشت مي افتند كه كودكان  باريك  

 و قطار مي شوند سوي ديگ هاي  بي ماهي 

 زنان ساحلي  به زبان  عشق  نمي گويند كه در كومه نيست 

 به زبان  مرگ  مي گويند   كه مردان سوخته  را شب ها 

 با دهان هاي  گردابي  مي بلعد 
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  و اتفاق-شكل  حضور 

 
 مرغ  شكسته بال از ديروز 

 ر شاخه اي  كه از مفصل  از كنده اش  گسسته ب

 نشسته 

 تا شكل  خواب ديده ي  خود باشد  از باراني 

 كه  از پريروز  بر بال اش 

 و برگ هاي ساكن  بي حس  و  سنگ   زنجيرك بسته 

 مرغ  نشكسته بال  از بيست روز 

 بر بيضه هاي  گرم ا ش 

 خوابيده  بي قرار ، دلواپس 

 ركين اش  را بسازد     نديده تا شكل  خواب  ك

 و پاسدار  چهار آواز پس فردا باشد 

 و هشت پرواز  پسين فرداها 

 خوابيده  قلوه سنگ سفيد پايين  از هيچ گاه 

 كنار  خواب شيطنت  كودك 

 كنار  لبخند  موذي  بر لب هاي  كوچك 

 تا شكل  بيضه هاي  خاكستري تپنده  باشد  آن باال 

  آواز  و هشت پرواز و شكل  ساقط  چهار

 اين پايين 
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 آواز پسامدرن 

 
 شلنگ بينداز شاعر 

 و روي  مصراع هاي  در هم خليده ي  خود برقص 

 ديگر 

 رؤيا  براي  ما تره  هم خرد نمي كند 

 تا چه رسد به برگ هاي  معطر  نعنا 

 ديگر خيال  هم براي  ما تربزه خرد نمي كند 

   تازه ي  ريحان تا چه رسد  به برگ هاي

 خدا به قايق هاي  تاريك  به جزيره هاي  بي نام  سفر داده شده تا 

 شلنگ بينداز شاعر 

 انگار كن   تمام كودكان  افريقا  و هند 

 سير  كباب  جگر طاووسند 

 انگار كن  امريكا 

 توطئه  نمي كند  به مغز  و لباس يهودان 

 يا انگليس  به لباس  قديسان  جهان 

 پني ها  از اين پس  ماشين ها را و ژا

 با آب  اقيانوس  مي سازند  نه جگر زليخاي  زمين 

 و در خيابان هاي  تهران   رودهانه هاي  زالل جاري مي شود 

 شلنگ بينداز  شاعر 

 و روي  مصراع هاي در هم لقيده ي  خود برقص 

 اما 

 ورد اين چوب هاي  پوسيده زير بال  پروانه ها هم دوام نخواهد آ

 تا چه  رسد به پاهاني ديالق تو 

 شلنگ  بينداز شاعر 

 انگار كن  كه كويرها  سراسر چمنزار هاي  بهشتند 

 اما خدا براي  ما تره  هم خرد  نخواهد كرد 

 و انسان 

 يكسره  گرگور سامسا  است 

 و تو اگر  خودت را بكشي  هم 
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 نمي توان  از اين  ميز ميان  پذيرايي  باال بروي 

   خرده نان  فانتزيي   به شكم بكشي تا

 با اين همه  شلنگ بينداز  شاعر 

 و چون سگان آبي 

 هيزم  به راه  نهرها  انبوه كن 
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 حاال هم

 
 ترديد ندارم  همين  جا بود 

 كنار كنده ي  از بن بريده ي  همين بلوط 

 كه حاال   جراثقال ها 

    كنار جيك     خانه ي  جوجه كشي  راه انداخته اند كارخانه ي  شقايق  كشي

 حاال  هم تو كمي  دير آمده اي  فقط  و مي گويي 

 تقصير  خروس  نبود 

 آخر سرش  را بريده اند 

 كه ندارم .... و ساعتم هم   

 اما گلزردها و چكاوك ها 

 يك سره  به صداقت  تو گواهي  مي دهند 

 و رگ هاي من هم 

 رفته اي حتي حاال كه 

 با آن  ابرك سفيد مثل  ريش  چيني ها 

 باالي  حجم سفيد  جاري ات  جاري ، نم ريزان 

 اما تو اي  چكاوك  اي نواده ي آن خواناي  بااليي  قديم 

 تو شهادت بده كه من 

 بوسه اي  نگرفتم   به لبانم  اشاره نكن 

 فقط  كمي  تمشك  وحشي  خورده ام 

 و باد 

 س  به چشمم ريخته كمي  گرده ي  نرگ
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 درنگ در سفر 

 
 تندتر  از اين هم كه براني

 مي تواني  عبور زمين و ساكنان  حيرت زده اش  را 

 زير ركاب  خود ببيني 

 فرق تو اما 

 با اين قطار  ديوانه چيست   كه  انگار  سگ ها دنبالش  كرده  

 تونلي  در تونلي  مي گريزد 

 ه تند براني از پنجره ات هم  هر قدر ك

 مي تواني  اين رنگين هاي  خندان را ببيني كه دست تكان مي دهند 

 سفر به خير 

 فرق  تو  اما 

 با اين  آمبوالنس  پرده كشيده چيست 

 كه به سنگي ترين  شهرهاي  جهان مي رود ، انگار كه  از زلزله اي  نيامده ميگريزد ؟ 

 ساكن تر از اين هم كه باشي 

   رنگين فصل ها را مي تواني  عبور

 ز حاشيه ي  حصار  دير ات  ببيني 

 كه سالي  سه بار  به تو اجاق  و انگبين  و گندم مي دهند 

 و سالي  يك  بار ليمو  و برگ قهوه اي 
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 شاهد ها 

 
 عريان  مي روي  در آب

 و گمان  نمي كني  كه زالل   رونده  شهادت  نخواهد داد 

 تري  تو  مي خرامد و قويي  كه از شش م

 الل و بي رؤياست 

 اما  خيال كرده اي 

 نيلوفرها  از پشت نيزار  مي پايندت 

 و شب  كه به خانه برگردي  با لبان  كمي خونين 

 او خواهد گفت كه 

 بي گمان  تو آب نخوابيده اي  و فقط  تمشك  نخورده اي 
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 يار پنهان 

 
 غير از آن ده ها 

 بد سبد مي برند  شعر ها كه س

 به رؤياهاي  خود 

 و بازار  پر حرفي ها 

 يكي 

 در جايي  بي حرفي 

 نشسته  كه نه  از من مي گويد با من 

 نه از من با خود ، نه 

 غير از همه ي  مردگان  و زندگان 

 زنده دلي  دارم  جايي 

 كه با عصب هاي  خود براي  من ژاكت  مي بافد 

 او براي  خودم  طبلي و من از تپش هاي  

 غير از همه ي ديوانها 

 من دفتري  دارم جايي 

 در خود مي نويسد / كه همه ي شعرهاي  مرا خود 
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 ترانه ها 
1 

 اگر دلت بخواهد 

 با هر ترانه  به گريه ات  مي اندازم 

 تو شمعداني هاي  ليوانت  را سيراب كن 

 ي سوزد اما من دلم براي كاكتوس هاي  خودم م

2  

 تو  در ايوان  و تاالر  كوچكت  بگرد  و طره  به هر سو بيفشان 

 من در صندلي  چرمينه  پوشم  نشسته ام 

 تو به گلها  و تفلون ها فكركن 

 من به  موها  و بوسه هاي  پنهاني 

 اما 

 اين عصايي   را كه  روزگار به دستم داده 

 روزي 

 روبروي  سرايت  مي كارم 

 ر تا فقط  شع

 و گاهي  رطب  جنوبي  بدهد 

 و چكاوكي  كه باالي  نخل  سبز بخواند 

3  

 اين همه به شعرها  فكر نكن 

 روزي ، مثل موهاي  من 

 سپيد  خواهند شد 

 كه به جاي  قلم /  كمي  به دست  من فكر  كن 

 حاال عصايي  با خود  مي گرداند 

 مثل سربازي  برگشته  از جنگ 

 سر خود را كه قفط  زخم  بزرگ  

 هديه ، به خانه مي آورد 

4  

 افلياي  به صحنه برگشته 

 يهوده  مگو  كه مرده بوده اي 
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 چون مرمي  سپيد بر آبها  شناور بوده اي : يا به قول رمبو 

 از لب هاي  سرخ زنده ات چيزي نمي گويم 

 اما  گوش هاي تو  مي گويند 

  اي كه  از شور ني لبك  شبانان  بيشه ها  غش  كرده

 پس  

 اين همه  از بدگماني  هملت 

 به حيرت تظاهر نكن 

5  

 مگو كه نمي داني  چه مي خواهم 

 هر چند  مي داني  چه مي گويم 

 وقتي  به ترانه ها گوش  مي كني  در متن  حواس پرتي  مهمانان 

 گل هاي  زرد  پرده   هم 

 سرخ مي شوند  و سر به زير مي اندازند 
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 نوزه

 
 آري  هنوز من همان  سوار  بي اسب  صحراهاي  فراموشم 

 و روح  چهارپايي  كه دنبالم مي كند 

 فقط  از قلز طلسم  آويخته  در گردنم  مي هراسد ،  وگرنه 

 آري ، هنوز من 

 همان سوار  سرگشته ي  صحراهاي  ما بعد انفجار م 

 كه بي هراس  از  عقرب هاي  بزرگ  زرد 

 مي كوشم 

  رد سومين  بمب  عمل نكرده را تا

 در ماسه ها بگيرم 

 و روي پاپيروسي  ، باطل السحري 

 براي  روان  بيمار جهان بنويسم 

 آن گاه 

 اسب سفيد  باستانيم  را به سوتي  فرا بخوانم 

 از ميان  خاكستر سرد  زمان 
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 ساالر زخم ها 

 
   و شمايل آن درخت كه افتاد 

 بيه  افتادن كسي  بود چه  قدر  ش

 كه آمده  بود كوير  را جنگل  كند 

 اما 

 تكليف  تو اي  اسب همين بود 

 كه بي سوار  از تنگه برگردي  و عشيره  را به شيون  فراخواني ؟ 

 و اسب بي سوار  چه قدر شبيه  سوار  بي اسبي  است 

 تنها ميان حلقه ي  قاتالنش 

 خم هاي  خود خوابيده تا آن گاه  كه به تابوت  گلپوش  ز

 ناگاه شيهه كشان 

 اسبي  سياه فرابرسد 

 سم بكوبد  باالي  سر  ساالر  زخم ها  و به جوش  آوردن خون  طايفه را 

 با اين همه چه قدر اين تبر افتاده 

 يادآور آن سوار برخاسته است آن سرو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


