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  بي هيچ پاسخي

  اي آفريدگار

  با من بگو كه زير رواق بلند تو 

  ايا كسي هنوز 

  يك سينه آفتاب

  و يا يك ستاره دل 

 در خود سراغ دارد ؟

 با من بگو كه اين شب تسخير ناپذير

 ايا چراغ دارد ؟

  گريستنايا هنوز رأفت در خود 

 با مرد مانده است ؟

 با من بگو كه چيزي جز درد مانده است ؟

  با من بگو كه گوي بلورين چرخ تو

  ايا به قدر مردمك چشم هاي ما

 با گريه آشناست ؟

 ايا هميشه از تو مدد خواستن رواست ؟

  اي آفريدگار

  من آرزوي يك تن دارم 

  تا مشعلي برآورد از دل

 شيا آفتابي از جگر خوي 

  وان را چراغ اين شب بي روشني كند

  من آرزوي يك تن دارم

  تا گريه را رها كند از بند

  گريد بدين اميد كه باران اشك او

  آفاق را چو بيشه پر از رستني كند 

  من آرزوي يك تن دارم

  تا چشمش از زالل غم آلود آسمان 

  چيزي به غير اشك بجويد 

 چيزي شبيه گوهر شادي 

 ه سرمه ي بيناييچيزي شبي 

  وين خك بي تماشا را ديدني كند

  اي آفريدگار 

 با من بگو كه اين كس را آفريده اي ؟

  پاسخ نمي رسد

  اي بنده ي صبور 

 با من بگو كه حرفي ازين كس شنيده اي ؟ 
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  پاسخ نمي رسد 

  در آسمان ، صداي الهي نيست

  در خكدان ، به غير سياهي نيست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 -امدادي ب

  در آبي خجول آسمان

  پرنده اي صفير زد

 كجاست ، پس كجاست صبح ؟ 

  جواب دادمش 

  به روي بال هاي تو 

  پريد و صبح در نگاه من نشست
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 2 -بامدادي 

  دلم سياه نبود

  ولي درخت كه سر سبزي اش درخشان بود 

  ز پشت پنجره با سرزنش به من نگريست 

  آن نگاه لرزيدممن از برهنگي  

  سپيده پكترين گريه را به من بخشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  در نوميدي 

  شبانگهان كه شفق ، موج آتشينش را

 به صخره هي زمين كوبد از كرانه ي روز 

  به جي آن كه دل از آفتاب برگيرم

 گمان برم كه طلوعش ميسر است هنوز

  اگر رها كند ين باور شگفت مرا

   اميد بي فرجاماگر تهي شوم از ين

  چنان به سوي افق مي گريزم از دل شهر 

 كه آفتاب بسوزاندم در آتش خويش 

 مرا خيالي از ينگونه در سر است هنوز 

 ازين خيال ، چه سود ؟

  من آن اسير سيه روزگار اميدم 
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  من آن مريض شفاناپذير يمانم 

  وگرنه ، آه چرا در شبي چنين تاريك 

  باور است هنوز ؟ مرا به رجعت خورشيد ، 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نيزه اي در هوا

  از آسمان آبي چتري نساختم 

  تا در شب زمين

  از ازدحام باران ، بيرون كشد مرا 

  روحم هميشه چون تن كودك برهنه است

  سهمي كه از تولد بردم ، برهنگي است

  وين مرده ريگ عشق 

  مجنون صفت به خلوت هامون كشد مرا

  ستي سخن آغاز مي كنماز بيم ني

  كاهم كه در برابر آتش نشسته ام

  خكم كه گردباد به گردون كشد مرا 

  اي رهروي كه سر به گريبان كشيده اي

  اي رهرو غريب

  فرياد من برنده تر از نيزه در هواست

  هشدار تا ز پرده ي گوش تو نگذرد 

  بگذار تا بيفتد و در خون كشد مرا 
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 ميان مارازي 

  اي درخت: مي گفتم  

  جان من: مي گفت 

 آشيان بهاري ؟: مي گفتم  

  اگر بيايد ، آري: مي گفت  

 از بهار چه خواهي ؟: مي گفتم 

 از بهار ، جواني: مي گفت  

  از نسيم ؟: مي گفتم 

  نمي گفت 

   رازي در اين نگفتن است !آه اي نسيم 

  ايا درخت را چه هراسي است 

 نياز نهانش ؟از گفتن 

  ايا تويي كه با همه نرمي 

 قفلي نهاده اي به دهانش ؟

  شايد كه او اميد دويدن را

  بيم درنگ و شوق رسيدن را 

  پر سوي آفتاب كشيدن را 

  لب ناگشوده از تو طلب دارد 

  ايا تو ، راز او را نشنيدي اي نسيم

  پاسخ او دادي ؟ يا با سكوت ، 

 ي ؟يا با زبان برگ سخن گفت 

  آه اين زبان مشترك توست با درخت

  اي دوست: ايا به او نگفتي  

  من مي روم ، تو رفتن نتواني 

 منن مي رسم ، تو بر جا مي ماني 
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 اين نابرابري چه عجب دارد ؟

  بي رحمي اي نسيم

  من با درخت ، همدم و همدردم

  هم سبزم اي برادر ، هم زردم 

  من نيز ، آرزوي پريدن را

   آفتاب كشيدن راپرسوي 

  همچون درخت ، از تو طلب كردم 

  اما اگر درخخت ، كالمش را

  زير زبان برگ ، نهفته ست 

  من با زبان سرخم فرياد مي كشم 

  بي رحمي اي نسيم

 ايا زبان سرخ ، سر سبز را هنوز

 بر باد مي دهد ؟

 از اين خطر ، چه بك ؟ 

  اين حرف را درخت به من ياد مي دهد

   اي نسيمپس بشنو

  ما هر دو را به سوي بهاران بر 

  تا آفتاب رابشناسيم ، اي نسيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پيش از غروب

  باران ، گذشته است 

  خورشيد ، پاي سوخته اش را 

  در آب هاي سكن مي شويد 

  پاييز ، برگ ها را چون شعله هاي سرخ 

  در زير چكمه هايش خاموش مي كند 
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  ر انتهاي باغدر آن اتاق كوچك ، د 

  ساق بلند تو 

  در پشت روشنايي آتش ، برهنه است 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خورشيد واژگون

  شب ، چون زني كه پنجره ها را يكان يكان

  مي بندد و چراغ اتاقش را

  خاموش مي كند 

  يك يك ستاره ها را خاموش كردو خفت 

  سرخي در آسمان سپيد سحرگهان

  ار شيرگل هاي ارغوان را بر آبش

  تصوير كرد 

  بادي ، كتاب سبز درختان را 

  تفسير كرد 

  آنگاه ، در حرير چمن ، آتشي شكفت 

  آتش نبود

   قايق بود بر آب سبز دريا ، 

  خورشيد واژگون حقايق بود

  يا انفجار عقده ي تاريكي 

  در آفتاب سرخ شقايق بود
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  پرواز

  سفر ، كنايه اي از مرگ است

  همين كه بال هواپيما

  ترا ز خك به سوي پرنده ها راند 

  دلت به مرغ گرفتار در قفس ماند 

  تو در هواپيما 

  ميان عالم پيدا و عالم پنهان 

   نه در كمان زمان نه در كمند زميني ، 

 ز هست و نيست رهايي ، چگونه مي داني

 كه كيستي و كجايي ؟ 

  تو در هواپيما

  و نقطه ي پايانميان نقطه ي آغاز 

  ز رفت و آمد اين گاهواره در تابي 

  دل تو بيدار است

 ولي تو در خوابي

   چكامه ي شيوايي است سفر ،

 تو آن عالمت اعجابي

  كه گاه با همه خردي نشان تحسين است

  تو از ازل به ابد مي روي ، سخن اين است
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  خرمن

  با خويش مي ستيزم كاي سالخورده مرد

 پس كي ز خواب خردي بيدار مي شوي ؟ 

  ايا نديده اي كه زمين ، زير پاي تو

 سرسختي كهن را از دست داده است ؟ 

  ايا نديده اي كه دهان دريچه ات 

 از بيم ، در برابر ظلمت گشاده است ؟ 

  ايا نديده اي كه درختان و آب ها

  در هر شكاف ساقه و در هر شيار موج 

 قليد كرده اند ؟از چين گونه هاي تو ت

 زاغان شام ، سهم تو را ز فروغ روز 

 دزديده اند و پشت به خورشيد كرده اند ؟

 پس كي ز خواب خردي بيدار مي شوي ؟ 

  آن كس كه در من است 

  آن كودكي كه كارش پيوسته خفتن است 

  اي رفيق: مي گويد  

  ما باد كاشتيم

  ما را به خود گذار كه توفان درو كنيم
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 آهنگ خزاني

  آه اي انيس روزگاران قديم من

  اي ياد تو در تيره بختي هاي نديم من

  ايا خبر داري ازين رنج عظيم من 

   دل را جوان ديدن پيرنه سر ، 

  عقل كهن را در مصافش ناتوان ديدن 

  آه اي خداوند ، اي خداوند كريم من 

  بر من ببخشاي اين چنين را آنچنان ديدن

  ، كسي چون مست ، چون ميخواره مي گريددر من 

   بيچاره مي گريد بيچاره مي گريد دلم ،

 مي پرسي ايا از چه خاموشم ؟ 

  گر ديگر سخن بر لب نمي رانم! اي دوست 

  هرگز نشد گفتن فراموشم

  در خواب و بيداري 

  در گفتنم ، آري

 در گفتن و گرييدنم با خويش 

 سرگرم انديشيدنم با خويش 

  ن كسي پيوسته مي انديشد و همواره مي گريددر م 

  بيچاره مي گريد دلم ، بيچاره مي گريد 

  انديشه ام را عشله اي مي سوزد از بنياد 

  در من ، كسي ديوانه آسا مي كشد فرياد 

  اي آسمان خردسالي ، اي بلند اي خوب خوب 

  چون شد كه در آفاق تو ، جز آتش و آشوب 

   خورشيد و ماه اي دادچيزي نماند از آن همه

  در من ، كسي چون ابرهاي تيره ي آواره مي گريد 

  بيچاره مي گريد دلم ، بيچاره مي گريد 

  روح خزان در من فرود آمد

  با گيسواني از نژاد ابر و خكستر

  با ديدگاني چون غروب مهر ماهان ، تر

  با قامتي چون گردباد آلوده ي بس گرد

  ن برگ چناران ، زردبا پنجه اي چون واپسي 

   اين كه با پيراهن صد پاره مي گريد اين اوست در من ،

  بيچاره مي گريد دلم ، بيچاره مي گريد

  با من بگو ، اي نازنين مو سپيد من

 ايا خزان عمر ، كوتاه است ؟

  اي ياد تو زيباتر از بيم و اميد من 

 ايا بهاري تازه در راه است ؟ 

   هاي غربتم بيداراي مادر ، اي در خواب 

11



 ايا تواند بود ما را وعده ي ديدار ؟ 

  در من ، كسي چون كودك بي خواب در گهواره مي گريد

  بيچاره مي گريد دلم ، بيچاره مي گريد

  گهواره ، اي گهواره ، اي گهواره ي ايام

  اي خامي آغاز تو و ، اي پختگي انجام 

 من كودكم يا پير ؟ ايا پخته ام يا خام ؟ 

  خر بگو با منآ

 ايا به قدر شير مادر بايدم خون جگر خوردن ؟

  در من ، كسي چون شمع در هنگامه ي مردن 

  يكباره مي افرزود ويكباره مي گريد

  بيچاره مي گريد دلم ، بيچاره مي گريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دري به جنون

  وزد شب ها كه بر حريق افق باد مي

  خاموش مي نشينم چونبرف زير ماه 

   پرندگان سيه ، بال مي زنند در من ، 

  بر بالشان ، ترشحي از خون شامگاه 

  خواب سپيد من

  در زير بال هاي شب آغاز مي شود

  از خواب من ، دري به جنون باز مي شود 

  آنجا زني برهنه تر از مرگ ، گاهگاه 

  در كوچه هاي حادثه فرياد مي كشد

  ماهمن همچنان خموشم ، چون برف ، زير  
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  فتنه اي در شام

  شبي كه زلزله تاريخ را مسخر كرد

  ستون معرفت قوم بر زمين غلتيد 

  و طاق رفعت انديشه اش فرود آمد

  و گاو ، بال در آورد و بر كتيبه نشست 

  و نقش آدميان پايمال حيوان شد

  و خط ميخي بر جاي نعل حيوان رست

  گذشتشبي كه زلزله از كوچه هاي عقل 

  چراغ سرخ خطر راه را بر اونگرفت 

  و او به وسعت ويراني آنچنان افزود 

  كه كس شناني از آبادي نخست نجست 

  شبي كه زلزله در كاخ داد خانه گرفت

  ز جام عدل چنان مست شد فرشته ي كور

  كه زخمي از سر شمشير بر تر ازو زد 

  و كفه هاي هماهنگ ، زير و باال رفت

  تي ، سنجيده شد بلندي طبعبه سنگ پس

  كه دست سنگ قوي بود و پاي شاهين سست 

  شبي كه زلزله در چهره ها شيار افكند 

  بر استقامت ايينه ها شكست آورد 

  و نقش هيچ تنابنده اي چنان نشكست

  كه با شكستگي ارزد به صد هزار درست 

  شبي كه زلزله در پوستين خلق افتاد 

   شد از غم نانگرسنه چشمي جان بيشتر

  و آبروي غني را سرشك حاجت شست 

  شبي كه زلزله آمد ، چه فتنه ها برخاست
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  نماز شام غريبان به گريه انجاميد

  و آنكه نامش بر خاتم نبوت بود 

  چو ماه كنعان در چاه نابكاران رفت 

  و ماه نخشب بر ماه راستين خنديد

   در گرگ و ميش صبحدمان و دزد و چوپان ،

  ه حكم پيشه ي نو ، جامه ها بدل كردندب 

  و از دروغ ، سيه رو نگشت صبح نخست 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رندانه

  به چشم سبز تو نازم كه موج خواب در اوست

  چو برگ تازه كه سرمستي لعاب در اوست 

  ز پشت پلك تو تصوير مردمك پيداست

   كه نقش چراغ خواب در اوست خوش اين حباب ،

  رسيده بر لب من ه چون جان ،زبان تست ك

   كهش يريني شراب در اوست !به كام باد 

  مرا به موي پريشان خويش پنهان كن 

   سياه است و انقالب در اوست كه روزگار ، 

  مراد من ز چه پرسي به عشوه هاي كالم

   چون جواب در اوست سوال چشم تو گوياست ، 

  تنم به سوختن خويش در تو خرسند است 

  را درنگ چه سودي دهد ؟ شتاب در اوستت 

  تنت برهنگي ماه را به ياد آرد 

  كه چشمه سار درخشان ماهتاب در اوست

  فروغ آتش خونت ز پوست مي تابد 

  سپيده بين كه شكرخند آفتاب در اوست 
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  هزار بوسه نهم بر متيبه ي بدنت 

  كه نكته هاي دل انگيز صد كتاب در اوست 

  ش روشنت درياستبدين سپاس كه آغو

  پناه ده صدفي را كه شوق آب در اوست 

  آرم ز گير و دار جهان در تن تو روي 

  كه يك تن است و جهاني ز پيچ و تاب در اوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطي در انتهاي افق

 
  اي چهره ي تو كودكي من 

 ايا به ياد داري ؟

  در قاب كهنه اي كه به ديوار خانه بود

  نيزار ساحلي 

  ا آن پرنده هايش چون نقطه ، روي نيب 

  خطي در انتهاي افق بود 

  من در شب بلند خيالم

  با زورقي كه در دل آن قاب

  از سينه ي بر آمده ي آب مي گذشت 

  پاروزنان به ساحل ، نزديك مي شدم 

  آنگه ، تو مي رسيدي در هاله ي طلوع

  آسانتر از درخت آغوش مي گشودي ،

  م ، چون موج بر زمينمن در تو مي غنود

  كنون كه مي نشيني ، در قاب چشم تو 

 نيزار كودكي

  با آن ستاره هايش چون نقطه هاي شب
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  خطي در انتهاي زمان است 

   ديگر وين زورق نشسته به گل ، 

  چيزي به جز درنگ نمي داند

  دست كسش بر آب نمي راند 

  وقتي كه مي روي

  استدر قاب كوچكي كه به ديوار خانه  

  عكس تو ، خنده بر لب مي ماند 

  وين كودكي كه ديگر ، كودك نيست

  اندوهگين به ياد تو مي خواند

  اي چهره ي تو كودكي من

  گهواره ي عزيز تنت را 

  با الي الي ساعت بيدار سينه ات

  در خلوت تمامي شب ها به من سپار

  آه اي ز روزهاي سفر كرده يادگار 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  در تاريكيشهابي 

  شب ها كه روي بالكن كوچك

  سپيدم مي غلتم

  در چشم آسمان چه سياه است 

  گاهي ، ستارگان پركنده 

  اين پشه هاي فسفري شب

  نيش بلند و نازكشان را

  در ريشه هاي چشمم مي كارند 

  وز زهر نيش اين پشگان در من

  انديشه هاي سرخ ورم كرده 

  چون دانه هاي آبله مي خارند
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  حس مي كنم كه بالكن كوچك

  بر هيچ پايه تكيه ندارد

  چون زورقي بر آب ، روان است 

 دستم ز نرده هاي فلزيش 

  سرماي نيستي را مي نوشد 

  آنگه ، شقيقه ام را بر نرده مي نهم

  حس مي كنم كه زورق من ، زان پس 

  بر موج هاي خواب ، روان است 

  چه استدر خواب ، نرده ، لوله ي سرد طپان 

   چشم دارد چشمي به رنگ سرب اين لوله ، 

  در چشم لوله مي نگرم حيران 

  مي كوشم

  تا دست ديگرم را

  دستي كه از طپانچه ، گرانبار نيست

  سوي سپهر تيره برآرم

  زانجا ، ستاره اي را بردارم

  وان را بسان مردمكي زنده

  در چشم خشك لوله گذارم

  اما نمي توانم

  ناگاه

  ستي كه از طپانچه گرانبار استد 

  گوي ستاره اي را 

  در زير انحناي سرانگشتش 

  احساس مي كند 

   با اشاره ي انگشت وان گوي ،

  از جاي خويش ، لختي مي جنبد

  تير شهابي از افق مويم

  در آسمان خالي ، پرواز مي كند 

   خاموش مي شوم من در ميان ظلمت ، 

  اما هنوز ، بالكن كوچك

 با نرده هاي سرد فلزينش

 چون زورقي بر آب ، روان است
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  صدايي در شب

  تمام شب را ، در كوچه باغ ها گشتم

  صداي پاي درختان بود

  كه با چكيدن باران به گوش مي آمد

 صداي پاي درختان عاشقي كه هنوز

  ز باغ هاي خزان ديده كوچ مي كردند

   پريشان بود كالف ابر ،

   كالف سر اندر گم جهان بودم و من ،

  چو باد ، سر به درختان كوچه كوبيدم

 و خسته ، در پس ديوار خانه اي ماندم

  دريچه ، مردمك روشن چراغش را

  به زير پلك حريرين پرده اي پوشاند

  و من ، دو مردمكم را به اشك پوشاندم

  صداي مستي در كوچه باغ ها پيچيد

  برگيرمبر آن سرم كه سرم را از جاي 

 چو جام شيشه بكوبم بر اينشب سنگي

 كجاست سينه پر آفتاب ديواري

 كه تا بر آن بنويسم خطي به دلتنگي

  كالف ابر در انديشه ي گسستن بود

   بي دريغ مي باريد و آسمان خزان ،

  به بام خانه ي ويرانه اي كه در من بود
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  غروبي در شمال

 اران هنوزشير دريا خفته در آغوش نيز

 بيشه بيدار است از بانگ سپيداران هنوز

   نارنج سرخ آسمان را چيده است دست شب ،

 خون او جاري است از دندان كهساران هنوز

  با طلوع هر چراغي روز پرپر مي شود

 آسمان گلگونتر ست از چشم تبداران هنوز

   سر بر ميله هاي سرد باران مي زند باد ،

 ون تبهكاران هنوزمانده در زندان او همچ

   گويي خواب دريا را پريشان مي كند موج ،

 شير خواب آلود مي غرد به نيزاران هنوز

   كسي است امشب در من از دريا پريشانتر ، آه ،

 كز خيالش مي پريشد خاطر ياران هنوز

  حسرت تلخي است در كامش كه از مي خوشترست

 مستي اش خوابي است دور از چشم بيداران هنوز

 ريه ي ي مستانه اش در بزم هشياران چرا ؟گ

 نم نم باران خوش است آخر به ميخواران هنوز

 آه اين مردي كه در من مي خروشد كيست ، كيست ؟

 رسته از بندي ، در انبوه گرفتاران هنوز

  پرده را پس مي زنم ، مرغابيان پر مي زنند

 گوشه اي از آسمان ، آبي است در باران هنوز
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  در نور چراغ

  اين باد

 اين پنجه ي جادو

  اين دست شيطاني كه از آفاق هول انگيز مي ايد

 با آن سرانگشتان نرم ناپايدارش

  اوراق زرين درختان را تواند كند

  اوراق زريني كه روزي بر درختان زمردگون

  ايات سبز آشنايي بود

  در چشم سعدي دفتري از معرفت هاي خدايي بود

   با من تواند گفتاما چه كس

  كاين دست بي بازو

  دستي كه در نور چراغ از گوشه هاي ميز مي ايد

 دستي كه با رگ هاي آماسيده ي بيدار بيمارش

 با آن سر انگشتان زرد از دود سيگارش

  اوراق تقويم مرا بر مي كند ، از كيست

  اين دست بي بازو كه حس رأفتي در پنجه هايش نيست

  چون كور با انگشت مي خوانداوراق تقويم مرا 

   برگ خوانده را چون باد از تقويم مي راند آنگاه ،

  اي دير يا اي زود

  روزي كه اين سرپنجه ي بيداد

  اوراق تقويم مرا پايان تواند داد

 ايا كدامين روز خواهد بود ؟

 ايا كدامين روز خواهد بود ؟
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  دورنماي شهر

  دلي به ظلمت شب دارم

   به وسعت شهرغمي

   هزار چراغ از هزار خانه ي دور در آن ،

  فروغ فسفري يادهاي گمشده را

  به عابران خيابان عشق مي بخشند

   همه در زير چشم پنجره ها و عابران ،

  به حسرت از شب تاريك خويش مي گذرند

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شاعر

   مردي است در ژرفناي اينه ،

  گونه اشمردي كه با تخيل خورشيد

  دريا و آسمان را تصوير مي كند

  صبح را به سرخي آتش او ،

  بر مي كشد ز خرمن پر دود آسمان

  با اين چراغ ، شب را تسخير مي كند

  او ، آفريدگار بهار است

  انديشه هاي سبز جوان را

  از خك مغزهاي نيالوده

  تا داربست روشن آفاق مي برد

  ندوان را چو آفتاب ، سرازير مي ك

   شيره ي حيات گياهان را او ،

  در گردش نهفته ي پيچاپيچ
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  از پشت مويرگ ها مي بيند

  در جزر و مد موجش تأثير مي كند

   نبض بيقرار جهان را او ،

  چون مهره هاي كوچك تسبيح

  در دست كبريايي خود دارد

  هر جنبش رگش را تفسير مي كند

  او ، داستان خون شدن لعل را

   آهكي سنگدر تخمدان

  يا سرنوشت عشق صدف را

  از ابتداي نطفگي شن

  تا لحظه ي تولد مرواريد

  تقرير مي كند

  او ، كيمياي مهر بشر را

  بر لوحه ي فلزي تقدير مي زند

  تقدير مي درخشد و تغيير مي كند

   مردي است در ژرفناي اينه ،

  مردي كه گرچه چشم جهان بينش

  همتاي ديدگان خداوند است

  خط شكستگي را بر لوح اينه

  هرگز نخوانده است

  او ، جاودانگي را تعبير مي كند

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22



  رودكي و من هواپيما ، اسب ،

  اين همايون مرغ زيباي اساطيري

  استخوانخواري كه كنون آدميخوار است

  طعمه هايش را كه ما بوديم يك يك از زمين برچيد

  ناگهان برخاست

 كه رفتم در دل ماهييونسي گشتم 

  گم شدم در قعر درياي شگرف آسمان با او

 يا سليماني شدم بر گرده ي آن ديو درگاهي

  پركشيدم از كران تا بيكران با او

  در دل آفاق آرام شبانگاهي

 از شكاف ديده ي اين مرغ يا ماهي

  آسمان تيره را در البالي كهكشان روشنش ديدم

   بودآب بود ايا كه زير كاه پنهان

  رودي پريشان بود ؟ يا ميان ريگ ها ،

  رود گفتم ، رودكي آمد به ياد من

  او را بر فراز توسنش ديدم) يا تاريك ( در شب تاريخ  

  كز دل جيحون گذر مي كرد و اين ابيات را مي خواند

 آب جيحون با همه پهناش

  خنگ ما را تا ميان ايد

 ريگ آموي و درشتي هاش

  ايدزير پايم پرنيان 

  خويش را با او

  در ترازوي دقيق عدل سنجيدم

  روان بوديم هر دو از سويي به ديگر سو ،

   يال سيمين داشت مركب او ،

  مركب من ، بال پوالدين

  زير پاي مركب او ، آب جيحون بود

   آبي گردون زير بال مركب من ،

  زير پاي مركب او ، ريگ آموي و درشتي ها

  نگ درياها و كشتي هازير بال مركب من ، ر

  مركب او را كف امواج خشم آلود

  تا ميان مي آمد و ، زود از ميان مي رفت

   در كف سيمابگون ابر مركب من ،

   بيرون مي شد و تا بيكران مي رفت غوطه ها مي خورد و ،

  من نمي خواندم و ليكن رودكي مي خواند

 آب جيحون با همه پهناش

  خنگ ما را تا ميان ايد

 ريگ آموي و درشتي هاش
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  زير پايم پرنيان ايد

  رودكي مي رفت و اين ابيات را مي خواند

  رودكي ده گام صد ساله

  از من و از مركب من پيشتر مي راند

 رودكي مي تاخت با اسب سپيد سيمگون يالش

 من به دنبالش

   از خود بيخبر بوديم هر دو ،

  ما دو مجنون همسفر بوديم

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از بهشت ، با حوا

  اسبي در آفتاب دلم شيهه مي كشد

  اسبي كه يال او

  الياف كهربايي نور است در طلوع

   هالل سيمين در آتش شفق نعلش ،

  بانگش نداي زندگي و نعره ي هلك

 از پشت ، دختري است فروهشته گيسوان

  رويش به سوي اينه ي گرد آفتاب

  پشتش به سوي من

  خويش ، شرمنكنزد من از برهنگي 

 خورشيد بر برهنگي دخترانه اش

  مي تابد آنچنان كه چراغي در آبگير

  يا آنچنان كه نوري در برگ هاي تك

  سم مي زند به خك
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 صد ها نشان مادگي از ضربه ي سمش

   از خك مي دمد چون دانه هاي گندم ،

  در گندمش ، دو پاره ي خك و بهشت پك

 در جستجوي دانه ي شيرين گندمش

 چون خوشه اي جدا شدم از ساقه ي دمش

  افتادم از بهشت دل آسودگي به خك

  كنون ، بهشت خود را از دست داده ام

   دو باره از شكم خك زاده ام با او ،

  اين اسب بي عنان

  زيني به پشت دارد از چرم آسمان

  چرمي كه من بريده و بر او نهاده ام

   رو به آفتاب سحر شيهه مي كشد او ،

  ن ، چون سكوت ، در دل شب ايستاده امم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سنگي به شكل دل

  ساق بلند تو

  تصوير روزهاي بلورين است

  در چشمه سار كودكي من

  وقتي كه از بلندي مي آمدم به زير

  وقتي كه پاي سوخته ام را

  در آب هاي روشن مي شستم

  گام تو ، گام آمدن صبح است

 وزبا كفش هاي نقره اي نور

  در كوچه باغ هاي بهاران
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   دست دايه ي بخت است دست تو ،

  بر گاهوار زندگي من

  وقتي كه در نشاط جهان ، تاب ميخورد

  چشم تو ، مژده اي است از اينده

   النه اي است براي ستاره ها چشم تو ،

   پاسخي است به لبخند سرنوشت چشم تو ،

  آه اي هميشه دورتر از خورشيد

   كندر من طلوع

 در من چنان بتاب كه ايينه ام كني

  در من چنان بتاب كه آب روان شوم

  تا ناگهان تو دست بلورين خويش را

  در جستجوي پاره سنگي به شكل دل

 از آستين برآري و در سينه ام كني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عريضه

  آه اي بليغ سبز

  اي سهل ممتنع

  اي سوره ي نگاشته بر پرنيان شب

  وشته به لوح سحرگهاناي ايه ي ن

  اي چامه ي سروده به مدح چهار فصل

  اي دفتر گشوده بر اوصاف آسمان

  اي بر حروف موج تو ، هر مرغ نقطه اي

  هر قطره ، ايتي اي از پيام ابر تو ،

  اي از غم غياب و حديث حضور تو
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 هر لحظه بر صحيفه ي ساحل ، حكايتي

   اي فصيح اي سبز ،

  اي مطلع بلند تغزل

  اي معني عميق حماسه

  اي زادگاه واژه ي خورشيد

  اي تكيه گاه قافيه ي ماه

  اي ايت رسايي و شيوايي بيان

  اي بحر با دو معني و يك صورت

 اي محمل تباني الفاظ

 اي مجلس سماع معاني

  اي مفصل گسستن و پيوستن كالم

  اي معني شكستن اوزان

  اي جمله ي دراز درخشان

  اللين شرق و غربگنجيده در ميان ه

  اي حرف ربط جنگل با كوه و كهكشان

  اي شهر واژگونه ي آفاق

  با آن كتيبه هاي نگونسار

  با آن كتيبه هاي پر از شوكت و شكست

  پوشيده از خطوط و نقوش ستارگان

  اي آسمان سبز معلق

  اي هم تو طاق بستان ، هم باغ باستان

   اي عصاره ي جوشان اي شعر ،

   شيره ي جادويي حياتسيال تر ز

  در ريشه ي درخت

  در من ، طنين بانگ ترت را فرو فكن

   اي نجيب خروشان اي شير ،

  افشانده يال در وزش بادهاي سخت

 جسم مرا فروكش ، روح مرابنوش

 ناي مرا به دندان بخراش و برخروش

  زنجير انقياد مرا از زمين بكن

  وين زورق وجود هراسنده ي مرا

   طاليي خورشيد درشكنبر صخره ي

   اي خطر  اي خوف ، اي پستي ، اي بلندي ،

   اي خزر اي سبز ،

 

 

 

 

27



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از دور و از نزديك و از دور

 تو وقتي كه دور از منستي

  خيال تو از خلوت من

  ازين شامگاه زمستاني غربت من

 مرا مي برد تا دياري

 كه در آن طلوعي طاليي است آري

   هاي تو در دل شبطنين قدم

  تپش هاي قلبي است در آستان تولد

  عبور درختي ز مرز شكفتن

 تو چون در شب تيره ، رخ مي نمايي

 دري بر من از روشني مي گشايي

 تو چون مي نشيني مرا مي ربايي

 تو وقتي كه پيش منستي

 چراغي پس چهره داري

  چراغي كه خط هاي پنهاني گونه ات را

   مي نمايد ن ،چو رگ هاي برگي جوا

 تو وقتي كه پيش منستي

  فروغي در اعماق شب مي درخشد

  نسيمي در اقصاي شب مي سرايد

  تو وقتي كه پيش منستي

 زمين ، زير پايم نمي لرزد آري

   روشن زمين ، استوار است و آفاق ،
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 تو وقتي كه پيش منستي

  بهار است و ، خورشيد و ، ايينه و ، من

  ز پيكر خودتو چون جامه برگيري ا

  سراپاي ايينه ، چشمي است حيران

  تو چون مردمك ، بي قراري كه در او ،

  فراموش بادا ترا عزم رفتن

  اگر چند ، چون روي برتابي از خلوت من

  صداي تو مي ايد از دوردستان

  پيكر آبشاري در آغوش شب ،

 تو وقتي كه دور از منستي

  خيال تو از شامگاه زمستاني غربت من

 را مي برد تا دياريم

  آري كه در آن طلوعي طاليي است ،

  روح بهاري تو ،

 

 

 

 

 

 

 

  توفان نوح

  مشتي شكوفه را 

  بر آب ريختم

  يك آسمان ستاره پديد آمد

  پس ، زورقي به كوچكي دست

  از كاغذي به نازكي برگ ساختم

  وز موم ناخدايي كوچكتر از خدا

  بر آن گماشتم

  او زورق مرا

  به دور بردبا خود

  تا آن شكوفه ها 

  تا آن ستاره ها

  تا آن جزيره هاي پر از عطر و نور برد

  نزديك هر كدام ، زماني درنگ كرد

  گفتي كه با يكايك آن جمع ، آشناست
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  آنگاه بادي از افق باختر وزيد

  زورق ، حباب وار ، نگونسار شد بر آب

  وان ناخدا ، عنان به كف موج ها سپرد

   جهان كوچك من خالي از خداستكنون ،

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شام بازپسين

  باد از كرانه هاي شب ناشناخته

  بوي تن برشته ي مردان را 

  بر سفره ي گشاده ي ما مي ريخت 

   جام هاي خود را بر هم نواختيم ما ، 

  اما ، سبوي ايمان درما شكسته بود 

  ما ، هيچ يك به چهره ي هم ننگريستيم

  ما ، لقمه هاي خونين در كام داشتيم 

  هر لقمه ، بغض گريه ي ما بود 

  كز ضربه هاي خنده ي بيگاه مي شكست 

  ما ، در طنين خنده ي خود مي گريستيم 

  در شبي كه بوسه خيانت بود ما ،

  سيماي مهربان و سرسبز دوست را 

  در هاله ي سپيد نبوت 

  با آن زبان سرخ تر از شعله سوختيم 

  ما ، عشق را به بوسه ي نفرت فروختيم 

  ما ، يار را كه نعره ي حق مي زد 

  در پاي داردوزخي دشمن 

  با سنگ بي تميزي آزرديم 

   بايزيد را به يزيدي گماشتيم ما ،

  ما ، پارساتر از همه ناپكان 

  ناخن به خون دوست فروبرديم 
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  ما ، كرسي بلند تفكر را 

  مانند نه سپهر معلق 

  ر زير پاي لنگ تملق گذاشتيمد

  ما ، برج ها ز جمجمه ها برفراشتيم

   فتحنامه ها به كفن ها نگاشتيم ما ، 

   كورديدگان ما ، 

 در جستجوي جوهر دانايي

  انگشت هاي كورتر از دل را

  بر واژه ها و خط ها لغزانديم 

  چندان كه نام هفت خطان زمانه را 

  مبرجسته تر ز خال بتان خواندي 

  خشت ها بر آب زديم آري ما ، 

  ما ، سنگ ها به اينه افكنديم

  ما ، گور دختران فضيلت را

  مانند تازيان بيابانگرد 

  در شوره زار جهل و جنون كنديم 

  ما ، الشه هاي خود را بر دوش داشتيم 

  دانه هاي اشك و عرق را ما ، 

  در كشتزار خوف و خجالت 

  مي كاشتيم و مي درويديم

  ما ، روح را به خدمت تن مي گماشتيم

   در قمارخانه ي تاريخ ما ،

  ميراث نسل هاي كهن را

   باخته بوديم چون ننگ و نام ، 

   لذت اسير شدن را ما ،

  در دام اقتضاي زمانه 

  چون طعم مي ، شناخته بوديم 

  در آسمان ، طاليه ي صبحي عيان نبود 

  زخم عميق خنجر خورشيد 

  گار كهنه اي از ساليان دورچون ياد 

  دل هاي سرد ما را مي سوزاند 

   گياه عافيت ما را باران ،

  با ريزش مدامش مي پوساند

  ما ، ريزه خوار خوان زمين بوديم 

  ما ، پاره هاي پيكر ياران را 

  در كاسه هاي خون زده بوديم 

  در شب سياه يهودايي ما ، 

  مهمان شام بازپسين بوديم 
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 مكث عكس

  اينه بيدار است: ترديد نيست 

  ايينه اي كه ساعت شماطه ي مرا 

  با ضربه هاي زنگش تحقير مي كند 

  با هر تكان عقربه ، خطي در اينه

  رقص دقيقه ها را تصوير مي كند 

 طيفي ز نقش هاي پياپي 

  بين دو قطب نيمرخ و رخ گشاده است 

  عكس مرا در اينه تكثير مي كند

  در نگاه روشن ايينهمن 

  خود را چنانكه هستم مي بينم 

  پوشيده و برهنه و خام و گداخته 

  پوشيده چون اميد سحر در شب جهان 

  عريانتر از تولد خورشيد 

  خام آنچنان كه خالق در خلقت درخت 

  كامل بسان صنعت هر چه ساخته

  ايينه اين دو گانگي ناگريز را 

  كندبا حيرت نگاهش تفسير مي  

  انديشه مي كنم كه چه خواهد شد 

  گر ناگهان در اينه اين تصوير

  ثابت تر از فسيل شود در دل زمين

  آه اين خيال شوم ، مرا پير مي كند 
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  دعايي در طلوع 

  در شب قطبي چگونه اي ؟ !اي سرخ پوست  

 ايا سكوت اين شب ظلماني 

 چشم تو را به خواب گران برده ست ؟ 

 يا سردي سياه فراموشي 

  سوداي روزهاي سپيد گذشته را

 در ذهن هوشيار تو افسرده ست ؟

 ايا دگر به ياد نداري

  آن ظهرهاي روشن مرداد ماه را 

  وقتي كه از دهان درخشان سرخ تو 

 برق بنفش قهقهه اي مي تافت 

 بر روكش طاليي دندانت ؟

  وقتي كه آسمان و زمين مي سوخت 

 پنهانت ؟از آتش تنفس  

  در شب قطبي ، كدام دست! اي سرخپوست 

 خون تو را به صخره ي يخ پاشيد ؟ 

  اي خفته در حصار شب دشمن

  هرگز به روز حشر نيازت نيست 

  بيدار شو به بانگ دعاي من 

  با آن كاله پوستي پردار

  بار دگر ، قيام كن اي خورشيد
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  تصوير ديگر 

  در زالل بركه ي سكنگرچه نرگس نيستم تا  

 يا در آب چشمه ي جاري 

  عكس خود را بينم و مبهوت بنشينم 

  ليك خود را بيش ازو بازيچه ي ايينه مي بينم 

 صبح امروز اين حقيقت را مسلم يافتم ، آري

  خيره در تصوير خود بودم 

   نقاشي است بد فرجام فكر من مي گفت كاين ايينه ،

  در هنر يكتا ولي نكام

  ر گمنامي به نامش خورده از بي مهري اياممه

  انتقامش را ز ما خواهد گرفت آرام

  با قلم موي زمان ، تصوير ما را آنچنان تغيير خواهد داد

   ويران گردد از بنياد كز جواني هر چه در ياد است ،

  با چنين انديشه ، چيني بر جبين خويش افزودم 

  آه ، شايد در ضمير صاف ايينه

   بودم كه نقش خويش را بر آب مي بيندنرگسي 

  يا كهنسالي كه تمثال عزيز نوجواني را 

  واژگون در قاب مي بيند 

  ناگهان در بركه ي شفاف ايينه

  چشمه اي آشوبگر جوشيد

  عكس من صد پاره شد ، هر پاره را موجي فرو پوشيد 

  چشم من ، گويي كه اين هنگامه را در خواب مي بيند 

  گرلحظه اي دي

  پاره هاي عكس من ظاهر شد از اطراف ايينه 

  جمع شد ، تصوير ديگر شد 

   گويي چشم پيشين بود چشم ، 

  گونه ، گويي گونه ي ديرين 

   با تصوير اول نابرابر شد ليك در تركيب ،

  هر چه در بيگانگي كوشيد

  با من از او آشناتر شد 

  من در آن تصوير ، سيمايي نجيب و نازنين ديدم

  آه ، سيمايي كه موهوم است اما جز حقيقت نيست 

  در دل چشمش ، هزاران چشم شوخ شرمگين ديدم 

  آه، چشماني كه در ابعاد تنگ هيچ صورت نيست 

  من در آن تصوير ، مهر و كينه را با هم قرين ديدم
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  گرچه اين اضداد را هرگز به صورت ، هيچ وحدت نيست 

  من در آن ايينه ي روشن 

  حگاهان اين چنين ديدمصب 

  ليكن كنون ، شامگاهان است 

  بركه ي ايينه ، همچون صبح رخشان است

  هيچ آشوبي در اعماقش نمي رويد

 من اگر گامي گذارم پيش 

  عكس رخسارم در آفاق زاللش باز خواهد تافت 

  ليك با من ، آن ضمير خفته ي بيدار مي گويد 

 جود خويشگرچه نرگس نيستي ، اما غريقي در و 

  چشمه اي بايد كه در ايينه يا در سينه ات جوشد

  چشمه اي بايد كه موجش عكس رويت را فرو پوشد

  تا به جاي خويش آن سيماي پك پرتو افشان را تواني يافت

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مرثيه ي بهار

  نوبهاران كو ، كه با خود بوي باران آورد

  خرم آن باران كه بوي نوبهاران آورد 

  نونهاالن چمن از تشنگي خشكيده اند 

 زانكه ابري نيست تا يك جرعه باران آورد 

  نم نم باران اگر خوش بود بر ميخوارگان 

  يادش كنون اشك در چشم خماران آورد
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 با نسيم نغمه خوان برگي نمي ايد به رقص

  باد اين سامان ، سكون در شاخساران آورد

   را كه بادبايد اندر قصه ها ديد اين كرامت

  در سكوت شب ، سرود آبشاران آورد 

  در همه آفاق عالم ، اختري بيدار نيست

  ماه كو ، تا نامي از شب زنده داران آورد 

  شب چنان سنگين فرود آمد كه يك تن جان نبرد 

  تا خبر از كشتگان زي سوگواران آورد

  چشمه پنهان گشت و ما در تيرگي حيران شديم 

  تا نشان از رستگاران آورد  خضر بايد ، 

  باغ را تا شمع سرخ الله ها روشن شود

  مشعلي بايد كه برق از كوهساران آورد

  خانه خالي شد و ليكن منزل جانان نشد 

  حافظي كو ، تا اسف بر حال ياران آورد

  خانه ويران است و پرسد خواجه حال صور 

  نقش ايوان پاسخ از صورت نگاران آورد

  ند است و بيم معني از ديدار اولفظ ، در ب

  شاعران را در شمار شرمساران آورد

  كاشكي خورشيد بيداري برآرد سر ز خواب

  در شب مستان ، سالم از هوشياران آورد 

  كاش برقي برجهد از نعل اسبي بي سوار 

  ورنه اسبي نيست تا بانگ سواران آورد 

  گرنه طوفان بال برخيزد از آفاق دور

  ت كي گذر بر كشتزاران آوردابر رحم 
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  چراغي در شب دريا

  باري به دوش داشتي از دور دست ها 

  باري پر از غرور و درستي 

  باري كه دسترنج كمال و كالم بود

  تصويري مي كشيدي بر پرده ي سپيد

 تصويري از هميشه و هرگز

   نقش تمام بود تصوير ناتمام تو ،

 با لفظ ناشناسافسانه مي سرودي 

 لفظي نقابدار معاني 

  بدرود در كالم تو ، عين سالم بود

 در لحظه ي هجوم جواني

  زخمي به سينه يافتي از هجر آفتاب

  زخمي كه لطمه هاش پس از التيام بود

 شب را هميشه دشمن خود مي شناختي

 اما ، به نيروز ميانسالي 

  مغز تو را ستاره مسخر كرد 

  د ، اين انتقام بوداين انتقام شب بو 

  آه اي برادر ، اي به سفر رفته

  گويي ترا ز بندر پنهان صدا زدند 

  شايد كه گمرهان شب دريا

  حاجت به نور سرخ چراغ تو داشتند 

  آري ، چراغ قلب تو ياقوت فام بود 
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  در باغ سبز

  شب از گريه ي ابر ، مست است و ماه 

 ن خويشفروبرده سر در گريبا

  به كردار شب ، باغ چشمان او

 ندارد چراغي در ايوان خويش

  در باغ سبزي است مژگان او

  كزان جز به سرگشتگي راه نيست 

  درين باغ ، شب بي چراغ است و ، كس 

  از اعماق تاريكش آگاه نيست

  اي مرد شوريده بخت: به خود گويم 

 نظر چند دوزي بر آفاق باغ ؟ 

  كه دلخواه توستنمي يابي آن را  

 چه مي جويي از اين شب بي چراغ ؟

  بهل تا بگريد دل تنگ ابر

 بر اين باغ غمنك بي روشني 

  كه تقدير او نيست جز آنچه هست

 در بسته و نرده ي آهني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خطبه اي براي آب

  آه اي زالل گرم

  اي روح آفتاب 

  اي جوهر تجلي الماس و اينه

  آتش مذاباي آهن گداخته ، اي 

  از دگمه هاي مخملي سينه هاي نرم

  رفتار كودكانه ي خود را مكن دريغ
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  بگذار تا دهان تر شيرخوار تو

  زان دگمه ها بنوشند شير بلوغ را 

  آنگاه ، با لبان كف آلوده بستر

  از سينه هاي شسته ، لعاب فروغ را 

  بگذار تا خشونت ديوانه وار تو

  انه هاچنگ افكند به منحني لخت ش

  باشد كه نيش ناخن تيزت به جا نهد

  بر شانه هاي سرخ تر از مس ، نشانه ها

  بگذار تا در افكند از لرزه مورمور

  سر پنجه ات به طاسك لغزان گوشتين

  بگذار تا نوازش انگشت هاي تو 

  جاري شود ز ساق فروهشته برزمين 

  بگذار تا رسوخ كند موج هاي تو

   در او هست و مار نيستدر النه اي كه پونه 

  وانگه بر آن دو قرص بلورين فروتند

  ابريشمي كه هيچ در او پود و تار نيست 

  بگذار تا كه شيطنت كودكانه ات

  چندان شود كه دست به زلف زنان زند 

  هر طره را به گرد گلويي در افكند 

  تنگ آنچنان كشد كه نفس نيز بشكند 

   آبتا سر فرو برند پري پيكران در

  تا الشه هاي خيس بگندد در آفتاب 

  آه اي زالل گرم 

  اي آتش مذاب 
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  نقشه ي طبيعي

   پاره اي ز پيكر عريان خك بود او ، 

  خك سپيد نرم 

  با آن دو تپه اي كه در آغوش آفتاب

  مي سوخت گرم گرم 

  با آن دو رودخانه ي بازو

  جاري به سوي دره ي آزرم 

 ي كه سبزه ي نمنك انتهاشآن دره ا 

  از چشمه اي به سرخي لبخند رسته بود 

  من ، در غروب دره ي تنگش گريستم

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شبي در كارگاه تنديسگر

  انديشه و تيشه ام مهيا بود 

  چون لوح و قلم ، كنار يكديگر 

  وان سنگ سپيد ، روبروي من

  تا پيكري از دلش برآرد سر 

  ن بودآن لحظه ي پك آفريد

  آن لحظه ي تالي خدا بودن 

  با هستي كائنات پيوستن 

 از عالم خكيان جدا بودن 

  چون تيشه ي من به فرق سنگ آمد

  از دست كسي دو ضربه بر در خورد 

 بليس نباشد اين كه مي ايد ؟

  اين گفتم و خنده بر لبم پژمرد 

  انديشه كنان به سوي در رفتم
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 يا شيطان ؟تو كه اي ، فرشته اي : گفتم 

  من خالق آدمي دگر هستم

  سرخم كن و مزد طاعتت بستان 

  در چون دهنم گشوده ماند از بهت

 او آمده بود و شمع در دستش

  فرشته است و شيطان نيست: دل گفت  

  او بستش در از پي او دويد و ،

  بر توده ي سنگ تكيه زد خندان

 گفتا چه درين جماد مي جويي ؟ 

  اينك: خنده گفت آدم به : گفتم  

 حواست برابرت ، چه مي گويي ؟ 

  پس ، بهشت اينجاست: فرياد زدم كه 

  از بهشت بيزارم: ناليدكه  

  برگير مرا و بر زمين افكن

  تا دل به گناه عشق بسپارم

   عريان كرد آنگاه ، تن از حرير ،

  مرا بيافرين از تو: گفتا كه 

  آن حرمت زاهدانه را بشكن

  عاشقانه را بشنووين خواهش 

  شمعي كه به كف گرفته بود افسرد

  من تيشه ز دست خود رها كردم

  آنگاه تن برهنه ي او را

  با خون و خيالم آشنا كردم

  از كالبدش ، گلي فراهم شد

  آغشته به مهر ، چون دل آدم

 از حد جمال محض ، لختي بيش

  وز حد كمال عشق ، چيزي كم

  چون پيكر تازه اش پديد آمد

  ديدم كه به هر چه هست مي ارزد 

  چون دست به گوي سينه اش بردم 

  ديدم كه ز فرط لطف مي لرزد

  سر در بر او به سجده خم كردم

  هنگام نماز صبحگاهي بود

  او شمع به شام تيره ام آورد

  بخشايش روشن الهي بود
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  فصل پنجم

  برف خيال تو 

  در دست هاي دوستي من

   از دمي نماندبيش

  اي روح برفپوش زمستان

 پنداشتم كه پيك بهاري

  پيراهنت به پكي صبح شكوفه هاست

  پنداشتم كه مي رسي از راه

  فرخنده تر ز معني الهام

 در لفظ زندگاني من ، خانه مي كني

  پنداشتم كه رجعت سالي

  از بعد چهار فصل 

  با بعثت خجسته ي خورشيد 

  در شام جاهليت يلدا

  تو فصل پنجم عمر دوباره اي اما ،

  اي روح سردمهر زمستان

  ديگر از آن طلوع طاليي چه مانده است

 جز اين غروب زرد ؟

 روز خوشي كه ديدم ايا به خواب بود ؟ 

  شب با هزار چشم

  خواب خوشي بود روز تو: خندد به من كه 

   آفتاب بود روزي كه شمع مرده در آن ،
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 يخانه تكان

  زمين ، زمين تر است امشب

 هوا ، هواي زمستاني 

  دلي به ظلمت شب دارم 

 غمي به وسعت ويراني 

  كسم به در نزند انگشت

  جز اين درخت پريشان حال 

  كه سرنوشت مرا دارد 

 شب برهنگي اش در پيش 

  خزان پيري اش از دنبال

  كسم به شيشه نكوبد مشت

  به غير ماه سراسيمه 

   تماميتكه در شكوه 

  شكسته مي شود از نيمه 

 به بانگ پاي كه دارم گوش 

 ميان مستي و هشياري؟

  كه در رواق سرم پيچيد 

 صداي ساعت ديواري

  چراغ را نتوانم كشت

  كه صبح پنجره ، روشن نيست 

  به هيچ سو نتوانم رفت 

  اگرچه جاي نشستن نيست

  چنان در اينه تنهايم 

  كه غير خويش نمي بينم 

  جستجوي كه برخيزم ؟به

 در انتظار كه بنشينم ؟

  ز صبح پنجره نوميد

  خوشم به باد كه خواهد خواند 

  تو ، گرد خانه تكاني ها 
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 در آستانه ي نوروزي

  ترا از اينه خواهم راند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطبه ي نوروزي

  نخستين شب فروردين! شگفتا 

  بزاد از پسين روز اسفندماه 

  قفس سال راحريق شفق ،  

   زاد در خرمن شامگاه ز نو ،

  ازين شب كه بوي زمستان در اوست

  نيايد بهاران نو ، باورم 

  اال اي درختان تاريك شب

  من از روح باران پريشانترم

  شما لرزه هاي تن خويش را

 فرو مي تكانيد در هم هنوز 

  من اما ، ز سوز زمستان دل

 نيفشرده ام ديده بر هم هنوز

  اي درختان تاريك شباال 

  شما در نخستين دم كائنات 

  زمين را به زير قدم داشتيد

  زميني چو پايان شرطنج ، مات 

  شما چون سپاهي به هنگام فتح
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  به هر گام ، بيرق برافراشتيد

  ولي چون به گوش آمد آواي ايست

  همه ، پاي خود در زمين كاشتيد 

  چو در پيش تقدير زانو زديد

  ان دست ياري گرفتشما را جه

  شما چاره را در سكون يافتيد

  مرا دل ، ره بيقراري گرفت 

  شما را سكون گر دل آسوده كرد

  مرا بي قراري ، مرادي نداد

  زمين چون مرا مست خورشيد ديد

  به نامردي ام بند برپا نهاد

  هم كنون شما در پسين روز سال

  من اندر نخستين شب فروردين 

  ا ، يكي بي بهار ام درختيم ، 

  يكي ، گل برآورده از آستين 

  بگوييد تا صبح ارديبهشت 

  برايد ز آفاق تاريك من

  مگر بركشد غنچه ي آفتاب

  سر از شاخساران باريك من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سفيد و سياه

  اي شما ، پرندگان دور

  ساليان سبز 

 ساليان كودكي 

  ساليان سبزي ضمير و سبزي زمين
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  دسالي من و جهانروزگار خر

  ساليان خكبازي من و نسيم 

  تيله بازي من و ستارگان

  تاب خوردن من و درخت با طناب و نور

  اي پرندگان جاودانه در عبور

 ساليان سبز ، ساليان كودكي

  ساليان قصه هاي ناشنيده اي كه دايه گفت 

  قصه هاي ديو قصه هاي حور

  ساليان شير و خط و ساليان طاق و جفت 

  ساليان گوجه هاي كال و تخمه هاي شور 

  ساليان خشم و ساليان مهر 

  ساليان ابر و ساليان آفتاب

  ساليان گل ميان دفتر سفيد 

  پر ميان صفحه ي كتاب

  ساليان همزباني قلم 

  با مداد سوسمار اصل 

  ساليان جامه هاي كازروني چهار فصل

  چهره هاي ساده ي عروسكي 

  ساليان سبز 

 اليان كودكيس 

 ساليان رفتن علي كنار حوض

  طوطي رضا 

 آش ، سرد شد

  سار از درخت پر كشيد 

 ساليان فتح رستم و شكست اشكبوس 

  جنگ موش و گربه ي عبيد 

 بوي جوي موليان رودكي 

  ساليان صبح خيزي بزرگمهر 

 كامراني برادران برمكي

  ساليان سبز 

 ساليان كودكي

  سهساليان باغ بي درخت مدر 

  تركه هاي تازه ي انار 

  دست هاي كوچك كبود 

  ساليان خنده و سالم و بازي و سرود

 ساليان آن كالس درس

  آن دژ گشاده بر طاليه ي افق 

  آن در گشوده بر سپيده ي بهشت 

  ساليان آن يگانه تخته ي سياه 
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  با گچ سفيد سرنوشت 

  ساليان خامي خيال

  ساليان پكي سرشت 

  دگان دوراي شمار پرن

 ساليان بي نشان كودكي 

  ساليان مهرباني خدا 

 من كجا ، شما كجا ؟

  من دگر نه آن كسم كه پيش چشم اوستاد

  بر جبين تخته ي سياه ، داغ واژه ي سفيد مي نهاد 

  حاليا ، منم كه در حضور سرنوشت 

  با سر سفيد ، شرمم ايد از سياهي سرشت 

   نگاهمي هراسم از سوال و مي گريزم از

  با لب خموش ، مي رسم به انتهاي راه

  آري اي پرندگان ساليان دور 

  اي ستارگان آسمان صبحگاه

   اين منم بنگريد 

  بر ضمير لوحه اي سفيد 

  نقش نقطه اي سياه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شهر رمضان

  شهر از فراز بام هويداست 

  پاييز ، برگ هاي درختان را 

  ده استبا دست هاي لرزان اوراق كر 

  چشمش هنوز در پي هر برگ مي دود 

  باران ، نوار پهن خيابان را 

  چون كفش عابرانش ، براق كرده است 

  وز هر دو سوي ، حاشيه ي اين نوار را 
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  دندان برگ هاي خزان خورده مي جود

  انواع سوسك هاي فلزين ، بر اين نوار

  همواره از دو سوي روانند

  اناين رهروان زنده ي بي ج

  با چشم هاي گرد درخشان 

  با شاخ هاي نازك نوراني 

  بي اعتنا به آدميانند 

  من ، از فراز چتر درختان 

  همراه اين نوار نگاهم را 

  تا دور مي فرستم 

  آنجا كه خانه هاي پركنده

  مانند جعبه هاي پر كبريت 

  در پنجه ي حريق خزانند 

  آنجا كه نورهاي پس پرده

  مگهانندسيگارهاي شا

 آنجا كه روشنايي چشمك زن چراغ

 سر فصل رفتن است و سر آغاز آگهي

  آنجا كه عمر آدمي و قامت درخت

 در پيشگاه منزلت آسمانخراش

 رو مي نهند از سر خجلت به كوتهي

  آنگه ، من از فراز درختان دور دست

  بار دگر به سوي خود آرم نگاه را 

  در آستان ، نظاره كنم شامگاه را 

  بينم كه زير بارش ابر سياه مست

 شهر از صدا پر است ولي از سخن ، تهي

  بانگ اذان به گنبد افلك مي خورد

  اما ، كالم حق

  خك مي خورد در انزواي خانه ي من ، 
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  سفرنامه

  طياره ي طاليي خورشيد

  چرخي زد و نشست 

  من با شفق پياده شدم در فرودگاه 

  هاي جوان در دو سوي راهآنگه ، درخت  

  صف ساختند و پاشنه بر هم نواختند 

  ما ، در ميان هلهله ، تا شهر آمديم 

 مهمانسراي شهر پس از هرگز

  در انتظار آمدن ما بود 

  ايوان او ، بلندترين جا بود 

 رو به سوي شهر ، در ايوان قدم زديم ما ، 

  چون شب فرا رسيد ، شفق ، شب به خير گفت

  ه ، در من آن شبح مست خوابگردآنگا 

  چون روح شب شكفت

  با پاي او ، قدم به خيابان گذاشتم

  از عابري شتابان ، پرسيدم 

  چه ساعتي است ؟ !آقا  

  او در جواب گفت 

  از ظهر ، يك دقيقه گذشته ست 

  آغاز شام بود 

  كدام ظهر: گفتم  

 ظهري كه زندگي را تقسيم مي كند ؟ 

  هگذران دوختم نگاهبر چهره هاي ر

  اينان ، معشاران كهن بودند

  همسايگان خانه ي من بودند

 در شهر دوردست جواني 

 شهري چنان كه افتد و داني

  اما به چشم حيرت خود ديدم

  كز پشت پوست ، خامه ي صورتگزمان

  سيماي پيرشان را ترسيم مي كند 

  مستي كه عينكش را بر سر نهاده بود

  روشاندر كوچه ي كتابف

  نام كتاب ها را مي خواند و مي گذشت
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  عينك ، خطوط ذهني او را

  برجسته مي نمود 

  من ديدم آنچه در سر او نقش بسته بود 

  تقويم پاره پاره ي ايام 

  فرجام روز و فاجعه ي شام

  سوداي سرنوشت و سرانجام 

 در پرتو چراغ ، زن پير روسپي 

  ودچون شيشه ي شرابش ، در هم شكسته ب

  بر من نگاه كرد 

  در پشت چشم او 

  دوشيزه اي جوان به تماشا نشسته بود 

  مردي كه كودكي را بر سينه مي فشرد 

  مي آمد و تمام اندام فربهش 

  در سايه ي حقيرش مي گنجيد 

  وان سايه ي حقير 

  طفلي صغير بود كه از خواب جسته بود

 در شهر دوردست جواني

  ا گشتمبا جامه دان خاطره ه 

  چون شب ز نيمه نيز فراتر رفت

  با آن شبح به خانه قدم هشتم 

  در آستان خانه ، شبح ، شب به خير گفت

  فردا سپيده دم 

  طياره ي طاليي خورشيد

  آماده ي صعود و سفر بود 

  من آمدم ز شهر به سوي فرودگاه 

   در دو سوي راه اما ، درخت هاي جوان ، 

   نساختندپايي نكوفتند و سرودي

  زيرا كه در كنار من اين بار 

  بيگانه اي به نام سحر بود

   مرا رفيق شفق مي شناختند وانان ، 
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  شب

  آتش در آب هاي روان بر فروخت ماه

  برخاست باد و آتش تندش فرونشست

  اما ، در آب سكن زير درخت ها 

  عكسي فكنده بود كه پيوسته مي گسست 

   ، به گريه بار سفر بسته بود و ، شبباران 

  در بستر گشوده ي او خفته بود مست

  تا برتن برهنه ي او خيره ننگرد 

  دست درخت راه نظر بر ستاره بست 

  دست درخت را

  در دست خود فشردم ، رگ هاي او شكست 

  مهتاب ، عمر شب را در شيشه كرده بود

  چون شيشه بر زمين زده شد ، آفتاب رست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ايينه

  لب هايش آشيانه ي آتش بود

  با شعله هاي بوسه و دندان
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  رقصي درون جامه ، نهان داشت

  چشمي به سوي اينه ، خندان 

   نياز نمايش بود هر ناز او ، 

  صبح از شكاف پيرهنش مي تافت

  شب ، غرق در سجود و ستايش بود

   از اينه مي پرسيد او ، زير لب ،

 كسم كه تو مي خواهي ؟ايا من آن 

  ايينه ، آشيانه ي آتش بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستي

  يخ در بلور ليوان

  سنگي بر ينه 

  ين سنگ ، از لهيب عطش آب مي شود

  رنگش به چشم من

  رنگ لعاب كاشي و مهتاب مي شود 

  مي نوشم آب را 

  در من بدل به وسوسه ي خواب مي شود 

  نگ سنگخوابي سياه و سنگين ، خوابي به ر 

  سنگي بر ينه 
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  نامه اي به دوردست

  آه اي گشاده موي آه اي ميانه باال ،

  اي نازنين اينه در چشم

  اي سبزي تمام جهان در نگاه تو

  اي آفتاب سرزده از بام باختر 

  اي مشرق جواني من جايگاه تو

 در سرزمين ظلمت ، ايا چگونه اي ؟

  برهنه تنآه اي سپيد بازو ، آه اي  

  اي بر سحرگهان تنت دست مهر من 

 كنون در آن ديار ، خدا را چگونه اي ؟ 

  خرم ، شبان دور كه در پرتو چراغ

 من مي نوشم آنچه تو مي خواندي 

 من مي شنيدم آنچه تو مي گفتي

  تا شايد از كالم تو يابم نمونه اي

  فواره ي ظريف حياطت گشوده بود 

  ت در سكوتنجواي نقره فامش مي ريخ 

  تنها طنين بال مگس اوج مي گرفت 

  چون باد پنجه مي زد بر تار عنكبوت

  تا مي دميد روشني نيلگونه اي 

  روز از قفاي روز كاغذ به روي كاغذ ،

  در دفتر سپيد تو پوسيد و زرد شد 

  چندين بهار آمد و چندين خزان گذشت

  تا هر سخن پرنده ي آفاقگرد شد

  اي بانوي كالم 

 وقتي كه دست من به هواخواهي دو لفظ

  سرگشته در ميان دو معني بود

 او را به لطف بوسه ي خود مي نواختي 

   اي شوخ شرمگين اي خامش سخنگو ،

  اي دوست ، اي معلم ، اي ترجمان بخت

  اي سرخي خجالت بر گونه ي افق

  هنگام عشق بازي خورشيد با درخت

 در آن غروبگاه بهاري

  ب تن تووقتي كه آفتا
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  از شامگاه بستر من مي كشيد رخت

 ديدم كه همچو قلب زمين مي گداختي

  اي از نژاد آهو اي از تبار ماه 

  آن لحظه هاي گمشده ي دور ياد باد

  آه اي چراغ سرخ شقايق به دست تو

  پيوستنت به قافله ي نور ياد باد

  آسمان همه جا آبي است: گويند 

  اما نگاه تو 

 ام بهاران چگونه است ؟آن سبزي تم 

 ايا هنوز در همه عالم نمونه است ؟ 

  امروز شامگاه كه باراني از درون

  تصوير دلفريب ترا مي شست

  از پرده ي تصور تاريكم 

 مي ديدم اي كسي كه ز من دوري

   نزديكم من با تو همچو اينه ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پلنگ و ماه

 تو از ديده رفتي و ، از دل نرفتي

 ي تو نارم ، خداوندگاراوفا 

 چه غم گر غروري پلنگانه داري ؟

  سرت از چنين باده خوش باد ، يارا

  چو ديدي كه من خانه در ماه دارم 

  پلنگ غرورت خروشيد در تو 

  برافراشت قامت كه بر ماه تازد

  درافتاد و خشم تو جوشيد در تو
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 من آن شب چرا دل به شيطان سردم ؟

 ن نكردم ؟چرا كار روشن ضميرا 

 چو ديدم كه باالتر از خود نخواهي

 چرا خانه ي ماه ، ويران نكردم ؟

  من آن شب چه نامهربان با تو بودم 

  پشيماني ام را نمي داني امشب

  تو اي رفته از چشم و اي مانده در دل 

  بر آفاق جان جكم مي راني امشب

  من امشب چه مستانه مي نالم از تو

   مي خواني امشبتو در من ، چه جانانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زخم نهان

  در جگرم چون دهان ماهي زخمي است

  زخم گشفتي كه كس نيافته نامش 

  يا لب سرخ گشوده اي كه هويداست 

 چون لثه ي خالي انار كالمش 

  زخم شگفتي كه گر زبان بگشايد

  در سخنش راز معجزات مسيح است

  واژه ي گنگن از كرامتش همه گوياست 

  ظ غريب از لبش هميشه فصيح استلف

  تيغه اي از آهن گداخته در اوست

  چرخ زنان ، خون فشاند از دهن او

 خشم و خروشي نگفتني است سكوتش 
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  زمزمه اي ناشنيدني ، سخن او

  اوست دهاني كه گرچه حنجره اش نيست 

  مي كوشد تا هميشه نغمه بخواند 

  دردش ، چون گريه ، در گلو فكند چنگ 

  مگر اعماق سينه را بدراندتا 

  اوست دهاني كه با خشونت دندان

  گونه ي بيرنگ ماه را بخراشد 

  مردم چشمي كه تيشه ي نظر او

  پيكره هاي نديدني بتراشد 

  اوست كه چون بيند آفتاب خزان را 

 در وسط آسمان به جلوه نمايي

  ترسد كاين كاغذ كبود بسوزد

 در پس آن ذره بين دوره طاليي 

  چشم است اين يا دهان ؟ درست ندانم 

 دانم كز خون من پر است پيامش

   چون دهان ماهي زخمي است در جگرم ،

 زخم شگفتي كه كس نيافته نامش

  اين دهن سرخ ، اين برديگي زخم

  مي خندد بر حيات برزخي من

  در بن دندان او ، به تردي انگور 

  مي تركد لحظه هاي دوزخي من 
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