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  چراغي از پس نيزار

 تو آن پرنده ي رنگين آسمان بودي

  كه از ديار غريب آمدي به النه ي من 

  چو موج باد كه در پرده ي حرير افتد 

  طنين بال تو پيچيد در ترانه ي من

 گلگون بود پرت ز نور گريزان صبح ،

   حرارت خورشيد و بوي باران داشتتنت

  نسيم بال تو عطر گل ارمغانم كرد 

  كه ره چو باد به گنجينه ي بهاران داشت 

  چو از تو مژده ي ديدار آفتاب شنيد

  دلم تپيد و به خود وعده ي رهايي داد 

  چراغي از پس نيزار آسمان تابيد

  كه آشيان مرا رنگ روشنايي داد 

  يشه هاي غريبترا شناختم اي مرغ ب

 ولي چه سود ، كه چون پرتوي گذر كردي 

  چه شد كه دير درين اشيان نپاييدي

 چه شد كه زود ازين آسمان سفر كردي 

  به گاه رفتنت ، اي ميهمان بي غم من

  خموش ماندم و منقار زير پر بودم 

  چو تاج كاج ، طاليي شد از طاليه ي صبح

  پناه سوي درختان دورتر بردم

  يز تو نازم ، كه همچو شعله ي پكغم گر

  مرا در آتش سوزنده ، زيستن آموخت 

  مالل دوريت اي پر كشيده از دل من 

  به من طريقه ي تنها گريستن آموخت 
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  بازگشت

  دل آسوده ي من ، النه پك كبوتر بود

  كه چتر شاخساران بر فرازش سايه گستر بود 

  وفانشبي فرياد خشم آلوده ي ط 

  گريزان كرد از وحشت ، كبوتر بچگانش را 

  از آن پس ، النه ويران شد 

  بهار از او گريزان شد 

  دهان شبنم آلودش پر از خك بيابان شد 

  پر از خكي كه مي پوشاند شب ها آسمانش را

  تهي شد سينه اش مانند دام خالي صياد

  هم از آوا ، هم از فرياد 

  م ، بفشارد گلويش رانه فريادي كه گاه از خش

  نه آوايي كه گاه از شوق ، بگشايد دهانش را 

  تو از راه آمدي ، با بال هاي آفتابي رنگ 

 فضاي تيره اش را بار ديگر روشني دادي

 ز شر فتنه هاي آسمانش ايمني دادي 

  به همراه خود آوردي بهار جاودانش را

   آشيان بي كبوتر نيست از اين پس ديگرم دل ،

  ه او به دنبال كبوترهايديگر نيستنگا

 تو از راه آمدي، اي مرغ صحراهاي تنهايي 

 پس از چندين شكيبايي 

  درنگت جاوداني باد در ويرانسراي من

  بمان ديگر ، بمان ديگر براي من

  بمان ، تا النه ي دل بازگويد داستانش را

  بمان ، تا شوق ديدار تو بگشايد زبانش را 

  رندهنه شكوفه ، نه پ 

  اي بينوا درخت 

 كز ياد آسمان و زمين هر دو رفته اي 

 ايا در انتظار بهاري مگر هنوز ؟ 

   يك يك پريده اند مرغان برگ هاي تو ،

 ايا خبر ز خويش نداري مگر هنوز ؟ 

  اين عنكبوت زرد كه خورشيد نام اوست
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  ديگر ميان زاويه ي برگ هاي تو

  تاري ز روزهاي طاليي نمي تند 

  يگر نيگن ماه بر انگشت شاخه هاتد 

  سوسو نمي كند

  چشمك نمي زند 

 ديگر درون جامه ي سبزي كه داشتي

 آن آشيان كوچك گنجشك هاي باغ

  چون دل نمي تپد

  آن روز ، آشيانه ي آنان دل تو بود 

 ايا بر او چه رفت كه ديگر نمي تپد ؟

  اين دل ، نشان هستي بي حاصل تو بود 

   تو در آتش خزانمرغان برگ هاي 

  يكباره سوختند و به پاي تو ريختند

 گنجشك هاي در به در از آشيان خويش 

  همراه باد و برگ ، به صحرا گريختند

  اما تو ايدرخت ، تو اي بينوا درخت

  چون مرده ي برهنه ي پوسيده استنخوان 

  بر گور بي نشانه ي خويش ايستاده اي 

 ده ايبنگر كه هر چه داشتي از دست دا

 بنشين كه بعد ازين

 ديگر به خنده لب نگشايد شكوفه اي

  زيرا به روي هيچ لبي ، جاي خنده نيست

 بنشين كه بعد ازين 

 ديگر ز النه پر نگشايد پرنده اي

  زيرا كه در حباب فلزين آسمان

  ديگر هوا نمانده و ديگر پرنده نيست 

  اي بينوا درخت 

 ايا خبر ز خويش نداري هنوز هم ؟ 

 از ياد آسمان و زمين هر دو رفته ا ي 

 ايا در انتظار بهاري هنوز هم ؟
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  نه شكوفه ، نه پرنده

  اي بينوا درخت 

 كز ياد آسمان و زمين هر دو رفته اي 

 ايا در انتظار بهاري مگر هنوز ؟ 

   يك يك پريده اند مرغان برگ هاي تو ،

 ايا خبر ز خويش نداري مگر هنوز ؟ 

  كبوت زرد كه خورشيد نام اوستاين عن

  ديگر ميان زاويه ي برگ هاي تو

  تاري ز روزهاي طاليي نمي تند 

  ديگر نيگن ماه بر انگشت شاخه هات 

  سوسو نمي كند

  چشمك نمي زند 

 ديگر درون جامه ي سبزي كه داشتي

 آن آشيان كوچك گنجشك هاي باغ

  چون دل نمي تپد

   بودآن روز ، آشيانه ي آنان دل تو 

 ايا بر او چه رفت كه ديگر نمي تپد ؟

  اين دل ، نشان هستي بي حاصل تو بود 

  مرغان برگ هاي تو در آتش خزان 

  يكباره سوختند و به پاي تو ريختند

 گنجشك هاي در به در از آشيان خويش 

  همراه باد و برگ ، به صحرا گريختند

  اما تو ايدرخت ، تو اي بينوا درخت

   برهنه ي پوسيده استنخوانچون مرده ي 

  بر گور بي نشانه ي خويش ايستاده اي 

 بنگر كه هر چه داشتي از دست داده اي

 بنشين كه بعد ازين

 ديگر به خنده لب نگشايد شكوفه اي

  زيرا به روي هيچ لبي ، جاي خنده نيست

 بنشين كه بعد ازين 

 ديگر ز النه پر نگشايد پرنده اي

  آسمانزيرا كه در حباب فلزين 

  ديگر هوا نمانده و ديگر پرنده نيست 

  اي بينوا درخت 

 ايا خبر ز خويش نداري هنوز هم ؟ 
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 از ياد آسمان و زمين هر دو رفته ا ي 

 ايا در انتظار بهاري هنوز هم ؟

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  سيگارها

 نيمروز هر روز ، 

  بر پاي خود سوارم و از كوچه هاي شهر 

 راي خويشرو مي نهم چو باد به سوي س 

  در زير پاي من 

  سيگارهاي له شده ي نيمسوخته 

  خاموش مي شوند

  با دود و با غبار همĤغوش مي شوند

  هر روز ، شاتمگاه

  با گاري شكسته ي خورشيد مي روم 

  از كوچه هاي عمر به سوي سراي مرگ 

  در زير چرخ گاري خورشيد ، روزها

  اين روزهاي له شده ي نيمسوخته

  ي شوندخاموش م 

  با دود و با غبار همĤغوش مي شوند
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  بعد از هر سال

  بعد از هر سال

  يك روز صبح ، لحظه ي زادن فرا رسيد 

  فرياد دردنك زمين در گلو شكست

  زهدان او چو حلقه ي چاهي دهان گشود

  من همچو كودك از تن گرمش جدا شدم

  آنگاه ، شور آتش دردش فرو نشست

  برخاستم ز خك

  در حلقه ي طاليي چشم ، نگاه صبح 

  تابيد همچو پرتو خورشيد در نگين

  كنون نسيم در دل من بال مي زند 

  كنون درون سينه ي من مي تپد زمين

  كنون بهار در دل من النه كرده است

  من رويش سپيد هزاران جوانه را 

  بر شاخه هاي لخت

  من بازي كبود هزاران ستاره را 

  ي دوردر چشمه ها 

  من جنبش شبانه ي هر ابر پاره را 

  در آسمان ژرف 

  من گردش عصاره ي گرم حيات را

 در ساقه ي گياه تر ، احساس مي كنم 

  من نبض بي صداي جماد و نبات را

  در مغز و پوستم 

  در خون و گوشتم 

  چو ضربه هاي قلب خود احساس مي كنم 

  پاي مرا چو ريشه ي بي آب نخل پير 

   به زنجير بسته اند ژرفناي خك ،در  

  اما هنوز ، دست من از البالي ابر 

  مانند مشت بسته ي گلدسته هاي شهر 

 سوي ستاره هاست

  در پنجه هاي سوخته اش مشعل دعاست

  با من دعا كنيد

  اي شاخه هاي خشك

  اي دست هاي سرد نوازش نيافته

  اي چشمه هاي دور 

  اي ديدگان كور 

  تاره ي شادي نتافتهاي در شما س 

  يار شما منم 
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  من با ستاره ها 

  من با پرنده ها 

   زاده مي شوم من با شكوفه هاي سحر ، 

  من با نسيم هر نفس آشنا ، چو موج 

  از نو براي زيستن آماده مي شوم

  چون مشت خشمگين و گره خورده ي درخت

  خورشيد را ميان دو دستم گرفته ام

  خورشيد در من است 

  در من ، اجاق معجزه ي روز ، روشن است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤيا

  در جام هاي كوچك هر برگ ، ابر صبح

  اشكي فشانده است 

  لغزان تر از نسيم 

  شيرين تر از شراب

 در جام هاي كوچك چشمان او ، هنوز 

  اشكي پديد نيست

  جز اشك آفتاب

  در پشت شيشه ها ، نفسي گرم

  ن راپيچانه دود صبح خزا 

  انگشت نرم باران بر پرده ي بخار

  افكنده طرح گنگي ، از يادهاي دور

  چون نور آفتاب كه تابيده در بلور
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  خورشيد تشنه لب 

  نوشيده جام گوچك هر برگ سبز را 

 من ، تشنه ام هنوز

  از جام چشم او

 يك جرعه آب نيز ننوشيده ام هنوز

  زه ي بي آب خك را.باران صبح ، ك

   از شرابپر كرده

 در جام هاي كوچك چشمان او ، هنوز

  چون آب مي درخشد رؤياي آفتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مردي در انتظار خويش

  ميوه ي گنجشك ها روييد به روي شاخساران ،

  شفق در آب باران ريخت خون روشنايي را

  نسيم ناشناس از سرزمين هاي غريب آمد 

   بوي آشنايي را كه شايد بشنود از خك ، 

  به ناخن مي خراشيد آسمان را پنجه ي خورشيد

  سر انگشتان خون آلوده را در خك مي ماليد 

  غروب از خشم ، در گوش درختان ناسزا مي گفت 

  دلم از خوف شب ، چون گربه اي در چاه مي ناليد 

  گروه زاغ ها چون پاره اي از پيكر شب بود

 افق از البالي برگ ها ، چون نقشه ي قال

  شب ، تازه از ديدار خود باز مي گشتممن آن 

 چو قاب كهنه اي بودم ز عكس خويشتن خالي

  صدايي از پي ام برخاست در خاموشي جنگل

  چو برگشتم ، خودم را در قفاي خويشتن ديدم

 نگين مردمك بيرون پريد از حلقه ي چشمم 

9



  ز نابينايي اندوهگين خويش ترسيدم

  ي گردنسرم مانند مرغي پر كشيد از شاخه  

  رگ خشكي پس از پرواز او ، بر جاي او روييد

  تنم چون استخوان مردگان از گوشت خالي شد 

  نسيم آن استخوان را ، چون سگي بي اشتها ، بوييد

  كنار جاده ي جنگل كه همچون چجوي ، جاري بود

  درختي گشتم و يكباره از رفتن فروماندم

  صف بستند  درختان در پي ام ، چون رهروان خسته ،

  سپس در من سر به سوي آن صف انبوه گرداندم

  خودم رادر ستون نازكي از روشني ديدم

   در بيشه ي تاريك پنهان شد كه از من دور شد ،

  به دل گفتم كه او را با دويدن ها به چنگ آرم 

 ولي ايا درختي مي تواند باز انسان شد ؟ 

  نگاهم رفت و ، نوميد از ميان برگ ها برگشت

  از آن پس بارور شد شاخه هاي انتظار من

  از آن پس همجنان در انتظار خويشتن ماندم 

  كه شايد بگذرد يكبار ديگر از كنار من 

  هم كنون شامگاهانست و رنگ آسمان ، خونين 

 افق از البالي برگ ها ، چون نقشه ي قالي 

  من اينجا در ميان بيشه ي انبوه ، تنهايم 

  هستم ز عكس خويشتن خاليچو قاب كهنه اي 

  به روي شاخساران ، ميوه ي گنجشك ها رسته

  زمين با آب باران شسته خون روشنايي را

 من كنون گوش بر نجواي باد رهگذر دارم

  كه شايد بشنوم از او ، پيام آشنايي را
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  برگ و باد

  چراغ شب تار من بودي اي زن

  دريغا كه ديگر چراغي ندارم 

  مرا ياد تو تندباد بال شد

  كه جز وحشت از او ، سراغي ندارم 

 مرا سوختي ، سوختي با نگاهي

  نگاهت چو خون شعله زد در تن من 

  چنان آتش افروختي در نهادم

  كه خكستري ماند از خرمن من 

 ز چشم تو ام سر كشيد آفتابي 

  كزان پك تر ، آفتابي نديدم

  رمرخ از من بپوشيد و بر او نگي 

  كه جز بخت خويشش حجابي نديدم 

  مرا سايه ي شوم نفريني از پي 

 روان است چون گربه اي در غروبي 

 نه از او توانم گذشتن به گامي

 نه او را ز خود دور كردن به چوبي 

 جهالن با تو آغاز شد ، نازنينا

  به هجر تو دانم كه فرجام گيرد

  مرا زيستن بي تو نامي ندارد 

  ن ، زندگي نام گيردمگر مرگ م 

   من آن استخواني درختم !عزيزا 

  كه با آخرين برگ خود شاد بودم 

 مرا آخرين برگ هستي تو بودي

  دريغا كه من غافل از باد بودم
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  چشمه

  از آسمان ، ستاره ي اشكي نمي چكد

  زين غم ، نهال هاي جوان پاي در گلند 

  بار غم بزرگ جهان بر دل من است

  اما كبوتران مسافر سبكدلند 

   پنجه اي است كه از آستين خك هر شاخه ، 

  سر بر زده ست و حاصل او ميوه ي غمي است 

  هر برگ ، چون زبان عطش كرده ي درخت 

 در آرزوي قطره ي ناياب شبنمي است

  ين چشمه اي كه در دل من جوش مي زند

  گم باد و نيست باد كه خون است و آب نيست

   بود ، خود رگ خود مي گسيختمگر آب 

  تا تشنه را نويد دهد كاين سراب نيست

   خون گرم ، عطش رانمي كشد !افسوس 

   چشمه نيز نمي جوشد از سراب !افسوس  

  من تشنه ام ، زمين و زمان نيز تشنه اند

 اما درين كوير ، چه بيني جز آفتاب ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گهواره اي در تيرگي

  درآويخت از درخت فانوس ماه صبح ،

  ناگاه ، باد سخت

  فانوس را شكست

  قلب زمين تپيد 

  نبض زمين گسست

  پشت زمين شكست و ترك خورد و قرص ماه 
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 چون قطره اي بزرگ 

  از تنگناي قطره چكان بلور صبح

  در آن ترك چكيد

  لب هاي داغدار زمين ، قطره را مكيد

  باالي بان من

  ن گسيختابر سيه چو پيله ي ابريشمي

  صدها هزار بال سپيد از درون او

  بر خك تيره ريخت 

  نور سپيده چون نمك آبهاي شور 

  ماسيد بر كرانه ي درياي آسمان 

  خواب سپيد برف 

  پلك شكوفه ها همه را بست ناگهان

  كنون ، زمين ترست

  مژگان كاج هاي تر از البالي برف

  مانند شاخ شب پرگان از ميان بال

  شد برونسر مي ك

  پر مي زنند در پس ديوار كور ابر

  پروانه هاي وحشت و تاريكي و جنون

  در من ، سپيده نيست

 در من ، شكوفه نيست 

  در من ، سپيده ها همه از ياد رفته اند 

  در من ، شكوفه ها همه بر باد رفته اند

   شب است و ابر در من ،

  در من ، گل است و خون 

   مژگان تيز كاجدر من ، هزار خار چو

  از البالي برف گل آلود ساليان

  سر مي كشد برون

  پر مي زنند در پس ديوار پلك من

  پروانه هاي وحشت و تاريكي و جنون

  در كارگاه باغ 

  از روي دار قالي هر كاج ، برف صبح

  صد رشته ي گسيخته ي پاره پاره را

   گره در گره زند تا پنجه ي نسيم ،

  دنخ در نخ افكن

  آن فرش نيمه بافته ي نيمه كاره را

  اما كجاست مرگ كه مانند دار كاج

  داري بپا كند 

  وز ريسمان دار

  در بين آسمان و زمينم رها كند
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  تا دستهاي باد 

  درتيرگي تكان دهد اين گاهواره را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يك لحظه زيستن

  باران دوباره كوفتن آغاز كرده بود

  ي كوچك اتاقبر شيشه هاي پنجره 

  خكستر سپيد هزاران خيال دور

  دامن گشوده بود به ويرانه ي اجاق 

 من آمدم به سوي تو ، بي هيچ آرزوي 

  بي هيچ اشتياق 

  زاغان ، درون كوچه ي تاريك آسمان 

  پر مي زدند مست

  اين ، نعره مي كشيد كه دست سياه شب

  خورشيد را ربود 

  كوهآن ، نعره ميكشيد كه مشت درشت 

  خورشيد را شكست 

  پوشيده بود چشمه ي ماه از غبار ابر 

  شب ، كور بود و پنجره كور و ستاره كور 

  مي سوخت در اجاق فرزوان چشم تو 

  رؤياي روزهاي خوش و قصه هاي دور

  برخاستي كه حلقه كني دست خويش را

  بر گرد گردنم 

  اما دلم به گفتن حرفي رضا نداد

  اين منم: يي و ، تو گويي كه اين تو: تا پرسم 

  يك لحظه بي اشاره و يك لحظه بي سخن

  با هم گريستيم

  يك لحظه در كنار هم و بي خبر ز هم 
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  مانديم و زيستيم

  باران گريه كوفتن آغاز كرده بود

  بر شيشه هاي پنجره ي ديدگان تو 

  چون بغض در گلوي شب بي صدا شكست

  آميخت سرگذشت من و داستان تو 

  ما چون دو برگ همزاد از شاخ يك درخت 

  بر خك ريختيم 

  با هم به سرزمين بهاران گريختيم

  اما چو باد حيله گر از راه دررسيد 

  ما را فريب داد و به دنبال خود كشاند

  آنگه ز ياد برد و به خك سيه نشاند 

  باران دوباره كفتن آغاز كرده بود

  بر شيشه هاي پنجره ي كوچك اتاق 

  خكستر سپيد هزاران خيال دور

  دامن گشوده بود به ويرانه ي اجاق 

  بيرون پنجره

  دور از اتاق من 

  دور از اجاق من 

  چون كركسي گرسنه در آفاق لعلگون

  پر مي گشود ابر 

  در چشم آفتاب

  منقار تيز خويش به خون شسته بود ابر

  از الشه هاي سوخته ي برگ هاي پير

   چشم فروبسته بود ابردل كنده بود و 

  پر مي گشود ابر

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

15



 در انتظار آن چنان روز

  مرگ ايد كه اي مرذ روزي اگر فرمان

  از اين همه عضوي كه كنون در تن توست 

  يك عضو رابگزين و باقي را رها كن 

  مي پرسم از تو

 از بين اعضايي كه داري 

  ايا كدامين عضو را برمي گيزيني

  را به خدمت مي گماري ؟ايا كدامين 

  از بين مغز و قلب و گوش و ديده و دست

 ايا به دنبال كدامينت نظر هست ؟ 

 ايا تو مغز خسته را برمي گيزيني ؟ 

  مغزي كه كارش جز خيال بي ثمر نيست 

 ايا تو چشم بي زبان را مي پسندي ؟

  چشمي كه در فرياد خاموشش اثر نيست 

 داري؟ايا تو قلب شرمگين را دوست  

  قلبي كه جز عاشق شدن هيچش هنر نيست

 ايا تو گوش بينوا را مي پذيري ؟ 

  گوشي كه گر از ياوه ها و برنتابد

  كر نيست: رندانه در تحسين او گويند 

   زنهار زنهار ،

  زينان مباد هيچ يك را برگزيني

  زيرا كه از اينان نصيبت جز ضرر نيست

  زيرا كه در اينان هنر نيست

  گر از من بپرسياما ا

  من دست را بر مي گزينم

  دستي كه از هر گونه بند آزاد باشد 

  دستي كه انگشتانش از پوالد باشد

  دستي كه گاهي سخت بفشارد گلو را

  دستي كه با خون پاس دارد آبرو را

  دستي كه آتش ذر سياهي برفروزد

 دستي كه پيش زورگويان مشت گردد

  ها بدوزدمشتي كه لب ها را به دندان

  مشتي كه همچون پتك آهنگر بكوبد

  سندان سرد آسمان را

 مشتي كه در هم بشكند با ضربه ي خويش

  ايينه ي جادوگران را 

 آري ، اگر از من بپرسي

  من مشت را بر مي گزينم
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 شايد كه فريادي برايد از گلويي

  با مشت خشم آلود من پيوند گيرد

  آنگاه ، لبخندي صفاي اشك يابد

  گاه ، اشكي پرتو لبخند گيردآن

 در انتظار آنچنان روز

  بگذار تاپ يمان ببنديم 

  بگذار تا با هم بگرييم

  بگذار تا با هم بخنديم

  اشك تو با لبخند من همداستان باد

  مشت تو چون فرياد من بر آسمان باد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بشنو از ني

  ي نسيم  به خميازه ني هاي خوابنك ،

  به نرمي مژگان جدا شدنداز يكديگر  

  چشم به خواب رفته ي مرداب از آن ميان 

  در آفتاب صبح ، چو ايينه برق زد 

  آنگه ، نيي بلندتر از مار هفت بند

  بيمارتر ز چهره ي مهتاب صبحگاه 

  در تخم چشم خيره ي مرداب ، سبز شد 

  چون نيزه ي شكسته رها شد به سوي ماه

  ان سپيد بودشش بند او چو سينه ي غوك 

  بر گرد بند هفتم او ، طرقه اي سياه 

  آن طوقه را ز رنگ شب انگاشت آفتاب 

 كوشيد تا به دست بلورين بشويدش 
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  اما هر آنچه كرد

  اما هر آنچه پيكر ني را به نور شست 

  زهر سياه ، در تن وي بيشتر دويد 

  تا به كمرگاه ني رسيد: هنگام ظهر 

 سپيد ويدر آستان شب به گلوي  

  ني ، رنگ شب گرفت 

 شب نيز رنگ ني

  چون باد رهگذر خبر از مرگ روز داد 

  خورشيد خشمگين

  از شستشوي پيكر ني نااميد شد 

  با پنجه هاي خونين ، آهنگ راه كرد 

  مهتاب از فراز درختان نگاه كرد 

  با آفتاب گفت

  نفرين به شب كه هستي ني را تباه كرد 

  شب در جواب گفت

  ين زهر من نبود كه در خون ني دويدا

 پوسيده بود ، ني 

  پوسيده بود و در تن خود خون مرده داشت

  اين خون مرده بود كه وي را سياه كرد 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از پس ديوار سال ها

  اي كولي كبود نگاه ستاره چشم 

 اي با غم غريبي من آشنا هنوز

18



 اي نغمه ساز عشق كه با پنجه ي اميد

  مي كشي ز چنگ دلم ناله ها هنوزبر

  من بار ديگر از پس ديوار سال ها

  سوي تو آمدم 

  سوي تو آمدم كه به ياد تو آورم

 آن نغمه را كه موج زند در فضا هنوز

  همچون صداي ناله يني از ره دراز

  ياد تو شاد مي كندم در شب نياز

  هر چند نغمه اي نسرودي ز ديرباز

  د آن صدا هنوزدر گوش من طنين فكن 

 در خواب هاي تيره ي اندوهگين خويش

  يك شب ترا چو مستي افيون شناختم 

  تا در نگين مردمك چشم خود نهم 

  نقشي از آن خيال گريزنده ساختم

  نقش تو ماند و ، نام تو در خاطرم نشست

 اما تو همچو خواب ز چشمم گريختي 

 چون سايه اي كه پر تو ماه آفريندش

  ز ظلمت شب هاي گسيختيپيوند خود 

  اي كولي كبود در نگاه ستاره چشم

  اي در غروب چشم تو خورشيدها به خواب 

  اي گيسوان تو 

  مانند يال اسب ، پر از برق آفتاب 

  ايا شود كه يك شب آري ، نه بيشتر 

 آغوش آشتي بگشايي براي من ؟

  اي كولي كبود نگاه ستاره چشم

   مناي در غم غريبي من ، آشناي 
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 شيهه ي خاموش

  زمين خورده به راه كوه ، زانو زده چون اسب

  سينه انباشته از شيهه ي خاموش هلك 

  مغز خورشيد پريشان شده بر تيزي سنگ

  چون سواري كه به يك تير ، درافتاده به خك

  ناخن از درد فروبرده درون شن گرم

 لب تاول زده اش سوخته از داغ عطش

   آميخته با روشني بازپسينخونش

  چشمش از حسرت آبي كه نيابد همه عمر 

  مي دود همچو سگي هار ، به دنبال سراب 

  بيم دارد كه چو لب تر كند از چشمه ي دور

  آتش سرخ زبانش فكند شعله در آب 

  آسمان ، كاسه ي براق لعاب اندودي است

  كه ازو قطره ي آبي نتراويده برون 

   روسپي پير زمينتشنگي در رحم 

  نطفه اي كاشته از شهوت سوزان جنون 

  كوره راهي كه خط انداخته بر پشت كوير 

 جلد ماري است كه خالي شده از خنجر خويش

  گردبادي كه برانگيخته گرد از تن راه

 غول مستي است كه برخاسته از بستر خويش 

 گون از زور عطش پنجه فروبرده به خك

  ود آرام كندتا مگر درد جگر سوز خ

  زخم چركين ترك هاي زمين منتظر است

  تا مگر مرهمي از ظلمت شب وام كند

 چشمه اي نيست كه در بستر خشكيده ي جوي

  سينه ماالن بخزد چون تن لغزنده ي مار

  كوه و خورشيد ، سراسيمه به هم مي نگرند

  اسب ، جان مي سپرد تشنه ، در آغوش سوار
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  وبطلوعي در غر

  باران شامگاه ، چو ديواري از بلور 

  گلخانه ي شفق را در برگرفته بود 

  خورشيد ، همچو نرگس بيمار آسمان 

  در پشت آن حصار بلورين شكفته بود

  خكستر غروب خزان ، مي نهفت گرم

  در دل ، جرقه هاي هزاران ستاره را

  س بر سينه ي برهنه ي خود مي فشرد ماه

   ، شب شيرخواره راپنهان ز چشم روز 

 باران اشك من

  گلخانه ي خيال خزان ، ديده ي مرا

  در بر گرفته بود چو ديواري از بلور

  خورشيد چشم هاي تو در اشك من شكفت

  چون نرگس طاليي گلخانه هاي دور 
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  حادثه

  مرغي هنوز در قفس صبح مي پرد

  مرغ ستاره اي

   مارشب در درون پوسته اش مي خزد چو

  من چون مسافري كه فرومانده در غبار 

  نور سپيده در قدح سبز آسمان 

  شير بريده ايست پر از لخته هاي خون

  مرغي ز الي پنجره ي خوابگاه من 

  سر مي كند برون 

  مار سياه ، پوسته اش را دريده است

  مرغ سپيد ، از قفس خود پريده است 

  در من غبار حادثه اي موج مي زند

  رغي نشسته غمگين ، در موج اين غبارم

  ماري خزيده سنگين ، در راه انتظار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شعر من و شعر باد

  باد مست اين شاعر شوريده ي ولگرد

  پرسه مي زد در خيابان هاي بي عابر 

 واژه هايش را ميان برگ هاي ره نشين مي جست 

 واژه ها را از زمين مي جست

   را به هم مي زدتوده ي الفاظ رنگين 

   اين يك را گزين مي كرد گاه ،

  گاه آن يك را قلم مي زد
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  اندك اندك ، شعر شيوايي رقم مي زد

 شهر ، سكت بود و باغ آسمان ، خاموش

 حوري خورشيد سير از لذت آغوش

  تن در استخر بلورين افق مي شست 

  سر از آب مينايي بدر مي كرد گاه ،

   ور مي كردشهر را از برق شادي شعله

  گاه ، عريان ، پاي بيرون مي نهاد از آب 

 حوله ي ابر سپيد از پيكر پكش

  عطر گرمي مي ربود و در هوا مي ريخت

  عطر او با بوي برگ خيس پوسيده

  با گل ديوار باران خورده ، مي آميخت

 شهر ، سكت بود و باغ آسمان ، خاموش

 آفتاب اشفانده زلف شسته را بر دوش

 ، اين شاعر شوريده ي رسواباد مست 

  پرسه مي زد در خيابان هاي پر غوغا

  واژه هايش را ميان برگ هاي نيمه جان مي جست

  در غم گنگ خزان مي جست

  من ، كنارش راه مي رفتم 

  واژه هايم را ميان چهره هاي زنده مي جستم 

  سر به سوي آسمان پك مي كردم 

  پيكر خورشيد را در آب مي ديدم 

  مي بستمچشم 

  آفتاب تازه اي را خواب مي ديدم 

  شعر من با آفتاب تازه مي آميخت 

  سحر اين پيوند 

  برگ ها را روح مي بخشيد 

  لفظ ها را سادگي مي داد 

  واژه ها را مژده ي آزادگي مي داد 

  من، براي باد ، شعري تازه مي خواندم 

  او ، براي شهر ، شعر تازه اي مي خواند 

  تر بودشعر او 

  اما.... راستي .... اما

  اين سخن را مايه اي از خود ستايي نيست

  شعرم از شعرش روانتر بود 
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  در غبار خنده ي خورشيد

  خواب مي بينم همه شب ، اسب رهوار مرادم را

  يالش از نور سحرگاهان ، طاليي رنگ

  خواب مي بينم كه برزين بلند او

   فرسنگ تا فرسنگراه مي پيمايم از

  رو به سوي قله هاي دور مي آرم

  قله هاي دور ، پنهان در غبار خنده ي خورشيد

 مي روم آن سان كه نعل اسب من از سينه ي هر سنگ الله ي برقي بروياند 

 مي روم آن سال كه گرماي نفس هاي تب آلودش

  پرده ي ابريشمين آبشاران را بسوزاند 

  به طاق آسمان افتدمي روم آنجا كه چون چشمم

  بشكفد در باغ چشمم سوسن خورشيد

  همچو عكس بيشه ها در چشم آهوها 

  مي روم آنجا كه چون اسبم دو چشم از خواب بگشايد

 نقش بندد در نگين مردمك هايش

  سايه ي پرواز خاموش پرستوها

 عاقبت زين مي كنم روزي به بيداري

  اسب رهوار مرادم را

  ور مي آرمرو به سوي قله هاي د

  قله هاي دور ، پنهان در غبار خنده ي خورشيد

  مي روم آنجا كه باغ آفرينش را بهاري هست

  مي روم آنجا كه دل ها را شكوه انتظاري هست 
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  شهادت

  بمان مادر ، بمان در خانه ي خاموش خود ، مادر

  كه باران بال مي بارد از خورشيد 

  را بر هيچكس مگشادر ماتمسراي خويش  

  كه مهماني به غير از مرگ بر در نخواهي ديد 

 زمين گرم است از باران خون ، امروز 

  ولي دل ها درون سينه ها سرد است

  مبند امروز چشم منتظر بر حلقه ي اين در

  كه قلب آهنين حلقه هم كنده از درد است 

  نگاه خيره را از سنگفرش كوچه ها بردار

  ار گام ها نابود خواهد شدكه در زير فش

  متابان برق چشمت را به ديوار خيابان ها 

  كه همچون شعله اي در زير باران ، دود خواهد شد 

  تلنگر مي زند بر شيشه ها سر پنجه ي باران 

  نسيم سرد مي خندد به غوغاي خيابان ها

  دهان كوچه پر خون مي شود از مشت خمپاره 

  را به دندان هافشارد درد مي دوزد لبانش 

 زمين گرم است از باران خون ، امروز

  زمين ازش اشك خون آلوده ي خورشيد ، سيراب است

  ببين آن گوش از بن كنده را در موج خون ، مادر

  كه همچون الله از الالي نرم جوي در خواب است

  ببين آن چشم را چون جوجه اي در خك و خون خفته

  شيانش بودكه روزي استخوان كاسه ي سر آ

  ببين آن مشت را ، آن دست دورافتاده از تن را 

  كه روزي چون گره مي شد ، حريف دشمنانش بود

  ببين آن مغز خون آلوده را ، آن پاره ي دل را

 كه در زير قدم ها مي تپد بي هيچ فريادي 
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  سكوتي تلخ در رگ هاي سردش زهر مي ريزد

 زاديبدو با طعنه مي گويد كه بعد از مرگ ، آ

  بمان درخانه ي خاموش خويش امروز !بمان مادر 

  كه باران بال مي بارد از خورشيد 

 دو چشم منتظر را تا به كي بر آستان خانه مي دوزي ؟ 

  كه ديگر سايه ي فرزند را بر در نخواهي ديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در كنار پنجره

  خورشيد ، پشت پنجره ي من 

  دچتر سياه ابري بر سر كشيده بو 

  در زير سيل باران ، خاموش مي گريست 

  من ، در فروغ شامگهان ، طرح كوچه را 

  مي ديدم و به اينه پيوند مي زدم

  در پيچ كوچه ، ناروني پير 

  تنها نشسته بود 

  دركنده اش نسيم ، نفس مي زد 

  باران ، وجود خالي خشك درخت را 

  مي ديد و با نسيم ، همĤغوش مي گريست

  ، پشت پنجره ي منخورشيد 

  چتر سياه ابري بر سر كشيده بود

   خاموش مي گريست در زير سيل باران ، 

  من ، در كنار پنجره لبخند مي زدم 
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  درختي در انديشه ي من 

  از خك آسمان مه آلود

 روييد واژگونه درختي 

  با شاخه هاي نقره اي برق

  با برگ هاي سبز ستاره

 يي خورشيدبا ميوه ي طال 

  از قاب تنگ پمجره ، سنگ نگاه من 

  چون مرغ ، پر كشيد 

  بر شاخ آن درخت كهن خورد

  برگ ستاره ها به زمين ريخت

  در گل نشست ميوه ي خورشيد

  در كوچه ، راه مي روم اينك

  خورشيد در نشيب غروب است و ، چتر ابر

  همچون درخت بر سر من سايه افكن است 

  چتري كه دسته اش

  چون شاخه هاي صيقلي برق آسمان

  همرنگ آهن است

  چتري كه گنبدش

  چون طيف هفتگانه ي خورشيد ، روشن است

  اين چتر و آن درخت در انديشه ي من است
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  حماسه اي در غروب

  ز پناهگاه جنگل هاي خاموش خزان ديده

   اي خورشيد به سويت باز خواهم گشت ، اي خورشيد ، 

  ترا با دست ، سوي خويش خواهم خواند

  ترا با چشم ، سوي خويش خواهم خواند

   اي خورشيد ، اي خورشيد تو را فرياد خواهم كرد ، 

  من كنون قطره هاي ريز باران را 

  كه همچون بال زنبوران خواب آلود مي ريزد 

  به روي غنچه ي چشمان خود احساس خواهم كرد

   ملخ ها از زمين پرواز خواهم دادمن كنون برگ ها را چون 

  من اسفنج كبود ابرها را لمس خواهم كرد

  وزان آبي به روي آتش پاييز خواهم ريخت

  سپس آهنگ ديدار تو خواهم كرد ، اي خورشيد ، اي خورشيد

  من كنون كوله باري سهمگين بر دوش خود دارم 

  عجائب كوله باري تلخ و شيرين را بهم كرده

 ه باري هديه ي روزان بيماريعجائب كول 

  در او گنج نوازش ها 

  در او رنج نيايش ها 

 در او فريادهاي مستي و هستي

 در او اندوه ايام تهيدستي

  من كنون كوله بار بسته ام را پيش چشمت باز خواهم كرد

  اي خورشيد ، اي خورشيد 

  من از خميازه هاي دره ها و خواب خندق ها

   از تشويش زورقهامن از آشوب درياها و

  سخن آغاز خواهم كرد 

  من از تاريكي شب ها و از تنهايي پل ها 

  من از نجواي زنبوران و از بي تابي گل ها 
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  سخن آغاز خواهم كرد

  من از سوسوي فانوسي كه پشت شيشه مي سوزد

  من از برقي كه كوه و آسمان را با نخي باريك ميدوزد 

  آبياران استمن از بيلي كه بر دوش نحيف 

  من از گيالسبن هاي گل آورده

  كه در صبح بهاران پايكوب باد و باران است 

  ترا آگاه خواهم كرد ، اي خورشيد ، اي خورشيد 

 من كنون در خزاني بي بهار آواز مي خوانم 

  من كنون در شب تنهايي خود پيش مي رانم 

  شب بي ماه در من النه مي سازد 

  يابان ريشه مي بنددعصايم در گل نرم ب 

  درختي در كنار راه مي رويد

  درختي دركنارم راه مي پويد 

 عصاي كوري اش در دست و بار پيري اش بر دوش

  عصاي كوري ام در مشت و بار پيري ام بر پشت

  به رفتن ، هر دو مي كوشيم

  من و او هر دو خاموشيم

  من و او هر دو از خك بيابان آب مي نوشيم 

  ين همسفر روزي ترا آگاه خواهم كرد ، اي خورشيد ، اي خورشيدمن از ا 

  افق خالي است ، اما من پر از ابرم

  پر از غبار افشان بي باران

  درون چشمه ، نقش خويش را بر آب مي بينم

  كنار چشمه ، آب زندگي را خواب مي بينم

  ازين خوابي كه مي نوشد وجودم را

  شبي بيدار خواهم شد

  ده ، در گودال دستم آب خواهم خوردشتاب آلو

  هجوم ماهيان تشنه را از ياد خواهم برد

  نهالي تازه در من ريشه خواهد كرد

  و بازوي بلند شاخسارش را 

  به دور گردن من حلقه خواهد كرد ، اي خورشيد ، اي خورشيد 

  ترا گم كرده بودم من

  ترا در خواب هاي كودكي گم كرده بودم من

  گر جستمترا بار د

 درون آخرين فريادهاي ناهشيواري

  ترا در خود رها كردم

  ترا از نو صدا كردم

 ترا جستم ميان مرزهاي خواب و بيداري

  وزين پس با تو خواهم زيست ، اي خورشيد ، اي خورشيد

  من كنون در غروب انتظارم راه مي پويم
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  ترا همچون حريفي در كران اين شب تاريك مي جويم

  ان اين شب زنده داري هاو در پاي

  و در آن سوي اين چشمانتظاري ها

  ترا بار دگر در خويش خواهم ديد ، اي خورشيد ، اي خورشيد 

  در آن شب در شب ديدار 

 غباري نرم تر از آنچه در شبهاي طوفاني

 ز روي كشتزاران سپيد پنبه بر مي خاست 

  ميان تپه هاي ماهتابي خيمه خواهد زد

   آن خيمهو من در پشت 

  بسان شعله اي در خرمن پنبه

  به رقصي آتشين آغاز خواهم كرد ، اي خورشيد ، اي خورشيد

  و در پايان آن شب آن شب ديدار

  ز پناهگاه جنگل هاي خاموش خزان ديده 

  به سويت باز خواهم گشت

  ترا با چشم ، سوي خويش خواهم خواند 

  ترا با دست ، سوي خويش خواهم خواند 

  ا آواز خواهم دادتر 

 ترا فرياد خواهم كرد ، اي خورشيد ، اي خورشيد 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كتاب پريشان

  اميد زيستنم ، ديدن دوباره ي توست

  قراربخش دلم ، تاب گاهواره ي توست 

  تو ، اي شكوفه ي ايام آرزومندي 
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  بمان كه ديده ي من روشن از نظاره ي توست 

  بي بودنگاه پك توام صبح آفتا 

  كنون چراغ شبم پر ستاره ي توست 

 به يك اشاره ، مرا رخصت پريدن بخش 

   رام يك اشاره ي توست مه مرغ وحشي دل ،

 به پاره كردن اوراق هر كتاب مكوش 

  دلم كتاب پريشان پاره پاره ي توست 

  شبي نماند كه بي گريه ام به سر نرسيد

  زالل اشك پدر ، برق گوشواره ي توست

  دلم چو موج ، به سر مي دود ز بيم زوال

  كرانه اي كه پناهش دهد ، كناره ي توست 

  خجسته پوپك من اي يگانه كودك من

  اميد زيستنم ، ديدن دوباره ي توست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجره ي خاموش

  به خانه ي من تو هر غروب ، نظر مي كني

  پنجره خاموش و خانه تاريك است! دريغ  

 مرا پشت شيشه مي بينيهنوز ياد  

  كه از تو دور ، ولي با دل تو نزديك است

  هنوز ، پرده تكان مي خورد ز بازي باد

 ولي دريغ كه در پشت پرده نيست كسي

  در آن اجاق كهن ، آتش نمي سوزد

 در آن اتاق تهي ، پر نمي زند مگسي

  هنوز بر سر رف ، برگ هاي خشكيده
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  د استنشان آن همه گل هاي رفته بر با 

  هنوز روي زمين ، پاره عكس هاي قديم 

  گواه آن همه ايام رفته از ياد است 

  درخت پيچك ايوان ما ، رميده ز ما

 گشوده سوي درختان دوردست آغوش

  ستاره ها ، همه درذ قاب شيشه محبوسند

 قناريان ، همه در گوشه ي قفس خاموش 

  درون خانه ي ما ، گرمي نفس ها نيست

   ي ما ، سردي جدايي هاستدرون خانه

  درون خانه ي ما ، جشن دوستي ها نيست 

  درون خانه ي ما ، مرگ آشنايي هاست 

  چه شد ، چگونه شد ، اي بي نشان كبوتر بخت

 كه خواب ما به سبكبالي سپيده گذشت 

 جهان كر است و من آن گنگ خوابديده هنوز

  چه ها كه در دل اين گنگ خوابديده گذشت

  يشنوم هر شب از هجوم خيالبه گوش م

 صداي گرم ترا در سكوت خانه هنوز 

 براي كودك گريان ترانه مي خواندي

 مرا ز خواب برانگيزد آن ترانه هنوز 

  تو هر غروب ، نظر مي كني به خانه ي من

  پنجره ، خاموش و خانه تاريك است! دريغ 

  خيال كيست در آن سوي شيشه هاي كبود 

   با دل تو نزديك استكه از تو دور ، ولي

  من از دريچه ، ترا در خيال مي بينم 

  كه خيره مي نگري ماه شامگاهي را

 سپس به اشك جگر سوز خويش ، مي شويي

  ز چشم كودكم اندوه بي پناهي را
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 نقاب و نماز

  مي خاست ز البالي ستون ها ، سپيده بر

  و من در اينه ، خود را نگاه مي كردم

   تكه مقواي آبديده ي زردبسان 

  نقاب صورتم از رنگ و خط تهي شده بود

  سرم چو حبه ي انگور زير پا مانده 

  به سطح صاف بدل گشته بود و حجم نداشت 

 و در دو گوشه ي ان صورت مقوايي

 دو چشم بود كه از پشت مردمك هايش

  زالل منجمد آسمان هويدا بود 

  ز پشت شيشه ، افق را نگاه مي كردم

  سپيده از رحم تنگ تيرگي مي زاد

  و آسمان سحرگاهان 

  بسان مخمل فرسوده ، نخ نما شده بود 

  ستاره ها ، همه در خواب مي درخشيدند 

  و من ، به بانگ خروسان ، نماز مي خواندم

  حضور قلب من از من رميده بود و ، نماز

  به بازي عبث لفظ ها بدل شده بود

  ص ، خالي بودو لفظ ها همگي از خلو 

  نماز ، پايان يافت

  و من در اينه ، تصوير خويش را ديدم

  حصار هستي ام از هول نيستي پر بود

  هوار حسرت ايام ، بر سرم مي ريخت 

 و من ، چو برج خراب از هراس ريزش خويش

  به زير سايه ي نسيان پناه مي بردم 

  وزان دريچه كه از عالم غريبي من 

   هاي آشنايي داشترهي به سوي افق 

  بدان ديار مه آلوده راه مي بردم

  بدان ديار مه آلوده 

  كه آفتاب در آن نور الجوردي داشت 

  و برگ و ساقه ي گل ها به رنگ باران بود 

  پناه مي بردم

  در آن ديار مه آلوده ، روز جان مي داد

  و من ، نگاه به سيماي ماه مي كردم 

  ته راو بازگشت هزاران غم گريخ 

  چو گله هاي گريزان سارهاي سياه 
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  ز البالي ستون ها نگاه مي كردم 

  در آن ديار مه الوده روز جان مي داد

  و شب چو كودكي از بطن روشني مي زاد

  من از سپيده به سوي غروب مي راندم

  و با صداي مؤذن ، نماز مي خواندم

  حضور قلب من از من رميده بود و ، نماز

  بث لفظ ها بدل شده بودبه بازي ع

  و لفظ ها همگي از خلوص خالي بود 

  نماز ، دير نپاييد

  و نيمه كاره رها شد 

  و من در اينه ، تصوير خويش را ديدم

  بسان تكه مقواي آبديده ي زرد 

  نقاب صورتم از رنگ و خط تهي شده بود 

  و برق ناخوش چشمم ز تب خبر مي داد 

  سكوت اينه ، سنگين بود 

  و من ، به خواب فرورفتم 

  وقاب اينه از عكس من تهي گرديد 

  نسيم ، پنجره را بست 

  و بانگي از دل ايينه تهي برخاست

  كه اي بي خواب فرورفته

  نقاب مندرس خويش را ز چهره برانداز 

  و آن نماز رها كرده را دوباره بياغاز 

  دهان پنجره ، از مژده ي سحر پر بود

  م تنگ تيرگي مي زادسپيده از رح 

  من از غروب به سوي سپيده مي راندم 

  و با صداي خروسان ، نماز مي خواندم 
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  رؤيايي در آفتاب

 فواره ي كشيده ي اندامش

  در باغ چشم من 

  تا آسمان پريد 

 فواره ي كشيده ي اندامش 

  با شاخه هاي نازك پاها و دست ها

  ن دريدابريشم هوا را تا آسما 

  در موي او كه گرد پريشان آب بود 

  خورشيد ، سبز و قرمز ، رنگين كمان نهاد 

  فواره ي كشيده ي اندامش از غرور

  تا شب ، به روي يك پا ، چون مرغ ، ايستاد 

  توپ بزرگ خورشيد از بام آسمان

  در كوچه پرت شد 

  باغ خيال من تهي از آفتاب گشن

  قرقاوالن ز شاخه پريدند 

  مرغابيان ز بركه رميدند 

  برج كبوترم به نسيمي خراب گشت 

  با مشعل گداخته ، پاييز در رسيد

  گوگرد برگ ها 

  باروت شاخه ها 

  از شعله هاي مشعل او سوخت ناگهان 

  چون چوب بست آتشبازي ، درخت ها

  در نور كهربايي خورشيد ، شعله زد

  رنگ طال گرفت

   و بازگشتخمپاره هاي گل به هوا رفت

  باد از ميان اسكلت شاخه ها گذشت

  اما ، بهار را نفس او

  بار دگر به باغ من آورد 

  بار دگر به ديدن خورشيد ، شاخه ها

  آغوش مادرانه گشودند 

  شير شكوفه جوش زد از سينه هايشان 

  زنجير بغض زنجره ها در گلو گسست

  پر شد فضاي خالي باغ از صدايشان

 ده ي اندامشفواره ي كشي 

  در من گشوده شد 
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 در من پرش گرفت 

  نيروي ناشناخته اي ، چون تب شراب

  با مستي گداخته اش در سرم دويد 

  رگ هاي من گشوده شد و ، او چو خون پك 

  در پيكرم دويد

  فواره ي كشيده ي اندامش

  در باغ چشم من

  رقصيد و چون كالف ، گره شد به دست باد 

  رد پريشان آب بوددر موي او كه گ 

  خورشيد ، سبز و قرمز ، رنگين كمان نهاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دو ايينه

  من ، از تو بهاران

  من، از تو با درختان 

  من ، از تو با نسيم سخن گفتم 

  من ، از تو دور بودم

  من ، بي تو كور بودم

  من ، چون تو ، راز شيفتگي را

  در تنگناي سينه نهفتم

 خواندنش نتوانستيرازي كه 

  رازي كه گفتنش نتوانستم

36



  وز بيم آنكه در كف نامحرم اوفتد 

  بس شب كه تا سپيده نخفتم

  امروز ، چون دو اينه ي روبروي هم

  برق نگاه خود را در هم فكنده ايم 

  تا بوته ي گناه نرويد ز باغ دل

 بنياد هر هوس را از سينه كنده ايم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خاز بهشت تا دوز

  از آغاز آنچه كردم ، بي ثمر بود

  همه سودم درين سودا ضرر بود 

  چه حاصل بردم از اين بازي بخت 

  كه انجامش از آغازش بتر بود

  نه هرگز تن به راحت آشنا شد

  نه هرگز دل ز شادي با خبر بود 

  بد و خوب آنچه گفتم ، بي اثر ماند 

  شب و روز آنچه كردم بي ثمر بود 

  دگي زودم خزان گشتبهار زن

  كه عمرم چون نسيمي تيزپر بود

  به هر در ، حلقه اي كوبيد و كوچيد

 مرا قسمت گدايي دربه در بود

  گمان را از يقين برتر شمردم

  كه چشم و گوش عقلم كور و كر بود

 به كار ديگران خنديدم از كبر 

  ز بس انديشه ي بكرم به سر بود

  ادبه شعر آويختم ، چون برگ در ب

  ندانستم كه باد آشوبگر بود 
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  بناي هستي ام را واژگون كرد

  كه اينم گوشمالي مختصر بود

  حريفان ، خانه ها بنياد كردند

  مرا خشت قناعت زير سر بود

  رفيقان نعره ي مستي كشيدند

  مرا فرياد خونين از جگر بود 

  به بيدردان سپردم خوشدلي را

  كه نوش ديگرانم نيشتر بود 

 سا شب ها كه از آشفته حاليب 

  چو سر بر آسمان كردم ، سحر بود

 بسا ايام كز شوريده بختي 

  دل غمگينم از شب تيره تر بود 

  بهشت شادخواران ، جاي من نيست 

  مرا از آتش دوزخ گذر بود 

  گرم برگشت ممكن بود ازين راه 

  و يا در طالعم راهي دگر بود 

  بدينسانش نمي پيمودم اي مرد 

  كه در اين راه پيمودن ، خطر بود

  برين عمر به باطل رفته ، نفرين

  بس كن اين بيداد ، آمين! خدايا  
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 گياه و سنگ نه ، آنش

  با شكوه شوربختي ام

  با سرشت خك و طبيعت درختي ام

  در كوير خشك غربت زمينيان 

  از سالله ي نجيب آفتاب ، زاده ام

   با تالش بادبا سكون سنگ و 

  با شتاب آتش و شكيب آب ، زاده ام 

  زير گنبد طاليي غروب 

  دست ها به سوي آسمان گشاده ام 

  در جالل شامگاهي كوير 

  آخرين مسافر پياده ام

  ريشه ي من درخت اين درخت پير

  اين كبير سالخورده ي كوير

  از عصاره هاي رايگان پر است

   هر گياه مرده ، هر گياه نيمه جان پر استاز عصاره هاي هر گياه زنده ،

  ريشه ي من درخت اين درخت پير

  اين دلير سركش كناره گير 

  از جواني جوانه ها

  از طراوت ترانه ها

  از رسوب رودخانه ها 

  از زالل نيلگون آسمان ، پر است 

  ميوه هاي تازه ام ، پرندگان كوچكند

  قطره هاي شبنمم ، ستارگان روشنند

 اين پرندگان روز 

  اين ستارگان شب 

  چون سر از شكاف سينه ي فراخ من برآورند 

  ارمغان دوستي ، مرا

  نغمه هاي نوتر و اشاره هاي خوشتر آورند

 باد ، همچو مادري كه از ميان گيسوي سياه دخترش

  تار چندگانه ي سپيد را جدا كند 

  برگ هاي زرد را 

   استاز ميان برگ هاي سبز من تكانده 

  آسمان ، فراز شاخسار من

  نرمتر ز سينه ي كبوتران

  مخمل كبود گسترانده است

  گرچه سخت تر ز صخره اي گران

  در مسير گردباد ساليان 

 مانده ام هنوز و ، ايستاده ام هنوز 
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  دستها به سوي آسمان گشاده ام هنوز

  ليكن آهن و گياه و سنگ نيستم 

  بي خبر ز نام و ننگ نيستم

  آتشم كه شعله مي كشم 

 عاري از شتاب و عاجز از درنگ نيستم 

  سال ها گذشته است وچشم انتظار من 

  همچنان به سوي آسمان گشاده است

  آسمان ، مرا به معجزه ي بزرگ وعده داده است

  روزي از كنار من ، مسافري گذشت

  رفت و برنگشت 

  آسمان ، مرا به بازگشت او نويد داده است

  ته اين نويد خوش به لوح خاطرمنقش بس

  روز و شب در انتظار بازگشت آن مسافرم 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو روز يا ده سال ؟

  ي جدا از من هميشه با مني اي نيمه

  بريده باد زبانم ، چه ناروا گفتم

 تو نيمه نيستي اي جان ، تمام من هستي

  اگر به قهر بگيرد ترا خدا از من 

 ست ؟چگونه بي تو توانم زي

 چگونه بي تو توانم ماند ؟

 چگونه بي تو سخن بر زبان توانم راند ؟

 هميشه در من بودي ، هميشه مي خواندي

  صداي گرم تو در استخوان من مي گشت 

  هميشه با من بودي ، هميشه دور از من

  هميشه نام خوشت بر زبان من مي گشت
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  غروبگاهان ، در كوچه هاي خلوت شهر 

   هذيان عاشقي مي گفتكه بوي پيچك ، 

 تو در كنار من آهسته راه مي رفتي

  و در كرانه ي چشمان كهربايي تو

  بهار ، در چمن سبز باغ ها مي خفت

  شبي كه باران در كوچه ها فرو مي ريخت

 تو مي رسيدي و ، باران موي تو بر دوش

  ز موي خيس تو ، عطري غريب بر مي خاست

 شمن از تنفس عطر غريب او ، مدهو

  در آن خيابان ، شب هاي سبز فروردين

  صداي پاي تو و پاي من طنين مي بست

  نسيم ، بوسه ي ما را به آسمان مي برد 

  و سايه هاي من و تو ز روشنايي ماه

  چه نقش ها كه در ايينه ي زمين مي بست 

  چه نيمه شب ها كز پشت شيشه هاي كبود

  ستاره ها را با هم شماره مي كرديم

   زبان من و تو ز گفتگو مي ماندو چون

  نگاه مي كرديم و اشاره مي كرديم 

 دو روز يا ده سال ؟ 

  نمي توانم ، هرگز نمي توانم گفت

  ازين خوشم كه فروبست ريشه در دل ما 

  گلي كه از پس ده سال يا دوروز شكفت

  ز من مپرس كه ايا زمان چگونه گذشت 

  كه من حساب شب و روز را نمي دانم

  ن از تو ، يك تپش دل جدا نمي مانمم

  من از تو ، روي نخواهم تافت

   دل نتوانم كند من از تو ، 

  تو نيز دانم كز من نمي بري پيوند 

  هميشه با مني اي نيمه ي جدا از من 

  مباد آنكه بگيرد ترا خدا از من
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  بهار نزديك

  سپيداران خك آلود

  بي خم كردن اندام

   در جوي مي شويندپا 

  و خورشيد هوسران ، از ميان شاخساران

  ساق مرمرفامشان را گرم مي بوسد

  و انبوه عظيم ريشه ها

  از حسرت سوزان خود 

  در خك مي پوسد

  و باد از باغ ها مي آورد بوي بهاران را 

 هال ، اي باد آرام سحرگاهي

 كنون وقت است تا از برگ هاي حسرت ديرين بپيرايي 

  منزار فراخ و دلگشاي يادگاران راچ

  كنون هنگام آن است اي ترنج قرمز خورشيد 

 كه عكس خويش در ايينه هاي آب بنمايي 

  و برق زندگي بخشي نگاه چشمه ساران را
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  از من تا خورشيد

  شفق تنوره كشيد

  و دست وحشي باد

  دريچه ها را مانند سنج بر هم كوفت

   درخت ها كردمو من ، نگاه به سوي

  در استخوان هاي لخت سينه شان ، خورشيد

 بزرگ و خونين مي كوفت ، مي تپيد هنوز

  و اين تپيدن ، در ذزه هاي ريز هوا

  و در ميان رگ سرخ سيم هاي مسين 

  و در تنفس و در نبض و در شقيقه ي من 

  طنين طبل سياهان داشت 

  ديدم ميان خورشيد

  رخت هااين قلب آتشين و بزرگ د 

  و قلب كوچك و گرم من ارتباطي هست

  ديدم ميان نبض من و ذره هاي ريز هوا

  و سيم ها 

  كه ريل صداها و نورها هستند 

  و تيك تك ساعت ديواري

  پيوند ناشناخته اي هست 

  ديدم از آفتاب ، جدا نيستم

  از آب و از درخت و زمين هم 

  از پشت پنجره ، مردي گذشت

  پاهاي او

   قلب و نبض من سفر آغاز كرده بودبا

  او ، در قلب من تنفس مي كرد 

  او ، با نبض من قدم برمي داشت 

  اما ، دلش

  همراه و همصداي دل خورشيد 

  در استخوان سينه ي لخت درخت ها

  مي كوفت ، مي تپيد

  غروب ، سايه دواند

  نگاهم از صف دور درخت ها برگشت 

  و سوي اينه آمد 

  لب من ايينه را ز هم تركاندصداي ق 
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  از نقطه تا دايره

 لحظه اي چند به خورشيد نگه كردم

  پس از آن

  ديده را بستم 

  زير پلك من

  نقطه اي گرد و سياه

  چرخ زد ، چرخ زد و چرخ زد و دايره شد 

 مثل سنگي كه در آب اندازي

  و ازو دايره ها برخيزد

  و ازو دايره ها بگريزد

  نقطه اي گرد وسياه

  چرخ زد ، چرخ زد و چرخ زد و دايره شد

  چشم وكردم و خورشيد شدم
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  قلب بالدار

  سايه ي يك قلب بالدار

  در شب مهتابي بهار

  زمين را فراگرفت

  تيرگي افتاد روي موي درختان

  تيرگي افتاد روي چشم دريچه 

 تيرگي افتاد روي سينه ي ديوار

  ي كه از آن سايه ي بزرگ تراويدسستي خواب

  روي جماد اوفتاد 

  روي نبات اوفتاد

  روي همه آدميان اوفتاد 

   اين ، بي گمان خسوف بزرگي است :گفتند  

  بايد مس كوفت

  بايد با طشت مس به بام برآمد

  وحشت آن قلب بالدار

  در شب مهتابي بي بهار

  جهان را گرفته بود

  نگرداندهيچكسي سر به سوي ماه  

  جز يك كودك

  كودكي از خواب خوش هراسان جسته

  ديد

  يك مگس سبز روي ماه نشسته 
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  ( طرح( رم 

  شهر روزهاي تهي ، شهر خواب ها: رم 

  شهر درخت ها 

  شهر زنان فربه و رگبارهاي سخت

  نوترين و كهنه ترين پايتخت ها: رم  

  مدر آسمان آبي او ، رشته هاي سي 

  چون تار عنكبوت 

  در كوچه هاي روشن او نيمه هاي شب 

  تنهايي و سكوت 

  گاهي ، صداي بوسه ي از لب چكيده اي

  در برگ هاي زرد 

  گاهي ، چراغ پنجره ي نيم بسته اي 

  باالي يك عمارت ، در آسمان سرد

  شهر آفتاب: رم 

  شهر كتيبه ها و بناها و زنگ ها 

  شهر بي نقاب: رم 

   خرابه ها و چمن ها و سنگ هاشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  درخت و كبوتر

  از درخت سخن گفتن: گفتند  

  در روزگار آتش و آهن ، جنايتي است 

  اما من از درخت سخن گفتم

  زيرا كه هر درخت به چشم من ايتي است
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  از معجزه ي كه آدمي اش نام كرده اند 

  آنكه خنده به لب دارد: گفتند 

  يگمان خبر هولنك رانشنيده ب  

  من خنده اي شگفت به لب دارم 

  زيرا كبوتران من از آستان صبح

  پايان آن خبر را اعالم كرده اند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از مرداب تا دريا

 زير خورشيد سحرگاهان پاييزي

  من آن مرداب خاموشم! اي بهار رفته از خاطر 

  آب بي لبخند حزن آلوده ي افتاده از جوشم 

  ر دل من ، برگ هاي مرده ي ايام مي پوسندد 

  هيچ كس در ماتم اينان نمي گريد

  باد هم اينجا مي نالد

 عشق من اين دختر كولي

  در ميان بيشه هاي ساحل مرداب خوابيده ست

  در فضاي سرد خوابش ، برگ هاي سبز 

  زرد مي گردند و مي افتند و مي پوسند

  هيچ كس اينجا نمي گريد

  نجا نمي نالدباد هم اي

  زير باران شبانگاهان پاييزي 

  در دل مرداب خاموش غريب من

  آفتاب روزهاي دور مي ميرد
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  آه ، اي چشم عزيز آشناي من 

 همچنان فانوس درياي خيالم باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دولت بيدار

  شب ، با درخت ها سخن از آفتاب رفت 

  آفتاب: گفتند  

  ستدر پشت چتر بسته ي ما آرميده ا 

  در پشت چتر بسته ي آنان ستاره بود 

  شما چگونه هنوز آفتاب را: گفتم  

  فريادشان صداي مرا در گلو بريد

  ما آفتاب را ز تو بهتر شناختيم

  آه اي درخت هاي بلند اي درخت ها

  از پشت چترهاي شما سر زد آفتاب 

  اما ، نگاه من 

  در چشم آن ستاره ي شبخيز مانده است 

  ش من كالم شما زنگ مي زنددر گو 

  ما ، آفتاب را ز تو بهتر شناختيم

  حق با شماست ، دولت بيدار با شماست
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  منظره

  برف آمد و بزم روز را آراست

  شب را ز فروغ شيرفام كند

  اما ، چه درخت هاي سركش را 

  كز بار غرور خود به خك افكند

  زيبايي سرد ، وه چه بيرحم است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سيب ها و قلب ها

  ناخن كبود برق 

  روي شيشه ي شكسته ي افق كشيده شد 

  چندشي درخت هاي لخت را فراگرفت 

  خال سرخي از نگاه برق

  روي گونه ي سپيد سيب ها چكيد 

  گونه ي سپيدشان تأللو طال گرفت

  اي فروترين و برترين فروغ

 اي طليعه ي بهشتي و جهنمي 

  سرخ مي نهيپس چه وقت خال  

 بر دل سياه آدمي ؟

  سيب ها رسيده اند

  قلب ها هنوز ، نه 

  اي فروترين و برترين فروغ 
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  پس چه وقت 

  پس چه وقت 

 پس چه وقت مي دمي ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كودك

  چشم هاي گربه اي در آفتاب صبح: چشم هايش 

  انجيرهاي كوچك شيرين: پنجه هاي بسته اش 

 آه رگ هايش

  وستي شفاف تر از نوردر لعاب پ

  عنكبوتي كهربايي رنگ 

  در حباب حبه ي انگور
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  جاده خالي است

  در گلو مي شكنم از سر خشم

  هر نفس ، خنجر فريادي را

  سر خونين جدا از تن من

 در رگ و ريشه نهان كرده هنوز 

  كينه ي كهنه ي جالدي را

  بي سر از راه سفر آمده ام 

   در شب تاريك زمينسر من 

  همچنان چشم به راه سحر است 

  خالي است ولي مي شنوي ؟ جاده ،

   با من با من ،! آه  

  پاي سنگين كسي همسفر است 

  اي در بسته ي گمگشته كليد

  گوش بر روزنه ات دوخته ام 

  تا مگر راه به سوي تو برم

  مشعل از چشم خود افروخته ام 

  ستجامه دان سفر دور به د 

  در تب تند عطش سوخته ام 

 جواب تو كجاست ؟! اي دربسته  

  راستي ، اي دم طوفاني صبح 

 آفتاب تو كجاست ؟
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  اول و آخر اين كهنه كتاب

  مرد نقال آن شب از رستم سخن آغاز كرد

  وز نخستين جنگ او با دشمنش ، افراسياب 

  وصف رستم گفت و وصف قامت رعناي او

   بوسه مي زد بر جبين آفتابكز بلندي 

  چون اين پهلوان بر سنگ ره پا مي نهاد: گفت 

  سنگ ، در هم مي شكست از گام پوالدين او 

   خواب راحتش در مي ربود چون شباهنگام ، 

  ناله مي كرد از سر سنگين او ، بالين او

  چون يك روز ، خشم آورد تيپا زد به كوه: گفت 

  زيد و در صحرا نشستكوه از جا كنده شد ، لغ 

  گردي از لغزيدنش برخاست چون دود از حريق 

  پهلوان خنديد و خوفش در دل خارا نشست 

  چندان عرصه را بر شاه تركان تنگ كرد: گفت  

  تا سرانجام از فراز مركبش پايين كشيد

 پنجه در بند كمر زد تا ز جا برگيردش

  بند نتوانست بار آن تن سنگين كشيد

  لتيد و ، تركان بر سرش گرد آمدندشاه درغ 

  تاج او در دست رستم ماند و ، خود بيرون شتافت 

  عرصه ي كين را ز بيم جان شيرين ترك گفت

  اسب را زين كرد و سوي ساحل جيحون شتافت

  رو به دربار پشنگ آورد و ناليدن گرفت 

   اين كيست ، اين مردي كه رستم نام اوست !كاي پدر 

  نده بودم ، ديگرا جوياي ناممن جوانش خوا

  بي خبر بودم كه از پوالد و سنگ اندام اوست

  هر چند در جنگاوري شير نرم! اي پدر 

  در كف او پشه ام ، اين آفت از جان تو دور

  سام اگر مانند رستم قوت سرپنجه داشت 

  هيچ كاري برنمي آند ز فرزندان تور 

  چون مرا افكند و گرز آهنين را برگرفت

  سر فرو بردند در پشت سپر ، تورانيان

  سر فرو بردند تا از روي آنان نگذرد 

  نعل اسب رستم و فر درفش كاويان 

  ناگهان نقال از داستانسرايي بازماند

  غرش خميازه اي را از لبانش دور كرد 

  رستم آن قدر كوتاه شد تا بنده شد: گفت 

  گرز او را هم خدا در دست من وافور كرد 
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  دري بدان سو

  گنجه ي من ، بوي قرآن مي دهد

  بوي قرآن و گالب و آسمان 

  بوي شهوت هاي تند و بوي اشك 

  بوي روزان و شبان بي نشان 

  بوي قرآني كه شب ها ، مادرم 

  زير بالين سپيدش مي نهاد 

  بوي يخداني كه خواهش هاي من 

  چشم بر جاي كليدش مي نهاد

  شيشه ي سبز گالببوي آن يك  

  كه من او را زرد مي پنداشتم 

  عطر او را در شب گرم بهار

 مايه ي سردرد مي پنداشتم

 بوي برف بامداد كودكي

  بوي بسترها و بوي الجورد

  بوي گيسوي سپيد دايه ام 

  بوي مطبخ ، بوي كلفت ، بوي مرد

  بوي صبح آسمان دهكده

  با ملخ ها و كبوترهاي او

   و بوي علفبوي شير تازه

  بوي سنجدها و دخترهاي او

  بوي هرم آفتاب و بوي س نگ 

  بوي رگبار غروب و بوي گل 

  بوي چاي عصر و بوي زعفران 
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  بوي نان شيرمال و بوي هل

  بوي گلپر در شب خاموش كوه

  بوي باران در شب تاريك باغ 

  بوي گردوهاي تر زير درخت

  بوي بال پشه ها گرد چراغ

   كه در پاي تنوربوي شبهايي

  نور قرمز ، سايه ها را مي نهفت

  سينه ي مريم تكان مي خورد و ، ماه

  چون گلي با عطر شهوت مي شكفت 

 بوي آن پيراهن چيت بنفش

  كه شبي بر پيكر مريم دريد 

  او ، برهنه ، در كنار من غنود 

  صبح ، يك پيراهن ديگر خريد 

  اشكم امشب سخت مي خندد به من

   بوي گنجخ جويم راز اوچون ز 

 رهگذر از دور مي خواند هنوز 

  در هوا پر مي زند آواز او 

  آه ، اين آواز با من آشناست

  اين صداي روزهاي بي نشان

  گنجه ي من بوي قرآن مي دهد

  بوي قرآن و گالب و آسمان 
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  مرثيه اي براي بيابان و براي شهر

1 
  زمين ، ترحم باران را

  در چشمه هاي كوچك ، از ياد برده است

  و باد

  چراغ قرمز نارنج هاي وحشي را

  در كوچه هاي جنگل ، خاموش كرده است

  از دور ، تپه هاي پريشان ، بيرحمي نهفته ي ايام را

  فرياد مي زند

  و سوسمارهاي طاليي

 در حفره هاي تنگ 

  همچون زبان گوشتي خك

   زنندحرف از سياه بختي با باد مي

  زاغان در انتظار زمستان 

  بر شاخه هاي خشك 

  برف قليل قله ي البرز را

  با چشم مي جوند 

  در الي بوته هاي گون ، عنكبوت ها

  بي بهره از لعاب تنيدن 

  سر گشته مي دوند

  زخم درخت هاي كهن ، آشيانه ي

  گنجشك هاي شوخ جوان است 

  در پشتواره هاي حقير مسافران 

   غرور ، قائل نان استخون و 

2 
  در شهر 

  درها و طاق ها

  مانند قد مردان كوتاه است

  از پشت هيچ پنجره ، ديگر

  يك قامت كشيده

  يا يك سر بلند ، نمايان نيست 

  داغ نياز ، پينه ي مهر نماز را

  از جبهه ي گشاده ي زاهد زدوده است

  بر شيشه ها ، تلنگر وحشت 

   مي كندرؤياي كودكان را آشفته

  و گاهگاه ، باران 

  نقش و نگار بي رمق خون را

  از زير ناودان ها ، مي شويد 

55



  مردان ، دل هاي مرده شان را 

  در شيشه هاي كوچك الكل نهاده اند 

  و دختران ، صفاي عطوفت را 

  در جعبه هاي پودر 

  ديگر ، كسي رفيق كسي نيست

  اين يك ، زبان آن يك را

  تاز ياد برده اس

  انبوه واژه هاي مهاجر 

  بي رخصت عبور

  از درزها به مطبعه ها روي مي كنند

 و بغض 

  اين لقمه ي درشت گلوگير 

  چاه گرسنگي را پر كرده ست

  و نان خشك را

  با آب چشم ، تر كرده ست 

 نيروي كودكي 

  در كوچه هاي تنگ شرارت

  از صبح تا غروب ، دويده

  ستهاستبر بام ، در كمين كبوتر نش

  چشم چراغ ها را با سنگ بسته است

 خورشيد و ماه بادكنك هاي سرخ و زرد 

  در آسمان خالي ، پرواز مي كنند

  و روزها و شب ها اين سكه هاي قلب

  در دستهاي چركين ، ساييده مي شوند

  ديگر ، صداي خنده ي گل ها

  الهام بخش پنجره ها نيست

  كار حنجره ها نيست آواز ،

   در ميان دو انگشتسيگار 

  از ديرباز ، جاي قلم را گرفته است

  و دود اعتياد 

  دل ها و خانه ها را تاريككرده است

  شوهر

  پنهان ز چشم زن

 در آرزوي بردن بازي

  تك خال قلب خود را مي بازد

  و ، زن

 نقاش خانگي

  نقش خود را در قاب اينه. پيوسته 

  تكرار مي كند 

56



 گل هاي كاغذي

   هاي ساختگي راو ميوه

  در ظرف ها و گلدان ها جاي مي دهد 

  او ، عاشق طبيعت بي جان است

3 
  در شهر و در بيابان

  فرمانرواي مطلق ، شيطان است

  در زير آفتاب صدايي نيست

  غير از صداي ، زنجره هايي كه باد را

  با آن زبان الكن دشنام مي دهند

  در سينه ها ، صداي رسايي نيست 

  از صداي رهگذراني كه گاه گاهغير  

  تصنيف كهنه اي را در كوچه هاي شهر

  با اين دو بيت ناقص ، آغاز مي كنند

  آه اي اميد غايب 

 ايا زميان آمدنت نيست ؟

  سنگ بزرگ عصيان دردست هاي توست

 ايا عالمت زدنت نيست ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

  ساحل يادگار

  آه اي عزيز بي خبر از من 

   درياامشب ، دل گرفته ي

 با يادگارهاي كبودش

 در زير گوش پنجره ام مي تپد هنوز

 درياي مو سپيد به سر مي زند هنوز 

  مشت هزار ماتم از ياد رفته را

  مهتاب مي نويسد بر ماسه هاي سرد

  شرح هزار شادي بر باد رفته را

  چشم حباب ها همه از گريه ي فراق 

  آماس مي كند

57



  تيغ بنفش ماه

  ريان رااين چشم هاي گ

  از جاي مي كند 

  در من ، مدام باران مي بارد

  زنجيرهاي نازك از هم گسسته اش

  از البالي جنگل مژگانم

  در آسمان اينه ، پيداست

  از دور ، باد سركش دريا

  خكستر ماليم نسيان را

  آسانتر از سفيدي كف ها 

  از روي آتش دل من مي پركند

  ياد ترا و عشق مرا زنده مي كند

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چكامه ي كوچ

  كمان سرخ شفق ، ناوك كالغان را

 به بازوان كبود درختها انداخت 

 و زخم ملتهب النه ها ، دهان وا كرد

  كسي ز شهر خبر آورد

  كه خانه ها همه تاريكتر ز تابوت است
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  هوا ، هنوز پر از بوي خون و باروت است 

  تفنگداران، فانوس هاي روشن را 

  به دود و شعله بدل مي كنند و مي خندند 

  و هيچ مستي ، در كوچه ها نمي نالد 

  و هيچ بادي ، در برگ ها نمي خواند

  كسي ز شهر خبر آورد

  كه عشق ها همه بيمارند 

 تمام پنجره ها چشم هاي تبدارند 

  كه رقص چلچله ها را در آسمان بهار 

  به خواب مي بينند 

  ز چوبه ي دارو رقص آدميان را فرا

  به ياد مي آرند

  و دارها همگي بار آدمي دارند 

  كسي ز شهر خبر آورد

 كه قتل عام گل قالي

  به چكمه هاي گل آلود ، رنگ خون داده ست 

  و ديگر اينه ، نيروي تند حافظه را 

  به بي حواسي پيري سپرده است

  و ماه ، از سر ديوارهاي خشتي شهر

  ي خالي رانگاه مي كند ايينه ها 

  و پيش مي ايد تا گونه هاي خيسش را

  به شيشه هاي كبود دريچه چسباند 

  چراغ مي گويد

  كه در سياهي دهليز انتظار ، كسي نيست

  صداي زمزمه ي دوردست اشباح است

  كه از درون شبستان به گوش مي ايد 

  و شب ، ز باغ خبر مي دهد كه زرگر ابر 

  رانمي تراشد ديگر نگين شبنم 

  كه تا سپيده دمان در عروسي گل ها

  به روي پنجه ي لرزان برگ بنشاند 

  و باد مي گويد

  كه هيچ برگي بر شاخه ها نمي ماند

  درخت ، جاذبه ي رقص را نمي داند 

  برهنه بر لب جوي ايستاده

  و دست را به دعا سوي آسمان كرده ست 

  مگر پشيز مسين ستاره اي را ، باز

  ر بي آبروي ، بستاندازين توانگ 

  زمين ، سراسر، تاريك است

  و هيچ نوري ، بازي نمي كند در آب
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  كه انعكاسش بر طاق آسمان افتد

  تو ، جامه دان سفر بربند

  و رو به ساحل ديگر كن

  مگر كه در شب بي حاصل غريبي ها 

  غم تو و دانه ي اشكي به خك بفشاند

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لعل هاي اميد

  سرخوشان روي زمينيمما ، 

  گنج آوران خك نشينيم

  هر چند سايه ايم ، بلنديم

  خورشيد زرد بازپسينيم

  گويي به آب و اينه مانيم

  سر تا به پاي ، جام و جبينيم 

  آنجا اگر صفايي ، آنيم

  اينجا اگر وفايي ، اينيم

  شور شكوفه هاي شبابيم 

  شرم بنفشه هاي حزينيم

   اميديمدست گناه صبر ، لعل 

  در ابر وهم ، برق يينيم 

  ياقوت خون چشيده ي عشقيم 

  بر خاتم زمانه ، نگينيم 

  طومار سرگذشت زمانيم

  طوفان انتقام زمينيم 

  پوالد آبداده ي هنديم
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  ديباي كارديده ي چينيم

  مرديم و روز رزم ، چنانيم

  رنديم و گاه بزم ، چنينيم

  بر روي ما ، نقاب ريا نيست

  يم و ، هر چه هست همينيمگفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مار و گنج

  ازقصه گوي پير 

  در روزگار كودكي خود شنيده ام 

  كانجا كه مار هست ، نشاني ز گنج هست 

  زيرا كه مار خفته ،نگهبان گنج هاست

  گويي تو نيز در پس اين جامه ي حرير

  گنجي نهفته اي

  زيرا كه بر دو قله ي لغزان سينه ات 

  نقش دو مار خفته ي درهم خزيده را

  ترسيم كرده اي 

  بگو به من! جانا 

 ايا ز دستبرد كسان بيم كرده اي ؟
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  ايينه اي بر سنگ

 ديدي چه خوش رفتي ز دست ؟! اي گل خوشبوي من  

 ديدي آن يادي كه با من زاده شد ، بي من گريخت ؟

 نگ خورد ؟ديدي آن تيري كه من پر دادمش ، بر س

 ديدي آن جامي كه من پر كردمش ، بر خك ريخت ؟ 

  الله ي لبخند من پرپر شد و بر باد رفت

  شعله ي اميد من خكستر نسيان گرفت 

  مشت مي كوبد به دل اندوه بي پايان من

  ياد باد آن شب كه چون بازآمدي ؟ پايان گرفت 

  امشب آن ايينه ام بر سنگ حسرت كوفته

  در هر پاره ام تصوير نيستغير تصوير تو 

  عكس غمنك تو در جام شرب افتاده است

  پيش چشمانم جز اين ايينه دلگير نيست

  آسمان ، تار است و در من گريه هاي زار زار

  بي تو تنهايم ، ولي تنها نمي خواهم ترا

  اي اميد دل ، شبت آبستن خورشيد باد 

  من چو خود ، زنداني شب ها نمي خواهم ترا 

  اد باشي هر كجا هستي ، كه دور از چشم توش

 نقش دلبند ترا در اشك مي جويم هنوز

  چشم غمگين ترا در خواب مي بوسم مدام

 عطر گيسوي ترا از باد مي بويم هنوز 
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  از دريچه ي قطار

  مانند كرم كوچك ابريشم از افق 

 بر خك مي خزيد قطار مسافري

  صحرا ، چو برگ توت 

 سبزي و ترياز  

  از دور ، كودكان گريزان تپه ها

  دنبال هم به سوي افق مي شتافتند 

  هر يك نشانده مشعلي از اختران شب 

  بر چوبدست تيز درختان دوردست 

  شب را به نور مشعل خود مي شكافتند 

  توپ سفيد ماه ، ميان دو دست كوه

  سرگشته مانده بود 

  كم كم قطار سينه كشان و نفس زنان

  خود را به انتهاي بيابان رسانده بود
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  جغرافيا

  در نور پيه سوز سفالين آسمان

  در بستري كه وصله ي صد رنگ خورده است 

 تهران روسپي

  مست و برهنه ، پشت به بالين فشرده است 

  بر بسته ديدگان كه مبادا سحرگهان 

 خورشيد سرخپوست به پيكان بدوزدش

  به خود برگشوده استاما ، دو ران فر

 البرز ، در سياهي شب مي سپوزدش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گل يخ

  گل و بوته هاي آتش ، همه رنگ خون گرفته

  شب پر ستاره ي من ، عطش جنون گرفته 

  بگذار تا ببرم رگ دردمند خود را 

  كه در او بهار مرده ست و ، خزان سكوت گرفته

   خونتن من درخت تر بود و پر از شكوفه ي

  تب تند عشق سوزاند و تكاند برگ و بارش

  عطشي شكفت در او كه مكيد سبزي اش را 

 ز شرار بادها سوخت شكوفه ي بهارش

  چه كنم ، بهار مرده ست و دميده سوز سرما

  گل يخ ، چو شبنم صبح ، چكيده بر تن من 
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 تو بيا تو ، اي كه چون جام شراب مي درخشي

   خرمن من !ار اي تب ظهر به تو بسوز ،  
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