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 طرح

 

 بر سكوتي كه با تن مرداب

 بوسه خيسانده گشته دستاغوش

 وز عميق عبوس مي گويد

 ا او، به نغمه ئي خاموش،راز ب

  

 رقص مهتاب مهرگان زيباست

 .با دمش نيمسرد و سر سنگين

 »كاپه«همچو بر گردن سطبر 

 !بوسة سرخ تيغة گيوتين
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 در رزم زندگي

 

 در زير طاق عرش، بر سفرة زمين

 در نور و در ظالم

 در هاي و هوي و شيون ديوانه وار باد

 در چوبه هاي دار

 زهدر كوه و دشت و سب

 در لجه هاي ژرف، تاالب هاي تار

 در تيك و تاك ساعت

 در دام دشمنان

 در پرده ها و رنگ ها، ويرانه هاي شهر

 در زوزة سگان

 در خون و خشم و لذت

 در بي غمي و غم



)موس باتک ( هزات یاوه  

ناريا یبالقنا تسيلايسوس ناناوج هيداحتات ياس  
http://www.javaan.net 

3

 در بوسه و كنار، يا در سياهچال

 در شادي و الم

 در بزم و رزم، خنده و ماتم، فراز و شيب

 در بركه هاي خون

 يأسدر منجالب 

 در چنبر فريب

 در الله هاي سرخ

 در ريگزار داغ

 در آب و سنگ و سبزه و دريا و دشت و رود

 در چشم و در لبان زنان سياه موي

  

 در بود

 در نبود،

 هر جا كه گشته است نهان ترس و حرص و رقص

 هر جا كه مرگ هست
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 هر جا كه رنج مي برد انسان ز روز و شب

 دهر جا كه بخت سركش فرياد مي كش

 هر جا كه درد روي كند سوي آدمي

 هر جا كه زندگي طلبد زنده را به رزم،

  

 بيرون كش از نيام

 از زور و ناتواني خود هر دو ساخته

 !تيغي دو دم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)موس باتک ( هزات یاوه  

ناريا یبالقنا تسيلايسوس ناناوج هيداحتات ياس  
http://www.javaan.net 

5

 مرد مجسمه

 

 در چشم بي نگاهش افسرده رازهاست

 استاده است روز و شب و، از خموش خويش

 .با گنج هاي راز درونش نيازهاست

  

  

  كاود از دو چشممي

 در رنگ هاي مبهم و مغشوش و گنگ هيچ

 .ابهام پرسشي كه نمي داند

 زين روي، در سياهي پنهان راه چشم

 )كه ندارد به چشم خويش(بر باد پانگه 

 بنشسته

 .سال هاست كه مي راند
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 .مژگان به هم نمي زند از ديدگان باز

  

 افسون نغمه هاي شبانگاه عابران

 و خموش و فسرده رااشباح بي تكان 

 از حجره هاي جن زدة اندرون او

 .يك دم نمي رماند

  

 -از آن بلندجاي ـ كه كبرش نهاده است 

 .جز سوي هيچ كور پليدش نگاه نيست

 و بر لبان او

 از سوز سرد و سركش غارتگر زمان

 . . .آهنگ آه نيست 

  

 شب ها سحر شده ست
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 رفته ست روزها،

 او بي خيال ازين همه ليكن

 كه نيستش(ز خلوت سياه وجودي ا

 )اسباب بودني

 پر باز كرده است،

 وز چشم بي نگاه

 سوي بي نهايتي

 .پرواز كرده است

  

 مي كاود از دو چشم

 در رنگ هاي درهم و مغشوش و كور هيچ

 ز ابهام پرسشي كه نيارد گرفت و گفت

 .رنگي نهفته را

  

 زين روست نيز شايد اگر گاه، چشم ما
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 اي نگاهش ـ سپيد و مات ـبيند به پرده ه

 .وهمي شكفته را

  

 يا گاه گوش ما بتواند عيان شنيد

 هم از لبان خامش و تودار و بسته اش

 . . .رازي نگفته را 
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 لعنت

 .در تمام شب چراغي نيست

 در تمام شهر

 .نيست يك فرياد

  

 !اي خداوندان خوف انگيز شب پيمان ظلمت دوست

  را بياويزمتا نه من فانوس شيطان

 در رواق هر شكنجه گاه پنهاني اين فردوس ظلم آئين،

تا نه اين شب هاي بي پايان جاويدان افسوس پايه تان را 
 من

 به فروغ صد هزاران آفتاب جاوداني تر كنم نفرين، ـ

 ظلمت آباد بهشت گندتان را، در به روي من

 !باز نگشائيد
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 در تمام شب چراغي نيست

 در تمام روز

 .ت يك فريادنيس

  

 .چون شبان بي ستاره قلب من تنهاست

تا ندانند از چه مي سوزم من، از نخوت زبانم در دهان 
 .بسته ست

 راه من پيداست

 .پاي من خسته ست

  

پهلواني خسته را مانم كه مي گويد سرود كهنة فتحي 
 .قديمي را

 با تن بشكسته اش،

 تنها

دردي زخم پر دردي به جا مانده ست از شمشير و، 
 :جانگزاي از خشم
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 :اشك، مي جوشاندش در چشم خونين داستان درد

 .خشم خونين، اشك مي خشكاندش در چشم

  

 .در شب بي صبح خود تنهاست

  

از درون بر خود خميده، در بياباني كه بر هر سوي آن 
 خوفي نهاده دام

دردناك و خشمناك از رنج زخم و نخوت خود، مي 
 :زند فرياد

  

 ب چراغي نيستـ در تمام ش«

 در تمام دشت

 . . .نيست يك فرياد 

  

 !اي خداوندان ظلمت شاد

 از بهشت گندتان، ما را
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 !جاودانه بي نصيبي باد

  

 باد تا فانوس شيطان را برآويزم

 !در رواق هر شكنجه گاه اين فردوس ظلم آئين

  

 باد تا شب هاي افسون مايه تان را، من

 »!تر كنم نفرينبه فروغ صد هزاران آفتاب جاوداني 
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 ديوارها

 ديوارها ـ مشخص و محكم ـ كه با سكوت

 با بي حيائي همه خط هاش

 با هر چه اش ز كنگره بر سر

 با قبح گنگ زاويه هايش سياه و تند،

 در گوش هاي چشم

 . . .گوياي بيگناهي خويش است 

  

 ديوارهاي از خزه پوشيده، كاندر آن

 اي دق،چون انعكاس چيزي ز آئينه ه

 . . .تصوير واقعيت تحقير مي شود 

  

 ديوارها ـ مهابت مظنون ـ كه در سكوت

 با تيغ تيز خط نهائيش
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 . . .تا مرزهاي تفكيك در جنگ با فضاست 

  

 همواره باد طاغي، با ناله هاي زار

 شالق ها به هيبت ديوار مي زند

 و برگ هاي خشك و مگس هاي خرد را

 و آرامش و نوازش را

 ي كشدهمراه م

 . . .همراه مي برد 

  

  

 عزم جدال دارد ديوار

 همچنين

 با مورهاي باران

 .با باخت هاي شوم
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 اما خورشيد

 !همواره قدرت است، توانائي ست

  

  

 بر بام هاي تشنه كه برداشته شكاف،

 با هر درنگ خويش

 آن پيك نور پيكر، داده ست اشارتي؛

 كرده ست فاش از اين سان

 با هر اشاره اش

 

 :رمزي، عبارتي

  ـ ديوارهاي كهنه شكافد«

 تا

 »!بر هر پي شكسته، برآيد عمارتي
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 او با شتاب مي گذرد از شكاف بام

 :مي گويد اين سخن به لب آرام

 »!انتقام« 

 

 و آنگه ز درد يافته تسكين

 .با راه خويش مي گذرد آن شتابجوي

  

  

 اين ديوار. اما ميان مزرعه

 !حرفي است در سكوت

  

 ي تواند آيااو م

 معتاد شد به ديدة هر انسان،

 يا آسمان شب را

 بين سطوح خود ندهد نقصان؟
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 ديوارهاي گنگ

 !ديوارهاي راز

  

 .ما را به باطن همه ديوار، راه نيست

 بي هيچ شك و ريب(

 ).ديوارها و ما را وجه شباهتي است

  

 ليكن كدام دغدغه، آيا

 با يك نگه به داخل ديوارهاي راز

 مي پذيرد؟تسكين ن

  

  

 ديوارها

 !بدمنظرند

  

 در بيست، در هزار
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 اين راه ها كه پاي در آن مي كشيم ما،

 ديوارها مي آيند

 همراه

 پا به پا

  

 !ديوارهاي عايق، خوددار، اخمناك

 !ديوارهاي سرحد با ما و سرنوشت

 اندوده با سياهي بسيار سرگذشت

 !ديوارهاي زشت

  

 شچندان كه هيچ مو. ديوارهاي باير

 در آن به حرف آن سو پنهان نداده گوش،

  

 وز خامشي آن همه در چار ميخ و بند

 پوسيده كتفشان همه در زنجير
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 خشكيده بوسه ها همه شان بر لب،

 وز استقامت همه آن مردان

  »اين ديوار«كه به لرزيدن پس 

 محق هستند

 !حرفي نمي گويد

  

  

 كو در ميان اين همه ديوار خشك و سرد

 اميدديوار يك 

 تا سايه هاي شادي فردا بگسترد؟

  

 با اين همه

 براي يكي مجروح

 ديوار يك اميد

 آيا كفايت است؟
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 و با وجود اين

 در هر نبرد تكيه به ديوار مي كنيم

 همواره با يقين

  اميديست بل. كز پشت ضربه نيست

 کز آن

 

 پرشورتر درين راه پيكار مي كنيم

 هر چند مرگ نيز

 فرمان گرفته باشد

 !با فرصت مزيد آزادي مزيد

  

  

 يك شير

 مطمئناً
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 !خوف است دام را

 :هرگز نمي نشيند او منكسر به جاي

 مطرود راه و در

 مطرود وقت كر

 چشمش ميان ظلمت جوياي روشني است

  مي پرورد به عمق دل، آرام

 !انتقام
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 كبود

 زير خروش و جنبش ظاهر

 زير شتاب روز و شب موج

  عمق خليج دوردر خلوت زنندة

 آنجا كه نور و ظلمت، آرام خفته اند

 درهم، ولي گريخته از هم،

 آنجا كه راه بسته به فانوس دار روز،

 آنجا كه سايه مي خورد از ظلمتش به روي

 رؤياي رنگ دختر درياي دور را ـ

  

 آنجا كبود خفته

 . . .نه غمگين نه شادمان 

  

  

 بي انتهاي رنگ دو چشم كبود تو
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  مات مي بردت، با سكوت خويشوقتي كه

 خاموش و پر خروش

 چون حمله هاي موج بر ساحل، به گوش كر،

 آنجا كه نور و ظلمت داده به پشت پشت

 !آشوب مي كند

  

  

 !اي شرم

 !اي كبود

 تنها براي مردمك چشم هاي اوست

 .گر مي پرستمت

  

  

 خاموش وار خفتة اين مردم كبود

 در نغمة فسونگر جنجال چشم تو
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 .هاي بي شتاب سكوتستنت 

  

 يا آنكه ناگهان در يك سونات گرم

 بعد از شلوغ و همهمة هر چه ساز و سنج

 بر شستي پيانو

 .تكضربه هاي نرم

  

 اين رنگ خواب دار

 در والس هاي پرهيجان دو چشم تو

 .نوت هاي ترد و نرم سكوت است

  

 اين ساكت كبود، جنون من است و من

 تنها براي مردمك چشم هاي تو

 سنگين نرم خفتة عمق خليج را

 . . .بت وار مي پرستم 
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 !اي شرم

 !اي كبود

 تنها براي مردمك چشم هاي اوست

 گر مي پرستمت
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 مرغ باران

 

 در تالش شب كه ابر تيره مي بارد

 روي درياي هراس انگيز

  

وز فراز برج بارانداز خلوت مرغ باران مي كشد فرياد 
 خشم آميز

  

 د سرد و پرتوفان درياي حماسه خوان گرفته اوجو سرو

 مي زند باالي هر بام و سرائي موج

  

 و عبوس ظلمت خيس شب مغموم

 ثقل ناهنجار خود را بر سكوت بندر خاموش مي ريزد ـ

  

 مي كشد ديوانه واري
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 در چنين هنگامه

روي گام 
هاي كند و 
 سنگينش

 .پيكري افسرده را خاموش

 : دائممرغ باران مي كشد فرياد

  

 !اي عابر! ـ عابر

 .جامه ات خيس آمد از باران

 نيستت آهنگ خفتن

 . . .يا نشستن در بر ياران؟ 

  

 ابر مي گريد

 باد مي گردد

 :و به زير لب چنين مي گويد عابر

  



)موس باتک ( هزات یاوه  

ناريا یبالقنا تسيلايسوس ناناوج هيداحتات ياس  
http://www.javaan.net 

28

 !ـ آه

 . . .رفته اند از من همه بيگانه خو با من 

 من به هذيان تب رؤياي خود دارم

 گفتگو با يار ديگرسان

ن عطش جز با تالش بوسة خونين او درمان نمي كاي
 .گيرد

  

  

 اندر آن هنگامه كاندر بندر مغلوب

 باد مي غلتد درون بستر ظلمت

 ابر مي غرد وز او هر چيز مي ماند به ره منكوب،

 :مرغ باران مي زند فرياد

  

 در شبي اين گونه توفاني! عابر

 گوشة گرمي نمي جوئي؟

 يا بدين پرسندة دلسوز
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 سردي نمي گوئي؟پاسخ 

  

 ابر مي گريد

 باد مي گردد

 :و به خود اين گونه در نجواي خاموش است عابر

  

 !ـ خانه ام، افسوس

بي چراغ و آتشي آنسان كه من خواهم، خموش و سرد 
 .و تاريك است

  

  

رعد مي تركد به خنده از پس نجواي آرامي كه دارد 
 با شب چركين

 وز پس نجواي آرامش

  دزدانه، از او بر لب شب مي گريزدسردخندي غمزده،

 . . .مي زند شب با غمش لبخند 
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 :مرغ باران مي دهد آواز

  

 !ـ اي شبگرد

 از چنين بي نقشه رفتن تن نفرسودت؟

  

 ابر مي گريد

 باد مي گردد

 :و بخود اينگونه نجوا مي كند عابر

  

 هر گوشه گرديدن،. ـ با چنين هر در زدن

  چونان قير نوشد زهر،در شبي كه ش وهم از پستان

 . . .رهگزار مقصد فرداي خويشم من 

 ورنه در اينگونه شب اينگونه باران اينچنين توفان

كه تواند داشت منظوري كه سودي در نظر با آن نبندد 
 نقش؟
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 زندگي زيباست! مرغ مسكين

 خورد و خفتي نيست بي مقصود

 :مي توان هر گونه كشتي راند بر دريا

در مهتاب با ياري بلم بر خلوت آرام مي توان مستانه 
 دريا راند

مي توان زير نگاه ماه با آواز قايقران سه تاري زد لبي 
 .بوسيد

 ليكن آن شبخيز تن پوالد ماهيگير

كه به زير چشم توفان بر مي افروزد شراع كشتي خود 
 را

 در نشيب پرتگاه مظلم خيزاب هاي هايل دريا

 هان مرگ،تا بگيرد زاد و رود زندگي را از د

 مانده با دندانش آيا طعم ديگر سان

 از تالش بوسه ئي خونين

 كه به گرما گرم وصلي كوته و پردرد
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 بر لبان زندگي داده است؟

  

 . . .زندگي زيباست ! مرغ مسكين

من درين گود سياه و سرد وتوفاني نظر با جست و 
 جوي گوهري دارم

ر تارك زيباي صبح روشن فرداي خود را تا بدان گوه
 .بيارايم

 !بي گوهري اينگونه، نازيباست. زندگي! مرغ مسكين

  

  

 اندر آن سرماي تاريكي

 كه چراغ مرد قايقچي به پشت پنجره افسرده مي ماند

 و سياهي مي مكد هر نور را در بطن هر فانوس

 وز ماللي گنگ

 دريا

 در تب هذيانيش
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با خويش مي 
 پيچد،

 وز هراسي كور

 پنهان مي شود

 در بستر شب

 ،داب

 وز نشاطي مست

 رعد

 از خنده مي تركد

 وز نهيبي سخت

 ابر خسته

 مي گريد، ـ

  

 زير بام قايقي بر ماسه ها وارون پي تعمير

 بين جمعي گفتگوشان گرم
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 .شمع خردي شعله اش بر فرق مي لرزد

  

 ابر مي گريد

 باد مي گردد

  

 وندرين هنگامه

روي گام هاي كند و 
 سنگينش

 شمرد وا مي استد از راه

 وز گلو مي خواند آوازي كه

 خواندماهيخوار مي
 ايرد رب  ماگنهابش

 

 پس، بزير قايق وارون

اميد مي تابد به چشمش . با تالشش از پي بهزيستن
 . . .رنگ 
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  مي زند باران به انگشت بلورين

 برض

 قياق هدش نوراو اب 

 مي كشد دريا غريو خشم

 مي خورد شب

 بر تن

  از توفان

 دراد هک یميلست هب

 تشم

 مي گزد بندر

 .با غمي انگشت

  

 تا دل شب از اميدانگيز يك اختر تهي گردد

 ابر مي گريد

 . . .باد مي گردد
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 بودن

 

 گر بدينسان زيست بايد پست

 من چه بي شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوائي نياويزم

 بر بلند كاج خشك كوچة بن بست من

  

 گر بدينسان زيست بايد پاك

 من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خود، چون كوه

 .يادگاري جاودانه، بر تراز بي بقاي خاك

 

 

 
 


