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 بدنِ  لختِ  خيابان
 بود به بغلِ  شهر افتاده                       

 هاي بلوغ و قطره
 راه از لمبرهاي                    

 کشيد باال مي                                      
 ها گرمِ  نفس و تابستانِ 

 خورده سرمست بود هاي باران که از روياي جگن
 عشق ر تپشِ  قلبِ د

 چکيد مي                         
  

 خيابانِ  برهنه
 اش صدف هاي فرشِ  دندانبا سنگ

 دهان گشود                                        
 لذتِ  يک عشق تا دردهاي
 .اش را بمکد زهرِ  کام

 
 و شهر بر او پيچيد

 تر فشرد و او را تنگ
 .اش شآغو در بازوهاي ُپرتحريکِ 

 مهرِ  يک عشق و تاريخِ  سربه
 را اش که تنِ  داغِ  دختري

 بلوغ به اجتماعِ  يک                               
 بود واداده                                                       

 سرگذشت را بسترِ  شهري بي
 .خونين کرد                                  

   
 بخشِ  مرگ گي  زندي جوانه

 شهر   شيارهاي پيشاني گي پريد بر رنگ
 دويد،                                             

 برهنه خيابانِ 
 اش آخرين در اشتياقِ  خواهشِ  بزرگِ                  

 لب گزيد،                                                               
 آلود نهاي خو نطفه

 که عرقِ  مرگ
 پدرِ شان ي بر چهره                 

 قطره بسته بود                                         
 ي مادر را ِ آماده َرِحم

 گي انباشت،از زند                         
 هاي تاريکِ  يک آسمان و انبان

 قرباني هاي بزرگِ  از ستاره
 ـ: ُپر شد                                

 جنبيد يک ستاره
 صد ستاره،                     

 ي صد هزار خورشيد، ستاره
 مرگِ  ُپرحاصل از افقِ 
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 در آسمان
 درخشيد،            

  !مرگِ  متکبر
 

 اما دختري که پا نداشته باشد
 ي دشمن کروچه بر خاکِ  دندان

 .آيد درنمي به زانو
  

 و من چون شيپوري
 ترکانم ام را مي عشق                        

 ُسرخي چون گلِ 
 کنم ام را َپرَپر مي قلب                     

 کبوتري چون
 دهم ام را پرواز مي روح                

 يي دشنه چون
 :کشم صدايم را به بلورِ  آسمان مي                 

 !هي ـ« 
 !ِ  تقديرتدبير هواي دستانِ  بي هاي سربه کنم چه   
 هاي اشرافيت مليله ها و پشتِ  ميله   
 پشتِ  سکوت و پشتِ  دارها   
 ديوارها پشتِ  افتراها، پشتِ    
 اش ـ پشتِ  امروز و روزِ  ميالد ـ با قابِ  سياهِ  شکسته   
 رنج، پشتِ  نه، پشتِ  ظلمت پشتِ    
 پشتِ  پافشاري، پشتِ  ضخامت   
 وندانِ  شماسمجِ  خدا  پشتِ  نوميدي   
 و حتا و حتا پشتِ  پوستِ  نازکِ  دلِ  عاشقِ  من،   
  يک تاريخ زيبايي   
 اش را کند بهشتِ  سرخِ  گوشتِ  تن تسليم مي   
 هاشان آجرِ  يک بناست که استخوان به مرداني   
 شان کوره است و صداشان طبل بوسه   
 پوالدِ  بالشِ  بسترشان و   

  ».يک ُپتک است                                
   

 !هاي خون لب! هاي خون لب
 اگر خنجرِ  اميدِ  دشمن کوتاه نبود

 توانست ِ خيابان باز هم مي هاي صدف دندان
 ...شما را ببوسد

  
 و تو از جانبِ  من

 به آن کسان که به زياني معتادند
 با خويشان بيگانه ُبَود و اگر زياني َنَبرند که

 اند، پندارند که سودي برده مي
 

 و به آن ديگرکسان
 سر يک که سودشان                        

 است از زيانِ  ديگران                                                
 و اگر سودي بر کف نشمارند
 گذارند مي در حسابِ  زيانِ  خويش نقطه

 :بگو                                                 
 !ِتان را بکنيد ـ دل« 

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


 هاي من بيگانه   
 !دلِ تان را بکنيد   
 

 کنيد دعايي که شما زمزمه مي
 اند ست که مرده گاني تاريخِ  زند

 هنگامي نيز و
 اند که زنده بوده                
 گي زند خروسِ  هيچ

 آواز شان در قلبِ  دهکده                        
 ...بود نداده                                                     

 
 ی تاريخِ  ما دلِ تان را بکنيد، که در سينه

 دختر پيکرِ  يک ی پاهای بي پروانه
 ی شما به جای قلبِ  همه

 !َپرَپر خواهد زد                              
 و اين است، اين است دنيايي که وسعتِ  آن

 خود ِ يشما را در تنگ
 انگوري ی چون دانه                         

 .کرد به سرکه مبدل خواهد                                                
  »!منشاد و ُپرميخِ  يکي برای برق انداختن به پوتينِ  گ

  
□ 
 

 !اما تو
 ات را بشوي تو قلب
 ِ جامِ  بلورِ  يک باران، غشي در بي

 بداني تا
 گونه چه          

 آنان                   
 شان هر انگشتِ  پای بر گورها که زيرِ 
 گشوده بود دهان
 شان در انفجار بلوِغ

 رقصيدند،                       
 لج فرشِ گونه بر سنگ چه

 پا کوبيدند                             
 شان و اشتهای شجاعِت

 گونه چه                                 
 در ضيافتِ  مرگي از پيش آگاه

 ها را داغاداغ کبابِ  گلوله
 ...هاشان بلعيدند دنده با دندانِ 

 
 ات را چون گوشي آماده کن قلب

 :تا من سرودم را بخوانم
 نارنج را که چليده شد ـ سرودِ  جگرهای

 ...در هوای مرطوبِ  زندان
 ...شکنجه در هوای سوزانِ 
  دار،در هوای خفقانِی

 های خونين را نکرد استفراغ و نام
 دردآلودِ  اقرار در تبِ 
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 سرودِ  فرزندانِ  دريا را که

 در سواحلِ  برخورد به زانو درآمدند
 به زانو درآيند بي که

 و مردند
 !بي که بميرند

  
 

 !پزيد مي های گرمِ  زمين که بذرِ  فردا را در خاکِ  ديروز اما شما ـ اي نفس
 دريد ِ  دشمن از هم نمياگر بادبانِ  اميد
 !را بر خاک کشانده بوديد اش ی قايق تاريخِ  واژگونه

  
  
٢ 
 

 ها ها، ايمان با شما که با خونِ  عشق
 بزرگ های با خونِ  شباهت              
 های پوالد های گچ در کاله با خونِ  کله              
 های يک دريا خونِ  چشمه با              
 دست های يک کنم با خونِ  چه              
 جويند ها که انسانيت را مي با خونِ  آن              
 جوند ها که انسانيت را مي خونِ  آن با              

 در ميدانِ  بزرگ امضا کرديد
 تاريخِ مان را، ی ديباچه

 
 کنيم ِمان را قاتي مي خون

 فردا در ميعاد
 نوشانيمدشمن ب تا جامي از شرابِ  مرگ به

 به سالمتِ  بلوغي که باال کشيد از لمبرهای راه
 مادرِ  تاريخِ  يک َرِحم برای انباشتنِ 

 های بزرگِ  قرباني، از ستاره
 تير روز بيست و سه
 ...روز بيست و سه

 ١٣٣٠تير  ٢٣
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