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  در آستانه
)١٣٧۶-١٣۶۴(  

  
  حکايت

  
 مطرب درآمد

 .ی سازش يي بر دسته با چکاوکِ  سرزنده
 سرخوشي مهمانانِ 
  .کوبي برخاستند به پای

 ی مغموم از چشمِ  ينگه
 گاه                              آن

 يادِ  سوزانِ  عشقي ممنوع را
  يي قطره
 .غلتيد به زير

 
□ 
 

 عروس را
 .ردبازوی آز با خود ب
 .پراکندند سرخوشانِ  خسته
  مطرب بازگشت

  با ساز و
 ها در سرش آخرين زخمه

 .اش کاله شاباشِ  کالن در
  تاالرِ  آشوب تهي ماند

 ی چيل و با سفره
  باژگون و                      کرسي

 گان                                          سّکوبِ خاموشِ  نوازنده
 و چکاوکي ُمرده

 .فرشِ  سردِ  آُجرشبر 
  ١٣۶۴ فروردينِ  ٦

  
  

  هاسميک
 با آيدا،

 »مادر«در ستايشِ  بانوی 
  های ياس آمده بودی با خوشه

 تأييدِ  حضورت
                    کس را به شانه بر

 .نهاد                                          باری نمي
 

 ات که ده ِهالَلکِ  ماه بود بلورِ  سرانگشتان
 گفت از حکايتِ  مردی مي در معرضِ  خورشيد
 که صفای مکاشفه بود

  را ی ُغربت و هراسِ  بيشه
 هجا به هجا

 .              دريافته بود
 
□ 
  خفتي مي
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 ديديم آمديم و مي مي
 ات                           که جان

 ست گناهي ترنمِ  بي
  سازها راست همچون سازی در توفانِ 

 که تنها
   به صدای خويش       

 :دهد                               گوش نمي
 

 کالفي سردرخويش
 شود،                         گشوده مي

  ُربا يي هوش نغمه
 گان که جز در استدراکِ  همه

 .نمايد                                     خودی نمي
 

 !کرديم، دريغا ات نمي نگاه
  ات ُپشتِ  حضورِ  مهتابي م که در پسِ يي شيفته بودي به مايه
 حيات را

 .يافت           به کنايه درمي
 

 !حيات بار بلورِ  هايت ده کي چنين برباليده بودی ای ِهاللکِ  ناخن
 به کدام ساعتِ  سعد

  برباليده بودی؟
  ١٣۶٨آذرِ  

  
  

  ظلماتِ  مطلقِ  نابينايي
 به ايرج کابلي

 .ظلماتِ  مطلقِ  نابينايي
 .تنهايي زای ِ  مرگاحساس

 
 )گذرد ات مي از ذهن(ست؟  ـ چه ساعتي« 

 چه روزی
 چه ماهي

 »ِ کدام سياره؟ از چه سالِ  کدام قرنِ  کدام تاريخ
 

 يي ناگاه ُسرفه تک
 .تنگ از کنارِ  تو

 
 !چراغي بخشِ  هم آه، احساسِ  رهايي

 ١٣٧٠ مهرِ  ١
  
  

  ...درکجايي حجمِ  قيرينِ  نه
 به واحد اسکندری

 درکجايي، مِ  قيرينِ  نهحج
 .درزماني بي ناَدرکجايي و

 
 گاه و آن

  احساسِ  سرانگشتانِ  نيازِ  کسي را ُجستن
 در زمان و مکان
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 :                   به مهرباني
 

 »!جا هستم ـ من هم اين« 
 

 شود يي که غلتاغلت تکرار مي پچپچه
 .المکاني های تا دوردست

 
□ 
 

 استانيد  مرموزِ  هم کشفِ  سحابي
  .انساني در تلنگرِ  زودگذرِ  شهابي

 ١٣٧٠ مهرِ  ١
  
  

  ...درپيچيده به خويش
 سالمي تاج و نورالدين به زرين

 وار درپيچيده به خويش جنين
 کند، مي ات انکارِ  تو که پيرامن
 ی خوفِ  سياهي به زهدان ماننده در چنبره

 .کينه يا تحقير در ظلماتي از غلظتِ  ُسرخِ 
  

 ی جدال درآيي  تا به معرکهـ رها شو« 
 »!نايافته جنيني                                                 حتا به هيأتِ  شکل

 
 ميالدت مبارک ای واحدِ  آماری

 !نوزاْدمرگي ِ  کاهشِ  ای قرباني
 ١٣٧٠ مهرِ  ١

 
  

  جان طبيعتِ  بي
 به ميترا اسپهبد

 ی کاغذ دسته
 بر ميز

 .ابدر نخستين نگاهِ  آفت
 

 کتابي مبهم و
 .يادرفته سيگاری خاکسترشده کنارِ  فنجانِ  چای از

 
 بحثي ممنوع

 .در ذهن
 

 ١٣٧١آذرِ  
  
  

  در آستانه
  

 بايد ِاستاد و فرود آمد
  ندارد، بر آستانِ  دری که کوبه

 باشي دربان به انتظارِ  توست و گاه آمده چرا که اگر به
 گاه                            اگر بي                                      
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 .آيد ات پاسخي نمي به درکوفتن
 

 کوتاه است در،
  .پس آن به که فروتن باشي

 پرداخته تواني بود يي نيک آيينه
 جا                                       آن

  تا آراستگي را
 پيش از درآمدن

                     در خود نظری کني
 ِ  ی توهمِ  توست نه انبوهي ی آن سوی در زاده غلههرچند که غل

  مهمانان،
 جا که آن

            تو را
 .                 کسي به انتظار نيست

 جا که آن
            جنبش شايد،

 :يي در کار نيست                             اما ُجَمنده
 نه ارواح و نه اشباح و نه قديسانِ  کافورينه به کف

 گاوسر به مشت ِ آتشين نه عفريتان
 دارش  منگوله خورده با کاله بوقي نه شيطانِ  ُبهتان

  ـ. های ُمتنافي قانونِ  مطلق ی بي ملغمه نه
 تنها تو

 جا موجوديتِ  مطلقي،          آن
 موجوديتِ  محض،

 ات غياب يابي و چرا که در غيابِ  خود ادامه مي
 .حضورِ  قاطعِ  اعجاز است

 ی ناگزير از آستانهگذارت 
  : ظلمات ست در نامتناهي  قطراني قطره فروچکيدن

 ـ دريغا« 
 کاش کاش ای              ای

                                  قضاوتي قضاوتي قضاوتي
 درکار درکار درکار

 ـ» !بود مي
 بود شايد اگرت توانِ  شنفتن

 ِ های اموشِ  کهکشانپژواکِ  آوازِ  فروچکيدنِ  خود را در تاالرِ  خ
  خورشيد ـ بي

 چون ُهرَّستِ  آوارِ  دريغ
 :شنيدی                               مي

 کي کي کاش ـ کاش« 
                             داوری داوری داوری

 »...درکار درکار درکار درکار
 .ردای شومِ  قاضيان بي اما داوری آن سوی در نشسته است،

  و انصافاش درايت ذات
 ـ. اش زمان هيأت

 .تا جاودانِ  جاويدان در گذرگاهِ  ادوار داوری خواهد شد ات و خاطره
 
□ 
 

 !بدرود
 :)چنين گويد بامدادِ  شاعر! (بدرود
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 ی اجبار آستانه گذرم از رقصان مي
 .شادمانه و شاکر

 
  :از بيرون به درون آمدم

 از منظر
 ـ.           به نّظاره به ناظر

 نه به هيأتِ  يي نه به هيأتِ  سنگي ِ  گياهي نه به هيأتِ  پروانهنه به هيأت
  يي، ـ برکه

 زاده شدم» ما«من به هيأتِ  
                                      به هيأتِ  ُپرشکوهِ  انسان

 
 کمانِ  پروانه بنشينم تا در بهارِ  گياه به تماشای رنگين

 ا بشنومِ کوه را دريابم و هيبتِ  دريا ر غرور
 قدرِ  همت و فرصتِ  ی خود را بشناسم و جهان را به تا شريطه

 خويش معنا دهم
 

  دست که کارستاني ازاين
 از توانِ  درخت و پرنده و صخره و آبشار

 .                                                 بيرون است
 

 :انسان زاده شدن تجّسدِ  وظيفه بود
 شدن داشته وستد داشتن و توانِ  دوست
 توانِ  شنفتن

 توانِ  ديدن و گفتن
 شدن شادمان گين و توانِ  انُده

 توانِ  خنديدن به وسعتِ  دل، توانِ  گريستن از ُسويدای جان
 ناکِ  فروتني گردن به غرور برافراشتن در ارتفاعِ  ُشکوه توانِ 

 بردنِ  بارِ  امانت توانِ  جليلِ  به دوش
 تنهايي ِ ناکِ  تحمل و توانِ  غم

 تنهايي
 تنهايي

 .تنهايي عريان
 

 انسان
 .دشواری وظيفه است

 
□ 
 

 دربرکشم انداز را به جان ام آزاد نبود تا هر چشم دستانِ  بسته
 هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده

 ديگر هر َبدرِ  کامل و هر َپگاهِ 
 .هر قّله و هر درخت و هر انسانِ  ديگر را

 
 بسته بسته گذشتم دست و دهان هانبسته د رخصتِ  زيستن را دست

  گذشتيم
 و منظرِ  جهان را

 تنها
 و  حصارِ  شرارت ديديم چشمي ی تنگ از رخنه
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 اکنون
 کوبه در برابر و آنک َدرِ  کوتاهِ  بي

 ـ! دربانِ  منتظر آنک اشارتِ 
 

  ام داالنِ  تنگي را که درنوشته
 به وداع

 :نگرم          فراُپشت مي
 

 کاه بود سفر جانفرصت کوتاه بود و 
 .نداشت اما يگانه بود و هيچ کم

 
 !به جان منت پذيرم و حق گزارم

 .)خسته ِ بامدادچنين گفت (
 ١٣٧١ آبانِ  ٢٩

  
  

  ی احوال خالصه
  

 چيزی به جا نماند
                        حتا

 که نفريني
 .ام کند ی راه              بدرقه

  
 هنگامِ  پدر با اذانِ  بي

                    به جهان آمدم        
  پليدک در دستانِ  ماماچه

 که قضا را
 .           وضو ساخته بود

 
 هوا را مصرف کردم

 اقيانوس را مصرف کردم
 کردم سياره را مصرف

 خدا را مصرف کردم
 و لعنت شدن را، بر جای،

 .ِبَنماندم چيزی به جای
 ١٣٧١ آبانِ  ٤

  
  

  ...آن روز در اين وادی
 ی جاودان مرتضا کيوان ادِ  زندهبه ي

 آن روز در اين وادی پاتاوه گشاديم
 .نهاديم جا در خاک يي اين که مرده

 
  اش به ُپفي ُمرد و چراغ

 اش درنشست ظلمت به جان
                                     اما

 اندازِ  جهان چشم
                      همچنان شناور ماند

 .در روزِ  جهان
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□ 
  

 گان ُمرده
            در شبِ  خويش

 مانند بهره مي                                از مشاهده بي
 اما بندِ  نافِ  پيوند

 دست هم ازآن
 ـ. به جای است

 :واَگرد و به ديروز نگاهي کن يکي
 .آن سوی فرداها بود که جهان به آينده پا نهاد

 ١٣٧٢ فروردينِ  ٧
  
  

  خاطره
  

  شب
  سر     سرا

               زنجيرِ  زنجره بود
                                     تا سحر،

 سحرگه
 ی درد ناگاه با ُقَشْعريره به

  ما ی جانِ  در لطمه
  جنگل

         از خواب واگشود
 اش را مژگانِ  حيرانِ  برگ

 اش را، ی مرگ پلکِ  آشفته
  ی زنجيری ی ُازَگلِ  اّره نعره و

 ُسرخ
  نگرانِ  دره  سبزی      بر

 .                                فروريخت
 
□ 
 

  تا به کسالتِ  زردِ  تابستان پناه آريم
 شکسته دل

 .ترکِ  کوه گفتيم              به
 ١٣٧٢ شهريورِ  ١٢

  
  

  ؟...زند بر کدام جنازه زار مي
  

 زند اين ساز؟ بر کدام جنازه زار مي
 دگري مي ی پنهان بر کدام ُمرده
 زمان؟ اين سازِ  بي
 در کدام غار

 ی نادان؟ ِزه، اين پنجه مويد اين سيم و بر کدام تاريخ مي
 

 خند بگذار برخيزد مردمِ  بيلب
 !بگذار برخيزد
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 زاری در باغچه بس تلخ است
 ی صافي زاری بر چشمه
 ِ شکوفه بس تلخ است زاری بر لقاح

 زاری بر شراعِ  بلندِ  نسيم
 .تلخ است زباال بسزاری بر سپيدارِ  سب

 تباهي؟ گوی کند اين مديحه ی الجوردينِ  ماهي و باد چه مي بر برکه
 کند شهراندر چه مي مطربِ  گورخانه به

 گناهي؟ بي های زيرِ  دريچه
 

 لبخند بگذار برخيزد مردمِ  بي
 !بگذار برخيزد

 ١٣٧٢ شهريورِ ١٨
  
  

  ...ما نيز
 به محمدجواد گلبن

 ما نيز روزگاری
 َتَرک پيش ازاين يي سالي قرني هزارهيي  لحظه

 جای ايستاده بوديم، هم در اين
 خاک بر اين سّياره بر اين
 دست ـ ازاين در مجالي تنگ ـ هم

 در حريرِ  ظلمات، در کتانِ  آفتاب
 ی مهتاب ايوانِ  گسترده در

 در تارهای باران
 در شاَدْروانِ  بوران

 شادی ی در حجله
 در حصارِ  اندوه

 
 ودتنها با خ

 تنها با ديگران
 يگانه در عشق

 سرود يگانه در
 سرشار از حيات
 .سرشار از مرگ

 
□ 
 

 ايم ما نيز گذشته
 چون تو بر اين سياره بر اين خاک

 تنگِ  سالي چند در مجالِ 
 ای اکنون جا که تو ايستاده هم از اين
 فرومايه فروتن يا

 خندان يا غمين
 بار پای يا گران سبک

 .آزاد يا گرفتار
 
□ 
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 ما نيز
 روزگاری

 .آری
 

 آری
 ما نيز

 ...روزگاری
 ١٣٧٢ مهرِ  ٢٢

  
  

  ...قناری گفت
 به هوشنگ گلشيری

 ی ما ـ ُکره: قناری گفت
 .دانِ  چيني چينه های زرين و ها با ميله ی قفس ُکره

 
  اش به محيطي تعبير کرد سين ی هفت  ُسرخِ  سفره ماهي

 که هر بهار
 .شود              متبلور مي

 
 ی من ـ سياره: کس گفتکر

  همتايي که در آن ی بي سياره
 مرگ

 .آفريند        مائده مي
 

 ـ زمين: کوسه گفت
 .ها اقيانوس خيزِ  ی برکت سفره

 
 انسان سخني نگفت

 تنها او بود که جامه به تن داشت
 .از اشک َتر بود اش و آستين

١٣٧٣  
  
  

  ...نه عادالنه نه زيبا بود
  

 نه عادالنه نه زيبا بود
                           جهان

 .پيش از آن که ما به صحنه برآييم
 

  نايافته انديشيديم به عدلِ  دست
 و زيبايي

  .          در وجود آمد
  
  

  ...آن روی ديگرت
  

 آن روی ديگرت
 ست باری  هالکت زشتي
 !ژانوس بخشِ  رخِ  حيات ای نيم
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  ...يکي کودک بودن

 به ايسای شاعر
 نيکي کودک بود

 !                      آه
 ی غرشِ  آن توپِ  آشتي يکي کودک بودن در لحظه

 سيبِ  ُسرخ و گردشِ  مبهوتِ 
 .بر آيينه

 
 يکي کودک بودن

 در اين روزِ  دبستانِ  بسته
 بار نخستين برفِ  سنگين خشِ  و ِخش

 .بر آدمکِ  سردِ  باغچه
 
□ 
  

  امتياز در اين روزِ  بي
  تنها

      مگر
 .    يکي کودک بودن      

 ١٣٧٣ فروردينِ  ٢٦
  
  

  ترانه
  

 ی آمودريا بر اين کناره تا کرانه
 :نيست گذشت که دگر آبي مي

 رودی که به روزگارانِ  دراز ُسريد و از ياد شد
 .باد شد رودی که فروخشکيد و بر

 
 بر اين امواج تا رودبارانِ  سند

 :نيست گذشت که دگر زورقي مي
 در خاطری نقش بستزورقي که روزی چند 

 .شکست درهم وانگه به خرسنگي برآمد و
 

 بر اين زورق از بندری به شهْربندری
 :دگر نيست کشيد که زورقباني پارو مي

 ش ديده به راه داشت پاروکشي که هر سفر شوريده دختری
 .کاشت مبهم نهالِ  آرزويي به دل مي که به اميدی

 
 بر اين رودِ  پادرجای

 :دگر نيستاميدی درخشيد که 
 نمود سعادتي که پابرجا مي اميدِ 

  .ليکن در بسترِ  خويش به جز خوابي گذرا نبود
 ١٣٧٣تيرِ 

  
  

  ِسْفرِ  ُشهود
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 زمين را انعطافي نبود
  يي آتي بود سياره

 ُلکِّه سنگي بود
                  آونگ
  شناخت زمين، که هنوز مدار نمي
 اش و سرگذشتِ  ُسرخ

         تنها                   
 ناشده بود التهابي درک
 .فراپيشِ  زمان

 
 اش هنوز تميز که در ُخشکای خميره يي بي پاره سنگ

 نبود،» خويشتن«از  را خبر» خود«
 که هنوز نه بهشتي بود

  نه ماری و سيبي،
 اش نه انجيرُبني که برگ

                              درزِ  گندم را
                      شرم آموزد                        
 از آن پس که بشکافد
 پاره واِشکافد از آن پس که سنگ

 :به ُالگوی ما شيار و تخمه شود و زمين
 يي به عشوه گريزان سّياره

  اش خيس بر مدارِ  خشک و
  آگاه از ميالد و نا

 .خبر از مرگ                     بي
 

 ! ديگر ماننده شگفتا، چه به يک! ديگر ماننده  چه به يک
 
□ 
  

 حضوری مشکوک در درون و
                                    حضوري مشکوک در برون

 مرزی مشکوک ميانِ  برون و درون ـ
 

 گونه بازشناختي؟ عشق را چه
 

 ات کجا پنهان بود حضورِ  چنين آگاه
 ادراک بي ی بر آن توده

 ُرستاقِ  کوتاهنوز؟در آن 
 

 ی بيدارِ  کدام بستر بودی خفته
 ناگشوده؟ کدام بسترِ 

 ی بالغِ  کدام مادر بودی نوزاده
 ناِبسوده؟ ْمادرِ  کدام دوشيزه

  
  سنگ

        از تو
 گونه آموخت؟               خاکِ  ُبستاني شدن چه

 
 خاک

        از تو
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 خت؟گونه آمو              شيارِ  پذيرا شدن چه
 

  بذر
      از شيار

               امانِ  محبت ُجستن
 جهان را

 گي خواستن           َمضيفِ  مهربانِ  گرسنه
 زنبور و پرنده را

 بشارتِ  شهد و سرود آوردن
 ظلمات ريشه را در

  به ضيافتِ  آب و آفتاب بردن
 چشم

 ی هستي گشودن و        بر جلوه
 چشم از حيات بربستن و

                        باز         
 گرسنه گداوار

 گي گشودن                  ديده به زنده
 ...مردن و بازآمدن و ديگرباره بمردن

 
 اين همه را

 از کجا آموختي؟
 
□ 
 

 نشان بودم من در آن التهابِ  نخستين سنگِ  بي آن پاره
 خويشتني ْسکونِ  خاموش بودم من در آن ماللِ  بي پاره آن
 من مکان بودم ی بي ودهآن ب

 ـ. زمان ی بي آن باشنده
 

 به کدام ذکرم آزاد کردی
 به کدام طلسمِ  اعظم

 سرانگشتِ  جادوی؟ به کدام لمسِ 
 

 از کجا دريافتي درختِ  اسفندگان
 گويد سالم مي بهاران را با احساسِ  سبزِ  تو

 و ببرِ  بيشه
 آرايد؟ مي ی احساسِ  تو غرورش را در آيينه

 
  دانستي؟از کجا

 
□ 
 

 هنوز اين آن پرسشِ  سوزان است،
 و چراغِ  کهکشان را

 :کند اندوهِ  اين ندانستن چه دردناک خاموش مي به ُپفي
 ظرافتِ  آن باغِ  هرگزتاهنوز برگِ  بي
 عشق را
 ناشناخته

 َبراَبْرنهادِ  آزرم
 گونه کرد؟ چه
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 هنوز(

          اين
 .)             آن پرسشِ  سوزان است

 ١٣٧٣دیِ   ٧
  
  

  ...قفس اين قفس
  

 قفس
 ...قفس اين قفس اين قفس

  
 پرنده

 َبَرد اش از ياد مي        در خواب
  اش، بينم من اما در خواب مي

 که خود
           به بيداری

 ام نقشي به کمال
 .                     از قفس

 
□ 
  

 از ما دو
            کدام؟ ـ
 کند ميات تو را زمزمه  تو که زندان

  يا من
 که غريوِ  خود را نيز
 شنوم؟                         نمي

 کشد، ات مرا غريو مي تو که زندان
  يا من

 ی تو که زمزمه
 ام                   در اين بهاران

 دهد؟ ـ زار نمي مجالِ  باغ و دماغِ  سبزه
  

 از ما دو
          کدام؟

 
□ 
 

 قفس
 اين زمزمه
 اين غريو
 ناين بهارا

 !اين قفس ای امان اين قفس اين قفس
 ١٣٧۴ فروردينِ  ٢٢

  
  

  ...جوشان از خشم
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 جوشان از خشم
 مسلسل را به زمين کوفت

 َبرفشرده دندان به دندان
 يي برداشت با دشنامي زشت ْپاره کلوخ

 و با دشنامي زشت
 .را هدف گرفت َبراَبريان

 
 .ها نهان کردند سنگران خنده هم
  

 :سهراب گفت
 ديدی؟!            ـ آه      

 سرانجام
 ...او نيز

 
 ١٣٧۴ ارديبهشتِ  ١١

  
  

  بوسه
  

 لب را با لب
 در اين سکوت
  گويا در اين خاموشي

 انگيزتر کرامتِ  آدمي به شمار است هرآنچه شگفت گوياتر از
 ...اوست انتهای معجزتي که ی بي در رشته

 
 در اين اعترافِ  خاموش،

 »همان«در اين 
  نهاد  ميانکه تواَند در

 با لبي
        لبي

 ...وساطتِ  آنچه شنودن را بايد بي
 

  سر آن احساسِ  عميقِ  امان، در اين پيرانه
 که هنوز

            پرواز در تداوم است
 :گونه کز آغاز                                    هم ازآن

  يي معجزآيت رابطه
 از يقيني که در آن آشيان گذشت

                               در پايانِ  اين بهاران           
 تا گماني که به خاطری گذرد

 .                                    در آغازِ  يکي خزان
 ١٣٧۴ خردادِ  ١٥

  
  

   گدايانِ  بياباني
  

 سر سرتاسر در سراسرِ  دشت سربه
 اند ُبرده راه به پايان

 .گدايانِ  بياباني
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 آبله پای
 اند       ُمرده   

 ها همه، بر دو راهه
 ـ! ی ُاتراق خانه چای ترين  فاصله با تو ـ ای نزديک در تساوی

 َلِه سوزانِ  بادِ  سام از َله
 سوزِ  زمستاني امانِ  الهِ  بي تا اله

 .گدايانِ  بياباني
 ١٣٧۴ مردادِ  ٢٨

  
  
   ببر
  

 آن َدّالَدلِّ حيات
 اش اقبت                    که استتارِ  مر

 در زخمِ  خاک
                    سراسر

 .نفسي فروخورده را ماَند
 

 سايه و زرد
 مرگِ  خاموش را ماَند،
  .خوف را ی مرگِ  خفته را و قيلوله

 قرار است اش ِکيفي بي هر َکشاله
                                         نهان
 گي،  در اعصابِ  گرسنه                                            

 ی بهمني سايه
 .اعماق به خويش اندر چپيده به هياءتِ 

  
 اش هر سکون

 ی مقدرِ  چنگالِ  نامنتظر،                 لحظه
  پوش ی برف جلگه

                       سراسر
 :اش اعالمِ  حضورِ  پنهان

 خبری بي گانِ  به خون درغلتيدنِ  خفته
 .خگاهِ  تاري در ُگرده

 
□ 
 

 ای به خوابِ  خرگوران فروشده
 !بدنهاد به نوازشِ  دستانِ  شرورِ  يکي

 !سگال گذری خوش ای زنجيرِ  خواب گسسته به آوازِ  پای ره
 ١٣٧۵ آذرِ  ١٧

  
  

  های زمستاني طرح
 
١  

  ُپرجوش و جنجالِ  کالغان و گي مرده چرک
 ...برف  درازگوی سپيدي
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 تی تکانيده به مرزِ  َکر ُسفره ته
 .است تنها حادثه

 
 يِ  زردتاب مردِ  ُپشتِ  دريچه

 .نگرد مي به خورجينِ  کنارِ  در
  

  جهان
 گن        اندوه

 .                 رهاشده با خويش
 و در آن سوی نهالستانِ  عريان

 .گويد نمي هيچ چيز از واقعه سخني
  ١٣٧۵ بهمنِ  ٢١

  
٢  

 آسمان
 گذر از شفق          بي
 .              به تاريکي درنشست             

 
 دودِ  رقيق

              از در و درزِ  بام
 .پراَکَند بوی تپاله مي

 
 کنارِ  چراغِ  کلبه
 َسربند ی زرد و ُسرخِ  گويد بوته نقلي ناشنيده مي

 ی تاريک و در َتويله
 ی يابوی خسته هنوز از ُگرده

 .خيزد مي بخار بر
 ١٣٧۵ بهمنِ  ٣١

  
  

  انيطرحِ  بار
 به جمشيد لطفي

 شادی منطقِ  لطيفِ 
  چيزی به ُدمبِ  سکوتِ  سياسنگينِ  فضا آويخت

 ی انفجارِ  کبريتِ  خفه در صندوقِ  افق تا لحظه
                                                           خاموشي شود

 و عبورِ  فصيحِ  موکبِ  رگبار
 .بياغازد

 
 برق و

  رِ  پوالدِ  سپيد وناوکِ  ُپرانکسا
 طبله طبله

 کوکِ  طبلِ  رعد             َغلتِ  بي
 .ی خاک                                             بر بسترِ  تشنه

 خاک و
 گانِ  شادِ  باران کوبانِ  فصيحِ  نوباوه پای
 .های خيسِ  خويش باراني در
 گاه آن

  :تمامي جهان به
 تمامي و زمين و زمان به
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 .تمامي                            آسمان به  
 

 گاه و آن
 روی سکوتِ  مقدسِ  خورشيدِ  بشسته

 خاک، ی بر سجاده
 و درنگِ  سنگينِ  ساتورِ  خونين

 .ی فلق داعيه گاهِ  بي در قربان
 ِ سنگينِ  ساتورِ  خونين و درنگ

 نزولِ  َلختاَلختِ  تاريکي
 چون خواب،

 گاه بي بي خوا لغزشِ  خاکستری چونان
 .بر خاک

 ١٣٧۶ فروردينِ  ٢٨
  
  

  ميالد
  

 ناگهان
          عشق

 وار                آفتاب
                           نقاب برافکند

 و بام و در
              به صوتِ  تجلي

                                 درآکند،
 وار ی آذرخش شعشعه

  ت                          فروکاس
 و انسان
 .برخاست

 ١٣٧۶ ارديبهشتِ  ٥
  
  

  قصه مردی که لب نداشت
  

 قلي يه مردی بود حسين
 چشاش سيا ُلپاش ُگلي
 نداشت ُغصه و قرض و تب

 ـ. اما واسه خنده لب نداشت
 

 لب کي ديده؟ ی بي خنده
 شب کي ديده؟ مهتابِ  بي
 خنده نيس لب که نباشه

 .َپر نباشه پرنده نيس
 
□ 

 سحر يشبای درازِ  ب
 قلي ِنِشس پکر حسين

 دمرو تو رختخوابش
 .تا بوقِ  سگ اوهواوهو

 تمومِ  دنيا َجم شدن
 شدن ِهي راس شدن ِهي خم
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 فرمايشا طبق طبق
 گي به دورش َوّق و وّق همه

 راس بستن به نافش چپ و
 ی مالپيناس جوشونده

 اش دادن جوون و پير َدم
 :نظير بي نصيحتای

  
 خوَرک قلي غصه ـ حسين« 
 !ده نداری به درکخن

 شه خنده که شادی نمي
 .شه دومادی نمي عيشِ 
 ی لب ِپشکِ  َخره خنده
 ی دل تاجِ  سره، خنده
 و ِگله ی لب خاک خنده
 »...ی اصلي به ِدله خنده

 
 حيف که وقتي خوابه دل
 وز هوسي خرابه دل،
 َپسه وقتي که هوای دل

 اسيرِ  چنگِ  هوسه،
 سوزی از قصه جداس دل

 !هواس ادِ هرچي بگي ب
 
□ 
 

 قلي با اشک و آه حسين
  رف َدمِ  باغچه لبِ  چاه

 چاه، هالکتم ـ ننه« : ُگف
 !ی ُخلقِ  پاکتم مرده

 حسرتِ  جونم ُر ديدی
 دی؟ امونت نمي لبتو

 لبتو ِبِده خنده کنم
 ».يه عيشِ  پاينده کنم

  
 قلي ـ حسين« : چاهه ُگف ننه

 ياوه نگو، مگه تو ُخلي؟
  تواگه َلبمو ِبَدم به

 چه اموَنت چه گرو، صبح،
 يي که لب َتر بکنن واسه
 چي تو سماور بکنن؟ چي

 بگيرن» َرت«بگيرن » ضو«
 طاهارت بگيرن؟ وضو بي

 باس آب بکشن ظهر که مي
 باهارخواب بکشن، باالی

 يا شب ميان آب ببرن
 سبو ُر به سرداب ببرن،

 
 سطلو که باال کشيدن

 جا نديدن لبِ  چاهو اين
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 جا باشهبذارن که  کجا
 »اليقِ  سطلِ  ما باشه؟

 
 گه ّال، حق مي ديد که نه وال

 .گه مي گرچه يه خورده َلق
 
□ 
 

 قلي با اشک و آ حسين
  َرف لبِ  حوضِ  ماهيا

 ـ باباحوضِ  َترَتری« : ُگف
 بری؟ به آرزوم راه مي

 دی که امانت ببرم مي
 حاجت ببرم راهي به

 تو رُو َمرد و مردونه لب
 »ببرم؟با خودم يه ساعت 

 
 دار شد ْبابا غصه حوض

 غم به دلش َهوار شد
 جان، ِبَگم چي ـ َبَبه« : ُگف

 اگر َنخوام که همچي
 نشکنه قلبِ  نازِ ت
 :غم نکنه دراِزت

 حوض که لِبش نباشه
 پاشه اوضاش به هم مي

 گا ره تو ِپي آبش مي
 ».ُرمبه از جا مي ُکل به
 

 ّال، َحّقه ديد که نه وال
 .هفوقش يه خورده َلّق

 
□ 
 

 اوهون قلي اوهون حسين
  َرف تو حياط، به ُپشتِ  بون

 ـ بيا و ثواب بکن« : ُگف
 :حساب بکن يه خيرِ  بي

 آباد ِشه خوِنمونت
 !جونت سالم بمونه
 ت بائونه با ُخلقِ  بي

 لبِ تو بده َامونت
 باش يه شيکم بخندم

 ُر بار ببندم غصه
 نشاطِ  ياُمف بکنم

 کفشِ  غمو َچن ساعتي
 ».بکنم پاهاش ُجفجلوِ  

 
  بون به صدا دراومد
 :به اشک و آ دراومد
 قلي، فدات َشم، ـ حسين«                        
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 ی کفشِ  پات َشم وصله
 بيني چي کردی با ما مي
 خجلتيم سراپا؟ که

 اگه لبِ  من نباشه
 م کجا ِشه؟ جاُنْودوني

 ِشه بارون که ُشرُشرو
 تو ُمخِ  ديفار فرو ِشه

 م کشيِنهديفار که َن
 ِنشينه، ُهْو از پا ِيه

 دونه هر بابايي مي
 خونه که رو پاش نمونه

 خرابه اشم کارِ  بون
 .ُپلش اون ورِ  آبه

 ديگه چه بوني چه َکشکي؟
 »َمشکي؟ آب که نبود چه
 گه ال، حق مي ديد که نه واّل

 .گه مي فوقش يه خورده َلق
 
□ 
 

 قلي، زار و زبون حسين
 نکنو َزنون گريه ِوْيِله

 خواس خنده مي لبش نبود
 .خواس شادی پاينده مي

 
 پاشد و به بازارچه دويد
 سفره و دستارچه خريد

 بار و سبد کول پيچ و ُمچ
 سبوچه و لوِلنگ و نمد
 دويد اين سرِ  بازار

 بازار دويد اون سرِ 
 اول خدا ُر ياد کرد
 سه تا ِسّکه جدا کرد
 آجيلِ  کارگشا گرفت

 هم ديگه َسوا گرفت از
 حاجتش روا ِبشهکه 
 ّال وابشه ش ايشال ِگَره

 کيسه واکرد بعد سرِ 
 ها رو جدا کرد سکه

 عرض به حضورِ  سرورم
 :نخرم چي چي بخرم چي

 خريد انواعِ  چيزا
 کيشميشا و َمويزا،

 
 تا نخوری نداني

 َتناني، حلوای َتن
 مشغوالتي لواشک و

 پاتي آجيالی قاتي
 َارده و پادرازی

 ْقاضي، لقمه پنيرِ 
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 خاُنمايي که شومايين
 :آقايوني که شومايين

 مني شيش با َهف عصای
 تا کفشِ  آهني با هف

 تو دشتِ  نه آب نه علف
 َرف راهِ شو کشيد و رفت و
 هر جا نگاش کشيده شد

 :چي جز اين ديده نشد هيچ
 خس کلوخ و خار و خشکه

 :تپه و کوهِ  ُلخت و بس
 قطارِ  کوهای کبود
 بود مثِ  شترای تشنه

 ها تونِ  خشکِ  تپهپس
 .زن وختِ  دعا مثِ  پيره

  
 خورک قلي غصه ـ حسين« 

 !خنده نداشتي به درک
 خوشي بيخِ  دندونت نبود

 بيابونت چي بود؟ راهِ 
 

 حيا راهِ  درازِ  بي
 روز راه بيا شب راه بيا

 بکوب و شب بکوب هف روز
 نه ُصب خوابيدی نه غروب

 نونو ببين ی بي سفره
 :ينبب دشت و بيابونو

 ی خشکت سرِ  راه کوزه
 ی چاه چشمِ  سيات حلقه
 خداس خوبه که اميدت به

 »!وگرنه الشخور تو هواس
 
□ 
 

 قلي، ِتُلوخورون حسين
 جون ُگشنه و تشنه ِنصِبه

 
 کشيد َخّسه َخّسه پا مي

 .تا به لبِ  دريا رسيد
 وامونده بود از همه چي

 .َام يه دريا مونده بود فقط
 

 َلم ـ ببين، دريای َلم« 
 فدای هيکلت َشم

 شه ِعزتت کم نمي
 درازوت از اون لبِ 

 درازتر از دو بازوت
 يه چيزی ِخيرِ  ما ُکن

 :ُکن حسرتِ  ما دوا
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 لبي ِبده َامونت
 ».دعا کنيم به جونت

  
 قلي ـ دلت خوِشه حسين« 

 .سرِ  پا نشسته چوتولي
 !فدای موی بورِ ت

 شعوِرت؟ کو عقلت کو
 ضررای کارو َجم بزن

 !ِ ما رو هم نزنبساط 
 ش مناره َمچِّده و

 .ش يه درياس و کناره
 

 لبِ شو بدم، کو ساحلش؟
 ش کو جاهلش؟ کو جيَگَرکي

 سايبونش کو مشتريش؟ کو
 ش؟ کو فوفولش و کو نازَپری
 کو نازفروش و نازخرِ ش؟

 »َچرِ ش؟ ش کو ِچش يي عشوه کو
 
□ 
 

 قلي، حسرت به دل حسين
 يه پاش رو خاک يه پاش تو ِگل

 پاهاش درازَتَرک ساش ازَد
 .ش به حالِ  سگ برگشت خونه
 راه به راه ديد سرِ  کوچه

 باغچه و حوض و بوم و چاه
 رن َزنون ريسه مي ِهرِته
 :زنن بشکن مي خونن و مي

  
 ـ آی خنده خنده خنده« 

 رسيدی به عرضِ  بنده؟
 دشت و هامونو ديدی؟

 َزمونو ديدی؟ زمين و
 خنديد؟ گون مي انارِ  ُگل

 خنديد؟ ی خندون مي هِپّس
 خواد لب نمي خنده زدن

 :خواد داريه و ُدمَبک نمي
 خواد که شاد باشه يه دل مي

 غم آزاد باشه از بندِ 
 يه ُبر عروسِ  غصه ُر

 !باشه به َتئنايي دوماد
 !قلي حسين
 !قلي حسين
 «!قلي قلي حسين قلي حسين حسين

  ١٣٣٨تابستانِ  
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