
WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


  دشنه در ديس
)١٣۵۶-١٣۵٠(  

  
  ضيافت

 سياهکل هایِ  یِ  جنگل حماسه
  راوی
  اما

     تنها
 ی سور         يکي خنجرِ  کج بر سفره

 .ْچيني در ديسِ  بزرگِ  َبَدل
 

 ميزبان
 !سرورانِ  من! سرورانِ  من

 !تعارف                                 جدًا بي
 

 راوی
 ميهمانان را

 مان              غال
                        از ميناهای عتيق

 .کنند زهر در جام مي
 

 لبخندِ شان
 .الله و تزوير است

  
 انعام را

         به طلب
 اند                  دامن فراز کرده

 دردسر که مرگِ  بي
 .کنند                        تقديم مي

 
 اند ها چيده گان را به َرف مرده
  .ها دان يخ بهگان را  زنده
 ِگرد

 ی سور      بر سفره
 

  :نگريم گان مي کاسه خونِ  هم های بي ما در چهره
 !شگفتا

           ما
 ـايم؟  کيان            

 
 ايم گان ايم کز مرده گان نه بر َرف چيده
  ;ايم گان زنده ايم کز نه از صندوقيان

 تنها
 هدد آلوده شهادت مي      درگاهِ  خونين و فرشِ  خون

 پای که برهنه
 ...ايم يي از شمشير گذشته                 بر جاّده

 
 مدعيان

  که بر سفره فرودآييد؟...
 ی درد زنان را به زردابه
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 !اند                             ُمَطّال کرده
 

 دلقک
 باغِ 
 گان تنديسِ  فرشته بي

 !ست ناتمامي زيبايي
 خندآميز های ريش خنده

 
  ولگرد
 شود مي  نزديک و به همان سرعت دورشتابان
 اند ها ِقّديسان گزمه
 اند ها ِقّديسان گزمه
 اند ِقّديسان ها گزمه
 ـ ها ِقّد گزمه

 قطع با صدای گلوله
 .ممتد سکوتِ 

 .طبل و سنجِ  عزاداران از خيلي دور
 ی ی خطبه اند، در زمينه گي در حرکت آهسته به های عزاداران که صدای قدم

 .ِمداح
 .شود گاه بسيار ضعيف شنيده مي گه سنج و طبلصدای 

 
 مداح

 سنگين و حماسي
 

  اش کنيد با طنينِ  سرودی خوش بدرقه
 که شيطان

 ی برتر بود               فرشته
 .دم                                    مجاور و هم

 هراس به خود نگذاشت
  بود، اش گي هايش جاودانه گرچه بال

 »نه«فرياد کرد 
 دانست                  اگرچه مي  

                                         اين
 َپر است ی مرغي شکسته غريوِ  نوميدانه

 .کند مي که سقوط
  

 سارِ  خود نبود و شرم
                           سرافکنده

  :ها نگذشت در پناهِ  سردِ  سايه
 اش در آفتاب بود راه

 ُگداخت      اگرچند مي                   
 ؛ی ِمس داشت و طعمِ  خون و ُگدازه

  و گردن افراشته،
  هرچند

         آن که سر به گريبان درکشد
 از دشنامِ  کبودِ  دار

 .                        ايمن است
 

 راوی
 با همان لحن
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 :گفتندش

 چنان باشدـ             « 
 که آوازِ  َکرک را انکار کني

 ی آبي را و زمزمه
 رهايی که در
 ».ُسرايد مي

  
  گردول

 ليکن اين ُخرْدُنمون
 .حقيقتِ  عظيمِ  جهان است

  خورشيد و عظمتِ  هر
  چشم در مهجوری

 نمايد،                       ُخردی اختر مي
  و ماه

 ناخنِ  کاغذينِ  کودکي
 بار                              که نخستين

  اند هادهش به مشت اندر ن يي سکه
 اش تا به مقراض

 .                   بچينند
 
 ماه

 ناخنِ  کوچک
 ـ! شاهي سيمينِ  فريب و تک
 بپذيرد کو اما آن

 .خويشتن را انکار کرده است
 

  اين تاج نيست کز ميانِ  دو شير برداری،
 بوسه بر کاُکلِ  خورشيد است

 لبدط ات را مي                                     که جان
 ات و خاکسترِ  استخوان
 .شيربهای آن است

  
 مداح
 زنان

 ها را آورده بودند،       عشق
  شان های اندام

 از حرارتِ  پذيرفتن و پروردن
 نمود، دار مي                                    تب

 طلب
 کشيد هاشان زبانه مي       از کمرگاه
 و غايت رهايي

 شان                  بر ُعرياني
 ی عصمت بود                                   جامه

 
 زنانِ  عاشق

 با خود در نوحه
  

 ريشه
       فروترين ريشه
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 :از دلِ  خاک ندا داد
 عطرِ  دورترين غنچهـ                          « 

 بايد مي
 »!عسل شود

 
 مداح

 مادران
          در طلبِ  شما

 اند، فريدههای ازيادرفته را بازآ عشق
 که خونِ  شما

 .سربلند بوده است يي تجربه
 

 مادران
 ريشه، فروترين ريشه

  از دلِ  خاک
 :نداد داد

 عطرِ  دورترين غنچهـ           « 
 »!بايد عسل شود مي

 
  !آه، فرزندان

 فرزندانِ  گرم و کوچکِ  خاک
 ايد گناه مرده ـ که بي                                    

 های بهشت را تا غرفه
 بر والدانِ  خويش

 ـ  !در بگشاييد
 

 بينيم اکنون به چشم مي ما آن غرفه را هم
 ِ لرزانِ  بهشتي فريبناک، بر زمين و، نه در سراب

 با ديوارهاي آهن و
  های سنگ سايه

 و در پناهِ  درختاني
 گستر                        سايه

  اش يادآورِ  خونِ  شماست که عطرِ  گياهي
 های ايثاری عميق ه در ريشهک

 .گذرد مي                                    
 

 مداح
 های سبز کوره مردان از راه

 .آيند                                به زير مي
 يي عشق را چونان خزه

                            که بر صخره
  است                                          ناگزير

 آرند های خويش مي بر پيکره
 .شان های و زخم را بر سينه

 ِشان عاطفه و نفرت است چشمان
 ی خندانِ شان های اراده و دندان
 است ی معلقِ  ماه دشنه

 .ْزن در شبِ  راه
  از انبوهي عبوس

  به سياهي
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 ُبرند نقبي سرد مي
 است هوده ُرسته جا که آلش و َافرا بي آن(

 و ُرستن
  تس يي وظيفه

 که خاک
 دهد کشان انجام مي           خميازه
  اگرچند آفتاب
 اش با تيغِ  براق

                   هر صبح
  ؛کند بندِ  نافِ  گياهي نوُرسته را قطع مي

 خود به روزگاری
                     که شرف

 ست                                ُندرتي
 انگيز            ُبهت                                 

  گان که نه آسايشِ  خفته
 گان را که سکونِ  مرده

 .)کند                            آشفته مي
 

 خطيب
  !گان گان، ای خودشيفته خودشيفته

 ِقّديس وانمودن را
                      چه الزم است

 گذر که ُپشت بر مغربِ  روزی چنين سنگين
                                 بنشينيد                     

 و سر
        در مجمرِ  زّرينِ  آفتاب

                                    بگذاريد؟
 چه الزم است

                 چنان بنشينيد
                                   که آفتاب

  هاتان شود؟ هاله بر ِگردِ  صورت
 ْآشکار ی پنهان که آن دشنه

                                  از پيش
 حّجت

        به َحّقانيتِ  اين رسالتِ  يزداني
 !                                             تمام کرده است

 
 ناگهان قطع رسد های چهارتايي از خيلي دور به گوش مي ُدُهلِ  بزرگ که با ضربه

 .سکوتِ  سنگينِ  ممتد. شود مي
 

 راوي
 ُدروج

 استوار نشسته است
 بر سکوی عظيمِ  سنگ

  اش دهان و از کنجِ 
 ی رضايت خنده ُتف

 .دود                        بر چانه مي
 

 ايلچيان
 ی ُملک از دريا تا دريا، بر چارگوشه
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 کوبند تفّحص مي هر دری را به
 :دارند و جارچيان از پسِ  ايشان بانگ بر مي

 
د

ر

 شود مي شدت کوفته رهايي بهاز دور و نزديک 
 

چي  ها جا
 هاي مختلف در فواصل و با حجم

  
 گاني باکرهـ « 

 !ی خداوندگار شايسته
 گاني شايسته باکره
 »!خداوندگار ي شايسته

 
 دلقک

 پنداری با خود
  

 که باغِ  عفونت
 !است ميراثي گران

 
 باغِ  عفونت
 باغِ  عفونت
 ...باغِ  عفونت

 
 راوی
 اّما

 افکن     رعشه
                   پرسشي

 کشان تنوره
              ِگرد بر ِگردِ  تو

                                از آفاق
 :آيد                                         برمي

 اند شهادت داده
 حدودِ  زمان را که وسعتِ  بي

 ای،  سال دريافته چارهجايي در گردشِ 
  ای شهادت داده

 ِ خدا راکه راز 
 ای                  در قالبِ  آدمي به چشم ديده

 و تداوم را
 .در عشق
 مدعيان

  
 هنگامي که آفتاب

                       در پولکِ  پوکِ  برف
 شود                                                 هّجي مي

  آيا بهار را
 های خشک از بوی تلخِ  برگ

 سوزد                  که به ُگلخن مي                  
 تبسمي به لب خواهد گذشت؟

 
 دلقک
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 نيشخندی
 .             آری

 !اند ِقّديسان ها گزمه
 ها گزمه
 !اند ِقّديسان

 
 مدعيان

 و حقيقتِ  مطلقِ  جهان، اکنون ...
 چکان نيست ــ ِ خون به جز اين دو چشمِ  بدانديش

  
 يک مدعي

 اين دو چشمِ  خيره
                    بر اين سر     

 که از پسِ  شيشه و سنگ
                                  دزدانه

 .پايد                                         تو را مي
 

 دلقک
 !دانم مي

 داشتم مي و به صداقتِ  چشمانِ  خويش اگر اعتماد
 ديری از اين پيش دانسته بودم

 است  نقش بستهکه آنچه در پاکي آسمان
 .به جز تصويرِ  دوردستِ  من نيست

 
 خطيب
  بايد خاُمشي بگزيني تو مي

 ات اگر پيامي به جز دروغ
 تواند بود،                               نمي
 اما اگرت مجالِ  آن هست

 آزادی                                که به
 يي کني  ناله                                            

  فريادی درافکن
 تمامي ات را به و جان

 !ی پرتابِ  آن کن                         پشتوانه
  ١٣۵٠بهارِ  

  
  

  )٢٤(شبانه 
  لدين جاويداإضيبرایِ  

  َيِله
    بر ناُزکای چمن

                        رها شده باشي
 يي، پا در ُخنکای شوخِ  چشمه

 و زنجره
 .صدايش را ببافد ِی بلورين  زنجيره

 
  در تجّردِ  شب

 ات واپسين وحشتِ  جان
                               ناآگاهي از سرنوشتِ  ستاره باشد

 ات غمِ  سنگين
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 .فشري ی علفي که به دندان مي                   تلخي ساقه
 

 همچون حبابي ناپايدار
  باشي تصويرِ  کاملِ  گنبدِ  آسمان

  و رويينه
 .    به جادويي که اسفنديار      

  
 مسيرِ  سوزانِ  شهابي

 ات زند،                           خّطِ  رحيل به چشم
 ات تر ُکنجِ  گمان و در ايمن

  تلنگر به خيالِ  سستِ  يکي
 ی عمرت گينه آب

                      خاموش
 .                              درهم شکند

 ١٣۵٠مهرِ  
  
  

  بدر ش
  

 ـ. فردا تمام را سخن از او بود
 :گفتند

  تاريکِ  آسمان ی ـ بر زمينه« 
  تنها

 اش نقش بسته است،      سياهي شنل
 و تا زمانِ  درازی

 آهنِ  َسَگکِ  َتنگِ  اسب اش بر ِجْنگِ  ُلختِ  رکاب جز ِجْنگ
 اش به سنگ و تيک و تاکِ  رو به افولِ  ُسم

 بيداران گوشِ  شْب نشنيده
 ».آوازی

 
  :تنها، دو تن سه تني گفتند

 ناهنگام در شگفت، ـ از هيبتِ  سکوتِ  به« 
 يم، از پشتِ  قابِ  پنجره در کوچه ديده

  متفکر را انبوهِ  ظلمتي
 گذشته است                             که مي

 يي را از دنبال و اسبِ  خسته
 کشيده است                                   مي

  ها و سگ
 احساسِ  رازناکِ  حضوری غريب را

 پاييزی تا ديرگاه در شبِ 
 اند؛ الييده

 ست ذهن نقش بسته زيرا چنان سکوتِ  شگرفي با او بر
 های آن سویِ  تاالب ها بر توسه ِ روِيشِ  نگرانِ  جوانه کآواز

 چون غريو
 »!ست نشسته ها در گوش

 
□ 
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 !يادش به خير مادرم
 از پيش

  کند َکن  تا پايهدر جهد بود دائم،
 ديوارِ  انُدهي که، يقين داشت

 ام                                     در دل
 ـ. کند اش احداث مي اش به جای خالي مرگ

  
 خنديد و

 چنان که تو گفتي من نيستم مخاطبِ  او            آن
 :                                                                 گفت

 داني؟ ـ مي« 
 هاست اين جور وقت

 که مرگ، زّله، در نهايتِ  نفرت
 آورش ی شرم ِ  وظيفه پوچي از

 مالل
  »!کند احساس مي

 ١٣۵٠بهمنِ  
 ١٣٧۴ خردادِ  ١٣بازسروده در 

  
  

  ... گفتی که باد مرده ست
  

  :گفتي که
 !ست ـ باد، ُمرده« 

 از جای برنکنده يکي سقفِ  رازپوش
 خون، بر آسيابِ 

 داد، ی بي شکسته در به قلعهن
  بر خاک نفکنيده يکي کاخ

                                 باژگون
  »!ست باد ُمرده

  
  :گفتي

 های کوه ـ بر تيزه« 
 با پيکرش، فروشده در خون،

 »!باد افسرده است
 

  تو بارها و بارها
  های کوه ـ بر تيزه« 

                          شرمساری
 .ای گان کشيده                           از مرده            

 اين را، من                                                                 (
 همچون تبي

                ـ ُدُرست
 کند ـ ام خشک مي همچون تبي که خون به رگ

 .)ام   احساس کرده                                                          
 
□ 
  

 اميد و پريشان وقتي که بي
 :                                 گفتي
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 !ست باد ـ ُمرده« 
 های کوه بر تيزه

 اش خون به با پيکرِ  کشيده
 ـ» !است باد افسرده

 
  آنان که سهمِ  هواشان را

 بان معاوضه کردند با دوستاق
 های تسمه و زرداب، دخمه در

  گفتند در جواب تو، با کبرِ  دردِ شان؛
 !ـ زنده است باد« 

 !تاَزنده است باد
  توفانِ  آخرين را

 در کارگاهِ  فکرتِ  رعْدانديش
 کند،                                    ترسيم مي

 کبرِ  کثيفِ  کوهِ  غلط را
                               بر خاک افکنيدن

 ».کند                                  تعليم مي                  
  آنان(

 ايمانِ شان
              مالطي

 .)سنگ و عقاب است                      از خون و پاره
  
□ 
 

  :گفتند
 ست، ـ باد زنده« 

 بيدارِ  کارِ  خويش
 »!هشيارِ  کارِ  خويش

 
 :گفتي

 ُمرده! ـ نه« 
 !باد

  زخمي عظيم ُمهلک
 ردهاز کوه خو

 »!                 باد
 

  تو بارها و بارها
 ت گي با زند

                 شرمساری
 ای، گان کشيده                              از ُمرده

 اين را من
 کند ام خشک مي همچون تبي که خون به رگ

  .ام کرده احساس
 ١٣۵٣ بهمنِ  ٨

  
  

  فراقی
  

 !گوری به زنده زمونِ  تلخِ ات آ ات ای دوری خواهم تابانه مي چه بي
  !کنم تابانه تو را طلب مي چه بي
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 بر ُپشتِ  سمندی
                       گويي

                              نوزين
 .که قرارش نيست

 و فاصله
 .يي بيهوده است تجربه

 
 ات، بویِ  پيرهن

 جا اين
 ـ. و اکنون

  
 ها در فاصله کوه

  .                   سردند
 دست

        در کوچه و بستر
 جويد، حضورِ  مأنوسِ  دستِ  تو را مي

  انديشيدن و به راه
 يأس را

 .زند           َرج مي
 
 ات نجوای انگشتان بي
 ـ. فقط

 .ست خالي و جهان از هر سالمي
 ١٣۵۴فروردينِ  

 رم
  
  

  )٢٥(شبانه 
  

  کند ام مي ات ُمجاب شانه
 در بستری که عشق

 ست گي           تشنه                
 

 هايت زاللِ  شانه
  دهد ام عطش مي همچنان

  در بستری که عشق
 .اش کرده است                          ُمجاب

 ١٣۵۴ارديبهشتِ  
  
  

  زبان ديگر
  

 مگو
 چيز و نارساست      بي

 بانگِ  اذان
 گويد، ـ  نوميد را مرثيه مي خالي
 !ِلْلُمَکّذبين َوْيل

 
□ 
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. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 
 

 کشانه قناعت کن به نمادی رياضت
  قلندرانه به هويي،

 »تو«همچنان که 
                       ابالغِ  ژرفِ  محبت است

  »ُسرخي«و 
 ُحرمتي

 .بری          که نمازش مي
 
□ 
 

  ات بازداشتند از کالم
 آن چنان که کودک را
 از بازيچه،                           

  آيند بازمي ی خاموشِ  مفاهيم از تاراجِ  معابدی و بر ُگرده
 که نمازِ  آخرين را

 .رفتيم                       به زيارت مي
  اند؟ افکنده دان گونه با کلماتي سخن بايد گفت کهِ شان به زباله چه

 »ْتابي چرک«ـ با 
 »سپيدی«                      از 

 شاعرانگونه که  از آن
 .طبيعتِ  آفتاب سخن گفتند عدالتِ  مرگِ  خويش از با ظلماتِ  بي

 ١٣۵۴پاييزِ  
 
  

  هنوز در فکر آن کالغم
 برای اسماعيل خوئي

 هنوز
 :های يوش ام در دره در فکرِ  آن کالغ

 
 اش با قيچي سياه
 زار ی گندم  برشته بر زردی
  مضاعف ِخشي با ِخش

 از آسمانِ  کاغذی مات
                   قوسي ُبريد کج،          

  و رو به کوهِ  نزديک
 اش با غارغارِ  خشکِ  گلوي

                                چيزی گفت
 ها که کوه

 حوصله            بي
                        در ِزلِّ آفتاب

 تا ديرگاهي آن را
                      با حيرت

 شان های سنگي در َکّله
 .کردند                           تکرار مي 
 
□ 
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 کنم از خود که گاهي سوآل مي
                                       يک کالغ

  تخفيف با آن حضورِ  قاطعِ  بي
 وقتي

        صالتِ  ظهر
 با رنگِ  سوگوارِ  ُمصّرش

 کشد مي ی گندمزاری بال بر زردی برشته
  ار بگذرد،تا از فرازِ  چند سپيد
 با آن خروش و خشم

                           چه دارد بگويد
 های پير با کوه

 آلود ی خواب کاين عابدانِ  خسته
 تابستاني در نيمروزِ 

 تا ديرگاهي آن را با هم
 تکرار کنند؟

 ١٣۵۴شهريورِ  
  
  

  ی تدفين خطابه
  

 غافالن
  سازند، هم

 تنها توفان
 .زايد ون ميگ             کودکانِ  ناهم

 
 ساز هم

  اند، سانان سايه
 محتاط

 .        در مرزهای آفتاب
 گان در هيأتِ  زند

 .اند گان                         مرده
 

 وينان
 اند، درياافگنان به دل
 ها ی آتش دارنده پای به

  زندگاني
           دوشادوشِ  مرگ

                                پيشاپيشِ  مرگ
  ره زنده از آن سپس که با مرگهما

 و همواره بدان نام
                      که زيسته بودند،

  که تباهي
 شان             از درگاهِ  بلندِ  خاطره

 .گذرد                                             شرمسار و سرافکنده مي
 

 کاشفانِ  چشمه
  کاشفانِ  فروتنِ  شوکران

 ادیگانِ  ش جوينده
 ها فشان  آتش                        در ِمْجری

 

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


 بازانِ  لبخند شعبده
 کالهِ  درد                         در شب

 تر از شادی با جاپايي ژرف
 .گان پرنده در گذرگاهِ 

 
□ 
 

 ايستند در برابرِ  ُتندر مي
 .کنند خانه را روشن مي

 .ميرند مي و
 ١٣۵۴ ارديبهشتِ  ٢٥

  
  

  شکاف
 عدامِ  خسرو گلسرخيدر ا

 زاده شدن
 ي تاريک بر نيزه

 .زخمي ی همچون ميالدِ  گشاده
  

 ی فرصت را ِسْفرِ  يگانه
                             سراسر

  .در سلسله پيمودن
 ی خويش بر شعله

                      سوختن
 ی واپسين، تا جرّقه
  ی ُحرمتي بر شعله

 اش که در خاکِ  راه
 اند               يافته           

 گان برد
 .چنين         اين

  چنين ُسرخ و لوند اين
 ی خون بر خاربوته

                       شکفتن
  فراز چنين گردن وين

 زارِ  تحقير بر تازيانه
                         گذشتن
 و راه را تا غايتِ  نفرت

 ـ.                             بريدن
 

 گويم؟ از که سخن ميآه، 
 ايم چرازندگان ما بي
 .اند ِچرامرگِ  خود آگاهان آنان به

١٣٥٤  
  
  

  سميرمی
 برای هوشنگ کشاورز

  گذرد اش مي ی رقصانِ  اسب ضربه با ُسم
 ی سرپوشيده از کوچه

                           سواری،
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  اش بندِ  َقرابين بر َتسمه
 برقِ  هر سّکه

 يي ه                 ستار
                              باالی خرمني

 نسيم در شبِ  بي
 .در شبِ  ايالتی عشقي

 
 چار سوار از َتنگ دراومد

 .ِشون چار تفنگ بر دوش
 

  کند دختر از مهتابي نظاره مي
 و از عبورِ  سوار

 يي                    خاطره
 .همچون داغِ  خاموشِ  زخمي

 
 چارتا ماديون ُپشتِ  مسجد

  .ِشون چار جنازه ُپشت
 ١٣۵۴شهريورِ  

  
  
  يده دم سپ
  

 به هزار زبان
 .َوْلَوله بود

 
 بيداری

  گذشت از افق به افق مي
 ی آفتاب و همچنان که آوازِ  دوردستِ  گردونه

 شد                                                         نزديک مي
 ی پراکنده َوْلَوله

 گرفت کل مي                   ش
 پارچه تا يک

 .به سرودی روشن بدل شود
  

 پيْشبازيان
 گوی               تسبيح

  رفتند                             به مطلعِ  آفتاب مي
 و من

 خويش        خاموش و بي
 با خلوتِ  ايوانِ  چوبين

 .شدم بيگانه مي
  ١٣٥٥مرداد 

 بهمنمير
  
  

  ترانه آبی
 ييپاشا. برای ع

 ی ناگزير هقيلول
  ْخانه،  حوض تاقي در تاق
 ها بعد تا سال
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                 آبي را
 .مفهومي از وطن دهد

 
 يي تنها اميرزاده

 اش تلخ های بادامِ  با تکرارِ  چشم
 .گوشِ  کاشي ی شش در هزار آينه

 
  يي ُخرد الالی نجواوارِ  فّواره

 ها ی اطلسي آلوده ی خواب که بر وقفه
 گذشت                              مي                

  ها بعد تا سال
 آبي را

        مفهومي
                  ناگاه

 .                       از وطن دهد
 يي تنها اميرزاده

 اش تلخ های بادامِ  با تکرارِ  چشم
 .گوشِ  کاشي ی شش در هزار آينه

  
 روز

 گذشت     بر نوکِ  پنجه مي
 زانِ  نقرههای سو از نيزه

 ترين سايه،                              به کج
  ها بعد تا سال

 تکّررِ  آبي را
                عاشقانه

 های قيلوله تاقي مفهومي از وطن دهد تاق
 يي مرّدد فّواره ی آلوده و نجوای خواب

 هایِ  تشنه بر سکوتِ  اطلسي
 ِ تلخ و تکرارِ  ناباورِ  هزاران بادام

 گوشِ  کاشي ی شش ر آينهدر هزا
  ها بعد سال
 ها بعد سال

 روزی گرم              به نيم
                                  ناگاه

 .ْخانه ی دوردستِ  حوض خاطره
 

 ها ی کاشي آه اميرزاده
  !ات های آبي با اشک

 ١٣۵۵آذرِ  
  
  

  از منظر
 اش خسته ی، از عمویِ يبه نيلوفر پاشا

  در دلِ  ِمه
           لنگان   

 گذرد                      زارعي شکسته مي
  پادرپای سگي

 گامي گاه در پس و
 .                       گاه گامي در پيش
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 وضوح و ِمه

               در مرزِ  ويراني
 اند،                                 در جدال

  یِ  قانعِ  آفتاب اّما با تو در اين لّکه
  مرا

 .    پروای زمان نيست
 خسته
  باری از ياد اّما، با کول

 ی بامي بر سر گوشه بي
 .                            ديگربار

 ايم اما اکنون بر چارراهِ  زمان ايستاده
  ی فريبي در سر نيست انديشه جا که بادها را و آن

 دهد به راهي که هر خروسِ  بادنمات اشارت مي
 !                                       باور کن                   

 
 ی ما تنگ نيست کوچه

  !شادمانه باش
 و شاهراهِ  ما

 !گذرد ها مي               از منظرِ  تمامي آزادی
 ١٣۵۵دیِ  

 رم
  
  

  باران
  

 کوک و تارهای بي
 انگار کمانِ  بادِ  ول

 باران را
 !آهنگ ببار گو بي

 
 غبارآلوده، از جهان

 قرار بي ی گينه  باژگونه در آبتصويری
 باران را
 !مقصود ببار گو بي

 
  صدای صد هزار حباب لبخندِ  بي
 در فرار
 باران را
 !ريشخند ببار گو به

 
□ 

 تر شود کشِ  باد آزموده چون تارها کشيده و کمان
 کوک به مالل انجامد، بي و نجوای

  باران را رها کن و
 خاک را بگذار

  همه گلويش                 تا با
                                       سبز بخواند

 باران را اکنون
 !گوشانه ببار گو بازی
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 ١٣۵۵ دیِ  ٢٦
 رم

  
  

   )٢٥ (شبانه
  

  زيباترين تماشاست
 وقتي

         شبانه
               بادها

 آيند، از شش جهت به سوی تو مي
  انگيزش ياءس مندی و از شکوه
 ُدرناها را  گاهي پروازِ  شام

                                پنداری
 .سوی ماه است سر به                                         يک

 
□ 
  

 حاصل زنگار خورده باشد و بي
                                     هرچند

  از ديرباز
 آن چنگِ  تيْزپاسخِ  احساس

 ر قعرِ  جانِ  تو، ـ                                   د
 گاهي ُدرناها پروازِ  شام

  و بازگشتِ  بادها
 در گورِ  خاطرِ  تو

                       غباری
 روبد،                               از سنگي مي

 :آموزد ت مي يي چيزِ  نهفته
  ای، دانسته مي بسا چيزی که ای
 چيزی که

 گمان             بي
 های دوردست        به زمان                

 .اي دانسته مي
 ١٣۵۵دیِ  

 رم
  
  

  ی بزرگ ترين آرزو ترانه
  

  خواند آه اگر آزادی سرودی مي
 کوچک

 يي،          همچون گلوگاهِ  پرنده
 .ماند کجا ديواری فروريخته بر جای نمي هيچ

  
 بايست ساليانِ  بسيار نمي

                                دريافتن را
  ست که هر ويرانه نشاني از غيابِ انساني

 که حضورِ  انسان
 .ست                      آباداني
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□ 
  

 همچون زخمي
                    همه ُعمر

                                خونابه چکنده
 همچون زخمي

                   همه ُعمر
 پنده،                               به دردی خشک ت

 يي به نعره
             چشم بر جهان گشوده

 به نفرتي
            از خود شونده، ـ

 
 غيابِ بزرگ چنين بود

 .سرگذشتِ  ويرانه چنين بود
 
□ 
 

  خواند آه اگر آزادی سرودی مي
 کوچک

 تر حتا          کوچک
 !                          از گلوگاهِ  يکي پرنده

 ١٣۵۵دیِ  
 رم

  
  
  ريدنپ
  

 ی باد است و رها شدن بر ُگرده
 برآمدن وارِ  هوا ثباتي سيماب با بي

 ;های خويش به اعتمادِ  استقامتِ  بال
 :يي نيست ورنه مسأله

  نوپرواز ی پرنده
 بر آسمانِ  بلند

                   سرانجام
 .کند                              َپر باز مي

 
  هّمتِ  خود ُبريدن است،ی جهانِ  عبوس را به قواره

 به شهامت آزمودن است و گي را آزاده
  رهايي را اقبال کردن

 حتا اگر زندان
 پناهِ  ايمنِ  آشيانه است

  مادر، ی  سينه خيالي ْجای بي و گرم
 حتا اگر زندان
 ست بالشِ  گرمي

 .پيله ی عنکبوت و تاَرکِ  از بافه
  رهايي را شايسته بودن است

 حتا اگر رهايي
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 ست ِ باشه و ِقرقيدام 
 پيکاني يا معبرِ  ُپردردِ 

 از کماني؛
 :يي نيست وگرنه مسأله

  ی نوپرواز پرنده
 بر آسمانِ  بلند

                    سرانجام
 .کند                              َپر باز مي

 ١٣۵۶ آذرِ  ٢١
  نيوجرسي
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