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  ققنوس در باران
)١٣۴۵-١٣۴۴(  

  
  سفر

 
  خداي را 

            مسجد من آجاست
                                    اي ناخداي من؟

  ي آن آبگير ايمن است در آدامين جزيره
                                                   آه راهش

  از هفت درياي بي زنهار مي گذرد؟
 
□ 
  

  پيچ گذشتيماز تنگابي پيچا
                                   با نخستين شام سفر

  .آه مزرع سبز آبگينه بود
  

  و با آاهش شب
                     ـ آه پنداري

  ي سنگي در تنگه
                       جاي

                             خوشتر داشت ـ
  به دريايي مرده درآمديم

          با آسمان سربيِ  آوتاهش                      
  آه موج و باد را

  به سكوني جاودانه
  زده مسخ آرده بود و آفتابي رطوبت

  تصميمي خويش آه در فراخيِ  بي
  آشيد                                           سرگرداني مي

  در ترديدِ  ميان فرو نشستن يا برخاستنو 
  به ولنگاري

  .             يله بود
 
□ 
  

  زديم و  َدم مي طاعونيي نديدهگما به سختي در هواي 
  ريزان                                                                   عرق

  در تالشي نوميدانه
  آشيدم پارو مي
   خاموشِ  دريائي پوسيدهي بر پهنه

                                            آه سراسر
  ست اديپوشيده ز اجس

  آه چشمان ايشان                            
  هنوز                                                  

  از وحشت توفان بزرگ
  تبر گشاده اس                           

  و از آتش خشمي آه به هر جنبنده در نگاه ايشان است
  ندر ُتشكِن هاي شكن نيزه

  آند جستن مي
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□ 
  
  گاب هاو تن

  .و درياها
  تنگاب ها

  ...و درياهاي ديگر
 
□ 
  
  گاه به دريايي جوشان درآمديم، آن

  هاي هول با گرداب
  هاي تفته وخرسنگ
  ها آه خيزاب

                  بر آن
  .جوشيد                        مي

  
  ...اينك درياي ابرهاستـ « 
  

  اگر عشق نيست     
  زاده را هرگز هيچ آدمي     
  نين تاب سفري اينچ     

   »     نيست
  

!

  چنين گفتي
  با لباني آه مدام

  پنداري
   رانام گلي         

  .آنند تكرار مي                      
  

  و از آن هنگام آه سفر را لنگر بر گرفتيم
  اينك آالم تو بود از لباني
  .آه تكرار بهار و باغ است

  
  و آالم تو در جان من نشست

  و من آن را
            حرف   

  به حرف                   
                               باز
  .گفتم                                

  
  .آلماتي آه عطر دهان تو را داشت

  و در آن دوزخ
                   ـ آه آب گنديده

  آنان                   دود
  ي سنگ هاي تفته                    بر تابه
  سوخت ـ                    مي
  رطوبت دهانت را

  از هر يكانِ  حرف                    
  .چشيدم                                         
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  دستي و تو به چرب

  آشتي را
  خيزِ  جوشان            بر درياي دمه

  .دييگذران                                            مي
  و آشتي

  ،ا سنگيني سيــّالشب
  هاي بلند با غـّژا غـّژِ  دَآل

  ها پست مي شد ـ                                ـ آه از بار غرور بادبان
   پيچاندر گذارِ از ديوارهايِ  پوكِ 

  مانست به آابوسي مي
                            آه در تبي سنگين

  .گذرد         مي                                         
 
□ 
  
  امـّا

  چندان آه روز بي آفتاب
  به زردي نشست،                              

  از پس تنگابي آوتاه
  راه                        

  به دريايي ديگر برديم                            
  پاآيبه آه                                                        

  فتيگ
  زنگيان       

  اند و  مرجاني آن گريستهي غم غربت را در آاسه                
  من اندوه ايشان را و                                                  

  .تو اندوه مرا                                                            
 
□ 
  

  و مسجد من 
  ست يي زيره               در ج

  .هم از اين دريا                                   
  نوح من اي ناخداي من؟ اما آدامين جزيره، آدامين جزيره،
  تو خود آيا جست و جوي جزيره را

  از فراز آشتي
  دهي؟                 آبوتري پرواز مي

  اهي ديگر؟ي ديگر؟ به ري يا به گونه
  ـ آه در اين دريا بار 

  يزيچ همه
  به صداقت

  از آب
        تا مهتاب
  ،گسترده است                 

   ماهيانلِس َف آدِري و نقره
  در آب                                

  ماهي ديگريست
  در آسماني

  .             باژگونه ـ 
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□ 
  

   خلوتي ابديي در گستره
  .در جزيره بكري فرود آمديم

  
  :گفتي

  : آه با مقصود فرجاميدر،اينت سفـ «         
  »! يي به سرانجامي خوش              سختينه

  
  و به سجده
  من             

  .پيشاني بر خاك نهادم
 
□ 
  

  خداي را 
  !خداي من          نا

  ت؟مسجد من آجاس                        
  در آدامين دريا
  آدامين جزيره؟ ـ

  جده آنمآن جا آه من از خويش برفتم تا در پاي تو س
  و مذهبي عتيق را

  يي از فراسوهاي قرون چونان موميايي شده
  يي به ورود گونه
  .جان بخشم

  
  مسجد من آجاست؟

  
  هاي عاشقت با دست

                          آن جا
  مرا
  !مزاري بنا آن    

  ٤٤آذر 
  
  

  سه سرود براي آفتاب
  
١  

  )١٧(شبانه 
 

  ست ست شب اعترافي طوالني اعترافي طوالني
  ست ست شب فريادي براي رهايي فريادي براي رهايي

  و فريادي
  .براي بند

  
  شب 

  .ست اعترافي طوالني
 
□ 
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  اگر نخستين شب زندان است

  يا شام واپسين
                    ـ تا آفتاب ديگررا

  ها فراياد آري در چهارراه
  يا خود به حلقه دارش از خاطر
  ببري ـ ،                                     

  انتهاست انتهاست شب فريادي بي فريادي بي
  فريادي از نوميدي فريادي از اميد،

  .ست شب فريادي براي بند فريادي براي رهايي
  
  شب

  .ست فريادي طوالني
  ٤٤ دي ٢٠

  
٢  

  چلچلي
 

  .ام من آن مفهوم مجرد را جسته
   

  مصرف پاي در پاِي آفتابي بي
  آنم آه پيمانه مي

  ي جذاميان ماننده است، ويش آه به چوبين آاسهبا پيمانه روزهاي خ
  

  ام من آن مفهوم مجرد را جسته
  .جويم من آن مفهوم مجرد را مي

  
  .ها به چهل رسيد و آن برگذشت پيمانه
  ات هاي سرگرداني افسانه

  ـ!                              ـ اي قلب در به در
  .شود به پايان خويش نزديك مي

  
  هوده مرگ بي

              به تهديد     
  .دراند                             چشم مي

  ايم ها شهادت نداده ما به حقيقت ساعت
  ها جز به گونه اين رنج

  ايم هاي رنگين آدميان به نصيب برده آه از عشق
  يي هر يك چونان خاطره
  در ميان نهاده

                   از نيش خنجري
  .           با درختي                          

 
□  
  

  با اين همه از ياد مبر
  آه ما

  ـ من وتو ـ
                انسان را

                          رعايت آرده ايم
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  خود اگر(
             شاهكار خدا بود

  ،)                               يا نبود
  

  و عشق را
  .ايم رعايت آرده

 
□  
  

  درباران و به شب
  و گوش مابه زير د
  يي آوتاه از بسترهاي عفاف ما در فاصله
  روسبيان

             به اعالم حضور خويش
  آهنگ هاي قديمي را

  با سوت
  .زنند           مي

  در برابر آدامين حادثه(
                               آيا

  انسان را
  اي           ديده
  با عرق شرم
  )بر جبينش؟

 
□  
  

  ي سيمي توان خريد، رين تن ها را به سكهت تراش آنگاه آه خوش
  مرا

  ـ دريغا دريغ ـ
                    هنگامي آه به آيمياي عشق

                                                       احساس نياز
  افتد                                                                     مي

  همه آن دم است
  . آن دم استهمه
 
□  
  

  يي قلبم را در مجريِ  آهنه
  آنم پنهان مي

  ييش در اتاقي آه دريچه
  .                             نيست

  از مهتابي
  ي تاريك             به آوچه

  شوم                                   خم مي
  وبه جاي همه نوميدان

  .گريم مي
  
  آه
  من

  !ام     حرام شده
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□  
  
  ـ! ن همه ـ اي قلب در به دربا اي

  از ياد مبر
              آه ما

                     ـ من وتو ـ
  ايم، عشق را رعايت آرده

  از ياد مبر
              آه ما

                     ـ من و تو ـ
  انسان را

  ايم، رعايت آرده
  خود اگر شاهكار خدا بود

  .يا نبود
  ٤٤ دي ٢٠

  
٣  

***  
  

  چاالكيي  پس آهواره
                            بر خاك

                                      جنبيد
  تا زمين خسته به سنگيني نفسي بكرد

                                                 سخت
  .                                                       سرد

  هاي روشن چشمه
  شدبر آوهساران جاري 

  و سياهي عطشاِن شب آرام يافت
  و آن چيزها همه

                      آه از آن پيش
  مرگ را

           در گودناِي خواب
  آردند، يي مي                               تجربه

  دمي تند و دم
  حيات را به احتياط

  .زدند                        محكي مي
  غازيدندپس به ناگاهان همه با هم بر آ

  و آفتاب
  بر آمد

  و مردگان
              به بوي حيات

  .هاي خويشتن آواره شدند نيازي                              از بي
  شهر

        هراسان
  ي خويش                 از خواب آشفته

                                                 برآمد
  راناپذير انباشتن  و تكاپوي سيري
  .از سر گرفت
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  انباشتن و
              هرچه بيش انباشتن

                                       آري
  آه دسِت تهي را

                       تنها
  .توان آوفت بر سر مي

 
□ 
  

  يي سوزان است، و خورشيد لحظه
  مغرور و گريزپاي

  ي مكرر سوزاني است                     لحظه
                                               از هميشه        

  پنداري و در آن دم آه مي
  اي بر ساحل جاودانگي پا بر خاك نهاده

  چشم اين تنگ
  .وقتي پا در گريزتر است از همه

 ٤٤ دي ٢٠
  
  

  رود
  

  خويشتن را به بستر تقدير سپردن
  :و با هر سنگريزه رازي به نارضايي گفتن

  
  !شيرين استي رود چه  زمزمه

 
□ 
 

  هاي غرور خويش فرود آمدن از تيزه
  هاي سرفراِز انزوا به زير افتادن پاآي و از دل

  .با فريادي از وحشت هر سقوط
  

  !غرش آبشاران چه شكوهمند است
 
□ 
 

  چنان در شيِب شيار فروتر نشستن و هم
  .و با هر خرسنگ به جدالي برخاستن

  
  !ست يي يي است رود، چه حماسه چه حماسه

 ٤٤ بهمن ٥
  
  

 مرگ ناصري
  

  با آوازي يكدست،
                       يكدست

  ي چوبين بار دنباله
                         در قفايش
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  خطي سنگين و مرتعش
  .آشيد                              بر خاك مي

  
  »! تاج خاري برسرش بگذاريدـ « 

  ي بار و آوازِ  درازِ  دنباله
  در هذيانِ  دردش

                       يكدست
  يي آتشين رشته
  رشت مي
  
   »شتاب آن ناصري، شتاب آنـ « 
  

!

!

  از رحمي آه در جان خويش يافت
  سبك شد

  و چونان قويي
                   مغرور

  در زاللي خويشتن نگريست
  
   »!اش بزنيد تازيانهـ « 
  

  رشته چر مباف
  فرود آمد،

  و ريسمانِ  بي انتهايِ  سرخ
                               در طولِ  خويش     

  .از گروهي بزرگ
  .بر گذشت

   »شتاب آن ناصري، شتاب آنـ « 
 
□ 
  

  از صف غوغاي تماشاييان
  العارز                               

  زنان راه خود را گرفت گام
  ها دست

            در پسِ  پشت
  ،                           به هم درافكنده

  و جانش را ار آزارِ  گرانِ  ديني گزنده
  :آزاد يافت

  
  »! توانست ـ مگر خود نمي خواست، ورنه مي« 
 
□ 
 

  آسمان آوتاه
                 به سنگيني 

  بر آوازِ  رو در خاموشيِ  رحم
  .                                   فرو افتاد

  سوگواران
  پشته بر شدند به خاك

  و خورشيد و ماه
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   همبه
  .       بر آمد

  
  

  نقش
  

  :دريچه
  حسرتي
  نگاهي و

  .آهي
 
□ 
 
  روگليِف نگاهي ديگر است هيه

  .در چشم به راهي
  

  اختيارِي آهي ديگر است و بي
  .از پس آهي

  
  آشيده، به حسرت ـ و چشمي است ـ راه
  ي تابوتي به تشييِع مسكينانه

  آومايياز برابر زاِل 
 
□ 
 

  :دريچه
  حسرتي
  نگاهي و

  .آهي
 ٤٤همن  ب٢١

  
  

***  
  

  !چه راِه دور
  !پايان چه راِه دوِر بي
  !چه پاي لنگ

  
  نفس با خستگي در جنگ

                                 من با خويش
  !                                               پا با سنگ

  
  !چه راِه دور
  !چه پاي لنگ

١٣٤١ 
  
  

  زندگان
  

  :گفتند
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  خواهيم ـ نمي         « 
  خواهيم                             نمي 

  »! يم                                             آه بمير
  :گفتند

  !ايد ـ دشمن         « 
  !ايد                              دشمن

  »! ايد                                           خلقان را دشمن
  چه ساده

  دگي گفتند وسا            چه به
                                        ايشان را

  چه ساده
  سادگي            چه به

  !                           آشتند
  

  و مرگ ايشان
  چندان موهن بود و ارزان بود

  آه تالِش از پِي زيستن
  يي بارتر گونه به رنج

  :نمود                        ابلهانه مي
 ار و تلخسفري دشخو

                            از دهليزهاي َخم اندر خَِم و
                                                              پيچ اندر پيچ

  !از پي هيچ
 
□ 
 

  نخواستند
              آه بميرند،

  يا از آن پيشتر آه مرده باشند
  باِر ِخّفتي

              بر دوش
  .         برده باشند             
  :الجرم گفتند

  خواهيم ـ نمي«                  آه 
  خواهيم                                          نمي

  »! يم                                                         آه بمير
  و اين خود

  يي بود              ِوردگونه
                                 پنداري

  آه اسباني
              ناگاهان به َتك

  هاي َگرَدناِك صعب از گردنه
                                    با جلگه فرود آمدند

  ي ايشان و بر گرده
                         مرداني

  ها با تيغ
  .برآهيخته

  
  و ايشان را

  د بازنگريستند             تا در خو
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  جز باد
          هيچ

               به آف اندر
  ـ.                            نبود

  جز خون خويشتن، جز باد و به
  خواستند چرا آه نمي
  خواستند          نمي
  خواستند          نمي

                           آه بميرند
 ٤٤ اسفند ٧

  
  

  اسباب
  
  چه جان آن

    از من           
                      همي ستاند

  يي باشد آاش دشنه اي
  يا خود
  .يي گلوله

 
□ 
 

  آاشكي، زهر مباد اي
                           زهر آينه و رشك
  .                         يا خود زهِر نفرتي

  
  آاشكي، درد مباد اي

  هاي گزنده                          درِد پرسش
  هايي، سان آژدم                 جّراره به         
  ت پاسخ هست و گونه آه از آن

                                      زبان پاسخ
                                                   نه،

  و الجرم پنداري
  ي آژدم را َگزيده

  ...ترياقي نيست
 
□ 
 
  چه جان از من همي ستاند آن

  آاش  اييي باشد دشنه
  يا خود
  .يي گلوله

 ٤٤اسفند 
  
  

  ی کوچک مجله
  به عباس جوانمرد

  
١ 
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 داني آه، تو مي
 داني که مرا                 مي

  .هاست سرِ  بازگفتنِ  بسياری حرف
 هنگامي که کودکان

                         در پسِ  ديوارِ  باغ
 های فرسوده با سکه

 گي را ی زنده هنه ک                         بازی
 .شوند                                                      آماده مي

 
 داني مي

 داني           تو مي
                         که مرا

 سرِ  بازگفتنِ  کدامين سخن است
  .                                         از کدامين درد

 
٢ 

 کوچک ـی  های مجله دوره
 گي ی برده کارنامه
 ...اش زرکوب با جلدِ 

  
 ای دريغ! ای دريغ

                        که فقر
  آساني احتضارِ  فضيلت است چه به

 به هنگامي که
                  تو را
 از بودن و ماندن

 .                   گزير نيست
 

 ماندن
 ـ!        ـ آری

 و اندوهِ  خويشتن را
                   شامگاهان      

 به چاهساری متروک
                          درسپردن،

 
  فريادِ  دردِ  خود را

 ی توفان در نعره
                    رها کردن،

  قرار را و زاری جانِ  بي
 با هياهوی باران

 .                   درآميختن
 

 ماندن
         آری

              ماندن
  به تماشا نشستنو

                        آری
 به تماشا نشستن

                      دروغ را
 که عمر
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 گذارد          چه شاهانه مي
 به شهری که

                 ريا را
 کنند                       پنهان نمي

 و صداقتِ  همشهريان
                            تنها

 .                  در همين است             
 
٣ 

  باز و قصاب به هنگامي که همجنس
 بر سرِ  تقسيمِ  الشه

 ديگر نهادند                          خنجر به گلوی يک
  ی خود را بر دوش داشتم من جنازه

 و خسته و نوميد
 .ُجستم                     گورستاني مي

 
  ی من کارنامه

 »گي هی برد کارنامه«
 :                          بود

 
 ی کوچک های مجله دوره

 !اش با جلدِ  زرکوب
 
□ 
  

  دريغا که فقر
 ممنوع ماندن است

 ها                         از توانايي
                                       به هياتِ  محکوميتي؛ ـ

 ورنه، حديثِ  به هر گامي
 ها را         ستاره                       

 .                                            درنوشتن
 ورنه حديث شادی و

 ها                          از کهکشان
                                           برگذشتن،

 لبخنده و
 ی هر دندان            از جرقه

 .تابي زادن                                    آف
 
٤ 

 صبحِ  پاييزی
                  دررسيده بود

 گي با بوی گرسنه
                      در رهگذرها

 ی کوچک و مجله
 ها                      در دست

 .اش با جلدِ  طالکوب
 

 لوطي و قصاب
  ی ُمردنِ  خلق بر سرِ  واپسين کفاره
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 وگريبان بودند و دست
              مرا              

 به خّفتِ  از خويش
 :تابِ  نظر کردن در آيينه نبود

  کردم که هر دينار مي احساس
 ی کار، نه مزدِ  شرافتمندانه

                                  که به رشوت
 ست گلوگير يي لقمه

                         تا فرياد برنيارم
 برم از رنجي که مي
  شمک از دردی که مي

  
٥ 

 ناگزير و ماندن به
 ناگزيری                     به

                                 به تماشا نشستن
 ها که روتاتيف

 گونه                  چه
  ها را ترينِ  دروغ بزرگ
 هايي بس کوچک به لقمه

 .کنند                               مبدل مي
 

  و َدم فروبستن ـ آری ـ
 هنگامي که سکوتبه 

                            تنها
 .ی قبول است و رضايت                                 نشانه

  
 دريغا که فقر

 آساني                 چه به
                                احتضارِ  فضيلت است

  به هنگامي که تو را
 از بودن و ماندن

  نيست؛                    چاره
 بودن و ماندن

  .و رضا و پذيرش
 
٦ 

 در پسِ  ديوارِ  باغ
  کودکان
 ِبسوده های کهنه با سکه

 گي را                              بازیِ  زنده
 ...شوند                                                   آماده مي

 داني آه، تو مي
 داني که مرا مي

 است نسرِ  بازگفتنِ  کدامين سخ
  .از کدامين درد

 ١٣۴۴ اسفندِ  ٢٣
  
  

  چشم اندازی ديگری
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  آيي با کليدی اگر مي
 تا به دستِ  خود

                     از آهنِ  تفته
 .                                    قفلي بسازم

  گذاری در را، گر باز مي
 تا به همتِ  خويش

 سنگ پاره                        از سنگ
 ـ.                                             ديواری برآرم 

 باری
 دل

 در اين برهوت
 .طلبد مي اندازی ديگرگونه چشم

 
□ 
  

 قاطع و ُبّرنده
                 تو آن شکوهپاره پاسخي،

 به هنگامي که
                  اينان همه

                              نيستند
 جز سوآلي

          خالي    
 .                    به بالهت

 
 
□ 
 

 گونه که باد هم بدان
  ـ ها، در حرکتِ  شاخساران و برگ

 های تو از رنگ
 شان بايد يي                   سايه

 
 گر بر آن سرند
 .که حقيقتي يابند

  
 ی باد هم به گونه

                      ـ که تنها
 ها ـ از جنبشِ  شاخساران و برگ

 
 و عشق

 ـ کز هر ُکناکِ  تو ـ
 
□ 
 

 باری
 دل

 در اين برهوت
  .طلبد مي اندازی ديگرگونه چشم

 ١٣۴۵خردادِ  
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Postumus 
 
١   

 سنگ
        برای سنگر،

 آهن
       برای شمشير،

 جوهر
 ...       برای عشق

  
 وجويي پيگير در خود به ُجست

 ام ده                                     همت نها
 

  ام در خود به کاوش
 در خود

          ستمگرانه
 

 َکَنم من چاه مي
 زنم من نقب مي

 .ُکَنم مي من حفر
 
□ 
  

 در آوازِ  من
  زنگي بيهوده هست

 تر از بيهوده
 :             تشنجِ  احتضار

 
 گي  زنده پناهي اين فريادِ  بي

 ی دردناکِ  ياءس از ُذروه
 هنگامي که مرگ به

 يانسراپا ُعر
  و اش به بسترِ  او خزيده است با شهوتِ  سوزان

 ناپذيرش جفتِ  فصل
                          ـ تن ـ

 
  روسبيانه

 قيدانه به تفويضي بي
 .شود اش را پذيرا مي ی زهرآگين                          نطفه

 
□ 
 

 در آوازِ  من
  زنگي بيهوده هست

 تر از تشنجِ  احتضار هوده بي
                          که در تالشِ  تاراندنِ  مرگ       
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 وار با شتابي ديوانه
 کند مي گي را مصرف ی زنده مانده باقي

 .تا مرگِ  کامل فرارسد
 پس زنگِ  بلندِ  آوازِ  من

 .نگرد مي به کمالِ  سکوت
 
□ 
 

 سنگر برای تسليم
 آهن برایِ  آشتي

  جوهر
  برایِ 
  !مرگ

  ١٣۴۵ مردادِ  ١٥
 
٢ 
 ها پناهي ُجستم ز بيما

 و به شارستاني که از هر شفقت عاری بود
 در پسِ  هر ديوار

 يي عطشان بود کينه
  گذری، گوش با آوای پای ره
 و ُلختيِ  هر خنجر

 ُجست، يي مي                       غالفِ  سينه
 

 یِ  مهربان و با هر سينه
  .بود داغِ  خونينِ  حسرت

 
 ام باشد تا پناهي از بيم

                            محرابي نيافتم
 تا پناهي

 .           از ريشخندِ  اميدم باشد
 

 پس، .سهمي را که از خدا داشتم ديری بود تا مصرف کرده بودم
 به دستي دست گشاده به. صعودِ  روان را از تنِ  خويش نردباني کردم

 م خود رامصرفِ  خود گشودم تا چندان که با فرازِ  تيزه فرودآي
 .ی واپسين تا مرا ُگساريده باشم تا به قطره. کرده باشم تمامي رها به

 .ابزار پس، من، مرا صعودافزار شد؛ سفرتوشه و پای
 به راهي سخت صعب، مرا. مرا خورش بود و پوشش بود من،

 .های زخمين و پاَيکانِ  ُپرآبله بارکش بود به شانه
 .اش تا به استخوان سودم

 .رسيد از تن هيچ مانده نبود  روح به سرمنزلچندان که چون
 تا در آن .يي یِ  ُمرداْرالشه اش به گونه ِ  خود وانهادم الجرم به تنهايي

 بر يي باشد ميانِ  فرودستي و جان، پيوندی فراز از هر آنچه ِجسرگونه
 .جای بنماند

 
 تن، خسته ماند و رهاشده؛

 .ماند بازگشت نردبانِ  صعودی بي
 

 دست قِ  فصلي از اينجان از شو
 .خروشي کرد
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□ 
 

  پس به نظاره نشستم
 .دور از غوغای آزها و نيازها

 را ُشسته يي باران                                  و در پاکيِ  خلوتِ  خويش نظر کردم که بيشه
 .مانست مي

 ی تن نظر فرومايه گي از شارستانِ  نيازهاي در نشاطِ  دورمانده
 .ِ  جانِ  رهاشده یکردم و در شاد

 .سويي نظر کردم و در پيرامنِ  خويش به هر
 .و در خطِ  عبوسِ  باروی زندانِ  شهر نظر کردم

 سبزِ  درختاني نظر کردم که به اعماق ُرسته بود و های و در نيزه
 اش در طلبي کوشيد و دستانِ  عاشق مي آزمندانه به جانبِ  خورشيد

 .گذشت برمي انقطاع از بلندیِ  انزوای من بي
 

 و من چون فريادی به خود بازگشتم
 .فروشکستم گي در خود و به سرشکسته

 .و من در خود فروريختم، چنان که آواری در من
 زهری ی و چنان که کاسه

 .در خود فروريختم
 

 اش کردم به خيالي باطل که َپست! تنِ  من دريغا مسکين
 .ِ روح را به جز اين راه نيست  که بلندی

 
 !خواری بر سرِ  راه افکنده ام، به نآنک ت

 سرفرازی از بلندیِ  انزوای من بر به وينک سپيدارها که
 نشود اجاقِ  پيرزني را هيمه گذرد گرچه به انجامِ  کار، تابوت اگر مي

 !خواهد بود
 ها ُرسته و از بلندی ِ  زندان، به اعماق وينک باروی سنگي

 نگرد، و مي پستي سان به  اينمردم از های آزاده برگذشته، که در کومه
 !گوارد اميد و جسارت را در احشاءِ  سياهِ  خويش مي

 
 بازگشت ـ آه، بايد که بر اين اوجِ  بي« 

 »!در تنهايي بميرم
 
□ 
 

 در اند که خواهران ساران، آنک هفت ی کوه بر دورترين صخره
 کردن های سياهِ  بلند، شيون گاه، در جامه ْافساييِ  غروبي چنين بي دل
 .شوند آماده مي را
 

 مرا خورند ـ گر از ايشان بپرسي ـ که گان سوگند مي ستار
 اند ديده

  گريستم و ی خويش مي به هنگامي که بر جنازه
  بر شاخسارانِ  آسمان

 خشکيد                           که مي
 هايش در قلبِ  من بود و من چرا که ريشه

 ُمرداری بيش نبودم
          که دور از خويشتن              

  با خشمي به رنگِ  عشق

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


 به حسرت
             بر دوردستِ  بلندِ  تيزه

 .گينِ  خويش بود نگرانِ  جانِ  انُده
 ١٣۴۵ مردادِ  ١٨

 
٣ 
 .خبری خيالي و بي بي
 

 خبری خيال و بي تو بي
  ـ و قابيل ـ برادرِ  خونِ  تو

 بندد راه بر تو مي
  از چار جانب                   

                                    به خونِ  تو
  هايش ِ  گونه رنگي با پريده

 کز خشم نيست
  قدر                    آن

 .                           کز حسد
  و تو را راهِ  گريز نيست
 پايي نز ناتوانايي و بربسته

 قدر                                آن
 .                                 کز شگفتي       

 
□ 
 

  شد آن زمان که به جادوی شور و حال
 .کز شگفتي

 کردی               بهاري مي
  گيرِ  غوکان ی آب و چندان که بر پهنه

 کردی بهاري مي
 گسترد زرهي مي                    زرين

 
  تو را

 ها از تيغِ  دريغ
 ل بود،                 ايمني حاص

  مانست و ات به دعايي مي هر پگاه
 هر پسين

             به اجابتي،
 شادَورزی

             چه ارزان و
                           چه آسان بود و

 
  عشق

 چه رام و
 !دست            چه زودبه

 
 
□ 
 

  به کدام صدا
 به کدامين ناله
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                   پاسخي خواهي گفت
 وگر
 نه به فريادی     

 به کدامين آواز؟
 

 گاهان رنگی شام پريده
 .رودرفزون است ی رودرسکوتِ  فريادِ  وحشتي دنباله

 به کدامين فرياد
 پاسخي خواهي گفت؟

  ١٣۴۵ مردادِ  ٢٥
  
  

  پاييز
 برایِ  غالمحسين ساعدی

 گوی طالی گداخته
 گون بر اطلسِ  فيروزه

 
 انداز سراسرِ  چشم[

 ].ردگذ مي در رويايي زرين
 

  افشان، و شبحِ  آزاْدَگردِ  َهيوني يال
 که آخرين غبارِ  تابستان را

                                  کاهالنه
 ی ُپرشيب از جاده
 .انگيزد بر مي

 
 يي و نقشِ  رمه
  نما بر مخملِ  نخ
 که به زردی

 .نشيند               مي
 
□ 
 

 طال
 .و الجورد

  
 طرحِ  پيلي

  ابر و             در
 احساسِ  لذتي

 .                  از آتش
 

 انداز را چشم
               سراسر

 ی خوابي سنگين در آستانه
 .گذرد رويايي زرين مي

١٣٤٥ 
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