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 بهار خاموش

 

بر آن فانوس كه ش دستي نيفروخت 

بر آن دوكي كه بر رف بي صدا ماند 

 آن آئينة زنگار بستهبر 

 بر آن گهواره كه ش دستي نجنباند

  

بر آن حلقه كه كس بر در نكوبيد 

بر آن در كه ش كسي نگشود ديگر 

 بر آن پله كه بر جا مانده خاموش

 كسش ننهاده ديري پاي بر سر ـ

  

 !بهار منتظر بي مصرف افتاد

 به هر بامي درنگي كرد و بگذشت

 به هر كوئي صدائي كرد و استاد
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 .ولي نامد جواب از قريه، نز دشت

  

 نه دود از كومه ئي برخاست در ده

 نه چوپاني به صحرا دم به ني داد

 نه گل روئيد، نه زنبور پر زد

 .نه مرغ كدخدا برداشت فرياد

  

  

 به صد اميد آمد، رفت نوميد

 .بهار ـ آري بر او نگشود كس در

 درين ويران به رويش كس نخنديد

 .هاد بر سركسي تاجي ز گل نن

  

 كسي از كومه سر بيرون نياورد

 .نه مرغ از النه، نه دود از اجاقي

 هوا با ضربه هاي دف نجنبيد
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 .گل خودروي بر نامد ز باغي

  

 نه آدم ها، نه گاوآهن، نه اسبان

 .ده خاموش، خاموش. . . نه زن، نه بچه 

 نه كبكنجير مي خواند به دره

 .نه بر پسته شكوفه مي زند جوش

  

  هيچ ارابه ئي اسبي نبستندبه

 سرود پتك آهنگر نيامد

 كسي خيشي نبرد از ده به مزرع

 .سگ گله به عوعو در نيامد

  

 كسي پيدا نشد غمناك و خوشحال

 كه پا بر جادة خلوت گذارد

 كسي پيدا نشد در مقدم سال

 .كه شادان يا غمين آهي برآرد
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 غروب روز اول ليك، تنها

 درين خلوتگه غوكان مفلوك

 به ياد آن حكايت ها كه رفته ست

 . . .ز عمق بركه يك دم ناله زد غوك 

  

  

 بهار آمد، نبود اما حياتي

 درين ويرانسراي محنت آور

 بهار آمد، دريغا از نشاطي

 !كه شمع افروزد و بگشايدش در
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 بازگشت

 

 اين ابرهاي تيره كه بگذشته ست

 بر موج هاي سبز كف آلوده،

  درد چه فرسايدجان مرا به

 روحم اگر نمي كند آسوده؟

  

 ديگر پيامي از تو مرا نارد

 اين ابرهاي تيرة توفانزا

 زين پس به زخم كهنه نمك پاشد

 .مهتاب سرد و زمزمة دريا

  

 وين مرغكان خستة سنگين بال

 بازآمده از آن سر دنياها

 وين قايق رسيده هم اكنون باز
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 . . .پاروكشان از آن سر درياها 

  

 هرگز دگر حبابي ازين امواج

 شب هاي پرستارة رؤيا رنگ

 بر ماسه هاي سرد، نبيند من

 چون جان ترا به سينه فشارم تنگ

  

 حتي نسيم نيز به بوي تو

 كز زخم هاي كهنه زدايد گرد،

 ديگر نشايدم بفريبد باز

 .يا باز آشنا كندم با درد

  

  

 از تو! افسوس اي فسرده چراغ

  شوري بودما را اميد و گرمي و

 وين كلبة گرفتة مظلم را
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 .از پرتو وجود تو نوري بود

  

 نماند از آن همه، جز يادي! دردا

 منسوخ و لغو و باطل و نامفهوم،

 چون سايه كز هياكل ناپيدا

 . . .گردد به عمق آينه ئي معلوم 

  

 يكباره رفت آن همه سرمستي

 يكباره مرد آن همه شادابي

 همي سوزم ـ اي كجائي كز بوس

 بر كام تشنه ام بزني آبي؟

  

  

 مانم به آبگينه حبابي سست

 :در كلبه ئي گرفته، سيه، تاريك

 لرزم، چو عابري گذرد از دور
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 .نالم، نسيمي ار وزد از نزديك

  

 در زاهدانه كلبة تار و تنگ

 كم نور پيه سوز سفالينم

 كز دور اگر كسي بگشايد در

 .موج تأثر آرد پائينم

  

  

 ر تو نگاهم هيچريزد اگر نه ب

 باشد به عمق خاطره ام جايت

 فرياد من به گوشت اگر نايد

 :از ياد من نرفته سخن هايت

  

 ـ من گور خويش مي كنم اندر خويش«

 چندان كه يادت از دل برخيزد

 يا اشك ها كه ريخت به پايت، باز
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 . . .» !خواهد به پاي يار دگر ريزد

  

  

 در انتظار بازپسين روزم

 .ه، روي نمي پيچموز قول رفت

 از حال غير رنج نبردم سود

 .ز آينده نيز، آه كه من هيچم

  

 بگذار اي اميد عبث، يك بار

 بر آستان مرگ نياز آرم

 باشد كه آن گذشتة شيرين را

 .بار دگر به سوي تو باز آرم
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 رانده

 دست بردار ازين هيكل غم

 .كه ز ويراني خويش است آباد

 ريكم و سرددست بردار كه تا

 .چون فرو مرده چراغ از دم باد

  

 دست بردار، ز تو در عجبم

 .به در بسته چه مي كوبي سر

 نيست، مي داني، در خانه كسي

 .سر فرو مي كوبي باز به در

  

 زنده، اين گونه به غم

 .خفته ام در تابوت

 حرف ها دارم در دل

 .مي گزم لب به سكوت
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 دست بردار كه گر خاموشم

 .ر نفسي فرياد استبا لبم ه

 به نظر هر شب و روزم سالي است

 .گر چه خود عمر به چشمم باد است

  

  

 .رانده اندم همه از درگه خويش

 پاي پر آبله، لب پر افسوس

 مي كشم پاي بر اين جادة پرت

 .مي زنم گام بر اين راه عبوس

  

 پاي پر آبله، دل پر اندوه

 از رهي مي گذرم سر در خويش

 من از دنبالمي خزد هيكل 

 .مي دود ساية من پيشاپيش
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 مي روم با ره خود

 .سر فرو، چهره به هم

 با كسم كاري نيست

 سد چه بندي به رهم؟

  

 چه سود آيد بار! دست بردار

 از چراغي كه نه گرماش و نه نور؟

 چه اميد از دل تاريك كسي

 كه نهادندش سرزنده به گور؟

  

 مي روم يكه به راهي مطرود

 . به آفاق سياهكه فرو رفته

 دست بردار ازين عابر مست

 !يك طرف شو، منشين بر سر راه
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 بيمار
 

 بر سر اين ماسه ها دراز زماني است

 كشتي فرسوده ئي خموش نشسته ست

 ليك نه فرسوده آن چنان كه دگر هيچ

 .چشم اميدي به سوي آن نتوان بست

  

 حوصله كردم بسي، كه ماهيگيران

 :يوبآيند از راه سوي كشتي مع

 پتك ببينم كه مي فشارد با ميخ

 .اره ببينم كه مي سرايد با چوب

  

 مانده به اميد و انتظار كه روزي

 اين به شن افتاده را بر آب ببينم ـ

 شادي بينم به روي ساحل آباد
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 .وين ز غم آباد را خراب ببينم

  

 پاره ببينم سكوت مرگ به ساحل

 كامده با خش و خش موج شتابان

 ر كومة من بيمارهمنفس و، زي

 . . .قصة نابود مي سرايد با آن 

  

  

 پنجره را باز مي كنم سوي دريا

 هر سحر از شوق، تا ببينم هستند؟

  

 .مرغي پر مي كشد ز صخره هراسان

 چله نشسته قرق به ساحل اگر چند،

 :با دل بيمار من عجيب اميدي است

  

 از قروق هوشيار و موج تكاپوي
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 ت ظفرمند،بر دو لبش پوزخنده ئيس

 !وز سمج اين قروق نمي رود از روي

  

  

 كرده چنانم اميدوار كه دانم

 روزي ازين پنجره نسيمك دريا

 كلبة چوبين من بياكند از بانگ

 .با تن بيمار برجهاندم از جا

  

 خم شوم از اين دريچه شسته ز باران

 :قطره ئي آويزدم به مژه ز شادي

 بينم صيادهاي بحر خزر را

 .ير عيب كشتي باديگرم به تعم

  

  

 نعره ز دل بركشم ز شادي بسيار

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)کتاب اول( هوای تازه   

نان سوسياليست انقالبی ايرانسايت اتحاديه جوا  

16

 .پنجره بر هم زنم ز خود شده، مفتون

 كفش نجويم دگر، برهنه سر و پاي

 !جست زنم از ميان كلبه به بيرون
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 شعر گمشده

 

 تا آخرين ستارة شب بگذرد مرا

 خشم،بي خوف و بي خيال بر اين برج خوف و 

 بيدار مي نشينم در سردچال خويش

 .شب تا سپيده خواب نمي جنبدم به چشم

  

 شب در كمين شعري گمنام و ناسرود

 چون جغد مي نشينم در زيج رنج كور

 مي جويمش به كنگرة ابر شب نورد

 .مي جويمش به سوسوي تك اختران دور

  

 در خون و در ستاره و در باد، روز و شب

  دويده امدنبال شعر گمشدة خود

 بر هر كلوخپارة اين راه پيچ پيچ
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 .نقشي ز شعر گمشدة خود كشيده ام

 تا دوردست منظره، دشت است و باد و باد

 من بادگرد دشتم و از دشت رانده ام

 تا دوردست منظره، كوه است و برف و برف

 .من برفكاو كوهم و از كوه مانده ام

  

 اكنون درين مغاك غم اندود، شب به شب

 .هاي خالي در خاك مي كنمتابوت 

 موجي شكسته مي رسد از دور و من عبوس

 .با پنجه هاي درد بر او دست مي زنم

  

  

 تا صبح زير پنجرة كور آهنين

 بيدار مي نشينم و مي كاوم آسمان

 لب هاي بي سرود. در راه هاي گمشده

 كجا گيرمت نشان؟! اي شعر ناسروده
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 رنج ديگر

 دي زخمخنجر اين بد، به قلب من نه ز

 گر همه از خوب هيچ با دلتان بود،

 دست نوازش به خون من نه شدي رنگ

 .ناخن تان گر نبود دشمني آلود

  

 ورنه چرا بوسه خون چكاندم از لب

 ورنه چرا خنده اشك ريزدم از چشم

 ورنه چرا پاكچشمه آب دهد زهر

 ورنه چرا مهربوته غنچه دهد خشم؟

  

 من چه بگويم به مردمان، چو بپرسند

 قصة اين زخم ديرپاي پر از درد؟

 البد بايد كه هيچ گويم، ورنه

 !هرگز ديگر به عشق تن ندهد مرد
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 ديدار واپسين

 باران كند، ز لوح زمين، نقش اشك، پاك

 شود هالك. آواز در، به نعرة توفان

 بيهوده مي فشاني اشك اين چنين به خاك

 .بيهوده مي زني به در، انگشت دردناك

  

 : خواهي ازين بازگشت، چيستدانم كه آنچه

 .اين در به صبر كوفتن، از درد بي كسي است

 :دانم كه اشك گرم تو ديگر دروغ نيست

 .چون مرهمي، صداي تو، با درد من يكي است

  

 از آنكه، درد! افسوس بر تو باد و به من باد

 .بيمار و درد او را، با هم هالك كرد

 زان زخمخورده مرد! اي بي مريض دارو

 !لكه دود مانده و يك پاره سنگ سرديك 
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 شعر ناتمام

 سالم از سي رفت و، غلتك سان دوم

 .از سراشيبي، كنون، سوي عدم

  

 پيش رو مي بينمش، مرموز و تار

 .بازوانش باز و جانش بي قرار

  

 جان ز شوق وصل من مي لرزدش،

 .آبم و، او مي گدازد از عطش

  

 جمله تن را باز كرده چون دهان

 .يرد مرا، هم ز آسمانتا فرو گ

  

 با تن پر درد خويش! آنك! آنك

 .چون زني در اشتياق مرد خويش
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 ليك از او با من چه باشد كاستن؟

 من كه ام جز گور سرگردان من؟

  

 من كه ام جز باد و، خاري پيش رو؟

 من كه ام جز خار و، باد از پشت او؟

  

 من كه ام جز وحشت و جرأت همه؟

  وهمهمه؟من كه ام جز خامشي

  

 من كه ام جز زشت و زيبا، خوب و بد؟

 من كه ام جز لحظه هائي در ابد؟

  

 من كه ام جز راه و جز پا توأمان؟

 من كه ام جز آب و آتش، جسم و جان؟

  

 من كه ام جز نرمي و سختي به هم؟
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 من كه ام جز زندگاني، جز عدم؟

  

 من كه ام جز پايداري، جز گريز؟

 اشكريز؟جز لبي خندان و چشمي 

  

  

 !اي دريغ از پاي بي پاپوش من

 !درد بسيار و لب خاموش من

  

 شب سياه و سرد و، ناپيدا سحر

 .راه پيچاپيچ و، تنها رهگذر

  

 گل مگر از شوره من مي خواستم؟

 يا مگر آب از لجن مي خواستم؟

  

 بار خود برديم و بار ديگران

 . . .كار خود كرديم و كار ديگران 

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)کتاب اول( هوای تازه   

نان سوسياليست انقالبی ايرانسايت اتحاديه جوا  

24

  

  

 ز آن صفاي كودنماي دريغ ا

 !چشم دد فانوس چوپان ديدنم

  

 با تن فرسوده، پاي ريش ريش

 .خستگان بردم بسي بر دوش خويش

  

 گفتم اين نامردمان سفله زاد

 الجرم تنها نخواهندم نهاد،

  

 ليك تا جاني به تن بشناختند

 . . .همچو مردارم، به راه، انداختند 

  

 اي دريغ آن خفت از خود بردنم،

 !ن، از خواري تن مردنمپيش جا
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 من سالم بي جوابي بوده ام

 .طرح وهم اندود خوابي بوده ام

  

 زادة پايان روزم، زين سبب

 .راه من يكسر گذشت از شهر شب

  

 چون ره از آغاز شب آغاز گشت

 الجرم راهم همه در شب گذشت
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 دفتر دوم

 سفر

 وکگل 

 تلخصبر 

 مه

 »آبائی« زخم قلب از 

 بادها

 غبار

 انتظار

 ترديد

 احساس

 خفاش

 »نازلی« مرگ 

 رقصانمت چون دودی آبی رنگ نمی 

 اعدام ساعت 

 که زندگيست شعری 
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سفر 
در قرمز غروب، 

رسيدند 

 .از كوره راه شرق، دو دختر، كنار من

تابيده بود و تفته 

مس گونه هاي شان 

شمشان بود و رقص زهره كه در گود بي ته شب چ

به ديار غرب 

 .ره آوردشان بود

 :و با من گفتند

 » !ـ با ما بيا به غرب «

  

من اما همچنان خواندم 

و جوابي بدانان ندادم 
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 .تمام خالي تاريك شب را از سرودي گرم آكندم

  

  

 در ژاله بار صبح

 رسيدند

 از جادة شمال

 دو دختر

 .كنار من

  شفتالولب هاي شان چو هستة

 وحشي و پر ترك بود

 و ساق هاي شان

 با مرمر معابد هندو

 مي مانست

 :و با من گفتند

 ». . .ـ با ما بيا به راه «
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 وليكن من

 لب فرو بستم ز آوازي كه مي پيچيدم از آفاق تا آفاق

 و بر چشمان غوغاشان نهادم ثقل چشمان سكوتم را

 و نيم روز را خاموش ماندم

لة خورشيد، نيمي از گذشت روز را به زير بارش پر شع
 .خاموش ماندم

  

  

 در قلب نيمروز

 از كوره راه غرب

 . . .رسيدند چند مرد 

 خورشيد جست و جو

 در چشم هاي شان متاللي بود

 و فك شان، عبوس

WWW.TXT.IR .با صخره هاي پرخزه مي مانست

http://www.txt.ir


)کتاب دوم ( هوای تازه  

اتحاديه جوانان سوسياليست انقالبی ايرانسايت   
http://www.javaan.net 

4

 .در ساكت بزرگ به من دوختند چشم

 دوردست برخاستم ز جاي، نهادم به راه پاي، و در راه
 سرودم شماره زد

 با ضربه هاي پرتپشش

گام هاي مان 
 .را

  

  

 بر جاي ليك، خاطره ام گنگ

 خاموش ايستاد

 .دنبال ما نگريست

 و چندان كه سايه مان و سرود من

 در راه پرغبار نهان شد،

 در خلوت عبوس شبانگاه

 .بر ماندگي و بي كسي خويشتن گريست
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 ل كوگ

 .شب ندارد سر خواب

  

 مي دود در رگ باغ

 .باد، با آتش تيزابش، فريادكشان

  

 پنجه مي سايد بر شيشة در

 شاخ يك پيچك خشك

 .از هراسي كه ز جايش نربايد توفان

  

 من ندارم سر يأس

 .با اميدي كه مرا حوصله داد

  

 باد بگذار بپيچد با شب

 .بيد بگذار برقصد با باد
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 گل كو مي آيد

 .گل كو مي آيد خنده به لب

  

  

 گل كو مي آيد، مي دانم،

 با همه خيرگي باد

 كه مي اندازد

 پنجه در دامانش

 روي باريكة راه ويران،

  

 گل كو مي آيد

 با همه دشمني اين شب سرد

 كه خط بيخود اين جاده را

 .مي كند زير عبايش پنهان
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 شب ندارد سر خواب،

 شاخ مأيوس يكي پيچك خشك

 .پنجه بر شيشة در مي سايد

  

  ندارم سر يأس،من

 زير بي حوصلگي هاي شب، از دورادور

 .ضرب آهستة پاهاي كسي مي آيد
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 صبر تلخ

 با سكوتي، لب من

 بسته پيمان صبور ـ

  

 زير خورشيد نگاهي كه ازو مي سوزم

 و به نفرت بسته ست

 شعله در شعلة من،

  

 زير اين ابر فريب

 كه بدو دوخته چشم

  اين سوخته تن،عطش خاطر

  

 زير اين خندة پاك

 ورود جادوگر كين

 . . .كه به پاي گذرم بسته رسن 
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 !آه

 دوستان دشمن با من

 مهربانان در جنگ،

  

 همرهان بي ره با من

 . . .يكدالن ناهمرنگ 

  

 من ز خود مي سوزم

 همچو خون من كاندر تب من

  

 بي كه فريادي ازين قلب صبور

 بچكد در شب من

  

 ه پيمان گوئيبست

WWW.TXT.IR .با سكوتي لب من
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 مه

 .بيابان را، سراسر، مه گرفتست

 چراغ قريه پنهان است

 موجي گرم در خون بيابان است

 بيابان، خسته

 لب بسته

 نفس بشكسته

در هذيان 
گرم مه، عرق 
 مي ريزدش

آهسته از هر 
 .بند

مي گويد به خود، . (ـ بيابان را سراسر مه گرفته است«
 )عابر

 .خاموشندسگان قريه 
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. گل كونمي داند. در شوالي مه پنهان، به خانه مي رسم
 مرا ناگاه در درگاه

به چشمش قطره اشكي بر لبش لبخند، خواهد . مي بيند
 :گفت

با خود فكر مي . . . ـ بيابان را سراسر مه گرفته است «
 كردم كه مه گر همچنان تا

صبح مي پائيد مردان جسور از خفيه گاه خود به ديدار 
 ».زيزان باز مي گشتندع

  

  

 بيابان را

 سراسر

 .مه گرفتست

 .چراغ قريه پنهانست، موجي گرم در خون بيابانست

بيابان ـ خسته لب بسته نفس بشكسته در هذيان گرم مه 
 عرق مي ريزدش آهسته

WWW.TXT.IR . . .از هر بند 
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 »آبائي«ز زخم قلب ا

 !دختران دشت

 !دختران انتظار

 دختران اميد تنگ

  دشت بي كران،در

 و آرزوهاي بيكران

 !در خلق هاي تنگ

 دختران خيال آالچيق نو

در آالچيق 
هائي كه صد 

  ـ!سال

 از زره جامه تان اگر بشكوفيد

 باد ديوانه

 يال بلند اسب تمنا را
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 . . .آشفته كرد خواهد 

  

 !دختران رود گل آلود

 !دختران هزار ستون شعله به طاق بلند دود

 وردختران عشق هاي د

 روز سكوت و كار

شب هاي 
 !خستگي

 دختران روز

 بي خستگي دويدن،

 شب

 -!سرشکستگی

 در باغ راز و خلوت مرد كدام عشق ـ

 در رقص راهبانة شكرانة كدام

 آتش زدای کام
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 بازوان فواره ئي تان را

خواهيد 
 برفراشت؟

  

 !افسوس

 موها، نگاه ها

 به عبث

 .عطر لغات شاعر را تاريك مي كنند

  

  رفت و آمددختران

 !در دشت مه زده

 دختران شرم

 شبنم

 افتادگي

  ـ!رمه

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)کتاب دوم ( هوای تازه  

اتحاديه جوانان سوسياليست انقالبی ايرانسايت   
http://www.javaan.net 

15

 از زخم قلب آبائي

 در سينة كدام شما خون چكيده است؟

 پستانتان، كدام شما

 گل داده در بهار بلوغش؟

 لب هايتان كدام شما

 لب هايتان كدام

  ـ!ـ بگوئيد

 در كام او شكفته، نهان، عطر بوسه ئي؟

  

 كه نيست كار ـشب ها تار نم نم باران ـ 

 اكنون كدام يك ز شما

 بيدار مي مانيد

 در بستر خشونت نوميدي

 در بستر فشردة دلتنگي

 در بستر تفكر پر درد رازتان
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  تا ياد آن ـ كه خشم و جسارت بود ـ

 بدرخشاند

 تا ديرگاه، شعلة آتش را

 در چشم بازتان؟

  

 بين شما كدام

  ـ!ـ بگوئيد

 بين شما كدام

 صيقل مي دهيد

  آبائي راسالح

 براي

 روز

 انتقام؟
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 بادها

 امشب دوباره

 بادها

 افسانة كهن را آغاز كرده اند

  

 !ـ بادها«

 !بادها

 »!خنياگران باد

  

 خنياگران باد

 وليكن

 . . .سرگرم قصه هاي ملولند 

  

  

 !ـ خنياگران باد«
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 امشب

 ركسانا

 با جامة سفيد بلندش

 پنهان ز هر كسي

  مهمان من شدست و آنون

 مست

  بسترمبر

 .افتاده است

 !)اين قصه ناشنيده بگيريد(

  

 كوته كنيد اين همه فرياد

 !خنياگران باد

 بگذاريد

 ركسانا

 در مستي گرانش امشب
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 .اين جا بماند تا سحر

 !هاي

 !خنياگران باد

! اگر بگذاريد
. . . 

  

 آنگاه

 از شرم قصه ها كه سخنسازان

 خواهند راند بر سر بازار،

 ديگر

 ركسانا

 كلبة من بيرونهرگز ز 

نخواهد نهاد 
 ». . .پاي 
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 بيرون كلبه، بادها

 . . .پر شور مي غريوند 

 !ـ آرام تر«

 !بي رحم ها

 »!خنياگران باد

 خنياگران باد، وليكن

 سرگرم قصه هاي ملولند

 آنان

 از دردهاي خويش پريشند،

 آنان

 . . سوزندگان آتش خويشند 
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 غبار

 

 از غريو ديو توفانم هراس

 ز خروش تندرم اندوه نيست،و

 .مرگ مسكين را نمي گيرم به هيچ

  

 استوارم چون درختي پا به جاي

 پيچك بي خانماني را بگوي

 .بي ثمر با دست و پاي من مپيچ

  

 :مادر غم نيست بيچيزي مرا

 عنبر است او، سال ها افروخته در مجمرم

  

 :نيست از بدگوئي نامهربانانم غمي

 !ن ياوه گوئي ها كرمرفته مدت ها كه من زي
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 ليك از دريا چو مرغان پر كشند

 روي پل ها، بام ها، مرداب ها ـ

 .پا برهنه مي دوم دنبال شان

 وقت كانسوي افق پنهان شوند

 باز مي گردم به كومه پا كشان،

 حلقه مي بندد به چشمان اشك من

 . . .گر چه در سختي به سان آهنم 

  

 يا اگر در كنج تنهائي، مرا

 ب ناله ئي بردارد از اقصاي شب،مرغك ش

 اندهي واهي مرا

 .مي كشد در بر، چنان پيراهنم

 

 همچنان كز گردش انگشت ها بر پرده ها

 وز طنين دلكش ناقوس
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 وز سكوت زنگ دار دشت ها

 وز اذان ناشكيباي خروس

 وز عبور مه ز روي بيشه ها

 وز خروش زاغ ها

 وز غروب برف پوش ـ

 . . .اشك مي ريزد دلم 

  

 ر چه بر غوغاي توفان ها كرمگ

 وز هجوم بادها باكيم نيست،

 گر چه چون پوالد سرسختم به رزم

 يا خود از پوالد شد ايمان من ـ

 گر بخواند مرغي از اقصاي شب

 .اشك رقت ريزد از چشمان من
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 انتظار

 از دريچه

 با دل خسته، لب بسته، نگاه سرد

 مي كنم از چشم خواب آلودة خود

  صبحدم

 رون بي

 :نگاهی

 

 

 در مه آلوده هواي خيس غم آور

 . . .پاره پاره رشته هاي نقره در تسبيح گوهر 

 در اجاق باد، آن افسرده دل آذر

  كاندك اندك برگ هاي بيشه هاي سبز را بي شعله
 . . .مي سوزد 
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 من در اينجا مانده ام خاموش

 بر جا ايستاده
 سرد

 :امانوز دو چشم خسته اشك يأس مي ريزم به د

 جاده خالي

 !زير باران
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 ترديد

او را به رؤياي بخار آلود و گنگ شامگاهي دور، گويا 
 . . .ديده بودم من 

  

الالئي گرم خطوط پيكرش، در نعره هاي دوردست و 
 .سرد مه، گم بود

لبخند بي رنگش به موجي خسته مي مانست؛ در هذيان 
 ز دردي. شيرينش

 . . . مي زد گوئيا لبخند گنگ

هر ذره چشمي شد وجودم تا نگاهش كردم، از اعماق 
 :نوميدي صدايش كردم

  

 !ـ اي پيداي دور از چشم«

 ديري است تا من مي چشم رنجاب تلخ انتظارت را«

رؤياي عشقت را، در اين گودال تاريك، آفتاب «
 »!واقعيت كن
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ن و آندم كه چشمانش، در آن خاموش، بر چشمان م
 لغزيد

 :در قعر ترديد اين چنين با خويشتن گفتم

  

ـ آيا نگاهش پاسخ پرآفتاب خواهش تاريك قلب «
 يأسبارم نيست؟

آيا نگاه او همان موسيقي گرمي كه من احساس آن را «
 در هزاران خواهش پر

 درد دارم، نيست؟

  

 !نه«

من نقش خام آرزوهاي نهان را در نگاهم مي دهم «
 »!تصوير

  

ميد، از فروتر جاي قلب يأسبار خويش كردم آنگاه نو
 :بانگ باز از دور
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! . ـ اي پيداي دور از چشم«
. .« 

  

 او، لب ز لب بگشود و چيزي گفت پاسخ را

اما صدايش با صداي عشق هاي دور از كف رفته مي 
 . . .مانست 

  

الالئي گرم خطوط پيكرش، از تار و پود محو مه پوشيد 
 .پيراهن

خارآلود و گنگ شامگاهي دور او را گويا به رؤياي ب
 . . .ديده بودم من 
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 احساس

سه دختر از جلو خان سرائي كهنه سيبي سرخ پيش پايم 
 افكندند

 رخانم زرد شد اما نگفتم هيچ

فقط آشفته شد يك دم صداي پاي سنگينم به روي 
 .فرش سخت سنگ

  

دم دو دختر از دريچه الله عباسي گيسوهاي شان را در ق
 هاي من افكندند

 لبم لرزيد اما گفتني ها بر زبانم ماند

فقط از زخم دنداني كه بر لب ها فشردم، ماند بر پيراهن 
 . . .من لكه ئي نارنگ 

  

  

 به خانه آمدم از راه، پا پر آبله، دل تنگ و خالي دست

به روي بستر بي عشق خويش افتادم، از اندوه گنگي 
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 . راه درازش مي گذشت آرامشب انديشناك خسته، از

 .كالغي بر چناري دور، در مهتاب زد فرياد

  

 در اين هنگام

 .نسيم صبحگاه سرد، بر درگاه خانه پرده را جنباند

  

در آن خاموش رؤيائي چنان پنداشتم كز شوق، روي 
 قلب دختر تصوير. پرده

 .مي لرزد

  

چنان پنداشتم كز شوق، هر دم با تالشي شوم و يأس 
 خود را مي كشدآميز، 

 . . .آرامك آرامك به سوي من 
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 .دو چشمم خسته بر هم رفت

 .سپيده مي گشود آهسته جعد گيسوان تابدار صبح

 .سحر لبخند مي زد سرد

  

 طلسم رنج من پوسيد

چنين احساس كردم من لبان مرده ئي لب هاي سوزان 
 مرا در خواب

 . . .مي بوسيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)کتاب دوم ( هوای تازه  

اتحاديه جوانان سوسياليست انقالبی ايرانسايت   
http://www.javaan.net 

32

 خفاش شب

 ر چند من نديده ام اين كور بي خياله

 اين گنگ شب كه گيج و عبوس است ـ

 خود را به روشن سحر

 نزديك تر كند،

 ليكن شنيده ام كه شب تيره ـ هر چه هست ـ

 . . .آخر ز تنگه هاي سحرگه گذر كند 

  

  

 زين روي در ببسته به خود رفته ام فرو

 .در انتظار صبح

  

 ر گلوفرياد اگر چه بسته مرا راه ب

 .دارم تالش تا نكشم از جگر خروش
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 اسپندوار اگر چه بر آتش نشسته ام

 .بنشسته ام خموش

  

 وز اشك گرچه حلقه به دو ديده بسته ام

 .پيچم به خويشتن كه نريزد به دامنم

  

  

 ديريست عابري نگذشتست ازين كنار

 . . .كز شمع او بتابد نوري ز روزنم 

  

  مي كشدفكرم به جست و جوي سحر راه

 !اما سحر كجا

  

 در خلوتي كه هست،

 نه شاخه ئي ز جنبش مرغي خورد تكان

 .نه باد روي بام و دري آه مي كشد
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 حتي نمي كند سگي از دور شيوني

 . . .حتي نمي كند خسي از باد جنبشي 

  

 غول سكوت مي گزدم با فغان خويش

 و من در انتظار

 !كه خواند خروس صبح

  

  درياي شب مراكشتي به شن نشسته به

 وز بندر نجات

 چراغ اميد صبح

 . . .سوسو نمي زند 

  

 از شوق مي كشم همه در كارگاه فكر

 نقش پر خروس سحر را

 .ليكن دوام شب همه را پاك مي كند
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 مي سازمش به دل همه

 اما دوام شب

 در گور خويش

 ساخته ام را

 .در خاك مي كند

 

 :هست آنچه بوده است

  

 ندر فلوت خويششوق سحر نمي دمد ا

 .خفاش شب نمي خورد از جاي خود تكان

 شايد شكسته پاي سحرخيز آفتاب

 .شايد خروس مرده كه مانده ست از اذان

  

 :مانده ست شايد از شنوائي دو گوش من
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 .خوانده خروس و بي خبر از بانگ او منم

 :شايد سحر گذشته و من مانده بي خيال

 .بينائيم مگر شده از چشم روشنم
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 »نازلي«مرگ 

 .بهار خنده زد و ارغوان شكفت! ـ نازلي«

 .در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير

 !دست از گمان بدار

 !با مرگ نحس پنجه ميفكن

 ». . .بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار 

  

 نازلي سخن نگفت؛

 سرافراز

 . . .ت دندان خشم بر جگر خسته بست و رف

  

  

 !سخن بگو! ـ نازلي«

 مرغ سكوت، جوجة مرگي فجيع را
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 »!در آشيان به بيضه نشسته ست

  

 نازلي سخن نگفت؛

 چو خورشيد

 . . .از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت 

  

 نازلي سخن نگفت

 نازلي ستاره بود

 . . .يك دم درين ظالم درخشيد و جست و رفت 

 نازلي سخن نگفت

  بودنازلي بنفشه

 گل داد و

  »!زمستان شكست«: مژده داد

 و 

 ...رفت
WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)کتاب دوم ( هوای تازه  

اتحاديه جوانان سوسياليست انقالبی ايرانسايت   
http://www.javaan.net 

39

 

  نمي رقصانمت چون دودي آبي رنگ

 

 نمي گردانمت در برج ابريشم

  ـ:نمي رقصانمت بر صحنه هاي عاج

  

 شب پائيز مي لرزد به روي بستر خاكستر سيراب ابر سرد

سحر، با لحظه هاي ديرمانش، مي كشاند انتظار صبح را 
 . . .در خويش 

  

دو كودك بر جلوخان كدامين خانه آيا خواب آتش 
 مي كندشان گرم؟

 سه كودك بر كدامين سنگفرش سرد؟

 صد كودك به نمناك كدامين كوي؟
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 نمي رقصانمت چون دودي آبي رنگ

  ـ:نمي لغزانمت بر خواب هاي مخمل انديشه ئي ناچيز

  

حباب خنده ئي بي رنگ مي تركد به شب گرييدن پائيز 
 يبار تنگ،اگر در جو

  

 وگر عشقي كزو اميد با من نيست

 درين تاريكي نوميد سايد سر به درگاهم ـ

  

دو كودك بر سرير سنگفرش سرد و صد كودك به 
 خاك مردة مرطوب

  

  

 نمي لغزانمت بر مخمل انديشه ئي بي پاي

 :نمي غلتانمت بر بستر نرم خيالي خام
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 ام تواگر خواب آورست آهنگ باراني كه مي بارد به ب

      وگر انگيزة عشق است رقص شعلة آتش به ديوار
 اتاق من،

  

 اگر در جويبار خرد، مي بندد حباب از قطره هاي سرد

 وگر در كوچه مي خواند به شوري عابر شبگردـ

  

دو كودك بر جلوخان كدامين خانه با رؤياي آتش مي 
 كند تن گرم؟

 سه كودك بر كدامين سنگفرش سرد؟

 كدامين كوي؟و صد كودك به نمناك 

  

 نمي گردانمت بر پهنه هاي آرزوئي دور

 :نمي رقصانمت در دودناك عنبر اميد
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ميان آفتاب و شب برآورده ست ديواري ز خاكستر 
 سحر هر چند،

 دو كودك بر جلوخان سرائي مرده اند اكنون

 سه كودك بر سرير سنگفرش سرد و صد كودك به 

 .خاك مردة مرطوب
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 ساعت اعدام

 در قفل در كليدي چرخيد

  

 لرزيد بر لبانش لبخندي

 چون رقص آب بر سقف

 از انعكاس تابش خورشيد

  

 در قفل در كليدي چرخيد

  

  

 بيرون

 رنگ خوش سپيده دمان

 مانندة يكي نوت گمگشته

 مي گشت پرسه پرسه زنان روي
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سوراخ هاي 
 ني

 . . .دنبال خانه اش 

  

  

 در قفل در كليدي چرخيد

  

 رقصيد بر لبانش لبخندي

 چون رقص آب بر سقف

 از انعكاس تابش خورشيد

  

  

 در قفل در

 .كليدي چرخيد
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 شعري كه زندگي ست

 

 موضوع شعر شاعر پيشين

 .از زندگي نبود

 در آسمان خشك خيالش، او

 .جز با شراب و يار نمي كرد گفت و گو

 او در خيال بود شب و روز

 در دام گيس مضحك معشوقه پاي بند،

 حال آنكه ديگران

 دستي به جام باده و دستي به زلف يار

 ! زدندمستانه در زمين خدا نعره مي

  

  

 موضوع شعر شاعر

 چون غير ازين نبود
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 تأثير شعر او نيز

 :چيزي جز اين نبود

  

 :آن را به جاي مته نمي شد به كار زد

  

 در راه هاي رزم

 با دستكار شعر

 هر ديو صخره را

 از پيش راه خلق

 .نمي شد كنار زد

  

 يعني اثر نداشت وجودش

 فرقي نداشت بود و نبودش

 .آن را به جاي دار نمي شد به كار برد
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 حال آنكه من

 بشخصه

 زماني

 همراه شعر خويش

 همدوش شن چوي كره ئي

 ماجنگ كرده 

 را» حميدي شاعر«يك بار هم 

 در چند سال پيش

 بر دار شعر خويشتن

 . . .آونگ كرده ام      

  

  

 موضوع شعر

 امروز

 . . .موضوع ديگريست 
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 امروز

 شعر

 حربة خلق است

 زيرا كه شاعران

 خود شاخه ئي ز جنگل خلقند

 .نه ياسمين و سنبل گلخانة فالن

  

 بيگانه نيست

 شاعر امروز

 :با دردهاي مشترك خلق

  

 او با لبان مردم

 لبخند مي زند،

 درد و اميد مردم را
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 با استخوان خويش

 .پيوند مي زند

  

 امروز

 شاعر

 بايد لباس خوب بپوشد

 كفش تميز واكس زده بايد به پا كند،

 آنگاه در شلوغ ترين نقطه هاي شهر

 يكي يكي. موضوع و وزن و قافيه اش را

 با دقتي كه خاص خود اوست،

 :از بين عابران خيابان جدا كند

  

 !ـ همراه من بيائيد، همشهري عزيز«

 دنبالتان سه روز تمام است

 » سر کشيده ام  همه جادر بدر
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 ن؟ـ دنبال م«

 !عجيب است

 آقا، مرا شما

 »البد به جاي يك كس ديگر گرفته ايد؟

  

 :ـ نه جانم، اين محال است«

 من وزن شعر تازة خود را

 »از دور مي شناسم

  

 ـ گفتي چه؟«

 »وزن شعر؟

  

 . . .ـ تأمل بكن رفيق «

WWW.TXT.IR وزن و لغات و قافيه ها را

http://www.txt.ir


)کتاب دوم ( هوای تازه  

اتحاديه جوانان سوسياليست انقالبی ايرانسايت   
http://www.javaan.net 

51

 هميشه من

 .در كوچه جسته ام

 مردمند،آحاد شعر من، همه افراد 

 )است» مضمون قطعه«كه بيشتر (» زندگي«از 

 ، جمله را»قافية شعر«و » وزن«و » لفظ«تا 

 . . .من در ميان مردم مي جويم 

 ين طريقا

 ». . .بهتر به شعر، زندگي و روح مي دهد 

  

  

 اكنون

 هنگام آن رسيده كه عابر را

 شاعر كند مجاب

 با منطقي كه خاصة شعر است

 تا با رضا و رغبت گردن نهد به كار،
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 . . .ور نه، تمام زحمت او، مي رود ز دست 

  

  

 خوب،

 حاال كه وزن يافته آمد

 :هنگام جست و جوي لغات است

  

 هر لغت

 چندانكه بر مي آيدش از نام

 . . .دوشيزه ئيست شوخ و دالرام 

  

 بايد براي وزن كه جسته ست

 .شاعر لغات در خور آن جست و جو كند

 اين كار، مشكل است و تحمل سوز

 ليكن
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 گزير

 :نيست

  

 آقاي وزن و خانم ايشان لغت، اگر

 الجرم. همرنگ و همتراز نباشند

 .محصول زندگانيشان دلپذير نيست

 :مثل من و زنم

  

 )آسه هاي وزن(من وزن بودم، او كلمات 

 موضوع شعر نيز

 . . .پيوند جاودانة لب هاي مهر بود 

  

 با آنكه شادمانه در اين شعر مي نشست

 )اين ضربه هاي شاد(لبخند كودكان ما 

 چون كلمات سياه و سرد! ليكن چه سود
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 :احساس شوم مرثيه واري به شعر داد

 هم وزن را شكست

 هم ضربه هاي شاد را

 هم شعر بي ثمر شد و مهمل

 !هم خسته كرد بي سببي اوستاد را

  

 باري سخن دراز شد

 ناك راوين زخم درد

خونابه باز شد 
. . . 

  

  

 الگوي شعر شاعر امروز

 :گفتيم

 !زندگيست
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 از روي زندگي ست كه شاعر

 با آب و رنگ شعر

 نقشي به روي نقشة ديگر

 : تصوير می کند

  

 او شعر مي نويسد،

 يعني

 او دست مي نهد به جراحات شهر پير

 يعني

 او قصه مي كند

               به شب
 پذيردل از صبح

 

 او شعر مي نويسد،

 يعني
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  او دردهاي شهر و ديارش را

 د فر ياد می کن

 يعني

 او با سرود خويش

 روان هاي خسته را

 آباد می کند

 او شعر مي نويسد،

 يعني

 او قلب هاي سرد و تهي مانده را

  ز شوق

 .سرشار می کند

 يعني

 او رو به صبح طالع، چشمان خفته را

 .بيدار می کند
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 او شعر مي نويسد،

 يعني

 او افتخارنامة انسان عصر را

 .تفسير می کند

  

 يعني

  او فتح نامه هاي زمانش را

 .تقرير می کند

 

 اين بحث خشك معني الفاظ خاص نيز

 . . .در كار شعر نيست 

اگر شعر 
 زندگي ست،

 ما در تك سياه ترين آيه هاي آن

 گرماي آفتابي عشق و اميد را
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 : احساس می کنيم

 كيوان

 سرود زندگي اش را

 در خون سروده است

 وارتان

 غريو زندگي اش را

 در قالب سكوت،

  

 اما، اگر چه قافية زندگي

 در آن

 چيزي به غير ضربة كشدار مرگ نيست،

 در هر دو شعر

 معني هر مرگ

 !ست زندگی  
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متر سودف  
 
 
 
 
 

  طرح
ندگیرزم زدر   
مهرد مجسم  

  تنعل
اهراويد  

دکبو  
ران غ بامر  

ن بود  
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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
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 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
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 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
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 !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؟
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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

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)موس باتک ( هزات یاوه  

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

34

 .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
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 شبانه

 شبانه شعري چگونه توان نوشت

 هم از بازويم؟. تا هم از قلب من سخن بگويد

 شبانه

 شعري چنين

 چگونه توان نوشت؟

  

 من آن خاكستر سردم كه در من

 شعلة همه عصيان هاست،

  

 من آن درياي آرامم كه در من

 فرياد همه توفان هاست،

  

 من آن سرداب تاريكم كه در من

 .آتش همه ايمان هاست
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 شبانه

 ياران من بيائيد

 با دردهايتان

 و بار دردتان را

 .در زخم قلب من بتكانيد

  

 . . .من زنده ام به رنج 

 . . .مي سوزدم چراغ تن از درد 

  

 ياران من بيائيد

 با دردهايتان

 و زهر دردتان را

 .در زخم قلب من بچكانيد
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 شبانه

 من سرگذشت يأسم و اميد

 :با سرگذشت خويش

  

 مي مردم از عطش،

 .آبي نبود تا لب خشكيده تر كنم

 مي خواستم به نيمه شب آتش،

 خورشيد شعله زن بدر آمد چنان كه من

 .گفتم دو دست را به دو چشمان سپر كنم

  

 با سرگذشت خويش

 . . .من سرگذشت يأس و اميدم 
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 شبانه

 ابشب كه جوي نقرة مهت

 بيكران دشت را درياچه مي سازد،

 من شراع زورق انديشه ام را مي گشايم در مسير باد

 شب كه آوائي نمي آيد

 از درون خامش نيزارهاي آبگير ژرف،

 .من اميد روشنم را همچو تيغ آفتابي مي سرايم شاد

 شب كه مي خواند كسي نوميد

 من ز راه دور دارم چشم

نة همسايه ام را گرم با لب سوزان خورشيدي كه بام خا
 مي بوسد

  

 شب كه مي ماسد غمي در باغ

 من ز راه گوش مي پايم

 .سرفه هاي مرگ را در نالة زنجير دستانم كه مي پوسد
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 شبانه

 با هزاران سوزن الماس

 نقره دوزي مي كند مهتاب

روي ترمة 
 . . .مرداب 

  

 من نگاهم مي دود ـ جوشيده از عمق عبوس فكر

 سوي پنجره،

 اما

  

 پنجره

 بيگانه با شوق نگاه من

به من چيزي 
 . . نمي گويد 
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 ـ پنجره

 چون تلخي لبخندة خوني

 باز شو

 تا شاخة نوري برويد

در شكاف 
خاك خشك 

 رنجم

از بذر تالش 
 !من

  

 پنجره

 بيدار شب

  هشيار شب

 در انتظار صبحدم چيزی

 

 . . .نمي گويد  
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 !ـ پنجره

 دانم كه آخر، چون يكي لبخند

اهي خو
كشت اين 

روح مصيبت 
 را

 كه ماسيده است

. در هزاران گوشة تاريك و كور اين شبستان سياه وهم 
. . 

  

 پنجره

 در درد شاد انجام خويش

از ظلمت پا در عدم چيزي 
 . . .نمي گويد 
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 !ـ پنجره

 بگشاي از هم

 چون كتاب قصة خورشيد

 تا اميدم باز جويد

 در صدف هاي دهان رنج

 ابش راصبح مرواريد ت

به ژرفاژرف اين درياي 
 !دورافتادة نوميد

  

 پنجره اما

 هم از آن گونه ـ سر در كار خود ـ

 بربسته دارد لب

 چون گل نشكفتة لبخند

 .رشته رشته بذر مرواريدش اندر كام
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 ليك اميد من

 از هزاران روزن او

صبح پاك 
تازه رو را مي 

 .دهد پيغام

  

  

 با هزاران سوزن الماس

روي طاقه 
ل كهنة شا

 مرداب

 .نقشه هاي بته جغه نقره دوزي مي كند مهتاب
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 شبانه

  چه شب هاي سحر سوخته! وه

 من

 خسته

 در بستر بي خوابي خويش

 در بي پاسخ ويرانة هر خاطره را كز تو در آن

 .يادگاري به نشان داشته ام كوفته ام

  

 كس نپرسيد ز كوبنده وليك

 :با صداي تو كه مي پيچد در خاطر من

 »ـ كيست كوبندة در؟«

  

 هيچ در باز نشد

 تا خطوط گم و رؤيائي رخسار تو را

 . . .بازيابم من يك بار دگر 
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 تنها همه جا، از تك تاريك، فراموشي كور! آه

 سوي من داد آواز

 :پاسخي كوته و سرد

 »!ـ مرد دلبند تو، مرد«

  

  

 :راست است اين سخنان

 من چنان آينه وار

 استادم پاك،در نظرگاه تو 

 كه چو رفتي ز برم

 چيزي از ماحصل عشق تو برجاي نماند

 در خيال و نظرم

 غير اندوهي در دل، غير نامي به زبان،

 جز خطوط گم و ناپيدائي
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 . . .در رسوب غم روزان و شبان 

  

  

 ليك ازين فاجعة ناباور

 با غريوي كه

 ز ديدار بناهنگامت

  من،ريخت در خلوت و خاموشي دهليز فراموشي

 در دل آينه

 باز

 سايه مي گيرد رنگ

 در اتاق تاريك

 شبحي مي كشد از پنجره سر،

 در اجاق خاموش

 .شعله ئي مي جهد از خاكستر
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 شبانه

 من درين بستر بي خوابي راز

 .نقش رؤيايي رخسار تو مي جويم باز

  

 با همه چشم ترا مي جويم

 با همه شوق ترا مي خواهم

 زير لب باز ترا مي خوانم

 ايم آهسته به نامد

  

 !اي مسيحا

 !اينك

 . . .مرده ئي در دل تابوت تكان مي خورد آرام آرام 
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 شبانه

۱ 

 يه شب مهتاب

 ماه مياد تو خواب

 منو مي بره

 كوچه به كوچه

 باغ انگوري

 باغ آلوچه

 دره به دره

 صحرا به صحرا

 اون جا كه شبا

 پشت بيشه ها

 يه پري مياد

 ترسون و لرزون
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 هپاشو ميذار

 تو آب چشمه

 شونه مي كنه

 . . .موي پريشون 

  

۲ 

 يه شب مهتاب

 ماه مياد تو خواب

 منو مي بره

 ته اون دره

 اون جا كه شبا

 يكه و تنها

 تكدرخت بيد

 شاد و پراميد

 مي كنه به ناز
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 دستشو دراز

 كه يه ستاره

 بچكه مث

 يه چيكه بارون

 به جاي ميوه ش

 نوك يه شاخه ش

 . . .بشه آويزون 

  

۳ 

  شب مهتابيه

 ماه مياد تو خواب

 منو مي بره

 از توي زندون

 مث شب پره

 با خودش بيرون،
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 مي بره اون جا

 كه شب سيا

 تا دم سحر

 شهيداي شهر

 با فانوس خون

 جار مي كشن

 تو خيابونا

 :سر ميدونا

  

 !ـ عمو يادگار«

 !مرد كينه دار

 مستي يا هشيار

 »خوابي يا بيدار؟

 مستيم و هشيار

 !شهيداي شهر
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 وابيم و بيدارخ

 !شهيداي شهر

 آخرش يه شب

 ماه مياد بيرون،

 از سر اون كوه

 باالي دره

 روي اين ميدون

 رد مي شه خندون

  

 يه شب ماه مياد

 . . .يه شب ماه مياد 
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 راز
 بارون
 پريا

 سرگذشت
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راز
با من رازي بود 

كه به كو گفتم 

با من رازي بود 

كه به چا گفتم 

تو راه دراز 

به اسب سيا گفتم 

بيكس و تنها 

به سنگاي را گفتم 
  

  

با راز كهنه 
از را رسيدم 

حرفي نروندم 

حرفي نروندي 
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 اشكي فشوندم

 اشكي فشوندي

 لبامو بستم

 از چشام خوندي
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 بارون

 بارون مياد جرجر

 گم شده را بندر

  

 ساحل شب چه دوره

 آبش سيا و شوره

  

 اي خدا كشتي بفرست

 آتيش بهشتي بفرست

  

 جادة كهكشون كو

 زهرة آسمون كو

  

 چراغ زهره سرده

 تو سياهيا مي گرده
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 اي خدا روشنش كن

 فانوس راه منش كن

  

 گم شده راه بندر

 .ربارون مياد جرج

  

  

 بارون مياد جرجر

 رو گنبد و رو منبر

  

 لكلك پير خسته

 .باالي منار نشسته

  

 ـ لكلك ناز قندي«

 :يه چيزي بگم نخندي

  

 تو اين هواي تاريك
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 دالون تنگ و باريك

 وقتي كه مي پريدي

 »تو زهره رو نديدي؟

  

 !ـعجب بالئي بچه«

 از كجا ميائي بچه؟

  

 نمي بيني خوابه جوجه م

 به جوجه محالش خرا

 از بس كه خورده غوره

 تب داره مثل كوره؟

  

 تو اين بارون شرشر

 هوا سيا زمين تر

  

 تو ابر پاره پاره
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 زهره چيكار داره؟

  

 زهره خانم خوابيده

 ». . .هيچكي اونو نديده 

  

  

 بارون مياد جرجر

 رو پشت بون هاجر

 هاجر عروسي داره

 .تاج خروسي داره

  

 ـ هاجرك ناز قندي«

 :يزي بگم نخندييه چ

  

 وقتي حنا ميذاشتي

 ابرواتو ورمي داشتي
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 زلفاتو وا مي كردي

 خالتو سيا مي كردي

 زهره نيومد تماشا؟

 ». . .نكن اگه ديدي حاشا 

  

 !ـ حوصله داري بچه«

 مگه تو بيكاري بچه؟

  

 دومادو االن ميارن

 پرده رو ورميدارن

 دسمو ميدن به دسش

 بايد درارو بسنش

  

  دارم من؟نمي بيني كار

 دل بي قرار دارم من؟

 تو اين هواي گريون
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 شرشر لوس بارون

 كه شب سحر نميشه

 ». . .زهره بدر نميشه 

  

  

 بارون مياد جرجر

 روي خونه هاي بي در

  

 چهارتا مرد بيدار

 نشسه تنگ ديفار

  

 ديفار كنده كاري

 .نه فرش و نه بخاري

  

 !ـ مردا، سالم عليكم«

 زهره خانم شده گم
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 لكلك اونو ديدهنه 

 نه هاجر ورپريده

  

 اگه ديگه برنگرده

 !اوهو، اوهو، چه درده

 بارون ريشه ريشه

 ».شب ديگه صب نميشه

  

 ـ بچة خسه مونده«

 چيزي به صب نمونده

 غصه نخور ديوونه

 كي ديده كه شب بمونه؟ ـ

  

 زهرة تابون اينجاس

 تو گره مشت مرداس

 وقتي كه مردا پاشن
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 ابرا ز هم مي پاشن

 روس سحر مي خونهخ

 خورشيد خانوم مي دونه

 كه وقت شب گذشته

 .موقع كار و گشته

  

 خورشيد باال باال

 ».گوشش به زنگه حاال

  

  

 بارون مياد جرجر

 رو گنبد و رو منبر

  

 رو پشت بون هاجر

 . . .روي خونه هاي بي در 
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 ساحل شب چه دوره

 آبش سيا و شوره

  

 جادة كهكشون كو

 زهرة آسمون كو؟

  

 خروسك قندي قندي

 چرا نوكتو مي بندي؟

  

 آفتابو روشنش كن

 فانوس راه منش كن

  

 گم شده راه بندر

 . . بارون مياد جرجر
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 پريا

 يكي بود يكي نبود

 زير گنبد كبود

 لخت و عور تنگ غروب سه تا پري نشسه بود

  

 زار و زار گريه مي كردن پريا

 .مث ابراي باهار گريه مي كردن پريا

  

 گيسشون قد كمون رنگ شبق

 از كمون بلن ترك

 .از شبق مشكي ترك

  

 روبروشون تو افق شهر غالماي اسير

 .پشتشون سرد و سيا قلعة افسانة پير

  

 از افق جيرينگ جيرينگ صداي زنجير ميومد
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 . . .از عقب از توي برج نالة شبگير ميومد 

  

 گشنه تونه؟! ـ پريا«

 تشنه تونه؟! پريا

 دين؟خسته ش! پريا

 مرغ پر بسته شدين؟

 چيه اين هاي هاي تون

 »گريه تون واي واي تون؟

  

 پريا هيچي نگفتن، زار و زار گريه مي كردن پريا

 . . .مث ابراي باهار گريه مي كردن پريا 

  

  

 ـ پرياي نازنين«

 چه تونه زار مي زنين؟

 توي اين صحراي دور
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 توي اين تنگ غروب

 نمي گين برف مياد؟

 رون مياد؟نمي گين با

 نمي گين گرگه مياد مي خوردتون؟

 نمي گين ديبه مياد يه لقمه خام مي كندتون؟

 نمي ترسين پريا؟

 نمياين به شهر ما؟

  

 شهر ما صداش مياد، صداي زنجيراش مياد ـ

  

 قد رشيدم ببينين! پريا

 اسب سفيدم ببينين

 اسب سفيد نقره نل

 يال و دمش رنگ عسل،

 !مركب صرصر تك من
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 !ن رگ منآهوي آه

 !گردن و ساقش ببينين

 !باد دماغش ببينين

  

 امشب تو شهر چراغونه

 خونة ديبا داغونه

 مردم ده مهمون مان

 با دامب و دومب به شهر ميان

 داريه و دمبك مي زنن

 مي رقصن و مي رقصونن

 غنچة خندون مي ريزن

 نقل بيابون مي ريزن

 هاي مي كشن

 :هوي مي كشن

 !ـ شهر جاي ما شد«
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 دماس، ديب گله دارهعيد مر

 دنيا مال ماس، ديب گله داره

 سفيدي پادشاس، ديب گله داره

 . . .» سياهي رو سياس، ديب گله داره

 پرياّ ديگه توك روز شيكسه

 دراي قلعه بسه

 اگه تا زوده بلن شين

 سوار اسب من شين

 صداش مياد: مي رسيم به شهر مردم، ببينين

 .يادجينگ و جينگ ريختن زنجير برده هاش م

  

 زنجيراي گرون، حلقه به حلقه، ال به ال! آره

 .مي ريزن ز دست و پا

 پوسيده ن، پاره ميشن،

 :ديبا بيچاره ميشن
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 سر به جنگل بذارن، جنگلو خارزار مي بينن

 سر به صحرا بذارن، كوير و نمك زار مي بينن

  

 !)نمي دونين پريا! آخ. . . (عوضش تو شهر ما 

 دارا رسوا مي شنبرده ! در برجا وا مي شن

 غلوما آزاد مي شن، ويرونه ها آباد مي شن

 هر كي كه غصه داره

 .غمشو زمين ميذاره

 قالي ميشن حصيرا

 آزاد مي شن اسيرا

 اسيرا كينه دارن

 داسشونو ور ميدارن

 !شرشرشر: سيل مي شن

 !گرگرگر: آتيش مي شن

 تو قلب شب كه بد گله
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 !آتيش بازي چه خوشگله

  

 ! خوبه ـ چه!آتيش! آتيش

 حاالم تنگ غروبه

 چيزي به شب نمونده

 به سوز تب نمونده

 به جستن و واجستن

 . . .تو حوض نقره جستن 

  

 االن غالما وايسادن كه مشعالرو وردارن

 بزنن به جون شب، ظلمتو داغونش كنن

 عمو زنجير بافو پالون بزنن وارد ميدونش كنن

 به جائي كه شنگولش كنن

 .سكة يه پولش كنن

 مو بچسبندست ه
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 دور يارو برقصن

 در بيارن» حمومك مورچه داره، بشين و پاش«

 در بيارن» قفل و صندوقچه داره، بشين و پاشو«

  

 بسه ديگه هاي هاي تون! پريا

 . . .» !گريه تون، واي واي تون

  

 پريا هيچي نگفتن، زار و زار گريه مي كردن پريا

 . . .مث ابراي باهار گريه مي كردن پريا 

  

  

 ـ پرياي خط خطي«

 !لخت و عريون، پاپتي

 شباي چله كوچيك

 كه تو كرسي، چيك و چيك
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تخمه مي شكستيم و بارون مي اومد صداش تو نودون 
 مي اومد

 بي بي جون قصه مي گف حرفاي سر بسه مي گف

 قصة سبز پري زرد پري،

 قصة سنگ صبور، بز روي بون،

  ـ!قصة دختر شاه پريون

 !شمائين اون پريا

 ن دنياي مااومدي

. حاال هي حرص مي خورين، جوش مي خورين
 غصة خاموش مي خورين كه

 دنيامون خال خاليه، غصه و رنج خاليه؟

  

 دنياي ما قصه نبود

 .پيغوم سر بسه نبود

  

 دنياي ما عيونه
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 :هر كي مي خواد بدونه

  

 دنياي ما خار داره

 بيابوناش مار داره

 هر كي باهاش كار داره

 !هدلش خبر دار دار

  

 دنياي ما بزرگه

 !پر از شغال و گرگه

  

 !دنياي ما ـ هي، هي، هي

 !عقب آتيش ـ لي، لي، لي

 آتيش مي خواي باال ترك

 . . .تا كف پات ترك ترك 

  

 دنياي ما هميشه
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 !بخواهي نخواهي اينه

  

 !خوب، پرياي قصه

 !مرغاي پر شيكسه

 آبتون نبود، دونتون نبود، چائي و قليون تون نبود،

 تون گفت كه بياين دنياي ما، دنياي واويالي ماكي ب

 »!قلعة قصه تونو ول بكنين، كارتونو مشكل بكنين

  

 زار و زار گريه مي كردن پريا. پريا هيچي نگفتن

 .مث ابراي باهار گريه مي كردن پريا

  

  

 دس زدم به شونه شون

 كه كنم روونه شون ـ

ال پريا جيغ زدن، ويغ زدن، جادو بودن دود شدن، با
 رفتن تار شدن پائين اومدن
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جوون شدن خنده . پود شدن، پير شدن گريه شدن
 شدن، خان شدن بنده

شدن، خروس سركنده شدن، ميوه شدن هسته شدن، 
 انار سربسته شدن،

 . . .اميد شدن يأس شدن، ستارة نحس شدن 

  

 وقتي ديدن ستاره

 :به من اثر نداره

 ي كنممي بينم و حاشا مي كنم، بازي رو تماشا م

 هاج و واج و منگ نمي شم، از جادو سنگ نمي شم ـ

 يكيش تنگ شراب شد

 يكيش درياي آب شد

 يكيش كوه شد و زق زد

 . . .تو آسمون تنق زد 

  

 شرابه رو سر كشيدم
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 پاشنه رو ور كشيدم

 زدم به دريا تر شدم، از اون ورش به در شدم

 دويدم و دويدم

 باالي كوه رسيدم

 :ن، همپاي آواز مي زدناون ور كوه ساز مي زد

  

 شاد شديم! ـ دلنگ دلنگ«

 از ستم آزاد شديم

 خورشيد خانوم آفتاب كرد

 :كلي برنج تو آب كرد

  

 !بفرمائين! خورشيد خانوم

 !او اون باال بياين پائين

  

 ما ظلمو نفله كرديم

 .آزادي رو قبله كرديم
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 از وقتي خلق پاشد

 .زندگي مال ما شد

  

 ماز شادي سير نمي شي

 ديگه اسير نمي شيم

  

 هاجستيم و واجستيم

 تو حوض نقره جستيم

 سيب طال رو چيديم

 ». . .به خونه مون رسيديم 

  

  

 باال رفتن دوغ بود

 قصة بي بيم دروغ بود،

 پائين اومديم ماست بود
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 :قصة ما راست بود

  

 قصة ما به سر رسيد

 غالغه به خونه ش نرسيد،

 هاچين واچين

 !زنجير و ورچين
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 سرگذشت

 :ساية ابري شدم بر دشت ها دامن كشاندم

 خاركن با پشتة خارش به راه افتاد

 :عابري خاموش، در راه غبار آلوده با خود گفت

 »!چه خاصيت كه آدم ساية يك ابر باشد! ـ هه«

  

 :كفتر چاهي شدم از برج ويران پر كشيدم

 ش آويختبرزگر پيراهني بر چوب، روي خرمن

دشتبان، بيرون كلبه، سايبان چشم هايش كرد دستش را 
 :و با خود گفت

چه خاصيت كه آدم كفتر تنهاي برج كهنه ئي ! ـ هه«
 »باشد؟

  

 :آهوي وحشي شدم از كوه تا صحرا دويدم

 كودكان در دشت بانگي شادمان كردند

 :گاري خردي گذشت، ارابه ران پير با خود گفت
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دم آهوي بي جفت دشتي دور چه خاصيت كه آ! ـ هه«
 »باشد؟

  

ماهي دريا شدم نيزار غوكان غمين را تا خليج دور 
 .پيمودم

 مرغ دريائي غريوي سخت كرد از ساحل متروك

مرد قايقچي كنار قايقش بر ماسة مرطوب ب خود 
 :گفت

چه خاصيت كه آدم ماهي ولگرد دريائي خموش ! ـ هه«
 »و سر باشد؟

  

  

 ويران پر كشيدمكفتر چاهي شدم از برج 

 ساية ابري شدم بر دشت ها دامن كشاندم

 آهوي وحشي شدم از كوه تا صحرا دويدم

 ماهي دريا شدم بر آب هاي تيره راندم

  

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)دفتر پنجم( هوای تازه   

  سوسياليست ا نقالبی ايرانجوانان اتحاديه يتسا
http://www.javaan.net 

29

 دلق درويشان به دوش افكندم و اوراد خواندم

 .يار خاموشان شدم بيغوله هاي راز، گشتم

 هفت كفش آهنين پوشيدم و تا قاف رفتم

 . افسانه خواندم بازگشتممرغ قاف افسانه بود،

  

 خاك هفت اقليم را افتان و خيزان درنوشتم

 .خانة جادوگران را در زدم، طرفي نبستم

مرغ آبي را به كوه و دشت و صحرا جستم و بيهوده 
 جستم

 .پس سمندر گشتم و بر آتش مردم نشستم
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 دفتر ششم
 
 

 
 افق روشن
!نگاه کن  

 عشق عمومی
 به تو سالم می کنم
 تو را دوست دارم
 ديگر تنها نيستم
 سرچشمه
 بهار ديگر
 به تو بگويم

!بدرود  
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 افق روشن

 روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد

 .و مهرباني دست زيبائي را خواهد گرفت

  

  

 روزي كه كمترين سرود

بوسه است 

و هر انسان 

 براي هر انسان

 .برادري ست

 روزي كه ديگر درهاي خانه شان را نمي بندند

 قفل

نه ئيست افسا

و قلب 

 .براي زندگي بس است

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)دفتر ششم( هوای تازه   

  سوسياليست ا نقالبی ايرانانانجو اتحاديه سايت
http://www.javaan.net 

2

  

 روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است

 .تا تو به خاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردي

  

 روزي كه آهنگ هر حرف، زندگي ست

تا من به خاطر آخرين شعر رنج جست و جوي قافيه 
 .نبرم

  

 روزي كه هر لب ترانه ئيست

 .تا كمترين سرود، بوسه باشد

  

 ه تو بيائي، براي هميشه بيائيروزي ك

 .و مهرباني با زيبائي يكسان شود

  

 . . .روزي كه ما دوباره براي كبوترهايمان دانه بريزيم 

  

  

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)دفتر ششم( هوای تازه   

  سوسياليست ا نقالبی ايرانانانجو اتحاديه سايت
http://www.javaan.net 

3

 و من آن روز را انتظار مي كشم

 حتي روزي

 كه ديگر

 .نباشم
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 نگاه كن

١ 

 سال بد

 سال باد

 سال اشك

 .سال شك

 اي دراز و استقامت هاي كمسال روزه

 .سالي كه غرور گدائي كرد

 سال پست

 سال درد

 سال عزا

 سال اشك پوري

 سال خون مرتضا

 . . .سال كبيسه 
WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)دفتر ششم( هوای تازه   

  سوسياليست ا نقالبی ايرانانانجو اتحاديه سايت
http://www.javaan.net 

5

  

٢ 

 زندگي دام نيست

 عشق دام نيست

 حتي مرگ دام نيست

 چرا كه ياران گمشده آزادند

 . . .آزاد و پاك 

  

٣ 

 من عشقم را در سال بد يافتم

 ؟ ـ» نباشمأيوس«كه مي گويد 

 من اميدم را در يأس يافتم

 مهتابم را در شب

 عشقم را در سال بد يافتم

 و هنگامي كه داشتم خاكستر مي شدم
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 .گُر گرفتم

  

 زندگي با من كينه داشت

 من به زندگي لبخند زدم،

 خاك با من دشمن بود

 من بر خاك خفتم،

 چرا كه زندگي، سياهي نيست

 .چرا كه خاك، خوب است

  

  

 بودم اما بدي نبودممن بد 

 از بدي گريختم

 و دنيا مرا نفرين كرد

 :و سال بد در رسيد

 سال اشك پوري، سال خون مرتضا

 .سال تاريكي
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 و من ستاره ام را يافتم من خوبي را يافتم

 به خوبي رسيدم

 .و شكوفه كردم

  

 تو خوبي

 .و اين همة اعتراف هاست

 من راست گفته ام و گريسته ام

 ت مي گويم تا بخندمو اين بار راس

 .زيرا آخرين اشك من نخستين لبخندم بود

  

٤ 

 تو خوبي

 .و من بدي نبودم

تو را شناختم تو را يافتم تو را دريافتم و همة حرف 
 .هايم شعر شد سبك شد
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 عقده هايم شعر شد همة سنگيني ها شعر شد

بدي شعر شد سنگ شعر شد علف شعر شد دشمني 
 شعر شد

 همه شعرها خوبي شد

  

آسمان نغمه اش را خواند مرغ نغمه اش را خواند آب 
 نغمه اش را خواند

 گنجشك كوچك من باش«: به تو گفتم

 ».تا در بهار تو من درختي پر شكوفه شوم

 .و برف آب شد شكوفه رقصيد آفتاب درآمد

 من به خوبي ها نگاه كردم و عوض شدم

 من به خوبي ها نگاه كردم

ارهاست، بزرگترين چرا كه توخوبي و اين همه اقر
  ـ.اقرارهاست

 من به اقرارهايم نگاه كردم

 سال بد رفت و من زنده شدم
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 .تو لبخند زدي و من برخاستم

  

٥ 

 دلم مي خواهد خوب باشم

 دلم مي خواهد تو باشم براي همين راست مي گويم

  

 :نگاه كن

 !با من بمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)دفتر ششم( هوای تازه   

  سوسياليست ا نقالبی ايرانانانجو اتحاديه سايت
http://www.javaan.net 

10

 

 نگاه كن

 اشك رازي ست

 ستلبخند رازي 

 عشق رازي ست

  

 اشك آن شب لبخند عشقم بود

  

  

 قصه نيستم كه بگوئي

 نغمه نيستم كه بخواني

 صدا نيستم كه بشنوي

 يا چيزي چنان كه ببيني

 . . .يا چيزي چنان كه بداني 

  

 من درد مشتركم
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 .مرا فرياد كن

  

  

 درخت با جنگل سخن مي گويد

 علف با صحرا

 ستاره با كهكشان

  مي گويمو من با تو سخن

  

 نامت را به من بگو

 دستت را به من بده

 حرفت را به من بگو

 قلبت را به من بده

 من ريشه هاي ترا دريافته ام

 با لبانت براي همه لب ها سخن گفته ام

 .و دست هايت با دستان من آشناست
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 در خلوت روشن با تو گريسته ام

 براي خاطر زندگان،

 ه امو در گورستان تاريك با تو خواند

 زيباترين سرودها را

 زيرا كه مردگان اين سال

 .عاشق ترين زندگان بوده اند

  

  

 دستت را به من بده

 دست هاي تو با من آشناست

 اي ديريافته با تو سخن مي گويم

 بسان ابر كه با توفان

 بسان علف كه با صحرا

 بسان باران كه با دريا

 بسان پرنده كه با بهار
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 سخن مي گويدبسان درخت كه با جنگل 

  

 زيرا كه من

 ريشه هاي ترا دريافته ام

 زيرا كه صداي من

 .با صداي تو آشناست
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 . . .به تو سالم مي كنم 

 به تو سالم مي كنم كنار تو مي نشينم

 .و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا مي شود

  

 اگر فرياد مرغ و ساية علفم

 .ت را باز مي يابمدر خلوت تو اين حقيق

  

  

 .خسته، خسته، از راهكوره هاي ترديد مي آيم

 .چون آينه ئي از تو لبريزم

 هيچ چيز مرا تسكين نمي دهد

 .نه ساقة بازوهايت نه چشمه هاي تنت

  

 .بي تو خاموشم، شهري در شبم

 تو طلوع مي كني
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من گرمايت را از دور مي چشم و شهر من بيدار مي 
 .شود

ترديدها، تالش ها، و غلغلة مردد تالش با غلغله ها، 
 . . .هايش 

  

 .ديگر هيچ چيز نمي خواهد مرا تسكين دهد

 دور از تو من شهري در شبم اي آفتاب

 .و غروبت مرا مي سوزاند

  

 .من به دنبال سحري سرگردان مي گردم

  

  

 تو سخن مي گويي من نمي شنوم

 تو سكوت مي كني من فرياد مي زنم

 نيستمبا مني با خود 

 و بي تو خود را در نمي يابم
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 .ديگر هيچ چيز نمي خواهد، نمي تواند تسكينم بدهد

  

  

 اگر فرياد مرغ و ساية علفم

 .اين حقيقت را در خلوت تو بازيافته ام

  

 .حقيقت بزرگ است و من كوچكم، با تو بيگانه ام

  

 فرياد مرغ را بشنو

 ساية علف را با سايه ات بياميز

  آشنا كن بيگانة منمرا با خودت

 .مرا با خودت يكي كن
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 ترا دوست مي دارم

 طرف ما شب نيست

 صدا با سكوت آشتي نمي كند

 كلمات انتظار مي كشند

  

 من با تو تنها نيستم، هيچ كس با هيچ كس تنها نيست

 . . .شب از ستاره ها تنهاتر است 

  

  

 طرف ما شب نيست

 قتندچخماق ها كنار فتيله بي طا

  

 خشم كوچه در مشت تست

 در لبان تو، شعر روشن صيقل مي خورد

من ترا دوست مي دارم، و شب از ظلمت خود وحشت 
 .مي كند
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 ديگر تنها نيستم

 بر شانة من كبوتريست كه از دهان تو آب مي خورد

 .بر شانة من كبوتريست كه گلوي مرا تازه مي كند

 بر شانة من كبوتريست با وقار وخوب

  با من از روشني سخن مي گويدكه

 .و از انسان ـ كه رب النوع همة خداهاست

  

 .من با انسان در ابديتي پر ستاره گام مي زنم

  

  

 در ظلمت حقيقتي جنبشي كرد

 در كوچه مردي بر خاك افتاد

 در خانه زني گريست

 .در گاهواره كودكي لبخندي زد
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 آدم ها همتالش حقيقتند

 آدم ها همزاد ابديتند

 .من با ابديت بيگانه نيستم

  

  

زندگي از زير سنگچين ديوارهاي زندان بدي سرود مي 
 خواند

در چشم عروسك هاي مسخ، شبچراغ گرايشي تابنده 
 است

 .شهر من رقص كوچه هايش را باز مي يابد

  

هيچ كجا هيچ زمان فرياد زندگي بي جواب نمانده 
 .است

اي من به صداهاي دور گوش مي دهم از دور به صد
 گوش مي دهند

 من زنده ام
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فرياد من بي جواب نيست، قلب خوب تو جواب فرياد 
 .من است

  

  

 مرغ صدا طالئي من در شاخ و برگ خانة تست

 جامة خوبت را بپوش! نازنين

 عشق، ما را دوست مي دارد

 من با تو رؤيايم را در بيداري دنبال مي گيرم

 ممن شعر را از حقيقت پيشاني تو در مي ياب
  

با من از روشني حرف مي زني و از انسان كه خويشاوند 
 همة خداهاست

  

 .با تو من ديگر در سحر رؤياهايم تنها نيستم
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 سرچشمه

 در تاريكي چشمانت را جستم

 در تاريكي چشم هايت را يافتم

 .و شبم پر ستاره شد

  

  

 تو را صدا كردم

 در تاريكترين شب ها دلم صدايت كرد

 . طنين صدايم به سوي من آمديو تو با

 با دست هايت براي دست هايم آواز خواندي

 براي چشم هايم با چشم هايت

 براي لب هايم با لب هايت

 .با تنت براي تنم آواز خواندي

  

  من با چشم ها و لب هايت
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 انس گرفتم

 با تنت انس گرفتم،

  

 چيزي در من فروكش كرد

 چيزي در من شكفت

 ة كودكي خويش به خواب رفتممن دوباره در گهوار

 و لبخند آن زمانيم را

 .بازيافتم

  

  

 .در من شك النه كرده بود

  

 دست هاي تو چون چشمه ئي به سوي من جاري شد

 و من تازه شدم من يقين كردم

 يقين را چون عروسكي در آغوش گرفتم

 و در گهوارة سال هاي نخستين به خواب رفتم؛
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 .م بوددر دامانت كه گهوارة رؤياهاي

  

 .و لبخند آن زماني، به لب هايم برگشت

  

 .با تنت براي تنم الال گفتي

 چشم هاي تو با من بود

 و من چشم هايم را بستم

 چرا كه دست هاي تو اطمينان بخش بود

  

  

 بدي، تاريكي است

 شب ها جنايتكارند

 من با بدي قهرم! اي دالويز من اي يقين

 .انمو ترا بسان روزي بزرگ آواز مي خو

  

  

WWW.TXT.IR .صدايت مي زنم گوش بده قلبم صدايت مي زند
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 شب گرداگردم حصار كشيده است

 و من به تو نگاه مي كنم،

 از پنجره هاي دلم به ستاره هايت نگاه مي كنم

 چرا كه هر ستاره آفتابي است

 من آفتاب را باور دارم

 من دريا را باور دارم

 و چشم هاي تو سرچشمة درياهاست

 .رياهاستانسان سرچشمة د
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 بهار ديگر

 !قصد من فريب خودم نيست، دلپذير

 قصد من

 .فريب خودم نيست

  

 اگر لب ها دروغ مي گويند

 از دست هاي تو راستي هويداست

 و من از دست هاي تست كه سخن مي گويم

  

  

 .دستان تو خواهران تقدير منند

  

رده سخن از جنگل هاي سوخته از خرمن هاي باران خو
 مي گويم

 .من از دهكدة تقدير خويش سخن مي گويم
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 .بر هر سبزه خون ديدم در هر خنده درد ديدم

 تو طلوع مي كني من مجاب مي شوم

 من فرياد مي زنم

 .و راحت مي شوم

  

  

 !قصد من فريب خودم نيست، دلپذير

 قصد من

 .فريب خودم نيست

  

 .تو اينجائي و نفرين شب بي اثرست

 .ب نازا، قلب من از تلقين تو بارور مي شوددر غرو

با دست هاي تو من لزج ترين شب ها را چراغان مي 
 .كنم

  

 من زندگيم را خواب مي بينم
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 من رؤياهايم را زندگي مي كنم

 .من حقيقت را زندگي مي كنم

  

  

 از هر خون سبزه ئي مي رويد از هر درد لبخنده ئي

 .چرا كه هر شهيد درختيست

 ل هاي انبوه به سوي تو آمدممن از جنگ

 تو طلوع كردي

 من مجاب شدم،

 من غريو كشيدم

 .و آرامش يافتم

 كنار بهار به هر برگ سوگند خوردم

 و تو

 در گذرگاه هاي شب زده

 .عشق تازه را اخطار كردي
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 من هلهلة شبگردان آواره را شنيدم

 در بي ستاره ترين شب ها

 لبخندت را آتشبازي كردم

 و از آن پس

 .قلب كوچه خانة ماست

  

  

 دستان تو خواهران تقدير منند

بگذار از جنگل هاي باران خورده از خرمن هاي پر 
 حاصل سخن بگويم

 .بگذار از دهكدة تقدير مشترك سخن بگويم

  

 !قصد من فريب خودم نيست، دلپذير

 قصد من

 .فريب خودم نيست
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 به تو بگويم

 ديگر جا نيست

 قلبت پر از اندوه است

مان هاي تو آبي رنگي گرمايش را از دست داده آس
 است

  

 زير آسماني بي رنگ و بي جال زندگي مي كني

 بر زمين تو، باران، چهرة عشق هايت را پر آبله مي كند

 پرندگانت همه مرده اند

 در صحرائي بي سايه و بي پرنده زندگي مي كني

آنجا كه هر گياه در انتظار سرود مرغي خاكستر مي 
 .شود

  

  

 ديگر جا نيست

 قلبت پر از اندوه است
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 خدايان همه آسمان هايت

بر خاك 
 افتاده اند

 چون كودكي

 بي پناه و تنها مانده اي

 از وحشت مي خندي

 .و غروري كودن از گريستن پرهيزت مي دهد

  

 اين است انساني كه از خود ساخته اي

 از انساني كه من دوست مي داشتم

 .كه من دوست مي دارم

  

  

 شادوش زندگيدو

در همه نبردها جنگيده 
 بودي
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 نفرين خدايان در تو كارگر نبود

 و اكنون ناتوان و سرد

 مرا در برابر تنهائي

 .به زانو در مي آوري

  

آيا تو جلوة روشني از تقدير مصنوع انسان هاي قرن 
 مائي؟ ـ

 انسان هائي كه من دوست مي داشتم

 كه من دوست مي دارم؟

  

  

 ديگر جا نيست

 .بت پر از اندوه استقل

 مي ترسي ـ به تو بگويم ـ تو از زندگي مي ترسي

 از مرگ بيش از زندگي

 .از عشق بيش از هر دو مي ترسي
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 به تاريكي نگاه مي كني

 از وحشت مي لرزي

 و مرا در كنار خود

 از ياد

 .مي بري
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 بدرود

 براي زيستن دو قلب الزم است

 دارد، قلبي كه دوستش بدارندقلبي كه دوست ب

 قلبي كه هديه كند، قلبي كه بپذيرد

 قلبي كه بگويد، قلبي كه جواب بگويد

 قلبي براي من، قلبي براي انساني كه من مي خواهم

 .تا انسان را در كنار خود حس كنم

  

  

 درياهاي چشم تو خشكيدني است

 .من چشمه ئي زاينده مي خواهم

  

 چك استپستان هايت ستاره هاي كو

 :آن سوي ستاره من انساني مي خواهم

  

 انساني كه مرا بگزيند
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 انساني كه من او را بگزينم،

 انساني كه به دست هاي من نگاه كند

 انساني كه به دست هايش نگاه كنم،

 انساني در كنار من

 تا به دست هاي انسان ها نگاه كنيم،

 انساني در كنارم، آينه ئي در كنارم

 . . . تا در او بگريم تا در او بخندم،

  

 خدايان نجاتم نمي دادند

 پيوند ترد تو نيز

 نجاتم نداد

 نه پيوند ترد تو

   نه چشم ها و نه پستان هايت

 

 نه دستهايت
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  كنار من قلبت آينه ئي نبود

 . . كنار من قلبت بشري نبود 
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 از عموهايت
 حريق سرد
 شعر ناتمام
 پيوند

 برای شما که
 عشق تان زندگی ست
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 از عموهايت

 نه به خاطر آفتاب نه به خاطر حماسه

 به خاطر ساية بام كوچكش

 به خاطر ترانه ئي

 كوچك تر از دست هاي تو

  

 نه به خاطر جنگل ها نه به خاطر دريا

 به خاطر يك برگ

 به خاطر يك قطره

 روشن تر از چشم هاي تو

  

  ديوارها ـ به خاطر يك چپرنه به خاطر

 نه به خاطر همه انسان ها ـ به خاطر نوزاد دشمنش شايد

 نه به خاطر دنيا ـ به خاطر خانة تو

WWW.TXT.IR به خاطر يقين كوچكت
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 كه انسان دنيائي است

  

 به خاطر آرزوي يك لحظة من كه پيش تو باشم

 به خاطر دست هاي كوچكت در دست هاي بزرگ من

 و لب هاي بزرگ من

 ه هاي بي گناه توبر گون

  

 به خاطر پرستوئي در باد، هنگامي كه تو هلهله مي كني

 به خاطر شبنمي بر برگ، هنگامي كه تو خفته اي

 به خاطر يك لبخند

 هنگامي كه مرا در كنار خود ببيني

  

 به خاطر يك سرود

 به خاطر يك قصه در سردترين شب ها تاريك ترين شب ها

 خاطر انسان هاي بزرگبه خاطر عروسك هاي تو، نه به 
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به خاطر سنگفرشي كه مرا به تو مي رساند، نه به خاطر شاهراه هاي 
 دوردست

  

 به خاطر ناودان، هنگامي كه مي بارد

 به خاطر كندوها و زنبورهاي كوچك

 به خاطر نجار سپيد ابر در آسمان بزرگ آرام

  

 به خاطر تو

 به خاطر هر چيز كوچك هر چيز پاك بر خاك افتادند

 ه ياد آرب

 عموهايت را مي گويم

 .از مرتضا سخن مي گويم
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 حريق سرد

 وقتي كه شعلة ظلم

 غنچة لب هاي ترا سوخت

 چشمان سرد من

 .درهاي كور و فرو بستة شبستان عتيق درد بود

 بايد مي گذاشتند خاكستر فريادمان را بر همه جا بپاشيم

 عشقي بزرگتر بايد مي گذاشتند غنچة قلبمان را بر شاخه هاي انگشت
 بشكوفانيم

 بايد مي گذاشتند سرماهاي اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرو نشاند

 . . .تا چشمان شعله وار تو قنديل خاموش شبستان مرا برافروزد 

 

 اما ظلم مشتعل

 غنچة لبانت را سوزاند

 و چشمان سرد من

 . . .درهاي كور و فروبستة شبستان عتيق درد ماند 
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 شعر ناتمام

 رد و خراب و خسته جواني خود را پشت سر نهاده امخ

 با عصاي پيران و

 وحشت از فردا و

 نفرت از شما

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 اكنون من در نيمشبان عمر خويشم

 . . .آنجا كه ستاره ئي نگاه مشتاق مرا انتظار مي كشد 

  

 در نيمشبان عمر خويشم، سخني بگو با من

  ـ!ود آشناي دير يافتهـ ز

 تا آن ستاره اگر توئي،

 سپيده دمان را من
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  به دوري و ديري

 .نفرين کنم

 

 با تو

 آفتاب    

 در واپسين لحظات روز يگانه

 . لبخند می زندبه ابديت                    

 

 با تو يك علف و

 همه جنگل ها

 با تو يك گام و

 .راهي به ابديت

 !اي آفريدة دستان واپسين

 با تو يك سكوت و

 .هزاران فرياد
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 .دستان من از نگاه تو سرشارست

 چراغ رهگذري

 شب تنبل را

 از خواب غليظ سياهش بيدار مي كند

 و باران

 جويبار خشكيده را

  در چمن سبز

 …   سفر می دهد
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 پيوند

 موجي بزن  در ساحل خشمناك سكوت من ! اي سرود درياها

 ستارة ترانه ئي برافروز

 ! بهت مغموم خون من اي سرود درياهادر

 سه نويد، سه برادري،

 بر فراز مون واله ري ين واژگون گرديد

 و آن هر سه

 .من بودم

  

 سيزده قرباني، سيزده هركول

 بر درگاه معبد يونان خاكستر شد

 و آن هر سيزده

 .من بودم

  

WWW.TXT.IR سيصدهزار دست، سيصدهزار خدا
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 نجير يكي شددر تپه هاي قصر خدايان، در حلقه هاي ز

 و آن هر سيصدهزار

 !منم

  

 من سه نويد، سه برادري،! آه

 من سيزده قرباني، سيزده هركول بوده ام

 و من اكنون

 . . .عقدة ناگشودني سيصدهزار دستم 

  

 !اي سرود درياها

 بگذار در ساحل خشمناك غريو تو موجي زنم

 و بسان مرواريد يكي صدف

 كلمه ئي در قالب تو باشم

 !درياهااي سرود 
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 براي شما كه عشقتان زندگي ست

 شما كه عشقتان زندگي ست

 شما كه خشمتان مرگ است،

  

 شما كه تابانده ايد در يأس آسمان ها

 اميد ستارگان را

  

 شما كه به وجود آورده ايد ساليان را

 قرون را

  

 و مرداني زاده ايد كه نوشته اند بر چوبة دارها

 يادگارها

 را با اميدو تاريخ بزرگ آينده 

 در بطن كوچك خود پرورده ايد
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 و شما كه پرورده ايد فتح را

 در زهدان شكست،

  

 شما كه عشقتان زندگي ست

 !شما كه خشمتان مرگ ست

  

 شما كه برق ستارة عشقيد

 در ظلمت بي حرارت قلب ها

 شما كه سوزانده ايد جرقة بوسه را

 بر خاكستر تشنة لب ها

  قدرت را در شكنجه هاو به ما آموخته ايد تحمل و

 و در تعب ها
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 و پاهاي آبله گون

 با كفش هاي گران

 در جست و جوي عشق شما مي كند عبور

 بر راه هاي دور

  

 و در انديشة شماست

 مردي كه زورقش را مي راند

 بر آب دوردست

  

 شما كه عشقتان زندگي ست

 !شما كه خشمتان مرگ است

  

  

 شما كه زيبائيد تا مردان

 ئي را بستايندزيبا
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 و هر مرد كه به راهي مي شتابد

 جادوئي لبخندي از شماست

  

 و هر مرد در آزادگي خويش

 به زنجير زرين عشقي است پاي بست

  

 شما كه عشقتان زندگي ست

 !شما كه خشمتان مرگ است

  

  

 شما كه روح زندگي هستيد

 و زندگي بي شما اجاقيست خاموش،

  

 شما كه نغمة آغوش روحتان

WWW.TXT.IR در گوش جان مرد فرحزاست،
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 شما كه در سفر پر هراس زندگي، مردان را

 در آغوش خويش آرامش بخشيده ايد

 و شما را پرستيده است هر مرد خود پرست، ـ

  

 عشقتان را به ما دهيد

 !شما كه عشقتان زندگي ست

 و خشمتان را به دشمنان ما

 !شما كه خشمتان مرگ است
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 دفتر هشتم
 
 

 
 سمفونی تاريک

 آواز شبانه برای کوچه ها
 با سماجت يک الماس

 رکسانا
 غزل آخرين انزوا
 غزل بزرگ
 حرف آخر

 چشمان تاريک
 سرود مردی که

 تنها به راه می رود
 از مرز انزوا

 تنها
 پشت ديوار
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 سمفوني تاريك

 و ظلمتي كه باغ مرا بلعيده، از بوي. غنچه هاي ياس من امشب شكفته است

 .ياس ها معطر و خواب  آور و خيال انگيز شده است

  

 با عطر ياس ها كه از سينة شب بر مي خيزد، بوسه هائي كه در سايه ربوده شده و

 ئي كه تنها خواب آلودگي شب ناظر آن بوده است بيدارخوشبختي ها

 .مي شوند و با سمفوني دلپذير ياس و تاريكي جان مي گيرند

  

 و بوي تلخ سروها ـ كه ضرب هاي آهنگ اندهزاي گورستاني است و به

 يأس هاي بيدار الالي مي گويد ـ در سمفوني ياس و تاريكي مي چكد و

 اب آلود، شب لجوج را از معجون عشقميان آسمان بي ستاره و زمين خو

 .و مرگ سرشار مي كند

  

و اينك، . . . عشق، مگر امشب با شوهرش مرگ وعدة ديداري داشته است 

 .دستادست و باالبال بر نسيم عبوس و مبهم شبانگاه پرسه مي زنند

 دلتنگي هاي بيهودة روز در سايه هاي شب دور و محو مي شوند و پچپچه شان،

اي گيج و كشدار سنج، در آهنگ تلخ و شيرين تاريكي به  چون ضربه ه

 .گوش مي آيد
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 و آهنگ تلخ و شيرين تاريكي، امشب سرنوشتي شوم و ملكوتي را در آستانة

 .رؤياها برابر چشمان من به رقص مي آورد

  

  

 امشب عشق گوارا و دلپذير، و مرگ نحس و فجيع، با جبروت و اقتدار زير

 . . .رت بر سرزمين شب سلطنت مي كنند آسمان بي نور و حرا

  

 امشب عطر ياس ها سنگر صبر و اميد مرا از دلتنگي هاي دشوار و سنگين روز

 . . .باز مي ستاند 

  

 امشب بوي تلخ سروها شعلة عشق و آرزوها را كه تازه تازه در دل من زبانه

 . . .مي كشد خاموش مي كند 

  

 اندوه كهن و لذت سرمدي را در دل منامشب سمفوني تاريك ياس ها و سروها 

 . . .دوباره بهم مي آميزد 

  

 . . .امشب از عشق و مرگ در روح من غوغاست 
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 آواز شبانه براي كوچه ها

 

 !خداوندان درد من! خداوندان درد من، آه

 خون شما بر ديوار كهنة تبريز شتك زد

 درختان تناور درة سبز

 بر خاك افتاد

 سرداران بزرگ

 ر دارها رقصيدندب

 و آئينة كوچك آفتاب

 در درياچة شور

 .شكست

  

 فرياد من با قلبم بيگانه بود

 من آهنگ بيگانة تپش قلب خود بودم زيرا كه هنوز نفخة سرگرداني بيش نبودم

 زيرا كه هنوز آوازم را نخوانده بودم زيرا كه هنوز سيم و سنگ من در هم

 .ممزوج بود

 رغ و قفس بودمو من سنگ و سيم بودم من م

 و در آفتاب ايستاده بودم اگر چند،

 سايه ام
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 بر لجن كهنه

 .چسبيده بود

  

  

 ابر به كوه و به كوچه ها تف مي كرد

 دريا جنبيده بود

 پيچك هاي خشم سرتاسر تپة كُرد را فرو پوشيده بود

 باد آذرگان از آنسوي درياچة شور فرا مي رسيد، به بام شهر لگد مي كوفت و

 .وله هاي خشمناك را به روستاهاي دوردست مي افشاندغبار ول

 سيل عبوس بي توقف، در بستر شهر چاي به جلو خزيده بود

 فراموش شدگان از درياچه و دشت و تپه سرازير مي شدند تا حقيقت بيمار را

 .نجات بخشند و بياد آوردن انسانيت را به فراموش كنندگان فرمان دهند

  

 را از فراز تپة شيخ شنيدممن طنين سرود گلوله ها 

 ليكن از خواب بر نجهيدم

 زيرا كه در آن هنگام

 هنوز

 خواب سحرگاهم

 .با تغمة ساز و بوسة بي خبر مي شكست
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 لبخنده هاي مغموم، فشردگي غضب آلود لب ها شد ـ

 .)من خفته بودم(

  

 ارومية گريان خاموش ماند

 و در سكوت به غلغلة دوردست گوش فرا داد،

 )شق هايم را مي شمردممن ع(

  

 تك تيري

 غريو كشان

 از خاموشي ويرانة برج زرتشت بيرون جست،

 )من به جاي ديگر مي نگريستم(

  

 :صداهاي ديگر برخاست

 بردگان بر ويرانه هاي رنج آباد به رقص برخاستند مردمي از خانه هاي

 تاريك سر كشيدند

 .و برفي گران شروع كرد

  

 :ح ناكرده بودپدرم كوتوال قلعه هاي فت

 .دريچة برج را بست و چراغ را خاموش كرد
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 )من چيزي زمزمه مي كردم(

  

 برف، پايان ناپذير بود

 اما مردمي از كوچه ها به خيابان مي ريختند كه برف

 .پيراهن گرم برهنگي شان بود

 )من در كنار آتش مي لرزيدم(

  

 من با خود بيگانه بودم و شعر من فرياد غربتم بود

 گ و سيم بودم و راه كوره هاي تفكيك رامن سن

 نمي دانستم

 اما آنها وصلة خشم يكدگر بودند

 در تاريكي دست يكديگر را فشرده بودند زيرا كه بي كسي، آنان را به

 .انبوهي خانوادة بي كسان افزوده بود

  

 آنان آسمان باراني را به لبخند برهنگان و مخمل زرد مزرعه را به رؤياي

 در برف و تاريكي بودند و از برف و تاريكي. ند مي زدندگرسنگان پيو

 مي گذشتند، و فرياد آنان ميان همه بي ارتباطي هاي دور، جذبه ئي

 :سرگردان بود

 . . .آنان مرگ را به ابديت زيست گره مي زدند 
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 و امشب كه بادها ماسيده اند و خندة مجنون وار سكوتي در قلب شب لنگان

 د حصار تنهائي من پر كينه مي تپد، كوبندة نابهنگامگذر كوچه هاي بلن

 درهاي گران قلب من كيست؟

  

 اشباح و! تاريكي ها و سكوت: لعنت بر شما، ديرآمدگان از ياد رفته! آه

 !گرايش هاي پليد انديشه هاي ناشاد! تنهائي ها

 !لعنت بر شما باد

  

 من به تاالر زندگي خويش دريچه ئي تازه نهاده ام

  رنگ هاي نهان را از دهاني ديگر بر لبان احساس استادان خشمو بوسة

 .خويش جاي داده ام

  

 ديرگاهي ست كه من سرايندة خورشيدم

 و شعرم را بر مدار مغموم شهاب هاي سرگرداني نوشته ام كه از عطش نور

 .شدن خاكستر شده اند

  

  من براي روسبيان و برهنگان

 می نويسم
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 براي مسلولين و

 نشينان،خاكستر 

  براي آن ها كه بر خاك سرد

 اميدوراند

  و براي آنان كه ديگر به آسمان

 .اميد ندارند

  

 بگذار خون من بريزد و خإل ميان انسان ها را پر كند

 بگذار خون ما بريزد

  و آفتاب ها را به انسان هاي خواب آلوده

 ...پيوند دهد

  

  

 !استادان خشم من اي استادان درد كشيدة خشم

  از برج تاريك اشعار شبانه بيرون مي آيممن

 و در كوچه هاي پر نفس قيام

 .فرياد مي زنم

 من بوسة رنگ هاي نهان را از دهاني ديگر

 بر لبان احساس خداوندگاران درد خويش

 .جای می دهم
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 . . .با سماجت يك الماس 

 و عشق سرخ يك زهر

 در بلور قلب يك جام

  

 و كش و قوس يك انتظار

  يك اقدامدر خميازة

  

 و ناز گلوگاه رقص تو

 . . .بر دلدادگي خنجر من 

  

 و تو خاموشي كرده اي پيشه

 من سماجت،

 تو يكچند

 .من هميشه

  

 و الك خون يك امضا

 كه به نامة هر نياز من

 زنگار مي بندد،
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 و قطره قطره هاي خون من

  كه در گلوي مسلول يك عشق

 می خنددد،

 و خداي يك عشق

 تخداي يك سماج

  كه سحرگاه آفرينش شب يك كامكاري

 -می ميرد، 

 

 از زمين عشق سرخش (

با دهان خونين يك 
 زخم

بوسه ئي گرم مي 
 :گيرد

 !ـ اوه، مخلوق من«

 مخلوق من. باز هم

 »!باز هم

 و

 !)مي ميرد

  

 و تالش عشق او

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)کتاب هشتم( تازه هوای   11

 در لبان شيرين كودك من

 مي خندد فردا،

  

 و از قلب زالل يك جام

را در آن نوشيده كه زهر سرخ يك عشق 
 ام

 و از خميازة يك اقدام

 كه در كش و قوس انتظار آن مرده ام

 و از دلداگي خنجر خود

كه بر نازگاه گلوي 
 رقصت نهاده ام

 و از سماجت يك الماس

كه بر سكوت 
 بلورين تو مي كشم،

 !به گوش كودكم گوشوار مي آويزم

  

 و بسان تصوير سرگردان يك قطره باران

يزان كه در آئينة گر
 شط مي گريزد،

 :عشقم را بلع قلب تو مي كنم

 عشق سرخي را كه نوشيده ام در جام يك قلب كه در آن ديده ام گردش
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 مغرور ماهي مرگ تنم را كه بوسة گرم خواهد گرفت با دهان خونالود

 زخمش از زمين عشق سرخش

  

  و چون سماجت يك خداوند

 خواهد مرد سرانجام

 

  يك كام،در بازپسين دم شب آفرينش

 و عشق مرا كه تمامي روح اوست

 چون ساية سرگردان هيكلي ناشناس خواهد بلعيد

 !گرسنگي آينة قلب تو

  

 و اگر نشنوي به تو خواهم شنواند

 حماسة سماجت عاشقت را زير پنجرة مشبك تاريك بلند كه در غريو

 :قلبش زمزمه مي كند

 ـ شوكران عشق تو كه در جام قلب خود نوشيده ام«

 .اهدم كشتخو

 و آتش اينهمه حرف در گلويم

 كه براي برافروختن ستارگان هزار عشق فزون است

 در ناشنوائي گوش تو
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 ركسانا

 .بگذار پس از من هرگز كسي نداند از ركسانا با من چه گذشت

  

 بگذار كسي نداند كه چه گونه من از روزي كه تخته هاي كف اين كلبة

 رفت و آمد كفش هاي سنگينم را بر خود احساسچوبين ساحلي 

 كرد و ساية دراز وسردم بر ماسه هاي مرطوب اين ساحل متروك

 كشيده شد، تا روزي كه ديگرآفتاب به چشم هايم نتابد، با شتابي

 . . .اميدوار كفن خود را دوخته ام، گور خود را كنده ام 

  

  

  همه چيز ايستاده ام و دراگر چه نسيم وار از سر عمر خود گذشته ام و بر

 همه چيز تأمل كرده ام رسوخ كرده ام؛

  

 همة حوادث را، ماجراها را،: اگر چه همه چيز را به دنبال خود كشيده ام

 عشق ها و رنج ها را به دنبال خود كشيده ام و زير اين پردة زيتوني

 رنگ كه پيشاني آفتابسوختة من است پنهان كرده ام، ـ

  

 ام اينها را نخواهم گفتاما من هيچ كد

 الم تا كام حرفي نخواهم زد
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 مي گذارم هنوز چون نسيمي سبك از سر بازماندة عمرم بگذرم و بر همه

همه چيز را دنبال . چيز بايستم و در همه چيز تأمل كنم، رسوخ كنم

همة حوادث و : خود بكشم و زير پردة زيتوني رنگ پنهان كنم

 ا را مثل رازي مثل سري پشت اينماجراها را، عشق ها را و رنج ه

 پردة ضخيم به چاهي بي انتها بريزم، نابود شان كنم و از آن همه الم تا

 . . .كام با كسي حرف نزنم 

  

 بگذار كسي نداند كه چه گونه من به جاي نوازش شدن، بوسيده شدن،

 !گزيده شده ام

  

  جزو از ميان همة خدايان، خدائي! بگذار هيچ كس نداند، هيچ كس

 .فراموشي بر اين همه رنج آگاه نگردد

  

 و به كلي مثل اين كه اين ها همه نبوده است، اصالً نبوده است و من

 همچون تمام آن كسان كه ديگر نامي ندارند ـ نسيم وار از سر اين ها

 همه نگذشته ام و بر اين ها همه تأمل نكرده ام، اين ها همه را

 . . .نديده ام 

  

 نداند، هيچ كس نداند تا روزي كه سرانجام، آفتابي كه بايدبگذار هيچ كس 

 به چمن ها و جنگل ها بتابد، آب اين درياي مانع را بخشكاند و مرا
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 چون قايقي فرسوده به شن بنشاند و بدين گونه، روح مرا به ركسانا

 .ـ روح دريا و عشق و زندگي ـ باز رساند

  

 اب را مي فرسايد و دلهرهچرا كه ركساناي من مرا به هجراني كه اعص

 و محكومم كرده است كه تا روز. مي آورد محكوم كرده است

 خشكيدن درياها به انتظار رسيدن بدو ـ در اضطراب انتظاري

 . . .سرگردان ـ محبوس بمانم 

  

 و اين است ماجراي شبي كه به دامن ركسانا آويختم و از او خواستم كه مرا

  روح دريا و عشق و زندگي ـ در كلبةچرا كه ركسانا ـ. با خود ببرد

 چوبين ساحلي نمي گنجيد، و من بي وجود ركسانا ـ بي تالش و

 بي عشق و بي زندگي ـ در ناآسودگي و نوميدي زنده نمي توانستم

 . . .بود 

  

  

 سرانجام، در عربده هاي ديوانه وار شبي تار و توفاني كه دريا تالشي. . . 

  زندگي را در جامة قارچ هايزنده داشت و جرقه هاي رعد،

 وحشي به دامن كوهستان مي ريخت؛ ديرگاه از كلبة چوبين ساحلي

 و توفان با من درآويخت و شنل سرخ مرا تكان داد و. بيرون آمدم

 و سرماي. من در زردتابي فانوس، مخمل كبود آستر آن را ديدم
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 .پائيزي استخوان هاي مرا لرزاند

  

 به دقت از نور نيمرنگ فانوس مي گريخت و در پناهاما ساية دراز پاهايم كه 

 من به ظلمت خيس و غيلظ شب مي پيوست، به رفت و آمد تعجيل

 و. و دلم در آتش بود. و من شتابم را بر او تحميل مي كردم. مي كرد

 و شب سنگين و سرد و. موج دريا از سنگچين ساحل لب پر مي زد

 و من در شنل سرخ. ودزمين پر آب و هوا پر آتش ب. توفاني بود

 خويش، شيطان را مي مانستم كه به مجلس عشرت هاي شوق انگيز

 .مي رفت

  

 اما دلم در آتش بود و سوزندگي اين آتش را در گلوي خود احساس

 . . .و باد، مرا از پيش رفتن مانع مي شد . مي كردم

  

 كنار ساحل آشوب، مرغي فرياد زد

 .و صداي او در غرش روشن رعد خفه شد

 و در. و ريسمان قايق را از چوبپايه جدا كردم. و من فانوس را در قايق نهادم

 واپس رفت نخستين موجي كه به زير قايق رسيد، رو به درياي

 و در ولولة موج و باد ـ در آن شب نيمة. ظلمت آشوب پارو كشيدم

 خيس غليظ ـ به درياي ديوانه درآمدم كه كف جوشان غيظ بر لبان
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 موج از ساحل باال مي كشيد

 و دريا گرده تهي مي كرد

  

 و من در شيب تهيگاه دريا چنان فرو مي شدم كه برخورد كف قايق را با

 ماسه هائي كه درياي آبستن هرگز نخواهدشان زاد، احساس

 .مي كردم

  

 اما مي ديدم كه ناآسودگي روح من اندك اندك خود را به آشفتگي دنياي

 .كار بيرون وا مي گذاردخيس و تالش

  

 .و آرام آرام، رسوب آسايش را در اندرون خود احساس مي كردم

  

 ليكن شب آشفته بود

 و دريا پرپر مي زد

 و مستي دير سيرابي در آشوب سرد امواج ديوانه به جست و جوي لذتي

 . . .گريخته عربده مي كشيد 

 و من ديدم كه آسايشي يافته ام

 بدر مي مانم كه در زير و زبر رفت بي پايان شتابندگانو اكنون به حلزوني در

 .دريا صدفي جسته است
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 و مي ديدم كه اگر فانوس را به آب افكنم و سياهي شب را به فروبستگي

 چشمان خود تعبير كنم، به بوداي بي دغدغه ماننده ام كه درد را از

 .آنروي كه طليعه تاز نيروانا مي داند به دالسودگي بر مي گذارد

 .اما من از مرگ به زندگي گريخته بودم

 و بوي نمكسود شب خفتنجاي ماهيخوارها كه با انقالب امواج

 برآمده همراه وزش باد در نفس من چيده بود، مرا به دامن دريا

 .كشيده بود

 و زير و فرارفت زنده وار دريا، مرا بسان قايقي كه باد دريا ريسمانش را

 بر آب رانده بودم،بگسلد از سكون مرده وار ساحل 

 .و در مي يافتم از راهي كه بودا گذشته است به زندگي باز مي گردم

 و در اين هنگام

 .در زردتابي نيمرنگ فانوس، سركشي كوهه هاي بي تاب را مي نگريستم

 .و آسايش تن و روح من در اندرون من به خواب مي رفت

 و شب آشفته بود

  بسان مستي ناسيراب بهو دريا چون مرغي سركنده پرپر مي زد و

 .جست و جوي لذت عربده مي كشيد

  

  

 در يك آن، پنداشتم كه من اكنون همه چيز زندگي را به دلخواه خود
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 .يافته ام

  

 يك چند، سنگيني خرد كنندة آرامش ساحل را در خفقان مرگي بي جوش،

 بر بي تابي روح آشفته ئي كه به دنبال آسايش مي گشت تحمل كرده

 !آسايشي كه از جوشش مايه مي گيرد ـ :بودم

 و سرانجام در شبي چنان تيره، بسان قايقي كه باد دريا ريسمانش را

 .بگسلد، دل به درياي توفاني زده بودم

 .و دريا آشوب بود

 و من در زير و فرارفت زنده وار آن كه خواهشي پرتپش در هر موج

 زيافتهبي تابش گردن مي كشيد، ماية آسايش و زندگي خود را با

 .بودم، همه چيز زندگي را به دلخواه خويش به دست آورده بودم

 اما ناگهان در آشفتگي تيره و روشن بخار و مه باالي قايق ـ كه شب گهواره

 جنبانش بود ـ و در انعكاس نور زردي كه به مخمل سرخ شنل من

 .مي تافت، چهره ئي آشنا به چشمانم سايه زد

 .رار بي آرام در تب سرد خود مي سوختندو خيزاب ها، كنار قايق بي ق

  

 »!ركسانا«: فرياد كشيدم

  

 اما او در آرامش خود آسايش نداشت

 و غريو من به مانند نفسي كه در توده هاي عظيم دود دمند، چهرة او را
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 و اين غريو، رخساره رؤيائي او را بسان روح گنهكاري. برآشفت

 ن را احساس كند،شبگرد كه از آواز خروس نزديكي سپيده دما

 .شكنجه كرد

 و من زير پردة نازك مه و ابر، ديدمش كه چشمانش را به خواب گرفت و

 .دندان هايش را از فشار رنجي گنگ بر هم فشرد

  

 »!ركسانا«: فرياد كشيدم

  

 اما او در آرامش خود آسوده نبود

 و بسان مهي از باد آشفته، با سكوتي كه غريو مستانة توفان ديوانه را

 در زمينة خود پر رنگ تر مي نمود و برجسته تر مي ساخت و برهنه تر

 :مي كرد، گفت

 »!ـ من همين درياي بي پايانم«

 و در دريا آشوب بود

 . . .در دريا توفان بود 

  

 »!ركسانا«: فرياد كشيدم

  

 اما ركسانا در تب سرد خود مي سوخت

 و كف غيظ بر لب دريا مي دويد
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 و در دل من آتش بود

  

 و زن مه آلود كه رخسارش از انعكاس نور زرد فانوس بر مخمل سرخ شنل

 من رنگ مي گرفت و من ساية بزرگ او را بر قايق و فانوس و روح

 خودم احساس مي كردم، با سكوتي كه شكوهش دلهره آور بود،

 :گفت

 ـ من همين توفانم من همين غريوم من همين درياي آشوبم كه آتش صد«

 »! در هر موج بي تابش شعله مي زندهزار خواهش زنده

  

 »!ركسانا«

  

 .ـ اگر مي توانستي بيائي، ترا با خود مي بردم«

 تو نيز ابري مي شدي و هنگام ديدار ما از قلب ما آتش مي جست و

 . . .دريا و آسمان را روشن مي كرد 

 در فريادهاي توفاني خود سرود مي خوانديم در آشوب امواج كف كردة

 د آسايش مي يافتيم و در لهيب آتش سرد روحدورگريز خو

 . . .پرخروش خود مي زيستيم 

 اما تو نمي تواني بيائي، نمي تواني

 »!تو نمي تواني قدمي از جاي خود فراتر بگذاري
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 !ركسانا

 . . .» مي توانم

  

 ـ مي توانستي، اما اكنون نمي تواني«

  

 هست كه ميان ابرهائي كه در آسمانو ميان من و تو به همان اندازه فاصله 

 ». . .و انسان هائي كه بر زمين سرگردانند 

  

 ». . .ـ ركسانا «

 .و ديگر در فرياد من آتش اميدي جرقه نمي زد

  

 ـ شايد بتواني تا روزي كه هنوز آخرين نشانه هاي زندگي را از تو باز«

 ية ساحلنستانده اندچونان قايقي كه باد دريا ريسمانش را از چوبپا

 . . .بگسلد بر درياي دل من عشق من زندگي من بي وقفه گردي كني 

 با آرامش من آرامش يابي در توفان من بغريوي و ابري كه به دريا

 .مي گريد شوراب اشك را از چهره ات بشويد

 تا اگر روزي، آفتابي كه بايد بر چمن ها و جنگل ها بتابد آب اين دريا را فرو

 الي بي آب و بي ثمر كرد، تو نيز بسان قايقي برخشكاند و مرا گود

 خاك افتاده بي ثمر گردي و بدينگونه، ميان تو و من آشنائي

 .نزديكتري پديد آيد
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 اما اگر انديشه كني كه هم اكنون مي تواني به من كه روح دريا روح عشق و

 !روح زندگي هستم بازرسي، نمي تواني، نمي تواني

  

 »ان. . . سا . . . ـ رك «

 .و فرياد من ديگر به پچپچه ئي مأيوس و مضطرب مبدل گشته بود

  

 .و دريا آشوب بود

 .و خيال زندگي با درون شوريده اش عربده مي زد

 و ركسانا بر قايق و من و بر همة دريا در پيكري ابري كه از باد به هم بر

 :مي آمد در تب زندة خود غريو مي كشيد

  

 زي كه من بسان دريائي خشكيدم، و تو چونرو: ـ شايد به هم باز رسيم«

 قايقي فرسوده بر خاك ماندي

 اما اكنون ميان ما فاصله چندان است كه ميان ابرهائي كه در آسمان و

 .»انسان هائي كه بر زمين سرگردانند

  

 ـ مي توانم«

 !ركسانا

 ». . .مي توانم 
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 !ـ نمي تواني«

 »نمي تواني

  

 ». . .ـ ركسانا «

 عي در صدايم مي گريستخواهش متضر

 .و در دريا آشوب بود

  

 ـ اگر مي توانستي ترا با خود مي بردم«

  

 تو هم برين درياي پر آشوب موجي تالشكار مي شدي و آنگاه در التهاب

 شب هاي سياه و توفاني كه خواهشي قالبشكاف در هر موج

 بي تاب دريا گردن مي كشد، در زير و فرارفت جاويدان كوهه هاي

 ».ش، زندگي مي گرفتيمتال

  

 بي تاب در آخرين حملة يأس كوشيدم تا از جاي برخيزم اما زنجير لنگري

 .به خروار بر پايم بود

 .و خيزاب ها كنار قايق بي قرار بي سكون در تب سرد خود مي سوختند

 و روح تالشندة من در زندان زمخت و سنگين تنم مي افسرد

 پيكر ابري كه از باد به هم برآيد، با سكوتيو ركسانا بر قايق و من و دريا در 

 كه غريو شتابندگان موج را بر زمينة خود برجسته تر مي كرد فرياد
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 :مي كشيد

  

 !ـ نمي تواني«

  

 .و هر كس آنچه را كه دوست مي دارد در بند مي گذارد

 و هر زن مرواريد غلتان خود را به زندان صندوقش محبوس مي دارد،

  

  را من بر پايت نهاده ام، ورنه پيش از آن كه به من رسيو زنجيرهاي گران

 طعمة درياي بي انتها شده بودي و چشمانت چون دو مرواريد

 جاندار كه هرگز صيد غواصان دريا نگردد، بلع صدف ها شده

 . . .بود 

  

 تو نمي تواني بيائي

 !نمي تواني بيائي

  

 ي كه آفتاب مرا وتراتو مي بايد به كلبة چوبين ساحلي بازگردي و تا روز

 بي ثمر نكرده است، كنار دريا از عشق من، تنها از عشق من روزي

 ». . .بگيري 
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 من در آخرين شعلة زردتاب فانوس، چكش باران را بر آب هاي كف كردة

 بي پايان دريا ديدم و سحرگاهان مردان ساحل، در قايقي كه امواج

 . . .د سرگردان به خاك كشانده بود مدهوشم يافتن

  

  

 !بگذار كسي نداند كه ماجراي من و ركسانا چه گونه بود

  

 من اكنون در كلبة چوبين ساحلي كه باد در سفال بامش عربده مي كشد و

 باران از درز تخته هاي ديوارش به درون نشت مي كند، از دريچه به

 رفت و آمد آرام و. درياي آشوب مي نگرم و از پس ديوار چوبين

 مردم كنجكاوي را كه به تماشاي ديوانگان رغبتي دارندمتجسسانة 

 :و مي شنوم كه زير لب با يكديگر مي گويند. احساس مي كنم

  

 .»ـ هان گوش كنيد، ديوانه هم اكنون با خود سخن خواهد گفت«

  

 و من از غيظ لب به دندان مي گزم و انتظار آن روز دير آينده كه آفتاب، آب

 ه باشد و مرا چون قايقي رسيده بهدرياهاي مانع را خشكاند

 ساحل به خاك نشانده باشد و روح مرا به ركسانا ـ روح دريا و

 عشق و زندگي ـ باز رسانده باشد، به سان آتش سرد اميدي در ته

 :و زير لب با سكوتي مرگبار فرياد مي زنم. چشمانم شعله مي زند
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 »!ركسانا«

  

  از دل دريا، با شتاب بي وقفةو غريو بي پايان ركسانا را مي شنوم كه

 خيزاب هاي دريا كه هزاران خواهش زنده در هر موج بي تابش

 :يكريز فرياد مي زند. گردن مي كشد

  

 !ـ نمي تواني بيائي«

. . » !نمي تواني بيائي
. 

  

 مشت بر ديوار چوبين مي كوبم و به مردم كنجكاوي كه از ديدار ديوانگان

 ه به درز تخته ها مي افتد حدوددلشاد مي شوند و سايه شان ك

 :هيكلشان را مشخص مي كند، نهيب مي زنم

  

 ـ مي شنويد؟«

 بدبخت ها

 »مي شنويد؟

  

 .و سايه ها از درز تخته هاي ديوار به زمين مي افتند
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 و من، زير ضرب پاهاي گريز آهنگ، فرياد ركسانا را مي شنوم كه از دل

 ه بادي كه از فرازدريا، با شتاب بي وقفة امواج خويش، همرا

 :آب هاي دوردست مي گذرد، يكريز فرياد مي كشد

  

 !ـ نمي تواني بيائي«

 .»!نمي تواني بيائي
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 غزل آخرين انزوا

 يك

 من فروتن بوده ام

 و به فروتني، از عمق خواب هاي پريشان خاكساري خويش تمامي عظمت

  نسيمي برآيد و.عاشقانة انساني را سروده ام تا نسيمي برآيد

 و من بسان دريائي از صافي آسمان. ابرهاي قطراني را پاره پاره كند

 .پر شوم ـ از آسمان و مرتع و مردم پر شوم

 تا از طراوت برفي آفتاب عشقي كه بر افقم مي نشيند، يكچند در سكوت و

 سرشار» آرامش«آرامش بازنيافتة خويش از سكوت خوش آواز 

 شوم ـ

 اهي ست جز اين قالب خالي كه به دندان طوالني لحظه هاچرا كه من، ديرگ

 خائيده شده است نبوده ام؛ جز مني كه از وحشت خإل خويش

 . . .فرياد كشيده است نبوده ام 

  

  

 پيكري

 چهره ئي

 دستي

 سايه ئي ـ
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 بيدار خوابي هزاران چشم در رؤيا و خاطره؛

  

 سايه ها

 كودكان

 آتش ها

 زنان ـ

  

 آتش هاي زن؛سايه هاي كودك و 

  

 سنگ ها

 دوستان

 عشق ها

 دنياها ـ

  

 سنگ هاي دوست و عشق هاي دنيا؛

  

 درختان

 مردگان ـ

 و درختان مرده؛
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 وطني كه هوا و آفتاب شهرها، و جراحات و جنسيت هاي همشهريان را به

 قالب خود گيرد؛

  

 و چيزي ديگر، چيزي ديگر،

 :چيزي عظيم تر از تمام ستاره ها تمام خدايان

 !قلب زني كه مرا كودك دست نواز دامن خود كند

  

 چرا كه من ديرگاهي است جز اين هيبت تنهائي كه به دندان سرد

 بيگانگي ها جويده شده است نبوده ام ـ جز مني كه از وحشت

 . . .تنهائي خود فرياد كشيده است نبوده ام 

  

  

 نام هيچ كجا و همه جا

 . . .نام هيچگاه و همه گاه 

  

 كه چون سايه ئي به زبان مي آمدمآه 

بي آنكه شفق لبانم 
 بگشايد

 و بسان فردائي از گذشته مي گذشتم
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بي آنكه گوشت 
هاي خاطره ام 

 .بپوسد

  

  

 سوادي از عشق نياموخته وهرگز سخني آشنا به

  ـ.هيچ زبان آشنائي نخوانده و نشنيده

  

 !سايه ئي كه با پوك سخن مي گفت

  

  

 ميده را بر سر بازاري فرياد نكرده، منادي نام انسانعشقي به روشني انجا

 و تمامي دنيا چگونه بوده ام؟

 آيا فرداپرستان را با دهل درونخالي قلبم فريب مي داده ام؟

  

  

 من جار خاموش سقف النة سرد خود بودم

 .من شيرخوارة مادر يأس خود، دامن آويز داية درد خود بودم

  

 اين سرچشمة( انگيز توجيه نكردني آه كه بدون شك اين خلوت يأس

 براي درد) جوشان و سهمگين قطران تنهائي، در عمق قلب انساني
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 .كشيدن انگيزه ئي خالص است

  

 و من ـ اسكندر مغموم ظلمات آب رنج جاويدان ـ چگونه درين داالن

 تاريك، فرياد ستارگان را سروده ام؟

  

 آيا انسان معجزه ئي نيست؟

  

 ني كه خدا را به زير آورد، جهان را به بند كشيد و زندان ها راشيطا. . . انسان 

  ـ كوه ها را دريد، درياها را شكست، آتش ها را!در هم شكست

 !نوشيد و آب ها را خاكستر كرد

  

 !اين متعجب اعجاب انگيز! اين شقاوت دادگر. . . انسان 

 !اين سلطان بزرگترين عشق و عظيمترين انزوا. . . انسان 

  

 اين شهريار بزرگ كه در آغوش حرم اسرار خويش آرام يافته. . . سان ان

 است و با عظمت عصياني خود به راز طبيعت و پنهانگاه خدايان

 !خويش پهلو مي زند

  

 !انسان
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 و من با اين زن با اين پسر با اين برادر بزرگواري كه شب بي شكافم را

  را از بام زنداننوراني كرده است، با اين خورشيدي كه پالس شب

 بي روزنم برچيده است، بي عشق و بي زندگي سخن از عشق و

 زندگي چگونه به ميان آورده ام؟

 آيا انسان معجزه ئي نيست؟

  

  

 آه، چگونه تا ديگر اين مارش عظيم اقيانوس را نشنوم؛ تا ديگر اين نگاه

 آينده را در ني ني شيطان چشم كودكانم ننگرم؛ تا ديگر اين زيبائي

 وحشت انگيز همه جاگير را احساس نكنم حصار بي پاياني از

 كابوس به گرداگرد رؤياهايم كشيده بودند،

 چگونه اكنون! و من، آه

 !تنگ در تنگي دردها و دست ها شده ام

  

  

 !ـ هان«: به خود گفتم

 .من تنها و خاليم

 به هم ريختگي دهشتناك غوغاي سكوت و سرودهاي شورش را

  بياباني بي كس و بي عابرم كه پامال لحظه هايمي شنوم، و خود

 .گريزندة زمان است
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 . . .عابر بياباني بي كسم كه از وحشت تنهائي خود فرياد مي زند 

  

 من تنها و خاليم و ملت من جهان ريشه هاي معجز آساست

 من منفذ تنگچشمي خويشم و ملت من گذرگاه آب هاي جاويدان است

 . . . ملت من عرق و خون شاديست من ظرافت و پاكي اشكم و

  

  ـ پيراهن پشمين صبر بر زخم هاي خاطره ام مي پوشم و ديگر!آه، به جهنم

 هيچگاه به دريوزگي عشق هاي وازده بر دروازة كوتاه قلب هاي

 .گذشته حلقه نمي زنم

  

 دو

 تو اجاق همه چشمه ساران

 سحرگاه تمام ستارگان

 .را به من مي بخشيو پرندة جملة نغمه ها و سعادت ها 

  

 تو به من دست مي زني و من

 .در سپيده دم نخستين چشم گشودگي خويش به زندگي باز مي گردم

  

 پيش پاي منتظرم
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 راه ها

 چون مشت بسته ئي مي گشايد

 و من

 در گشودگي دست راه ها

 .به پيوستگي انسان ها و خدايان مي نگرم

  

 نوبرگي بر عشقم جوانه مي زند

  بر عطش جاويدان روحم مي افتدو ساية خنكي

 و چشم درشت آفتاب هاي زميني

 مرا

 تا عمق ناپيداي روحم

 .روشن می کند

  

  

 عشق مردم آفتاب است

 اما من بي تو

 . . .بي تو زميني بي گيا بودم 

  

 در لبان تو

 آب آخرين انزوا به خواب مي رود
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 و من با جذبة زودشكن قلبي كه در كار خاموش شدن بود

 .ود سبز جرقه هاي بهار گوش مي دارمبه سر
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 غزل بزرگ

 همه بت هايم را مي شكنم

 تا فرش كنم بر راهي كه تو بگذري

 .براي شنيدن ساز و سرود من

  

  ـ!همه بت هايم را مي شكنم ـ اي ميهمان يك شب اثيري زودگذر

 ايششان چوتا راه بي پايان غزلم، از سنگفرش بت هائي كه در معبد ست

 .عودي در آتش سوخته ام، ترا به نهانگاه درد من آويزد

  

  

 گر چه انساني را در خود كشته ام

 گر چه انساني را در خود زاده ام

 گر چه در سكوت دردبار خود مرگ و زندگي را شناخته ام،

  ـ!اما ميان اين هر دو ـ شاخة جدا ماندة من

 ميان اين هر دو

 من

 .درد تالش بي توقف خويشملنگر پر رفت و آمد 
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 .اين طرف، در افق خونين شكسته، انسان من ايستاده است

 :او را مي بينم، او را مي شناسم

 :روح نيمه اش در انتظار نيم ديگر خود درد مي كشد

  

 !ـ مرا نجات بده اي كليد بزرگ نقره«

 »!مرا نجات بده

  

 و آن طرف

   در افق مهتابي ستاره باران رو در رو،

 ...زن مهتابی من 

  

 :و شب پر آفتاب چشمش در شعله هاي بنفش درد طلوع مي كند

 !ـ مرا به پيش خودت ببر«

 !سردار بزرگ رؤياهاي سپيد من

 »!مرا به پيش خودت ببر

  

 و ميان اين هر دو افق

 من ايستاده ام

 و درد سنگين اين هر دو افق

 بر سينة من مي فشارد
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  دويد و پرده هاي آبي و زنگاري را شكافت و من بهمن از آن روز كه نگاهم

 چشم خويش انسان خود را ديدم كه بر صليب روح نيمه اش به

 چار ميخ آويخته است در افق شكستة خونينش،

 دانستم كه در افق ناپيداي رو در روي انسان من ـ ميان مهتاب و ستاره ها ـ

 گر خودچشم هاي درشت و دردناك روحي كه به دنبال نيمة دي

 .مي گردد شعله مي زند

  

 و اكنون آن زمان در رسيده است كه من به صورت دردي جانگزاي درآيم؛

 .درد مقطع روحي كه شقاوت هاي ناداني، آن را از هم دريده است

  

 و من اكنون

 . . .يك پارچه دردم 

  

  

 در آفتاب گرم يك بعد از ظهر تابستان

 .در دنياي بزرگ دردم زاده شدم

 شم بزرگ خورشيدي در چشم هاي من شكفته و دو سكوت پرطنيندو چ

 :در گوشواره هاي من درخشيد
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 »!ـ نجاتم بده اي كليد بزرگ نقرة زندان تاريك من، مرا نجات بده«

 ـ مرا به پيش خودت ببر، سردار رؤيائي خواب هاي سپيد من، مرا به«

 »!پيش خودت ببر

  

  

 كمر پر دردش بر دست هاي من. و درآمدزن افق ستاره باران مهتابي به زان

 موهايش بر گلوگاهش ريخت و به ميان پستان هايش جاري. لغزيد

 ساية لب زيرينش بر چانه اش دويد و سرش به دامن انسان من. شد

 .غلتيد تا دو نيمة روحشان جذب هم گردد

  

 .حباب سياه دنياي چشمش در اشك غلتيد

 .ق زدروح ها درد كشيدند و ابرهاي ظلم بر

 :سرش به دامن انسان من بود، اما چندان كه چشم گشود او را نشناخت

 كمرش چون مار سريد، لغزيد و گريخت، در افق ستاره باران مهتابي طلوع

 :كرد و باز ناليد

 »!ـ سردار رؤياهاي نقره ئي، مرا بكنار خودت ببر«

  

 :و ناله اش ميان دو افق سرگردان شد

 »!ـ مرا بكنار خودت ببر«
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 .و بر شقيقه هاي دردناك من نشست

  

  

 .ميان دو افق، بر سنگفرش ملعنت، راه بزرگ من پاهاي مرا مي جويد

  

 و ساكت شويد، ساكت شويد تا سمضربه هاي اسب سياه و لخت يأسم را

 بنوشم، با يال هاي آتش تشويشش

  

 فقتا تصويرهاي دور و نزديك را ببينم بر پرده هاي ا! به كنار! به كنار

 :ستاره باران رو در رو

 تصويرهاي دور و نزديك، شباهت و بيگانگي، دوست داشتن و راست

 گفتن ـ

 و نه كينه ورزيدن

 . . .و نه فريب دادن 

  

 .ميان آرزوهايم خفته ام

 آفتاب سبز، تب شن ها و شوره زارها را در گاهوارة عظيم كوه هاي يخ

 شان از ساقةمي جنباند و خون كبود مردگان در غريو سكوت 

 بابونه هاي بياباني باال مي كشد؛
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 :و خستگي وصلي كه اميدش با من نيست، مرا با خود بيگانه مي كند

 .خستگي وصل، كه بسان لحظة تسليم، سفيد است و شرم انگيز

  

  

 .در آفتاب گرم بعد از ظهر يك تابستان، مرا در گهوارة پر درد يأسم جنباندند

 ي هرگز مستجاب نشده ام را چونو رطوبت چشم انداز دعاها

 .حلقة اشكي به هزاران هزار چشمان بي نگاه آرزوهايم بستند

  

  

 راه ميان دو افق

 طوالني و بزرگ

 .سنگالخ و وحشت انگيز است

  

 اي راه بزرگ وحشي كه چخماق سنگفرشت مدام چون لحظه هاي ميان

 ندانديروز و فردا در نبض اكنون من با جرقه هاي ستاره ئي ات د

  ـ آيا اين ابر خفقاني كه پايان ترا بعليده دود همان!مي كروجد

 بوي مردار» نافهمي«نيست كه در مشام يك » عبير توهين شده«

 داده است؟

  

 !اما رؤيت اين جامه هاي كثيف بر اندام انسان هاي پاك، چه دردانگيز است
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 افتني ازو اين منم كه خواهشي كور و تاريك در جائي دور و دست ني

 روحم ضجه مي زند

  

 و چه چيز آيا، چه چيز بر صليب اين خاك خشك عبوسي كه سنگيني مرا

 متحمل نمي شود ميخكوبم مي كند؟

  

 آيا اين همان جهنم خداوند است كه در آن جز چشيدن درد آتش هاي گل

 انداختة كيفرهاي بي دليل راهي نيست؟

  

 گار درياي گودو كجاست؟ به من بگوئيد كه كجاست خداوند

 خواهش هاي پرتپش هر رگ من، كه نامش را جاودانه با خنجرهاي

 هر نفس درد بر هر گوشة جگر چليدة خود نقش كرده ام؟

  

 !و سكوتي به پاسخ من، سكوتي به پاسخ من

 !سكوتي به سنگيني الشة مردي كه اميدي با خود ندارد

  

  

 ميان دو پارة روح من هواها و شهرهاست
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 ست با تالش ها و خواهش هاشانانسان ها

 دهكده هاست با جويبارها

 .و رودخانه هاست با پل هاشان، ماهي ها و قايق هاشان

 ميان دو پارة روح من طبيعت و دنياست ـ

 دنيا

 !من نمي خواهم ببينمش

  

  ـ:تا نمي دانستم كه پارة ديگر اين روح كجاست، رؤيائي خالي بودم

 . . .شكل و بي نگاه رؤيائي خالي، بي سر و ته، بي 

  

 و اكنون كه ميان اين دو افق بازيافته سنگفرش ظلم خفته است مي بينم كه

 ديگر نيستم، ديگر هيچ نيستم حتي سايه ئي كه از پس جانداري

 .بر خاك جنبد

  

  

 دور شو: شب پرستارة چشمي در آسمان خاطره ام طلوع كرده است

 ينم، ديگر نمي خواهم،ديگر نمي خواهم ترا بب! آفتاب تاريك روز

 !نمي خواهم هيچ كس را بشناسم

 ميان همه اين انسان ها كه من دوست داشته ام
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 كدام يك آيا از من انتقام باز مي ستاند؟

 و اين اسب سياه وحشي كه در افق توفاني چشمان تو چنگ مي نوازد با من

 چه مي خواهد بگويد؟

  

  

  افق شكستة خونين اين طرف، انسان من ايستاده است و نيمه روح جدادر

 :شده اش در انتظار نيم ديگر خود درد مي كشد

 »!ـ نجاتم بده اي خون سبز چسبندة من، نجاتم بده«

  

 و در افق مهتابي ستاره باران آن طرف

  ـ.زن رؤيائي من

 ندو شب پر آفتاب چشمش در شعله هاي بنفش دردي كه دود مي ك

 :مي سوزد

 !ـ مرا به پيش خودت ببر«

 »!سردار رؤيائي خواب هاي سپيد من، مرا به پيش خودت ببر

  

 و ميان اين هر دو افق

 .من ايستاده ام

  

 و عشقم قفسي است از پرنده خالي، افسرده و ملول، در مسير توفان
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 تالشم، كه بر درخت خشك بهت من آويخته مانده است و با تكان

 ه خيزش، سرداب مرموز قلبم را از زوزه هاي مبهمسرسامي خاطر

 .دردي كشنده مي آكند

  

  

 اما نيم شبي من خواهم رفت؛ از دنيائي كه مال من نيست، از زميني كه به

 .بيهوده مرا بدان بسته اند

  ـ خواهي دانست كه جاي!و تو آنگاه خواهي دانست، خون سبز من

 .چيزي در وجود تو خالي ست

  ـ!واهي دانست، پرندة كوچك قفس خالي و منتظر منو تو آنگاه خ

 خواهي دانست كه تنها مانده اي با روح خودت

 :و بي كسي خودت را دردناكتر خواهي چشيد زير دندان غمت

 غمي كه من مي برم

 . . .غمي كه من مي كشم 

  

 ديگر آن زمان گذشته است كه من از درد جانگزائي كه هستم به صورتي

 ديگر درآيم

 درد مقطع روحي كه شقاوت هاي نادانيش از هم دريده است، بهبودو 

 .يابد
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 و من

 .جاودانه به صورت دردي كه زير پوست توست مسخ گشته ام

  

  

 انساني را در خود كشتم

 انساني را در خود زادم

  

 .و در سكوت دردبار خود مرگ و زندگي را شناختم

 :من، لنگر پر رفت و آمد دردي بيش نبودماما ميان اين هر دو، 

 درد مقطع روحي

 . . .كه شقاوت هاي نادانيش از هم دريده است 

  

 تنها

 هنگامي كه خاطره ات را مي بوسم

در مي يابم ديري 
 ست كه مرده ام

  ـ.چرا كه لبان خود را از پيشاني خاطرة تو سردتر مي يابم

 از پيشاني خاطرة تو

  !اي يار

 !دا  مانده ی منای شاخه ی ج
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 حرف آخر

 نه فريدونم من،

  نه والديميرم كه

 گلوله ئی نهاد نقطه وار

 به پايان جمله ئي كه مقطع تاريخش بود ـ

 نه باز مي گردم من

 .نه مي ميرم

  

 صبحم. كه ا(زيرا من 

 و ديري نيست تا اجنبي خويشتنم را به خاك افكنده ام به سان بلوط تناوري

 وير،كه از چهارراهي يك ك

  

 و ديري نيست تا اجنبي خويشتنم را به خاك افكنده ام بسان همة خويشتني

  ـ)كه بر خاك افكند والديمير

 وسط ميز قمار شما قوادان مجله ئي منظومه هاي مطنطن

 .تكخال قلب شعرم را فرو مي كوبم من

  

 چرا كه شما

 مسخره كنندگان ابله نيما
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 و شما

 كشندگان انواع والديمير

 ر به مصاف شاعري چموش آمده ايداين با

 كه بر راه ديوان هاي گرد گرفته

 .شلنگ مي اندازد

  

   و آن كه مرگي فراموش شده

 يک بار

 بسان قندي به دلش آب شده است

 : ـ !ـ از شما مي پرسم، پا اندازان محترم اشعار هرجائي

 اگر به جاي همه ماده تاريخ ها، اردنگي به پوزه تان بياويزد

 ه توانيد كرد؟با وي چ

  

  

 مادرم بسان آهنگي قديمي

 فراموش شد

 و من در لفاف قطعنامة ميتينگ بزرگ متولد شدم

 تا با مردم اعماق بجوشم و با وصله هاي زمانم پيوند يابم

  

 تا بسان سوزني فرو روم و برآيم
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 و لحافپارة آسمان هاي نا متحد را به يكديگر وصله زنم

  

  كلمة همه ديوان ها حك كنم ـتا مردم چشم تاريخ را بر

 مردمي كه من دوست مي دارم

 : ـ!سهمناك تر از بيشترين عشقي كه هرگز داشته ام

  

  

 بر پيشتختة چرب دكة گوشت فروشي

 كنار ساطور سرد فراموشي

 پشت بطري هاي خمار و خالي

 زير لنگه كفش كهنة پر ميخ بي اعتنائي

 تون هاي هزاران هزاري موهايزن بي بعد مهتابي رنگي كه خفته است بر س

 آشفتة خويش

 .عشق بدفرجام من است

  

  از حفرة بي خون زير پستانش

 من

 روزي غزلي مسموم به قلبش ريختم

 تا چشمان پر آفتابش

 .در منظر عشق من طالع شود
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 ليكن غزل مسموم

 .خون معشوق مرا افسرد

 معشوق من مرد

 .و پيكرش به مجسمه ئي يختراش بدل شد

  

 ست هاي گرانم رامن د

  به سندان جمجمه ام

 کوفتم

 و بسان خدائي در زنجير

 ناليدم

 و ضجه هاي من

 چون توفان ملخ

مزرع همه شادي 
 .هايم را خشكاند

  

 !)آدمك هاي اوراق فروشي(و معذلك 

 و معذالك

 من به دربان پر شپش بقعة امامزاده كالسيسيسم

 گوسفند مسمطي
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 نذر

 !نكردم

  

  

  ت مي داريد كهاما اگر شما دوس

 شاعران

 قي كنند پيش پاي تان

 آنچه را كه خورده ايد در طول ساليان،

 چه كند صبح كه شعرش

 احساس هاي بزرگ فردائيست كه كنون نطفه هاي وسواس است؟

  

 چه كند صبح اگر فردا

 همزاد سايه در ساية پيروزي ست؟

  

 چه كند صبح اگر ديروز

 ته ئي جز ندامتگوريست كه از آن نمي رويد ز هر بو

 با هستة تلخ تجربه ئي در ميوة سياهش؟

 چه كند صبح كه گر آينده قرار بود به گذشته باخته باشد

 دكتر حميدي شاعر مي بايست به ناچار اكنون

 در آب هاي دوردست قرون
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جانوري تك ياخته 
 !باشد

  

  

 صبحم. و من كه ا

 با احترامي مبهم: به خاطر قافيه

 !)مرده هاي هزار قبرستاني(م به شما اخطار مي كن

 كه تالش تان پايدار نيست

 زيرا ميان من و مردمي كه بسان عاصيان يكديگر را در آغوش مي فشريم

 ديوار پيرهني حتي

 .در كار نيست

  

  

 برتر از همة دستمال هاي دواوين شعر شما

 كه من به سوي دختران بيمار عشق هاي كثيفم افكنده ام ـ

  

 بان هاي دراز اشعار قالبيبرتر از همه نرد

 كه دست مالي شدة پاهاي گذشتة من بوده اند ـ

  

 برتر از قرولند همة استادان عينكي
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 پيوستگان فسيلخانة قصيده ها و رباعي ها

 وابستگان انجمن هاي مفاعلن فعالتن ها

 دربانان روسبيخانة مجالتي كه من به سردرشان تف كرده ام ـ ،

 : شعر مصلوب تان خواهد كردفرياد اين نوزاد زنازادة

  

 !پااندازان جندة شعرهاي پير«ـ 

 طرف همة شما منم

من ـ نه يك جنده 
  ـ!باز متفنن

 و من

 نه باز مي گردم نه مي ميرم

 وداع كنيد با نام بي نامي تان

 چرا كه من نه فريدونم

 »!نه والديميرم
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 چشمان تاريك

 چشمان تو شبچراغ سياه من بود،

 ناك من بودمرثية درد

 . . .مرثية دردناك و وحشت تدفين زنده بگوري كه منم، من 

  

  

 هزاران پوزة سرد يأس، در خواب آغاز نشده به انجام رسيدة من، در

 .رؤياي ماران يكچشم جهنمي فرياد كشيده اند

  

 و تو نگاه و انحناهاي اثيري پيكرت را همراه بردي

 پر صالبت و سنگين بر جادةو در جامة شعله ور آتش خويش، خاموش و 

 توفان زده ئي گذشتي كه پيكر رسواي من با هزاران گلميخ نگاه هاي

 . . .كاوشكار، بر دروازه هاي عظيمش آويخته بود 

  

  

 بگذار سنگيني امواج دير گذر درياي شبچراغي خاطرة تو را در كوفتگي

 .روح خود احساس كنم

 را در حريق فريادهايمبگذار آتشكدة بزرگ خاموشي بي ايمان تو م

 .خاكستر كند
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 خاربوتة كنار كوير جست و جو باش

 تا ساية من، زخمدار و خون آلود

 . . .به هزاران تيغ نگاه آفتاب بار تو آويزد 

  

  

 در دهليز طوالني بي نشان

هزاران غريو وحشت 
 برخاست

 هزاران دريچة گمنام برهم كوفت

 هزاران در راز گشاده شد

 . . . تو، گل زرد شعله را از تارك شمع نيمسوخته ربود و جادوي نگاه

  

 هزاران غريو وحشت در تاالب سكوت رسوب كرد

 هزاران دريچة گمنام از هم گشود، و نفس تاريك شب از هزاران دهان بر

 رگ طوالني دهليز دويد

  

 هزاران در راز بسته شد، تا من با الماس غريوي جگرم را بخراشم و در

 .شوم ته رازي عبوس به استخوان هاي نوميدي مبدلپس درهاي بس
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 .در انتهاي اندوهناك دهليز بي منفذ، چشمان تو شبچراغ تاريك من است

  

 هزاران قفل پوالد راز بر درهاي بستة سنگين ميان ما بسان ماران جادوئي

 .نفس مي زنند

 گل ها طلسم جادوگر رنج من از چاه هاي سرزمين تو مي نوشد،

 .د، و من لنگر بي تكان نوميدي خويشممي شكف

  

 من خشكيده ام من نگاه مي كنم من درد مي كشم من نفس مي زنم من فرياد

 :بر مي آورم

 .ـ چشمان تو شبچراغ سياه من بود

 .مرثية دردناك من بود چشمان تو

 . . مرثية دردناك و وحشت تدفين زنده بگوري كه منم، من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


)کتاب هشتم( تازه هوای   59

 ه راه مي رودسرود مردي كه تنها ب

 يك

 .در برابر هر حماسه من ايستاده بودم

  

 و مردي كه اكنون با ديوارهاي اتاقش آواز آخرين را انتظار مي كشد

 از پنجرة كوتاه كلبه به سپيداري خشك نظر مي دوزد؛

 .به سپيدار خشكي كه مرغي سياه بر آن آشيان كرده است

  اش نگران كوچه بود،و مردي كه روز همه روز از پس دريچه هاي حماسه

 :اكنون با خود مي گويد

  

 .مرغ سيا پرواز خواهد كرد. ـ اگر سپيدار من بشكفد«

 ـ اگر مرغ سيا بگذرد، سپيدار من خواهد شكفت ـ«

  

 و دريانوردي كه آخرين تخته پارة كشتي را از دست داده است

 در قلب خود ديگر به بهار باور ندارد،

 ي استچرا كه هر قلب روسبيخانه ئ

 .و دريا را قلب ها به حلقه كشيده اند

  

 و مردي كه از خوب سخن مي گفت، در حصار بد به زنجير بسته شد
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 .چرا كه خوب فريبي بيش نبود، و بد بي حجاب به كوچه نمي شد

 چرا كه اميد تكيه گاهي استوار مي جست

 .و هر حصار اين شهر خشتي پوسيده بود

  

 كشتي را از دست داده است، درو مردي كه آخرين تخته پارة 

 جست و جوي تخته پارة ديگر تالش نمي كند زيرا كه تخته پاره، كشتي

 نيست

 زيرا كه در ساحل

 مرد دريا

 .بيگانه ئي بيش نيست

  

 دو

 .با من به مرگ سرداري كه از پشت خنجر خورده است گريه كن

  

 :او با شمشير خويش مي گويد

 ـ براي چه بر خاك ريختي«

 ساني را كه از ياران من سياهكارتر نبودند؟خون ك

  

 :و شمشير با او مي گويد

 ـ براي چه ياراني برگزيدي«
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 كه بيش از دشمنان تو با زشتي سوگند خورده بودند؟

 و سردار جنگاور كه نامش طلسم پيروزي هاست، تنها، تنها بر سرزميني

 :بيگانه چنگ بر خاك خونين مي زند

  

 سوگندان من؟ـ كجائيد، كجائيد هم«

 .شمشير تيز من در راه شما بود

 ». . .ما به راستي سوگند خورده بوديم 

  

 جوابي نيست؛

 !آنان اكنون با دروغ پياله مي زنند

  

 ـ كجائيد، كجائيد؟«

 ». . .بگذاريد در چشمانتان بنگرم 

  

 :و شمشير با او مي گويد

 . . .ـ راست نگفتند تا در چشمان تو نظر بتوانند كرد «

 :به ستاره ها نگاه كن

 .هم اكنون شب با همة ستارگانش از راه در مي رسد

 به ستاره ها نگاه كن

 ». . .چرا كه در زمين پاكي نيست 
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 و شب از راه در مي رسد؛

 !بي ستاره ترين شب ها

 .چرا كه در زمين پاكي نيست

 زمين از خوبي و راستي بي بهره است

 و آسمان زمين

 !ن هاستبي ستاره ترين آسما

  

 سه

 و مردي كه با چارديوار اتاقش آوار آخرين را انتظار مي كشد از دريچه به

 :كوچه مي نگرد

 .از پنجرة رو در رو، زني ترسان و شتابناك، گل سرخي به كوچه مي افكند

 عابر منتظر، بوسه ئي به جانب زن مي فرستد

 :و در خانه، مردي با خود مي انديشد

  

  مرا دوست مي دارد،ـ بانوي من بي گمان«

 . . .اين حقيقت را من از بوسه هاي عطشناك لبانش دريافته ام 

 »!بانوي من شايستگي عشق مرا دريافته است
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 چهار

 :و مردي كه تنها به راه مي رود با خود مي گويد

  

 !ـ در كوچه مي بارد و در خانه گرما نيست«

 اسه هايم به گورستانحقيقت از شهر زندگان گريخته است؛ من با تمام حم

 خواهم رفت

 و تنها

 چرا كه

 به راستراهي كدامين همسفر اطمينان مي توان داشت؟

  

 همسفري چرا بايدم گزيد كه هر دم

 :در تب و تاب وسوسه ئي به ترديد از خود بپرسم

 »آيا به آلودن مردگان پاك كمر نبسته است؟! ـ هان

  

 :و ديگر

 دروغ همسفران فريبكار منـ هوائي كه مي بويم، از نفس پر «

 گند آلودست؛

 و به راستي

 »آن را كه در اين راه قدم بر مي دارد به همسفري چه حاجت است؟
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 از مرز انزوا

  ـ تو مرا هيچ گاه در!چشمان سياه تو فريبت مي دهند اي جويندة بي گناه

 ظلمات پيرامون من باز نتواني يافت؛ چرا كه در نگاه تو آتش

 .اشتيافي نيست

  

 مرا روشن تر مي خواهي

 از اشتياق به من در برابر من پر شعله تر بسوز

 ورنه هزاران چشم تو فريبت خواهد داد، جويندة بيگناه بايست و چراغ

 .اشتياقت را شعله ورتر كن

  

  

 از نگفته ها، از نسروده ها پرم؛

 از نديشه هاي ناشناخته و

 .اشعاري كه بدان ها نينديشيده ام

  

 و باقي ناگفته ها سكوت. ك من درد پري، درد سرشاري استعقدة اش

 .نيست، ناله ئي ست

  

 اكنون زمان گريستن است، اگر تنها بتوان گريست، يا به رازداري دامان تو
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 اعتمادي اگر بتوان داشت، يا دست كم به درها ـ كه در آنان احتمال

 .گشودني هست به روي نابكاران

  

 .ا كه تنها دريچه اش به حياط ديوانه خانه مي گشايدبا اينهمه به زندان من بي

 اما چگونه، براستي چگونه

 در قعر شبي اينچنين بي ستاره،

 زندان مرا ـ بي سرود و صدا مانده ـ

 باز تواني شناخت؟

  

  

 ما در ظلمتيم

 بدان خاطر كه كسي به عشق ما نسوخت،

  

 ما تنهائيم

 د،چرا كه هرگز كسي ما را به جانب خود نخوان

  

 ما خاموشيم

 زيرا كه ديگر هيچ گاه بسوي شما باز نخواهيم آمد،

  

 و گردن افراخته
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 بدان جهت كه به هيچ چيز اعتماد نكرديم، بي آنكه بي اعتمادي را دوست

 .داشته باشيم

  

  

 كنار حوض شكسته، درختي بي بهار، از نيروي عصارة مدفون خويش

 .مي پوسد

 . را از تابش باز مي داردو ناپاكي آرام آرام رخساره ها

  

 .عشق هاي معصوم، بي كار و بي انگيزه اند

 دوست داشتن

 .از سفرهاي دراز تهي دست باز مي گردد

  

 زير سر طاق هاي ويرانسراي مشترك، زنان نفرت انگيز، در حجاب سياه

 بي پردگي خويش به غمنامة مرگ پيام آوران خدائي جالد و جبر كار

 كامي گنداب طعمه جوي خويش اشكگوش مي دهند و بر نا

 .مي ريزند

  

 خداي مهربان بي بردة من جبركار و خوف انگيز نيست،

 .من و او به مرزهاي انزوائي بي اميد رانده شده ايم

 تنهائي تو و ابديت بي گناهي، بر! اي همسرنوشت زميني شيطان آسمان
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 .خاك خدا، گياه نورسته ئي نيست

  

  

 رگشتگي تان نخواهد گريست،هرگز چشمي آرزومند به س

 در اين آسمان محصور ستاره ئي جلوه نخواهد كرد و خدايان بيگانه شما

 .را هرگز به پناه خود پذيره نخواهد آمد

 چرا كه قلب ها ديگر جز فريبي آشكاره نيست؛ و در پناهگاه آخرين، اژدها

 .بيضه نهاده است

  

 ك را به جانب غرقابچون قايق بي سرنشين، در شب ابري، درياهاي تاري

 .آخرين طي كنيم

 . . .اميد درودي نيست 

 . . .اميد نوازشي نيست 
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 . . .تنها 

 اكنون مرا به قربانگاه مي برند

 گوش كنيد اي شمايان، در منظري كه به تماشا نشسته ايد

 !و در شماره، حماقت هايتان از گناهان نكردة من افزون تر است

  

 . پيوندي نبوده استـ با شما هرگز مرا

  

 بهشت شما در آرزوي به بر كشيدن من، در تب دوزخي انتظاري بي انجام

 خاكستر خواهد شد؛ تا آتشي آنچنان به دوزخ خوف انگيزتان

 ارمغان برم كه از تف آن، دوزخيان مسكين، آتش پيرامونشان را

 .چون نوشابه ئي گوارا به سر كشند

  

  از هر آنچه پيوندي با شما داشته استچرا كه من از هر چه با شماست،

 :نفرت مي كنم

 از فرزندان و

 از پدرم

 از آغوش بويناكتان و

 .از دست هايتان كه دست مرا چه بسيار كه از سر خدعه فشرده است

 از قهر و مهرباني تان
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 و از خويشتنم

 . . .كه نا خواسته، از پيكرهاي شما شباهتي به ظاهر برده است 

  

 . از نزديكي در وحشتممن از دوري و

 خداوندان شما به سي زيف بيدادگر خواهند بخشيد

 من پرومتة نامردام

 كه از جگر خسته

 كالغان بي سرنوشت را سفره ئي گسترده ام

  

 غرور من در ابديت رنج من است

 .تا به هر سالم و درود شما، منقار كركسي را بر جگرگاه خود احساس كنم

  

 رم، از بوسة لبان شما مستي بخش تر بودنيش نيزه ئي بر پارة جگ

 .چرا كه از لبان شما هرگز سخني جز به ناراستي نشنيدم

  

 و خاري در مردم ديدگانم، از نگاه خريداريتان صفا بخش تر

 بدان خاطر كه هيچگاه نگاه شما در من، جز نگاه صاحبي به بردة خود

 . . .نبود 

  

 از مردان شما آدمكشان را
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 . به روسبيان مايل ترمو از زنان تان

  

 من از خدوندي كه درهاي بهشتش را بر شما خواهد گشود، به لعنتي

 .ابدي دلخوش ترم

  

 همنشيني با پرهيزكاران و همبستري با دختران دست ناخورده، در بهشتي

 .آنچنان، ارزاني شما باد

 من پرومتة نامرادم

 . گسترده امكه كالغان بي سرنوشت را از جگر خسته سفره ئي جاودان

  

 گوش كنيد اي شمايان كه در منظر نشسته ايد

 :به تماشاي قرباني بيگانه ئي كه منم ـ 

 .با شما مرا هرگز پيوندي نبوده است
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 پشت ديوار

 تلخي اين اعتراف چه سوزاننده است كه مردي كشن و خشم آگين

 در پس ديوارهاي سنگي حماسه هاي پر طبلش

  ـ. پاي درآمده استدردناك و تب آلود از

  

 مردي كه شب همه شب در سنگ هاي خاره گل مي تراشيد

 و اكنون

 پتك گرانش را به سوئي افكنده است

 :تا به دستان خويش كه از عشق و اميد و آينده تهي است فرمان دهد

  

 ـ كوتاه كنيد اين عبث را، كه ادامة آن مالل انگيز است«

  . . .چون بحثي ابلهانه بر سر هيچ و پوچ

 كوتاه كنيد اين سرگذشت سمج را كه در آن، هر شبي

 »!در مقايسه چون لجني است كه در مردابي ته نشين شود

  

  

 من جويده شدم

 و اي افسوس كه به دندان سبعيت ها

 و هزار افسوس بدان خاطر كه رنج جويده شدن را به گشاده روئي تن در دادم
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 رسنه را در قحطسالي اين چنين ازچرا كه مي پنداشتم بدين گونه، ياران گ

 گوشت تن خويش طعامي مي دهم

 و بدين رنج سر خوش بوده ام

 و اين سرخوشي فريبي بيش نبود؛

  

 يا فرو شدني بود در گنداب پاكنهادي خويش

 .يا مجالي به بيرحمي ناراستان

 و اين ياران دشمناني بيش نبودند

 .ناراستاني بيش نبودند

  

  

 ودممن عملة مرگ خود ب

 !و اي دريغ كه زندگي را دوست مي داشتم

  

 آيا تالش من يكسر بر سر آن بود

 تا ناقوس مرگ خود را پرصداتر به نوا درآورم؟

  

 من پرواز نكردم

 !من پرپر زدم
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 در پس ديوارهاي سنگي حماسه هاي من

 .همه آفتاب ها غروب كرده اند

  

 اين سوي ديوار، مردي با پتك بي تالشش تنهاست،

 به دست هاي خود مي نگرد

 .و دست هايش از اميد و عشق و آينده تهي ست

  

 اين سوي شعر، جهاني خالي، جهاني بي جنبش و بي جنبنده، تا ابديت

 گسترده است

 گهوارة سكون، از كهكشاني تا كهكشاني ديگر در نوسان است

 ظلمت، خالي سرد را از عصارة مرگ مي آكند

 تو در پشت حماسه هاي پر نخو

 مردي تنها

 .بر جنازه ی خود می گريد
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