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  صله مدايح بي
)١٣۶١٣-٩۵٧(  

  
  ـ بخش اول ـ

  
  ی انقالبی روزنامه

  
 هنگامي که مسلسل به غشغشه افتاد

 بود مرگ برابرِ  من نشسته
 ـ» گونه چه بايد کرد و چه«نکاشِ  ـ آن سوی ميزِ  ک

 .کرد اصالح مي خبر را های و نمونه
 

 خيزد پس؟ چرا برنمي«: از خاطرم گذشت که
 مگر نه قرار است

 ون بيايد وخ که
 چرخِ  چاپ را

  »بگرداند؟
  
  

  ...و چون نوبت مالحان
  

 و چون نوبتِ  مالحانِ  ما فرارسد
  دادگر بي ريزِ  آن خون

 ی مغناتيس در جزيره
                           بر دو پای

                                       استوار بايستد
 زخمِ  آخرين را

 .اش خنجری برهنه به دندان
 

 پس دريا
 به بانگي خاموش

 .ايشان را آواز دردهد
 

  مالحان
 از زيباترينِ  دختران

                          دست بازدارند
 ی بارانداز های محقرِ  ميکده و در باالخانه

                                                   به خود رها کنند،
 خوابگرْدوار

 های زنگار ق             در زور
 .                                    پارو بردارند

 و به جانبِ  ميعادِ  مقّدرِ  ظلمت
  .شتاب کنند

١٣٥٧ 
  
  

  ها گشتم ميان کتاب
  

  ها گشتم ميانِ  کتاب
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 ُپرغبار، ی های پوسيده ميانِ  روزنامه
 در خاطراتِ  خويش

 کند يي که ديگر مدد نمي در حافظه
 .فردا راو  خود را ُجستم

 
  !عجبا
 وجوگرم من ُجست

 .وجوشونده                         نه ُجست
 جايم و آينده من اين

 .های من در مشت
  
  

  ... خواب آلوده هنوز
  

 آلوده هنوز خواب
 در بستری سپيد
 صبحِ  کاذب

  .ی قطبي پاکيزه در بورانِ 
 و تکبيرِ  ُپرغريوِ  قافله
 رسيديم«:                            که
  »!آنک چراغ و آتشِ  مقصد

 
□ 
  

 ها ـ گرگ
 قرار از ُخمارِ  خون            بي

  کنند حلقه بر بارافکنِ  قافله تنگ مي
 و از سرخوشي

 .فشرند ديگر مي                  دندان به گوش و گردنِ  يک
 !ـ هان« 

  »ايد؟ چند قرن، چند قرن به انتظار بوده
 
□ 
 

  ی قطبي و بر سفره
 گان ی ُمرده هقافل

 شود                     نمازِ  استجابت را آماده مي
 .شاد از آن که سرانجام به مقصد رسيده است

  
  

  ام دستِ  توده من هم
  

 ام دستِ  توده من هم
 را کند گسستنِ  زنجير تا آن َدم که توطئه مي

 خندد تا آن َدم که زيرِ  لب مي
 زند اش غنج مي دل

 .کند ِ دهن پرتاب مي  آبو به ريشِ  جادوگر
 

 اما برادری ندارم
 ام گاه برادری از آن دست نداشته هيچ
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 :» آری«بگويد  که
 ناکسي که به طاعون آری بگويد و

 .اش را بپذيرد نانِ  آلوده
  
  

  پيغام
  

 ام، ماهان پسرِ  خوب
                          پاشو

 ی پاييني، برو آن کوچه
 ای هست که سّکو دارد خانه

 بيني الغر مي پيرمردی
 ست روي سّکوی َدمِ  خانه نشسته

  ناری؛ ُگل با قبای قدکِ 
 اش ی مفلوک ی عالم بر شانه غصه

 .                                         پنداری
 

 ش شايد از چشمانِ  ترکمني
  .ش زودتر بشناسي

 روی پيش و مي
                    بلند

  هايش آخر گوش(
 )دری سنگين شدهگي ق تازه

 »!قورقوّمي«: گويي                                    مي
 سر تکان خواهد داد

 با تأثر به تو لبخندی خواهد زد
 خواهد بوسيد، و تو را

 و تو آن وقت به او خواهي گفت
 ماهان ات ی کوچکِ  من هستي و اسم نوه

 .و برايش از من پيغامي داری
 ست يقل اش مختوم خودِ  او اسم(

  .)يادت باشد سعي کن
 بعد، از قولِ  من

 ها را                    اين
 :يک خدمتِ  او خواهي گفت به يک

 قلي ـ آه، مختوم
 گذرد خوابي مي ست که در بي رويای شگفتي اين چه

 بر دو چشمِ  نگرانِ  من؟
 ست ِ ُپراز َرمزِ  ُپراز رازی اين چه پيغام

 گفتار که کشد عربده بي
 ِ شبانِ  من؟ ن از َتکِ  کابوسچني اين

 ست خوابِ  سنگينِ  پريشاني
 ليک اشارت به مجازش نيست

 .ِ من به گمان
 

  بينم خواب مي
 چند تن َمرديم

 گاهي                    در ظلمتِ  قيرينِ  شبان
 تاريخ که به گورستاني بي

 .گرديم ِپيِ  چيزی مي
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 :ست ُپررازی شبِ 
 ظلماتي راکد

  ن،در فراسوی مکا
 و مکان

          پنداری
 ست آغازی ی بي ی پوده مقبره

 .در سرانجامِ  زمان
 

 ست ست زمين ُمرده ديرگاهي
 و به قنديلِ  کبود

 فلکي روشنانِ 
 .ست در فسادِ  ظلمات افسرده

  
 ما وليکن

 دانيم            گويي مي
 ايم، که به دنبالِ  چه

 ليک اگر چند بدان
 انديشم نمي
 داني هستيمعمل گويي مر در

 .ايم ی خود پيش کز اراده
  

 راستي را
            هر چند

 سان که بر آن بتوان انگشت نهاد ی سردی آن شعله
 جوششِ  ما نيست، ی سببِ  غلغله
 ی بيرون و درون نيز هيچ انگيزه

 :نيست مانعِ  کوششِ  ما
 

 بيل و کلنگ بيل و کج
 امان در کار است بي

 کوشيم اش مي کشف تا ز رازی که به
 .پرده بردارد

 قلي آه، مختوم(
 را ام اين رويا بارها ديده

 با سری خالي
 .)با نگاهي ُعريان

 
□ 
 

  ناگهان
 مدخلِ  سردابي

 !                   آنک
 گي همه(

 .نگريم ديگر مي زده در يک مات و حيرت
 

 دانستيم گاه که گفتم مي نه، غلط بودم آن
 !)ايم چه که به دنبالِ 

 
 افروزم  ميمشعلي بر

 خزم در سرداب مي
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 خوف و بدان منظرِ 
 :دوزم چشم برمي

 
 مغاک  تيره گي خفته بر چربي و پوسيده

 يک يک بينم ام را مي پدران
 شده، ُمرده و خاک

 گي از پي و گوشت ها همه استخوان
 .شده پاک ُرفته و

  
 بينم تنها هاشان را مي چشم

                                  که هنوز
 گردد زنده است و نگران مي

 .ی خويش ی خشکيده در تهِ  کاسه
 آيم به زانو در مي من

 :گويم زاری مي و سرافکنده به
 
 !پدران، ای پدران«

 تان از چيست؟ نگراني
 .ايم را معترف ما خطاهامان

 سان سرگردانيم به مکافاتِ  خطاهاست که اکنون اين
 مجهول هايي در زمان

 به دياری همه هول
 ضايي همه بيمبه ف

 شکند مي وزنِ  زنجير کمرهامان را
 بارد های تنِ مان خون مي زخم

 است مان بر دوش و چنان باری از خّفت
 که نه اشکي بر چشم توانيم آورد از شرم

 ...بيم و نه آهي بر لب از
 

 تان از چيست؟ نگراني
 ايم ما خطاهامان را معترف

 ».کوشيم جبرانِ  خطاهامان مي و به
  

  پدران
        اما

           در پاسخ
 با نگاهي از نفرت

 نگرند سوی من مي
  ماند ـ مي ـ با نگاهي که به آهي

 و به آرامي
 ی سر              در کاسه

 هاشان را چشم
 بينم                  مي

  )انگورکِ  چندی از قير                          (
 جوشد که به حسرت مي

 چکد آهسته به خاک کشد راه و فرو مي مي
 ماسد ـ به حسرت مي و
 

 !و تمام
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□ 
 

 .همه رويايم اين است
 

 .شايد اين رويا اخطاری باشد
 ناداني ما چندان سنگين است ی گويد کفاره شايد اين رويا مي

 اش ديری بايد که به جبران
 .يي ديگر باشيم فاجعه هر زمان منتظرِ 

 دانم تعبيرش چيست من نمي
  اما دارد،يا اشارت به چه 

 گي من شده اين وحشت ی زنده همه
                                             اين کابوس

 .                                                          اين تکرار
 

 :گويم با خودم مي
 
 !سروته ی بي قصه«

 .من نبايد در فکرش باشم
 :معلوم است اش علت
  ُمرده و از قاریکه الينقطع از بس
  مرگ و عزاداری که الينقطع از گور و کفن، بس

                                       شايد
 ...گويند صبح تا شام سخن مي

 
 نه،

 با کمي کوشش
 »!اش خواهم کرد از خاطره پاک

 
  اما

 يي ديگر لحظه
                  اين رويا

 !                           باز از نو
 يي ديگر و لحظه

                    پيمودنِ  اين راهِ  دراز
 !                                              از نو

 
□ 
  

 راستي را
            مختوم

 گونه اباطيل من به تقدير و به پيشاني و اين
 .                                                     ندارم باور

 
  من شنوايي داریاگر از

 گويم                              مي
 ست در اين رودِ  عظيم ی ُخردی هر کسي قطره
  خاصيت است، معني و بي بي که به تنهايي

 و فشارِ  آب است
                     آن ناچاری

  .ست بخشِ  حقيقي که جهت
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 ابلهان
        بگذار

 اش را              اسم
 .             تقدير کنند            

 
□ 
 

 :حرفِ  من اين است
  ها بايد آگاه شوند قطره

 کوشي که به هم
 شک                    بي

 .توان بر جهتِ  تقديری فايق شد مي
 
 ست گمان ناآگاهي بي

 دارد جو را وامي آنچه آسان
 را که سراشيبي

  نام بگذارد تقدير
 و مقّدر را

            چيزی پندارد
 .يابد تغيير نميکه 

 
 شمرد؛ رودِ  سردرشيب اين را مفتِ  خود مي

 رودِ  سردرشيب
 ست، همين ناآگاهي زنده به

 و به نيروی همين باورِ  تقديری
 .ست تاَزنده زنده و

 
 چنين است که ما هم ـ من و تو ـ اين

 :يابيم مي سان سرنوشتي اين
  
 تو

 غمين و ماءيوس
  ها نشيني ساعت مي

 سر سّکو
 ات ی تاريک    جلوِ  خانه       

 حاصلي اين همه سال ی بي غرقِ  انديشه
  گذشت؛ که چه بيهوده

 و من
        اين گوشه

                     در اين فکرِ  عبث
 :نفسي که بيابم جايي هم

 ُگساری که غمي بگذارم با او غم
 .از دل بردارم با او باری

  
 و در اين ساعت

                     رود
 جويان  آسان رخوش از باورِ  تقديریس

  ;است همچنان در تک و در تاز
 که چنين باور

                  تا هست
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 .کشِ  قحبه دراز است عمرِ  آن بهره
 
□ 
  

 قلي آه، مختوم
 گاه                  من گه

 سردستي
 نامه            به لغت

 :اندازم                          نگاهي مي
 

 !)محشر! (ها دارد پيروزی ادلچه مع
 !شادی ها دارد چه معادل
 !ها انسان چه معادل
 !ها آزادی چه معادل

 
 هاشان مترادف

  !چه طنينِ  ُپروپيماني دارد
 قلي وای، مختوم

 ها                    شعر سرودن با آن
 !چه شکوه و هيجاني دارد

 
  !نه

 خواهم باشم من نمي
  ها                         تن

 ـ. خواني گريان نوحه
 بيني؟                           مي
 کارِ  من اين شده است
 که بيايم به اتاقم هر شام

 خورشيدی ديگر و به خاموشي
 .کلماتي ديگر گريه کنم

  
 :گويم گاه با خود مي

 سهمِ  ما                         «
                                      پنداری

 .                                          شادی نيست    
 »شيطان؟ لوحِ  پيشاني ما ُمهرِ  که را خورده؟ خدا يا

  
 :گويم باز مي

 هرچند«
 يی هست که بنويسي دائمًا مرثيه

 دردی يا غريوِ 
 اش، ات را بچالند در مشت که دل

 و به هر حالي
 هست

 شکن در چشم دائمًا اشکِ  غمي ُگرده
 اش ـ لرزان بنگری از ُپشت اپای جهان راکه سر

 
 هرچند
 سو کاراني هستند آن نابه

 )»بسته به َمقَتل بردن َکت«ی  حرفه دستاني در چيره(

WWW.TXT.IR

http://www.txt.ir


 و دليراني دريادل اين سو
 ـ) »زيبا مردن«صنعتِ   چربدستاني در(
  

 جا هست اگر چند همه
 )گويم باز به خود مي                           (

 آبي وکي بر بسترِ  ُخشکُپلِ  متر
 آمدوشد ی کم در يکي جاده

 منزل و پايانِ  رهِ  مردمِ  دريادل باشد، که پسين
 باز

  ُپل زيرِ 
 دريا

 ماند      از جوش نمي
  

 زيرِ  ُپل
           دريا

  ».خواند تر مي                ُپرصالبت
 
□ 
  

 روزگاری
            با خود
 انديشيدم دردمندانه مي

 ها نرسيد ام از توفانکه پي
 های صعب که فرازآمد از گردنه و نسيمي

  بر جسدهايي بيهوده وزيد ـ
 به جسدهايي

                 آونگ
  ـ بر اميدی موهوم

  
 ليک اکنون ديگر

                      مختوم
 ام نيست من هراس

 گذرد مي اگر اين رويا در خوابِ  پريشانِ  شبي
 يا به هذيانِ  تبي

 به چشمي بيداريا 
 ...مغموم يا به جاني

 
 نه

 :ام نيست من هراس
 

  ز نگاه و ز سخن عاری
 اند نهاداني از قعرِ  قرون آمده شب

                                         آری
 که دلِ  ُپرتپشِ  نورانديشان را

  خواهند، مي ی خود ی چکمه وصله
 و چو بر خاک در افکندندت

                 باور دارند                  
 .که سعادت با ايشان به جهان آمده است
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 !باشد! باشد
 ام نيست، من هراس

 رواني را هر تيره چون سرانجامِ  ُپراز نکبتِ 
 دانم چيست که جنايت را چون مذهبِ  حق موعظه فرمايد مي

 .دانم چيست مي خوب
 ١٣۶٠ تيرِ  ٢٠

  
  

  جهان را که آفريد؟
  

 » آفريد؟ـ جهان را که« 
 

 ـ جهان را؟« 
 من

 !آفريدم
 گر باشد ِ معجزه اش انگشتان به جز آن که چون من

 که را توانِ  آفرينشِ  اين هست؟
 

 جهان را
 ».من آفريدم

 
 ـ جهان را« 
 »گونه آفريدی؟ چه
 

 گونه؟ ـ چه« 
  !ی اعجاز به لطفِ  کودکانه

 اش باشد به جز آن که رويتي چو من
 تعادلِ  ظريفِ  يکي ناممکن(                                           

  )ی امکان در ُذروه
 گفتنِ  اين هست؟ که را طاقتِ  پاسخ

 
 به کرشمه دست برآورده

 جهان را
 خويش به ُالگوی

 ».بريدم
 
□ 
 

  مرا اما محرابي نيست،
 که پرستشِ  من

                        همه
 .است» ودنبرخوردارب                            «

  مرا بر محرابي کتابي نيست،
 که زبانِ  من

                  همه
 .است» امکانِ  سرودن                     «

 مرا بر آسمان و زمين
                             قرار

                                  نيست
 چرا که مرا
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 :              َمنّيتي در کار نيست
 .م منا نه من

 گويم به زبانِ  تو سخن مي
 .گذرم مي و در تو

 
 ی ميالد و مرگ ام در فاصله فرصتي تپنده
  تا معجزه را
 امکانِ  عشوه

 .                بردوام ماَند
 ١٣۶٢ تيرِ  ٣

  
  

  توانم زيبا نباشم نمی
  

 توانم زيبا نباشم نمي
 .جاودانه يي نباشم در تجلي عشوه

 
 چنان زيبايم من

  :کند مي خويش آذين ام را بهاری نابه هکه گذرگا
 ام در جهانِ  پيرامن

                          هرگز
 خون

  جان نيست       ُعرياني
 و کبک را

  ُسرب ناکي             هراس
  از خرام

  باز
 .دارد    نمي

 
  چنان زيبايم من

 اکبر که اهللا
 ست ناگزير              وصفي
 .کني              که از من مي                     

 
 .پادزهرم در معرضِ  تو زهری بي

 
□ 
 

 جهان اگر زيباست
 ـ. گويد مجيزِ  حضورِ  مرا مي

 ابلهامردا
 عدوی تو نيستم من

 .انکارِ  توَام
١٣٦٢ 

  
  

  ... نمی خواستم
  

 خواستم نامِ  چنگيز را بدانم نمي
 بدانم خواستم نامِ  نادر را نمي
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 نامِ  شاهان را
 مدِ  خواجه و تيمورِ  لنگ،مح

 خواستم و را نمي گان دهنده نامِ  ِخَفت
 .گان را چشنده ِخَفت

 
 .خواستم نامِ  تو را بدانم مي

 
 خواستم و تنها نامي را که مي

 .ندانستم
١٣٦٣ 

  
  

  در جدال با خاموشی
  
١ 

  من بامدادم سرانجام
  خسته

 .آن که جز با خويشتن به جنگ برخاسته باشم         بي
  تر نيست، هرچند جنگي از اين فرساينده

 که باره برانگيزی که پيش از آن
                                       آگاهي

 بال ی عظيمِ  کرکسي گشوده که سايه
 است بر سراسرِ  ميدان گذشته
  آلوده به خاک اندر کرده است تقدير از تو ُگدازی خون

 و تو را ديگر
 و مرگ               از شکست 

 گزير
 .نيست

 
 من بامدادم

 .شهروندی با اندام و هوشي متوسط
  .پيوندد گانِ  کابل مي حلقه به آواره ام با يک نسب

 ست ام عربي نامِ  کوچک
 ام ُترکي يي                              نامِ  قبيله

 .ام پارسي                                                        ُکنَيت
  سارِ  تاريخ است ام شرم يي نامِ  قبيله

 دارم ام را دوست نمي و نامِ  کوچک
 دهي تنها هنگامي که توَام آواز مي                                          (
 اين نام زيباترين کالمِ  جهان است

 .)آوازِ  استمداد ترين و آن صدا غمناک
 

 امان در شبِ  سنگينِ  برفي بي
 ط فرود آمدمبدين ُربا
 .نخست پيرانه خسته هم از

 
 کشيدند گير انتظارِ  مرا مي يي دل در خانه

  آينه یِ  کنارِ  سقاخانه
 .نزديکِ  خانقاهِ  درويشان
  بدين سبب است شايد(                               
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 ی ابليس را که سايه
 هم از اول

 .)ام يافته همواره در کمينِ  خود
 

 سالگي در پنج
 بودم ی ناباورِ  ميالدِ  خويش پريشان وز از ضربههن
 

 زهرآگين گانِ  ی لوکِ  مست و حضورِ  ارواحي خزنده و با شغشغه
 باليدم برمي
 ريشه بي

 بر خاکي شور
 ها ی نخل ی غبارآلودِ  آخرين رشته خاطره تر از در برهوتي دورافتاده

 .رود ُخشک ی آخرين بر حاشيه
 

 سالگي در پنج
 باديه در کف

 دويدم نقشِ  سراب مي زارِ  ُعريان به دنبالِ  در ريگ
 پيشاپيشِ  خواهرم که هنوز

 مرد ی کهربايي با جذبه
 .بيگانه بود

 
 تازيانه ام هابيلِ  مغموم از خويشتن بار که در برابرِ  چشمان نخستين

 .ساله بودم خورد شش
 و تشريفات

 :سخت درخور بود
 گانِ  سردِ  شطرنج، ِ پيادهبا آرايشِ  خاموش  صفِ  سربازان بود

 ْرقص و شکوهِ  پرچمِ  رنگين
 سوزِ  طبل ی فرصت ُرپه داردارِ  شيپور و ُرپ و

 .زردرويي نبرد تا هابيل از شنيدنِ  زاری خويش
 
□ 
  

 بامدادم من
 خسته از با خويش جنگيدن

 خانقاه و سراب ی سقاخانه و خسته
 ی کوير و تازيانه و تحميل خسته
 .هابيل  خود بردنِ ی خجلت از خسته
 ام اما اکنون ست تا َدم بر نياورده ديری

 فريادی برآرم هنگامِ  آن است که از جگر
 .گشايد که سرانجام اينک شيطان که بر من دست مي

 
  صفِ  پيادگانِ  سرد آراسته است

 و پرچم
           با هيبتِ  رنگين

 .                              برافراشته
 

 نقصي ی کمال است و بي ر ُذروهتشريفات د
 اند که برآن راست در خورِ  انساني

 بها ی ُپردودِ  شمعي بي تا همچون فتيله
 .بچينند اش به مقراض
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 اند در برابرِ  صفِ  سرَدم واداشته

 است بندِ  زردوز آماده و دهان
  حلبي بر سيني

 .کوب يي ريحان و پيازی ُمشت کنارِ  دسته
 

 آيد ُعريان  پيش ميی نايب که آنک نشمه
 اش گاه َانگِ  وطن بر شرم ی با خالِ  ُپرکرشمه

 :ی طبل ُرپه وينک ُرپ
 شود مي تشريفات آغاز

 
 .کنم پايان ُتف يی بي ام را به نعره هنگامِ  آن است که تمامتِ  نفرت

 ام من بامدادِ  نخستين و آخرين
 ام من هابيل

 بر سّکوی تحقير
 ام من کيهان شرفِ 
  ی خويش وردهخ تازيانه

 که آتشِ  سياهِ  اندوهم
                             دوزخ را

  .کند سار مي از بضاعتِ  ناچيزش شرم
  
٢ 

 ماَند مي کرانگي يي در بي در بيمارستاني که بسترِ  من در آن به جزيره
 :گردانم زده به هر سويي چشم مي گيج و حيرت

 
 .اين بيمارستان از آنِ  خنازيريان نيست

 .اند نشاط پرستارش الزم و ملزومِ  عشرتي بي الطونيان و زنانِ س
 جويده های نيم پلک خرامند، با جذاميان آزادانه مي
 ی فتق و دو قلب در کيسه

 رگ يي از شاش و خاکشي در و چرکابه
 ها با جاروهای َپر بر سرنيزه

 .به گردگيری ويرانه
 

 سکوت هيوال که فرمانِ يي  گينِ  حضورِ  سايه راهروها با احساسِ  سهم
 دهد مي

 های آهن در ديوارهای سنگ ست با حلقه هايي محورِ  خوابگاه
 .تازيانه و شمشير بر ديوار و

 اسهاليان
 کشند مي های ُپرُگل به قناره شرم را در باغچه

 تپد و قلبِ  عافيت در اتاقِ  عمل مي
 در تشتکِ  خالب و پنبه

 .ِ  جراحی کفتارها زيرِ  ميز ُخرناسه ميانِ 
 
 کنند جا قلبِ  سالم را زالو تجويز مي اين

 قناری مستي تا سرخوش و شاد همچون
 ات نغمه سردهي تا آستانِ  مرگ ی جان ترين ترانه به شيرين

  داني مي که
  امنيت

 ست يي         باللِ  شيْردانه
 رسد،                                   که در قفس به نصيب مي
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 ات نهد پاسدارخانه برگِ  امان در کفتا استوارِ  
 :ات ها را در جيبِ  روپوش ُمسکن و قوطي

 !ـ يکي صبح يکي شب، با عشق
 
□ 
 

  گذرد اکنون شبِ  خسته از پناهِ  شمشادها مي
 و در آشپزخانه

 اکنون                   هم
 يارِ  جراح دست

 ی سرپزشک براي صبحانه
 کند عريان مي کش را شاعری گردن

 ) را اعتراضي هست؟کسي(
 

 رود کشي که به گورستان مي و در نعش
 تقاليي دارند گانِ  رسمي هنوز مرده

 ها را هنوز ها و زبان و نبض
 .هست از تبِ  خشم کوبش و آتشي

 
□ 
 

 ُعريان بر ميزِ  عمل چاربندم
 يی برکشم اما بايد نعره

 ام آخر کيهان شرفِ 
 ام من هابيل

 ام ی جمجمه و در کدوکاسه
 .يي هست نواله تِ  سرپزشک راچاش

 
 به غريوی تلخ
 کرد، اش زهرِ  افعي خواهم نواله را به کام
 بامدادم آخر

 .ام ی آفتاب طليعه
 ١٣۶٣ تيرِ  ٢٠

  
  

  ... انديشيدن
  

 انديشيدن
 .در سکوت

 
 انديشد آن که مي

  بندد ناچار َدم فرومي به
 گاه که زمانه اما آن

  معصومخورده و                       زخم
 اش طلبد                                                 به شهادت

 .به هزار زبان سخن خواهد گفت
  
  

  سحر به بانگ زحمت وجنون
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 سحر به بانگِ  زحمت و جنون
 .کنم مي ز خوابِ  ناز چشم باز

 کنارِ  تخت چاشت حاضر است
 ـ بياتِ  َوهن و مغزِ  خر ـ

 .کنم ی آن دراز ميهميشه دست سو به عادتِ 
 

 تمامِ  روز را پکر
  کنم، مي به کارِ  هضمِ  چاشتي چنين غروب

 که فکر شب از شگفتِ  اين
                                  باز

                                     روشن است
 .کنم  حسود لمسِ  چوب مي به کورچشمي

  
  

  ...ام جخ امروز از مادر نزاده
  

  زجخ امرو
 ام از مادر نزاده

                  نه
 .عمرِ  جهان بر من گذشته است

 
 .هاست ی قرن ام خاطره ترين خاطره نزديک

 کشيدند بارها به خونِ مان
 به ياد آر،

 آوردِ  کشتار و تنها دست
 .برکتِ  ما بود بي ی قاتقِ  سفره ی بي پاره نان

 
 ام دادند اعراب فريب

 خويش بر ايشان در گشودم، ی تانِ  ُپرپينهُبرجِ  موريانه را به دس
 گان را بر نطعِ  سياه نشاندند و مرا و همه

 .زدند گردن
  

 نماز گزاردم و قتلِ  عام شدم
 .ام دانستند                                    که رافضي

 نماز گزاردم و قتلِ  عام شدم
 .نستندام دا                                    که ِقرَمطي

 ديگررابکشيم و گاه قرار نهادند که ما و برادرانِ مان يک آن
  اين

 !ترين طريقِ  وصولِ  به بهشت بود کوتاه
 

 به ياد آر
 آوردِ  کشتار که تنها دست

 .عورتِ  ما بود قدرِ  ی بي پاره ُجل
 

  برادرت ُترکان را آواز داد بيني خوش
 .زدند تو را و مرا گردن
 ان را آواز دادسفاهتِ  من چنگيزي

 .گان را گردن زدند تو را و همه
 .ِ ورزاو بر گردنِ مان نهادند يوغ

 گاوآهن بر ما بستند
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 مان نشستند بر ُگرده
  مرز شيار کردند گورستاني چندان بي و

 گان را که بازمانده
                      هنوز از چشم

 .ت                                      خونابه روان اس
 

 کوچِ  غريب را به ياد آر
  از ُغربتي به ُغربتِ  ديگر،

 وجوی ايمان تا ُجست
 .                          تنها فضيلتِ  ما باشد

 :به ياد آر
 قراری بود تاريخِ  ما بي
 نه باوری

 .وطني نه
 
□ 
 
  نه،

 جخ امروز
             از مادر

 .ام                     نزاده
١٣٦٣ 

  
  

  ... ای  شدهتو باعث
  

 .ای که آدمي از آدمي بهراسد تو باعث شده
 ُبتي تو َگنده ی آن تراشنده

 .افکنند که مرا به وهن در برابرش به زانو مي
 

 ای تو جانِ  مرا از تلخي و درد آکنده
 ام داشته و من تو را دوست

 .با بازوهايم و در سرودهايم
 

 ترين دشمني مرا تو مهيب
 ام، و تو را من ستوده

 ای دريغ ام رنج برده
 و تو را
 .ام ستوده

١٣۶٣ 
  
  

  رسد دست زی دست نمی
  

 رسد دست زی دست نمي
 :است  سفاهتي سيماني در ميانکه سِد

 
 ات بر زبان» ها آن«گذرد  ات مي در ذهن» ما«

 ُْمرده ترس نگران و
 !چون دهن بگشايي
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 !تر باد ات آشفته کابوس

 باشد که چو از خواب برآيي
 .تدبيری کني تعبيرش را

 ١٣۶٣ خردادِ  ١١
  
  

  ...هميشه همان
  

  ...هميشه همان
 اندوه

 :      همان
 .تيری به جگر درنشسته تا سوفار

  
 تسالی خاطر

 :                همان
 ـ. يي ساز کردن مرثيه

  واژه همان غم همان و غم
 ْمرثيه نامِ  صاحب

 .                     ديگر
 
□ 
 

   هميشه همان
  شگرد

 ...    همان   
  شب همان و ظلمت همان

 »چراغ«تا 
 .چنان نمادِ  اميد بماند              هم

 
 راه

     همان و
 از راه ماندن

               همان،
 رسي» سوار«تا چون به لفظِ  

 .است يي در راه دهنده مخاطب پندارد نجات
 

  و چنين است و بود
 که کتابِ  لغت نيز
  به بازجويان سپرده شد                      

 تا هر واژه را که معنايي داشت
                                      به بند کشند

 آِرش را گانِ  بي و واژه
 .                          به شاعران بگذارند

  
 ها و واژه

 گناه           به گنهکار و بي
                                   تقسيم شد،

 معني به آزاده و بي
 معني سياسي و بي
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 معني بي نمادين و
 ـ. معني ناروا و بي

 
  و شاعران

 ترينِ  الفاظ آِرش از بي
 واژه تراشيدند                           چندان گناه

 آمده تنگ که بازجويانِ  به
                                شيوه ديگر کردند،

 و از آن پس،
 گفتن سخن
 .ِ جنايت شدنفس 

١٣٦٣ 
  
  

  ... سالخی می گريست
  

 سالخي
 گريست مي

 
 به قناری کوچکي

 .دل باخته بود
١٣٦٣ 

  
  

  ...گاه زمين پس آن
 به شاهرخ جنابيان

  گاه زمين به سخن درآمد پس آن
  کردوکار خويش بر سرِ  سنگي نشسته بود پشيمان از و آدمي، خسته و تنها و انديشناک

 :گفت چنين مي با اوو زمينِ  به سخن درآمده 
  .نازکِ  َتَره که قاتقِ  نان کني هایِ  برگ ـ به تو نان دادم من، و علف به گوسفندان و به گاوانِ  تو، و

  .دانم ـ مي: انسان گفت
ها از سنگ، و   جوشيدنِ  چشمه باد، و با با نسيم و: ـ به هر گونه صدا من با تو به سخن درآمدم: زمين گفت پس

ا   ا با ريزشِ  آبش وه    ران؛ و ب ان از ک دنِ  بهمن ي     آن فروغلتي ه سخت ب اه ک رت مي   گ افتم، و  خب در و     ي ه کوسِ  ُتن ب
  .ی توفان ترقه
  دريابم؟ را توانستم رازِ  پيامِ  تو گونه مي دانم، اما چه دانم مي ـ مي: گفت انسان

  :پس زمين با او، با انسان، چنين گفت
  . اندک نبودندگزاران نيز پيام ـ نه خود اين سهل بود، که

ه  نيز. ام گي عاشق ات به پرستند دانستي که من تو مي ده    عاشقي بخت   یِ  نه به گون ه زرخري ار، ک وار کنيزککي   ي
ن و  مي داشتم که چون دست بر من که تو را چندان دوست مي. خويش رای برای تو بودم به ه   جان  گشودی ت ام ب

ن  هایِ  ناله وسي در رختِ  زفاف، کههمچون نوعر. شد مي گوی تو ی خوش جواب هزار نغمه ه   گي  آزرده ت اش ب
ر و َبمي دل   که هر ی کشف و کامياری بدل شود يا چنگي ترانه د     زخمه را به زي ه جوابي گوي ذير ديگرگون  ـ . پ

 در کدامين باديه چاهي کردی.) گفت زمين مي چنين! (ُمهر با بسترِ  تو درآمد سربه آی، چه عروسي، که هر بار
وازشِ  حاصل    ِ باری که انتظار  ات نکردم؟ کجا به دستانِ  خشونت کامياب ي گواراکه به آب ا    سوزانِ  ن خيزش ب

  ات ندادم؟ پاداش نهادی که خرمني ُپربار من است گاوآهن در من
  توانستم دريابم؟ مي گونه ات را اما چه ـ رازِ  پيام: انسان ديگرباره گفت

ردم از   . دانستي مي). گفت او زمين به پاسخِ (دارم  ات عاشقانه دوست مي دانستي که من ـ مي ام ک و تو را من پيغ
ام ِ  پيغام. رسد دل از آسمان بردار که وحي از خاک مي هزار آوا، که پسِ  پيغام به  ات کردم از پسِ  پيغام که مق

ده  تو جای ان نيست،   گاهِ  بن و      گ ن گستره شهرياری ت ه در اي ه   ; ک و را ب ه عنايتِ     بردا شهرياری  و آنچه ت شت ن
ين است   را در   . آسمان که مهرِ  زم ه م ر گستره     مرتبتِ  خاک   آنچه  ـ آه ک قانه، ب اهي  ساری عاش ان   ی نامتن  کيه
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درت  خوش سلطنتي بود، اهِ  جان ِ        ِ های جادويي   که سرسبز و آباد از ق و پادش ه ت ودم از آن پيشتر ک و ب ه    ت من ب
  .خواری درافکني به  و مرا چنين زارها بر سينه و پيشاني به خاک برنهي دست خربندگي

  :گونه در سخن بود زمين، هم ازآن و. يي کرد ناله سار، از ژرفاهای درد انسان، انديشناک و خسته و شرم
  .کوچکي یِ   خانه و تسليمِ  تو، چون چارديواری تمامي از آنِ  تو بودم ـ به

ای        ريغا، پندارید. توانايي داد که بر همه َسر شوی مايه تو را عشقِ  من آن رِ  پ ه زي ود ک ه آن ب اِه من هم و   گن ت
  !بودم

ر جگر فشردم          دان ب دی دن ه دردمن رورده شوی ب ا       همچون  تا از خونِ  من پ ده شدن را ت ه دردِ  مکي ادری ک م
  .نوشاکي دهد ی جانِ  خويش از عصاره ی دامنِ  خود را نوزاده

ي    تو را آموختم من که به ُجست ردری  عاشق  ِ ی نهوجوی سنگِ  آهن و روی، س رای آن    . ام را ب ه از ب ن هم و اي
و روی از من    . باشم  ات چشم داشتم افزاری به دست داده  که از دستان ُپرخشونتي بود تا تو را در نوازشِ  ا ت ام

قربانيانِ   خاک را از و. تر يافتي که هابيل را در خون کشيده بود ُکشنده پاره که آهن و مس را از سنگ برتافتي،
  .های خويش بارور کردی شيبدکن

  ! خويش زمينِ  رهاشده با تنهايي !آه، زمينِ  تنهامانده
 .خواست مي يي آسمان قرباني مگر. ـ تقدير چنين بود: انسان زيرِ  لب گفت

 
  .)چنين گفت زمين! (خواهد ـ نه، که مرا گورستاني مي

ي  و تو قِ  سرشکسته    ب ه از   گي چه   احساسِ  عمي دير «گون ه   گ  مي  سخن » تق ه جز بهان ي   ی ويي ک ليمِ  ب ان   تس همت
  نيست؟

  .است آموزد که عدالت از عشق واالتر کار به تو مي آن افسون
ه           بود هرگز ستمي در وجود نمي         ـ دريغا که اگر عشق به کار مي        دالتي ناب ه ع ا ب د ت ه از آن   آم ازی    کاران دست ني

و    ات مي شمشيری در کف بربسته گاه چشمانِ  تو را ـ آن. پديد افتد ه ت ه   گذارد، هم از آهني که من ب ا تيغ ی  دادم ت
  !کني گاوآهن

 !اينک گورستاني که آسمان از عدالت ساخته است
 !ام من حاصلي که دريغا ويرانِ  بي

 
□ 
 

ه  اران در ويران ب و ب ت  ش ه گف ا ب اد  ه ه ب د ک و بودن يد، وگ ه دررس ه ميان م ب اهو ه  .زن و ُپرهي
ر سراسر ِ     ديری نگذشت که خالف در ايشان افتاد و اال گرفت ب ه خاموشباش    غوغا ب وِ     خاک، و ب های ُپرغري

 .نگذاشتند ُتندر حرمت
 
□ 
 

 .ايم ی تفريق رسيده ـ اکنون به دوراهه: زمين گفت
اده   کار اکنون که به تقديرِ  فريب پس;  خويش گزير نيست حاصلي زردرويي کشيدن از بي تو را جز ای  گردن نه

 !مردانه باش
  :به پايان نرسيده است انِ  توام هنوز در اين مدارِ  سرد کاراما مرا که وير

د، سال      مي خويش ی رفته چون زني عاشق که به بسترِ  معشوقِ  ازدست هم وی او را درياب ا ب ه  خزد ت ه    هم سال ب
 .های خاطره اشک آيم با بازمي مقامِ  نخستين

ي را در بطنِ  خود     و گسترشِ  ريشه   باشم گرفتهآنکه از شخمي تازه بار بر آيد بي يادِ  بهاران بر من فرود مي ي
ا   ا ب نم؛ و ابره اس ک ه  احس اری ک س و خ وش خ ک   در آغ ا اش اد، ب د نه يم ِ  ام خواهن ای عق  ه

 .خويش به تساليم خواهند کوشيد
 :ِ مرا اما تساليي مقدر نيست جان

 ِ  پليدی از پای درآمدی؛به افسون خواهم انديشيد که ها ی کهکشان به غيابِ  دردناکِ  تو سلطانِ  شکسته
  را ات و ردِّ انگشتان

 بر تنِ  نوميدِ  خويش
 يي گريان در خاطره

 وجو ُجست
 .کرد خواهم

 ١٣۶٣ و ١٣۴٣هایِ   تابستان
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 )٢٨( شبانه
  

 به فريادی خراشنده
  بر بامِ  ظلمتِ  بيمار

 کودکي
 گويد          تکبير مي

 
 يي روسبي گرسنه

 گريد                     مي
 

  دامني آلوده
 گانِ  دلير از پيروزی برده

 .گويد                               سخن مي
 
□ 
 

  ی قطران و قير ُلجِّه
 کرانه نيست بي

 .گذر است                   سنگين
  روز اما پايدار نماَند نيز

 که خورشيد
 :               چراغِ  گذرگاهِ  ظلماتي ديگر است

 يماربر بامِ  ظلمتِ  ب
 کشد آن که کسوف را تکبير مي

 .سر است بي نوزادی
 

 ی ما و زمزمه
 هرگز آخرين سرود نيست

 هر چند بارها
 .پيش از مرگ بوده است دعای

 ١٣۶٣ مهرِ  ٨
  
  

  اين صدا
  

 اين صدا
           ديگر
  آتشين نيز نيست آوازِ  آن پرنده

 داشتم ـ نمي اش باور که خود از نخست
  

 آهن
       اکنون

 است               ِنشترِ  نفرتي شده
 اش را که دردِ  حقارت
 .کاود در گلوگاهِ  تو مي

 
□ 
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 َدر اين ژيغ ژيغِ  سينه
                           ديگر

 افسار نيز نيست آوازِ  آن غلتکِ  بي
  داشتم ـ نمي اش باور که خود از نخست

 پيچ غلتکِ  کج
                   اکنون

  است گاني شده ی برده دهدرهم شکنن
 که روزی

            با چشمانِ  بربسته
 به حرکت

 .اند             نيرويش داده
 
  

  ُبهتان مگوی
  

 ُبهتان مگوی
 .است که آفتاب را با ظلمت نبردی در ميان

 
 تنگ نيست آفتاب از حضورِ  ظلمت دل

 .نيست با ظلمت در جنگ
 ظلمت را به نبرد آهنگ نيست،

 فتاب تيغ برکشدچندان که آ
 .درنگ نيست او را مجالِ 

 
 اش مدهي همين بس که ياری

 .اش مدهي سواری
  ١٣۶٣دیِ  
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