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* 
 رود،

 کف دستی آب
 و نسیم خنگی در جان،                

 بود! طول و عرض زیستن این
 باری، زیستن این بود!

 
 
 
 
 
 

* 
 صبر سبز ُرستن

 ی باغ گذشت،از حوصله
 ؟چه هوایی
 ؟چه هوایی

 افشاند!پریشانی می
 
 
 
 
 
 
 

* 
 دیدم

 دویدم، دویدم
 به مقصد چو رسیدم

 دیدم، ندیدم.
 
 
 
 
 

* 
 دستی
 به سوی تو دارم        
 دستی
 به سوی آینه        

 .شاید که برگیرم غبار از این همه
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* 
 شب

 در دوردست شب نیز
 ام پیدا نیست؛خانه

 نگاه کن!
 ستارگانم قهرند

 رود!و زمینم از تمسخر ریسه می
 

 آه...
 اینجا استوای کدام سیاره است
 ؟آبی                                         

 استوای کدام سیاره استاینجا 
 که چنین سهل نامم نیز از یادم رفت؟

 
 
 
 
 
 
 

* 
 علف!

 ف!عل
 پیچدعطر علف وقتی که در ذهن می

 کشند؛گاوهای گرسنه ماغ می
 داس را

 اینک چه سوداییست
 ای دوست                         

 ؟داس را            
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 مگر چه بود
 آن آتش مقدس              

 مگر چه بود                                
 ؟که چنین ویرانم
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* 
 کجا برد؟

 ا برد، برگ حضور مراکج
 باد                             

 کجا برد؟      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 رودباال می

 گنجشک شوق
 رودبر شاخسار بید باال می

 سر بزیر
 اما         

 چه شاخسارانی!             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 سائلم

 بی عصا
 جویم؛مثقالی صافی و قدری صفا می

 دخویند!و...ق، سگان شما چه تن
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* 
 نسیم!
 های هوشیار!نسیم

 پچ گنجشکانم خبرداریدشما که از پچ
 مباد از رقص برگ و سرّ ما

 با گوشی گنگ سخن رانید
 باران

 هامان راترانه   
 خواهد شست!               

 
 
 
 
 
 
 

* 
 رنگ
 نه،      

 عطر آن نگاه را هنوز به خاطر دارم.
 
 
 
 
 
 

* 
 چه بارانی!

 ارماینگونه گر بب
 .دریا خواهم شد

 
 
 
 
 

* 
 آبی
 قرمز     
 زرد؛

 تثلیث مقّدس!
 تثلیث مقّدس!!
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* 
 شب شده بود

 شب شده بود که ناگهان حس کردم
 تمام روز را
 با فانوس             

 های خاطرمدر بیشه
 گردم.به جستجوی تو می
 گردم.به جستجوی تو می

 
 
 
 
 

* 
 خاک

 اندیشیبه خاک وقتی می
 رویدت میعلف از دستهای

 و لبانت
 کند.های داس را زمزمه میوسوسه

 
 
 
 
 

* 
 دورم

 دورم، ترا و این رابطه را
 تا انزوا
 دورم.        

 
 
 
 

* 
 دیروز
 تو       
 امروز 
 من       

 فردا
 یعنی      

 دیگری.           
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* 
 مسافران!

 هایم رامسافران، اشک
 برای جوباران سرزمین من

 آیا                                 
 برید؟به سوغات می

 
 
 
 
 
 
 

* 
 درخت!
 درخت!

 ها که من نشکستم!چه شاخه
 ها که من نشکستم!!چه شاخه

 
 
 
 
 
 
 

* 
 کجا شد؟

 کجا شد، فانوس خیالم کجا شد؟
 های من!هی... اشک

 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 تو نمانی
 من نمانم

 این نظم ناخجسته خود نیز نخواهد ماند!
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* 
 ام!مبتال شده

 ام!! شدهمبتال
 به
 تو    

 نه        
 به دروغ زیست

 ام!مبتال شده
 
 
 
 
 
 

* 
 دختر دریا
 در یادم          

 ریحانی خشکید؛ با                 
 اش معطر است!خاطره
 اش معطر است!!خاطره

 
 
 
 
 
 

* 
 امدریایی

 آم.دیگر به اشک خوگرفته
 
 
 
 
 
 

* 
 نشیندشبنم به روی برگ می

 نگاه تو
 بر نگاهم          

 وه... چه شفافی تو!
 وه... چه شفافم!
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* 
 نه

 هیچ بارانی
 انگار              

 عطر آن خاطره را نخواهد شست!
 
 
 
 
 
 

* 
 کنمنگاه می

 کنمدر آسمان به ستارگان نگاه می
 چشمان تو

 چه روشن بود!
 
 
 
 
 
 
 

* 
 شهر جادو شده است

 گردممنگ از کوچه بر می
 دختر شعر!

 ؟گیسوانت از چه نبافمدختر شعر، 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 نگاه کن!

 توانی به آفتاب نگاه کن!تا می
 ام دریابی.شاید که روشنی
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* 
 آبی است

 آبی است           
 من هنوز همچنان آبی است. آسمان آرزوهای

 
 
 
 
 
 
 

* 
 بر ُگرده علف دارم

 در دیده نگاه تو
 رویمسبزم، می

 .آیممن از مزرعه می
 
 
 
 
 

* 
 وچکم!چه ک »...

 «... چه حقیرم!
 گفتم؛با چنار همسایه می

 ها خندیدندشاخه
 ._گنجشکان هم           

 برگی به رقص آمد
 سبز!
 سبز!      

 سبز!             
 
 
 
 
 
 

* 
 تا بیقراری خورشید

 به یکی لبخند                 
 ؛مانده است                              
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 .فتباید به یاری گندمزاران ر

* 
 ماری

 حواسم را برد
 داسم

 در مرز علف گم شد
 محصول را

 ؟چه کسی درو خواهد کرد
 
 
 
 
 
 

* 
 سبب تو نبودی

 سببی بودسب بی
 حسی
 و دستی         

 و سیبی کال!                  
 
 
 
 
 
 

* 
 ی دوستتا سفره

 سیبی راهستصمیمیّت سرخ
 سبدم!
 سیبم!
 هایم!!سیب

 
 
 
 
 

* 
 باران

 بارانشکوفه
 یاد خیس آن روزگاران!
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* 
 ... و ماه

 گویدماه مکدر با تو از ّسر ماسه و آوای کاروان می
 داندرود و نمیکه می

 نامند.سراب است هر آنچه که مقصدش می
 تاب شبهای شن!بانوی بی

 بستر
 این بستر مضطرب نزدیک

 سردی نگاه کدام معشوق است؟

 
 
 
 
 
* 

 دنیا را
 چگونه بنگرم        

 ای دوست                      
 دنیا را                                 

 خنددتا شرم این شکوفه که می
 گرم                                     

 زخمی نشود از نگاه خورشید؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 چنین تاریک که تویی
 تا تنهایی                         

 دوممی                                   
 بگذار روشن باشم!

 
 



 14 

 

* 
 انگیزیستچه غروب رقت
 های تودر پشت شانه
 انگیزیست!چه غروب رقت

 این تیره کیست
 که با تو                   

 آیدمی                            
 ای دوست

 ؟این تیره کیست

 
 
 
 
 
* 

 فراز و فرود امواج خزرم
 خوانندهر دم از دور می

 تا کجا
 تا چند

 مانم؟پایدار می
 
 
 
 
 
 
 

* 
 به روی پل
 پویم؛برهنه می

 اند!ها و بسترها چه بیهوده بناگشتهبام
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* 
 شودصبح می

 دانممی
 مانم.من همچنان ویران می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 عصایم!

 عصایم!!
 سایم!ببین که چه سخت استخوان بر اعصاب زمین می

 
 
 
 
 
 
* 

 چقدر بیاویزم؟سرای بر سقف این ناجاودان
 در این سیاره
 با غربت و شقاوتش               

 چند بستیزم؟                                      
 زمین کجاست؟

 هایم کو؟ریشه
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* 
 از خویشتن گریختم

 رها نشدم.
 تا آتش پا به پاشان دویدم

 رها نشدم.
 به تو رسیدم

 جستم هدر کهکشان تو پنا
 نشدم.رها نبودی، رها 

 شانشرمگین شدم به شکل
 آتش گره زدم، آب دوختم، مگر رها شوم

 رها نبودند، رها نشدم.
 رها نشدم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 درخت تو ارتفاع ندارد

 این داس بدست کیست
 آید؟رو میز پیشه اک

 
 
 
 
 
* 

 سایندمی
 سنگ را با سنگ
 حرف را با حرف 

 سایند.می
 اندرفته
 آیندمی

 ا قصدی ماناشان نیست.با نسیم و سبزه ام
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* 
 ؟منبروم، بما

 ؟بگردم، بگردانم
 ؟دروکنم، بنشانم

 ؟فردا، دیروز، امروز
 .ای باید بودزیستن را بیش بهانه

 ای بهانه
 باید          

 .بود               
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 جویبار

 شستجویباری که تنم را می
 بخشیدام میو صافی کودکانه

 یددر دوردستهای خاطرم خشک
 خشکید

 .ام خشکیدصافی کودکانه

 
 
 
 
 
* 
 باد

 هامان را بردبادبادک
 تو 
 و    

 من      
 دوردست را         

 به عبث چندان پاییدیم
 که نفهمیدم

 هامان کی بگذشت.کودکی
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* 

 نه،
 ما کبوترهامان

 دیگر به پرواز در نخواهند آمد!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 گفتند:

 برویم!»
 «نجامی دگر!برویم، رهایی را اینک ا

 رفتن را 
 چندان پای فشردم        

 باری
 رفتن را     

 .که رهاییم از یاد رفت
 

 
 
 
 
 
 
* 

 این بستر بیقرار
 عطر کدام رؤیاست

 زندکه یأسی مزمن به روی بالشت الف می
 و لحاف تکرار

 ؟شودبودنی کاهل را شعر می
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* 
 روم؛می

 با هر که رفت
 .روممی                 

 یم؛آمی
 با هر که آمد
 .آیممی               

 هایم!نپرس، نپرس از خستگی
 تا زندگی چند فرسخ راهست؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 چه سرّی بنهفته است

 در آواز این امواج                
 چه سرّی بنهفته است

 که آب
 پایدنهایت میتا بی       
 و دریا
 ؟همچنان دریاست       

 
 
 

 
 
 
* 

 سپید!
 دوباره برفی بایدسپید، 

 یت!هابام رؤیا             
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* 
 صبحگاهان

 خوانند:انم میکگنجش
 چیدند!»

 چیدند!
 «گل رؤیاهایت را چیدند!!

 
 
 
 
 

* 
 دوردست یعنی رنگ شوق چشمان تو

 _آشنایی                                     
 _آشتی                                     

 _روشنی                                     
 همیشه در دوردستم!

 همیشه در دوردستم!!
 _اگرچه بی منی.             

 
 
 
 

* 
 دیشبم 

 بر پشت پنجره        
 باز                         

 ای پرپر زد؛پرنده
 وا...ی من ویرانم!

 ویرانم!                  
 ویران!!                      

 
 
* 
 ان بند آمده استبار

 _اشکهای من نیز!             
 بایدمبستر خشکی می

 خدای را!
 ام پیدا نیست.خانه
 ...امخانه
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* 
 کند!بیداد می
 !کند!بیداد می

 در پشت پنجره 
 باد                    

 کند!بیداد می                       
 ای باید برگیرم.تیشه

 
 
 
 
 
 

* 
 رود!نمی
 آن سبز صبوررود، نمی

 رود!از یادم نمی                           
 صبرم و خشک و بنشته در گفتگوبی

 با سبزهایم؛
 سبزهایم!

 
 
 
 
* 

 خدایا
 زار رایخدایا، خوشه خوشه لبخند شال

 برم؟بچگونه از خاطر 
 
 
 
 
 

* 
 نسیم
 و عطر خرمن      

 ها!و رقص خوشه                     
 هی...

 باد!مبارک  محصول امسال
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* 

 ببندم
 یا نبندم       

 چمدانم را                 
 چه تفاوت دارد؟

 قطارم در راهست.
 
 
 
 
 
 

* 
 زیستن

 در پس اینهمه فاصله
 بی هیچ امید به یکی دیدار                

 آه...
 ستحضور تو در ذهنم چه بارانی

 ای یار!                                          

 
 
 
* 

 خطا بود
 رفتمخطا بود اگر نمی

 رفتم و خطاکار گشتم
 خدای را

 بایست!درستکاریم می
 
 
 
 
 
 
 

* 
 سبب راستان با

 شانبا دستهای پاکیزه
 نداهچندان دروغ کاشت

 زاید.کاینک حتی زمین نیز تباهی می
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* 
 ابر نیست

 ست که ترا پوشانده استآه
 خورشید                               

 از کی سراغ گیرم؟ لبخند
 
 
 
 
 

* 
 با هر نظر به گل

 شود:در من یکی جویا می
 شما»

 «اید؟شما... آیا رؤیاهایم را ندیده

 
 
 
* 

 غروب بود
 به آفتاب اشاره کرد و گفت:

 «آیم!می »...
 لختی گذشت از آفتاب

 غروب را اگر بشمارم
 پایمچنین است که آفتاب می ...

 .ایمپآفتاب میبیوقفه همچنان  باری،
 
 
 
 
 
 

* 
 شکستم!

 شکستم!!
 ها شکستمشوق را دیشب در آینه

 چندانکه روحم خراش برداشت
 و خدایم

 به خطا خندید.
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* 
 ؟کدام شکوفه، کدام بهار

 من به لبخند خورشید بر تمام تاک نه
 ای انگور نیز خشنودمبر خوشه
 نگاه کنید!

 نگاه کنید، در باغ خشک نگاهتان
 خندم!چه کودکانه می

 
 
 
* 

 من مرا
 مدام          

 برند.نهایتی موهوم میاز نهایتی به 
 شومتکرار هر چه می

 ترم تنهایم.باز بس بیشتر از پیش
 
 
 
 
 
 

* 
 ؟شدچه می
 ؟شدچه می

 شددل من و تو گر یگانه می
 ؟شدچه می

 
 
 
 
 

* 
 یک خوشه
 دو خوشه

 ها خوشه شوقخوشه
 .برای دستی که صبرش را باد برد

 
 ؟سبد کجاست

             ؟سبد
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* 

 حادثه بود
 حادثه بود لبخند شیرین تو

 ستوقتی که حس هزار سبزه رُ 
 در چمنزار دلم.

 
 
 
 
* 

 برو!
 برو، دستت گل و دلت همیشه شاد!

 چشم من و هزار خورشید
 همراه تو باد!

 
 
 
 
 
 
 

* 
 نهممژه بر هم می

 بینمو می                        
 و سرشارم.ت عشق ها را سراسر ازلحظه

 
 گوید تنهایم؟چه کسی می

 
 
 
 
 
 

* 
 خورشید 
 اگر بخواهد          

 زمین
 اگر بماند       

 شویم.ما از رستن سرشار می
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* 

 آه...
 آغاز نیست

 انتهاست
 کنی!    وقتی که تو از من آغاز می

 
 
 
 
 
 
 
* 

 از شوق تو گر سخن ساز کنم
 خدایم
 پیاله        

 بر               
 پیاله                

 .خواهد زد                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 دیشب
 در جنگل        

 رویم بودپیش                   
 درخت باور من!

 درخت باور من!!
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* 
 تو 
 و    

 من     
 هامانکومه و کودکی و دوستی

 مزرعه
 و صحرا         

 و علف                 
 هامان!ی اسبجرگه

 هامان!!سبا
 
 

 
 
 
* 

 داداز ابرم عبور می
 سپردبه بادم می

 ساختو زمین زیر پایم را هموار می
 اسب کودکی من!
 اسب چوبی من!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 چرا
 چگونه      

 کی              
 ؟ام ابری شدآسمان آبی کودکی
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* 
 همه شوق بودیم

 همه کالم
 .در هر نگاه            
 لبخند تو

 اینک          
 کجاست              

 ؟زیبا                        
 ؟کجا         

 
 
 
 
 

* 
 با رود چه پیوندم بود

 با باغ چه اُنسی 
 نارنج چه خوابی!و با بهار

 ها!تان... صخرهنفرین
 سالها!               
 ها!فاصله               

 
 
 
 
 
 
 

* 
 پشت سرم
 تویی               

 و حس داغ سبزگشتن؛                   
 گردانمسر بر نمی

 .من در میان باد خانه دارم
 اد.در میان ب
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* 
 تو
 تا   

 ویرانی     
 چقدر فاصله داری ای دوست؟

 نگاه کن
 ام!من آینه برگرفته

 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 جنگل گواهست

 خشکیدیم ادر این سخت خشکسال با هر درخت م
 هامان گسست.تنهامان یک به یک از و شاخه

 جنگل گواهست
 _خاک نیز!_                  

 هامانکه ریشه
 همچنان                   

 در اعماق                              
 جاریست.                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 صبح کی شد؟

 شوید؟خورشید در کدام چشمه روی می
 ساید؟روحم را می ماه کجا مقراض

 وای... شب و روزم از یاد رفت!
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* 
 بینمخواب می

 ترا
 و دریا    

 و موج را           
 بینم.خواب می

 کاش بیداری نبود!

 
 
 
 
* 

 مادرم در مزرعه است
  هاخواهرم از خوشه

  برای خورشید                  
 بافدتاج می                            

 ستدر قریه غوغا
 باید برگردم!

 باید برگردم!!
 
 
 
 
 
 
 

* 
 جا پیچیده استهبوی پونه هم

 خوانندجیرجیرکها می
 گاوها را به چرا باید برد!

 
 
 
 
 

* 
 نان نگو!

 اشکم در چشم حلقه خواهد بست
 آید.حسرت و عطرش از کودکی می
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* 

 شکفدام میبهار پشت پنجره
 بهتر که بگریزم

 وای... من هنوز در پاییزم!
 .پاییزم ...

 
 
 
 
* 

 چنین که من
 امبا تیرگی در عناد زیسته

 دریچه گر بگشایم
 رسوا خواهم شد؛

 از آینه سپری بایدم ساخت!
 
 
 
 
 
 

* 
 املب فروبسته
 زیر خاکستر سکوت                 

 خاموشم.                                       
 به یادم منشین

 آتش خواهم شد!
 
 
 
 
 
 
 

* 
 ی میرابشیپور شاخ

 شیپور شاخی میراب و آهنگ ایلجار
 بیل و داسم کو؟

 هوس رفتن به جویبارانم در سر است.
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* 

 وق... چه حقیرانه است
 همیشه نقشه در سر بپروری

 که ناز این و مهر آن چگونه به چنگ آوری!

 
 
 
 
 
* 

 کند!بیداد می
 کند!بیداد می

 در پشت پنجره 
 باد                   

 کند!بیداد می                       
 ای باید برگیرم.تیشه    

 
 
 
 
 
 
 

* 
 شب سیاه نیست

 منم گویی سیاه
 شوم.که در آوارگی پیر می

 
 
 
 
 
 

* 
 دانیتو چه می

 دانیچه می                   
 که چه درد دارد غم دیدارت؟

 به خوابم نیا!
 رهایم کن!



 33 

* 

 جای درنگ نیست
 خواهم رفت

 رتشویشمسرنوشت ترا داما 
 با خود چه غریبانه خواهی زیست

 انسان بینوای من!
 انسان تنهای من!
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 :دفتر دوم
 

 

 

 

 

 

 هاستدستم بسوی آبی  

 

 

 

 

   

 

 

 

 مجموعه شعر

 ی.ک.شالی

   1377 بهارتاریخ انتشار: 



 35 

 هاریشه

 

 باران

 باران

 آیم!از هماغوشی با دختر باران می

 

 فشردآنگاه که تنگ در آغوشم می

 ی ناتوان و خیسی یافتخت پلکهایم زاغچهزیر در

 که از دسته جدا مانده بود؛

 با لبانش پرهای حیوان را معطر کرد

 توانش بخشید و به فراسویش بسپرد.

 پس، با لبان هم گفتیم:

 ی جوانبه دوردست پرگیر پرنده»... 

 ست بیگمانکه با خدایت الفتی

 ی ما بخوانو او را شبی به سفره

 «بان ما حسرت نان را مزه کند!باشد که با ل

 

 باران

 باران

 آیم!از هماغوشی با دختر باران می

 

 در خلوتگاهم داسی یافتم

 شد!__چندان کور که به کار خر من نمی

 جز بسترم چیزی در خانه نبود

 به جستجو برشدم

 ای در بسترم کزکرده باشد؛شاید که بیگانه

 نبود.

 بر درگاهش جستم



 36 

 کشیددرم انتظار میبا لباسی مرتب پشت 

 _چندانکه منش منتظر بودم._

 اش بگذاشتم و نامش پرسیدمداس را بر سینه

 نام نداشت؛ پس، نامی برگزید

 ربود.نامی که هر چه امید می

 به اندرونش خواندم و گفتم:

 ایبیوقت آمده»

 هنوزم فرصت است

 باید به دیدار دوستی بشتابم

 «هاست!دوستی که زیباترین دوستی

 که از بازآییم اطمینان داشت او

 انتخابی جز پذیرش نیافت

 و من داسم را

 شود!__داسی چندان کور که بکار هیچ خرمن نمی

 ای دگر پوشیدمبر رفی بگذاشتم و جامه

 نمود.ای که مرتب میجامه

 

 ... و دوست بیدار بود

 چکید.و خواب قطره قطره از چشمانش می

 لیوانی پر برگرفتم و پرسیدم:

 .. کجاست؟».

 «؟های بودن کجاستکجاست، ریشه

 

 ... و دوست مژه بر هم نهاد.

 ام.من خواب دیدم که از زیستن راضی

 

 باران 

 باران 

 آیم!از هماغوشی با دختر باران می
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 شک

 

 

 ؟چرا شک بردم

 ؟چرا شک بردم

 

 خدایانم از فراسوی مرز وحی تشنه برگرداندند

 اندندرسوالنم در عمق تعصب در زنجیر بنش

 و عصب به عصب دستهایم دانشم جستند

 وقتی که حیات

 در ُخردانه جوبار جوار باغچه جریان داشت

 و حقیقت

 باختی رنگین گیاهان رنگ میدر رژه

 گنگ، موهوم، درهم.

 

 ؟چرا شک بردم

 ؟چرا شک بردم

 

 برادرم!

 نیازم، درخت!برادر بی

 به مهر مادرم کت سراپا ریشه است

 چه طعمی دارد؟با من بگو زیستن 

 اضطراب چگونه بذریست؟

 ی مقدس و این ترازوی ابهام راو آن واژه

 چه کسی در ذهن من نشاند؟

 شوم؟چرا رها نمی

 ؟شومچرا از این رؤیای گرم و گیرنده و گنگ رها نمی
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 مادر!

 ایراددر وهم تلخ این دنیای بی

 ایراد من کجاست؟

 چرا زینسانم پدید آوردند کاینچنین تبناک

 ؟هماره باید به اعماق دلبندم

 شود؟چه می

 شود؟مرا چه می

 جنبم؟ها نمیچرا با شاخه

 ؟ی گنجشگان گریزانمگردم و از زمزمهچرا مهمان برگها نمی

 

 آه... گنجشک پیر!

 شدپچ تو آغاز میکاش فاجعه با پچ

 ایستاد!وقتی که بالهات از توان می

 

 ؟چرا شک بردم

 ؟چرا شک بردم

 

 کجایید؟

 ؟جاییدک

 سقف ذهن من منور بودیدستارگانی که در آسمان بی

 اندخدایانتان با کدامین وحی اغفال کرده

 کاندر ظلمت این سیل مضطرب خاموشید؟

 

 شاید دوباره باید از نو آغاز کنم؟

 شاید دوباره باید در دام یقینی دیگر آهنگ شک سازکنم؟

 

 قلم... حرف... رنگ...

 ی دارد گرسنگی!هی... چه رنگی... چه رنگ

 رنگها، رنگهای عزیز، از هر چه رنگ بیزارم!
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 های... لذت... لذت، چه لذتی دارد دوست داشتن!

 خواهم!ها، من بسم است، دیگر نمیداشتنیدوست

 ست آزادی!ست... چه نعمتیوه... چه نعمتی

 نه!

 نه، اینگونه انگار دوباره باید به رنگ برگردم!

 

 آبی، قرمز، زرد

 ت داردچه تفاو

 علف که با رود تا دریا جاری بودمبرای من بر ُگرده

 چه تفاوت دارد که جامگان دختران به کدامین رنگ است؟

 خواهد باشد، حتی زردهر چه می

 سرخی تو اما هرگز

 ای ترازوی ناموزون عدالت!

 

 ؟چرا شک بردم

 ؟چرا شک بردم
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 تبیین

 

 

 نه او

 نه کالم      

 ایانی در هماندم آغازید.سرآغاز خود آغاز بود و پ

 هایمپدر بزرگ پایانی

 ای درازدر پس خمیازه

 خیال را                           

 ای دیگر شدای به شاخهچندان از شاخه

 که حرف در باغ غفلتش رویید

 و سیب کال وسوسه

 در ذهن سبز مادربزرگ آغازهایم به سرخی نشست

 کالم شکل گرفت

 او متولد شد

 و ترس                

 دهد.عصرهاست که اعصاب من عتیقه را خراش می
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 هاست دستم بسوی آبی

 

 

 ابدیّت چیست

 های گریزانآینه              

 چشمم چسان فریفتید؟

 

 خاک

 مگر استخوان پدر نبود

 که پارینه سال

 همه رؤیایش به سیب سرخ همسایه داد؟

 وین رود

 مگر چشمان مادر نیست

 کند؟تی دیگرم بدرقه میکز غربتی به غرب

 دریا کجاست؟

 دبادجهل کدام گر

 پنجره را از توفان فردا خبر خواهد داد؟

 

 رفت!

 رفت!

 فردا رفت!

 ی زیتون خشکید!فردا چون شاخه

 با بلوغ کودک کوچه در حباب حس شوق متورم شد!

 زایید!

 به دبستان رفت!

 قد کشید و در صف صبوران امروز

 شست!به تماشای کودکی دیگر بن
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 هاستدستم بسوی آبی

 چشمم چسان فریفتید

 های گریزانآینه                       

 ؟ابدیّت چیست      
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 جای پا

 

 

 گذرماز خود چو می

 رسمبه جای پای تو می

 تو نیستی

 ایستممن می

 یابمو می                   

 ام.که سراپا به شکل تو گشته

 

 «این عکس توست.»گوید:کسی می

 کنم.من دوباره از خود عبور می

 

 آه...

 پس، این جای پای کیست

 ؟که پیش از من از این مسیر گذر کرده است

 

 باز باید از خود بگذرم

 نه، نه. شاید...

 شاید باید از خود جای پایی بگذارم؟
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 ذهن خیس

 

 

 آیدموج وقتی می

 کشم.من حصیرم را قدری باال می

 

 رودموج وقتی می

 شودذهنم خیس می

 و حصیرم دیگر حصیر نیست.

 

 پرسد:کسی تمسخرکنانم می

 «؟ایاز چه رو در رو با موج نشسته»        

 خیزمبر می

 ایستمو دریا را برابر می            

 خندمو می                                        

 هم به همه کسان

 و هم به ناکسی چو موج.

 

 چرا نایستم؟

 نیست، چرا نایستم؟ وقتی که حصیر
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 فراموشی

 

 

 خویشتنبی

 از مطلقی به مطلقی دیگر درغلتیدن

 خواستن در نخواستن

 داشتن در نداشتن

 و... بودن

 بی که باشندگی تجربه شود.

 

 هی...

 افسار تاریخ چه عرعر با شکوهی داردخر بی

 وقتی که خروس را خواندن از خاطر رفت!
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 چتر

 

 

 زن وقتی هست

 نیست.به چتر نیازی 

 

 چتر وقتی نیست

 زن چه بارانی است!

 

 ؟باران

 ؟نیاز        

 ؟زن               

 چتری شکسته پیدا شده است.
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 حسرت سیب

 

 

 دست

 برای نگرفتن       

 چشم

 برای ندیدن       

 حس 

 برای نشکفتن       

 و این همه شعر... شاید برای سکوت.

 

 سیب

 سیب

 ؟از سیب چه بگویم
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 زندگی

 

 

 ؟سامانیچه 

 همیشه پایان یکی آغاز دیگریست.

 

 زندگی

 چیزی میان همین پایان و همان آغازست.
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 هدف

 

 

 ابتذال شیرین ابدیّت

 یا

 نهانی و نامانی مبتذل؟

 

 نه!

 ستهدفیهدف همین بی

 زندگی.
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 بیراهه

 

 

 امراه شده

 امشده راه              

 راه!    

 

 اماز بس که دور دویده

 امراه شده

 راه!    
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 در این بهار

 

 

 همه امیدم

 امسال              

 به بهار و باغ شماست؛                     

 آفت اگر گذاشت

 شاید من هم روییدم.
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 شوکران

 

 

 صبرم

 عصایم

 حسرتم

 دردم

 پسرم، سقراط، سقراط

 گیالسی از همان شراب بیار!

 گیالسی از همان شراب!
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 تنهایی

 

 

 شودشب که می

 آییر میتو از د

 و تاریکی

 از پنجره.

 

 چراغ اگر نباشد

 چقدر تنهایم؟



 54 

 صافی

 

 

 گفتم:

 بیا»... 

 «دهم!من صافیم را اما هرگز نمی

 

 آمد

 شایست صاف نیستم.دیدم چندانکه می
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 امید

 

 

 همه امید من

 همین ناامیدیست

 که در این تیرگی                       

 د.کنچنین متهور اندکی امید جستجو می
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 تب

 

 

 این تیره

 این تباهی

 این توهم

 این شب را تاب نخواهم آورد؛

 دانم.می

 

 تو بودن را اگر بتوانم تاب آرمبی

 تابمباز بی

 اگر بتابی

 اگر بتابم.

 

 اوه، چه تبی... چه تبی اینک من دارم!



 57 

 باور

 

 

 آمدی

 گفتی:

 «بیا!»

 

 آمدم

 دیدم

 آیی.نمی

 

 بامی نیست

 باورم را

 .بیش بامی نیست
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 تنگدستی

 

 

 امکفشی تازه خریده

 کفشی که به پایم نیست

 ی تنگو در این کوچه

 با پاهایم

 رود.تر از تنگدستی میتنگ

 

 امکفشی تازه خریده

 کفشی که به پایم نیست.
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 چراغ

 

 

 جویمچراغی برای خانه می

 ای که هیچش پنجره نیستخانه

 یابمسوی باران میای گشوده پنجره

 که چراغش پیدا نیست.ای برای خانه



 60 

 بیقراری

 

 

 گذردشکیب کاین فصل میچنین بی

 بردچه کس مرا بدانسوی می

 پل صبرم فرسود

 های... آبی!

 رسد؟آبی، اسب حضور توام کی از راه می



 61 

 :دفتر سوم
 

 

 

 

 

 

 

 های گریزوسوسه             

 و             

 رؤیاهای بودن             

 

 

        

 

 

 

 شعرمجموعه 

 ی.ک.شالی

 1376تاریخ انتشار: بهار 
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 آگاهی
 

 

 نه!

 امتباه نگشته

 ارچه پیکرم را سیر این است

 من 

 اما    

 با انسان       

 امهماره از دوستی گفته                 

 و لبخندش

 مرا             

 یکی گل بود                

 و امید بود                               

 ن سبب عمر رابدی

 سراسر                        

 امبه نیایش بهاران ایستاده

 چندانکه خدای را

 بودمی ام ارچنین اندیشه

 تان پیامبری در برابر ایستاده بوداکنون

 امو شاید، شاید با دستانی که من دوستشان داشته

 شما

 او را      

 چونان برادرم عیسی            

 کردید.مصلوب می                                  

 

 نه!

 امنه، تباه نگشته
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 ارچه شایدم تقدیر این است

 من 

 اما    

 خدای را      

 امهماره در دوستی و لبخند کودکان جسته          

 و او

 مرا      

 نه به هدایت شما           

 که به بیدار زیستنم مبعوث نمود

 تا که باتان از عشق بگویم

 شما و

 آری، شما         

 هر گاه کز عشق بشنیدید

 پا پس کشیدید و بگریختید

 از من

 نه،       

 از خویشتن           

 ی وجدانتانخوردهتا که مبادا، مبادا پوست ترک

 تان آگاه گرددمفهومبه حجم خالی هستی بی

 تانسانچرا که آگاهی در اسلوب زیست ماشین

 پذیرست فاحش، جبران ناخطایی

 توانو با آن نمی

 توان از دیگران با آرنج پیشی گرفتنه، نمی

 پس، مرا و همگنانم را

 گاه مخل، گاه مضر

 گاه مجذوم و گاهی دگر مجنون پنداشتید

 و از خود راندید

 تا که مهجور بمانیم و تباه شویم.
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 نه!

 ایمنه، هرگز، تباه نگشته

 مان سراسر در سخن استارچه تباهی

 ما

  اما   

 خدای را      

 و انسان را                

 و حقیقت هستی را                           

 به کاوش پرداختیم

 نشود تا که رود نخشکد، گل نمیرد، زمین نازا

 و بهار برای کودکت

 ی مداربسته مبدل نگرددبه معمایی روی صفحه

 باری، تا که بر دشت ضمیر سرگردان تو

 دن آیدنسیم سعادت به وزی

 و تو

 حس کنی     

 و دریابی                

 داریات را دوست میکه همسایه

 و یکی انسان را سخت عاشقی

 چندانکه خویشتن را در او

 او را در خویش و دل و دستت را

 بینی.سرّ برگ و باغ و بهار و باران میدر 

 

 نه!

 امتباه نگشته

 ارچه پیکرم را سیر این است.
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 هنر

 

 

 تارهکدام س

 کدام افق

 تان آهنگ داردشعلهره به آغوش مشوش شبهای بی

 زدگان خرفت روز آهنگشما شب

 که زیستن را در جالیز نازای خودبینی

 به یقینی

 باری، به یقینی از رنگ هر آنچه هست

 هر آنچه بود

 هر آنچه خواهد آمد

 کاریدمی                       

 دغهوینگونه از لبخندهاتان دروغ و دغ

 هاتان ذلت و ناکامیاز نگاه

 هاتان ناباوری و تردیداز اندیشه

 اعتمادی و تشویش هاتان بیو از عشق

 ؟باردمی                                             

 

 کدام ستاره

 کدام اقق

 اممرا که هماره حامی شمایان بوده

 به سکوتی چنین رمنده که منم

 چنین گزنده که شمایید

 مفهوم که دیگرانندچنین بیو 

 ؟نفرین کرده است                         

 

 هاتان نازایی به هزار رنگبا بوم و قلم
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 هزار کالم                                   

 هزار آهنگ                                   

 اکنون در سخن است           

 زنمد پارو مینهمه هیچی همچنان سربلنو من در ای

 نسلی مهرآهنگدر انتظار جنبنده

 که سکوت مرا

 با طوفان فردا                  

 خواهد زد پیوند.                                  

 با شما

 اما         

 هماره یکی سوال:            

 کدام ستاره»

 ...« کدام افق
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 شکستنی

 

 

 تر از نسیمصمیمی

 تر از حبابصاف

 واردش

 و سخت          

 و در غبار                   

 کنم روزان و شبان بیرنگ زیستن را.سر می
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 بازگشت

 

 

 این بهار 

 نه،          

 بهار دیگر              

 و یا شاید در پس بهارانی دیگرتر

 بارم را کوله

 خواهم بست              

 ها رافاصله

 شکستخواهم              

 ع خورشید راو طلو

 آنجا                        

 ی ویرانم به تماشا خواهم نشست! در کومه

 

 این بهار 

 نه،           

 بهار دیگر               

 و یا شاید در پس بهارانی دیگرتر

 با جوانان قریه

 غروب دهکده را                

 شخم خواهم زد                                  

 در شالیزارانش و 

 شعر خواهم کاشت؛                     

 شعر دوستی

 راستی               

 شعر پیوند و داد و بازگشت.



 69 

 افق

 

 

 تامان

 دمیکی سپیده      

 بر پنجره آشکار شود                          

 ایم؛در حقیقت آرزویی بزرگ پیر گشته

 مژگان

 بر هم        

 اگر نهیم               

 ایمشکسته های زیست در همدر بیراهه

 های ناشده.ی شدنیو یأس با ما خواهد ماند و اندوه

 آوارگی را

 اینک            

 ست دیگر؟چه هراسی                 

 کنممن به گرمی دستان تو بسنده می

 دمان را و سپیده

 در چشمان تو                    

 وم.شبه انتظار می    
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 در آینه

 

 

 به تو و من

 به من و ما

 امبه ما و ایشان خیره گشته

 سراپا

 چنانچون به معمایی.

 بلند!

 بزرگ!     

 باال!            

 ی هستیدر آینه

 تو

 معنایی!چه بی
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 زبانیبی

 

 

 تک درختم

 در خزانم

 زردم

 زبانم نیست

 بدین زیباروی از قول من بگو، ای باد

 رویم پای بگذاردنان پیشککاندکی کمترک عشوه

 ورنه در حسرت آغوشش

 با قلبم

 بر خاک        

 خواهم شد                 

 بر خاک!                               
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 آشتی

 

 

 وارشبنم

 منزه و شیرین و بهاری 

 ی احساسمبستهخورده و یخبر پوست ترک

 گذری کن

 بنیاددر این سکنی سست           

 ساز!و نیستی                                       

 بگذار در نسیم نفست

 بار_لبان آتش                   

 به عشق بیاویزم

 و با زندگی                     

 آشتی کنم!                                
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 آغوش

 

 

 آ...ها...ی گل

 های باغ همسایه!_ای همه گل           

 لگی نیز هنوزدر پس سی سا

 روم.تان به خواب میدر آرزوی آغوش
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 های گریزوسوسه

 

1 

 

 چه و چراهای گوناگون ...

 شماراما و آیاهای بی

 روزها،

 هاشب        

 و سالهای اضطراب.                

 

 امخم بر ابرو آورده

 اینک                       

 هایمبارانیست آسمان چشم

 ...  بارانیست                            

 

 

2 

 

 گیالسی در پس گیالسی دیگر

 تمام هستی من

 وابسته به تدبیریست                   

 ام.که هرازگاهی برای زیستن اتخاذکرده

 

 گیالسی در پس گیالسی دیگر

 تمام هستی من

 وابسته به دروغیست                    

 کنم.که چندیست برای بقاء تکرار می
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 یالسی در پس گیالسی دیگرگ

 تمام هستی من

 ستناگفته تسلیمی                    

 کنم.در برابر خویشتنم اقرار می که اینک

 

 

3 

 

 شب

 حجم خالی رؤیاست      

 صبح

 ستافقیآغاز بی     

 روز

 ارتفاع تکرار    

 همه براه شدن.و عمر در جستجوی این

 

 راه شدمه اینچنین ب ...

 با رؤیا

 افقیب

 در تکرار 

 ام_تاریک نبوده

 اما                

 امهرگز تاریک نزیسته                   

 چرا که تاریکان را این حقیقت آشکارنیست._

 تا که به ساحتی تنگ دچار آمدم

 آنک این من بودم 

 که ذره

 ذره        

 ساییدمذهن خویش می            
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 و قطره

 قطره        

 خون خود را             

 با خنجر تنهایی

 ریختمدر حجم خالی رؤیاهایم می

 آنکه خدای رابی

 اش تکفیر کنمُعرضگیبه بی

 محکوم خود این من بودم

 که خویشتن را

 در بیچارگی دیگران کشته بودم

 کردمچندانکه دیگر هیچ حس نمی

 شب، صبح، روز، بهار، گل... چه رنگ و بویی دارد.

 

 اباری، من عشق ر

 در سکوتم مرده بودم

 و هیچکس ندانست که مرگ

 پایان نه،                                   

 غربت رؤیاهاست.          

 

 

4 

 

 امچنین بیقرار که من زیسته

 امبستر سودهسر بر کدام سنگ

 که وهم آرامشم

 ابری در هم بود            

 و اقراری تلخ                        

 بدانچه بود و هست                            

 تر به هرآنچه کم در پیشروست.و تلخ
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 امچنین بیقرار که من زیسته

 امدل به کدام خوشرنگ گل بسته

 کش هماره ناپیدا خاری بود

 شدمی گون ترانه دلبستنتجهشی مرگو بی

 بردهای تنفر میای کت تا بیراههترانه

 شکستی تنهاییت میبر سنگواره

 و بودنت را

 گشتغمی می           

 دشخوار و تلخ                            

 چندانکه مرگ را

 پنداشتی.ی وجدانی پاک میشایسته

 

 امچنین بیقرار که من زیسته

 امآب کدام رود شستهتن در زالل

 که ناپاکان

 از تار و پود انسان             

 اندنی فراهم آوردهبیبهشتی چنین فریبا که تو می

 و نوعدوستی در پندارشان لبخندیست

 به درد و فقر و زخم دیگران.

 چنین بود که از پای درآمدی و داد شدی:

 من... من...نه...نه....انسانم! »

 «من... من... نه... نه... از شمایانم!

 و بدین منوال پنداشتی

 ایای غریب و گنگ فرودآمدهکه در سیاره

 یرانشای که سسیاره

 بلعیدندی گرسنگان را به رغبت مید برشتهجس

 و با ظاهری آراسته، زیبا و شاد

 گفتند.از منشور نوعدوستی و صلح سخن می
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 چنین بیقرار که اینک منم

 قلم بر سطر سطر کدام دفتر آخر برم

 که هرگزم زبابی، موطنی

 های غربتم نبوده استدر بیراهه

 و دستی

 حتی           

 که گرمم دست بفشرد.                 

 امهمه هماره از شمایان بودهبا این

 های دوربیقراران قاره

 که کالمتان هنوز عشق است

 و فریادتان  

 همچنان            

 عدل و نان                      

 برای همگان.                                 

 دریغا که نه عشق

 نه فریاد            

 نه کالم            

 و نه رنگ            

 هیچ چیز، باری هیچ چیز سعادت ستمدیدگان را سبب نشد

 و ما 

 بیقراری را     

 باری، رؤیای رهایی را                 

 قاره به قاره

 نسل به نسل              

 کشیمچونان صلیبی بر دوش می

 چنان مسیحوار که شمایانید

 منم. چنین ویران که اینک
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 آغاز

 

 

 از فاجعه

 از سقوط

 از نیستی

 از نهایت این هستی

 بگو                          

 باکم نیست                             

 نهممن دست در دست تو می

 جاو از همین

 کنم.آغاز می                  



 80 

 درخت

 

 

 دستها را بهم دهیم

 پا زیست را وابنهیمهای این بیدغدغه

 ورای این گله قدم بگذاریم

 و با وجدانی بیدار                               

 در این کویر 

 درختی باشیم              

 درختی

 که روزگاری        

 نامش                      

 انسان بود!                             
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 خدایگون

 

 

 به چشمان شفاف

 دروغلبان بی

 عاری از هر حس تطاولندو دستانت که 

 گویم:شوم و با خود میخیره می

 خدای را»

 «بایست!شاید چنین توصیف می
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 ترجمان نگاه

 

 های بهاریتدست در دست

 با تو

 باید     

 به چمنزاری رفت         

 ات راچهره

 با شبنم             

 باید شست.                      

 ترا 

 در زالل آب جوباری   

 به جشن ماهیان باید برد.                       

 نهایت به صدایت باید گوش دادتا بی

 _تماشایت کرد                             

 به ابدیّت در دریای چشمهایت غرق باید گشت.

 در گیسوانت غنچه گلی باید آویخت

 ترا سراپا با گل باید نوازش کرد

 در گرمی شعفبار لبهایت باید سوخت

 از وحشی باغ پستانهایت سیبهایی سرخ باید چید

 پیش چشم کنجکاو گنجشکان با تو باید خوابید

 تا تو

 بدانی      

 و باورکنی            

 که نگاه اشتیاقم از چیست

 و چگونه یکی گل را

 و عشق را                         

 و انسان را                                     

 توان داشت.اس میپ       
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 رؤیاهای بودن

 

 

 در دوردستهای خاطر من

 ست ُپر چمنصحرایی

 ی وحشیبا چند سوسن و یک الله

 و دو گنجشک با پرهای تازه

 منقارهای کوچک و زرد                      

 جیک بیقراری از حس پرگشودن.و جیک                      

 

 در دوردستهای خاطر من

 است دو دریا شعر

 یک اقیانوس موسیقی

 شمار جزیره نقش و رنگبی

 و آسمان آسمان سخن.

 نشیندای بروی الله میپروانه)...

 شودالله از شرم سرخ می

 و گنجشکان

 همچنان              

 در التهاب.(                      

 

 در دوردستهای خاطر من

 ایست پهنرودخانه

 در یک سویش تو

 به دیگر سویش من

 پرسیتو از سکوت و لبخند منجمدم می

 گذرممن از آب می

 شوندتهامان در هم میدس
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 و دو سیب نارس و گال

 به تناوب                         

 در دهان من.                                 

 )دو گنجشک

 منقار              

 بر منقار                   

 نهند!(می                            

 

 در دوردستهای خاطر من

 شبنم است 

 و تویی               

 و من                        

 شویمها در هم میکه بروی سبزه

 و سرمست از بوی علفزار

 گذریماز صحرا و چمن می

 رسیمبه آدمها و آهن و آسفالت می

 شویم.و در غربت کارگاهامان گم می

 )دو گنجشک

 در قلمروهای آلوده دور               

 پرورند!(خواب آرامش صحرا در سر می

 

 شب است

 امو خسته            

 و دفتر خاطرم                        

 بسته است،                                      

 آییمدر چاردیوار بیقراری ما به هم می

 تمام روز

 تمام دوری

 گیریمبه نفرین می حسی روزگارمان رابیتمام 
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 بینیم.ا در چشمان هم خواب میو هستی ر

 )دو سیب کال 

 انداینک به سرخی نشسته                

 و دو گنجشک بیقرار

 مسکوت                         

 به دوردستها                                

 کشند!(بال می           
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 معاشقه

 

 

 معشوق من

 اغ همسایهست از بگلی

 که هر صبح 

 کنمتیاق سالمش میبا اش

 و هر غروب

 در خستگی کار و شتاب زیستنم

 گذرمبا حسرت از جوارش می

 و به امید دگرباره دیداری

 در چاردیواری که از آن من نیست

 روم.به خواب می
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 از این فصل

   

 

 دختران

 شانهای گلگونبا گونه

 های گنگ فردا راکوچه

 هراسان                             

 کاوندمی                                     

 وندر تشویشی سخت

 هاشانچشم

 پر اشک                

 هاشانقلب

 از دغدغه               

 شودپیر می                       

 چندانکه دستهای عاشقم را

 گویی                                    

 شانتهای خشکیدهبا دس

 پیغامی

 و پیوندی          

 نیست.                     
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 بازگشتبی

 

 

 آن رفتن

 ای زیبا

 هنوز در خواب همراه من است        

 روزی که هر یک از ما

 ای پر اشکبا دیده                         

 .بر یاغی اسب اجبار نشست                                       

 های شعرزان پس همه گلغنچه

 در جان من خشکید و مرغ عشق                          

 با من دگر همنوا نگشت

 حتی کالغ انتظار

 در کشتزار ذهن من قارقار نکرد

 از چشمان من اما هماره دو جویبار

 هر شب به گاه خواب

 تا دوردست اشتیاق                     

 ترا بهانه شد                                        

 وین بستر ترم از آن دریا بگشت.

 

 در هر سالم به دوست

 ر به گلبا هر نظ

 شود دلم:غوغا می

 رودبا تو چه می»

 بازگشت بی                 

 «هات!شیرین باد لحظه                            
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 انسانیت

 

 

 نه یک چاردیوار

 نه یک سنگ

 ای نیز؛هو حتی آجرپار

 دانه شنی باشیم

 _کوچک و خرد               

 بطی انسانی.ابرای بنای رو
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 با برگ در باد

 

 

2* 

 

 اندها گر بستهدرها و دریچه

 چشمها و چراغها گر خاموش

 ها گر تلخندگفتنی

 تبسم و زیستن در این مخمصه گر نامفهوملبها بی

 ازیم!هامان رستن آغبیا ما بشکنیم، بگذریم، با قلب

 من اعتمادم

 آغازم...گل زردی می با

 دستهایم این...

 تو نامت چیست؟

 دستهایت کو؟

 

 

3 

 

 گفتم:

 برای دوستی »

 بنام گندم

 بنام گل

 مگریز دختر، مرو در این غبار؛

 «کنند!اینان تبسمت از لب تبعید می

 

 دختر به وسوسه دهان گشود و پریشان گفت:

 «...داشتن! داشتن!»...
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 گفتم:

 گاهت اما از شبنم استن»

 دستهایت از ابریشم

 «همین تبسمت اعترافی به بودن و شکفتن!

 

 آهنگ گفت:دختر به وسوسه دهان گشود و بی

 «...داشتن! آری، بدین سبب... داشتن!»...

 

 گفتم:

 های شالیترا بنام خوشه»

 بنام راستی

 بنام گل

 درنگی آخر، زیستن را اندیشه کن

  ؟رت در پیشروستچندصدهزار بهار عمر مگ

 باش!

 بزی!

 بخند!

 مگریز دختر، مرو درین غبار!

 «کنند!اینان بهارت از طبیعت تبعید می

 

 تردید گفت:دختر به وسوسه دهان گشود و بی

 خواهم باشم.نه، نمی»...

 «...داشتن! ...داشتن!

 

 گفتم:

 وجودت را»

 اما              

 «کنند!از عشق خالی می                
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 گفت:

 خرندشهر به گزاف می ام دراینگونه»

 «...داشتن! ...داشتن!

 

 گفتم:

 خدای را »

 اینک حاجتی            

 اند با تو چه کرده

 دختر                     

 «؟ایچرا چنین پژمرده

 

 دختر به وسوسه دهان گشود و پریشان گفت:

 بارداز دستها هنوزم هزار هنر می»... 

 رم...آوبه چنگش می

 «...داشتن! ...داشتن!

 

 گفتم:

 ترا به صبح»

 به شمع

 به لبخند کودکان قسم

 مگریز دختر، مرو درین غبار!

 «کنند!حتی همه زیباییت از چشم تبعید میاینان 

 

 دختر ابرو درهم کشید و مغموم گفت:

 چنین پیشترها بودم»... 

 خواهم باشمسالهاست نمی

 م نینداز!هایکنی، به یاد گذشتهغمگینم می

 باید بروم



 93 

 «داشتن!...داشتن! ...

 

 گفتم:

 بنام نان»

 بنام آب

 دستکم تبسمی بر لب آر، دختر

 ببین چقدر حقیراست"...داشتن" در برابرش!

 گریزی کی، کجا آخر چاره بود؟از خویشتن

 باش!

 بزی!

 بخند!

 بیا این گل... این دستهایم... بگیر در دشت قلبت اعتماد بکار!

 ترا به گل، مرو درین غبار! مگریز دختر،

 اینان

 ترا     

 مرا        

 مسیح را            

 «کنند!مصلوب می

 

 دختر

 بیمار لبخندیش بروی لب دوید

 نگاه شفافش به نگاه اشتیاقم نشست

 دریافت کش عاشقم

 پس لرزید و به وسوسه دهان گشود:

 خالِی خالیم»

 تو باش

 روممن می

 «...داشتن! ...داشتن!
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 نون تنها دوباره این منماک

 پاپوش جوانک سالهای پیش_بی                  

 _نادار شیدای دربدر                  

 کاندر سکوتم

 با هرچه گل، گیاه، جنگل، درخت، در سخنم:

 دوستان»

 آن دخترک، همو که نگاهش با نگاهم آشنایی داشت

 دیریست تنها درین سرما به ویرانی رفته است

 اید؟ندیدهاو را 

 کسی از شما

 داند آیانمی                  

 «اش کجاست؟خانه                                

 

 خبرنددوستان همه از او بی

 دوستان همه کالم تأسف بر لبند

 کشم:ریزان بانگ بر میمن اشک

 ام کنیدیاری»

 دوستان              

 !ام کنیدیاری                       

 لبخندهایش را عاشقم

 خواهم...می

 «خواهم بیقرار چشمهایش را به تصویر کشم!می

 

 * به دلیل همخوانی سبک روایت با شعری به همین نام 

 گذاری شده است.در مجموعه شعر"سخن بگو وطن!" شماره
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 انسان جاریست

 

 

 خود اگر هیچیم 

 و تهی                   

 ایمهر عاشقانه زمزمه از                        

 باغ را قضاوت نکنیم

 گل را بد نگوییم

 هنوز خون اعتماد 

 هاستبا غنچه                    

 در شریان حیات.                                    

 خود اگر هیچیم

 و تهی                   

 ایماز هر عاشقانه زمزمه                          

 آلود نکنیمآب را گل

 عشق را بد نگوییم

 ماهی خوشبین است

 انسان جاریست

 از حقیقت                 

 به گل                            

 تا به وجدان من و تو                                

 یا که به خویشتن

 شاید حتی به خدا.

 

 با توام

 نصیب چو من از هر چه نسیم هستیای بی

 یچیم و تهیخود اگر ه

 ایماز هر عاشقانه زمزمه                            
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 روشنی را انکار نکنیم

 انسان را زشت نشمریم

 حق با غنچه است

 تولد زیباست

 وین پیر فرسوده خاک

 ها از سینه بیرون خواهد داد.باز فردا بس رستنی

 

 ها را به نازایی محکوم نکنیمرستنی

 گل را بد نگوییم

 زشت نشمریمانسان را 

 خود اگر هیچیم

 و تهی                   

 ایم.از هر عاشقانه زمزمه                           
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 سفر لطیف

 

 

 لیوانی شراب

 اندکی موسیقی

 چشمان مشتاق تو

 و دل بیقرار من؛                        

 با گل سرخی در دست

 روم.به سفر لطیف تن تو می
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 شخم زنان

 

 

 یک قدم

 هاشان اگر بگذریمتنها یک قدم از خیابان واقعیت

 آغازیمسرکشی می

 و به جنون                           

 محکومیم.                                         

 پا به پاشان

 باری، حتی همراهشان

 اگر قدم برداریم                             

 در پندارشان

 انیمدشمن              

 هماره در رقابت و ستیز.                          

 

 توان بودهواخواهی بیمارشان می

 و زندگانی را

 توان دید.با چشمانی بیگانه می

 قدمی دورتر از اینجا

 باری، آنسوی دیگران

 تویی

 و       

 من        

 با دستهایی گرم

 جانهایی در آرامش            

 و وجدانی بیدار                         

 زند.که زمین هستی را شخم می
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 بزی، دوست من!

 ات!بارور باد سرزمین اندیشه
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 اشراق

 

 

 خوبان

 اندسالها در این اندیشه بنشسته

 اندکه کی، چرا و از کجا آمده

 سالهایی نیز به جستجوی معمای خدا

 عمر را

 به عبث        

 اند.سر کرده                 

 من بدم

 باشد؛          

 با اینهمه  

 عدل و نان          

 برای همگان                     

 جویم؛می                                   

 گاهی

 بافمی زیباُرخی فلسفه میو لب و سینهدر چشم 

 در گل

 یا که در لبخند اشتیاق کودکی

 اما                                     

 روم.ار یکی واال میه دیدهماره ب
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 بگذار بین ما بنفشه بروید!

   

 

 دستان تو 

 گرم است             

 و مهربان                        

 بهاری و                                  

 بگذار بفشارمش

 دختر                      

 بگذار در سینه بفشارمت!

 

 چشمان تو

 تنها زیبا نیست

 کندسرت و دغدغه مدام در آن طوفان میوج حمموج

 هایت را بر هم آرپلک

 بگذار وحشی اسب حسرتهایت را رام کنم

 دختر                                                     

 بگذار آرامت کنم!

 

 گسیوان تو 

 ساده است

 غامضی همه هستی

 اما                           

 در اوست                              

 بگذار به نوازشش گیرم

 دختر                             

 بگذار به نوازشت گیرم و از اسرار خدایانت بگویم!
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 لبان در تشنّجت

 انددرین برهوت دروغ ترک برداشته

 دختر                                           

 یی؟آهای گس اینان را به ترنم میرانهچرا ت

 بگذار ببوسمت

 ای برویدبگذار ببوسمت تا بر لبت بنفشه

 دختر                                                  

 ای بروید!بگذار بین ما بنفشه
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 تصویر

 

 

 ی این تیره شب زمستانیاز پشت پنجره

 دو چیز شتابان در گذر است:

 یکی عمر

 و               

 خوشبینی من.دیگری                 

 

 ای اماحس غریب و کهنه

 در این سرما

 ور است:در جان من هنوز شعله

 اشتیاق اندیشیدن به تو.

 

 تو 

 در کدام صبح

 ها خواهی نشست؟بر سبزه

 خواهم آن صبح بر خاک باشممی

 تا شبنم بارانت شوم.
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 باید بروم

 

 

 می پرسند:

 ای چین بر چهره آورده»

 سپیدموی مرد

 «؟ت زیبارویی در دست نیستچرا هنوزت دس

 

 دوان

 به جستجوی بستری      

 در باد                               

 گویم:می

 در این سرما»

 عشق را

 چندان بازاری نیست

 باید بروم

 دستهایم خالیست.

 «دستهایم...
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 تفاهم سپید

 

 

 رود

 ی من استخانه     

 آسمانم

 سقف         

 مقصدم

 .دریا         

 جمو

 بستر من است     

 نفسم

 آب         

 آبیانم

 آشنا.      

 برکه

 جریانی ساده است     

 پا و بس زیبابی                 

 در دوردستهای خاطر من.                              

 

 نشین!هی... برکه

 ات ناپیداتو کاندرین انبوه آدم و آهن تنهایی و خانه

 خیز

 آهسته     

 به لب رود              

 بیا                          

 و دلت را

 با مهربانی           
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 صفایی بخش                       

 کاندرین گستره گمنامان با رود هماوآزند

 تنهایان از ستیز مضحک همنوعان فارغ

 های دوستی سرشارنداز ترانه

 هر کالم

 بوسه است         

 هر نگاه

 غوشآ          

 هر تبسم

 عشق            

 ست سپیدو خوشبختی تفاهمی

 ی منی تو، درهبینابین دره

 گرددکه به پل شگفت ما ختم می

 خواند:و صدایی که بیدرنگ می

 رود»

 ی من استخانه      

 آسمانم

 سقف        

 مقصدم 

 «دریا...          
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 تجزیه

 

 

 درخت نیاز را

 هرس                

 خویشتن را هرزگیاه

 کنم؛ی چشمانت وجین میدر مزرعه

 نهیمژه بر هم می

 شومنارسیده درو می

 و از انسانی

 به انسانی               

 دیگر                            

 گذرم.عاشقانه می

 

 

 ام؟آه، کجا تجزیه نگشته

 های وجود من نزد چه کسی باقی نیست؟ذره

 ؟های من کجاستشاخه
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 مانکرنگین

 

 

 سکوت کن!

 سکوت کن!

 سکوت!

 

 باشان مرو!

 شان باش!بی

 تحمل کن و چشم بر این همه بدل ببند!

 رها خواهی شد!

 رها خواهی شد!!

 کمان خواهی دیدرنگین

 عطر موسیقی خواهی بویید

 آواز گیاهان خواهی شنید

 های روشن رودو زمزمه

 را هایتوهم                         

 خواهد بزدود.                                    

 

 سکوت کن!

 سکوت کن!

 سکوت!!
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 توسکا

 

 

 توسکا

 مان را توسکای جوار کومه

 اینک                                 

 سخت دلتنگم؛                                      

 ریشه در نهر، شاخه بر آسمان

 .کشیدمیبا رزی پیر بر جادوی فقر قریه قد 

 

 توسکا

 توسکایی که هیمه بود

 یار بود

 امان بود.

 رز

 رزی که روز را

 شدیای دیگر میای به شاخهش از شاخهبه جستجوی

 و سپس

 ُخردانه کودکی گرسنه با سبدی انگور

 نشست.ی خالی میمتبّسم بر سفره

 

 توسکا

 مان راتوسکای جوار کومه

 اینک...                                 
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 :ر چهارمدفت
 

 

 

 

 

 

 

 

 آنسوی مرز راستی

 

 

 

 

 

 مجموعه شعر

 ی.ک.شالی

   1374 تاریخ انتشار: بهار
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 پیغام

 

 

 قرارخاموش و بی

 در ارتفاع شب                

 ام،مسکن گزیده                            

 از صبح پیغامم نیست.
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 لبخند

 

 

 شهر سپید دوردست

 شهر سپید دوردست

 و بیرنگ با بناهای برفی

 اشو آدمها و عروسکهای آهنی

 ترا

 در حجم عجب   

 معلق                    

 و مرا

 در لبخندی فلزی       

 سازد.منجمد می
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 دلتنگی 

 

 

 بودهمه دیوار توان گذرم میکاش از این

 آنکه رخصتم دهیبی

 _یا که خبردار شوی                    

 بدست بگرفته قلبم

 دوان

 اندو     

 بسوی تو          

 آمدم!باز می                      
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 نازایی

 

 

 دختر»... 

 بروی من

 ورنه به گل بخند          

 «بهار است و حس رویش و ... شکوفایی!

 

 نه تو»

 نه خدا

 نه گل

 نه گیاه

 حالیا هیچکسم به دل راه نیست

 امچرا که آواره

 «وندرین جهانم وجبی جا نیست.
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 تنهایی

 

 

 هیچ عشقی

 به نام تو نیانجامید               

 چندان که هیچ شعری

 به کام من                

 _نفرین بر این بخت

 دختر!                       

 نفرین بر این بخت!

 

 هیچ دستی

 بایست__آنسان که می         

 با دست تو

 یکی نگشت              

 هیچ قلبی

 با قلب من             

 _نفرین بر این بخت

 دختر!                       

 نفرین بر این بخت!

 

 ... و همچنان تو

 تویی                   

 و من

 منم      

 و ما           

 در تب تنهایی.

 _نفرین بر این بخت
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 دختر!                       

 نفرین بر این بخت!
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 تمدن

 

 

 هی... گمشده، نگاه نکن!

 نامندکه تمدنش می در جنگلی

 اتچشمان خشکیده

 هنوز                          

 با کالم رهایی                               

 گردددر اشک غرق می       

 و تنت

 در حسی غریب و لرزان و گرم       

 شود.مواج می                                

 طراوتا

 طراوتا بدین زیبایی

 قیر به تفکر بر سطحی که خویش راو تف و تح

 آزاده و رها

 یابد!می            

 

 و...ق

 ستمایهچه بی

 انسان                     

 ی قومشُپرافاده وقتی که رفاه

 از غارت گرسنگان                                 

 گرددکسب می                                              

 اشر فرهنگیو شاهکا

 صدور سمع و سالوس و سالح است!

 

 هی...
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 آستین باالزن

 ی بند راو اثر کهنه               

 بر دستانت                                     

 تماشاکن                                                  

 از همینانست

 از همینانست این زخم.

 قطره

 قطره      

 نه             

 دریا

 دریا     

 گشتگانتدر غم گم         

 اشک را

 مجالی ده          

 و انسانییت را 

 بر دیوار تمدن                 

 تف کن...                             
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 پژمردگی

 

 

 با من از بهار آرزو

 گودگر ن                    

 ی چشمانم نظرکنبه شط خشکیده

 ای گل                                             

 دانیتو می

 دانی حس پژمردن چیست.تو می
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 نشیب

 

 

 شبنم، گل

 افقروشن

 خواب بلوغ

 و بال             

 و بال                  

 و حس وسیع پرواز.                       

 

 وه...

 اند!ی هم نهادهچه دلنشین تن به تن و شانه بر شانه

 گواراشان!

 ها!گواراشان شادی لحظه

 

 خواب بلوغ من

 کابوس قفسی هزارساله بود

 چشمان من

 همیشه شبنم              

 نه به گل                                 

 که به زخم                                         

 و حس پرواز من

 فریاد

 و فریاد      

 و فریاد:              

 کدام دست به کدامین گناه»

 مرا و کیشانم را با نشان بردگی بر پیشانی آفرید

 کمان
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 کشان کشان       

 قاره به قار                    

 عصر به عصر                           

 «؟برندبه غارت می                                      

 

 پرواز من

 همه این بود         

 رواز من همه این بود.باری، پ

 

 امو اینک به تمامی در سکوت به اوج رسیده

 منم

 های بادو زوزه     

 چه شیب تندیست

 راه خاک!                       

 چه شیب تندیست

 راه خاک!                       
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 گندمزار

 

 

 تا بیقراری خورشید

 یکی لبخند                    

 استمانده                                

 باید به یاری گندمزاران رفت!
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 اشک

 

 

 اوج ناکامی من است این ...

 اوج ناکامی من است این ...

 های بیقرار._اشک                       

 زمان

 در قفس تنهایی به بند آمده است

 گویی                                     

 و انسان را

 انگار             

 با شیطان عداوتی نیست!                  

 خدای را

 ستبا زشتی چه سودایی           

 اینک                                            

 ؟زنندعدالتی لبخند میکه رسوالنش به بی

 اوج ناکامی من است این ...

 های بیقرار!_اشک                         
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 چاره

 

 

 کنمگاه فکر می

 تر این بودانسانی              

 شاید                                   

 ی دنیاکه انبوه گرسنگان حاشیه

 زدنیدر چشم بهم

 ناگهانی و کوتاه                     

 شدند؛ی هستی حذف میاز عرصه

 آنگاه

 ساالران و سیاستمداران عزیز راسرمایه

 مجال این بود

 و سرمست خاطرتا آسوده

 شان راهای شرابگیالس

 به سالمتی انسانیت                         

 سرگشند.                                                           
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 قیدیبی

 

 

 وحشی و شاد

 آییاز بلبشویی تاریک می

 و مرا                                 

 در تنگنای روشنم

 کنی.تار می                      

 

 آسمان لبخند تو

 از ابر آه چه کسی است

 تاریک؟                               

 ؟از ابر آه چه کسی
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 آنسوی مرز راستی

 

 

 آنسوی مرز راستی

 _دروغ                 

 ست.زندگی

 آنسوی مرز دوستی

 _ستم                 

 سرورییست.

 آنسوی مرز مهر

 _مکر              

 کام است و عیش و ... مرگ.

 

 من از این سویم

 از این سویم ...

 ریشهبی             

 پیوند بگسسته                  

 با بغض جامد لبخندی                         

 به وسعت تردید.                                        

 جهان در قلب من است

 دریا در چشمانم.

 ک پای من استجنون خا

 جبر دیوارم

 وندرین سیاهی

 آب در هاون و                 

 سایم.سر بر سنگ ستم می                       

 شومفریاد می

 و شعر                  
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 قطره                          

 قطره                               

 ی کبوتری از نای ببریده

 که ز سهل یا دروغ                        

 نامیدسمبول صلحش می                               

 در هر دمم جاریست.       

 آنسوی مرز راستی ...
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 نیمه

 

 

 دریا 

 و راه      

 و رود            

 اندبه نیم رسیده

 _آه، چشمان روشن من نیز.

 

 ... و همچنان

 ای یکسرهبه تمامی در امتداد جاده

 رومسربلند می                                

 مقصدم پیدا نیست!

 مقصدم پیدا نیست!
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 راستی

 

 

 دنیا دروغ

 من دروغ

 تو دروغ

 ایم.ما با دروغ زنده
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 خاموشی

 

 

 خاموش

 شب         

 خاموش

 شهر         

 آه، آسمان را مگر هیچ ستاره نیست؟

 خاموش

 لب         

 خاموش

 چشم        

 را مگر فانوس دل در خانه نیست؟انسان 

 خاموش

 عشق         

 خاموش

 داد         

 ؟خدای را مگر رسولی بیش بر این ویرانه نیست
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 میراث

   

 

 از تو برای من

 جز اشک                 

 بنمانده است                             

 ای حس گذرای زیست

 ی شیرین دلبستنای وسوسه

 نامت

 وش باد!فرام      
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 بهاری

 

 

 رنگ!خوش»... 

 خوش نگاه!      

 «شیرین و شکرسان تبسم!      

 

 های دلشاد بهاری_وسوسه

 باری،  

 های دلشاد بهاری!_وسوسه  

 

 من سکوتم

 ای خوش              

 مرا بشکن!                          

 من شکستم

 برپایم کن                  

 و کالم را 

 به من            

 مرا

 به عشق      

 عشق را

 به تو و توهایی که ناکام آفریدگاران منید       

 بازپس ده

 تا به رنگ تو بنشینم

 با نگاه تو ببینم

 و با لبانت به جهان

 _مرداب جهل و جنگل جنون انسان_              

 لبخند زنم.
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 های دلشاد بهاری_وسوسه

 باری،  

 !_های دلشاد بهاریوسوسه  
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 سخن از ویرانیست

 

 

 مردان حادثه

 هاشانپا در رکاب اسب

 های دور گریختندبه افق                            

 و ماندگان

 محبوس            

 در ارتفاع خویش                      

 اند.افسار بودن بسنده کردهبه عبث

 

 نگاه کن!

 از یاغی اسب تاریخ در این مه

 نیست نقش نعلی پیدا

 و پابرجایی انسان

 شود!در "من" بزرگی به وسعت خودخواهی تعبیر می

 

 گذرماز خود می

 افتان 

 و خیزان       

 آیمبه دیدار تو می                 

 دهمو لرزان دست دلهره به دست تو می

 آغازیتو متعارف از "من" می

 شوم؛به تو خیره می

 وای...

 چشمان یکی گرسنه را

 اندی تو کاشتهانهدر چشمخ

 و یکایک اجزای جسم مردمان جنوب را
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 کنند!در بازار شهر تو حراج می

 

 برموحشتزده به دیوار تو پناه می

 نالند.استخوانهای آجرشده از درد می

 پرسیاز حال من می

 گویم:می

 چه حالی، چه حالی؟»

 «روند!در شهر همسایه با چنگ و دندان به شکار یکدیگر می

 دهی و گریزان از فاجعهن میسر تکا

 بالی.به خوشبختی کوچک خود می

 

 کنمخدای را در چشمان تو جستجو می

 گوید:ی تاریک یکی میاز دو آینه

 سخن از ویرانیست!»

 «سخن از ویرانیست!
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 فتح

 

 

 ... آنگاه

 جنوب

 جنوب ناآگاه

 جنوب محکوم

 جنوب فرمانبر

 شانه خالی خواهد کرد:

 نه!»

 دیگر نه خدا

 عیسی نه

 و نه کارل کافر

 نان!

 «نان و ... حقوق به غارت رفته!

 

 چاره را

 شمال خواهد دانست         

 _پیش از آنکه این سیاره را

 نهایتی                           

 باری، مصیبتی                             

 در بر گیرد._                                      

 جنوب 

 بر خاک خواهد شد!         

 جنوب

 بر خاک خواهد شد!!         

 و شمال

 شه بر حقیشمال هم
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 همیشه بر جا

 همیشه زیبا

 آخرین فتح خویش را به چراغانی خواهد نشست.

 

 فتح:

 دیگر مرا به تو

 ترا به من

 انسان را به انسان نیازی نیست.

 فتح:

 دیگر مرا به عشق

 ترا به عاطفه

 ازی نیست.اجتماع را به صداقت نی

 اشیاء و اشباح رونقی سرسامی خواهند یافت

 دانش تا فراسوی مرز هستی اسب خواهد تاخت

 کلمات معنایی نوین خواهند داد

 آنگاه اگر کسی با تو کالمی از عشق بر زبان آورد

 یعنی که به خونت تشنه است

 وگر یکی از مردن گفت

 یعنی که نیاز روح و جنس خویش را

 در اشیاء

 در اشباح

 در دانش

 جوید.می

 

 فتح را

 باری،         

 حدیّست                 

 _گرچه تزویر، دروغ، ستم و سرکوب را هرگز این نه!_
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 زان پس

 شمالیان مسرور

 صبریهاشان در بی            

 ی سر یکدیگر از کاسه                    

 دشراب سعادت خواهند نوشی                             

 و به شکار هم خواهند پرداخت.                                     

 دیگر کسی به مسحد و معبد و... کلیسا

 راه نخواهد جست

 ور نه این شد

 آنگاه شیطان را به ستایش خواهد ایستاد

 شیطانی که در خودخواهی من و تو خانه کرده است

 در خودخواهی من

 و                          

 تو.                            
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 :دفتر پنجم
 

 

 

 

 

 

 

 

 محبوب من، ای خاک!
 

 

 

 

 

 

 مجموعه شعر

 ی.ک. شالی

 1370تاریخ انتشار:بهار 
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 هیچ گلی زیباتر از لبخند تو نیست!

 

 

 عشق

 لذتی است        

 موهوم                      

 بستهنقش که زوج زجرکشیده و زنگار ناکامی بر چهره

 اد رانوز

 کند.بدان مأنوس می         

 سعادت

 نسیمی است        

 مطبوع                         

 وزد.که هرازگاهی بر سبز احساس انسان می

 و سکوت 

 غمی است           

 وسیع                          

 که با بالهای بلند مرگ

 بر زالل آب جوبار رؤیاهایی گرم

 شود.منتشر می                                 

 زندگانی

 باری          

 شبنمی است              

 پابی                                

 بر برگ                                      

 و مرگ

 فروپاشی شکوفه است        

 از شاخه                                   

 به خاک.                                            
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 شعر

 اعتراضی است      

 بدین فروپاشی                         

 وگرنه، احساس عصیانی انسان عصر تنهاییست؛

 آینه است

 نه رهایی!            

 در صدفش

 _این بلور اشک من!_            

 به خود نگاه کن

 هیچ گلی زیباتر از لبخند تو نیست

 انسان!                                        

 بگذار با لبان تو بخندم

 به خلقت جهان

 به خدا و شیطان

 ای نیست.چرا که زیشان جز ستیز و شر و مرگ معجزه

 نه!

 نوزاد نابکار عشق را

 به انس با نسیم سعادت             

 ای نیست.وسوسه                                  



 142 

 نقش

 

 

 زنمبا آینه پیوند میآه را 

 کالم را

 با سنگ،         

 تا که این دفتر خالی

 رنگ__این زندگی بی         

 نقش آن گمگشته به خود گیرد

 که شبی مرا

 در خویش                 

 هابه شعله                        

 افکند.                                       
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 ی تبناکترانه

 

 

 نه بودمتش

 خسته شدم               

 نشستم                                

 باران تالش

 تمامی تنم را             

 در بر داشت.                             

 تو آمدی

 با تنگ آبی          

 در دست                       

 و مالمتی

 در موج نگهت.            

 

 ها بودمی دریامن تشنه

 ی گرمی دست تو و دست همه آدمها.__تشنه

 لیک، دریاها و آدمها

 با تو                        

 از من                             

 گریختندمی                                   

 کردندو مالمتم می

 که سوار توسن احساسم.

 

 تر شدمپس، خسته

 خشکیدم و خاکستر گشتم

 تنم با بالهای بادو 

 ذره ذره                    
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 به سرزمینی اینسان سرد                        

 افتاد.                                                        

 شومزاده می

 سانققنوس                 

 از خاکسترم                                 

 خیزمو بر می

 ام.های تبناک تشنگیبا ترانه          
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 شمع سوخته

 

 

 پناه نبود

 پناه نبود

 کرده آسمان کبودو به زیر اخم

 پگاهی

 گشودی پرشکستگان نمیپنجره

 پرخاشی یا که شیونی

 ربودخواب شب شوربختان نمی

 و خیابان

 در آمد و شد شحنگان         

 سرور.سرد بود و بی

 

 هد من داری، ای دوستآه، اینک طعنه بر کدامین ع

 که پناه نیست

 پناه نیست

 ایو پروانه              

 شمع سوخته را                         

 کند.طواف نمی      
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 سنگواره

 

 

 دیگر به پشت پنجره

 ی مأنوس بیقراریهای منپرنده

 کشد.بال نمی                                   

 سار قلب مندیگر به چشمه

 ی فالتگوزن خسته

 زنان به جستجوی آبلهله

 رسد.از راه نمی                              

 پرسد کسی ز حال مندیگر نمی

 کسی خبر نمی دهد ز یار من

 گویی همه به چتر سیاهی اندرند

 وندر خیال خام خویش

 های زیستنواژهگل                       

 .سپرندی تنهایی میبر سنگواره

 

 اینک منم ز عشق به تب

 اینک منم سوال زندگی به لب

 های شب!ام و سایهمن مانده

 های شب!سایه                 

 های شب!سایه                 

 آه، عاشق، ای تنها

 ای همیشه در گذر!                

 آه، تشنه، ای شیدا

 ای گوزن دربدر!              

 ای پرخطر!ی پروازهآه، ای پرنده

 آلود آب جوبار زندگیدر گل
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 به تاالب توهمناک و گوگردگون غم

 _سد ستم_                           

 تو در منی

 ایو با من زنده            

 اتو بر پشت پنجره                   

 کشد.پرنده بال نمی

 کشد.پرنده بال نمی
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 سؤال

 

 

 کجایم

 اندیشمچه می

 کدامین قله غنوده استغرور گرمم بر 

 چه دارم در بر

 چه با من مانده است

 سازد؟چه کسی، چه کسی درد هجران مرا شعر می

 های فاصله)کوپه

 در اتصال قطار شتابان زمان

 گذارندم با داغهایمگذرند و میمی

 ام.(یابم که از یاد رفتهدر می

 

 به چه کارم

 بینمچه می

 جویمچه می

 ورزنداز چه غفلتم می اینانی که خواهانشانم

 به کجا، به کجای زمان در تعلیقم؟

 های فاصله)کوپه

 در اتصال قطار شتابان زمان

 گذارندم با داغهایمگذرند و میمی

 امیابم که پیرگشتهدر می

 پیش از آنکه جوانی آغازم.(

 

 لنگان لنگان

 آیمی سنگی و سیاه شب میبه پشت شیشه

 کاران گریزانندشعله
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 شان.رگهای ُگرگرفته از پیگو گله

 ایستدانسانی می

 افتدانسانی می

 شودانسانی برپا می

 _با علمی در دست!_         

 و مادری برای جسد فرزندش

 یابد.جز حیاط خانه خاکی نمی

 های فاصله)کوپه

 در اتصال قطار شتابان زمان

 گذارندم با داغهایمگذرند و میمی

 ای مردن آغازیدمحهیابم که در همچو بحبودر می

 پیش از آنکه زاده شوم.(

 

 چه کسی مرا در عشق خواهد یافت

 شالی سبز برایم خواهد بافت

 یا که زخمهایم را نوازش خواهد داد

 امچه کرده

 کنمچه می

 امچه بوده

 چرا تنهایم

 و چرا، چرا گلهای اینجا فاقد بوی وتراوتند...

 ی یک نگاه و هزار سوالدر فاصله

 کاومهمسایه را می یباغچه

 اندگلها به زردی رفته

 برگها خزانند

 ایستدخون در رگانم می

 خشکدکالم بر لبانم می

 وندرین حیرت

 باغبان را             
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 به ناالیقیش                      

 کنم.نکوهش می      

 های فاصله)کوپه

 در اتصال قطار شتابان زمان

 الهایمگذارندم با سوگذرند و میمی

 ای ناجورمها را وصلهیابم که قاعدهدر می

 خواهم بدانمبا اینهمه می

 جایگاه آرامیدنم در جهان کجاست

 سهم من از طبیعت چیست؟

 _پیش از آنکه بر سنگ سر بنهم.(          
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 ی رهاییدر جزیره

 

 

 ام!رها شده

 ی کور دریای خاموشانام، در کرانهرها شده

 _مستان!                                             

 ام!رها شده

 ام، با زنجیر در تابوت احساس سیاه مرگستان.رها شده

 

 مارش رهایی من

 ُغرش نابهنجار "جنگده"هاست

 گذرندوقتی که در سقفی کوتاه رعدسان می

 کنند.و صلح را سجده می                                  

 ی دوردستهای آمادهآتش

 آذرخش رهایی من است

 ی زمینو صدای زنجیر تانکها و نفربرها بر ُگرده

 کنند.رهایی مرا تحسین می

 

 ام!رها شده

 ام، در گورستان امیدرها شده

 ی انتظاری سپید و به سرخی آغشتهپیچیده در مالفه

 شادی،بی

 سرور،بی         

 نوید،بی               

 ر.قرابی                    

 در فردای فرارست

 ولی

 انسان      



 152 

 به یاد آر

 رفتگانی را           

 که سرودشان سعادت تو بود!
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 وسوسه

 

 

 او نخواهد آمد»... 

 تو نخواهی شد

 امروزت

 دیروزست         

 فردا نیز؛                   

 خیز  

 ی لحظهبر چنبره     

 «بپیچ!                           

 گوید.ینه یکی میاز درون آ

 آرم:من بانگ بر می

 «انفجار قلب من نزدیک است!»... 
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 در غم تنهایی ما

 

 

 های عصیانی بارانزمزمه

 هاهای رعد و رقص غمناک قطرهعقده

 بر شیشه پنجره

 بارندکشان میکه شالق

 گوینداز ناکامی ما می

 مایی که دوگانه

 در برابر                  

 ایمایستاده                          

 تنهایی خویش را و اندوه

 کشیم.آه می                          
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 محبوب من، ای خاک!

 

 

 همیشه از تنهایی هراسیدم

 چرا که همزاد نامبارک مرگ بود

 و خاک سرد

 فراموشی               

 آورد.پدید می                        

 

 ردمهمیشه از مرگ گریز پیشه ک

 اگرچه زنجیرهایش بر پاهایم بود

 بایستو ناگزیر می

 در بندها                   

 آوای زیستن ترنم کرد.                        

 

 تن من خاکی

 دل من صافی

 های دلبستن؛و لبانم قرین ترانه

 اینچنین اغازکردم من

 با هر آنکه دستی به دستم داد

 هر که اندک آوایی

 از همرایی                     

 ی جستندر کوران جاده

 با من داشت.                            

 پا به پا

 دست به دست 

 و دل سرشار از احساس

 ره نوردیدم در هیاهوهای سخت و تلخ و دشخوار.
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 اماینک با دل دریده

 _وین سرودم که زندگی است_        

 از چه آرزو کنم

 کاندر سراب این شبم

 ی ستارگان سوی آسمان دعوتم کنندای ُسرهدسته

 امیا ازین زمین کاندران پاکباز زیسته

 به مسیر راه شیری شبم برند؟

 امبا سرود ساده

 بر سطور دفترم

 مرغ مغلوب انتظار

 قرار:کوبد بیبال می

 محبوب من، ای خاک!»

 ی من باش!خانه

 «ی من باش!!خانه

 1367ه آذرما                             
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 تهنیت

 

 

 خورشید صبحگاه

 با تو 

 از گذشت دیگر شبی موحش     

 فرساو طاقت                                 

 کالم تهنیت به لب دارد.      

 دست به سایبانی چشم 

 از آفتاب                        

 بر ابروان مبر!     

 چرا که او نیز 

 چو من              

 تو محتاج است.                به چشمان  
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 بیرنگی

 

 

 ها راقلب

 ساده           

 ی مستیدر یک لحظه                 

 سپارندبه هم می

 و از تنهایی                    

 رهند.می                               

 احساس را

 رشته رشته             

 ندبافبه هم می                       

 و عشق را

 روند.در لحظه به بستر می              

 و ساده، با کمال سردی

 گسلندهای الفت میبه ناگهان رشته

 شوند.گذرند و در گورستان ذهن گم میو از هم می

 صداقت

 شود.ایست که در جیب همه کس یافت میآری، سیاه سکه
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 جویش گنگ

 

 

 هانام

 ها و تلی از خاطرهها و چشمچهره

 شوند.ی ذهن تلنبار میبر هم شده و در خانه

 _چونان جوباران جوان به تاالب آمده._                                                     

 

 بهروزی

 جویش گنگی است

 که آدمی                     

 با خویش                              

 برد.به گور می           

 وهی از زجرهای زنده_با انب  

 و آرزوهای دست نیازیده._    



 160 

 شدن

 

 

 بی یا با تو

 دریا و آب و رود را خواهم ستود

 همراه با ستارگان

 در بستری سپید خواهم غنود

 سبز خواهم شد

 گل خواهم کرد

 عطر خواهم داد

 باغ را بارور خواهم نمود.

 

 بی یا با تو

 همچنان با رود خواهم بود

 گفت سالم ...ماهیان را خواهم 

 و مرا بازخواهند شناخت

 و سخن آغاز خواهیم کرد

 سخن از دوستی دو ستاره در موسیقی آب.

 

 بی یا با تو

 های گمگشته خواهم زدودی عشقغبار از کومه

 خواب صبحگاهی مراباز شیرین

 های رمزگون مادرم با گنجشکان خواهد ربودزمزمه

 صدایی خواهد گفت:

 پسرم تب دارد»... 

 تابی کرداز غصه سراسر شب را بی او

 خشکسالی 

 «است...حتی شیر از پستان گاوهامان خشکانده
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 من مصمم برخواهم خاست

 ای برخواهم داشتتوشه

 داسی به کمر خواهم بست

 لبکی به لب خواهم بگرفتنی

 و گاوهای گرسنه را به چراگاهان ُپرعلف خواهم راند.

 

 بی یا با تو

 ن خواهم گشودگره از کالف بخت دخترا

 نعل گردنکشمو سوار بر اسب نقره

 تا دورترین آبادی خواهم رفت

 زنبیل زنبیل شادمانی به والیتها خواهم برد

 دجوان را لباس دامادی خواهم پوشانهای هموالیتی

 و شادمان آوا خواهم داد:

 آهای... مردم»

 «ده باال، فردا عروسی ستاره و مهتاب است!

 

 بی یا با تو

 ستان خواهم رفتبه انار

 ی دهکده را با قلبم چراغانی خواهم کرد.و غروب غمزده

 بی یا با تو

 ی بنشسته در حوالی جنگل خواهم گفت:خستهبه آن تن

 زن!آ...ها...ی نی»

 نوای نی توام زایید...

 بس کن از غصه زایاندن!

 اگر سرشت نی با غصه همزاد است

 برده است یا هر مرد نشاط را نوای نی به دور از ره

 تو این قصه، این غصه، این نی، این سنّت

 بزیر پا نه!

 بشکن!
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 بشکن!

 «بشکن!

 

 بی یا با من

 زاده خواهی شد و ابر را خواهی خواند دشمن

 ستم و سیاهی و بند را بیش تجربه نخواهی کرد

 شعر خواهی گفت

 شعر خواهی ساخت

 با شعر شادمان خواهی زیست.

 

 بی یا با من

 خواند گل انسان را خواهی

 عشق را رود روانی خواهی دید

 زبانی نو خواهی یافت

 با ماهیان سخن خواهی گفت

 سخن از آب، از دریا

 ها آمیزش کرد.سخن از شهاب رخشانی که شبی با آبی

 

 بی یا با ما

 پرچمی از زیتون برخواهند افراشت 

 غمی جز غم غربت خواهند داشت

 خواهند شد

 خواهند بود

 خواهند زیست

 ن از خویشتن میراث خواهند گذاشت.و شد

 بی یا با تو

 بی یا با من

 بی یا با ما

 آنها!
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 آنها!

 آنها!

 1368مهرماه                                    
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 پیغامی بفرست

 

 

 آیدپاییز می

 شودو پیری زودرس آغاز می              

 و سیاهی ابر

 ی آفتابی اندیشه رازمینه

 کند.تار می                                

 گستردمه دامن می

 های احساسو جرقه

 ی به افق در گریزتاپ تشنّجناک پرندهبا تپ

 پیچد.در سیاهی می                            

 کودک فردای من

 ی ناآبادم آمدهدوان تا کومهدوان

 با اندکی مکث                        

 بازگشت آغازیده                            

 شود.و در جنگل خاطرم گم می                              

 ایستاده در فردای بلوغ آه، ای سرفراز

 آیندزیبایی که از دستانت کبوتران بخت به پرواز می

 برای من از بهار پیغامی بفرست!

 برای من از نشاط پیغامی بفرست!
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 بمیری، ای شرم!

 

 

 ی الل احساسهادر البالی الیه

 آییمبه هم می

 ای و لحظه                  

 به یکدیگر                           

 شویم.خیره می                                    

 چه مؤدب، متمنی

 ی دوست داشتن و چه مهربان و شایسته

 توانیم باشیم!می                                      

 هامانلبلبخند بر 

 کند.شکفتن آغاز می                      

 آیددل به جوش می

 خواهد قدمی به پیش بگذاردمی

 خویش بگشاید؛                      

 ورزیمبا اینهمه هنایش، هراس می

 مانیمور میدر تاالب توهم غوطه

 گیردمان میشرم

 فکنیمسر می

 و به هم ناآمده               

 از هم                               

 گریزیم.می                                    

 بمیری!

 بمیری، ای شرم!

 که دل عاشق را

 ناشده                     

 رسوا                             
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 کنی.می                                   

 

 1368ییز پا                                   
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 امید

 

 

 به آب و آتش بسپارم!

 ای چو یک خورشید!ای زالل و به کورهبه چشمه

 بجوشانم

 ای شرمناک چون شراره

 شهابی                          

 که شامگاهی                             

 خیز گریزدر مرز مذاب و مرارت                                  

 شید و لنگان پاکشید.به ناگهان جو

 

 دریدهان، همانم هاژیده مردی که شب می

 و قطره

 قطره         

 خون خویش را               

 پاشید.های فاصله میدر کوچه

 زاللی و رخشندگی هنوز با من است

 شرم و هاژ و اندکی نیز تقصیر

 پس، بسوزانم!

 بسوزانم، ای امید!
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 عصیانی

 

 

 راه بگشاییدم!

 ی شعر!ییدم، اوزان خستهراه بگشا

 

 راه بگشاییدم!

 ی موسیقی!راه بگشاییدم، سیالبهای گمگشته

 

 انددریاها به خشکی بنشسته

 اندماهیان به قعر اقیانوس پناه برده

 های دود سرشارندها از فوارهقله

 باردستم از هر سوی می

 امنیازیدهو شادمانیهای دست

 یک به یک                                    

 در پریشانی                                         

 بازند.رنگ می                                                

 راه بگشاییدم!

 های ویولون!بخش سیمراه بگشاییدم، احساس گرم و هستی

 پیانو!آرامش ابدی جاری در                                              

 

 و شما!

 های لطیف خوشبخت!شما، دست

 های بانشاطی که جز خویش _چهره      

 بینید!_ی هستی کس نمیدر آینه        

 های رمانتیک عشق!شما بازیگران صحنه

 بوی!مشرب و شیرینشما، زنان اثیری خوش

 سال!شما، شاداب کودکان کهنه
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 خیال حال،_بالندگان بی       

 یران فردای دور!_پ         

 خط خانه تا مدرسهپیمایان خستهشما راه

 _دانشگاه                                          

 _کارخانه                                          

 _چند رؤیا                                          

 گیالس_چند                                           

 _چند آغوش!                                          

 شما فاتحان فردای گورستان!

 هان

 اینک      

 خاموش!          

 

 راه بگشاییدم!

 های خشکیده!راه بگشاییدم، مهربان چشمه

 راه بگشاییدم!

 راه بگشاییدم، ماهیان بر رود شوریده!

 

 بارندکپه فرو میها کپهبرف

 ها جاریستها و دیدهدست سرما در

 گیرنداشیاء شکل می

 شود.و زمین آبستن از نظرم گم می

 ؟کیم من

 ؟آیماز کجا می

 ؟کجایم

 ؟کجایم که زمان با من مسکین چنین به کین ایستاده است

 

 راه بگشاییدم!

 راه بگشاییدم، ترنم لذتبخش بارش برف، باران!
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 رعد یغرش صمیمانه                            

 ی بارز عصیان!ای نشانه                            

 

 1368زمستان                               
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 نسل مغلوب

 

 

 اندیشیدندبه مرگ می

 اندیشیدندبه مرگ می

 _پیش از آنکه باشند یا بزییند!_                  

 در آغازی که بهار بود؛

 و غم

 ی نامطبوع خویش راچهره

 هنگین رؤیاهای جوانشان نشاند.بر آ

 

 ی مغلوبنسل باشکوه، اما ناشکفته

 نسل مغلوب

 نسل مغلوب ...

 های... های... های...

 های پاییزی!__و ترانه                  

 

 هان، پدران!

 نه مرگ مبارک خویش،

 که ناکامی مرا

 تاب آرید!                  

 ید!تاب آر                             

 خواهمچرا که نمی

 انگیزتان بزید!خواهم نسل دیگرم با آوازهای حزننه، نمی
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 زمین، ترا نیز باید گریست!

 

 

 سیمایی هراسیده دارد

 اینک                             

 زمین                                   

 و رعد

 کند.ام حتی مقرر نمیلبخندی ساالنه

 اندزایستادهرودها از جریان با

 جوشندها گویی دیگر نمیچشمه

 ها رویان است.و هرزگیاه شگفتی در جنگل اندیشه

 زیبای من، بهار

 گیردگیسوان بلندش را از برف بر می

 گویدکنان خورشید را سالم میعشوه

 آمیزد.آنکه دریابدم، با تابستان میو بی

 

 زمان!

 چهار فرزند محبوب ترا

 سینه نیفشرد هیچ نسلی به تمامی در

 من نیز نیافتمش

 _جز زمستان که سیمایم بود!_               

 انگیزدبهار تو.... باری، باشکوهست، به رویشم می

 کاش!

 اش برگیرم!کاش، توان آنم بود تا به زنی

 

 ساحل 

 ستی ماهیان انبوهاز الشه

 کند.و دریا مرا به خشکی مزمن تهدید می
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 آه، من کیم

 ماهیماز تبار کدام 

 ؟بایستکه مغموم، عمر را با هراس تشنگی گذرانم می

 و بهار

 ات، زماناین دخت شاد و زاینده

 چه آسان،

 ؟رودچه آسان، به زردی می

 

 هان، زمین!

 _زمین مغموم!      

 _زمین زخمی!      

 _زمین آلوده      

 _زمین بیمار!      

 دهند تا ترا فراگیرممجال آنم ندادند و نمی

 اینم تاب آر و فراگیر مرا پس،

 اگر چه نیز ترا

 در این تعفن                 

 باید گریست.                                 
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 تاریکی

 

 

 انددرها بسته

 ها نیز!ها و پنجرهپرده

 ها خاموشندچراغهای و رابطه

 روشنایی نیست!

 روشنایی نیست!!

 

 آه...

 استدر این همه تاریکی، از چه زنده 

 اندیشدو به چه می

 او که شادی شامگاهش

 ؟تر استگاه شکنندهاز غم هر صبح
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 آواره

 

 

 امغریوی گنگ و به غربت آغشته

 غم "تامیل"، "کرد" و "آوراگان فلسطینی" 

 ام.ی سرنوشت گره بستهدر ُبقچه                     

 تنهایی شغل من است

 ها.ی بویناک دولتتحقیر، تحفه

 ن دیوار استجهان م

 خشت خشت آن تهدید

 اسف سقف و یأس حصیرش

 ی رؤیای من استدریچه بازگشت

 لوالیش. آزادی

 تختخوابم خاک است

 ام مه و تب و رطوبت و سرما.مالفه

 اممن آواره

 ی همیشه در شب و هماره چشم بر درگاه.تشنه
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 موج

 

 

 فراز، فرود!

 فراز، فرود!

 آه، دریای خروشان کدام عشق

 کدام عشق                         

 زند؟بین من و تو موج می

                          

 1369بهار                                     
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 با اشکهای اشتیاق

 

 

 گریخته از سیاهی

 به سپیدی برف

 به هم                   

 دل بستیم.                          

 نصیب از سبزیبی

 خی غروببه سر

 در لبخندی                   

 به هم                            

 پیوستیم.                                  

 وینک

 های اشتیاقبا اشک

 از هم                         

 گذریم.می                               

 چه کسی

 اما            

 از یاد                

 خواهد رفت؟                     
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 در حاشیه

 

 

 هیوالییست شب

 هیوالییست روز

 وقتی که در حاشیه از دیدگاه دل 

 کنی.به دیدن جهان خطر می
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 وهم

 

 

 کرده بودندچراغ را بر چارراه گم

 عشق معجزه بود

 ستودند!دروغ را می

 ستوند!!دروغ را می

 و انسان

 انگیزدر اسارتی وهم

 تر آمیخت.را با مشعل اوهامی شکننده رؤیای ُرستن

 من 

 اینک    

 منم         

 بر چارراه،              

 لنگان و پاکشان

 کفرگوی اوهام شما.
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 دیگر از عشق چه بگویم؟

 

 

 مبهوت و منگ و مات بودم

 در مرگ نامبارک میالدش                      

 و عشق را

 پیامبرگون             

 ایدر آیه                      

 گریستم؛های میهای                            

 و بندگان

 بندگان آفریدگارم را به گمراهیشان

 چونان شبانی 

 زده.بر گله گوسپندان گرگ                

 

 به ناگاه در برابرم متولد شد

 _با دستانی سبز و صمیمی

 دهانی سرشار از نسیم

 صورتی از گل

 انگیز و التیامبخش!_از شکوفه، خوابو چشمانی 

 

 آنکه بروم، آمدبی

 آنکه بگویم، گفتبی

 و خویش را

 به من سپرد              

 و عشق را

 در بازوان من گریست.               

 

 از آنش نشدم،
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 گریست.چرا که مرا می

 و از آنم نشد،

 گریستمش.های میچرا که های

 

 دیگر از عشق چه بگویم؟

 از عشق چه بگویم؟دیگر 
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 نهایت

 

 

 های غربت:شب

 های خستگی.شب                  

 های غربت:شب

 های هرزگی.شب                  

 های غربت!شب

 های غربت!!شب

 های سرگشتگی!_آه، ای همه شب

 نهایتت کجاست؟

 ای؟نهایتت کجاست، برای نقش نقطه
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 گذران

 

 

 هر غروب

 شومیمی میاسیر احساسی سمی و ناصم

 و با گذشت شتابناک دگرروزی سرد

 شب غربت را

 کشانآه                

 کنم.کاوش می                        

 راستی

 چند شب

 چند صبح

 چند روز از این دست

 از عمر من باقی مانده است؟
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 زمینی

 

 

 مسیح من

 های ستمهر لحطه در کوچه

 های فقرخانه                

 رختخوابهای تنگدستی               

 شود؛زاده و مصلوب می

 دوستان جهانمسیح

 اما                       

 خجسته بازآیی او را                        

 جویند!ها میدر آیه     
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 انجماد

 

 

 ها از اشکچشم

 ها از عشققلب

 ها از گرمیدست

 ها از شیفتگیو جان               

 تهی است.                                     

 ستتاریکی

 سراسر،              

  دروغ

 و سردی      

 و بیرحمی.                 

 و من

 آهسته آهسته

 به تو                    

 برمپی می                       

 و در تنهایی

 بندم.یخ می

    

 1369ز پایی                                  
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 سّر بهار

 

 

 بهار مگر چه ّسری دارد

 که پیش از آغازشدنش

 ما 

 در زمستانی   

 اینسان سرد                  

 شویم؟پیر می       
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 نصیببی

 

 

 تابینمی

 تابینمی

 تابیهایم.ی بیتابی بر دریچهنه، دیگر نمی

 هوا دلگیر

 اتاق تاریک

 نمبیگرفته و من میدیوار تزویر و روز مه

 که سراسر از عشق تو سرشارم.

 آه...»

 ؟چه چیزی را از دست دادم

 «؟چه کسانی را

 پرسماز خود می

 یابمو می                     

 بخشکه زمستان است و دیگر دستی گرمی

 نصیبم نخواهد گشت.
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 غروب باورها

 

 

 رشته

 رشته       

 تشویش              

 ریسممی                       

 و کالف در هم غمهایم

 کوهوار                          

 های رؤیایمبر رنگین نگاره                              

 ساید.سایه می         

 آورممی دسر فرو

 شومساکت می                     

 و فراموشیده، در مهی از آه

 اندیشمبه رنگین کمان لبخندی می

 های باورکه صباحی در شعله

 شناور                                   

 بود.                                           

 آه...

 ی غروب باورهاست!اینک هنگامه

 

 نهمریسمان وا می

 روماز کالف و کوه باال می

 پله

 پله  

 نوردمهایم را در میی یقینپیکره     

 قله است

 در برابرم            



 189 

 قله است                      

 قله؛                                

 چندان یخین و سرد

 امکه

 حتی      

 انگیز مرگرعد رعب             

 گرمایی

 و رؤیایی         

 کند.اجابت نمی                   
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 سراب

 

 

 بامداد

 آمد و باز آفتاب       

 ی تاریک من نتافت.بر دریچه

 های خوابکنم از وسوسهتهی می تن

 و خراب

 شومجاری می

 در البالی بتن و آدم و آهن                 

 به جستجوی این سراب.
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 اعتراض

 

 

 در تاریکی نیز چیزیست

 که ما را 

 به هم          

 کند.متصل می                   

 در تنهایی نیز چیزیست

 که رهایی ما را

 شود.سبب می                   

 تاریکی

 و تنهایی        

 تبلور اعتراض ماست                  

 اعتراض

 کند.به هر آنچه که آدمی را از خویش بیگانه می
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 گریز

 

 

 افقی است 

 تاریک               

 ساحتی است 

 تنگ                  

 این عصر.

 

 عصر سرد سرگشتگان

 عصر یأس انسان

 عصر عصیان

 در گرسنگی و سم و سرب و سرمایه و سالح عصر شناور

 _عصر جنگ کامپیوترها!_                                           

 آه، ما در انتهای جهانیم

 ما در انتهای زمانیم

 زمین

 ای زاینده       

 به ژرفای خود راهم ده!
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 تردید

 

 

 پنج بهار

 پنج پاییز

 در تبعیدم پنج زمستان است کاندرین سردستان باری، 

 چشم دل بستم.و دستکم پنج بار به پنج آبی

 های منبیچاره عشق

 مرا                           

 مأیوس و مضطرب                               

 ترک گفتند                                                 

 خوانند.ام میشان آواره و بیگانهزیرا که در سرزمین

 

 اینک

 رحمیدر این سردی و بی

 به گرمی خورشید تابستان نیز مشکوکم

 به تو 

 انسان      

 اما               

 نه،                 

 ای گرمی محتاجی. چرا که تو نیز چونان من به ذره
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 آرزو

 

 

 درهاشان 

 بسته است           

 هاشاندریچه

 باز؛                 

 شومهاشان خیره میتن و تزیین خانهای به زیبایی لحظه

 ورزانو لذت

 گذرم.از جوار حصار حسرت می          

 آه، در این عدالت

 کاش                    

 نه انسان                        

 که پرستویی بودم                                 

 شان و بهاری بر سقف سفره

 ساختم.النه می                                  
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 جاری

 

 

 نگرمبه رود می

 کالم                                و بی                   

 از زندگی 

 _این ظالم_                         

 کنم.شکوه آغاز می

 کنانهق... هق

 مژه بر هم                 

 نهممی                             

 و قطره

 قطره       

 از اشک             

 شوم.       دریا می                     
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 همه شب تا به سحر

 بهمه صبح تا به غرو

 هابه درازای همه ثانیه

 و به پهنای افق

 سایمگوش به زنگ می

 که تو 

 شاید به در آیی      

 و مرا                              

..یوند زنی.با لبخند پ    
 

 )روی جلد(                    
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 :دفتر ششم
 

 

 

 

 

 مجموعه شعر

 1368تاریخ انتشار: زمستان 
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 فهرست:

 

 دختر ساحل

 شعرسازان بیرقدار

 با برگ در باد

 یکی مرا فریادرس شوید

 در کوچه

 بتاز اسب سرخ سعادتم

 برای "شادی"ها 

 نیازمحله

 اممن زنده

 از یاد نبریم

 گریز رؤیاها

 ودک و شب و شمشیرک

 دریا را

 نوباوه عشق من

 از اعماق

 سخن بگو وطن 

 درنگ

 او را کشتند

 زنجیریان سراسر جهان

 میرا

 زمستان

 رویمما می

 ها کردندانسان را چه

 شقایقی در شب

 آفرین بر تو

 دختری در باران

 روان

 شش و نیم صبح

 آوای همدمی

 رهایی و رؤیا

 ستاره سرنوشت من

 دشمنی مدام

 منصدای 

 پوالد

 خاطره خونبارش

 ای در سایهخسته

 خواب

 تغییر

 نامه

 با دختران نیاز و راز و ناز

 تابلو
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 در استوای دنیای دیوارها

 با دستانت

 پایانبی

 های فقرپیامبر کوچه

 نیاز

 هاثانیه

 مرثیه برای خزر

 کودک شامگاه

 آییمی

 پری "شالی"ها
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 دختر ساحل 

 

 

 نشاط 

 دختر ساحل

 رفت تن میبه شالیزار آبس

 خندید.و می                                 

 گفتمادرش از رنج دورزمان می

 پدرش از توفان و تموج دریا

 های کوچک را که قایق

 ساختواژگون می                            

 و دیگر تالشی و بازگشتی را

 عبث.                                     

 

 نشاط

 لدختر ساح

 خندیددر شالیزار آبستن می

 _اینگونه بشارت بود._                          

 توفان

 زدبرادرش، هر سپده دم به دریا می

 گشت.و دیروقت، با دستانی پر باز می

 

 نشاط

 دختر ساحل

 خندیددر شالیزار آبستن با دختران شعف می

 رفتپرچین میهای بیشان تا روباز خانهصدای خنده

 نور روستایی را ی بیستهاشان کهنه فانوس کلبهو د

 ساخت.روشن می                                                  
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 نشاط!

 آیدات اینک نمیصدای خنده

 بار دختران دیگر نیستطنین گامهای شعف

 زمستان را

 ها کرده است!چه

 ها کرده است!!چه

 

 ای؟در کدامین برکه

 ای؟به راز نشستهبا کدامین رود 

 به شالیزاران آبستن دمی نطر افکن!

 ها امسال پربارندخوشه

 با دختران شعف بیا و بر شاخسار زلفت

 ای آویز!خوشه                                            

 پسران درو دیریست

 فام دختران را گیسوان نقره                    

 راهند.چشم در                                           

 

 دوشینه بزم یاران که آوازشان بود:

 عشق من، دریا!»     

 عشق من، ماهی کوچک!      

 عشق من، جنگل!      

 ...!«عشق من، شاخه و برگ درخت زیتون       

 اینک سخت دلگیرند.

 صدا،

 صدای شیون است

 و لیکن شیپوری نیست.

 خبردار چه کسی است؟

 جاودانه "حجت"، آن
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 به گورستان شهرش نیز راه ندادند.

 "عالء"، آن کوشالی مرد

 تا نهایت در تب فریادش آهنگ آزادی داشت.

 "بهمن"، آن همیشه عصیانگر

 بر تباهیهای شب عاصی بود

 با گذشت سالیان عشق جوانی داشت.

 "میثم"، آن کارزارمرد

 دانستدرد نان را می

 بود.بارش آور کولهو یکایک رنجهای نان

 آمدصدای پای او از "باستیل" می

 "بوخنوالد" و "بوبولیناس" طنین فریادش بود

 گاه "اوین" شاهد قهرمانیهایشو اتاقک شکنجه

 گفتکه به دژخیم "نه!" می 

 داد.بردوشان را بشارت میریز و آبادگر غاشیهو خروش درهم

 

 بیشرم

 بیشرم گورکن!

 دسته دسته دختران رزم

 پسران خشم

 ان کار را مردم

 در خلوت شب                

 خاک کرد.                              

 

 زنان تشویش

 مادران ناباور

 اندریز حلقه بستهاز چه گرد نوعروس اشک

 ؟نشاط                                                     

 گاه گریختهنودامادان از حجله

 آیا                                   
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 هنوز                                     

 اند؟بازنگشته                                          

 

 نشاط!

 ی همسایهبا دختران غمین و افسرده

 از گل نارس، دِل "سیما" بگو 

 آشوب، روی سنگفرش خیابان شکفت!که در آن مرگ

 از "پروین" که حماسه شد

 بلوغ "منیژه" که بکارتی جاودانه داشتو از لبخند 

 زیبایی در تاللوی نگاه او جاری بود همه

 و طنین طبل و فریاد "... آتش!" و آخرین آوازهایش:

 «انقالب!»...                     

 آزادی!»...                     

 «صلح!»...                     

 «استقالل!»...                     

 

 نشاط!

 اینک به جرئت توانم گفت:

 مضاعف دلگیرم!»     

 «مضاعف دلگیرم!       

 ... شاید این راز لبخند توست.

 راستی

 غبار راه و رنج توفان مگر کم بود

 اندکه در چاردیوار چادرت محبوس داشته

 مانستو لبخندت که به تابش مهری می

 تا دیرباز پنهانی گرفت؟

 

 نشاط!

 بندمپاره می، این ورقدر شالیزار آبستن
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 گویم:با مردمان رنج می

 آینده سال!»...           

 ... آینده سال، شعف، درو خواهید کرد!           

 و من ...           

 «های لبخندی را.غنچه           

 کیاشهر 1364تابستان                     

 

 

 :پانوشته

 

 مسیحی در فراسنهی چهاردهم باستیل: نام زندان سده

 بوخنوالد: نام اردوگاه کارهای اجباری نازیها

 بوبولیناس: نام زندانی در یونان

 اسامی برخی از انسانهای شریفی  اگو شدهسایر نامهای و

 شان رساند.است که رژیم فقها به قتل
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 شعرسازان بیرقدار

 اشرفیه و حومه به جوانان از جان گذشته آستانه

 

 

 !شب چه تاریک است

 رونق!روز چه بی

 صبح چه بدآهنگ!

 آه، کجاست شبنم شیرین؟

 صبح آهنگین؟

 روز وقار مردمان رنج؟

 ی بلبل؟کجاست نغمه

 نسیم گل؟

 صدای "هوهوهوووی..." زنان شالیزار؟

 

 در سیاهیها

 به جز ماتم، نشانی از گل خوشبوی باور نیست

 های سارمگر خون جوان دسته

 به گاه عطش پرواز

 ساز.__پریشان پرواز غفلت                   

 است.که ناسپید روی زمین را سرخگون کرده

 

 آ...ی یاغیان جنگل!

 های خونفشان سار!بشکسته دستهبال

 در این ماتم

 هم در این بدرود

 هاتان چنگال کرکسان را در بند استکه تن

 بخوانید سرود سرسبزی جنگل را 

 که اینک سرد خوابیده است!

 رور سربلند سرو رابخوانید غ
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 تان بنموده است!کاینگونه ره

 

 هم اینک

 ای یا ساعتی دیگرلحظه

 شمایان را عروجی جاودان باید

 عروجی خونفشان با عشق

 عروجی خونفشان با نسل در پیکار

 وه... چقدر زیباست سرفراز ایستادن!

 ها!چه پرحسرت این حدیث عصیان

 

 بیآرامید!

 بیآرامید ای موجهای ناسوده

 در خاک خونتان                             

 وار!"رضایی"                                          

 در این ماتم، هم در این بدرود

 بنام جنگل خفته

 بنام موج آشفته

 هادشِت رستنبنام تپیدنهای سینه

 شمایان را تهنیت بادا!

 تهنیت بادا شمایان را

 خوانان رنج!ترانه

 سرسبزی جنگل! عاشقان

 شعرسازان بیرقدار!

 

 قزوین 1365مردادماه                    



 208 

 با برگ در باد

 

 

 گفت:

 تا بدانند، "تموج نگاهت رنگ صفایی داشت"

 اجلت دست تکاند

 به رخت تیغ تباهی برداشت

 ای دریغ از سرّ من

 کاینگونه مفخر لبخند تو گشت!

 

 گفتم:

 تا نگویند، "غمت افسانه است"

 سراپرده برون آمده آواز شدماز 

 دلخسته تن، آزرده

 در خم این راز شدم.

 چنگ تو گشتی، زخمه دست من

 باغ تو گشتی، بارور قلب من

 تو به آوای سروش

 تو به آهنگ غزال

 زن شبتو به آن شیطنت کوکب چشمک

 شدیدار دلم راهبه چمنزار عطش

 آب در دست تو بود

 دست من، دست تطاول، دست نیاز

 آتش داشت ات سرخی یک کورههگون

 من خموش ماندم و دریای دلم

 موجزن تا افق باغی فراخ

 پا کشید و ره گرفت و برشتافت

 آه از این دربدری!
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 آه از این بیخبری!

 

 گفت:

 ولی اینک دستم از داس تهیست.

 دلم از داغ وسیعست.

 ایست.چشمم از آه و اشک، صاف نه چون آینه

 

 گفتم:

 ی یک دیوار استابناگشتهدست تو امتداد ن

 دل تو داغ شقایق دارد

 چشم تو اشک بلور همه آینه است

 دیدمها میدرون صدف آینه من زمان را

 بینمها میدرون صدف آینهمن زمان را 

 شاید ...

 شاید این جرم است؟

 شاید این کفر است؟

 

 گفت:

 دلت اما تبدار!

 

 گفتم:

 گوید:ات مینگه

 دختران گندم

 ی نان استشان، رنج کورهونهرنگ سرخ گ

 دختران شالی

 هاشان غمبار، سوگ شقایق دارددیده

 دختران گالی

 تا زانو در مرداب و زالو بر اندام

 گویندپناهیهای خویش میاز بی
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 به چه ناحقی؟

 شان بر دار؟شود گیسوانبه چه ناحقی آویز می

 گوید:ات مینگه

 پسران بند

 پسران باغ

 ی، صداقت، دادپسران راستی، دوست

 روانهمه گه خلوت شب، شب

 دختران سپید صبح را عاشقند

 به چه ناحقی؟

 هاشان سرب؟به چه ناحقی می نشیند بر سینه

 گوید:ات مینگه

 مادران داغ، پدران سوگ

 بار زندگان را بر دوشکشیدند کولهاز دیرزمان می

 به چه ناحقی؟

 هاشان اشک؟به چه ناحقی سرازیر است از دیده

 

 گفت:

 شب سیاه و روز تیره ...

 نیست اینک آسمان را آذرخش.

 

 گفتم:

 پاسداران سیاهی

 گر دستان شبمثله

 اند؟پس از چه رو در گردش

 

 سرفکند و با تشنج صورت خود الی انگشتان گرفت

 جویباران دریغ و داغداریهای دلش

 اش جاری نمود.شبنمی به طعم غم بر گونه

 و من دیدم
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 ه نشان ماتم بود.دیدم عشق را ک

 هیچ آهنگی گفتم:زیر لب بی

 سهم من این است...»          

 «آری، بایدت پاس داشت!          

 

 جای خود جهیداز نشمن

 اش امان ندادهای گریههای

 سخت گریست.

 در میان اشکها و یادها با من بگفت:

 نگاه کن!

 نگاه کن کوچه را!

 آیددر میان کوچه باد می

 _بادی سرد!                            

 ای خالیستجز به عوعوی سگان، کوچه از هر زمزمه

 نفس هر کس در الک خویش فرورفته استبی

 باغ خفته است

 گل مرده است

 اندهمه از یاد برده

 سرداران رشید قوم را!                    

 گوش کن!

 گوش کن، سوگواران را اینک تالوت است!

 

 گفتم:

 گویی، عین است آنچه می

 ایمان نیست.

 بازگوی!

 بازگوی، شنیدن دارد.

 

 ... گونه از اشک بشست
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 لبخندیش بر لب دوید

 گیسوان در چنگ فشرد

 آهی از اعماق کشید

 سر تکاند و زیر لب آهسته گفت:

 ی اینها... با همه

 ی خلوت، طنین تندر است!خانه

 

 گفتم:

 آری، آری بارش تگرگ کاغذهاست

 در موج باد!                                       

 

 گفت:

 دانم؟من چه می

 دانی؟تو چه می

 ؟کشند شاید بر فرش خاکآذرخشی می

 

 من جدا از او

 او جدا از من

 و لیک، هر دو با همدیگر

 رفتیم

 خواننغمه      

 در موج باد.                 

 

 تهران 1364بهار         
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 یکی مرا فریادرس شوید!

 

 

 از یادبردگان باورکنید

 ی غروبشبانگاه پیش در بزم ناخجسته

 گریستمادری دردناک می

 جستاز خاک می

 شدبر خاک می

 کشید:فریاد می

 یکی مرا فریادرس شوید!»          

 «یکی مرا فریادرس شوید!           

 لیک

 جفتی عقاب سیاه

 لودچشمانی خونابا بالهای پهن و چنگالهایی تیز و وحشی

 شانچنگ برده بر گلوگاه طعمه

 گریختند.ی نهیب میبه بلندای قلعه

 نه نفس بود

 نه سالح بود

 و نه آب و آهن و آتش

 گذشتند.تنها جماعتی انبوه متحیر از برابر دیدگان مادر می

 بیچاره او

 کشیدچنگ بر ژولیده موهایش می

 شدبر خاک می

 خوردغلت می

 کشید:فریاد می

 کی مرا فریادرس شوید!ی»          

 امهایم، بس باغبانی نمودهخار گلآخر بر این بی           

 امشان جستهبا چرک و خون خویش، رستن           
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 خارتر از اینان کجاست گلی؟بی           

 پرندگان مخوف مرگ           

 برندی مرگ مینورسته گلهایم را به بلندای قلعه           

 اندآنجا را بزم سالخان ساخته           

 اندگور بهاران کنده           

 گوش فرایش دهید!            

 ی گلهاست در موج باد!آواز عاشقانه           

 طنین، طنین تازیانه است بر پیکر امید!           

 اند.های مرگ در کامشان فروریختهگلوله           

 گرید...!خون را بن           

 خون را بنگرید...!           

 شریانهای پاره را، آتشفشان خون جوشان شده است           

 مادر بمیرد، ای...وا...ی...!           

 یکی مرا فریادرس شوید!           

 «یکی مرا فریادرس شوید!           

 

 تهران 1364زمستان                      
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 در کوچه

 

 با یاد:                                       

 "ما فتح می کنیم                                        

 باغهای سرخ بشارت را."                                         

 خسرو گلسرخی                                               

 

 بر لبم ُمهر سکوت

 جوش و خروشباغ بی

 ر انباشته از ناله و دودشه

 آهم بر کف دست

 دستم پر پینه و درد

 دردم انبوه و وفور

 قلبم اما پر شر و شور.

 دهدهمجا بوی گل رنج می

 آه...

 دوستشان دارم!

 دوستشان دارم!!

 

 ی متروک و نموراز درون دخمه

 اندکه غادران اینگونه آب و رنگش داده

 آیم.به کوچه می

 کوچه

 اه تنگ عابرانکوچه این گریزگ

 شانهای گنگو نگاه بستهبا اشکهای سرد و یخ

 کز واماندگی و درد

 دست نیاز برده سوی آسمان

 و بر سر و سینه زنان

 کشندتندیس خویشان را تابوت نهاده بر دوش می

 غافل که آن راهب جلودار پست
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 برد؛می جملگی را به سوی گور

 بوی توهم و تهمت

 بوی خشک خجالت

 و جنایت بوی خون 

 دهد.می            

 

 در شهر، آه...

 از پرواز پریشان پرندگان

 شانکه با همه صداقت

 آمدندبال به پرواز میتنها و تک

 ترین حکایت است.غمناک

 ایست بپاهر گوشه حجله

 هر بام آویز پرچمی است سیاه

 شهر سراسر سیاه پوشیده است.

 

 مادران، داغدار

 پدران، عبوس و سوگوار

 ودکان، پریشان و بیقرارک

 بار آه...این

 خبرآوران مرگ در کدامین خانه را خواهند گشود؟

 

 با دلم سخت کاری زخم

 سخت جاری درد

 "لیک دردم از خود نیست"

 اند.دردم از سیلیست که سالوسانه مهارش کرده

 اند.باری، از قومیست که به خونش بنشانده

 ی دردها، بر این گردش افالکبا همه

 ام.ن از دیرزمان ایمان آوردهم
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 به روی سنگفرش خاک

 ی دیواردر خطوط سیاه شده و ناخوانا به آینه

 بینم:من به عین می

 در کوچه

 در کوچه، بیشمار مرد

 در کوچه، بیشمار زن

 در کوچه، بیشمار جوان بانشاط

 روندپیگیر و سنگین و سرخ راه می

 د.دهنصلح، آزادی، برابری و استقالل آوا می

 

 نگاه شیرین و معصوم کودکی

 لبخند شوق و دردآشنای عابری

 کند:در گوش من نجوا می

 کنیم!"ما فتح می          

 های شوق را!کنیم خانهما فتح می           

 کنیم!ما فتح می           

 کنیم باغهای سبز آرزو را!"ما فتح می           

 

 اصفهان 1362بستانتا                              
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 بتاز اسب سرخ سعادتم!

 

 

 شبانگاه

 نم باران استکه گاه نم

 آیدو رعد به غریدن می                 

 و خفتگان حرص و هراس و فریب

 لحاف خویشدر کهنه

 بینندخواب را خواب می

 و در انزجار                         

 کنند؛کوم میعشق را مح                                

 پیچار منکرده و بیاسب خسته و عرق

 خیزاندمکشان از خواب بر میپا بر زمین کوفته و شیهه

 شودم نویدو با دو چشم اُنس و اشتیاق خویش می

 که خستگی از تن زدوده است

 است.و راه بس ناپیموده مانده

 

 افسار او هشته و در باران

 نهم:سر میبر یالش                           

 پناه من»          

 روی پیشانی سپیدسرخ           

 «بمیرم برایت که هماره مرا هوشیار همراهی!           

 

 شویماز جا کنده می

 زنیمتنپوش در باران میبی

 وندر امتداد رعد

 نهیم.خستگی را بر تنگنای زمین در آیش می
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 ایتر از هر خستهمن خسته

 که در من استبا همه زخمهایی 

 کشان اسب اندیشه راسوار نه، آغوش

 کنم:مقروض و شرمدار تغزل آغاز می

 بتاز اسب سرخ سعادتم!»          

 جان نهالِک امیدبا نیمه           

 خونین و خیزان           

 جوی و تازانپی           

 در بطن توفان           

 تا وصل عاشقان           

 «_صبح سپید!                    

 

 قزوین 1365تابستان                    
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 برای "شادی"ها

 

 

 افسرده جوش و دممردمی بی

 و خفته،                            

 شهر،

 شهر تاریکی و ناپاکی،

 آواره،                           

 آشفته،                           

 شعر شب آوا دارد

 _جستجویی شقاوتناک!                    

 

 در کشاکش،

 خواهرم "شادی"

 ساده پوشیده است.

 گویدگرم صحبت با زنان، از رنجی مضاعف می

 ها انبوهست.ساکش از شبنامه

 

 اندیشد؟به چه می

 داند.کس نمی

 _نباید نیز!              

 ساید؟وز چه گاه چشم به راه تشویش می

 

 در میان راه

 خسته، جوهرش از کارمردی تن

 از تبار کوه، آتشناک

 نگاردمی                      

 بر در و دیوار شب                            
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 شعار شادمانیهای "شادی" را:

 درود بر زندانی سیاسی!»          

 مرگ بر جمهوری اسالمی!           

 زنده باد صلح!           

 «زنده باد آزادی!           

 

 صد نفر چشم بر دیوار

 یک نفر مسرور در جمعیتی انبوه.

 گزمگان با هیبتی ددخو

 رسند از راه.می                          

 

 عزیزم!

 خواهرم، شادی!

 ی تشویش ز هم بگسل!رشته

 سر و رویت منظم کن!

 شوهرت در راهست.

 شادیت سرشار!

 بهارانت فرارس باد!

 تهران 1364مردادماه                         
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 نیازمحله 

 

 

 برای رستن،

 چاره اندیشیدن،

 حرکتی سازبنمودن

 _برای هماوایی                    

 آیم؛به نیاز محله باز می

 رنگهایش بیکوچه

 هایش پرتشویشخانه

 شوند!ام تازه میهای گنگ کودکیآه، تشویش

 

 برای بودن،

 از درد گفتن

 یا که شدن

 _برای همراهی            

 آیم؛به نیازمحله باز می

 خندندعابران آشنایم مظنون می

 با نگاهی تهی از طراوت، مفلوک آدمیان را مانندند

 زده از عقوبتوحشت

 اعتماد به آیندهبی

 اندتسلیم پیشه کرده

 آنکه بدانند یا باورکنند بی

 دگردنکه با تسلیم، مرگ خود را سبب می

 اندکرنش نموده

 شان استطبیعیبر آنچه که حق تا چند گاهی بیش،

 _زنده ماندن          

 معاشی داشتن           
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 و کنار عزیزان بودن!_           

 رخصتی یابند.

 

 افکنمافسرده، سر بر زمین نمی

 لبخندی موهوم آورده به لب

 دهمم در جیب فرو میمدستها را مص

 دستی بفشرمخواهم بیگانه نمی

 لب گزیده و فروخورده خشم

 کشم:با نگاه فریاد می

 گشتگان!غافل

 رفتگان!تا نیمه

 وازدگان!

 اید؟باورکرده

 اید که پس این شب، روزی نخواهد بودباورکرده

 ؟وز پس این بیداد فصل، دگر فصلی نخواهد رست

 هیچ برگی از برگ زمان

 حتی                               

 ؟ورق نخواهد خورد                                    

 

 کشند.دستها کلنگی برگرفته و بیلی بر دوش می

 خواهد کلنگی و بیلی برگیرمدلم می

 چرا که از اینانم

 خواهم بسانشان بپوشممی

 هاشان بنوشمبا پیاله

 و با اینان باشم

 _با غمها و شادیهاشان.                 

 اینان

 خوردگانیباین کیش فر

 اما                             
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 نه برای آبادکردن                              

 روند.که برای گورکندن می

 

 گیردشرمم می

 از اینان

 از آنچه که منم.

 

 ها آب شومخواهم در ژرفنای کوچهمی

 ها بگریزمتا از دهلیز نگاه

 هراس من اما همه از آن است

 کدام درد دوا خواهد گشت که با گریز من

 و آیا کدام کس ساز خواهد کرد

 به نیازمحله                                     

 آهنگ بازگشت؟                                               

 و ساکنان محروم این حومه

 تا کی و چند در غفلت خواهند خفت؟

 

 واعظان را عبای امامت بدوش بگرفته

 ان را خلق بفریفتهناپاک

 پیشهمزدوران را جنایت

 _تفنگ بر دوش حمایل کرده، تهدیدگر                 

 ایمکه من و رؤیاهایم در آن زاده شدههاییدر کوچه

 بینم.ترکتازان می                                           

 واقعیتی استاسفناک و تلخ

 واهد بودمان تا دیرزمان از آن من نخکوچه

 تا بر اینان، این قوم خفتگان

 شان عاشقماینانی که سخت

 شادمانی را ترانه شوم.
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 توانم بمانمنمی

 توانم نخوانمنمی

 توانم سکوت کنمنمی

 خواهم بگریزمو نمی

 با اینهمه، از آنچه که عشق من است

 کنم.گریز پیشه می

 

 دوان دوان، مغشوش و خرامان

 امو ناآباد مانده ی سرشار از نیازبه خانه

 آیم.می                                               

 هایمعشق

 گون و ویران آن آویزانند.از سقف تیره

 مادرم

 جوید.اش را زیر آوار میزنان، آرزوهای گمگشتهبر سر و سینه

 امو سیاهپوش زنان قبیله

 گویند.با من از به غارت رفتن همبازیان دیروزم می

  

 خواهم اگر تمام دستهامی

 ها _تمام دیده                  

 داشتم!ها را می_تمام سالح                  

 

 با صدایی سخت لرزان

 ملتمس                        

 تبدار                                

 کشم:فریاد می

 عزیزم، خواهرم، بهار!

 ات را بردار!لباسهای شسته

 ترینش را بر تن کن!سبز

 پسران و دختران همسایه آویز بر درگاهند
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 باردهمه جا خون می

 جویندخانه به خانه می

 ای سپید سراغ گیرداز پرنده ر کسه

 یا که کالمی ساده از دوست داشتن به لب آورد

 _اعدام است.                                           

 ایتنها تو از آن من مانده

 ه ساحل پیشه کنیمرا

 درون مه، بر بالین امواج توفنده

 شاید

 شاید، بیابیم دگرگونه جایگاهی

 _ایمنی                              

 برای بودن، از پای نیفتادن

 و از برای آبادی نیازمحله آوازخواندن.

                      

 کوهسوخته 1365بهار                    
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 اممن زنده

 

 

 با هر تازیانه بر تنت

 کند.درد در دلم بیداد می

 با هر گلوله این تنم

 رود.هزاربار به تاالن می

 امپژمرد در سینهگل می

 شوم:از خشم سرشار می

 انسان!»

 چرا ن...ش...ت...ت...ه...ا...ی؟           

 ایتمثال توحش از چه اینگونه یشته

 ی...ش...ت...ه...ا...ی؟          

 اغدر ب

 بهترین پژمرده است!

 از تو

 ترین در خون شده است!عاشق

 چ...ر...ا...ن...ش...س...ت...ه...ا...ی؟

 «چ...ر...ا...ن...ش...س...ت...ه...ا...ی؟

 

 کوبمبر دیوار مشت می

 جهماز جا می

 امدر انحنای تنهایی

 زنمهای ترا فریاد میصبح طالیی ترانه

 فکنندمزنجیرها از پای می

 شکنندما در جای میزنجیره

 خیزماز زیر آوارهای جهل با یاد تو بر می

 زخمین و آزمند هماوایی
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 شوم:در دهلیزها تکرار می

 اممن زنده»          

 هماره با منی                    

 «زندانی امید!                              

  

 تهران 1365بهار                          
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 نبریماز یاد 

 

 

 زمان به چشم تو آبستن است

 زمین

 زمین اهورائیت، در ترکش تاولزای خویش

 هایت را ترین عشقاهورایی

 کشد.در کام می                               

 

 دستان در عقوبت و منگ و مات و متحیرم

 سان مدید راخشکسالی این

 به ستایش باران ایستاده است،

 تو و غروب تار مرای بارانی که شام تیره

 کند.از جالیزهامان تهی

 

 ترا چشم، هزار چشم

 مرا دست، هزار دست

 ی شکفتنش بر صلیب رفته است.در لحظه لحظه

 کرنش کنیم!

 "های بر صلیب رفته را!کرنش کنیم "مسیح

 

 از یاد نبریم!

 هامان با هم آشناستنگاه

 هامان نیز._زخم              

 استآشنایی در زمان ُپلی 

 زند.که کهکشان در آن موج می

 ایمما در میان کهکشانی از ستارگان ایستاده

 رویمما در میان کهکشانی از ستارگارگان راه می
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 شان ما را پیوندهاست.ترینبا تابان

 از یاد نبریم!

 از یاد نبریم آشنایی را!

 

 زمین با همه خشکسالیهایش

 ژولیده موی مادر مویان ماست

 ترین جایگاه برای ستایش بارانیش امنسایبان سروها

 اندبر شاخسار درختانش پرندگان سپید آشیان گزیده

 درخت و

 پرنده و          

 برگ و                   

 باغ و                          

 باران                                

 همه از عشقند در پیوند.

 از یاد نبریم!

 را و پیوند را! از یاد نبریم عشق

 

 به کجا؟

 به کجا؟ 

 ؟روی بی من، ای عشقبه کجا می

 به کجا؟

 به کجا؟

 ؟به کجا ببارم بی تو، ای عشق

 نه مرا توان گریز است 

 از تو                           

 نه ترا توان گریز است

 از من                           

 ما را با هم رازها و پیوندهاست

 هامیان شبنمی از عاطفهچرا که در 
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 و بارانی از رنجها                         

 ایم.بهم آمده                         

 از یاد نبریم!

 آیی را!از یاد نبریم بهم

 

 نه!

 کی گفته است؟

 هیچ رازی در ما عقیم نیست

 بدانسان هیچ عشقی نیز در ما مرگ.

 چرا که عشق یعنی زادن

 _زاده شدن                         

 _بودن، شکوفائیدن                         

 ها_و سرفکندن و تکراری تازه از زایش                         

 ها.و رویش                                                            

 اندناباوران در خویش خفته

 اند.از پیش مرده

 ان سنگ روئیدیم... اینگونه ما در می

 روئیم.وندر میان صبر و ستم می

 از یاد نبریم!

 از یاد نبریم رهایی را!

 

 تهران 1364زمستان                     
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 گریز رؤیاها

 

 

 آغاز سکوتمپیش

 نبض نسیم ناکامی و ناباوری را

 با تو

 آری، با تو

 نهادم.بزیر پا می           

 نگاه تو

 ستاره بود        

 دیگران نگاه

 کهکشانی از ستارگان.            

 با تو

 رفتمدر میان کهکشانی از ستارگان راه می

 تا که یگانگی خدایانت را دریابم.

 برمگمان نمی

 های گسستهبرم که یگانگینه، گمان نمی

 های غبار خیانتدوستی                         

 یا حماقت                                            

 بگرفته                                                

 مانهای در خون شدهو عشق

 ای هر چند ناچیز حتیبرای اندک لحظه

 آهنگ بازگشت سازکنند.                       

 نه!

 نه، نازنین!

 اینک مرا توان بازایستادن نیست

 کند.دیگر حتی نگاه اشتیاقت مجابم نمی

 را به سوی آینه دراز کن دستت
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 نه سوی من                                     

 نیاز از حسن تو نیست.اگرچه دست من بی

 

 به دیدارم نیا

 _بیش نیستم!           

 مرا نیز به دیدارت نخوان

 ها نخواهم بود!_چرا که در گذشته           

 کمندهای گریزان عشق ما

 بال رؤیاشان پدیدآورده بوده پرنیانگون کبا معجزاتی نسیم

 انداینک از ما گریخته

 آنکه نجاتی را سبب شوند.بی

 

 هاماندیده

 بیش بر هم تالقی نخواهند کرد.

 لبخندهامان

 نصیب یکدیگر نخواهند گشت.

 دیگر نه تویی

 و نه من               

 تا که به یکدیگر شادمانی هدیه آوریم.

 

 روستنخوشحالیم ولی همه از ای

 که رود همچنان جاریست

 مطابقت این که ما نیزبی

 اینجا                               

 یا آنجای آن باشیم.                                   

                    

 تهران 1364زمستان                      
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 کودک و شب و شمشیر

 

 

 شددستی ز درد بر تار نمی

 بردندهاشان نمیل پا بر رکاب اسبمردان ای

 سواری بیش گویی در راه نبود

 سوارو اسبان بی

 زین آویخته

 افسارگسیخته

 افشانیال

 گریختندمیل از علفزارها میبی

 دادهمه طعم خون میچرا که آن

 طعم خون.                             

 ترنمباران بی

 آهسته               

 آهسته                      

 آمد.می                              

 سیاهی

 گسترد.سنگر به سنگر بال می

 خورشید نبود

 تابیدماه نیز نمی

 بودندو عروسان آبستن از بس که گریسته

 کودکانی ناَرس زائیدند.

 

 کودک »

 و شب         

 «؟و شمشیر                

 پرسیدند.پیران می
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 پس،

 کهنه را سطر به سطر جستند؛ کتابهای قطور

 نیابیدند.

 «دانند.طالع را منجمان می»

 خیرخواهی گفت.

 ترینان بودندشان از پریشانهای پنسیآنان اما با عینک

 ستاره شبی بودچرا که بی

 بدترکیب                                  

 و پر تردید.                                           

 

 رانماد

 گرفتندآلود به دندان میهاشان را بغضلچکهیای سلبه

 دسته دلبندهاشان راچرا که دسته

 بردند.با دستانی بسته و دیدگانی باز به قربانگاه می

 ماتم بود.

 ماتم بود.

 آری، سراسر خون بود و مرگ بود و ماتم بود.

 و آسمان

 جز ناله و اشک آنان

 ت.نه رعدی و نه بارانی در بطن داش

 

 بلندگوها

 کردند.بیوقفه قرآن تالوت می

 راند.دروغ بود و جنایت حکم می

 کرد.هاشان درو میو فریادهایی که گلوله

 

 ... قطره

 قطره        

 خون             
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 در زمین جوشید.                 

 کودک»

 و شب        

 «؟و شمشیر                

 پرسیدند.باز پیران می

 آمد:در طغیانی که به پاسخ می پچو پچ

 «تا دریا یک شط خون جاریست!»... 

 

 لینگن 1365زمستان                                    
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 دریا را!

 

 

 از آن پس

 ای شاد سازنکردندنغمه

 چکاوکان.                             

 غروب بود

 و تاریکی            

 و ساحل                     

 های شکستها بلمب

 زده.های توفانو تن                       

 امواج

 زدندسکون را بر ریگذار تازیانه می

 و ماهیانی کوچک

 ی آبلهدر له                     

 جهیدند. از جا می                             

 دریا را!

 بلم و کنده و ماهی 

 در ساحل                    

 ؟کندچه می                         

 

 لینگن 1367تابستان                     
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 ی عشق مننوباوه

 

 

 دستانم به سوی تو آویز بود

 و از هر رگم بر زمین سرد

 بارید.خون می                             

 تو

 اعتنابی   

 در آزمونی ساختگی             

 و درگریز.                                     

 محنت بود

 پیچاند.ی مرگم میمحنت بود و زخم و ضعف بر چنبره

 نگاه و لبخند و دلگرمیت را محتاج بودم

 گفتم:

 ترحم، نه»

 «از هماوایی بر دستانم نه دستی!

 لیک تو در بادها می رفتی.

 

 در نزعگاه

 نهایت دهان گشودیک لکه ابر تیره از بی

 م شالق کشیدابادی سهمگین بر گونه

 خورشید تو

 خورشید من

 این مهر و مام مردمان و خواهر زمین

 دار بر زخم من نگاه نمود.قبل از نهانیش دلشوره

 

 سکوت بود

 دانستم با زخمم آشناست.سکوت بود و تبسمی که می
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 در آسمان

 شاید ز درد، رعد نعره برکشید

 سانسنگی شهاب

 دورهای در تیرگی                       

 بر خاک افتاد                                         

 و من دیدم

 گریند.دیدم که ستارگان چه غمناک می

 

 پس، اشک باریدن گرفت

 و شط                            

 جوشان شد.                                  

 کمان دامن گشودباالی آن، رنگین

 مردمان یک دسته

 با جامگانی سیاه                   

 کشانتابوت

 راهی شدند             

 ها.در بطن کوچه                          

 و ناگهان

 از روکش شنگرفی تابوت 

 ای سپیدپرنده                             

 بسوی آسمان بال کشید.

 در کشتزار قلب من فریادی شکفت:

 ی سپیدپرنده»          

 «ی عشق من است!نوباوه           

                       

 1365زمستان                        
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 از اعماق

 

 

 امآمده

 سالنه        

 گاه مهتاببه وعده               

 تا ترا که آبی

 و صافی               

 ایو آینه                      

 دار کنمدی                                

 خورده و خسته خویش را بازگویم.و آرزوهای واپس

 

 امآمده

 نه با ستاره یا فانوس

 ی آبشارهای دورکه با اندیشه

 پاره تنمو این پاره

 که سرمای زمستانش ُسفته است.

 

 خواستمت

 گفتند که جستنت باید.

 جستمت

 گفتند که بدفصلی است و بنشسته است

 شمشیر شب                                              

 بر گلوگاهت.                                                      

 آیممن از گلوگاه زمان می

 از صبحی که به خونش آغشتند

 از داغها

 و بیقراریها         
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 و فریادها                      

 های نداری و ناناز سفره

 ان.از شلیک گلوله و بارش ستارگ

 آیممن از اعماق می

 زدهاز سامانهای سرد شب

 ی دهکدهکردهاز غروب دم

 و از بطن تبدار زندانها در انجماد جاسوس و اسلحه و اسکناس.

 آیممن از شب می

 ترین شبهااز کهنه و کاری و وحشی

 گویم ای... فردا!با تو سخن می

 امآمده

 تا بپوشانیم       

 ن سبز رستن را.پیراه                   

    

 1367تابستان                      
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 سخن بگو وطن!

 

 

 در پلگان نگونسار اضطراب

 ام و نیستی و نیست آبوقتی که تشنه

 با من بگو

 سار کوهآن چشمه

 همه طغیان، هایهو

 ؟شودم سرابچگونه می

 سخن بگو!

 ی نی چوپانسخن بگو، از نوای غمگنانه

 چادر مردمانه...ی..شِ" سیاهآوای"ه...ی...ه...و...

 هنگام سرمای زمستان و سردباد

 خوانند گله را.وقتی که به قشالق می

 بگو!

 اندبگو، گرگان چندی ز گله دریده

 زان محروم مردمان آواره 

 اند؟چندی در تب و سرما و غارت و جنگ جان سپرده

 

 

 وطن!

 سخن بگو!

 ی گلگون کوهسخن بگو، بر سینه

 شستن از کارم دستدر آن دم مغتن

 کشد از شبآنگاه که پرده می

 ماهتاب                                     

 سرو و ستاره در بهار

 روندچگونه به سفره عقد می



 243 

 در باغ عاطفه

 شاناحساس رنگین                

 شود؟چگونه در نگاه سبز می                               

 بگو وطن!

 شانی بوسه و هماغوشیبگو، سمفون

 های خونین و مسلسل تاراجگرانبا هجوم چکمه

 شود؟چگونه بریده می

 بگو، کدام عزیز، کدام کس 

 امکه منش عاشق نبوده                        

 شود به گاه رقص؟تاب میبی

 بگو وطن!

 بگو، آن حافظان قلعه، بیرقداران روز

 باد؟دهند به در بطن اضطراب چگونه تن می

 آورند به لب؟چه می

 زنند؟با کدام تم "ُپوشی"* می

 

 

 اینجا 

 هوا دم کرده و آوای تو

 نمی آیدم به گوش.

 اینجا

 دلم تب کرده و دریای تو

 خواندم خروش.نمی

 این دسته دسته آوازخوانان مست و کور

 یک دست تار و دستی دگر به ذلف یار

 لم داده بر تخت خیال

 ازشانزند آوچنگی به دل نمی

 مپرس! مپرس!

 آه، کجاست آوای تو
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 نفس!ای یار هم                         

 کجاست رهاییت، رؤیای من

 ای مرغ در قفس!                       

 

 آذین باغ!های غمگین و رزمای پیک

 آوریدم خبر زین همه داغ؟کنان چه میپچپچ

 بجوئیدش وجب وجب

 بپرسیدش:

 وطن!

 وطن!

 ام!ای خونین دل به غارت رفتهای خانه، 

 سخن بگو!

 سخن بگو، در جنگلت، این همه سرو

 ؟چکدشان خون میچگونه از شکاف تن

 

 

 آنجا

 به گاه آن طلیعه تبسم، در نبض شامگاه

 به راه سرنوشت، مشق و کتاب را

 امریا سرودی بر بلنددیوار فقر کوفتهبا بی

 همبال با شکسته پر پرندگان در نفاق

 ام.شان را در رگان خویش شعر ساختهو یگانگیرهایی 

 ای تو  سزاوار شکفتن

 ای تو سزاوار رهایی، غرور، حماسه، صلح

 _دربند، رؤیای من!                               

 وطن!

 وطن، سخن بگو!

 زردگشتهاز دختران و نوباوگان چهره

 آفتاببی                                        
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 در کارگاههای قالی، پای دار                                            

 دندان محبوس مسجد و اتاقگر بیخنداناز زنان شوربخت پسته

 گشته به جنگ و جهادخروش با فریب گسیلاز آنهمه مردان بی

 های دور تویکدم گپی، حکایتی از ان کرانه

 آن کوه و دشت و باغ و روستاهای شمال

 بگو وطن!سخن 

 ؟کشندسخن بگو، تابوت خویش را چگونه بر دوش می

 مارش عزا از برای چیست

 شیپورزن کجاست

 کارگو، فقیه خرافهگر، پیردیو یاوهاین حیله

 ؟کشاندشان به کارزارچگونه می

 

 

 بگو وطن!

 بگو از سعید، آن سرخ داماد انقالب

 ای در دهانبا "شعله

 در چشم ایشعله                      

 با داس بلند عشق و

 پتک سنگین فریاد                          

 گلهای سرخ توماج"**با دسته

 چگونه به حجله رفت

 چه عاشقانه با "بپا، بپا

 زحمتکشان!"                              

 ؟شب شکافت و در سکوی سرخ تو ایستاد

 

 

 بگو وطن!

 ند؟کودکان ُکرد چگونه هوای شورش در سر

 شان مادران
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 در مرگ مردان             

 کشند؟چگونه بر خاک شده و ناخن بر چهره می

 در وادی "حلبچه"، آن سوی مرز دوستی

 سم و سجاده، جانماز

 ی سفلگانی هجوم، سورهدر آیه

 های جنگعقد با زرادخانههم

 چگونه با کدام ننگ

 ؟اندهزار انسان بیدفاع را نقش بر زمین کردهپنج

 بگو وطن!

 ؟شودبگو، فریاد صلح، در صف طوالنی نان چرا جاری نمی

 هزار کشته در تسخیر "مرداب فاو"پنجاه

 در بوق و کرنای این پیردیو بدسگال

 به چند برابر غرامتی از این دست در شکست

 شود؟چگونه انکار می

 

 وطن!

 تنهاترینم

 ترینمغمناک

 گمنام مانده و غریب

 زنم هایی هر دم میبر بیداد و بند و تن

 نهیب.                                            

 آنجا

 در آن بهار

 چشم گشودی و خندان شدی و شکفتی در دلم.

 آمدصدای تو از دهلیزها می

 دستان تو هنوز آثار زنجیرهای پاره را با خود داشت

 با زخمهایی که تازه به بهبود رفته بود

 تنم هزار کوره آتش کاشتی در

 در تو مشت گشتم، گره شدم
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 خواستم همیشه برای من بمانی وطن!می

 _برای کودکان نیازناآبادهای نسل من         

 و برای مادرم

 که به گاه هر باران و تگرگ

 کرد.جالیزهایت را بیتابی می

 

 در جشن گندم

 خواستند مردممی

 پایکوبی کنند                  

 داده را به عقد هم آورنددختران و پسران دل بهم 

 غارتگران سررسیدند 

 شان ی عروسانو بر سینه                       

 گلوله کاشتند                                                 

 مرگ شوند.تا که دامادان دق           

 آنجا

 گیسوان هزار دختر دم بخت

 ی درختآویز گشت بر شاخه

 رقص خونین شد

 عروسی عزا گشت

 مردان سالح برگرفتند

 نیمی شکستند، نیمی دیگر به کوه گریختند

 هاشانو زنان به غارت رفته در سلول

 سرفراز از نبرد                                     

 ی ماقبل اعدام را وصیتی رخصت یافتند:لحظه

 با همه رنج»... 

 کش دوستیفوارههای احساسآن لحظه

 همراهی در آبشار

 ترین رؤیای به عینیت پیوسته بودبالغ

 هازیبا بود زندگی، زیبا بود رازها و دستها و بوسه
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 زیبا بود هماغوشی

 ها را دریدندُکش آن لحظه... دریغ که ددان زیبایی

 «اند...و بر ما جدایی و مرگ رواداشته

 شان تالشی بیش طلب کردندآنان از مردان

 عادت آرزو بنمودندزنان و کودکان قوم را س

 آزادی، صلح مژده بخشیدند

 بسته در شلیک طعنه و دشنامو دست

 ی اعدام.ره سپردند بسوی جوخه

 هاگلوله

 شان با مردان رابرابربودن

 هاشان نگاشت!بر سینه                           

 تپه تن، تنها به خون نشدآن تپه

 رفتدل من بود که به غارت می

 در خون گشتتن هر عاشق 

 و تو آن ایستاده آوازخوانان سرخ را

 شان غلتان دیدی در خون

 که چونان سربریده کبوتری سپید

 کشید.شان فواره میخون جای فریاد از نای

 پرپرزنان

 از جای خیزان         

 شدند.حماسه می                        

 و تو

 های فقر را در آغوش کشیدیآن الهگان کوچه

 ینهمه، اگر چه سرخبا ا

 لیک خاموش و سرد ماندی

 وطن                                  

 آنگاه که فریاد اعتراض در تو فراگیر نگشت.

 سر مفکن!

 سرد ممان!
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 سیاهکاران را مده تن!

 غریب، غارت رفته

 ای وطن ،شقه کشتهشقه

 سخن بگو!

 سخن بگو!

 1367اردیبهشت                             

                 

 

 زدن می باشد.*ُپوشی یا ُفوشی: اصطالحی گویشی در برابر سوت

 **اشاره به شعری از زنده یاد سعید سلطانپور.
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 درنگ 

 

 

 درنگ!

 بایستید عابران!

 بندان کنید خیابانها راراه

 ها!ماشین                              

 ها!آدم                                         

 که چراغ سرخ چارراه

 قلب خونین مرا

 کشد.فانوس می                   

 

 درنگ!

 بایست زمان!

 ای بمان!ای چرخ پرشتاب، لحظه

 کاندرین خوفناک شِب کور

 خار و بهارین مراگل بی

 کشان کشان                           

 به قتلگاه                                      

 برند.می                                               

 

 1367اردیبهشت                    
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 او را کشتند

 

 

 بهار امسال بد آغازید

 تنور نانوایی تب داشت

 نان انبوه بودصف بی

 بیقراریهای مردم

 چون نداریهاشان                   

 یار.بس                                       

 و جالدان

 کزکرده در کاخهاشان

 ی نادارانبر سر و سفره                     

 جای نان

 بمب          

 و سم                 

 و موشک                       

 استفراغ کردند.                                  

 بهار امسال بد آغازید

 طبیعت خونریزی داشت

 تمایل بوددن را بیگل از خاک بر دمی

 مان در غمو باغ خانه

 با باغبان مردانی ملول و در ماتم

 شعری

 سرودی تلخ         

 ترنم کرد.                       

 

 سواری

 شیردل مردی
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 ُگردی                 

 فرازی در بندگردن                     

 ستبرسینه

 پر از کینه

 جوشان چون اروند

 تن زد لبخندنبه صبح خونی

 و شعرسازان از دروازها بگذشت.

 ا...ی

 و...ا...ی       

 مردم!                  

 او را کشتند!

 

 1367خردادماه                         
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 زنجیریان سراسر جهان

 

 

 هایی کوچک و قلبی به گستردگی دریابا بلم

 گشاینددر توفان بادبان می

 سپرده به یقین دوردستو دل

 سینه به سینه

 سیاه مرگ زودرس را                  

 ایستند.برابر می                                        

 ی تنگ و تشنجناک شامگاهاندر ورطه

 با پاهایی در زنجیر

 خسته و تبدارگرسنه و تن

 سپارندشان را به نسیم صبح میشوالی سرخ تن

 جهانی هیوالی و پنجه افکنده در پنجه

 _این باد!                                       

 برابری و رهایی انسان را

 به رنگ سبز آرزوهاشان

 غرّان 

 های زماندر خوفخانه     

 _زندان                        

 آورند.به آوا می     

 

 زندانیان رؤیای آزادی،

 صلح                   

 قربانیان بازارجهانی،

 جنگ                  

 سپردگان سعادت مردمدل

 ستارگان سلولهای تنگمشتعل
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 هاترین ترانهبا کاراترین دستها و عاشقانه

 جانسوز و پایمرد و سرفراز

 شوندی شب اندر میدرهبه دهان

 بلعدشان.ناپذیر میو سیاهی سیری

 

 ستارگان رخشنده

 ستارگان زنده

 ستارگان رفته

 بند!_ستارگان            

 ستارگان آمدنی

 _زاده شدنی           

 پاینده ستارگان بخت!

 شوندی ما جاری میدر سراسر سیاره

 و شب                                               

 درانجماد.                                                    

 1367تابستان                        
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 میرا

 

 

 اده بر پرتگاه زمانایست

 یازددست تطاول بر کهکشان می

 شود.و زمین از ستاره انبوه می                     

 لولیده در مردابهای جهان

 چنگ بر گلوگاه نیلوفر برده

 کند.و بهار تب می                     

 

 ُگراز موحش تاریخ

 ی هولناک غارهانگاره

 زبان با نعلی از نیزه و سالح فریب بر

 ی زمینبر گردادگرد کره

 گذردرسوا می

 کشد.های جنگ نعره میو با دمی دودناک در آتشخانه

 

 1367تیرماه                                   



 256 

 زمستان

 

 

 ستسیاه زمستانی

 سرد                      

 هامانمأیوس از برکندن ریشه

 دستها را کرخت

 خنده را بر لب

 خشکاند.می                 

 کم از این گمان مبر!

 تواندبرف نیز ناسپیدی را باریدن می

 تا که تو یا من

 تهی شویم از خویشتن

 هامان فنا پذیرد.و در این کرختی، ریشه

 

 ستسیاه زمستانی

 سرد                      

 تپد.چرا که با ما بهاری و ُرستنی در نهان می

 

 رومبرهنه من بیرون می

 ار در این سرمابگذ

 هایملبخند یقین                      

 یخ بندد!                                          

 

 1366زمستان                                         
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 رویمما می

 

 

 سوار

 با اخمهایی درهم

 غمگنانه چو آسمانی که غریدن طلب دارد

 آمد و گفت:

 «رویم!ما می»

 

 های مردد و شکاکدهدی

 هر یک غفلت را بر دیگری کاشت:

 «؟چرا»... 

 «؟چگونه»... 

 «؟کجا»... 

 «؟برای چه»... 

 

 سوار

 با همه شکستهایی که در خویش سراغ داشت

 به راه شد و با صالبت گفت:

 یابد!هیچ چیز پایان نمی»... 

 نباید ماند

 باید شد

 باید بود

 باید رفت

 حتی اگر آخرین باشیم.

 «روم!می من

 

 خواندندها گویی بدرود میدیده
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 چندی گفتند:

 ما ماهیانیم که تنها در آب شنا توانیم کرد»

 «وگرنه، نه.

 چندی دگر گفتند:

 دریا رؤیاست.»

 بمانیم و از زندگی طرفی بندیم...

 «انسانیم، محتاج و ناتوان...

 چندی نیز که اندک بودند

 سوار را همراه گشتند

 تالش و عشق را با تعقل پیوند داده بودند.آنان نیاز را با 

 

 سوار پیشاپیش به راه شد

 تاختاسب سیاه او عرقریزان می

 توانست توفان باشدمی

 یا حتی تابلویی از آبنوس و عاج

 داشتکه هر دیده را به تعجب وا می

 وجود، تنها غباری برانگیخت و بال کشیدبا این

 کشد.و ماندگان ندانستد کی بر کی شمشیر می

 

 سوار

 با اخمهایی در هم

 غمگنانه چو آسمانی که غریدن طلب دارد

 آیدگویی هماره می

 آرد:و به پیش تاخته و بر لب نعره می 

 «رویم!ما می»...                 

                                                 

 1367پنج فروردین                          
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 ؟اندها کردههانسان را چ

 

 

 پاییز بود

 آری، پاییز بود

 زده کولبار سفر را بستکه برادر بوران                

 نوعروس خانه گریان شد

 او

 تنهایی را   

 و زمستان را             

 وحشت داشت.                         

 

 پاییز بود

 آری، پاییز بود

 که عقابهای مهاجم                

 غروب خورشید را                              

 به خون پرندگان آغشتند.                                         

 و قلبی تبدار

 های مهاجر را خون نالیدعشق

 دیدآنگاه که از پشت پنجره می

 گامهایی در راه

 بستند.بازگشت میدر را بی

 

 نه!

 ای نبودنه، ترانه

 نمی حتیشعری و رؤیایی و تر

 که آهنگ، آهنگ پاییز بود

 ها.و رقص، رقص دلگیر قطره
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 کوچه مثل همیشه جای خون بود

 رد پای برادر را همراه داشت

 و اینگونه نامردمانه رؤیای دیدار

 بر پنجره

 از آه          

 خشکید               

 و زمستان شد؛                        

 ؟اندها کردهانسان را چه     

 1367اردیبهشت                  
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 شقایقی در شب

 

 

 دربدر از شب

 ای بر دوشپشتباره

 فانوسهای بیدر کوچه

 آیندبه سوی تو می

 و شکفتن ترا

 ی اطلسی صبحبر زمینه               

 دهند.آوا می       

 

 شان را هراس نیستتپش تندرسان قلب

 پویندمیی در قرق شبزیان خفته را که کوچهوقتی

 تا که کالم زیبای زندگی

 _آزادی                      

 ات بیرقی باشد.بر در خانه

 

 هادار کوچهستارگان دنباله

 شقایقان داغهای دور

 های خشم انقالبی مغلوبباری، خونخوشه

 آیندبه سجدگاه صبح می

 روند.و به حکم خدایان سیاهی به مسلخ می

 

 آه، ای شقایق شیدا!

 بای اعدامی!ای زی

 با تو 

 خورشید به خون نشسته است!

 1367تابستان                                      
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 آفرین

 

 

 آفرین بر تو!

 آفرین بر عشق!

 آفرین بر ستاره، بر سحر، بر صبح!

 شکاف دادآفرین به غرور پویای رهروان شب

 کز بیداد شب گذر دارند

 طعنه و دشنام زیر رگبار

 توهسرفراز، نس

 آرندشان را به لب میسرود سربلندی ایل

 بخشند.و با زخمهاشان صداقت را صفایی تازه می

 رهنوردان!

 ستیزان!شب

 شادیکاران!

 بر شما سعادت رستن باد!

 

 1366بهمن                              
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 دختری در باران

 

 

 دختر

 با دامن سبز و گیسوان بلندش

 زیر باران                                    

 ایستاده بود                                         

 و در تنهایی و سکوت ساحل

 شمرد.امواج را می                                 

 نه!

 نه، شاید مرغابیان دریا را

 نموداندیشه می                                

 و یا شاید هرگز باران ندیده بود

 پنداشتو می

 پس از آن               

 جالیز اندیشه را                       

 در آن سامان                                       

 باروری باید.                                                  

 شاید،

 دادشاید اشکهایش را به باران می

 سرودیا که شعری می

 تران این فصل در سکوت سترون ساحل شاعرندچرا که دخ

 ای سرخغنچهو گل

 به دریا                        

 برند.هدیه می                              

 

 دختر

 دور از الشخواران
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 گریخته از صیادان

 در ساحل سرد 

 سرفکنده ایستاده بود                 

 دادو تن به باران می                                           

 و موج شور

 ربود.ریگ زیر پایش را می             

 

 کردم، دیوانه منمفکر می

 رومکه زیر باران راه می

 گویم.و با طبیعت از عشق می

 چشمهایم 

 با شره             

 به گیسوانش شد.                    

 گفت:یادم آمد که زن همسایه می

 ردخت»... 

 تکدانه سیب آویز بر درخت است

 دهها خاطرخواه دارد

 گردد؟نصیب چه کسی می

 «این راز عشق است.

 

 من شرمنده شدم

 از آن دست عاشقی باشم

 مبادا که بر دیگران حسرتی ورزم

 یا که تصاحب پیشه کنم.

 اما کمتر سبزدامن دختری

 بایست!مسکوت زیر باران ایستادن می

 باران را حسرت ورزیدم:

 حسرتا!»

 «باری!حسرتا به تو باران که بر سبزدامن دختران می
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 دخترک

 با شاخه گلی در دست

 ای در سرو سپید پرنده

 زیر باران

 سوی دریا         

 قدمی برداشت                  

 و به من خندید؛                               

 خندیدم و ... خشکیدم:

 دختران این فصل»

 شانییبا همه زیبا

 از بیداد نازیبایان

 بارد از لبهاشانخون می

 «ای...وا...ی!

 

 1367اردیبهشت                  
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 روان

 

 

 های سیمی تصاحبهای آهنی و پرچیناز پشت نرده

 در روزهای دلتنگی

 قراریهای بیو شب                       

 آییمبهم می

 دهیمو مژده می               

 رویم.هم میو بی                                   

 شکنیمسازیم و میمی

 شویمغلتیم و بر پا میمی

 مانیمگذریم و نمیمی

 ها در این آمدن و شدن و رفتن

 ماندچه می

 بی ما               

 با زمان                      

 جز فریادهای رهایی، صلح، عدالت

 ؟ا و تالشهای فراگیرمان_روان نیازه               

 

 1366زمستان                             
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 شش و نیم صبح

 

 

 صدای پای صلح

 در جالیز آبشار زمان

 با فریادهای رهایی در هر کران این جهان

 کشانشیهه

 گذرد؛می              

 قرار نسل منکودک بی

 در جنگلی از جنگل دنیا

 آوارهااز البالی دیوار و سنگ و آجر و 

 های کهنه رامعجزه

 دهد؛جر می                        

 های خونپیراهن سپید او با لکه

 تا سامانهای دور

 بر فرق سر سیاهی، صلح را

 شود؛سفره می                              

 کننددرختان توفان را زمزمه می

 و پرندگان، پرندگان آواره، پرندگان بند

 کشند...ین فریاد میای خونبا حنجره

 

 ؟آه، ترا چه رفته است

 ؟ی زخمیترا چه رفته است، پرنده

 بردکه باد، پریشان پرهایت را با خود می

 ام با بارش هر ستاره بر زمینو شادمانی

 خیس

 و خونین      

 و خشمگین               
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 شود.می                            

 

 صدای پای صلح

 پیچد؛سوراخ سرزمین من میدر پیکر سوراخ 

 های خونشط

 شقه شده راهای شقهتن

 بردبا خود می                            

 کند:زمان مالمتم می

 «ای؟چرا زنده»              

 و تو  سرزمین من

 چه خاموش و در خفقان سرفکنده و در باوری

 ؟دِم دودناک پوکیده فقهای برخاسته از گورستان تاریخ را

 

 آه، ترا چه رفته است؟

 ترا چه رفته است، سرزمین من

 چکد؟که از گلوی آوازخوانانت خون می

 

 دیگر نه!

 بگذار قلم بخشکد

 شعر بمیرد

 گو شود!شاعر مرثیه

 گوی خون، کینه، خشممرثیه

 گوی نان، نداری، نیاز و رزم.مرثیه

 دیگر نه!

 نه، ای قلب من!

 صدا هرگز تیمار نکند! بگذار ترا هیچ نگاه، هیچ دست، هیچ

 

 آه، ترا چه رفته است؟

 ترا چه رفته است، در راه مدرسه
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 نوباوه دبستانی                                   

 که مادِر مویان

 کند؟زیر آوارهایت جستجو می                 

 

 سیاهی سرشار

 بزدالن در کار

 لبها خاموش

 جوشقلبها بی

 باغها در خون

 انشهرها ویر

 و سراسر سرزمین من در آتش.

 

 روید!دیگر اینجا گل نمی»

 پاید!دیگر اینجا بهار نمی

 «آید!...دیگر اینجا صبح نمی

 خواندباد می

 سوز.در غروب سوگواران، خیزان و خرمن

 

 خواهم بر بلند برجهای جهان فریاد شوممی

 ترا چه رفته است؟

 ن دادترا چه رفته است، جهان تمدن، جهان صلح، جها

 جهان خسته، جهان بسته، جهان باد

 کز هر سوی تو بر پیکر خونین میهنم

 امیا که بر زخمهای مردمان کشور همسایه

 ؟اندمرگبارترین سالح را سیالب نموده

 

 آه، ترا چه رفته است؟

 "ی مسمومترا چه رفته است "حلبچه

 که بر طبیعت زیبای روستاییت
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 ؟استنعش انبوه انسان بیدفاع حک گشته 

 

 دو دژخیم، دو پیامبر، دو گونه دد

 از دو سوی جهان

 _ زمین و آسمان                

 اندرسالت خویش را بر درگاه جهل ستوده

 و اینک یکی در سودای قادسیه، آن دیگری در فتوای کربال

 اند.از خون نه، از یاغی مردمان زخمی زیرپای خویش خسته گشته

 

 شنودمجهان نمی

 شومبیزار میاز زمانه 

 درمپرده را می

 شکنمپنجره را می

 بندمدر را ویران می

 و دوان

 دوان       

 خیابانهای خنگ غربت را            

 نوردم.در می                                         

 آ...ی

 شوکت دیار خاموشانمردمان شاد بزمهای بی

 به تماشا بنشینید

 راط حرمانهاتانبه تماشا بنشینید در اف

 حتی                                              

 که دولتهاتان سهم سرشار خویش را

 کنند.از جنگ خلیج چگونه تناول می

 کی برده است؟

 های جهان و انسانخواران انحصار؟کی برده است جز زرادخانه

 

 صدای پای صلح
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 با ساعت شش و نیم صبح

 غرب میهنم ی مرزهای جنوب ودر گستره

 کشد.مشوش دم می

 آه، ای تن تکه تکه!

 سرباز سالح به دست!

 سرباز زخمی!

 رمقسرباز در خون خفته، اسیر، خسته، بی

 این لحظه را از یاد مبر!

 هشت سال ترا چه رفته است؟

 

 صدای پای صلح

 سامان مادراندر اشکهای بی

 دهدای سپید را با "آه"شان ُسر میلحظه

 آیدمیباران خون بند 

 شودباغ رنگین می

 ایستدصدای تازیانه و مسلسل اما دمی از کار نمی

 بدانگونه سخت مردانی ستبرسینه از پیکار.

 آلودصبح در سرزمینی مه

 کشدبا رعد همچنان شیهه می

 بارندستارگان فرو می

 درختاِن توفان، زمزمه

 درختاِن عصیان، همهمه

 شودهاشان آویز میستاره از شاخه

 سالحنعل سوارانی بیچار

 هاگذرند از کوچهجارزنان می

 کرده آشیان، خروسهای همسایگانگم

 سحر سپرده به نسیان

 درندسرخ تاجهای هم را می

 ی نسل من با شاخه گلی در دستنوباوه
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 و کبوتری در دیده             

 _کبوتری بر شانه             

 _کبوتری بر سینه             

 _کبوتری در سر             

 خیس و خونریزان

 آید:بسوی مادر مویان به داغ بنشسته بر درگاه ویران می

 مادر!»

 پدر کجاست؟

 اند؟برادرانم کجا رفته

 آیند؟عموهایم کی می

 خانه را چه رفته است؟

 «چه رفته است که تو گریان بر درگاهی؟

 

  1367تیرماه  بیست و هفت                                         

 ی بین خمینی و صداماعالم رسمی آتش بس جنگ  هشت سالهساعت *
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 آوای همدمی

 

 

 آنکه از کوه بگذرمبی

 شوم.یا دشت دیده دریا نکنم، آرام نمی

 من رود را جاریم

 دریا را عاشقم

 ای ماه به شب بگو:"بدان...!"

 خورشید بر دلم شعله فشان!

 ی شمال رهم نما!ستاره

 باران صبحگاه!ببار ای 

 بر بند بند شیار دست من بنشان ستاره را

 ای باغ آشنا!                                      

 بلبل بخوان!

 بخوان که دیگر بانگ خروس نیست

 است.تنها صدای تو آوای همدمی

 

 1367اردیبهشت                       
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 رهایی و رؤیا 

 

 

 روز آه کشید

 ابر آمد

 یدآسمان بار

 باد بال گرفت

 برگ افتاد

 درخت لرزید

 همسایه تب نمود

 بسته رفتهمخانه دست

 دلم در توفان ترکید:

 پدر، نیای دور من!»

 ات هنوز فریاد من استرنج کهنه

 هنوز من در هیئت توام

 و تو

 آنکه بخواهم رؤیاییباز بی

 رؤیایی                          

 ی!رهای                          

 

 1367بهار                    
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 ی سرنوشت منستاره

 

 

 زیلکان لجنلک

 بارند.های شب فرو میی شعلهمنقار بر الشه

 ی سیاهی خرامان استماه دورادور در سیطره

 و من در کنار حصار همسایه با یادهای پریشانت.

 

 تو

 در باد 

 پاییکدام حجاب آرزو را می

 کند؟روشنت النه می پر در سیمایو کدام سیاه

 

 دستانم از گرمی دستان تو تهیست

 _سردترینم                               

 و کمان نگاه تو از نگاهم.

 

 غلتمصدای تو در خویش میبی

 و زمان

 زنگ        

 در رنجبرگاه هر طپشم            

 زاید.می                                     

 تو

 ایروب غنودهدر کدامین غ

 و لبان تو از کدام سرود سرشار است

 های من؟شکافیهمراه شب

 

 پهلو به پهلوی ماه
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 ی وهمناک مرگپنجه در پنجه

 کشم سبوی روشن نگاهت راسر می

 و دلم از دلتنگی

 ایستتپهخون                    

 ی جان.در حجره                              

 تو

 ایفتهبا کدامین وداع ر

 ایبا کدامین نوایم ستوده

 ی فراغپردهکه پشت شب

 دستان من ترا

 همیشه چشم به راهست

 تا بازایی و بسپاری به نگاهم ستاره را

 ای که در ورای منبر مومین شب منور است.ستاره

 

 تاریکم من

 شومتاریکم و تاریکتر می

 افشان قلب من استتنها این تابش شعله

 کند.مرا به تو متصل می کاندرین ظلمت منجمد

 تو در کدامین صبح

 بر کدامین سفره

 با کدامین ستاره

 ایبه راز نشسته                    

 جفای من؟بی محبوب      

 

 تو

 شکنمدر صبوریهای سستی

 اموندر آهنگین گامهای ناخسته

 ایهماره زنده

 سبزی آرزوهای من همه از آن توست
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 و پرچم فریادهای مرا

 تو  نگاه

 کندرنگین می         

 ی سرنوشت من!ستاره

 

 1367پاییز                 
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 دشمنی مدام

 

 

 روزی نیست

 تا بگویمش که صبحی در آغاز داشته است

 گرددیا که به غروبی ختم می

 انگیز دنیای دیگریستوحشت

 پویدبدانسان که خوابگردی راه می

 به تاریکی مأنوسند

 و شب

 استای بیگانه واژه

 آید.که به گوش کس آشنا نمی

 ام دیگر چاردیوار سنگی محدود نیستخانه

 ای سراسر از شیشه پوشیده استبسان هر خانه

 و اینسان 

 تاریکی عریان         

 کند.شقه میدژخمیانه در بسترم شقه

 کشم:هر لحظه من هزاربار فریاد می

 در نیستی حتی»

 دیوار را

 و سیاهی را           

 دشمنم؛                           

 «یک دشمنی مدام و تمام!

 

 1367بیست مهرماه                  



 279 

 صدای من 

 

 

 گر و تشویش در هم ریز نسیمطراوت تقاص

 بسرک"های توفانی "شانهبا ترانه

 در دنج دور امید

 آیدبه خلوتگاه بهار می

 مهاباو بی                            

 گذرد.می                                      

 از فراز دست من

 شود.ای به افق بر نمیکنون پرنده

 در جوالن نگاه من

 دهد.خورشیدم رمق نمی

 وندر قعر دلم

 شب است            

 و خون                        

 و غوغای بدخیمان.                            

 کشان کشان

 رهاتکیده بر دیوا

 سایمزخم بر زخم می

 و این تن مجروح را

 دهم.ی نسیم ُسر میتا دودگاه کومه

 من

 پاره پیراهن

 دریده دل، زندانی زمان

 زیر سم اسب و نعلین جهل جانیان

 دهم.جان می                                       

 صدای من
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 در مرزهای دور افسانه و عیان

 هست با تشبثی مشوش بر هر آنچه که

 در هر کرانه، هر کوی این جهان

 شکن وشکیب

 باز امیدوار                   

 شود.دردناک گم می

 بنگر!

 بروی زیباُدخت زمین، میهنم

 کاندر خوناب تنم

 چه به تاول نشسته است

 و بکارت بکر او

 در بلندگوی آیه و کالهخود تسبیع

 با جنجال "جنگ، جنگ، تا پیروزی!" رجالگان

 نه، سریعچه سبعا

 به کنام خدایان                        

 شود!پیشکش می      

 1367تیرماه                  
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 پوالد

 

 

 به سایبانی آفتاب

 و آب                         

 امآمده                                

 در نبض تشویشناک ظهر   

 و غروب مالمت را

 امهای شب سپردهبه تازیانه

 تا که برآیی و برخیزم

 با هزار شعله در دست

 در دلم                           

 عشق را

 ی چرکین تصاحب به آتش انگیزم.در چنبره

 

 گو بتازند

 شود!کاین تنم پوالد می

 

 1367تیرماه                             
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 ی خونبارش خاطره

 

 

 آن روز

 جستندخانه به خانه می

 بود شهر انبوه

 از جاسوس و مزدور و پاسدار

 و خیابان دراز

 های "سپاه"در ُقُرق ماشین

 ویراژ "هوندا"                               

 و جانیانی با "ژسه"و "کالش".                                  

 و فاالنژها

 دسته دسته

 "هللا اکبر"گویان             

 ُکلت" و زنجیر و چوب و چاقو و چماقبا "                       

 آشفتند.آشیان عاشقان شهر را می

 ها دلسردکرکره

 آمدُغرُغرکنان فرو می

 رفتجای آدمی معقول به غارت میهر کسب

 شتابیدندهاشان میمردم از ترس به خانه

 دستور تنها یک اشاره بود:

 «منافق... کافر.... کمونیست... بیدین...»...

 ن بودو خیابان خو

 در شط شقاوت                   

 _بیداد.                               

 

 آن روز

 خوفناک خاطره بود.
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 خواستندهر کی را می

 گرفتندمی

 زدندمی             

 کشتند.می                        

 دود بود

 شهر          

 آتش بود.                  

 مرگ بود

 رشه          

 خونبارش بود.                 

 جستند.... و سایه به سایه می

 یک سو نهان صدایی گفت:

 «آمدند! فرارکن! ف...ر...ار!»...

 و صدایی دلخراش:

 «آخ... شکست پ...ا...م...»

 آمدند مغوالنو می

 مغرور                      

 با صلوات.                            

 ی تیمی شیطاننهاینجاست خا »...

 «... مرگشان حالل!

 دود بود

 خانه        

 آتش بود.             

 جهل بود

 خانه           

 سیاوش بود.              

 و صداها:

 مرگ بر جالد!»

 صلح، آزادی، انقالب
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 زنده باد!

 «زنده ب...!

 

 1366زمستان                
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 ای در سایهخسته

 

 

 خشکیده در هایهو

 نیافته آرزودست

 آمده از سامانهای دور

 و بدست 

 پژمرده گل          

 سبد سبد                   

 آیی.به جنگل انجماد احساس می

 نشاط در تو تهیست

 لبخند بر لبان تو معماست

 کالم تو درد دارد

 بیندنگاه تو بیش بهار نمی

 پاییز است

 پاییز است و حرمانها

 ای.زیدهی آنچه که دست نیاو شکوه

 نشینیهای تأسف زیر سایبان درختی میپس، با آیه

 سپرده به خیال، گیسوانت راو دل

 توانند مراکه می

 حصار وادی غفلت پناهی باشنددر اندوه بی

 افشانی.در باد می

 

 ؟چه شده است، نازنین

 چه شده است که آفتاب را بیزاری

 ی روشنایی توامو مرا که شیفته

 ؟بینینمی با چشمان غمگینت
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 میان گویش ما با هر آنچه در برمان بگرفته است

 ناهمخوانیست

 خوانم.، میاندگفته

 میان من و تو فاصله است

 دانم.اند، میکاشته

 اند:دانم، هرزگانت گفتهمی

 در غروب غمناک جدایی»

 ی بیمار آوارگیعشق را باید بر دریچه

 .«به نهانگاهان آه کشید و در انظار لعنت کرد

 اند:دانم، همرهانت گفتهمی

 گلیمی باید داشت»

 هماره برای خود باید خواست

 ها را لیک باید مراقب بودپته

 «افتادنشان نگذاشت. بروی آب

 اند حتی:گفته

 زمستان بیدار است»

 فصل زایش اما

 وهم است و خیال است و رؤیا

 ورنه این باشد

 «جوش و ناپیدا.دیررس، کم

 اند:هدانم، ترا گفتمی

 عمر ما کوتاهست»

 ارزدبه رنج بردن نمی

 «با دشمنان باید ساخت.

 

 نازنین، مرا بشنو!

 خدایان را بگو: هشدار!

 وش پاییزیی یأسابر هرزهکه این گله

 کشان، شایدشالق
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 پاید.لیکن چندان نمی

 حاذقان را بگو صد شرم

 های خوشرنگکه چون مانکن

 پوشند.ه میهر فصل، تازه شلوار شبنمای اندیش

 

 نازنین، باران است

 خورشید نیز به هجرت رفته است

 جای خود برخیزاز نشمین

 ات اندر شوبه خانه

 که برهنه من در بارانم

 بارانم                            

 هایمبا کینه

 هایمکینه         

 هایم!کینه                 

 

 1367شهریور                           
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 خواب

 

 

 تمام شب را

 در اشکهایم شناور بود

 شهاب شرمگین خشم فروخورده.

 

 تمام شب را 

 در اشکهایم شناور بود

 های خشکیده.شالیخوشه

 و آب 

 نه،        

 دریا             

 می ُرفت بستر سردم را.

 

 تو بودی

 و طبیعت        

 هایت و بر شانه                

 مردی                                 

 گریست.های میها را هایکه سبزه

 و اسب نسیم

 در گستره                   

 افشان و پایکوبانیال                          

 بر جسد به خاک فتاده سواری

 ستود.که ستارگان را می

 

 تمام شب را 

 1367بهمن ماه             در اشکهایم شناور بود.
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 تغییر 

 

 

 باد 

 گویدبا تو از ابدیت نمی

 باران

 زدایددلتنگیت نمی با بوی نم و بارشش

 و برف

 کند.رؤیاهای سپیدت را استجابت نمی

 

 با کودکیهای من

 _با آرزوهای کوچکم                   

 شوی.در باد می       

 گله دلتنگیهای منبا گله

 های جامدم_با بغض                   

 دهی.ران را دل میبا      

 شمارمو با "اگر"های بی

 سپاریسپیدی را تن می

 گذریو با زمستان می                     

 شود.یخ رؤیاهایت آب میو گل                     

 

 من آرزویم آب شدن نبود

 کردم.اگرچه با تمام تشنگیهایم آب طلب می

 وا نداشتمن آرزویم آهنگی از تعجیل و تبعید و تأثل آ

 ی تشویش دست یازم.تا که اینک به چشمه

 اگرچه با سیاهی در تضاد بودم

 من برف را 

 اما نخواستم تا یخ بندد و سراسر احساس ترا      
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 فراگیرد.                                                             

 قلب کوچک من

 کردسیری و سپیدی و صافی طلب می

 محتاج به شیرزا پستان مادر.بسان کودکی 

 

 من 

 اینک نه آهن    

 که آبم                   

 آمده از آبشارها                           

 صداقت طغیانهای منجمد با من است.

   

 1367آبانماه                         
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 نامه

 

 

 مادرم!

 پیراهن خونین برادرانم را

 اطرات آن سامان برداردان تنهایی خوفناک خاز جامه

 و به دستهای خشکیده خواهران بر درگاهم بسپار

 به گاه بازگشت من بگذار

 پیش از آنکه در آغوشت شوم

 برابرش سرفکنم

 زانو زنم

 گریستن آغازم

 برای تمامی داغهایت

 برای تمامی داغهایم.

 آنگاه با پاهای لنگانت، آرام به سویم قدم بردار

 م نخواهد بود.چرا که بیش توان برپاشدن

 هیچکس را خبر نکن

 گریستن نیز میآغاز

 شانخورده دامن رنجهای تو و پیراهنتنها با چین و چروک

 هایم را بزدااشکهای خشکیده بر گونه

 نام مرا فریاد مکن

 خواهم زیر پای تو و پرچم برادرانممی

 کودکانه غنودن آغازم.

 تن داشتیزان پس اگر مجالی یافتی و با من کالمی برای گف

 با کودکان جستجوگر قومم بازگوی:

 از جویبار کوچک روستا"… 

 نان و دریاییدر جستجوی سفره

 ناگهانی گریز پیشه کرد و این دم خسته از راه رسیده است.
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 هایش بودگفتی

 ولی اینک خاموش 

 ی برادرانش برای همیشه خفته است."برابر جامه

 

 1367بیست و پنج شهریور                                   
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 با دختران نیاز و راز و ناز

 

 

 در امتزاج متورم سکوت و سیاهی و شکست

 بازگشتی بیمعشوق من، آن رفته

 کاران ایستاده استسربداران و عشق

 و هر ندای صلح را

 کند.به تالش و وصل و فتح دعوت می

 

 او 

 آن پری پرنیان بال

 ر هجومی سپید به غارت رفته دآن پرنده

 در هر کرانه، کوه

 با دختران نیاز و راز و ناز در سخن است:

 ها نباشیماگر با ترانه»

 در شب ره نپوییم

 ی کوه سیراب نگردیماز آبشار سینه

 دوست داشتن را در این شبستان بیرق نیفرازیم

 و از بودن و رهایی و شکفتن شعری نیآغازیم

 روز بر ما تیره 

 و غروب خونین          

 تر خواهد بود.گستردهو شب دامن                    

 پس

 در معیّت مردانمان

 های رنگارنگ عشق بافتن بایدگیسوان را با پروانه

 هامانکه اینان با ما رهایی و در سینه

 «جویند.یاس و یاسمن می

 1367هفده اسفند            
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 تابلو

 

 

 مرگ درنگ ورزید

 زمان معلق ماند

 زدجوخه زانو 

 گلنگدن تاخت

 انگشت ماشه را مالید

 فرمان"آتش!" آمد

 ها رقصیدای مرموز در خانفشنگ ثانیه

 ای افتادستاره

 زندگی غروب کرد

 صبح در خون خفت

 خورشید

 به ناگهان          

 ترکید.                     

                             

 1367خرداد                             
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 در استوای دنیای دیوارها

 

 

 ی غروببر پشت پرده

 گلخند نهان ماه

 های خشم راخونرشته

 شود:در امتداد دیوارها بافته و در دلم فریاد می

 «؟ی زخمیآن ستاره»… 

 

 در امتزاج زنجیر و شب و شبزیان

 بر فرمانفرمایی جاسوس و جانی و زندانبان

 صبحدالن

 شانشقههای شقههای زخم و تنغنچهبا گل

 و آن "نه" بزرگ جاری در تاریخ جهان

 نوردنددهلیزهای خوف را خرامان در می

 ایستنددژخیم را برابر می

 و در تقاطع تن و تازیانه، گلوله و عشق و جان

 کارند:فضا را فریاد می

 زندگی، آزادی اندیشه!»… 

 «برابری و رهایی انسان!… 

 

 بر سنگ درگاه زمان

 سجدگاه گل

 هاجای کوچهو بشارت

 ستارگان

 شونداز اعماق بر می

 بارندبر اعماق فرو می

 خشم موج در بستر دریاو کف
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 هابا اشکها و آینه

 آیند:هویدا گشته و مشتها در نهان به گره می

 «جالدان او را نیز کشتند!»…            

 

 آمیزندی ما میستارگان در این مخوف فصل، به سیاره

 کشدروشنی بالغ بال می

 رودخورشید لنگان راه می

 خیزددر افق می

 افتدی غروب میپرده

 و لیک، شب عریان

 دام گسترده و تازان

 هادر دریچه                      

 بردبه روسپیخانه می

 اندیشه را.                       

 و ماه

 پرده با تشنج دردی از زخمی به دیگر زخمهمچنان بی

 مینم راتمام زخمیان سرز

 کند.تیمار می

 اینگونه من با دستی بسته

 دلی دریده                 

 ای پر اشکدیده                 

 کشم:در استوای دنیای دیوارها فریاد می

 « درود بر زندانی سیاسی!»          

 

 1367تابستان                               
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 با دستانت

 

 

 با دستانت

 آیدمیباد به بند 

 و بهار                      

 به باغ.                              

 با دستانت

 نشیندمان میخورشید بر سفره

 و چشمه در کویر برهوت دور.

 با دستانت

 شودشب شکاف برداشته و شکوفان می

 سیمای سپید صبح.                             

 بی دستانت

 است خانه را تنها یک دریچه

 _انباشته از آه

 کرده و کدرتب                  

 پوشیده از غبار._                             

 دستانم را

 کارمبرای تو در باران می

 آویزمبه باد می

 و طبیعت                 

 تو بودن مرابی                        

 کند.میمالمت                                      

 ام راسینه

 ساییده از صبر

 گیرمبه دست می                 

 و دوان دوان
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 از درد              

 آیم.به سوی تو می                    

 تو 

 ایسرفکنده و ناجاری نشسته

 باردعرق از پیشانیت می

 هایت جهانی را ستونندو شانه

 که بر باالبام جهنم آن

 خدایان                          

 آسایند.در قصرهایی مرمرین می

 خواهم آسوده باشممی

 خدایانبی

 با تو.          

 خواهم دست در دستان بیشمار تو بگذارممی

 ی تو نهمسر بر سینه

 چشم بندم

 دل بگشایم.

 

 دستانت را گره کن!

 از ددان مترس!

 و پا به پای من در راستای زمان قدم بردار!

 انگیز جنگل جنونبیا از رقت

 _شب و باد و مردابها                  

 ویرانگر بگذریم!

 جهان

 مرزناآبادیهای بی

 همه برای دستان تو و من است.

 آستین باال زنیم و بادبان بلم آبادی را

 بر جاری رود زمین

 _زندگی                   
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 برافرازیم!      

 با اولین دسته فرشتگان کشت و کار

 هاشان را به ترنم آریم!ترانه

 لیک، ماندن

 آنجا نیز            

 کهولت است؛                     

 پس، بار دگر بار و بندیل بربندیم

 زندگی

 یعنی       

 رفتن و آغاز.             

 

 1367بهار                        
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 پایانبی

 

 

 ای در دیدهبا ستاره

 ای در دستستاره

 دو کوهه انباشته آتشو بر سینه 

 شوکتدر سیاه و سردترین شبهای بی

 آواروشن

 گذریمی        

 و زمین                    

 ماند.بی تو مغموم می                          

 با سرخ شوالی اندیشه در شورزار شب

 خیزی و عشقانگیز میصاعقه

 د.یابدر تو مفهوم می                            

 ای در بارانبا سبزترانه

 _در برف                    

 آییبهار به رستن میبی

 هایت کبوتران بختو از شانه

 گشایندبه کهکشان بال می

 ای بر  پیشانیو با ستاره

 ای در پر_ستاره            

 شوند.در مدار نامریی زمین جاری می

 

 هان!

 «بشمار!»دشمن را بگو: 

 را می توان فرود آوردکه ستارگانی 

 شاید،                                        

 1367تیرماه اما کهکشان را پایانی نیست!          



 301 

 های فقرپیامبر کوچه

 

 

 رمز رهایی در چشمان عاشق تو بود        

 شکستقلب سنگی سکوت با صدایت می

 آمدندبا سرودت ستارگان به رقص می

 نپرندگان به جوال

 هاو پروانه                   

 به باغ.                                

 نمود.و بهار با تو در آتشزار دلم ولوله می

 

 رمز رهایی در چشمان روشن تو بود

 و کلید شادمانی در دستان شعرسازت.

 آمدبهار گویی به فرمان تو می

 دریا ترا کاشانه بود

 ات هراس داشتسیاهی از سایه

 و سیالب

 افتاد.با خشم تو براه می

 

 نبض سیاهی در ضامن نارنجک صبر و خشم تو بود

 افشردیاش میکه کوچه به کوچه

 و دیوار

 به دیوار        

 کاشتی.تهدید می                   

 خوناب تنت باران خشکسالی بود

 باریدکه برای تشنگان می

 و گامهایت

 طبل فردای قیام.           
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 وت

 های فقرتو... پیامبر کوچه

 کبوتر احساس

 ی اعدامیستاره

 با ردای روشنی بر دوش

 شب شکافتی و به سوی صبح رفتی

 ی سرخ توو سایه

 زند.نماید و سوسو میدر افق کور شب ره می

 

 من 

 بی تو

 سایمدست بر ستون ُسربی شب می

 ی آتشخشم تراو سیاله

 :آورمی خونینم به فریاد میدر حنجره

 فردا»                 

 «فصل زایش و آغاز رویش ماست!                   

 

 1367خردادماه 31                               
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 نیاز

 

 

 با تو بودن

 به نهرهایت تن سپردن

 آواز آبشارهایت را دلبستن

 بی تو نرفتن

 دست سپرده به شاخسار سروهایت

 باغ را                                           

 دیدار کردن                                              

 ی گل راو راز جاودانه

 حتی                         

 در کویرهای دور تو                              

 جستن                                                  

 با زبان من

 با زبان تو

 د یا شادمانی و لبخند گفتناز در

 و انگشت اشاره برده سوی شب

 ستاره را                                     

 ستودن                                               

 ترا

 باری، ترا دوست داشتن

 است و نیاز من.رمز زمانه

 

 گویمدر نیازها از تو می

 جویمدر نیازها ترا می

 ی صرعی سردبادستایم و سایهترا می ترا، آری

 بردی اختناقم میپنجه در حنجره
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 پایدصدای من به صبح نمی

 مویم:و ترا می

 کجایی؟»

 «کجایی تا که قلب خونین مرا تیمارکنی؟

 

 1367پاییز                              
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 هاثانیه

 

 

 کوبد دستکسی بر در نمی

 صدای ُسم جاسوسان

 شهر را ُقُرق کرده است.                         

 کوچه تنگ

 خانه تاریک

 گوئیا سالهاست که زندگی از آن سامان رخت بربسته است.

 

 

 خوابی یا بیدار؟

 خاکی یا بردار؟

 دانم._نمی              

 تان اما مثل هر خرداد گلباران است.باغ خانه

 

 

 بینمسالهاست آری، نگاهت را نمی

 جوبمانت را نمیسالهاست آری، نش

 و عمر

 گردند.هر ثانیه به سال و سالها به صخره ختم می

 

 

 "دنگ... دنگ..." 

 بستی بندر این کوچه

 !کوبد دستباز کس از سالهای دور بر در خانه می

 بینی...آیی و مرا مشوش بر درگاه میتو ترسان می
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 نگاهم نکن، نازنین!

 ست.نگاهم نکن، تالطم امواج در چشمان من ا

 از حالم مپرس، نازنین!

 از حالم مپرس، جوشش آتشفشان در قلب من است.

 

 "؟"... آمدی

 خندند.همه می

 هایت شنگرف از شرم.گونه

 اندیشی شاید تشنه باشممی

 دهیآبم می

 گیرماز دستانت می

 نگاه لرزانت ولی اعترافی است به عشق

 در ما                                                  

 به من                                                      

 و من آن را به وسعت همه خشکسالیهایم

 کشمبا ولع باال می                                 

 آنکه بدانم که پیاله از اشک تو لبریز بوده است.بی

 

 سالها

 هاثانیه

 ها و سدهاستصخره

 آری،                            

 بینند.کنان در پی تو میکه مرا ضجه

 1368اردیبهشت ماه                     
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 مرثیه برای خزر

 

 

 جوشدموج موج مویه در من می

 شودهایم جاری میشط شط اشک بر گونه

 و گله گله ابر

 خورشید را               

 ند.کشقه میدر برابرم شقه                            

 انبوه اسامی اسیران سیاهی در صفحات روزنامه

 اندکه تازگی اعدام شده                                

 کنندداغ مرا تازه می

 شوم.و من با دیدن نام خویش شوکه می

 گریدی سکوت در من میشالیزار سوخته

 ستیز سبزاندیشمرد سیاهیو شالی

 سوار بر قیرات تاریخی سرنوشت

 ابرماز بر

 با دو ستاره         

 به جای چشم                     

 گذرد.می                                      

 گیردخزر او را در آغوش می

 گشایندامواج بر او ره می

 شوندآبها سرخ می

 های توفانو او با ترانه

 در افق                        

 پیوندد.به ابدیت می                            

 

 ؟ساحل چه بوی مرگ دارد

 ؟آیدسیل چرا نمی
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 ستاره بر زمین زیستن را چرا مجاز نیست؟

 ای؟ساکن چرا نشسته

 رود؟و این سرفراز کیست که سرودخوان به مسلخ می

 

 خزر!

 خزر خسته!

 خزر خفته!

 گرفته!خزر خون

 خزر برادرم "کمال"!

 هایم از دورهایت سالم!با مویه

 سالم!                               

 با من ولی چه تلخ داری اکنون پیام

 کندکوه کینه بر من سنگینی میکه کوه

 شود.آسمان ستاره از استقامتش در قلبم خشنود میو آسمان

 اما 

 ی ستارگان نیستممن از سالله

 خاکیم، خویشتنم، همینم، مپرس که کیستم

 تنها بگو مرا 

 اند؟برادرم چه کردهاینبار با تنم، 

 

 انباشتخوشه خوشه خشم می

 کاشتدانه دانه بذر امید می

 کرد.و یک قاچ هندوانه را با مردمان همسایه سهم می

 زددر گرگ و میش صبح با کارگران شیالت به دریا می

 نشستهاشان میدر کومه

 گفتشان میاز بازوان

 آمدو شامگاهان دیروقت، خسته به خانه می

 دادی ترا نوید میمسیر رابطه، طغیان تپندهو در 

 سیاه سرنوشت"و اینکه من "سوار بر اسب پیشانی
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 آیمهای هلهله باز میدر کوچه

 و دست سپرده به دستان پهلوانیش

 دارم.در ساحل صداقت قدم بر می

 اسب من»... 

 این اسب تو

 که افسارش بسته بر امواج دریای ماست

 «؟یاهستبگو کمال، چرا پیشانیش س

 «روسیاهمان کردند...»

 

 آه، آن آخرین دیدار چه ناپاینده بود

 آن آخرین انتظار چه جوان و کال و توفنده بود

 وقتی که گفتم:

 تو شاهدی که شکستم»...

 وای بر جوانیم!

 «کنم...پیری آرزو می

 و او خندید و من در اجبار

 از خفیگاه برون آمده و نالیدم:

 «دهان بگشا، ای خاک!»

 

 خزر!

 خزر!

 موجی بزن!

 دهان بگشا!

 به کامت گیر مرا و بگو برادرم را به کدامین گناه کشتند؟

 

 خواهم ببینمشمی

 آیممن عهد بسته بودم که به دیدارش می

 باز با دو شاخه گل

 _سنبل دوستی و اعتماد                      
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 ها.و یک بسته شیرینی و شکالت برای بچه

 م راخواهم خستگیهایمی

 اش از تن بزدایمدوباره شبی بدور از چشم پاسداران در خانه

 با او بنوشم، لبخندهایش را ببینم

 های عمر سیاهکاران را معکوس به شمارش گیرم.و ثانیه

 های محروم قدم بردارمخواهم با او در محلهمی

 و "سرباز" و "طلوع روشنی" را 

 آیم.ی همسایه دوباره به آوا گرفتهبر سفره غم

 خواهم تمام دلتنگیهامی

 _تمام چشم براهیها              

 _تمام زخمهایم را              

 هایشبر شانه                                   

 بگریم.                                                    

 خزر!

 خزر!

 اش بر بستر کدامین موج توست؟بگو خانه

 

 تنهایی در اندوه

 هجرانی در اندوه

 بیشمار عزیز اعدامی در اندوه

 شومدر اتاقک تاریکم پیر می

 نگرم.و دلتنگ و منگ به جهان در تغییر می

 های میهنم ولی شب شحنگاندر خرابه

 ی سناندر سایه                                       

 کشد.ناسه میخر                                               

 ؟امآه، اینک دیگر از برای چه زنده

 

 بندمبسان کودکی به رؤیاها دل می

 بینمآزادی را خواب می
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 خیزدی فردا بر میکه از بستر نوباوه

 گیردبا دستهای کوچکش اوج می

 رساند.ی سرخگون توام میو بال در بال به گستره

 خزر!

 خزر!

 پیش از آنکه بمیرم، توفانی شو!

 ر دوباره بر ساحل تو پا بگذارم!بگذا

 بگذار در آبهای تو جان بسپارم!

                  

 1367دیماه                               
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 کودک شامگاه

 

 

 هاتمام بچه»

 شان راپدران              

 شامگاه                             

 روندبر درگاه خانه به پیشواز می

 نباتان و آباز دستهاشان ن

 از لبهاشان نوازش و کالمی دلنشین

 گیرندچشمه اشتیاق و اعتماد هدیه میشان چشمهو از نگاه

 مرا 

 مادر    

 چرا          

 شبانگاه              

 «پدرم هرگز بر درگاه نیست؟                       

 پرسیدکودک می

 و مادر، مادر مضطرب، مادر امیدوار

 داد.عده میبه فردایش و

 گذشتندآمدند و میفرداها می

 ها و ماههاهفته

 و سالهایی چند در پی هم.

 

 روزها به شب»

 ها به روزشب

 ها به نهرآب

 نهرها به رود

 رودها به دریا

 گردند؛هر یک به دیگری ختم می
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 فرداهای ترا

 مادر               

 چرا                     

 «؟هرگز پایانی نیست                        

 پرسیدصبرانه میکودک بی

 براهی و انتظارو مادر، مادر مضطرب، مادر چشم

 هیچ پاسخی نداشت

 اش بفشرد و بگوید:جز آنکه در سینه

 «پدرت زندانی است، دلبندم.»... 

 کودک

 کودک شامگاه

 پرسید.باز از پایانی می

 دادمادر مثل همیشه به فردایش وعده می

 کشید.او خوشباورانه در دریای فرداها پارو می و این بار

 

 کودک شامگاه!»

 کودک چشم بر درگاه!

 سرباز سبزپوش فردا!

 تنها

 چرا      

 پاروکشانی         

 «در دریا؟                     

 پرسیدماه می

 جستو کودک بی پاسخ از خواب می

 و گیسوی خیس کابوسهای مادر را

 گرفتگریان به دست می

 بافتو می                            

 بافت.می                                      

 عزیرم!»
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 «خوابی؟چرا نمی

 پرسیدمادر می

 رفت.و کودک در  پی پاسخی به خواب می

 

 شامگاهی، مردان اجنبی

 بر درگاه خانه آمدند

 و با خبر اعدام زندانی

 لباسهایش را به هدیه آوردند.

 

 کودک همیشه چشم بر درگاه بود... 

 کودک همیشه در خیال گرم فردا بود

 تا که پدر بازآید

 و ماه                 

 تنها به دریاآمدن او را                     

 جویا نشود.                                           

 مادر، مادر متانت، مادر صبر، صداقت

 _عروس انقالب                           

 دیگر پاسخی نداشت؛

 پس، جامگان پدر را بوسید

 و در اشک بشست                    

 و به دستان کوچک کودک داد:                           

 چگونه بگویم»... 

 ... فرزندم؟               

 آیدماهی که به خواب شب تو می

 شدنما میروزگاری مرا خواب

 _پدرت را نیز                      

 ما همه کودکی خویش را در پی پاسخی به خواب رفتیم

 گویممادران ما نگفتند، من می

 پدرت را
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 فرزندم         

 دژخیمان                 

 «کشتند!                           

 ماه شرمنده شد

 شب دهان گشود

 ها فوج فوج بر زمین فروباریدند.ستاره

 شکل ماه و ستارگان همه پدر بودندمادر به 

 و او

 مظلوم و مبهوت و مات

 در ساحل سوال.                         

 

 بردکودک دیگر خوابش نمی

 ماندکوچه همیشه در همهمه می

 و او دستی نهاده بر دست ستاره و دستی دیگر به دست ماه

 های فتح فردا.شود در کوچهراهی می

 

 شودکودک ستاره می

 پیوندددک به ماه میکو

 رودکودک به آسمان می

 گرددکودک به زمین بر می

 و زمینیان،

 جوش، زمینیان منگزمینیان خاموش، زمینیان بی

 شوندفردا شرمنده می

 اند._چرا که خاموش بوده         

 

 1367دیماه  2-3                                
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 آییمی

 

 

 یک روز

 یک روز ابری

 بارانییک روز 

 رمقیک روز بی

 _همچو همه روزهای سیاه و سرد                

 آیی و با آمدنتمی

 کنند.ابرها رم می                        

 

 یک روز

 یک روز اطلسی

 یک روز عصیانی

 یک روز سبز

 زنند.ی امید میپرستوها به بازگشت نغمهآیی و می

 اتم و غربت و غمآلود بند و میک روز از این روزهای مرگ

 آیی و با قدمتمی

 شکنندها میمیله

 شوندزنجیرها پاره می

 ی دشت ُرستنو پرندگان پرشکسته

 کنند.ات دوباره پرواز میدر جوالنگاه آسمان آبی اندیشه

 آیی و با نگاه تومی

 کمانرنگین                      

 در آسمان                                    

 گسترددامن می                                             

 خورشید

 ی تاریک منبر دریچه         
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 شودآفتابی می                                

 ی گندمهای رنگ پریدهو بر ساقه

 دمد.پربار خوشه می

 کندآیی و مادرم شادی میمی

 پدرم از زیر آوارهای رنج

 کندشانه خالی می                           

 خواهرم 

 با دستهای سبز و دامن گلگونش

 رودی بخت میبه خانه                         

 برادرم

 ای بر پیشانیبا ستاره

 دریایی در نگاه                           

 و بهاری در سر                                        

 دشوداماد می           

 ستیز ستمو همسایگان صبور و سایه

 کنند.ترا سجده می

 آیی و دست تومی

 بر دست من                         

 نهد.سبزه می                                        

 آیی و در قلب کوچک منمی

 ماهی بیقرار ُجستن

 به دریای دلبستن                         

 رسدمی                                              

 «اوه...زیبای من! زیبای من!»ی و کالم ساده

 کند.ام گل میبر لبان تََرک برداشته

 

 هر روز

 هر روز ابری  

 هر روز بارانی
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 رمقهر روز بی

 اند به در.چشمان من ترا مانده

 بیا!

 روزهابیا، یک روز از این تیره

 گِل افروخته خشم!آتش

 دانی شب، ای شائق شعرهای منزیبازن

 تا که شباشب بیش مرا

 صد به صد                            

 به گورهای دستجمعی نسپرند.

          

 1367آذرماه                     
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 ها"پری "شالی

 

 

 سایدصبری میذهن بر سنگ بی

 پلکها بر هم

 و دلم ترا 

 در بیداریها.             

 وتری زخمیتو چونان کب

 از چنگ تیز بازها

 رهیمی                    

 آییو بر زمین فرود می                           

 زنند.و عابران همه محیّر بر گردت حلقه می

 

 آه...

 پس!

 مرا بگذارید عابران!

 مرا بگذارید بر سیمای محبوبم نظراندازم

 ی امیدهاستچشمان بازش چشمه

 شما ارزانی داشت که او تمام شب بر

 اینک از آن من است.                 

 مرا بگذارید عابران! 

 مرا بگذارید با چشمان بازش از برابرتان بگریزم

 چرا که بی او با شما

 صدادر انزوا و بی

 نتوانم زیست.                     

 

 روندعابران خسته به ره خویش می

 مانندو مّحیر می



 320 

 شوندو خاموش می

 آمیزدمی هاشان با مهو سایه

 ی آبستنتنگاه من به لبان سرخ و سینه

 گردند.که کوهوار آرامشم را سبب می

 

 آه...

 سیاهیها، دشمنان صمیمی!

 اماینک به انتها آمده

 ام بریده

 خواهمامان می

 بگذاریدم، بگذاریدم محبوبم را در ژرفای قلبم به خاک بسپارم!

 ها!جوخه

 ا راهخواهشاً تفنگ

 ام نشان آریدبر پیشانی                         

 چرا که قلبم خوابگاه محبوب من است.

 خواهرانم!

 ز غم مبادا بیدارمان سازید

 چرا که ما در پس سالها

 سان سرخ رازفافی این                        

 آییم.به خلوت می     

 برادارها!

 برادرها به ره خویش روید!

 ها باتان!صبر صاعقه

 و دریغا، دریغا مادران

 هاتان زاده شدیمکز دامن

 هاتان نوشیدیماز پستان

 ُخسبیم!هاتان فرو میو اینک در اشک

 

 چشمان تو بسته است
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 دهدشبنم بر گیسوان و تنت بوی شالیزاران می

 _چشمان من نیز!                                      

 چینمها را میمن خوشه

 کنم.گیسوان تو آویز میو بر 

 تو بدان شکلی که ترا شبی در خواب دیده بودم:

 تمام دست، تمام چشم، تمام تنت آبستن است.

 آورمکشان به خانه میبندم و ترا آغوشلب فرو می

 خیزدمادرم از بستر اشکهایش بر می

 خواند:و حیرتزده، از شوق می

 خدا!»

 خدا!! 

 «ها!پری شالی 

 

 1367ماه بهمن 17                       
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 :دفتر هفتم
 

 

 

 

 

 

 

 

 برای لبخندهای تندر

 

 

 

 

 

 مجموعه شعر

 ی.ک.شالی

 1368: زمستان انتشار تاریخ
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 سرباز

 

 

 سرد است
 هوا             

 بارد.نم نمک باران می                  

 آمیزدگامهایم با فروبارش برگها در هم می

 ترکباغی که اندک گاهی پیش

 چمن و سرسبزیش همراه بود                           

 های برگش پوشانده است.لحافی از توده   

 از هجرها، آه

 آهنگیست بر لبمسرود بی

 دلم تنگ است

 _تنهایم.               

 خواند:صدایی مرا گمنام می

 آهای... سرکار!»

 «کبریت همراهت است؟

 «ها... آری...»

 آردرویم میپیش ای سیگاربسته

 گوید:کنان میتعارف

 «*است!"آزادی"بکش سرکار، »

 نه. نه.»

 تازه خاموشش کردم

 «ز"آزادی" نفسم تنگ است.ا و

 گیراندسیگاری می

 زنانو ُپک

 ممتد           

 نالد:می                 
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 !«آه... آزادی»   

 

 فشارم دستبازویش را می

 پرسم:لبخندزناش می

 «ی؟تازه از جبهه برگشت »...

 «آری، همین دیروز.»

 «است؟خدمتت چند دیگر مانده»

 «ه...ی... دیگر روزی چند.»

 «ی!اهاوه... چه خوب، پس پایانش برد»

 ؟چه پایانی برادر»

 «تازه این آغاز است.

 «ها بودی؟خوب، بگو بدانم، در کدامین جبهه»

 عرضم به حضور... »

 دروزگاری دیدن تهران آرزویم بو

 ولی بعدها

 خودم را در تنگه چذابه یافتم

 روزی از کرخه آب نوشیدم

 پاییدمروزهایی تنگه رقابیه را می

 چند روزی جاده بصره را درنوردیدم

 همین دیروز

 همین دیروز در خون برادرهایم در "میمک" بر خاک غلتیدم.

 روزها را

 چه شتابان گذر دارند!

 «رند!آهایی پشت سر میو چه ُدژناک حادثه

 

 گیرانمسیگاری می ...

 گیراندسیگاری می

 زنان خاموش و ُپک

 های دوددر حلقه                  
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 رویم.راه می                                       

 

 تو دیگر چند خدمتت مانده است»

 «ها بودی؟و در کدامین جبهه

 ز من سرباز.اپرسد می

 من نیز دیگر روزی چند»

 گ از سر و این جامه از تن خواهم کندغبار جن

 نه چون تو، ولی هی... روزها دیدم

 روزهایی بد

 به دل بس داغها دارم

 داغهایی سرد

 «ساید.که ذهن را پیوسته می

 گویم.می

 

 مالیم

 دردآشنا

 خشمبرادروار و هم

 کوبد دستهایم میبر شانه

 و ارزانی داشته به من یکی لبخند 

 گوید:می 

 استکالمت آشن»

 .همرزم                      

 سازی...خاطر همسنگرانم را زنده می

 همین دیروز گویی بود!

 آه... آری

 همین دیروز گویی بود:

 تاولزا

 نفرت انگیز    

 .روزی سردصعب             
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 بستمان را به راکت میهواپیمای دشمن موضع

 بدجوری بود

 کردای جستجو میُسنبههر کس سوراخ

 ی زخمیهایاد هراس و نالهفر

 آمیخت.با غرش "میگ"ها و "میراژ"ها در هم می

 رفتها از تاب مینفس در سینه

 دود بود و خاک و باروت و آتش

 سوختندهایی که میو تن

 ردند.پژمآرزوهایی که می

 از سنگر بیرون جست زدهناگهان احمد جنون

 با کینه و پرطعنه فریاد زد:

 گوینده میبهشت موعودی ک "...

 ستان است!همین آتش

 و لیکن... مقاومت!

 مقاومت!            

 گردد..."امداد الهی نازل می

 ترکش امان نداد

 بر خاکش فکند.

 

 همین دیروز گویی بود!

 همین دیروز گویی بود:

 روزبحرانی

 ُکشاحساس             

 روز ننگ                             

 گشتی نوبت ما شد

 ها افسرده و دلتنگچهب

 میل از بسوی مرگ رفتنبی

 لیک این دستور بود:

 تا قلب مواضع دشمن! "...    
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 تا قلب مواضع دشمن!" ...     

 چاره نبود

 راه افتادیم

 خیز خرامیدیمصدا و پاورچین و گاهی نیز سینهآرام و بی

 غافل که کمینی بر سر راه است

 دو نفر بازگشتیم!

 !دو نفر بازگشتیم

 تازه هر نفر را زخمی بر تن بود.

 

 همین دیروز گویی بود!

 همین دیروز گویی بود:

 روز گرماسوز

 عرقریزی            

 بیداد پشه                    

 خستگی                                

 آشفته روز مرگ.         

 کرد:ی سنگر زیر گوشی نجوا میدر فضای مرده

 مان نیسترا آهی در بساطاینکه ما  "...

 سودا گرددهامان همتا با ناله

 و پوشیدن لباسی دلخواه

 بر محروم جوانانی چون ما

 یاست؛ؤهمیشه یک ر

 اندوینکه پدرهامان سرافکنده

 مادرهامان داغدارند

 وندرین شوم آتش

 گردد؛هامان، قربانی گوشت جنگ میدم توپ، تن

 برادر، علتش این است

 _دست پلید و خونچکان سرمایه در کار است!"               

 کس خبر نشدهیچ
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 ی عقیدتی، سیاسی" با او چه  کرد؟کس خبر نشد که "دایرههیچ

 

 همین دیروز گویی بود!

 همین دیروز گویی بود:

 زمین تا چکمه خون

 روسپی جنگ، جاری و در جنون

 صفیر گلوله

 ترکش خمپاره

 سر افالکآسیمه

 گوش من با بادفغان ماداران در 

 نگاه سرد قومم سخت بیمار

 ... خواندصدایی مرا بنام می

 جنبانمشتابان سر سوی صدا می

 آخ...

 دیرینه یاورم

 عزیز همسنگرم

 همخون برادرم

 همو که شبهایی دراز

 گفته بود رایمز عشق خویش بابس رازها 

 اکنون به خاک افتاده بود!

 گیرمش در آغوشمی

 بای آنوشانمش جرعهمی

 پرسمش:می

 ررررم! "خ...

 خ... ررررم!

 خرم ز عشق آفتاب!

 این سرب پست و آتشین و داغ

 قلب جوان و عاشقت را

 ..."؟تچرا، چه سان، چگونه یاف
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 زنان، منقطع در واپسین دم حیاتنفسنفس

 گوید پر تعب و تاب:ز شور عشق میا

 ی پست، آتش شوم"... در این برکه

 امیدمان نشکست.های با شکستن پیکرم، قله

 گردش افالک را ایمان آر، عزیز!

 صلح فراَرس و با آزادی و استقالل خوشترین آهنگهاست!

 ُبزدالن را گوش نسپار!

 آهی نیز از دل بر نیار!

 مان زیباست!زندگی، آری، با کار و رنج

 مان زیباست!زندگی با عشق

 مان زی...ب...با..."زندگی با خون و مرگ

 

 ی بود!همین دیروز گوی

 همین دیروز بود:

 هامان داغمان جمع بود و دمجمع

 او همیشه حرفی برای گفتن داشت

 در نگاهش دنیایی شوق و با کالمش دریایی طراوات بود.

 گفت:لبخندزنان می

 ی اینهابا همه "...

 توان آری!می

 می توان باغ را پایید

 برگ را بوسید

 ها را صمیمانه نوازش کرد.بوته

 انگیززیر باد و بورانهای وهمتوان می

 ی سنگالخ را درنوردیدجاده

 آرزوها را تا نهایت برد

 بر باورداشتها مردانه پاافشرد

 وندرون دهلیزهایی تنگ

 تصویری جاودانه بر دیوار کند.
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 توان آری!می

 نالدباید با هر آنکه از عشق مییعنی که می

 رهاییش رؤیاست؛ قدرتها ساخت

 برادر بود

 ایش را در دشت اغماض کاشتهگذشته

 داویحال را ک

 ورزیدنش نگذاشت.بیش غفلت

 توان نه سوی آسمانمی

 که سوی هر انسان                           

 دست آویخت                                            

 یاری و همراهی طالب شد.           

 توان آری!می

 اریبه دور از هر سنت و تعصب و خو

 حتی دختری را دوست داشت

 خوبیهایش را پرستید

 نشانهایش را تا نهایت جست

 نسیم گیسوانش را هماره در رؤیا داشت

 دست به دستش بسپرد

 پا به پایش تا کنار چشمه رفت

 لخت مادرزاد

 با بلور آب

 به او دل داد

 پیمان بست

 بوسه بارانش کرد

 ز برایش در مرزهای مرگ سرودی ساختا و

 یخت  و خرامان گفت:اشکی ر

 خوب من! 

 خوب من!

 صلح زیباست، جنگ زشت است 
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 من بدانسان که صلح را دوست دارم و از جنگ بیزارم

 دوستت دارم!

 دوستت دارم!

 

 روزی اما ترکش خمپاره شصت

 بر سینه و گلوگاهش نشست.

 اش هنوز بر لب بود!خنده

 

 آه...

 ای ناسوده قلبهای عاشق و مشوش!

 غاک چگونه آرامید؟اینک بر این م

 است؟هاتان چگونه خاکستر این شوم آتش گشتهتن

 آرزوهاتان به کدامین کرانه بال بگشوده است؟

 دانیدعزیزانم، هیچ می

 مان کاله رفته استهاکه بر سر

-هامان مشتی مال و مالک و خرپول بازاری حکم میبر سرنوشت

 رانند

 ددوشنی جان کارگر را در کارخانه میهرباز شی

 گیرندداروندار بیچاره دهقان را به غارت می

 ستیز ُکرددر خاک بالدیده و ظلمت و

 آفرینند"قارنا"ها باز می

 دانیدهیچ می

 برادرهامان، آن برادران در بند

  که هماره جنگ را دشمنند

 هر صبح ظلمانی

 دسته دسته

 حالج گونه

 بابک سان

 وارسیاووش
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-نفس می"آدولف"ی دیگر بی حصار"هایآباد"ها و "قزلدر "عادل

 گردند؟

 از بهر چه جنگیدیم

 برای کی خون دادیم

 جنگیم؟وز برای چه می

 خون یک قربانی، مرگ یک چونان ما، سربازی عراقی

 تواند آیا

 هامان را؟تواند آیا مرهمی باشد زخم

 

 شما ای غاصبان

 دریوزگان

 پرستانپستان، پلشتان، کهنه

 ی ناهشیار را اغفال بنمودیدههاتان مردم نورستکه با وعظ

 دیدیتار تن عنکبوتانی که بر "بهمن" موذیانه

 هاتان سر ببریدیدشمایانی که با پنبه

 هاو از تن

 کشته          

 هاو از کشته                 

 پشته                                  

 و از پشتها                                      

 اید!منبر بنا کرده          

 با شمایانم

 ن و زینب کبرییشمایانی که بنام حس

 ایدسر بر نیزه افکنده بیشماران سرو  را

 و اینسان پست

 بروی خون یک ملت

 سازیدبنای جهل می

 هامان پا بگذاریدبه روی قلب

 گردانید هقطع ههامان را قطعبدن
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 ریدهاتان تنی چند را به انکار وادادرون دخمه و

 لیک، این دل ما 

 هماره هر کرانه، همه زمانه، هر کجا

 تپدجاودانه می

 پیوسته گلی پاییزدیده، نونهال

 در خاک مانده، از هم شکسته

 اما پر شاخ و بال

 به حکم انقالب خلق

 به نام جمهوری تالش

 کشد!قد می                         

 کی توانید آخر

 ک برکندن؟کی توانید آخر این ریشه از خا

 «وین آرزو از دل برون افکندن؟

 

 باردباز باران می

 ریز

 ریزک     

 وارشبنم            

 عابران 

 شاندر حفاظ چترهای تحمیق

 مقصدی گنگ را شتابانند

 گویدبا من اما او سخن می

 گرددی کین ذوب میاش در کورهگونه

 کاردخشم می

 باردگل می

 گیردجان می

 بازدرنگ می

 سازد.م عیان مییرودها را او یکایک پیشدر
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 گیرانمسیگاری می

 گیراندسیگاری می

 با برادریهامان 

 در سکوت                 

 رویم.راه می                            

 

 شکنم:سکوت را می

 «... اهل کجایی؟ تو»

 «ام.ایرانی»

 دانماوه... اینکه می»

 کدامین سوی خانه دارد؟منظورم این است که مادرت در 

 در کدامین کوی، دختری دلخواه 

 «ساید؟به ره تشویش چشم می                    

 خنددقاه میقاه

 گوید:کشان میو مرا به سوی خویش کشان

 جز این چه پاسخی نیکوست

 برادر؟                                  

 مادرم؟ 

 !دارمآه، چقدر دوستش می

 !ر خوبندمادرها چقد

 !دخترها چه زیبا و با شکوهند

 ... چه پسرهایی که سوی دلخواه دخترهاشان ... اما ولی 

 گردند!باز نمی                                                         

 ترا همیشه گاه شکفتن باد

 «برادر!                                

 آورددستش را بسوی من می

 فشارمش.گرم می

 ترا نیز فراَرس صلح و آزادی»

 «آور!رزم                                
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 جنگ رااختناق و »

 «مرگ!                      

 صلح را»

 «جاودانگی!           

 «پیروز باشی!»

 پیروز باشیم»

 آوررزم                

 «پیروز باشیم!                       

 

 امز او جدا شدهه اچند قدمی است ک

 آورمطاقت نمی

 نگرمپشت سرم را می

 او 

 کشانسیل خروشان عشقهایش را یدک

 با جمعیت همراه شده است.

 هایمبا اشکهای جاری بر گونه

 شوم:گشایم و آواز میلب می

 "ی ..."نگیرد این شعله خاموش 

                                  

 اصفهان 1363آذرماه                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 *کنایه به سیگاری تحت همین نام، و نیز به خود مفهوم آزادی است.
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 با لبان تشنه

 

 

 صبگاهان

 های باغوقتی که با صدای چشمه و کرشمه

 شویبیدار می

 دلزده از کدام نماد خستگی

 شوریده بر کدام خواب شب

 کدامین آرزو، اخگری

 کشی؟یآغاز مکرر کار و روز بیقرار را آه م

 آب ذالل آبادی ما 

 دیشوات بر میغبار کدام ناپاکی را از چهره

 که پاکی را تو

 زیبای زنبیل به سر

 _زندانی چادری                      

 ای.به از بهار، خود سرچشمه

 های اولین!بانوی بکر بوسه

 های شرمگین!بانوی سبز عشق

 نان"، نداریبانوی"ُخلفه

 رنج باغهای چای!                          

 بهارچین برگها

 با دستانت چه کرد

 ؟رویکه در "کشه" پنهان داشته و مغموم راه می 

 خواران و خریداران دولتیسلف امسال نیز

 با ناچیز قیمتی؟ رنجهایت رااند خونبه غارت برده

 آیا پدر پیر تو

 کند؟آستین باالزده و باز در "مجمعه مسین" پالس می

 تران آبادی ماآیا دخ
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 ی گمنام و تنگ و ترسناک بخت رارفتن به خانههنوز 

 دهند؟بر مشق و کتاب ترجیح می

 و آهوان حزین و در گریز آنجا

 شود؟کوه" ختم میبه "شیطان همچنان رد خونچکان پاهاشان

 ی "حجت"هاو تن سالخ گشته

 پشت گمار و بطن باغ چای "غریب آباد" ما

 شود؟دفن می                                                   

 بانوی رؤیاهای من

 دختر سبز یک نگاه و هزار پیغام

 دختر یک تبسم و صد سبد طراوت

 دختر تشویش و چشم براهیها

 دختر

 غصه     

 قصه            

 حماسه،                  

 دختر خزر ناآرام!

 آییمما پیر نگشته کی بهم می

 شویمو آواز می                         

 تا بنشینند

 بر لبان تو           

 ای.لبان تشنه     

                                      

 1367تیرماه                                          

 

 کشه: بغل، آغوش

 ی مسین: سینی مسی پهن و بزرگمجمعه

 نان: نوعی نان محلی است.ُخلفه

 وه: نام کوهی است در الهیجانشیطان ک

 حجت محسنی کبیر الهیجی قربانیحجت:مبارز 

 ای است.غریب آباد: نام محله
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 نیست شوی جنگ!

 

 

 که سایه شوم جنگ در میهنم بال کشیدوقتی

 نه قطاری در جهان از حرکت بازایستاد

 های دود.های سالح سازی از فوارهو نه دودکش کارخانه

 مردم منگ شدند

 و معاش را                   

 به قیمتی گزاف جستند.                               

 هر کس با ناباوری از مرگ همسایه گفت

 نبات چوبی گریستکمتر کودکی برای آب

 شان مأنوس شدنداشکهای درشت مادران آنان با قطره

 شانو پدران

 کشیدندکه ناخواسته خوی وحشی تجاوز را با خود یدک می

 بایستای که از او گریز میجز بیگانه

 آمد.شان نمیبه دیده

 آنان

 شاننه برای بادبادکهای ترکیده

 که از انفجار بمب

 بدست ریشو و با دیدن هر سالح 

 گریستندمی                                        

 و هراسان

 داشتند.نهان میپشان ی مادرانصورت خود را در سینه

 

 ی شوم جنگ در میهنم بال کشیدکه سایهوقتی

 بالغ ندانستندتازه پسران

 چگونه 

 کی        
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 کجا                

 شوندداماد می                    

 مادران

 ی عروسانشانی رنگ سرخ بکارت گرفتهبرای دیدن پارچه

 رغبتی نورزیدند.

 نصیب از حنابندانعروسان بی

 رین تبلور شیرین و شرمناک عشقتیادگار نخستین و نهایی

 ی هماغوشی_آن خاطره                                         

 و امید                                          

 و تشویش                                              

 و بستر زفاف را                                                 

 هاشان پاس داشتندسان در رحمبیوه

 شان هراسیدندبا دیدن ُمردار مردان

 به چله بنشستند

 نارسیده زاییدند

 و لچکهای سیاهشان

 شانبر سپیدی بخت                        

 پرده کشید.                                            

 

 کشدمیبال  جایی شوم جنگ یتا آنگاه که سایه

 سازیهای سالحدودکش کارخانه

 در سرتاسر جهان                                     

 همچنان فواره خواهد کرد

 و قطارها

 ای دیگرای مهمات و در کوپهدر کوپه

 پوشی ژندهدیدهسربازان تازه تعلیم                           

 شان خواهند فزودبر سرعت

 ی جان انسان تهی نشودتا که تنور جنگ از هیمه

 و سالح بدستان کور
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 بیانکه بدانند از چه با هم دشمنند

 در برابر هم قرارگیرند و بر خویش آتش بگشایند.

 

 آ...ی

 ای حرامی،    

 رسوایی!                

 جنگ! ای

 نیست شوی!

 !نیست شوی!

                        

 1366زمستان                                             
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 سرور

 

 

 شانناکمسحور لبان تشنه در جنبش تشنج

 ی صحرا و علفمرثیه

 ذرت و گندم           

 خرما و چای           

 نشاند.ام میو طعم نان را بر ذائقه

 دانستممن نمی

 سرور چه سازیست 

 کدام مرغوب گیاهی

 _بذری                

 گرفته باغیستدر کدامین پرچین

 که جز جلوس نامبارک نامش بر ذهنم

 ام.بهره_از آن بی                          

 کودکان روستایی

 نشینمو همباریان حلبی

 از آن جز رؤیای دستیابی به هالل ماه نورانی

 شاندر خواب شب                                 

 ای "شیرین نان"ی افسانهجوار سفره

 دانستندچیزی نمی

 آن رؤیاشان نامی نداشت و

 کنانپس، گریه 

 کردندلحاف فقر را بیدار می زیرمادر خفته 

 و گریه بود

 گریه بود            

 گریه                     

 ای ماهاز آنکه هالل شیشه
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 ی شیرین "نان قندی"و مزه

 با وزش بادی

 یا هجوم ابری 

 شکست.شان میدر خواب شب

 ی دختران نابالغ کولیچروکیدهگون دست و تاس نقره

 ایسماجتهاشان برای سکه

 نه!

 نه، شاید برای نجابتی 

 خواستندکه نمی

 خواستند مردان هرزه زود بربایدشان؛نمی

 آه را در شب بلوغ عشق و احساس من نشاند.

 

 دریغا نارسیده عاشق مردی که من بودم

 نیاکانم که با قبای کهنه

 رفتمهای مغشوش ستم میدر محله

 زدنهایملهو با از تشنگی له

 سیاه را یگرمای سخت تابستان

 در حوالی چادر کولیان سر کردم

 تا که دخترک کولی را با "مرسن*"ی در دست

 آلود رودخانه بیابم و بگویم:لب آب گل 

 اسم تو چیست »...

 نام کدام گل را با خود داری

 آیدشهر میالیدانی رودخانه از فاضالب بااز کجا می آیی که نمی

 دردو آبش سمی است که دلت را می

 سازد.شان را بیمار میو برادرکهای کوچک و نگاه معصوم

 

 دریغا دختر کولی

 که به رنگ گل بودی 

 و نشان نداشتی                   
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 دانستیو دروغ نمی                               

 و هرزگانت  

 در غروبی چرکین             

 ربودند؛                                    

 و مادر پیرهن پاره و غمگینت

 اش کرده بر گونهبا اشکهای پف

 اشی کودکی بر سینهو دو دست و ده انگشت لرزان و دو لب تشنه

 به خاک شد 

 و خدا را                  

 خواند:                              

 ای... وای...»

 اهدل سپیدپوشمردان سی

 دخت نارس مرا

 ایبا سکه                  

 چون من                            

 «اند...برده                                     

 

 دریغا زمان

 های خردکه سکه

 نیازی را سبب نشدبی

 و سیاهی در آن سامان  

 سیال گشت                   

 و جز خشم                          

 بر دلم                                     

 غم نشاند.                                       

 

 ات بگویمدیگرگونه

 اند._بسیارت گفته من _اگرچه شعرسازان نسل

 دریغا عشق!
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 دریغا آب!

 دریغا نان!

 ی دیگرانکه با تراوشی بر ذائقه

 فتیختم یافتی و خموش گشتی و ر

 بستهای بنو من در کوچه

 خوانم:و تنهایت می شکیبانه

 ای نان!

 ای آب! ای عشق

 ی کولی!جوی و به غارت رفته_دختر سکه                   

 رؤیایی و با اینهمه

 خواهمت یافت بیگمان؛                      

 مگر اینکه ستم نمیرد!        

   

 1367خرداد                                            

 

 

 

 

 

                                

 آفتابه یا پارچ مسی *مرسین: 
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 برای لبخندهای تندر

 

 

 تو»

 هلگا، دخترک!

 با من بگو

 که دختران این دیار پایکوبان و خندانند هآنگا

 «بابی؟چگونه احساسی در خود می

 

 «خواهم بسان همه پایکوبی کنم.می ...»

 

 «همه بگریند؟ اگر»

 

 علتش را خواهم پرسید ...»

 ای خواهم اندیشدچاره

 وگرنه، گریز پیشه خواهم کرد

 به جایی دیگر

 تا با دیگرانی که شادابند

 «زندگی و پایکوبی و شادمانی آغازم.

 

 «اگر همه مردان را به جنگ ره سپرند؟»

 

 بازخواهم گریخت»

 «اما تنها نه، با یکی.

 

 «؟اگر گریزت میسر نشد»

 

 گشتبه دنجی ایمن خواهم »
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 برای ماندن                               

 سرشار از احساس  یوگرنه در آرامش

 «دیده بر هم خواهم نهاد.

 

 «داشتی؟اگر فرزندی می»

 

 «خواهم داشته باشم.نمی هه... هه...»

 

 «داشتی؟اگر می»

 

 پیچیدمچو پیچک بر گردش می»

 کردم و حمایتش می

 با ناخنهایم                       

 کردندبایست گذر میاول از تنم می

 «بردند.و سپس او را با خود می

 

 «رفتن را خواست؟خود اگر او بالغ بود و »

 

 از او چشم خواهم پوشید»

 «چرا که او دیگر فرزندم نیست.

 

 هلگا!»

 اممن با این احساس بیگانه 

 بگو بدانم

 گین بر لب دارندای غمآنگاه که مردان ترانه

 نوشندنالند و بیوقفه الکل میو از بیوفایی معشوقگانشان می

 بال و دختران فراخ

 مسرورند                    

 از اینکه مردان را                            
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 انددر غم خویش فروبرده                                    

 تو کجایی؟

 چه سانی؟

 به چه کاری؟

 «چه خواهی کرد؟

 

 چرا از بیتابی دختران»

 «؟پرسیینگونه همراهان گریانند نمیا زاوقتی که 

 

 ... این هم حرفی است»

 «در هر شکل؟              

 

 دانمنمی»

 من از این دست نیستم

 شاید بهتر این بود

 کردکه انسان تجربه می

 شان راتک تک                             

 «د تنهاترین انسان را.گزیو بر می

 

 اما»

 گویندچنانکه می

 «ترینانند!تنهایان ناتوان

 

 خواهممی»

 در دریای خیالم 

 که هرگز با روند زندگی موازی نیست

 ترین مردان یکی شومبا ناتوان

 «تا که ناتوانی را بر تخت بنشانم.
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 «اما فتحی میسر نخواهد بود.، سالحبی»

 

 دانیمی»

 نیست به معجزه اعتقادم

 در عشق اما چیزی شبیه معجزه است

 ی یکی شدنمعجزه

 رهابودن

 و نهایت آن 

 پیوستن دو تن           

 و خلوتی زایشگر                           

 گویی:آنگاه که به دیگری می

 در تو با خویش ستیزیدم

 وینک با تو رهایم

 رهایم             

 «بستر!سپاست هم

 

 «است؟و این آیا همه »

 

 نه.»

 خواهی گفت:

 دیگر مرا با کسی ستیزی نیست

 انتخاب آزاد است

 روشنایی برای همه است

 ها جاریستشادمانی در دستها و دیده

 «هیچکس تنها نیست.

 

 «تنهایی چیست؟ ... و»

 

 پیچیده است... هه... هه...»
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 که قلبت را به دست گیریشاید آن احساسی است وقتی

 و دل دهی

 معیتی انبوه سینه سایی و بگویی از درد:و در میان ج

 "خواهم یکی را عاشق باشم!می"            

 لیک، همه دست سپرده به دستت

 «مرموز پا پس کشند.

 

 هلگا!»

 دانی؟تو از مرد چه می

 «برای تو او کیست؟

 

 اش بودمدیروز برده»

 یعنی مادرم بود

 و امروز با من از نافم

 «ند...کجهان خارج را احساس می

 

 تو»

 «شود؟ی که گیسوانشان بردار میاهآیا هرگز به دخترانی اندیشید

 

 گفت.مادرم می»

 به تاریخ تعلق دارد.

 «تصورش میسر نیست.

 

 ها و نیازهای تودر دورهای خواسته»

 هلگا                                              

 زییدانسان دگرگونه می

 رنجهایش دگرگونه است

 یابدد را از ریشه میدر

 قلبش دشتی است
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 برای رستن                        

 و دستهایش سالحی 

 برای ساختن                       

 و این جرم است.

 بیاد آر!

 زیبارویی را که به خاطر ساده کالمی از آزادی یا صلح

 «ایستد.در برابر جوخه می

 

 وحشیگریست! ...»

 نگو!

 «کنم... خواهم تصورنمی

 

 

 تو»

 تندر، برادرم

 ای تو که در این سرزمین چو من بیگانه

 بایستو به ناحق خویش را که روشنی افروختن می

 به غم آلودی

 خواهیبا من بگو، تو از انسان چه می

 هازندگی آیا تنها خشم چهره

 هاو خروش قلب                          

 «هاست؟و دریای مشت                                  

 

 بیگمان نه.»

 خواهم تنها نباشممن می

 هیچکس را تنها نبینم

 ستهخواهم انسان هر آنگونه که می

 اندیشدبا هر آنگونه که می

 دیگران را پاس دارد
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 بر آنان شادمانی طلب ورزد

 و بسان هر انسانبکارد دوستی 

 از هر امکان

 «کام جوید.             

 

 «گو، تندر!از سرزمینت ب»

 

 آنجا »

 باران گلوله است

 ی شدادو نفیر تازیانه

 آنکه کامی جویندجوانان بی

 گردندبه مرگ رهسپار می

 خدایان

 گردندای معجزه و قدرت علنی میدر کاخهای افسانه

 رانندو بر مردم محیالنه فرمان جنگ می

 از نوباوگان اگر بپرسی که چه آرزو دارند

 ی قاطع خواهند گفترروبا یأسی آمیخته با غ

 خدایان گردند فدای خواهندکه می

 داغ فرزند آویز است بر آوندهای دل هر مادر

 خواندصدایی شادمان نمی

 آیدهیچ دستی به دیگر دست نمی

 ز هم دورنداهای گره، مشت

 ها قهرندعاطفه

 ها بیمارنداندیشه

 «کنند.و ددان در حماقت و نفاق اینان غوغا می

 

 تندر!«

 ... دهد این دردذابم میع

 از دختران قومت بگو 
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 «اندک!                         

 

 آه، این رنج من است»

 گفتندها از دل میآنجا دیده 

 لبخند معنای رازی بود 

 و عشق

 «ی نجابت.معجزه           

 

 از بهار لبخندهاشان بگو تندر!»

 هاشان چگونه رنگی داشت؟بگو، دامن

 سان از شکوفه و مروارید انبوه بود؟هدستهاشان چ

 «بر شاخسار گیسوان دخترکی آیا هرگز غنچه گلی آویختی؟

 

 آن سامان»

 دست به دست دختری دادن کفر است

 چرا که دستها را

 خواندبه یکی شدن می 

 دستهای متحد را 

 از خدایان                      

 باکی نیست؛                             

 سبب گل را به گورستان باید برد بدین

 و عشق را

 «... در نهانگاهان              

 

 با عزوبتی اینسان که تو آنی»

 «؟با من بگو تندر، چگونه زیستی

 

 خواستم تا با جوانان بیش ناروایی نرود»

 ی انسان بنشیندخواستم گل بر سر و سینه
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 خواستم هیچ مردی عازم جنگ نشود

 خواستم

 یحت         

 بر شاخسار گیسوی زیبادختی              

 غنچه گلی                                               

 «بیاوزیم.                                                         

 

 «چه شد؟»

 

 «گرفتندمان.»

 

 «چه کارتان کردند؟»

 

 دستهامان را بستند»

 مان بردندبه مسلخ

 ن بنمودندماشقهشقه

 «مان کردند.و هزارهزار بار اعدام

 

 تندر!»

 ورتپرچم باصفای قلب شعله

 در اهتزاز باد!                                 

 لبخند نیز 

 بر تو             

 «گوارا!                     

 

 لبخند من »

 «من است. قومخیزش 

  1366اسفندماه                                                
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 آنجال

 

 

 در جنگل

 به گاه گردش دستجمعی

  تو و من

 درختان را نشمردیم

 شدند.ها را که در هم میحتی جاده

 اگرچه با دیگران بودیم

 اما با آنان همبازی نگشتیم

 پا افتاده و کودکانه بودچرا که بازیهاشان پیش

 چیزی بیش از آن شاید،

 بازی فراموشی.                            

 رفتیمگویان در پس جمعیت میگل

 راز گیاه و باران

 جنگل و درخت

 مانو نیازهای نابسامان

 شدهای نگاه جاری میهای اشتیاق به صخرهاز چشمه

 زد.و در کالم غلت می

 گرفتندگاه به ریشخندمان می

 گشتهایت سرخ میگونه

 گفتند:چرا که می

 آن دو»

 اندیافته         

 یکدیگر را                 

 «در بازی خوشرنگ عشق!      

 تو و من شرمگین و ترسان

 گفتیماز عشق نمی
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 چرا که در کتاب مدرسه از آن

 جز به نام یک بازی

 یا تفریح             

 نیافتنییا نابالغ خوابی دست             

 اندچیزی ننوشته

 ایو تو گر کالمی شنیده

 لوس گشته است

 گویدر لحظه رهگذری به دیگر رهگذر میه

 توانی آن را طلب کنیمی

 و آنگاه که استهالک یافت

 آوردباالیش خواهی

 ای مقدس نیستچرا که عشق واژه

 دهدبوی اسکناس می

 زنگ آهن بر آن نشسته است

 های سالح سازی.و دود دودکش کارخانه

 

 گاه تو

 شتافتیبه سویشان می

 گفتی:و می

 وست خارجیاین د»... 

 «ی سرزمین ما را طالب است...زیباترین ترانه

 گشتندبا تو هماوا نمی

 دیگرگونه بود

 آوردنداگر سرودی بر لب می

 کردممن آن را یادداشت می

 شدیتو معترض می

 دانستیتر از آنم سزوار میچیزی پسندیده

 هماوایی همراهانو بی

 خواندی:غمگنانه می
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 ندبی"هر آنسوی که چشم می

 اندتنها مرداب و صحرا به هم آمده

 بخشندمان بیش نشاطی نمیآواز پرندگان

 اندها برهنه و کج ایستادهبلوط

 ما سربازان مردابیم

 رویم در مرداب.و با بیل می

 

 اینجا، در این بیابان برهوت دور

 اردوگاه بنا گشته است

 که عاری از نشاطیمجایی

 های خاردارمجبوس در پشت سیم

 سربازان مردابیم ما

 رویم در مرداب.و با بیل می

 

 های کارشوند دستههر صبح راهی می

 برای کار در مرداب

 کنند زمین را در گرمای سوزان آفتابمی

 شان استبا اینهمه به وطن اندیشه

 ما سربازان مردابیم

 رویم در مرداب.و با بیل می

 

 راه خانه!

 راه خانه!

 د را دلتنگ استهر کسی زن و فامیل و فرزن

 آیدها ناله بر میاز سینه

 چرا که اینجا در بندیم

 ما سربازان مردابیم

 رویم در مرداب.و با بیل می
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 پایندنگهبانان اینسوی و آنسوی را می

 هیچکس، هیچکس را توان گریز نیست

 گریز به قیمت جان آدمی است

 اردوگاه در چهار ردیف سیم خاردار مسدود است

 مردابیمما سربازان 

 رویم در مرداب.و با بیل می

 

 بر اینهمه اما ما را شکایتی نیست

 تواند جاودانه باشدزمستان نمی

 یکبار ما با نشاط خواهیم گفت:

 "وطن، تو دوباره از آن منی!"           

 و آنگاه سربازان مرداب

 بیش با بیل نخواهند رفت در مرداب!"*

 

 آنجال!

 یشه لب گشودی و دست تکاندیآنگاه که غمگنانه از پشت ش

 به نگاه و لبخند و انگشتان در اهتزازت لبخند زدم

 تو شاید معنای آن را نیافتی

 آوردلبخندهایی که آدمی بر لب می

 همیشه آری یا شادمانی نیست

 گاه نه

 گاه حسرت

 گاه خشم

 و گاه نفرت است؛

 یافتم آنچه رادر اینهمه می

 شرنگ عشق" بود.که به قول دیگران"بازی خو       

 بدان محتاج بودم

 چون نگاه تو به آینه

 اتاق تاریکم به روشنی



 359 

 و نیاز گیاهان به خورشید

 اما خرامان به خانه آمدم

 در تمام طول راه تب کرده، دل ساییدم:

 تواند پایدار باشداحساس نمی»... 

 کندگریز پیشه می

 و ناگزیر منم

 چرا که در عشق جز کامجویی 

 «ذهن نیست... چیزی بیش در

 و گریستم.

 

 آنجال!

 سردم است

 لرزمپناهی میاز بی

 هوا توانفرسا و بیرحم سردبادی دارد           

 و بارانی که رحمت نیست.

 بارداینجا همیشه سوز و سرما می

 باد

 افکنددرختان را از شاخه یا نیمه شکسته و یا از ریشه می

 همیشه زمستان است.

 نهیمی زمینی که تو بر آن پا

 همان مردابیست که اسیران صلحدوست

 با رگبار مسلسل نازیها

 آوازخوان، به امید رهایی

 در اجبار آبادش کردند

 نشان در زیر آن نماندندها که بیچه تن

 نهند!تکلف به روی آن پا میو مردم امروز چه بی

 

 آنجال!

 شونداینجا باز مردانی یافت می
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 ا به لب دارندی اجبار در مرداب رکه ترانه

 کشدشادمانی ورای آرزوهاشان بال می

 شان را دلتنگندآنان خاک را و خانه

 اندجنگ را و دژخیم را گریز پیشه کرده

 پناهی یا که دوباره رویشیبه جویش تازه

 روزها و ماهها

 تر از هر زمستان سرد اینجاو شاید سالیانی سخت

 ها را لحظه

 گیرندشان به شمارش میبه تپیدن یا بازایستادن قلبها

 با آنان اما همیشه بهار است

 جوشدشان میاشتیاق هماره در جان

 و رهایی را چشم در راهند.

 

 بیش با تو 

 کالمی برای گفتن

 نمانده است در من.

ها و دشتهای انباشته از جسد افزارهای آلمانی در درهاز آتش

 انسان

 شرمنده مباش!

 احساس تو اگرچه نیکوست

 بردم تو اما هیچ کاری از پیش نمیاین شر

 مگر آنکه ماهرانه آن را با دیگران فریاد شوی

 توانم چندان امید بندمبدین فریاد تو نمی

 اگر فریاد شوی 

 مانیی زندگی عقب میدر مسابقه

 چرا که قانون این است

 تا همه چیز را ابتدا برای خویش طلب کنی

 و خوشبختی

 ی کور تنهایی استواژه
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 یابد.ترین زندگی شخصی مفهوم میالر ایدهکه د

 تازه از کجا و چگونه باید بیآغازی؟

 تواند تنهایی باشدنصیب تو می

 اندچرا که تنهایت ساخته

 هنوز دیدن انسانی که رنگ مویی دیگر دارد

 برایت بیگانه است

 آورداعتمادی میبی

 جهان گویی نه از آن همه است

 و احساس ویژگی هر انسان!

 

 م بر ابرو میاور خ

 آنجال!                   

 خندان از برابر 

 دیدگانم بگذر!                  

 چرا که ترا بسان دیگرانی که لباسها و هوسهایی رنگ برنگ دارند

 باید.شادمانی می

 سخن از برتری، از بیشتر یا کمتر بودن نیست

 اما دستهایم در زنجیرند

 کشدو زمان مرا با زنجیرها می

 بسان بیشمارانی کاندرین جهان سرنوشتی نامعلوم دارند.

 با اینهمه ترا تا بخواهی توان به تماشا نشستنم است

 آنجال!                                                               

 شاید هیچ کم از ادب نیست

 اگر بگویم:

 زیبا دخت آلمانی»

 با موهایی بلوند

 «توانند دریایی باشند!ه میو چشمانی ... ک

 

 نام من آواره است
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 مادرم بهار نام دارد

 پدرم قربانی است

 خواهرم گیاه و برادرم چون ماهی در رودها جاریست.

 کشورم زندان است

 امو من با دستهای بسته

 از تو و این شهر و از این خاک

 به جایی و شهری و خاکی دیگر بایدم رفت

 در این گذر اما

 نشاط و لبخندت رانگاه با 

 خواهانم                                                         

 آنجال!                                          

 

 1366آبانماه                    

 

 

 

 

 

 

*سربازان مرداب:نام شعری است از یک معدنچی آلمانی که در زمان جنگ 

آوردند و بعدها به ترانه را سربازان اسیر به زبان میجهانی دوم سروده شد. آن 

 متن المانی این ترانه و با ناشیگری انجام گرفته است. تبدیل شد. ترجمه از

 


