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 ۱

زطدر ونول ازپیاتدان كشتش تاربستا ب۶۷انا شعهكنیا هربسیای اری
وقرانعاشاز معدمي صااز حفر دا اشتظ رامم، در بطا بهساهرودهای
شعدچنزجهبدان،نز مترو نیمام مته،چیامبزیخهطانسر ا در و نیده
بطرا ،هیهگچقصاه و نكیشالتد و راضرده آن درنیرورت ودم.بهفتانیز
ات اكنیا دو تفه مهاق ا مسئنیم لیورا دوبت وگیممشر حفهبرامذارد ظ

كردن سرودههای زندان موظف و مصمم میكند.
ا ایاز دو تفن ،یكاق خیبوابیكودچنهروز ازپید كشتش باردر زرگ
اسل نفول گرادیهوشردد دخدم.یت دریواب ازخدم كشارج هستور و م
تواخنماز س مهشیتودساهرودهز رانای ازكدان فه ح دا تظ ش ،م
روبهكیبواخوامن.خب زنر زمیگدند در ونن ازقبدان ازخل كشروج ور

تأثري بهسزایی داشت.
د یگو ،كشتری بارب۶۷زرگكودمهرا وابن قعیا سختت رو دركروبی رد.
نفکیزجهبام،علقتولط ،مترماا عضی گایمروهسیقو ز هكدان،نی
ارزهارك بسیدهینای ار در تهیاباطتباری ا و ونراترایجه ردهكرودسه
ونودب بسینيچنمهد، از شعودخایهكینزایزعاری و گفترودیسر و ایه
دهرودهس یگای عریزدر ازبنزان را حفد دا شههبد،شتنظ مادتد.سنیر
پیش مرتنیایشید :خدميوبههخاشودهستنان و همد چیهرا حفز ظ
وك اخهبرده نتقارج خالهنواا داد. رههامد وفتنا بسید چیاریهزرا ا
انردبودخاب وكودباجنید. آمهیظیفه داتدشازغن راماههشتا حفان ظ



وك همرده چیهرا آنتز ممكهكاجا ا آنسرطاخهبت،سن از و اهده
نگهداری كنم. 

 
۲

شع هرگایو اششینزگردآوری در جممنیده عو،بهجها شعز خبارش
ه چ ،پارماز تس ش ك  ز۶۷ار اوشردهوگایهدانندر و رودهسنیت
بیشد.ندهاش شعرت هرهما ز اندشیمرودهسهكانمان در رارقنمارختید،
فظاحهباتدفتنرگیم بسپه .شعارم هررا پنها ناد در و ستشی یوحفی ظ
معمردم.كیم  ا یوكنبارسهه لوو اعرست ازپت.فرگیمامجنت س
حف هظشعر ،یكر دو دربی همار جانباصدونو وشابدا هیجور آن ان
د كلمرا مهكیتردمحاشعسرا بگر .پريمآن از شعاربدچنس از را االبر
دبنيیاپات نگتقه ماهكیتردمتصا یورا آن از یری ذن در داهز هشتن
دسپم.شاب راههشتونتسس رطاخبا مستیاعر ئاا تل ی ن م   از نيبی،

میبردم.
بعضرسربهكدمیآمشپییهاگ  شعی هرار در مصارهایپاباطتبا، هرعا

واژ درحبثانگو وگی نهشپیريد هادیادر و داده وشهفتریذپواردیمی ده
تغی ترياآن در واردهی ازپود.شا ونوگرهس ویدجشیرایه تغید ،مريین

نسخ  تصحیهی  شحدر را فظاحده جهیگا یزمنكی.شعردم هرا نیای
جمم عووا در همعقه نسخان  ا ازكتسهای فظاحه بهكهغاا قذ ت ن  ال

دادهام.
عنیا ش هرشا ی م ه   و نرههبه م تا ب س  ،چیدر له خ خوت،چودمبهه
دوسواخدر وستت درچی فایهمسرامه ل خمت   كیز در زارگربداننه
ونواخاهاربردمي،كیم تكده مرارشیندو همد. تكني و تعهرار  كدیه

ب س ن  بتمهبرا ق و گهت ن  از شعداری هردر اخا حسود ماسكی،ردم
كمكنیرتزرگب  بیكودآن ازهه فظاحا مهیزدوده نشن در و ولطده
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دوران زندان حمفوظ مبانند.
شگف  نگیتا ا ازپهكودبنیز شعدنشهشتونس هرباكرغار و نگعفذ نرای
ازكیسرتو آنكوشمرافه شاهردن همی  بهمابن،سیود ب ا از نیاری
شع هرر ذفته-رفتا در ونمركمهنه رایبهكییاجاتدشرتگنمركگ
متماهتعاسدیابان،شادآوردنیهب كرمزشیو فضادآورییابدم ز و انما

سرودن شعر و بعضی نشانهگذاریهای ویژه، به آنها دست مییافتم.

دو مقطدر  سعب(۶۸الهنگه ماموخصر زكینامز۷۰السی) از داننه
آزاد شدم، این شعرها را بر كاغذ نوشته و در جای امنی نگهداری كردم. 

اكیقتو از آبرانیه آنبدم،مريون اكدمشر شعنیه هردر را جمما هایعو
۱مستقل منتشر كنم. اما این مهم چند ساىل، به دالیلی، به تأخري افتاد.

۳

در رابطه با شعرهای این جمموعه، اشاره به چند نكته ضروری است:
بعض-  از شعی هرا جممنیای عوشهیابدبانواخازو ازسازبی ویسازی
نراس ی و ابدهاش وفا شاجابنت،ساكزودن ن كنيعضردن ب  واژه وهی ا
مص هرعو اهدبنییاجهباجایا از ستحكا،  و كیفیتام د یگی برخروردار
اندشیم درج دید. ازستن شعه هرا در جممنیا عو،تنهه باخهطاو ودجر

بعض  قطعی  هه،بناهد،تشبیا ههو درهفصیوتایا وخشای مهان آن در اهم
اب دبرجتابینراعاشرایبمحتهبت.سوده دارایینریهای و نظه در اركر

اپی.۱ از نتشش ا جممنیار عو،خبشه ا از شعنیی هر،باآ ابانگدننواخردنكاشنرای
فض و زبمكاحطیراشا وهداننر انیا نتقز هالزچر وتدهنه ملمر توسجتربرههتلایو خ
اكانج روزیرفرورآغاماه، آن درضومتسبامنهبا،هن «كتوع، زناب یسه ،ننتمه،«رگ

خاطرات زندان ایرج مصداقی، آورده شده است. 
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شع آ حفرایبهكودبدهواخرتانسر، كیفیظ ستختاشعاری ،حتراز ا
درهارهپ خشای ناكیبهسهختاآن لطمار  مهنیز،بگد نذررأی و هبد
آنح دهذف اهنا انردآورگرایبامد. جممنیده نه،عوتهچشوان پمیشو
ا شعنیاز هرباو انود چنهكنیه د وخني تصل فررا اخهبی ازهجود
وبیداد.م آنیه اكژه شعنیه هر،ساهرودهز وندانانای ویراشد فضط ای

وهروز درد شكنجای  و كشته را منتقار ملكننیو واژه،هد نشرهر ناو ه
ای ارزشا وشارهای دایی وشتژه گفوانتیماحته كتبهنهعوجنبیهی

۲تارخيی دارند.

آن از شعوانعنهكییاج- ،نقر سشختاا و دارد آن در نتخاری عنابوان
دعونده،نردآورگویساز وخی تصل برفمشهمارییآا از اركنید،
یرپ ه كزو عرایبرده ش هریاكینه ع نوانیتدا ش نها،بدضهرورت
فه سرنتیسو ،نهی ت باآوردن مصه خنسرع همت شعان بسنر شدهده

است.
را بطدر بها جممنیا عو،همچنه  گفتنني ا ركتسی ویاعه بساركت ت

نكات زیر بر اساس نظر و سلیقهی گردآورنده بوده است:
- گزینش شعرها؛

- تقدم و تأخر شعرها، فصلبندی و تنظیم كتاب؛
- نشانهگذاریهای دستوری و ساختاری؛

-فاصلهگذاری میان بندهای شعر و نیز پرهیز از تقطیع پلكانی؛

انردآورگ.۲ جممنیدهی حته،عوز در داكیأتزنیداننا اكتشد شعه سارشرودهدر ده
دهیهبدیانبداننز ازلیلچ ضعهمجلی، سفختا،یاریضعیا بفشعودن در ارهایپر
وهاج اریا نشاضا سدنینرا،بدهر دور اباموردخربهكراچد.نوشهخيته شعنیا هر،ا
ارزشفرص داوریگاً و وهذاری ادیرنی نیسردنكیبا ) اكت نظهبهلبته مرجممن عوهی

حاضر از نظر هرنی و ادبی نیز اثری موفق و ارزمشند است)
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- شیوهی نگارش (رسماخلط).

شع هرا جممنیای عوسهعوایبامعودن م نا،بیفهو رویرد دادییا
انیاصخ داشز درضهبهكهشتاره درتوكیضیحوتاب،كتانیاپرورت، اه

باره آنها آمده است.
 
نتشا ا ایار شعن فاراز بههنوگرهارغ برهسیرداریساو ایی کیوژلوئدیا
وب هوده ن ت  باصه ق ید ب یاندرد دوره ایارتاکنک ویخ فران ح و ظ

نگهداری از آثار ادبی بهجا مانده از زندان صورت گرفته است.

بگدیابانیاپدر كوميای ایرهاشكه از شعنیک هرباد وخله ابواه
تصحیح و ویرایش سرایندهاش منتشر میشد.

                             
 

ایرج مصداقی
استكهلم

۱۳۸۴ / ۲۰۰۶زمستان  
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کتاب نخست

خنیاگران نیلگون
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طوقیها
 
 
 

از ساقههای بافتهی كنف
شرابهای هفتساله
قطره-قطره میچكند

و زمني، این عجوزهی پري
ذره-ذره میمكد

 
نازنني!

اگر میتوانی كنار این رودخانهی از سرچشمه خونني
گریه كنی، گریه كن

كه دیگر آمسان و دریا
آبی نیست

در گله بادهای كوىل
پیچ و تابی نیست

مرغان سحر
در بركهی سرخ تن میشویند

و راویان كوچهگرد
از كبوتران طوقی قصه میگویند
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نازنني!

آرام چشم بگشا
بگشا و ببني

زمني بیجوهر است و كبوتر
و چشمهای خورشیدی مرداد زین پس

همیشه و همیشه تر
 

سپیده در مه است
پهنای این جهان و آن جهان

در دو چشم جادوت
حقارت ده است

طبال سینهات مرده است
 

غمني و غمني
نشستهای میان میدان رزم زمني

نازنني بگو، به من بگو
از ابتدای زمان تا همني

آیا سوگواری
چنني مرثیه خوانده است؟

 
طوقیان كبود

هنوز بر دارهای جنگلی میرقصیدند
كه داركوبان به دارهاشان نیز دشنه میكوبیدند

پرهای رخيتهشان در كارگاه جهان
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بالشت موریانههاست
هنوز هم بر بلند بالشان
جاپای تازیانههاست

 
ای گنجشكان عشق!

زین پس بیدانه زندگی كنید
ای چاووشخوانان رهایی
زین پس بیترانه بندگی كنید

 
گره بزن به جبني

ای همیشه و همیشه نازنني
ما وارثان چه هستیم

جوراب كهنهای فرو رفته در درد
وامانده ساعتی در عبور زمان

یا پرياهنی به رنگ سرخ سحرگهان؟
ما این لولیان

امروز از چه مستیم
پائیز، نیلوفران ما را ربود

وز خواب نرستیم
ای چاووشخوان مرگ

رساتر خبوان
چشمهامي را حلظهای به میهمانی سحر برب

 
نازنني!

با تاوىل چركني در قلب
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كینهی تیز در دست
مست مست، برخیز

پیشتر از آن كه بگویند
پیالهات شكست

بیجان و جامه شو
كه ما عریانی تو را
هزار سال دیدهامي
و تنهائیات را

ای نازنني عروس زمني
هزار بار گریستهامي

 
طوقی به گردنت ببند

مثل كبوتران حق
مست و ترانهخوان

بر ساقهی تابیدهی كنف برقص
با آهنگ سحرگهان

كه چنني است رسم عاشقان...
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مرگ بندباز
 
 
 

برگ این دفرت برگ دیگریست
با قلمهای نئني

قدم میزمن بر خیابانهای كاغذین
 

آی متاشائیان عشق
بندهاتان را بتابانید

كه بازیگران این پرده را
از میان مشا برگزیدهام

با بانگ سپیدخوان حقیقتی عمیق
مشا را از خواب خستگی پراندهام

 
پرده ها دریده میشوند

از دهلیزهای این زهدان غرق خون
خنیاگران نیلگون
با آئینه و آفتاب
با آبیان و آب

در هالهای از مه و پیچوتاب ماهیان عاشق ماهتاب
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به سبزی اندیشهی بینقاب مرگ
زاده میشوند

 
ای مادران ابرها و بركهها

این، درد دیگریست
در هزارتوی این قصر دیو

زادن و زیسنت
دیریست حرف دیگریست

 
ای ستارگان هفت آمسان
چراغهاتان را بتابانید

این آغاز آخرین پردهی زندگیست
آخرین بند زندگی را

بندباز
با صبح دست خویش باز میكند

عاشقانه، در سكوت
پرواز میكند

 
اگر بیبال منیشود پرید

بندبازان، این گونه میپرند
این گونه، هشیار و بیقرار
پردهی پندار را میدرند

 
مرگ این فصل

مرگ دیگریست
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کوچ
 
 
 

متشکهای ناآرام
در جنگل دستناخوردهی مرداد

و آوای پر سوز یوز
خط كبود و كبودی

بر گلوی روشنای روز
 

كسی نبود و نبودی
عروسان به حجله میرفتند
میهمانان از خال رخ یار

و شاعران شهر
در كنارهی زندگی

از گیسوان بافتهی نگار، قصه میگفتند
 

شهر، امتداد سرمهی چشم تو بود
و مرگ، و مرگ

دشنه، تشنه در نیام
امواج، بیكالم
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و سالمی اگر بود
سالم طناب بود و گلو

و وضو
وضوی خون در بركهی آتش

 
ای یار، گلوی یوز

ز ریسمان مرداد، میسوزد
گوش كن

كه چه آوای آتشفشانی دارد
گوش كن

كه چشمهها
چه خوندالنه

به گوش سنگ میخوانند
نگاه كن

متشکهای وحشی
چگونه، از دام بوسهی آرام طوقها، میرهند

 
به گلوی همیشه خونني بادها

ریسمان منیشود كشید
كینه را از آواز یوز منیشود گرفت

موج و مرداب با هم غریبهاند
جنگل و پائیز

پرده های تفاهم را دریدهاند
 

ساىل از كوچ متشکهای وحشی جنگل سرخ ما گذشت
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و هنوز
هر روز

آوای پر سوز یوز
چشم ماه را

در چشمهی اشک میشوید
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تماشا
 
 
 

ما دیدمي
در پیادهروهای گذرگه تزویر نشسته بودمي

چشمبهراه توفان سیاه پاییز
تا برگهای دملان را از شاخه بكند

 
نامش را صدا زدند

انگار همنام ستارگان بود
هر قطرهی بارانی در آن حلظه

نام او را داشت
و هر نسیمی را میشد با نام او صدا زد

 
ما دیدمي

او را كه مثل تفاهمی از میانمان میرفت
و مثل حوصله ما كم كم دور میشد
و سوسوی چشم ما را با خود میبرد

 
بر نگاه ما
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دژخیم ابری بسته بود
ابر هرزهگردی كه منیبارد

هرگز، حتا بر گلوی خدای تشنه نیز
قطرهای منیكارد

و از پس ابر كور دیدميش
همیشه برای باور خورشید

نگاه الزم نیست
گاه رسنت سبزهای بر جویی
تابش آفتاب را فریاد میكند

ندیدی كه بیزبانان
زبانشان را در نگاه بستهاند
ندیدی كه عاشقان مهجور

در پس حصارها نیز حضور عشق را بوسیدهاند
 

دیدميش كه میرفت
در دستش لبخندی بود

و در اندیشهاش
پرندهای رساتر از ترمن چشمهی كوثر میخواند

پایش را با درد بسته بودند
آی، چه بیصدا فریاد میزدمي
كوهها چه بیصدا غبار میشدند

چراغها تار میشدند
دلهاميان در آرزوی بوسهای به گونههاش

آی، چه بیقرار میشدند
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دیدميش پرید و اوج گرفت
زمخی روشن در روحش بود

و طوقی بر گردنش
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نامهای از بهشت
 
 
 

مادر همیشه ابری
برای من گریه مكن
ابلیس سیاه سنگني

حتا شیشهی اشک تو را میرباید
كبوتران، هرگز هنگام پرواز كودكانشان منیگریند

باغبانان از رسنت نیلوفران منیمویند
لبخند بزن، كه خندههات باغ ستارههاست

 
گریه مكن

پشت آن پنجرهای كه به منظر پاییز زندگی گشودهای
گلدان انتظار میخشكد
پشت پنجره كسی نیست
درد، هرگز به در منیكوبد

درد، مثل سوز هجران آزادی
كشیدنی است

 
پنجره را ببند

 -۲۰- 



عاشقان فروغ جاودانهی آفتاب
دوباره به سایه باز منیگردند

آنكه فردا را دید
پنجرهای به دیروز منیگشاید

گل آفتابگردان باغ آمسان، از آن خداست
 

گریه مكن، حجله را برچني
به عروسانت بگو

به پشت حلظهها بیاندیشند
گلربگ نگاهشان را

به دست فقري كودكان بیامیزند
و با لبخندی گل عشق را

به سینهی مردمان كوچهها بیاویزند
 

وقت باران نیست
روزگار آینه و چشمه نیست

هنگامهی ستیزه دیو است و باغ كوكبها
گاه رزم آخرین پاییز است و شاهراه بهار
امروز هر بوسه باید، آتشفشانی باشد

و هر مردمک رعنایی، گلولهی خوش آوایی
 

ما این جا تفنگهاميان را به پرنده بدل كردهامي
و فشنگهاميان را به ترانه

مشا آنجا در سرزمني خاكی و همیشه سردتان
پرنده را به تفنگ و ترانه را به فشنگ بدل كنید
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و با هیمهی تن خود
آن گونه كه ما كردهامي

خاک را با آتش آشتی دهید
كه عابران كوچهها
از سرما میمريند

و دیو كویری همیشه سایهنشني میخندد
 

گریه مكن مادر
پنجره را ببند

چادر خانگیات را به كمر به پیچ
به كوچهها كوچ كن

و پیام ما را بر دیوارها و دروازهها نقش بزن
و سالم ما را به سپیدی لبخند كودكان برسان
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همسرایان مرگ
 
 
 

همه در یک گور خفتهامي
پیشتر نیز همه در یک گور، زیسته بودمي

 
آن روزها، جامه، از تازیانهی هر روز تازه بود

كه دژخیم به رایگان میخبشید
این روزها، كفنی دارمي از برف

هدیهای از مادر ابر
 

آن روزها، دستمان پر از پرنده بود
و گودی چشمان ما را
چلچله آشیانه داشت

این روزها، دستمان، ریگزار موریانههاست
و گودی چشمان ما را
ماری آشیانه كرده است

 
تو جامهی بلورت را تن كن
كفش آفتابیات را بپوش

 -۲۳- 



كوالیی بنوش
و از حاشیهی زندگی، قدمزنان بگذر

كالهت را سر كن
دشنامی به باده بده

 
مباد كه پنجره باز كنی

مباد كه با سازت از ما قصه آغاز كنی
همه بیكفن، در سرزمني خویش و بیوطن

عاشقتر از جمنون و مهجور
جنگجوتر از هزار ساالر و بیسالح

آشنا با همهی عامل
اما تنها

همه، به زیر یک بام خفتهامي
و پنجرهای دارمي به وسعت همهی یادها
و دری كه تنها میهمان از آن گذر میكند

 
به منظر ما تنها سایه نظر میكند
همه با هم، یک سرود تازه را
با آهنگ پای موریانه ساختهامي

و باهم شبها را
كه از گیسوان تو بلندترند

بر یک پهنهی نربد خفتهامي
همه باهم

دل را به ترمن باران و برگ و پرنده باختهامي
ما همه، قطرههای یک ابرمي
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و چاووشخوان قافلهی یک درد
ما همه سبزینههای یک برگیم

آن روزها، با نسیم ستیزه میرقصیدمي
این روزها، در مغاک خویش
دانه را رسم ستیزه میآموزمي

 

 -۲۵- 



گورستان

 
  

استخوان ساقه میشود
و هر ساقه برگ دل ماست

نسیم هرچه عاشقتر است دل بیشتر میتپد
 

در شبنم سحری اینجا موجهاست
در سوسوی شبتاب

آفتاب دورهگردی است
و در هایهوی بیصدای ما

چكاچاک نیزهها و سینههاست
 

به جستجوی گور كه هستی
ماه و زیبایی بیمكان میمريند

 
آیا عبور پرندهی آزادی را

از كوچههای بستهی شهر دیدهای
آیا در پس نی-نی مادران چشمبهراه

خورشید را با جامهی تريه سوگ نگریستهای

 -۲۶- 



آنسوی عطر سیب را تفسري كردهای؟
 

به جستجوی گور كه هستی
همه بینامند
همه همنامند

 
اینجا برای گیاه فصلی نیست

آفتاب در همهی تاریخ یکرنگ میتابد
آوارگی مهتاب همهی شبها را نامی نیست

در شناسنامههای روز، جز سپید، نامی نسرودهاند
كبوتری در طوفان حزن خویش پر میریزد

جوی باریكی از آتش سینهاش تبخري میشود
برگ درختان گورستان در پاییز اندوه خویش زرد میشوند

 
شبها اینجا، وعدهگاه عاصیترین بادهاست

آزادی، نام گمشدهی خویش را
در پیچ و خم ناپیدای كوچههای این دشت عشق

از استخوانهای پوسیدهی ما میپرسد
رودخانه رسم دوباره رفنت را

از انگشتان ترکخورده پای ما میجوید
راه همهی رهروان و سپیدی همه سپیدارها اینجاست

دروازههای شهر ما
تفسري تازهی هستی است

و پنجرهای دارمي به وسعت همهی سكوتها
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غروبگاهان
چریكی در پوستینی از تاریكی

آرام بر گور ما میگرید
به جستجوی گور كه هستی

پلنگان در كوه غرور خویش آرمیدهاند
و زائران این گورستان

جز نعرههای زمخی پلنگی
چیزی خنواهند شنید

 -۲۸- 



گور مجاهد
 
 
 

آنجا
آنجا كه بركهها

مثل آهوان بلورین
شفاف و شرمگني درهم فرو رفتهاند

و سروی سر در این تفاهم آبی خم كرده است
و جرعه جرعه، زندگی مینوشد

آنجا كه گوزنهای كوهی
با شاخكان مهربان خویش

خوشههای ستاره را به بازی گرفتهاند
كوهها، به بازی بادها دخلوشند

و سنگها
در آرامش شبانه آرام میشوند

 
آنجا، پشت سوسوی شبتابها

كه میتابند
 از ترمن مرغک سحری

و شببویی به راه سپیدهی صبح
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عطر جانی میخبشد و شاعری
قدمزنان ملول پاییز شقایقان
سر به سنگینی سنگ میكوبد
و سینه آماج مرگ میكند

آنجا، آنجا كه رودها سرخوش از رفتار خویشند
و مثل كوىل مستی، آوازهخوان و آفتابی

از كوی و كوه و سنگ میگذرند
و دهان دره را از مروارید قطره پر میكنند
و شبنمی به گونهی كودک باغها میخبشند

پس انتهای نگاه تو
كه آغاز متاشاست

آنسوی ستیزهی مرگ و فریاد
كه شبگري، به راه تبسم زیبایی دام مینهد

و عشق، كوىل تنهائیست
كه سایبان حمبتی میجوید

آنجا، آنجا كه زنی
به شكل مادر همهی پروازها

مهربانی گمشدهاش را
در میان فراموشی خاکها میجوید

آری، آنجا
كه هیاهوی رویا و خیال و عطر و اشک و بیتابیست

گور كسیست
كه چشمهایش چراغ همهی كوچهها
گامهایش، تصویر همهی رفنتها

و تفنگش، عصای دوره گرد آزادی بود
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نامهای برای تو
 
 

  
من آنچه را میبینم

تفسري میكنم
و آن كه منیبیند

یا چشمهایش بستهی حریر بوسههاست
یا در ململ زمخهی تفنگ به آواز میبرد
و تو اكنون، مثل تفنگی در مغاک گور

از یاد میروی
 

مادری
بر گور تو شكفتگی شقایقی را میگسرتد

بی آنكه بداند
تو آبروی رسنت بودی

هر پرندهای
در تفسري آمسان آزادی تو میپرید

و هر دىل، با رسم رسنت تو میشكفت
 

كودكی بر مزار تو میگرید
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بی آنكه بداند، حریق جنگلها را
یک قطره اشک تر منیكند

 
چه باید نوشت

من كه مسافر منكزار شهر سكومت
و برای چشمهی چشمهای تو

حتفهای جز منک
در كولهی زمخم نیست

 
مرگ، آرامشیست
در گورت آرام بگري

اگر چه طوفان را آرامخبش، آرام منیكند
موج را سنگ حلد، رام منیكند

ک آتش است، آنچه در سینهی دریده توست كوال
با كوالیی، خورشید خاموش منیشود

 
این روزها، زمني در حسرت بانگ گلولهی تو
مادران، در آرزوی نگاهی به زخم سینهات

و مردان آزادی، در رؤیای پرواز با بالهای تو
سر در چاههای كویری میگریند

و من، در اندیشهی شانههای فراخ توام
تا در این دشت مشوش

مثل ابری كه سر بر شانهی كوه میگذارد
سر بر آن بگذارم و های های گریه كنم
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در تريهترین سلول بی بازگشت آرمیدهای
و میدانی كه زندگی

بر حلقههای دار
از این مرگ جانكاه
كه در جان ماست

شور شريینتری دارد
زیسنت در سردابهها

آنجا كه نسیم رهگذری نیست
زیسنت در خرناسه و خواب

آنجا كه هیاهوی لبخندی نیست
 

آه، نازنني!
نه سایهی بید و نه سایهی ابر

سایهبان دستهای تو كجاست؟
مثل بادی سرگردان

در كوچههای جهان به جستجوی توام
مرا به زیر سایهبان پلكت

به قطره اشكی
میهمان كن كه تشنگان رهایی
تنها به چشمهی تو حمتاجند

 
سكوت، یعنی سفر به سرای سقوط

اما، بی آواز سرخ تو
های و هوی باد و برگ

خشتی بر خشتی منیافزاید
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دانهها برای رُسنت
نیازمند نغمهی تفنگ تواند

 
جانا دیگر برخنیز كه رستاخیز تو

در این زجنمورهی ملول بیمنطق است
اگر میدویدی

بر لبانت هجای رفنت بود
امروز، كه پای تو را به خاک بستهاند

كسی سخن از دویدن منیگوید

 -۳۴- 



رهرو
 
 

  
سرشار عطوفتی دیرپایی

از آن دمی كه زندگی به دانهای كه كودكانه
از خاک برآمد، سالم گفت

و دانه نازكانه خندید
از آن دمی كه ترانه شكفت

بر لبان چكاوكی كه بسی بیكالم زیست
 

در آن دقیقه كه او
آن یار اولني و آخرین
گِلی بر گِلی سرشت

و انگار گُلی بر گُلی برست
هنوز و هنوز و هنوز

سرشاری از عطوفتی دیرپا
كه بر باغ جانت زخم میزند

 
دریاها اسري وسعت خویشاند
شاپرهها مغلوب زیبایی رنگها
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سوسنها مغلوب طراوت بارانها
پلنگها را بیشكیبیشان در درک مرگ

مغرور می كند
و آبشار در درک خویش میزید و میریزد

 
آه، ای رهرو خونآلود
تو فاصلهی جنگلهایی

دریاهای غریب را تو با اشكت بههم پیوند میدهی
به عابری كه منم و اندوه میخرم

تو رایگان لبخند میدهی
اگر پرنده میپرد

اگر پری در ابر فرو میرود و باز میآید
اگر دری در بر گشوده میشود و باد میبندد

اگر كسی میخندد
همه، هر چه تصویر هست
آینههایی رو به سوی تواند

هر چه تفسري هست
تكرار نام توست

 
ای آخرین رهرو زمني

بی تو، طبیبان، كدام مردهی بینام را
بر میزهای تشریح شرحه-شرحه میكنند

بی تو درد را چه كسی بر بوم زمان نقش میزند؟
 

اینگونه است كه جز از شقایق، سخن منیگویی
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هر چه دریاست در اشک توست
اینگونه است كه قایقرانان، صبح رو به سوی تو میآیند

در این كوچهی بیانتها
كه دژخیمان آفتاب، تفنگها را به سایه بدل میكنند

 كودكانه را در خون میشویند۳و تالم
تو، تو، تو

ای رهرو ابدی
هنوز، هنوز، هنوز

یگانه رهرو این هفتخوان خونینی
 

لفظ كودكانه برای سالم..۳

 -۳۷- 



یادها
 
 
 

بر میخیزم
مثل قطرهای كه با آفتاب پر میگريد

و آخرین شاخه گل گیتی را
كه از شرم حضور تو سرخ گشته است

به گور بینام تو میخبشم
و دور میشوم و آرام
یادهای كبود تو را

از دارهای روزگار تو به زیر میكشم
 

یادش به خري، چه روزهایی بود
سلولها، حیاط بیباغچهای بودند

و ما اندیشهی باغها را
در حاشیه حیاط

از اشكی پر میكردمي
 

در عصرهای مردهای
كه سردابههای تاریخ

 -۳۸- 



از بوی دود و تعفن میمردند
با نكتهای كه جامهی زندگی به تن داشت

جشن ستاره میگرفتیم
و بر دیوار پنجرهای میگشودمي

چشم را به منظرش
و پوست را به نسیمش میهمان میكردمي

 
فریاد یاری به زیر تازیانه
آتشفشان خاموش سینه را

مثل نوای مرغ سحری، از خواب خویش میربود
دل كه میگداخت

برگ درختان آرزو میرخيت
و ما به جستجوی دشنهای

گردههای خویش را میگشتیم
 

نازنني!
تنت را نشستهاند

منیشود، منیشود چشمه را شست
 

یادش خبري
آن روزها كه تو در دلشورهی مرگ آوای دورهگرد

در آینهی دق مینشستی
و این زورق زنگار گرفته
تو را به طوفان میبرد

موجها با پاروی پلک تو میجنگیدند
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ابرها، در هایهای تو بودند
و زندگی، و زندگی حس میكرد

كسی هم هست
كه گل آزادی را

در گلدان كوچک كنار قفس
مثل یک لبخند بشكُفاند

كسی هست
كه از آینه و مه نرتسد
بر دیوارهای شهر

كلید گم شدهی درهای بسته را
با بیرنگی رسم كند

مهتاب را با رنگی، بر بوم شب بنویسد
كه در آفتاب ند

برای گشمده، ترانهای خبواند كه دلش نگريد
گلولهای به قلب سكون بكوبد

كه چشمه بروید
 

آه چشمت را نبستهاند
با سكهای منیشود

چشمان آفتابی تو را بست
 

یادش خبري
چشمت آن سوی شناخت بود

با چشمهای تو بود
كه در آن تاریكیها
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آنجا كه سپیدی برفها گم میشود
جنگجویی زمخی

اسبی به تريگی مردمكت دید
بر آن نشست

و تا آن سوی ستیزه دوید
با چشمهای تو بود كه هستی دانست

مه، ماه نیست، شبتاب آفتاب
بید، باد نیست، آینه آب

در پس پردهها، پرده است
و در پس پرده، پردهها

 
بی تو، تفنگها نیز به گور خفتهاند
دستها دیگر، مثل لبان تو بستهاند

و خاطرات را
مثل تو

در كوچههای شهر به دار بردهاند
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۱سرودهای مرداد 
 
 
 

اگر باران منیبارد
گریه كن

در مكان بی نامی
دانههای انسانی مرداد

در خاک خفتهاند
آنان، عشق را تقسیم

و جویبار را تفسري كردند
بر بوم شب

ستارهای كشیدند
و زندگی و مرگ را

مثل دو سوی یک خیابان
در یک زمان پیمودند

پرواز را
مثل تشنهای كه آب را میفهمد، فهمیدند

به حلقههای دار
مثل آفتابگردانی كه به آفتاب میخندد، خندیدند

بر ارابهی رؤیای شكفتهی خویش نشستند
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و تا آن سوی حیات كوچیدند
 

در این سوزش تفدار مرداد
آنان تشنهاند

اگر باران منیبارد
با تفنگ چشمت

مثل گلولهای ببار و گریه كن
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۲سرودهای مرداد 
 
 
 

ماه مرده است
و خرمن بشر درو میشود

انگار كسی نیست
كسی به در منیكوبد
كسی به سر منیكوبد

كسی به كس منیگوید ماه مرده است
و پلنگان بر قلههای مرداد

خویش را بر دار عشق آونگ میكنند
 

كوه را خاک كنیم
دشت را در اشک بریزمي
در دشت اشک پرسه زنیم

بوسهای بگذارمي بر لبان مرگ
ماه مرده است

و به خرمن بشر آتش گرفتهاند

 -۴۴- 



 

۳سرودهای مرداد 
  
 
 

آتش بزن به جامن
من رهروی این سرزمني زمستامن

هرگز منیاندیشیدم
گرمی مرداد رگان مرا
از برف تاریخ پر كند

 
باور منیكردم

در فصلی كه آتش به دل ترین نیلوفران
به مست ستاره كوچ میكنند

در آن هنگام
كه ققنوس جشن شعله میگريد

دورهگرد آوایش
از گرمی عشق میتركد

و ماه از خورشید سوزانتر است
 

سینههای یاران من
كه اجاق زمستانی مردم بود

 -۴۵- 



این گونه سرد شود
ای مرگ

آتش بزن به جامن
من رهرو این سرزمني زمستامن

 -۴۶- 



 ۴سرودهای مرداد 
 
 
 

حسی غریب
از كوچهباغ تاریخ

به قلب و رگ میدود
تا چشم چون شیشه بشكند

 
در ابتدای بغض
در ابتدای بغض

سر به شانهی تفنگت بگذار
و یک قطره

تنها یک قطره
گریه كن

 
در گذرگاه جهان نشستهای

دیوارها هجوم بادند
سایبان، آرزوی ابرست

و بارت، رؤیای دست كودكیست
كه از مه میآید

 -۴۷- 



و بنفشهای در چشمت میكارد
 

برخیز
برخیز و كولهبار همهی یاران رفته را به شانه بگذار

با عصای تفنگت
از پیچ جهان بگذر

و به كبودی مرداد، سالم كن
 

 -۴۸- 



۵سرودهای مرداد 
 
 
 

بی چشم میشود دید
جهان را به اندیشه برب و رخ

بی آنكه بلرزی
چون زمني و سیارات برقص

 
زمان را شكستهای
اگر چون آونگی

عبور دشنهی زمان را
بر سینهی سكون ترسیم میكنی

 
با دست بسته و بال مرغ سینهشكسته

از باغ دور، میوه ني
به گونهی خلق دست بكش

و نوای مرغ قلبش را
در بازار سربی صدا بشنو

 
مثل شكوفههای به

 -۴۹- 



كه بر دارها لبخند میزنند
با نسیمی در كوچههای مرداد

عطر را تقسیم كن
و به مردار مرداب زخم بزن

 -۵۰- 



 ۶سرودهای مرداد 
 
 
 

در كوچههای تنگ این زندگی
كه پیوند دو عابر ناهمرنگ

با چنگک بیرنگ یک سالم بود
از مرگ تا زندگی فاصله یک كالم بود

 
یک بوسه كافی بود
تا عجوزهی جادو

عروس جوانترین جنگجوی این قبیله شود
و یک لبخند میتوانست
طوفان و كوه را آشتی دهد

 
كولیانی كه از كوچههای مرداد میگذشتند

با كالمی كه سه حرف بود
مثل گلی سه برگ داشت
چون دىل خونني بود

مرگ را به زندگی بردند
چُنان ماهیان كه از شوق مرگ در باران مردند

 -۵۱- 



 ۷سرودهای مرداد
 
 
 

نه این پرواز نیست
میتوان با چرخش چشمی

از هفتتوی این شهر دیو گرخيت
آمسان را

تا به یک نگاه كوچاند
از ابر با مهگرفتهترین اوقات

دست در دست همهی كودكان گمشدهی این شهر جنزده گذشت
و پرچم بوسه را بر دورترین قلهی نقرهی مهتاب

مثل شعلهای افروخت
از ماه گذشت

كهكشان را چون سنگریزهای به بازی گرفت و بازگشت
در هجوم زجنري و بند

اشکهای خاكی خدا را
با آهی شست

و پرواز را، پرواز آموخت
 

نه، این پرواز نیست

 -۵۲- 



عبور عارفان ستیزه و رزم و لطف
از دروازههای گرم نیمهی مرداد
به سرزمینی كه گور هر معناست

عبور از سرزمني پرهاست

 -۵۳- 



 ۸سرودهای مرداد 
 
 
 

رگان چشمه از سوزش مرداد پاره میشود
شهیدان این فصل را

به بوسهی شیطان میفروشند
در بازارهای مكر

حزن بشری را حراج میكنند
و آن چنان جنابت عشاق را سینه میدرند

كه یاران را
مثل قطرههای باران منیشود مشرد

 
كتاب یادهای رفتگان

از هجوم تصاویر پاره میشود
زمني برای این همه كشته كوچک است

و خدا تنها به جستجوی خملوق دیگری میگرید
 

رگان چشم از سوزش اشک آتشفشان
دریده میشود

و جهان در سوگ مردگانش میمريد

 -۵۴- 



 

 ۹سرودهای مرداد 
 
 
 

آنان، متام كالم را با خود بردند
وین گونه زمني، زندگان و زمان
ماهیان آوازخوان و قمریان
جهان و هرچه در او هست

مرغان هفت كهكشان
در سردابههای سكوت
چون انگلی میلولند

 
باید جستجو كنیم

با كفشی از آهن و عصایی از سنگ
گورستان مردگان را

كه آواز و آوا
مثل قطره شبنمی بر پیشانی خورشید مرداد ناپیداست

در جایی میان گور یاران و جان بیتوان جانان
حرفی بیابیم

حرفی به كوچكی فریادی از گلوی یاری بر دار
 

 -۵۵- 



باید دوباره چون كودكان
در پی مادران كالم

از دریاهای اشک بگذرمي

 -۵۶- 



۱۰سرودهای مرداد 
 

  
 

در پس دیوارهای دیو مرداد
لبخند كودكانهای بر دار میرقصد

كسی دورتر
پیش از آنكه بگرید

تشریح میشود
چراكه اشک پیوند رجن بشریست

 
در گوشهای كسی

در بند همهی پاكیهایش
ذره ذره، مثل قطرهای در آتش

و برگی در طوفان
در مرگ تركیب میشود

 
در پس سایهی بیدی

عروس آزادیها
در حجلهی فلزی عكس داری

به منظر سكون جهان

 -۵۷- 



چون شوی مردهای
مات میمريد

و جهان كوله به دوش و غریب
قدمزنان و ابری میخواند و میگذرد

 -۵۸- 



 ۱۱سرودهای مرداد 
 
 
 

پس از فروغ خورشیدی مرداد
آنچه دگرگون شد

چیزی نبود جز زندگی
كه امروز به جستجوی مششري مرگ

پرياهن از سینه میدرد
چُنان بادی در ابتدای درک حیات
تا به قتلگاه سكون و كوه میرود

مثل سپیدهای
در ابتدای شكفنت

جامهی سیاه شب را
از بازار مردگان میخرد

 
چیزی دگرگون نشد

كوچه هست
فاحشههای قلم در پیادهروهای دفرتها

قدمزنان، ایستادهاند
نئونها روشنند

 -۵۹- 



رقاصه میرقصد
اتوبوسها لربیز مخیازهاند
و قنداقهی تفنگها را

در اجاق جشن مرگ هیمه میكنند
 

آه ای زندگی
مششري مرگ من كجاست
وقتی برای گریه نیست
اینگونه كه شب را

با كالم آینهگون تفسري میكنند
و زمستان جهان را

با آتشگرفتهترین رنگ مردادی
بر بوم تابستان به تصویر میكشند

 
برای زیسنت نیز جایی نیست
جان را به بازار دیگری بربمي

جایی كه فقط بوسهی زیبای آزادیها باشد
و پرندهی نغمهخوان دل را

در باغچهی راستینی
به باران رهایی بیارائیم

زخم را در منكزار دیگری
به جستجوی درمان باشیم

 
بادها هر كجا كه هستند

هجران خویش را فریاد میزنند

 -۶۰- 



 ۱۲سرودهای مرداد
 
 
 

تنهایی بركه را
باران به ابر پیوند زد

تا آمسان
به وسعت تنهایی ابری باشد

 
بر این خاک كویری
قطرهای گریه كن

كه رسنت یک ساقه علف نیز
منطق منكزارها را درهم میریزد

 
ندیدی كه عاشقان رجنهای بشری

چگونه در طوفان سیاه مرداد
با بوسهای بر لبان كبود مرگ

رسم زندگی را
مثل شیشهی مهگرفتهای شكستند

تا هوای سپید پر
در باد برقصد

 -۶۱- 



 
در باد برقص

شوالی رزمت را تن كن
و از طول خونني زندگی بگذر

 -۶۲- 



 

 

 ۱۳سرودهای مرداد 
 
 
 

بگذرمي
اینجا به راه آهوان نطفه نبسته نیز دام مینهند

 
روزی دیدم قاصدكی كه در باد

به ترمن آواز خویش خوش بود و میرقصید
اسري تار تاریكی شد
و پیغامش را دزدیدند
دیدم حباب آبی را

كه به زییایی خندهی چریكی در سپیده بود، ربودند
و در ماه مرداد

درهی زنبقها را به آتش فروختند
 

بگذرمي
عصا زنان، هلهلهكنان

آینهدار و بارانزا
هوش را با شتاب به كوچه پرت كنیم و

به فكر رستنی دیگر باشیم

 -۶۳- 



 ۱۴سرودهای مرداد 
 
 
 

چگونه، چگونه میشود
كودكان برگ را

كه بر شاخه میرقصند به نطفه كوچاند
به تندرها گفت

فریاد خویش را از كوچه مجع كنند
و عطر منتشر گلولهی خونني تو را
ای چریک حزن كودكان گمشده

از باغهای جهان گرفت
 

چگونه در سرخترین آتش مردادی
میتوان سردابههای مردهی تاریخ را تاراند

چگونه میشود رقص خواهر متام تنهایی خلق را
بر دار دید و فریاد زنان

چون كولیان باد در بیابانها ندوید
و مشت را به سینهی كوه نزد

 
زندگی آرام بگري

 -۶۴- 



آرام مبري
بريون از رحم مادران دیگر كودكی نیست

به خاک دل مبند
آن شاخسار نیلوفری كه بر پنجره میبینی

نقش بیرنگی است
و آن پنجره تصویریست

بر دیوار شب
 

به شاخسار نقش
به پنجرهی تصویر

و به خاكی كه بیدانه شد
ای یار دل مبند

 -۶۵- 



 ۱۵سرودهای مرداد 
 
 
 

چگونه دانه گندم
از دل سنگی بر میخیزد

آنگونه نه
این گونه برخیز

دل خاک سوزان مرداد را بشكاف
ببني چه آزاد

دانههای جنابت بشری
در شورهزارترین گور خویش، نطفه بستهاند

 
با مششريت زندگی را شخم بزن

و به هر خاک دل مبند

 -۶۶- 



 

۱۶سرودهای مرداد 
 
 
 

آب چیزی است كه در گلوی تشنه نیست
و آن چه در گلوی تشنه نیست

سراب كهنهی زیباییست
 

به كوچه برومي
آنجا خبندمي

كه مادران سوگوار
به راه بیانتهای كودكان رفته میگریند

 
آنجا بدومي

كه رسم دویدن را
بندبازان همیشهی خلق از رسوم گرفتهاند

 
آنجا زندگی كنیم
كه طاعون سیاه

رهگري چكاوكان رهائیست
و بر دارها برقصیم

 -۶۷- 



وقتی زندگی هرزهایست كه خویش را به بوسهای میخبشد
 

آب سرابیست
اگر در كاسهی مردادی خلق نیست

 -۶۸- 



 چون دو گلوله

 
 
 

چون دو گلوله
تا ته جان میدوند

پس آرام
چون برگی

مرا، تا دریای مرگ میبرند
 

چون دو چلچله
تا پشت آمسان میپرند

آنجا
شاعران هوش نشستهاند

و از زندگی تفسري میدهند
چون دو زمزمه

در تريگی شنیده میشوند
 

احساس میكنم
پشت پنجره حادثهای گذر میكند

و دانهای میروید

 -۶۹- 



پرندهای با عصا 
 
 
 

هرگز پرندهای با عصا ندیده بودم
و منیدانستم كسی كه منیدود

پرواز را میداند
و رودخانهای كه از سنگالخ میگذرد

گامهایی از آهن دارد
 

نشنیده بودم كسی به سادگی قطره شبنم كویر
مرگ را این گونه تفسري كند

این گونه با نگاهی از پس پردهای تاریک
رگان عاطفه خورشید را بدرد

 
پرندهای بر زمني

دوندهای بر آمسان
و رودی از آهن

اكنون حیات و مرگ دگرگون و بیمنطقند

 -۷۰- 



گلوبندی از شبق 
 
 
 

چكاوک و پوپک
چشمه و عشق

مداری به سپیدی سحرگهان
سهیل و مهر

سجاده و تسبیح
دو آینه رو به رنگنيكمان
دو آینه همرنگ باران

و پنج خط در امتداد عاطفه تابستان
 

آی مردان دشنهها و تشنگی
از میان مشا كسی آیا

نام خواهران گمنام بركه ها را بر بوم ماه خواهد نوشت
آوای دخرتان سرو و صنوبر را

در جنگل بكر ستیزهها خواهد شنید
به شريان بیشهها گفتم

آیا مشا
فریاد مادران بكر شهامت و مششري را شنیدهاید؟

 -۷۱- 



 
آنان بیزخم خفتهاند

ماهیان آبها
همیشه، همیشه بیزخم مردهاند

و بر پیكر بیجان بادها
در این سكون بیكران
هرگز كسی زمخی ندید

 
آی دخرتان آفتاب

خواهران ستیزه و مهتاب
مادران بكر زالىل آب
گلوبند شبقرنگتان

در این فروغ جاودان مبارک باد

 -۷۲- 



 

شطرنج
  
 
 

نه فرزین!
برخیز و باز بر زین بنشني

كه سایهها غولند
و غوىل چون تو در سایه

 
از یاد مرب

كه آفتاب رفتارت
تندیس شب را شكست

و اسبهای چوبی حادثه را سوزاند
 

ققنوسها، به یاد باران اعتماد تو
سر بر آتش میگريند

ماهیان در بركهی زخم تو میگردند
هنوز درد جهان

در رگت جاریست
 

ما با خورشید نگاه تو

 -۷۳- 



به آفتاب میرسیدمي
و با چرت آفتابی تو

از هفت دریا باران میگذشتیم
 

باز بر زین بنشست
در سكوت

از كوچهی سخنهای ما گذشت
كه گاه سكوت از تندر رساتر

مرگ از زندگی زیباتر
و پرندهای در قفس

از پرندهی هفت آمسان، رهاتر است
 

شطرجن در توفانی از مه و رجن پایان یافت
و پرندهای از روح كیش شد

و میشی از نگاه مات

 -۷۴- 



عقیق قدرت 
 
 
 

به جستجوی عقیق گمشدهای
در انگشرت مرگم

تا غوىل جادو بیاید
و زندامن را به زندگی بربد

صبح و چشمه را به هم گره بزند
و كهكشان رجن را، همچو سنگریزه

از پیش پامي بر دارد
 

ای عقیق قدرت
كوهها غالم تو بودند

و غالمانت دورپروازترین پرندگان
عضالت عاطفهات، صخرههای ساحلی

شانههایت، كوههای جنگلی
و نگاهت، از حس سبزینه پر بود

 
بی تو، سایهی نسیمی، حتا

گاهوارهی خاكی ما را غبار میكند

 -۷۵- 



پادشاه راستی 
 
 
 

چه بیخربمي
ای پادشاه راستی و پاكی

در هوای ما دیگر قاصدكی منیچرخد
كسی با پیامی سرای قلب ما را منیكوبد

آتش باران میخورد
و لبخند سرد میشود

 
چه بیخربمي

ای پادشاه لبخند و سادگی
بگو آیا در تاریكخانه تازهات 

نیلوفری میروید
چكاوكی آیا سرودی بر تنهاییات میخواند

موریانهای بر سفرهی تنت
شريهی عشق مینوشد

كرم كوچک حقريی بر پاكی بیكران قلبت
درس سادگی میآموزد؟

 

 -۷۶- 



چه بیخربمي
ای پادشاه آبشاران بكر و بیباكی

بی تو، بی تو
دیگر چه كسی

ما را در گرمی لبخندی میپیچد

 -۷۷- 



از تبار عاشقان
  
 
 

بی اشک و بی صدا
تنهایی خلق را گریست

و در كوچهی سوگ و ستیزه و سحر زیست
 

دو پرندهی زمخی در نگاهش
چلچراغ سحر در آرامشش

 و رنگنيكمان در اندیشهاش بود
 

آمسان همیشه با دستهای او بود
كه اندوه خلق را 

بر ورق پارههای ابر مینوشت
 

گوهر جانش را چه كسی سرشته بود
كه یک قطره اشكش

از آب هفت دریا پاکتر
و دركش از عشق 

پرشورتر از شوق شقایق بود

 -۷۸- 



 
ای از تبار عاشقان

هنوز هم شانههای ما
از اشکهایت خونیست

 -۷۹- 



 

جان نامیرا
  
 
 

چه شكوهی دارد
جان نامريای دریاها

هرچه از آبش مینوشند
هر چه از ماهیش میگريند

باز دریا آبیست
باز دریا لربیز ماهیست

 
چه راز شريینیست

در سرسبزی ما
هرچه خزان سبزمان را میگريد

باز سرسبزمي
هر چه تاریكی از ما ستاره میچیند

باز هر شب
بر شاخه گل دارمي

 
چه شكوهی دارد

راز سرسبزی و سرشاری ما

 -۸۰- 



 زمزمه

 
 
 

ای آفتابهای ماه
ای تالءلو خفته در درون چاه

ای كجاوه
ای كجا

ای آواز بیصدا
ای نشسته بر شكسته
ای پرنده با دو دیده
ای نرفته تا خدا

تا كجا
تا كجا

این راه، این راه
آه را

ترسیم میكند؟

 -۸۱- 



 

پرندهی تاریخی 
 
 
 

ای پرندهی تارخيی
نرتس از تاریكی

یک نغمهی روشنت
به مرده خورشید، جان میدهد

 
ای پریده در بیداد
از باد هراس نیست

در هزارتوی هر حلظهی پرواز
هزار كوه دیدهام

 
ای پرندهی تابان

نرتس از تري
نرتس از باران

تريباران میشوید
میریزد
آنگاه

دانه بر میخیزد

 -۸۲- 



 پرسه در سکوت

 
 
 

چه سخنهای زیبایی كه نگفتیم
در باغچه روابط، چه نیلوفر نیلگونی كه نروئید

چه بارانی كه خورشید را غرق كرد
و چشمان مرا تر نكرد

چه پرشكوه بود
آن حس دریایی

كه در دستان من جان نگرفت
و آن نگاه جادو

كه بر نگاه جادوشكنیم به خواب نرفت
و آن قصهها كه تو

بیصدا خواندی و من
در سكوتی جاوید نشنیدم

 
سكوت را نشكنیم

این شیشهی عمیق ناشكیبا
از جوهر رجن بشریست

از آشیان تهی گشته چكاوکهاست

 -۸۳- 



از آخرین نگاه مبارزی
به آخرین برگ زندگیست

 
جهان پر است

از نغمههای زیبایش كه كسی نشنید
از دستان مهربانش
كه كسی نگرفت

و از سینهی خونینش
كه باران آن را شست

 -۸۴- 



 

 مترسک

 
 
 

از فراموشی نهیز
جوهر فراموش گشتهای

كه بر خاک قرون خفته بود
با ترمن بهاری، آشنای هستی خواهد شد

 
از خاموشی مگریز
در انتهای هر كویری

جرب دریائیست
و در پس بیابانهای اخم

باغچهی لبخندی
 

من اگر سبزم
از سنگ و ستیزه، سبزینه ساختم

تو اگر فریادی
عشق را دانستی

 
اگر امروز تفنگ تهیست

 -۸۵- 



مهم نیست
گنجشكان قرنهاست كه بیتفنگ

دانهی چشم مرتسک را
میبلعند و میخندند

 -۸۶- 



پاییز
  
 
 

آفتاب بیرمقیست
منیشود در باغچه حس نیلوفر كاشت

منیشود گل داد و گل گرفت
یا گل گفت
و گر گرفت

 
در آتشدان خورشید

هیمهی منداری رخيتهاند
و بر تن ما جامهای از باران
هیمههای تابستانی سوختهاند

و خورشید بهراستی، پريمرد بیرمقیست

 -۸۷- 



 

 زمینی از خزههای مرگ

 
 
 

زمینی از خزههای مرگ
برای گیسوان خواهران خاک خشک

سرمهای از خون بستهی یار
برای چشمهای نگار

 
استخوانی مییامب

و برای دستهاشان دستبندی میسازم
بی بلور
بدون نور

 
جامههاشان آه

من، برادری غرق در باران
كجا به چشمهاشان بنگرم

كه آینهدارانند
ایستادهام بر صخرهها بیآینه

زندگان چه سوگوارانند

 -۸۸- 



 
 

کتاب دوم

زمستان در خورشید
 

 -۸۹- 



 

تماشا
  
 
 

دستم را بگري
چنان كه دست كودكی را میگريی
و مرا از خیابان زندگی گذر بده

 
غرور پلنگان را ماه زخم زد

و خلوت جنگلها را
ازدحام رجن پلنگان بهم رخيت

 
زندگی نقش درهمیست

كه كوری ازىل
بر بوم سیاه چشم خویش میكشد

چشم سرمه كشیدهایست
كه به زیر باران شسته میشود

كفشی كهنه و باروتی منور است
 

آی، زجنري دستامن را بگشا
كه چلچراغ زندگی شكسته است

 -۹۰- 



مرا با خود برب
شنیدم كه در دوردستها

غرور پلنگان زخم خورده است
و آبی را از آب گرفتهاند
دیگر نعرههای چه كسی

بیشههای جنگلی را سرشار ستیزه میكند
ماهیان آبها

بی آبی چگونه میزیند
مرا برب از این متاشاخانهی فریب

كه نقش هر كسی
تصویر گویای روح اوست

و هر صحنه، چیزی جز چركابی نیست
 

آی، دستان گشوده از بندم را بگري
بگري و به دستان خود ببند

آنجا كه كوهها اسري بوسهی بادند
و دریاها تشنهی آتش آفتاب

زجنريی كه تو میبندی
جز از پرواز و پر چیزی منیگوید

مرا با خود برب
كه چشمهای من قرنهاست به غري از سیاهی

رنگ دیگری منیداند
مرا برب

از این همه رنگ
به سرزمینی كه قرنهاست

 -۹۱- 



از عهد رنگ گذشته است
 

باغها، بذرهای مطلقند
قلبها، شیشههای روشن
و چشمها، آینههای معلقند

مرا، به آینه برب
میخواهم آنجا

درک تازهای از دیدار را تفسري كنم
و راه تازهای رو به سوی كوهها بسازم

و آواز دیگری خبوامن
و چون تو كه بی آینه میبینی

به آنسوی تصویر و نقش كوچ كنم
و مثل پرندهای پرپرزنان

از پنجره تا هفت آمسان گذر كنم
و عشق را مثل دانهای به لب بگريم
و بر سفرهی خاكی مردمان بگذارم

 
دستم را بگري

چنان كه دست كودكی را میگريی
و مرا، از خیابان مرگ و زندگی گذر بده

مرا با خود برب به آنجا كه
دریا، بر بسرت قطرهای

و آرامش به زیر چادر تنهایی آرمیدهاند
به آنجا كه هیچ بندی

به جز دستهای پویای تو

 -۹۲- 



بر دست رهروان نیست
و جز زخم عمیق عشق تو

چیزی نشان سینهی جنگجوی سپیدهدمان منیشود

 -۹۳- 



 

 آخرین ترانه

 
 
 

در خون خویش وضو بگري
هرچند، آرامترین دریاها، عریانی تو را میخواهند

و لوىلتنی چو آبشار، برای تو میرقصد
همسرایان هایوهویهای رود بر بسرت خود

برای توست كه چنني آبی میخوانند
 

كسی در دور دستها
با شريینترین اشک
برای تو میگرید

كسی با نگاهی از پنجرهای
تو را به عمیقترین چاه جهان میبرد

و كسی دیگر
دستهای تر خود را

بر كویر گونهات میساید
 

چشم ببند ای یار
چشم ببند و در خون خویش وضو بگري

 -۹۴- 



از تشنگی مبري
كولهات را به شانه بگذار

و از كوچههای این سرای شوم
قدم زنان بگذر

پای بر فرش بگذار و از آن بگذر
دری بكوب و بگریز

پنجرهای بگشا و چشم ببند
به این عروس شوخ با زهر خبند

دل را از بازار بگري
و جان را به درون پوستینت بازگردان

و عشق را صدا بزن
و از كوچهها سر به زیر گذر كن

 -۹۵- 



 

در این هیاهو 
 
 
 

صبور باشم
نگذارم سنگی در این كهكشان

آینهام را بشكند
دستی، بینهایت زیبا

مثل بادی
درهی نگاهم را ببندد

و مه غبار روی دو دیده شود
نگذارم چشمه را تلخ كنند

 
اگر رفتار

یادگار نیلی آمسان نیست
رنگی بیرنگ بر رفتارها بپاشم

و یارامن را
از میان ستیزه و آهنگ برگزینم

درخت را آنجایی بكارم كه وحوش گذر میكنند
سخن را با كسی بگومي كه در سكوت خویش

ذبح میشود

 -۹۶- 



 
درها را

رو به سوی لبخند گمشده باز كنم
نگذارم در این كویر هیاهو

قطرهی سكوت مبريد
كسی مرا، مثل روزنامهای، در باد سرگیجهی خویش

رها كند
یا رنگنيكمانی

دمل را مثل مرغ مهاجری
از شهر خویش گذر دهد

 
مثل رزجمویی، از این شبیخون

روزنی بیامب
روحم را مثل نوری
از آن گذر دهم
و از زندگی

قصهای برای خواب كودكانهی دمل بسازم
 

آنكه میمريد در مهتاب
زادهی سایههاست

آنكه میخسبد در آفتاب
چراغ مردهایست

آنكه میگرید
بني دو چشمهی لبخندت

هرگز پلنگان تشنه را منیفهمد

 -۹۷- 



و آن كه روبروی باد میایستد
از قبیلهی پرواز نیست

 
نگذارم دمل بگريد
تفنگ را به ترانه

زخم را به گلخنده بدل كنم
و چون كوىل كوچهگردی
از كوی گیتی بگذرم

 -۹۸- 



رؤیا 
 
 
 

مرا چون كاه به باد میخبشی
و منیدانی زمني تنها میماند

و كسی دیگر به نوای كوچهگردان منیگرید
 

اینگونه
اینگونه كه تو مینگری
من و آینه میشكنیم

 
هیچ دریایی همهی آمسان را منیگريد
هیچ پلنگی همهی جنگل را منیفهمد

دستهای من، برای اشکهای تو كوچكند
چشمان من

برای این همه ترمن زیبا
حقريانه میبارند

و دل من، برای دریای تو
بركهی گمنامیست

 

 -۹۹- 



اگر دستم گشوده بود
اشکهایت را میشستم

و چرتی از آوازهای تابستان
بر سرت میگرفتم
و با دستهای تو

تا آن سوی حادثه میرفتم
آنجا كه ماهیان آزاد
به آمسان پریدهاند

 
همهی بارانهای عمر
همهی دریاهای وجود

همهی غرقابههایی كه نامشان زندگیست
سنگریزهای از كوهستان مرا تر نكردند

و او مرا چون نوری
در شبنم اشكش كشت

 -۱۰۰- 



 دوباره

 
 
 

به جستجوی دست دیگری میباشم
كه به دورها اشاره كند
نزدیكیها را مشاره كند

كه مرا از این گذرگاه گذر دهد
و در حلظههای غربتم
ترانهی آشنایی خبواند
و دشت را تعریف كند
عشق را خوب بنویسد
قصه را روان خبواند
پنچره را آسان بگشاید
تفنگ گمشدهی مرا

از كوچههای زندگی بیابد
و اشکهای تو را

مثل نسیمی از گونهات بشوید

 -۱۰۱- 



 

رابطه 
 
 
 

بني ما همیشه فاصلهایست
گاه دشنهای
گاه تشنهای
و گاه تشنگی

 
حس عبور عابری

مرا از تو دور میكند
و فاصله، جای پای زندگیست

كه قلب من و چشم تو را
در خود میكشد

شیشهای كه خورشید را
به دستان من میدهد
تو را از من میگريد

خونی كه بر برگ دفرتم میریزد
تو را در مویرگامن میشوید

 
نفس توفان

 -۱۰۲- 



تو را چون جنگل به آن سوی رابطه میبرد
و اندیشه

این كوىل خاکآلود
تو را در غبار فاصله میپوشاند

 
فاصله باران نیست
تا به آفتابی خبشكد

سینهای دریده
دستی بسته
یاری مثله

نهاد همهی هجرانهاست
 

میدامن
اگر دشنهای را بردارم
یا در كاسهی چشمامن
تشنهها را آب بنوشامن

باز این فاصلهها
با من خواهند خفت

 -۱۰۳- 



شعر 
 
 
 

این باران را به شانه بكش
تو كه غول تنهای جهانی

و همهی كهكشانها
مردمكان تواند

و نهاد سنگني سنگ
بر شانههایت

غبار حقري و غریبیست
 

اگر میتوانی
قطرهای از این باران را به شانه بكش
كه از مردمک مردان بارانخورده

در كمنيگاهان خویش
بر شورهزار سرنوشت جهان میبارند

از این شعله
بر آتشدان سینهات بگذار

 
اگر جمنونی

 -۱۰۴- 



و هیمهی آتشت گیسوان لیلیست
اگر حمزونی
و حزن تو

زمستانهای همهی تارخيند
گر كالم، چیزی جز سني سرو ا

و زندگیْت
پرسهای در كوچههای درد نیست
اگر گشمدهای، برقلههای برفگري
بسان پلنگان بر فرازهای غرور

و اگر تنهایی
چون آخرین بازماندهی ماهیان آزاد

در رودخانههای خيني
از این شعله

بر آتشدان سینهات بگذار

 -۱۰۵- 



 

 شناسایی

 
 
 

من ساكن سراب نیستم
آنكه چاه زخم مرا دیده است
آوای آبیرنگ مرا شنیده است

 
كنار من

بی شعور دریایی منشني
و دستهای مرا آن گونه بگري
كه در ابرها وضو میگريی

 -۱۰۶- 



۱همراه 
 
 
 
 

بیا با هم از این هیاهو گذر كنیم
تو سكوت من باش

مثل درختهای جنگلی
كه همیشه سكوت همند

من نغمهی روشن تو میشوم
مثل نسیم

كه قصه خوان برگست
 

در آن سوی هیاهو
دریاها
آوازها

مردانی كه خوب میفهمند
برای دستهای ما
دشنهای ساختهاند

 -۱۰۷- 



 

 ۲همراه 
 
 
 

تو در سادگی خویش النه كردهای
و همهی آفتابهای بهاری

همخانه تواند
 

به جای همه میمريی
و چنني است كه همیشه

دو چشمت
دو بانوی سیهپوشند
و جای همه میگریی

و این گونه
همیشه

چون نسرتنی در باران
آفتاب در التهاب بوسیدن توست

 

 -۱۰۸- 



زمستان در خورشید 
 
 
 

چه پنجرههایی كه گشودم
و نسیمی نوزید
هنوز اتاق من

كه به وسعت چشمهای توست
در سكون زمان میمريد

 
چه هیمههایی افروختم

از همهی جنگلها
زمني را به اجاقی بدل كردم

و خورشید را به كربیتی
و هنوز دستامن از سردی

چون بیدكی در طوفان، میلرزند
 

باران میان هیمههاست
و زمستان در خورشید

ای یار!
در این سكون زمستانی

 -۱۰۹- 



كه عاشقترین نگاه
بر دیده قندیل میبندد

من از كجای این سرزمني
گذر كنم

 -۱۱۰- 



 بخشش

 
 
 

بگذار گریه كنم
خورشید بی شعله، سنگ

و درخت بی برگ، سایه است
 

نیازی به آفتاب نیست
در پس پنجرهها

دىل میسوزد و زمستان را گرم میكند
 

روبرومي بنشني تا آوای برگها و نسیم را ببینم
و حزن دورهگردی را

كه در سكوت میچرخد
 

جهان تشنه
من در گلومي، گل گلوله

و تو در دستهایت
قطرهای است كه

جهان را سرياب میكند

 -۱۱۱- 



 
چیزی به من ببخش

تا با آن
كمی گریه كنم

 -۱۱۲- 



 اندیشههای بارانی

 
 
 

به فكر یاران باشم
كه دانهی حیات در دل آفتاب میخشكد

به فكر كوچه باشم
كه دیوارها بیداد میكنند

كه رهگذران مشوش روز طوالنی رجنند
و پنجرهها رو به رویش خاموشند

 
به فكر آینه باشم

تا با آن زندگی را به كسی نشان دهم
و بگومي پرنده كجاست

رود چیست
دود چگونه كور میكند

و دریا دور میشود
 

به فكر آینه باشم تا سرما و سنگ
آن را از زندگی نگريند
به فكر دشنهای باشم

 -۱۱۳- 



تا وسعت سایه را كوتاه كنم
تا گل كوچک گلدامن
بیش از این منريد

 
به فكر یارامن باشم

كه خونشان هنوز گرم است
و آوایشان هنوز پنجره را میلرزاند

و نگاهشان هنوز چراغ خاطرههاست
 

به فكر یارامن باشم
دشنه را بردارم

آینهای در نگاهم بگذارم
و از كوچهها، زیر باران

قدم زنان گذر كنم

 -۱۱۴- 



 

تقدیم به دژخیم
 
 
 

تو آن جامهی كهنهای
كه بر طناب پوسیدهی زمان، میرقصد

و منیدانی
من دلداری دارم
كه با نسیم پلكش

طناب را پاره میكند
و تو را چون امخی

درهم میپیچد
 

تو آن روزنامهی اله گشتهای
افتاده در پیادهروهای باران

میدامن رفتگر
بامدادی تو را به مردارها خواهد سد

 
تو آن مشایل هدفی

كه دلدار من
تنها با نگاه خشمش

 -۱۱۵- 



دو گلولهی زیبا را
در تاریكخانهی قلبت

خواهد افروخت

 -۱۱۶- 



 

 آی گنجشک

 
 
 

آی، گنجشک
تو دانه میگريی، پر باز میكنی

پرواز میكنی و میمريی
 

آی آمسان
تو پرنده میگريی

معنا میشوی و میدهی
 

آی شب
در تو

گنجشكی مرد
آمسانی روشن

به خواب مرگ خفت
در ما ترانهای
تريباران شد

 -۱۱۷- 



 باغبانی که تو باشی

 
 
 

باغبانی كه تو باشی
از سنگ سبزه میرویانی
باغهای خاطره مشوشند

با نسیم پلک ترت گلهای آرامش را به شوق برب
 

باغبانی كه تو باشی
با نگاهی آفتاب را

به آفتاب گردان بدل میكنی
و دستهامي را

مثل دو خوشهی گندم
به نسیم رجن خلق میدهی

چشمهایت را
مثل دو گل كوكب

در گلدان كوچک كوچهگردان میكاری
 

باغبانی كه تو باشی
علف هرزه روی كوچكی را

 -۱۱۸- 



با رسم رُسنت آشنا میكنی
و باغ نیلوفران خشک را
تا ساقهی بهار میپیچانی

 
امروز هنوز باغبان تویی

كه هر روز
بر سینهی یاران

خوشبوترین شقایقها
پژمرده میشوند

و زیباترین شكوفهها
بر دار مرگ میمريند

یا تو رسم رُسنت را از یاد بردهای
یا من به جستجوی رُسنت در رسم دیگرم

 -۱۱۹- 



نیاز 
 
 
 

بر لبان من گریه كن
نه بر دریای سري

بر دستهای من بوز
نه بر دشتهای لرزان
به چشمهای من بنگر

كه منظره بی چشمهای تو نیز زیباست
و پرنده بی نگاه تو نیز پر میگريد

 
به سینه من دست بكش

كه زخمدار همهی هجرانهاست
برگها بی نوازش دستان تو نیز بر شاخه میرقصند
گیسوانت بی شانهی انگشت نیز بر شانه میریزند

 
فریاد را بر لبان من بگذار

كه سنگها بی بوسه نیز میسازند

 -۱۲۰- 



 

 پرندهی سربی

 
 
 

روزی تفنگم را به خاک میدهم
و از او شاخه گلی میگريم

و آن شاخه گل را
در كوچه بر سینه تو میآویزم

 
روزی تفنگم را به باد میدهم

و به او میگومي
مرا، مثل برگی با خود بربد

تا رهایی را در شهر مشا تعریف كنم
و از شهر مشا متاشاگاهی میسازم

و همهی زجنريهامي را
به یک بوسهی تو میبازم

 
روزی تفنگم را، به آب میدهم

و از او قطرهای میگريم
تا همهی تشنگیها را در آن غرق كنم

و از آن گوشواری میسازم

 -۱۲۱- 



تا بر گوش خلق گشمدهام بیاویزم
و از گشمدگان كوله باری از آه میخواهم

و آن آه را با رنگهای سرخ
بر بوم زمان نقش میزمن

 
روزی، تفنگم را همچون هیمهای

در آتش تو میریزم
خود را به آن آتش میزمن

و آنگاه كه از سرما میمريی
با آتش تنم

قلبت را به زندگی میبرم
 

روزی تفنگم را به رهگذری میدهم
و به او میگومي

هر صبح
یک پرندهی پر سوختهی سربی را

در قلبم آشیانه دهد

 -۱۲۲- 



به جستجوی نشانهی یارم 
 
 
 

به جستجوی نشانهی یارم
گور به گور و كوی به كوی

و نامها، بیگانهاند
زبانها، خرناسهای غریبانهاند

حلظهها
دیوانهاند، دیوانهاند و دیوانهاند

 
همیشه میشود كلیدی یافت
با آهن خیال و سوهان حس
همیشه میشود كلیدی ساخت

اما درها مهر گشتهاند
 

همیشه میشود امیدی یافت
در زوایای تاریک كولهبار زندگی

همیشه خردهریزی هست
اما كومهها

بیتپش گشتهاند

 -۱۲۳- 



 
از گًل تا به گُل

چون بادی سرگردان
در كوچههای جهان

از كهكشان به كهكشان
از بلور تا به نور

و از چشمه تا جوی
از گور تا به كوی

گلولهها تا فراموشی رفتهاند
 

دارها، داركوبها
نامها را از یاد بردهاند
دشنهها، نقش خون را
از خویش شستهاند
از كه باید پرسید

خوبها كه چون مشتی گندمند
در شورهزار باد

شعلهها كه زیر باران ماندهاند
و چشمان مست دخرتان شهر

كه بی متاشای یار
چه مهجور ماندهاند
و آن رهگذر هم

كه گذر میكرد از كوچههای غم
با رنگ
بر آمسان

 -۱۲۴- 



آه كشید و رفت
 

ماه و مه و رمه
كودكی، كه گل میچید

از كوچههای ده
بیش و كم همه

همه
بینشانه بودهاند

جز سني، در سردی سفر

 -۱۲۵- 



 فاتح رنجها

 
 
 

چه ساده، توفان
در دستهای تو رام میشود

چه آسان، باران
گُر میگريد بر گونههایت

 
فاحت رجنها
پرسه میزند

در بیابان بني نبودن و بودن
و تفالهی جهان را
كودكان تف میكنند
به گونهی زندگی

 
در این كولهبار

جز زخم، جز كلیدهای بیدر
و خردهریزهای امید

چیزی نیست
كوچهها   نانند و خواب

 -۱۲۶- 



رودها، قرنیست بر بسرت خویش
سراب میبرند
دریاها تشنهاند

و خورشید یخ میزند
 

در این فریب
كجا میشود
با چشمان تو

كمی برای مرگ عاشقان گریست؟

 -۱۲۷- 



غربت
 
 
 

اگر چه بیكالم
نشستهام جایی میان غربتی غریب

تو ترانه باش
شعری برای حزن قمریان خبوان

گوشهای من
در سردابههای سكوت، مردهاند

 
اگر چه آرام

ماهتاب، بر شقیقه رنگ میزند
تو تازه باش

و از ترانه برای زندگی بگو
پنجرههای مرا، بادها بردهاند

 
اگر چه زخمهام

گل میكنند هر صبح و شام
تو با انگشتان آب

زخم عاشقان را بشو

 -۱۲۸- 



زخمهای مرا
منكزارها شستهاند

 
اگر چه طبالهام، در سینه خسته میزنند

تو پر باز كن
به آفتابگردان دست بكش

رودهای روح من
در آتش، خفتهاند

 
اگر چه تنهام

بیتو، خطی ناخوانام
تو، به آفتاب بیاندیش

پلنگان زمخی، تنها میمريند

 -۱۲۹- 



 

پرندهی بارانی
 
 
 

ای پرندهی بارانی
با چشمهای جویایت

به جستجوی هر چه كه باشی
خدا یا احساس گمشده

انسان یا قدرت
از یاد منیبری

كه ما در سیاهترین حلظههای درد
انسان روشن را تفسري كردمي

انسانی چون تو
شكفته در باران

 -۱۳۰- 



 پرندهی تنها

 
 
 

پرنده تنها ماند
وقتی آبی را

ابر برد
و آن حس سبک
كه بر پر مینشست
تا جذبهی خاک

به پوچ باد بدل شود
سنگ شد
آفتاب رفت

 
به یار نیمروزی
دل نباید بست
باران بارید

آنانكه از آمسان میگذرند
برای خاک

رازداران پرواز خنواهند ماند
 

 -۱۳۱- 



جنگل مه
ناپیداست
دسته دسته

اسبان ناآرام باد
به این مرتفع نیلگون میتازند

با سُمان خونرنگ
با لكههای پر

 
شب

چون عجوزهای عصا زنان
از پیچ جهان نزدیک میشود

و چراغهای ستاره
دانه دانه

در این سنگباران میشكند
 

آشیانه
دور است و كور

آنجا كه زندگی دور میشود
باید به مرگ اندیشید
گلوله، الزم نیست

پرندهی تنها
به زمخی عمیق میماند
كه پیش از سپیدهدم

خود بر بسرت خون خواهد خفت

 -۱۳۲- 



پرندهی گمشده 
 
 
 

تو آن پرندهی گمشدهای
كه مردگان بیكفن

به جستجویش، كهكشانها را میچرخند
از پنجره، نشان بده
كه آفتاب كجاست

بگو
كه بی بانگ پلکهای تو

زندگی بیصداست
 

ببني، جهان بیستاره شد
از چشمهایت

برای شبگردان فانوسی بساز
 

لبخندت
همان كودكان بیشناسنامهاند

كه در گورستان مه، به خاک خفتهاند
 

 -۱۳۳- 



در دستانت
دو سیب میبینم

كه جهان را، با عشق
آشتی میدهند

دو بانوی سیه پوش
از پنجرهی چشمانت

برای من
از مرگ قصه گفتهاند

 
با نگاهت

برای تنهایی پلنگ
پرياهنی بدوز

 -۱۳۴- 



 پرندهی دریایی

 
 
 

من ماندهام و دریا
 

پری خبوان
چنان رسوا، كه صدف مبريد
و من میان امواج كالم خویش

قایقی بسازم
 

پری خبوان، دریایی و آبی
من از جنگل جهان آمدهام
از پشت تهاجم وحوش

از آنجا كه دشنهای چون پرندهای
بر شانهی من مینشیند

 
سروده خونني است

اسبها چوبني
و پیوندها موئنياند

كجاست جزیرهای تا كنار آرامشت بنشینم

 -۱۳۵- 



 
من اسري جادوی دل خویشم

اسري قطرههای سادگی
اسري چشمی كه میبرد
دستی كه بر میگزیند

و سالمی كه بارانزا نیست
 

خبوان ترانهای آفتابی و تر
مثل دم سحر

كه بركهها همه در ابرند
درون هستی آبی
لكهی تاریكیست
میان كوچههای نور
سایهای میلرزد
میان آوازها

بیزبانی میخندد
 

همیشه باران
منطق رسنت نیست
همیشه كوزه لربیز

همیشه دل گُر گرفته آرام منیشود
همیشه جوبار روشن

همیشه جنگل سرشار منیشود
 

باران، هوش مرا مثل موریانهای

 -۱۳۶- 



 با خود میبرد
باران، دستهای تو را از تفاهم شست

باران، آتش هیمهی مرا كشت
باران، تو را هم به دریا برد

 
ای پری مهآلود
در شبان مهتاب

كه من به جستجوی دری
میان دهی

دل به دل میگردم
خبوان

از خاطرات اسبهای مهتابی
كه كوچه باغ متشک را

با شیههی سپیدش نقره میداد
و همهی سبزها را
از رنگ میشست

 
خبوان ای پری مهآلود

چنان كه انگشت حريت مرغ اسري
خونني شود

و من از قایقم كه حروف بارانخوردهاند
به آب بیامي

به آب و خواب
به رفتارهای بیشتاب

به آن حلظهی مشوش بیامي

 -۱۳۷- 



آنجا كه انسان
چه یک رزجمو، با سینهی گلگون
چه یک عاشق، با سینهی گلربگ

از بند خویش، میگریزد
 

میگریزد تا
در میان دریای آشفته
در میان موج تازیانه

در میان زخم و دردی كه آواز میدهد
قایقی بهر خویش بسازد

كه از تالطم آزادی گذر كند

 -۱۳۸- 



 

 

مالقات 
 
 
 

تو از انتهای بهار آمده بودی
با پرياهنی از گرمی آتشفشان

دستانت دو شاخهی یاس بودند
و سالمت
مرا برد

 
جامهی من از برف بود

تو منیدانستی
در كهكشان ما

به فاصلهی یک سالم
بهار و زمستان كنار همند

 
من زندگی را

از جعبهی جادو
برای تو تفسري كردم

گفتم میان شراره و تفهیم
درون تفاهم و تسلیم

 -۱۳۹- 



پشت آوازها
كسی میسوزد

گفتم از اسبها سخن بگو
از كوچههای منایش
عكسهای یادگار
پنجرههای شكسته
سینما، رهگذر

آسفالت، درخت و آینه
قهر و بوسه

قصههایی كه از تاریخ تكیدهترند
حلظههایی كه از سینهی ما دریدهترند

 
چشمم مرا به آغاز خلقت برد

به ابرهای آمسان
به پرندهای كه میمريد
به تفنگی كه میشكند

به میدان جهان كه در مردمكت جای میگريد
 

كاش كسی میفهمید
من در تنها چند دقیقه، با قایقی
از همهی آبی گذشتم و بازگشتم

در چند دقیقه
جهان را

مثل یک گوی گلني
در كاسهی آبی حل كردم

 -۱۴۰- 



و كاسهی آبی را چنان اقیانوسی فهمیدم
 

تو از پشت شیشه
مثل عكسهای یادگاری

شفاف و لیزی
گریه میكنی اما

دستهای نوازش من تر منیشود
نگاه میكنی اما

حریر عاطفه از پوستم گذر منیكند
انگار تو را در قاب نهادهاند

 
تو مرا به عشريهی پدر بردی

آنجا كه سایبان
بال درنا بود
و الی الی

گام عبور آبشار
با تو به قبیلهی مادران پیوند رفتم
آنان ستارهای به دستم نهادند

و دشنهای در قلبم
گفتند پلنگ زخم خورده

رسم قبیلهی ماست
 

با تو
به آشیانهی خواهران تنهایی و زخم رفتم

در كه گشوده شد

 -۱۴۱- 



آفتاب تابید
من كنار ترانهای نشستم

گوشهامي را بستم
آنجا كه از رجن میخوانند

نباید شنید
باید مرد

 
تو مرا

به سرزمني كسی بردی كه
آینهدارم بود

او آهی كشید در آینه
من گم شدم

من حسی شدم
كه در اندیشه میتركد

پروازی شدم
كه كره خاكسرتش میكرد

تو خندیدی
من گریستم
صبح شد

شريفروش، پیالهای سپید به ما داد
ظهر شد

بر سفره، قلب دریدهی ما بود
شب شد

و تو كنار پنجره منتظر ماندی
 

 -۱۴۲- 



انتظار، به رنگ چشمان توست
و عمر هیچكس بیشرت از این دقایق نیست

كه تو با چشمانت
دو نقطهی حیات را

تفسري میكنی

 -۱۴۳- 



پند 
 
 
 

خورشید بنامش
كه این اجاق جاوید

با قطرهی اشكی سرد میشود
 

دانهگون میان خاک
به آن حلظه روشن دل مبند
شكفنت طعمهای پاییزیست

میان خواسنتها
كه به آن سوی باران گشوده میشود

 
دره را بگشا
آنچه میبینی

درک گشودهای، به نای نوای درنا نیست
تو را به پشت حیات ستیزه و رزم منیبرد

و دشنهای تیزتر از نگاه عاشقانهای
دلت را منیدرد

كسی برای خستگیهای كودكانهات

 -۱۴۴- 



گاهوارهای منیدهد
 

درخت، وارونه میروید
و پنجرهی عشق

به آن سوی هجران گشوده میشود
جروف، از سرباند و چون گلوله

شقیقهی تو را میدرند
و نوازش دستی گرم

تو را به كویر سرخ میبرد
و تو فریاد میزنی

و همهی رودخانهها میخشكد
و همهی چشمهها، چشمهها

 
اگر چه پردهها، بینقشاند

تو درهای بگشا
هر دره كهكشانیست

كه در گشودن خویش زاده میشود

 -۱۴۵- 



 

در اعماق 
 
 
 

جهان یک معناست
 

لرزش جنگلها
از نسیمی است

كه بازیگوش میرقصد
جنبش رودها

از جستجوی جاوید مرگ میآید
بیمرگ

رودخانه میمريد
 

جوشش جان ما
از كوتاهی سقف و تنگی آوازگاههاست

سوزش آتش
از درک زمستانی هیمهها
نیاز عجیب رهگذریست

كه منیخندد
و تپشهای دل من

 -۱۴۶- 



از چشمهای توست
 

جهان یک معناست
 

چشمهای تو
به آوای پلنگان جنگل بكر
خشم سرخی میخبشند

كه در آن نسیمی
با ردای آزادی میخندد

و زجنريها
گلوبندی از باران میشوند

آنگاه كه گلوله چون گلوبندی
بر سینهی تو آوخيته میشود

 
رها كنیم
پوستني را

پرياهنی نیست كه
زیبایی تو را بپوشاند

دری نیست
كه روبروی تو بسته باشد

 
خیابانها

آنجا كه گسرتدهاند
آشیانهی تو را

به هم میفشرند

 -۱۴۷- 



باغها
آنگاه كه شكفتهترند

كولهی پاییز را
پربار میكنند

پنجره را بگشاییم
تا جهان و چشمهای متاشاگر او

چون دو آشنا
آشتی كنند

 
جهان اگر یک معناست

یا اگر بیمعناست
جایی كسی میگرید
جایی كسی میخندد

 -۱۴۸- 



تسکین باد 
 
 
 

زاده موجم و اوج
كوىل و كوچ

در جتسم بینظمی
عقربکهای دقت را نظم میدهم

 
در تركیب جهان، مثل آمسان پس از باران سادهام

عشق را چنان آتش گرفته تفسري میكنم
كه دریا در تشنگی میمريد

 
آنگاه تشنهام

كه در فریاد تو، سپیده بر منیدمد
آنگاه عاشقم

كه كسی در آینهی بركهها میگرید
 

هنگام مرگ من
دقیقهایست

به لطافت گلربگهای شرم

 -۱۴۹- 



آن زمان كه باد، این همزاد
پشت درهها و رود
مثل سنجاقكی

سر به تسكني سنگ میكوبد و میمريد

 -۱۵۰- 



تعریف 
 
 
 

ماه قرنهاست كه در این شب طویل
بیدار مانده است و تنهاست
توفانها، بیداردالن قافلهاند

و موجها عصیانگران هرگز خنفنت
 

هر كجا آبشار هست
در پاكی فردائیاش تن بشوی

پنجرهای به بیكرانگی آفتاب بگشا
اگر در پس پنجره، وهم شگفت رؤیاست

در كوچههای اندیشهی تشنهات
سراب دریاست

پس در لیوان كویری خویش گریه كن
و از اشک شور، شور بگري

 
عصا زنان

تا به كوچهی دیرسال دلدار قدم بزن
كه دلدار، نسرتنیست

 -۱۵۱- 



در انتهای پاییز
نیلوفریست شكفته در انتهای مه و سراب

با این همه روزی گلی ندیده، شكفته میشود
ساعت كهنهای كه قرنهاست در سكون خویش مرده است

...۴

بر روزنامهی سینهات
سه حرف مرگ را

 با حروف سربی بنویس
كه عشق نگفنت است

شكفنت و خنفنت و دویدن است

این مصرع متأسفانه فراموش شده است..۴

 -۱۵۲- 



تنگنا 
 
 
 

آنان، سوگوار مرگ كژدمند
باغ بهاریشان

سبزهی نیم مردهایست
و رؤیایشان

پاروزنان از رودخانه خشک میگذرد
 

در این كوی تنگ
كه هر گوشه گور یاریست

چگونه میتوان با كالم شعری سرود
كه سكوت بشكند

و آن كه سر در سردابههای بیصدا فرو برده است
فریاد بشنود

 
آی، جانا، هیچ میدانی

دل را میان دیوارهای تنگ، بهم فشردهاند
راه چشم را

با قطره اشكی كه به ابر بدل میشود، بستهاند

 -۱۵۳- 



و سرای سرد چنان كوچک است
كه با گامی به آنسوی هستی میشود رسید

 
راه كالم را بستهاند

ما، مرگ خویش را بر دارها میگرییم
ما، تنگنای كولیان را

در تنگههای مرگ، دلگريمي
ما، به جستجوی گور گمنام خویشیم

 
ای زمني هرزهگرد

ما را در كجای تو، به گور بردهاند
در كجای توست

مردمكی كه با نگاهی، درهها را میگشود
لبانی كه با سالمی

روزنامهی تفاهم را منتشر میكرد
و دستی كه گلوی مرگ را میفشرد

 
هر حرف دشنهایست كه سینهی عمر را میدرد

هر خاطره گلولهایست كه بر دفرت دل نوشته میشود
و هر گوری، گنج رجن عظیمیست
كه در انتظار مرگ مارها و مورها

سر به سقف ابری و كوتاهش میكوبد
 

شاید، باید قلم را بشكنم
مثل جنگلی در طوفان

 -۱۵۴- 



جان را، تكه-تكه در هیاهوی مرگ رها كنم
و دل را نگذارم ترانه خبواند

دوست را، در عطر پونهها، صدا نزمن
وقتی، همه سوگوار مرگ زهر خویشند

و كسی پیكر ماه را
از دار شب به زیر منیكشد

كسی دست خستهی خورشید را منیگريد
و هیچ كس، در این گورستان آزادی
به سایهی خویش بیاعتماد نیست

 -۱۵۵- 



دشت جواهر 
 
 
 

دیروز ما باغ این دشت را
با خون خویش

از گل گوهر، پر كردمي
 

بادی كه چون عجوزهای عاصی
عصا زنان میگذشت

باغ را پرپر كرد
 

امروز، باز
ما كه از همان جوهرمي

قلب خویش را باغ میكنیم
خون را با یاد یاران، به هوهویی داغ میكنیم

و قطرههای هوش و حوصله و ستیز را
دانه دانه میكارمي

 
فردا، بر باغ این دشت

كه قلب ماست

 -۱۵۶- 



ستیزه خواهید روئید
و از آب

آتش خواهد جوشید

 -۱۵۷- 



 

رنگین کمان 
 
 
 

خواستیم خون را رنگني
و گمان را به كمانی بدل كنیم

هم آفتاب بود كه از گونهی خلق میتابید
هم باران بود كه از نرگس تو میبارید

 
اگر رنگني نگشت آبشار خون

و گمان اگر از اندیشه كمان نشد
گناه از ابری بود

كه بر آفتاب گونهی تو افتاد
و باران نرگست دلشوره داشت

 
دست بیدشنه و دشت تشنه

چه كسی میفهمد
اگر لبان تو را دوختهاند

با چشمانت راز باران را میخوانی
اگر چشمان تو را بستهاند

با عصای تفنگت از پیچ جهان میگذری

 -۱۵۸- 



 
رنگها پریدهاند
و نقاشان مكر

فروغ جاودانهی ما را بیرنگ میكنند
كمانها شكستهاند

و مردان اساطريی همه در گور خفتهاند
 

چه كسی میداند
ای رهروی ابدی در زجنري

در چشمانت پس از هر اشک
رنگني كمانی كهكشان را آذین میبندد

و فروغی ابدی
در پس مردمكت جاریست

 
ما به خاک خفتهامي

اما هنوز زمستان هست
و تا زمستان هست

یارامنان جنگل جهان را
بر جممر دستانشان هیمه خواهند كرد
و عاشقان به زیر این فروغ جاوید

قدم زنان میگریند

 -۱۵۹- 



روبروی آینه 
 
 
 

دلت شكست و من منیدانستم
فوالد هم شكستنی است

 
باد از رابطهی روشن

فاصلهی تريه میساخت
یادش خبري تو با نگاهی

چون ترمن مهتاب فاصله را میشكستی
 

جهان مفهوم نا آشنایی بود
یادش خبري، تو نسیم را
با جهان آشنا كردی

 
آشنایی دورهگرد بیكلیدی بود

تو كلید آشنایی را به چشمهای آشنا دادی
 

باران، جوهر چشمهها نبود
تو با لبخند به چشمه رفتار باران خبشیدی

 -۱۶۰- 



 

سیابازی 
 
 
 

چه زندگی شريینی
سپیده عنابی
ابر آفتابی

و كوىل ساكن سرگردانیست
 

درهی جوانه را كه گشودم
برف میبارید
دره را بستم

میان زردی پاییزی
گونههای تو

دو سیب بهاری بودند
سیب را چیدم
پاییز را فهمیدم

 
در سكوت نیمهشب شهر

هیاهوست
گفتهاند، بانگ گام كهكشانهاست

 -۱۶۱- 



در زمزمههای ظهر تابستانی
كه آهن با سرب سخن میگوید

دیده با باران
و كوچهها با عابران

سكوتی را
مثل یک حرف مرده تشیع میكنند

و كسی زخم میخورد
 

دریا را در دو كاسهی میشی رخيتهاند
و من آنگاه كه در آمسان متاشای توام

مثل پرندهای
در آبی دریا غرق میشوم

 
آفتاب را

به شیشه چسباندهاند
مثل یک مگس له شده
و نقش مهتاب بر دیوار
مثل یک نیلوفر شكسته
در آوار زمان میپوسد

 
تو با من سخن نگفتی

گوشهای من
سندان پتک كالم تو بود

تو منیخندیدی
شاخهی خشكی شكسته میشد

 -۱۶۲- 



من به زیر تازیانه میمردم
 

هر كجا، در هر سرا
افسانهای افسون میكند
افسونی، افسانه میشود

و افسانهها، افزون
هر زمان، در هر مكان
آوازی ذبح میشود

سرنایی را با دم باد میدمند
هوشی مثل شیشه میشكند

باران حمزون میبارد
و شاعری
به زیر گلوله

عشق را تكذیب منیكند
 

پرندگان سنگنياند
و سنگ سنگني

بر شیشه زمني میافتد
آنچه میشنوی، گریه نیست
شیشهای شكسته میشود

آنچه میبینی، برف نیست
پرندهای پرپر میزند
سنگها پرندهاند

آنجا كه من به جستجوی سنگی
برای شقیقهی مرگ میگردم

 -۱۶۳- 



 
به آنجایی میدوم كه ایستادهام
تو را آنچنان دوست میدارم

كه دشنه، سینه را
و از تو جمسمهای میسازم

كه با شعلهی كربیتی ذوب میشود
 

در این زندگی
كه شري زخم

در شهر رجن غوطه میخورد
سیب آدمی تو را دو نیم میكنند

و تیغ را گلوی من میبرد
بیا در پشت این كوچههای كویری

برای عریانی آینهها
كمی گریه كنیم

 -۱۶۴- 



 زادهی پاییز 
 
 
 

تو زادهی پاییزی
از این شاخه
فرو رخيتهای
بر آن شاخه
از آن شاخه

به خاک بوسه دادهای
و بعد رفتهای

بی آنكه سایهای از تو
در آفتاب زندگی باشد

بی آنكه
پرندهای پر بریزد

و چكاوكی
سوک نازكی بسراید

 
درسی در بهار آموختی

پس
به زیر آتشفشان تابستانی

 -۱۶۵- 



ساختی
تا سوختی

نگاه دوختی
به باریكهی جویی كه گذشت

انگشت كشیدی
به گونهی نرم نسیمی كه رفت

به شبنمی
گفتی: سالم

و گاهوارهی گنجشككی شدی
كه پرواز را منیدانست

 
ماهیان

از این دریا
سفر میكنند
به آن دریا
شاهبازی

گذر میكند
از این آبیان
به آن آمسان

 
بادها كولیانند

كه هوهو حراج میكنند
از كوچهای به كوچهای
از حلظهای به حلظهای
از گوری به گور میبرند

 -۱۶۶- 



مردگان ما را
یاران ترشده در پاكی را

از این ستاره
به آن ستاره كوچ میدهند

 
و زندگان ما

كه وارث زمخند و تنهایی
به جستجوی كلیدی

برای دل بستهی خویش
از این كهكشان میدوند

به آن كهكشان
و در این دایره میچرخند

فریاد را
هرچه میكشند
به فردا منیرسد

فردایی كه منیرسد
 

میدانی، باروت در سینه مه میگريد
و گلوی گلولهها
در بغض میمريد

و تو
ای زادهی پاییز

میدانی كه روئیدن
چه تقدیر تلخیست

 -۱۶۷- 



 

زیبای حادثه 
 
 
 

بیا برومي
زیبای حادثه

ای زخم قدميی
 

اگر پرنده نبود
آمسان

مرداب تريهای میشد
 

پرنده نیست
و گلولهها

بیهدف میچرخند
 

قرنها پیش
عاشقی میگفت

زندگی
بیتو

جنگل سوختهایست

 -۱۶۸- 



 
در كوچههای لطف

شاعری
بی تو پژمرد

در نهانگاه خویش
چریكی

بی تو پري شد
 

تو آن بانوی سیهپوشی
كه قرنهاست

به جستجوی عاشقان خوننياش
كوچههای تاریخ را میجوید

 
بیا برومي

زیبای حادثه
ای زخم قدميی

اینجا
دیگر كسی

از ارتفاع صفر نیز منیافتد
اینجا دیگر

باران منیبارد

 -۱۶۹- 



 

زیبایی 
 
 
 

از نور ترانه میسازم
گیسوان تو را چون سازی مینوازم

و آنگاه در كوچهها
چنان جمسمههای مكدر را

به شوق رقص میبرم
كه نسیم و برگ

مبريند
 

از پرندگان، پردهای میسازم
روبروی خورشید و خدا

آنگاه با دشنهی تیز نگاهت
پرده را میدرم

از این پردهی جادو بارانی میبارد
كه قطرههایش را

مروارید گلوی تو میكنم
 

از گلوی تو فریادی به پا می كنم

 -۱۷۰- 



فریادی مثل خرمنهای سوخته در باد
یا جنگلی در حریق طوفان

یا شاید
چون آشوب اندیشهی من

كه با ترمن تو مواج گشته است
و با این آواز گسسته بند

چند لبخند، چند لبخند را
بر لبان مردگان مینشامن

 
پس، از دو مردمكت، دو گلوله

از دو انگشتت، دو تفنگ میسازم
و شلیک میكنم
به این همه رنگ
رنگ را بیرنگ

بیرنگِ بیرنگ میكنم
 

پس ای همیشه بارانی و قشنگ
از زیبائیات

كارزاری بسازم
كارزاری از ستیزهی پلنگ

 

 -۱۷۱- 



 

 جنگ زندگی

 
 
 

گاهی زندگی قصهایست
كه قصهخوانی پري آن را

با ساز كهنهای در گذرگاه جهان میخواند
گاهی قایق شكستهایست
كه با خشمی جانفرسای
بر سینهی دریاها میراند

 
چیز عجیبی در كولهبار زندگی نیست

 
سرخی گونهات به هنگام شرم

و سرخی شقایقی به هنگام خون
هر دو همرنگ زندگیست

 
پرندهای كه میپرد
مثل زندگیست

چون به خاک میافتد باز زندگیست
و آنگاه كه میمريد روح سرخش

 -۱۷۲- 



همرنگ زندگیست
 

مثل نهال تازه رو
هر صبح شاخک نازكی بر تو میروید

روزی درخت میشوی
نهال و درخت هم مثل زندگیست

 
مثل شهاب كوچكی

به سینه شب چنگ میزنی
جنگ شهاب و شب هم

جنگ زندگیست

 -۱۷۳- 



مادر 
 
 
 

قشنگی و قدميی
گیسوانت جنگل مهتاب

در نگاهت، دو برگ كوكب
مثل دو برگ كتاب كهنه

زیبایی دیروز را تفسري میكنند
 

در نگاهت دو اجاق خاموشند
با خاكسرتهای سرد و درد

دستهایت مرا به موزه های عتیقه میبرند
به حلظههای كهنهی زندگی

 
بیا كنارم بنشني و گام به گام مرا

از سایهی زمخی زمني
از خیابانهای مرمرین

از فیلمهای منور
از این حیات بی در و پیكر

به آینههای قشنگ و قدميی برب

 -۱۷۴- 



 

مسافر 
 
 
 

از سرزمني بیسایه میآمي
با دست تو

سایهای مدور
بر یال روشن خویش رسم كردهام

 
آشیامن نزدیک زندگیست
میان جنابت ترانه و تفنگ
در ترمن نیلگون نی چوپانان

پشت ژالهی ژولیده
بر باغ شخمخوردهی سینه

 
گل نیلوفری بر پنجره

آفتابگردانی میان اندیشه دارم
و عصیان همهی بادها

در مویرگان دویدمن جاریست

 -۱۷۵- 



نوروز 
 
 
 

نگرامن
اگر چه پنجره باز است و برگ گل آبیست

اگر چه در رگان مرگ
حبابی شكفته میشود و شب آفتابیست

با این همه نگرامن
در متام فصول

كسی مغلوب میشود و كسی پريوز
كسی عریانتر از خدا به زیر باران میدود

كسی در بازار جهان نانی میخرد و جانی میدهد
و كسی برای دلربكش نیلبک میزند

 
در متام این فصول

من نگرامن
نوروز

امروز یا دیروز
یا هر روز ابری و آفتابی

كه جهان پوشیدهی شرمی عنابیست

 -۱۷۶- 



من نگران چشمهای تو هستم
كه كی گشوده میشوند

 

 -۱۷۷- 



نیاز 
 
 
 

عاشقان گریستهاند
من اما

عاشقانه زیستهام
 

موجها
زاده اوج و فرود خویش نیستند

آنان
خاشاكی در تهاجم بادند

رودها
بر بسرت ارادهی سنگني خویش نیست

كه تا به دریا میدوند
آنان در تهاجم تنهایی

به دریا میخندند
 

دریا
غنی نیست

یک جهان آفتابی

 -۱۷۸- 



آفت جان دریاهاست
و تو، از جان عشق زاده نگشتهای

تو را، نیاز همزاد
تا بازار معشوق برده است

 -۱۷۹- 



 

از این سوی پنجره 
 
 
 

دیگر متاشای تو كافیست
برای زیسنت، در متاشاخانهی حیات

تنها نقش كوچكی باقیست
نقشی مذبوح
شعری جمروح

اكسیژنی مصلوب

 -۱۸۰- 



جستجو 
 
 
 

بیامي كمی در كوچههای خویش بگردم
شاید دری بیامب

كه پشتش
آوای آدمی باشد

 
بیامي

در كوچههای خویش خانهای بنا كنم
از ترمنهای تو

وهم را بر دیوارش بیاویزم
تفنگم را در روشناییهایش بگذارم

و آزادی را بر در همیشه گمشدهاش بكومب
 

دوباره بیامي
در كوچههای خویش

جهان را
آن گوی گلني كودكانه را

دوباره بیامب

 -۱۸۱- 



و با دستهامي كه سرختر از گونههای توست
آن گوی را

تا انتهای رؤیا و رهایی پرتاب كنم
و بنشینم بر درگاهی

آهنگ بیرنگ بانگ كالم كوچهگردان را
با چشمهامي مشاره كنم

و باز بیامب
سنگهایی را كه فردا در سكوت میخندند

و سایههایی را
كه عشق را تاریک میكنند

و تو را ببینم كه بیهیچ خندهای
بر درگاه حادثهها

مرگ را به انتظار میكشی

 -۱۸۲- 



 

کلید 
 
 
 

كاش از جنس شیشه بودم
كسی در یک سومي میایستاد

و گذر زندگی را در كوچه میدید
و كسی دیگر در دیگر سومي به عروسی مینگریست

كه مردهاش را طبق كشها
چون خنچههای جشن به دوش میبرند

 
كاش شانهای فراخ بودم

بار جهان را به شانه مینهادم
و آرام و سوت زنان
از كوهها و درهها
پرسهزن میگذشتم

 
كاش درختی بر كوهی یا دل درهای بودم

پلنگی در سایهام میآرمید
یاری از پناهگاهش مرا میدید

و شكل مرا با خونش

 -۱۸۳- 



بر دیوارهی غارش نقش میزد
 

كاش شاعری بودم با یک قلم تفنگ و یک خشاب شعر
هفت شعر رنگني را

بر هفت آمسان مینوشتم
و هفت یار خدا را

به میهمانی خون یاران دعوت میكردم
 

كاش همسرای همسرایان بودم
در زمستان سرد میشدم

در آتش شعله میزدم و در فتح میرقصیدم
 

كاش تفنگ دست تو بودم
مرا میبوسیدی

و با انگشتی دمل را
با آتش آشتی میدادی

با من مثل كلیدی
درهای آفتاب را

با گلوله میگشودی

 -۱۸۴- 



 
 
 

کتاب سوم

درون همین سادگیهای مرسوم
 

 -۱۸۵- 



 

 پشت در کیست

 
 
 

پشت در كیست؟
مهم نیست

 
از این گذرگاه

تنها
گاه-گاه

كولیان باد گذر میكنند
نه آب برای لبانی

كه كالم كویر را معنا كرده باشد
نه خاكی برای خواب

بزرگ و بلند
در زیر ستارهای

كه همهی غمزههایش
سرخ باشند و زرد

 
دشنه شكسته است
هیچ رهگذر خونینی

 -۱۸۶- 



بیسالح به این آه 
گذر منیكند

گندم مخیده است
هیچ گنجشكی پی این دانه

از دشت خوش خویش سفر منیكند
 

آنان كه رفتهاند
رقصان، چو برگ باد

آنان كه گذشتهاند از دروازههای دار
دوباره، كنار در

در به در منیشوند
و آنان كه ماندهاند

با گامهای تو
هرگز به در منیرسند

 
كیست در پشت در

نه
اینجا

گذرگاه باد است
و داركوب

 

 -۱۸۷- 



پیروز کیست؟ 
 
 
 

گفتم: پريوز كیست؟
نالید: سنگریزهایست

گفتم: سنگریزهها با همند و دریا تنهاست
دریاست كه بارانزاست

 
ای یار

جایی برای اندوه خاكسرتی نیست
چرا كه در دیار مردگان نیز میتوان زیست

ببني خورشید از پشت شب تابید
دانه از مغاک گور روئید

از زمستان آمد آن نیلوفر سپید
همیشه، همیشه

كالغها باهمند و شاهباز تنهاست
همیشه، همیشه

دونده ای كه سریع میدود، تنهاست
مثل آن نیلوفر سپیدی كه شبها بر دشت آمسانهاست

گفتم: پريوز زاده كیست؟

 -۱۸۸- 



نالید: زادهی سایه و تاریكیست
گفتم: در سرزمني خورشید

سایه بیمعنیست
پريوز همیشه زادهی صبح آفتابیست

 -۱۸۹- 



 

آموختهام 
 
 
 

آموختهام
كه كوىلگونه

كولهی پوچی به دوش بگذارم
و از كوچههای باد

مثل قاصدكی مث آزاد
فریاد را رها كنم از پنجره نای، آی

و بگردم به جستجوی دری
با كوبهی دمل بر آن بكومب

و بگومي آنجا
آیا هنوز

جمسمهی انسان برپاست
هنوز، كلیدی در قفلی میچرخد

هنوز معنی ماه زیباست
و مثل بادی كه به كوه میكوبد و باز میگردد

باز گردم و چون ابر گریه كنم
 

زمان گذشت، زمان گذشت

 -۱۹۰- 



و روح آواره كودكی هنوز
در كوچههای جهان، فرفره وار میچرخد

كجاست سكون زمان تا ببیند
كجاست تفنگ مرتسكم

تا عكس تاریكی را پاره كنم
كجاست دشنهی چوبینم

تا قلب سنگني یأس را بدرم
كجاست كوهی رؤیایی

تا سر بر آن بگذارم و چون ابر گریه كنم
كجاست آفتاب

 -۱۹۱- 



 

بین سراب و آب فرقی نیست 
 
 
 

بني سراب و آب فرقی نیست
قایق شكستهی تشنه را

سرابی دریایی
در امواج خویش غرق میكند
و آن كه كنار چشمههاست

در سراب زیبایی آب میمريد
با اسبی از خیال

بر موجهای شیشهایش میدود
و خود را از آب وهم تر میكند

و زندگیش در این منظومهی زیبا سر میشود
 

گلهای كاغذین را
آن كه به جستجوی باغ است میفهمد

از عطرش مست میشود
و در خواهش بیكرانه با همهی هستی

بر او دست میكشد
و گنج رنگ خوشآهنگ را

 -۱۹۲- 



در ورق پارهای میبیند
 

گلهای آتشني را
تنها

آنانكه از نژاد ققنوسند درک میكنند
در هوایش كه چون شرارهای سركش است

متام هستی را هم رنگ مرگ میكنند
سرخی شعله را گلربگ میكنند

 
آنچه میجوییم

زادهی راهیست كه میپوئیم

 -۱۹۳- 



 

زیباست آنچه... 
 
 
 

زیباست آنچه منیشود دید
گم شدن در مه و مهتاب

درهای بیكلید
حروف رقصان آواز در سایهگاه بید

گوشهای گیسو
كوچهای در باران

سراب لبخندی در این بیابان
و خنجری فرو رفته بر قلب رسم پري

 
و آنچه منیشود خواند
سرود رهایی رهروان
شكوه شعر شاپركان

داستان سینهی دریدهی عاشقان
 

و آنچه منیشود شنید
های و هوی موج و دریا

چكاچاک مششري باد و استخوان سنگ

 -۱۹۴- 



بانگ عاشقانهی یک آهنگ
نفري گلولهی تفنگ
و زمزمهی دو عابر

كه در سایهی امن گذرگاه زندگی
از مرگ چریكی در بامداد قصه میگویند

 
و آنچه منیشود نوشت

با دست بسته منیشود به روانی یک رود سرود
و از آمسان سحر ستاره چید

و منیشود برای آن كه در دورها
چشم به راه قاصدک دوخته است

زندگی خونني خلق را
در پنج خط، نگاشت

و منیشود
با لبان بستهی قلم گفت
آنسوی آمسان ابری
همیشه آفتابیست

 -۱۹۵- 



مغلوب دو حقیقتم 
 
 
 

مغلوب دو حقیقتم
یكی آوای نی نیلگونی

از نای نیلوفری
كه همرنگ و همآهنگ با آن نسیم
سر به شانهی نیستان دور گرفته است

و موزون و ساده دل
دریایی و دریایی با زمزمه میگرید

و مرا اسري پنجهی خوش آهنگی میكند
كه چنگ میزند به چنگ رگم

و پرياهن سرخ آهنگ را
میپوشاند بر تنم

 
و دیگر هایهای سرخ تو

كه سبز سبز بر اندیشه مینشینی
و حرفی از ابر و بركه و فریاد

از جستجوی جاوید باد میزنی
 

 -۱۹۶- 



لبانت، دو زورق سخناند
كه مرا تا به ابتدای دریا میبرند

و دركت از عشق
تا طراوت ترانهی آغازین میرسد

 
مغلوب دو حقیقتم

كه زمخشان به سینه و دمل
تا به افسانههای نگاه نرگست میرسند

 -۱۹۷- 



 سیاست

 
 
 

شكلها از هندسه خویش بريوناند
من چه بیهوده به جهان نظم میدهم

با خودكاری كه خود
در دلش «آشوب شبنم» است

 
معناها

از خانه خارجند
من چه بی مثر به در میكومب

 -۱۹۸- 



 

 بازگشت

 
 
 

هرچه گشتم، بازگشتم
دانه در مغاک خاک نبود

آب، آنچنان كه شاعران میخواهند پاک نبود
ماه، در دشت شب منیرست

لبانت، جز آه منیگفت
خاک، آنچنان كه مردگان بر آن خفتهاند

آرامگاه نبود
سوگ بود و سحر نبود
در همه ملک جهان

باغها، رویش در بود و كلید نبود
 

هرچه گشتم
در مشت دستت مرد

هرچه روئید
باد با خود برد

در ساحل، موج شكیبا بود
و در كوچههای قرن، چرک زیبا

 -۱۹۹- 



آنچه نوشتم باران شست
جان را، اندوه هجران یاران كشت

 
هرچه گشتم، بازگشتم

هرچه جُستم، باز جُستم
با آهنگ خوش رزم ساز تو

ای رهرو ابدی
در مسري بیابانها و جانها

باز خفتم

 -۲۰۰- 



توحید 
 
 
 

با چشمهای تو ببینم
ببینم كه در بركهی دور

شاخهی نوری روئیده است
و با گامهای كوهستانی تو
تا پشت هوش بركه بم
با گوشهای تو بشنوم
بشنوم كه نسیم در بركه
با بلور نور حرف میزند

و با دستهای تو
ای توحید گمشده

آن شاخهی شوخ بلور نور را از بركه بگريم
و آنگاه آرام مثل ستارگان سحری

در روح روشنت مبريم
با چشمهای تو ببینم

 

 -۲۰۱- 



من و ماه 
 
 

ای ماه، سرگشتگی من و تو را پایانی نیست
اگر باد روزی در سكون زمان آشیانه مییابد

اگر كولیان، درون كومه رجن خویش
شبی در مرگ یا زندگی میخسبند

سرگشتگی من و تو را ای ماه
در این میهمانخانه سامانی نیست

 
بیابان یكیست

تاریک است و بی سوسو
تو به جستجوی آن آشیان همهی زیباییهایی

تو به جستجوی آن دقیقه سپید سحری
و من تنها به جستجوی دری هستم
كه در پساش اتاق كوچكیست

كوچک به وسعت همهی آزادیها

 -۲۰۲- 



 درک عمیق زیبا نیست

 
 
 

درک عمیق زیبا نیست
آنچه میشنوی

بانگ هنگ هماهنگ آهنگیست
كه به وسعت گوشهای تو میرسد

و در بی زمانی میمريد
 

در تشریح زیبایی شاپرکها
به كرم كوچک حقريی میرسیم

و در تركیب قلهها
غبارهایی بیسخن كنار هم نشستهاند

چشمهای تو
دو چیز میبینند

و دستهای سادهات
آنچنان كه گفتهاند نیستند

نگاه كن چگونه از یک شاخه
دو میوه میچینند

 

 -۲۰۳- 



درد عمیق را تعریف كنیم
دریا، بی جلوهی نگاه تو زیبا نیست

و زندگی بیدانش مرگ جز رویا نیست
آنانكه بر دار رفتهاند
درک بهرتی از مرگ

در درد خویش
و درد دیگری در درک خویش تفسري كردهاند

 
بی پنجرهای به وسعت نگاه خدا

درک عمیق زیبا
و درد عمیق

جز یک رؤیا نیست

 -۲۰۴- 



 همیشه درگیرم

 
 
 

همیشه درگريم
نه چون بادی

درگري كوچههای بیهودگی
و نه چون سنگ

كه بیاندوهی دلتنگ
افتاده در مسري آسودگی

 
هزار سال، نه

بیشرت از هزار سال میشود كه من
بی جان و تن

درگري آتشم و آفتاب
تا یک قطره آب

تنها یک قطره آب را
بكارم در نگاه باكرهی خورشید

 
با آنكه زندگیم گورستان لبخند بود و امید

پیش پرياهنم

 -۲۰۵- 



حریر عاطفه، پوستني پوسیدهایست
با این همه

بیشرت از ماهیان هفت دریای نیلی
یا عصای شكستهای

اسري پای پريی
درگريم

 
همیشه درگريم
با آینه و مهتاب

تا آن طالی ناب را
درونشان ببینم

و آنگاه
آرام، در دستان كوچكت مبريم

 -۲۰۶- 



 

فردا 
 
 
 

اگر باد را از من بگريند
از من چه میماند

كوهی میشوم تا مادران ابرها
قطرههای نورس را بر تنم بریزند

و آنگاه به جنبش رود و موج میپیوندم
بنفشهای در ستیغم میروید

تا جوشش روئیدن را از یاد نربم
رهروان فریادشان را در من تكثري میكنند

و خروس خورشید
چون موج بر اوجم میخواند

 
اگر آفتاب را از من بگريند

در این سرای سرد زمستانی چه میكنم
آفتابگردان را رسم رُستنی دیگر میآموزم

و با خنجری به رنگ دیگری
سایه و زمستان را مغلوب میكنم

 

 -۲۰۷- 



اگر دستانت را از من بگريند
چه كسی مرا به متاشای جهان میبرد

در دستم، داس را به دوست
سوزش را به آتش

و كالم  را به خنجری بدل میكنم
و در جهان میچرخم
دست خود را میگريم

و در دشتهای زندگی میرقصم
 

اگر دشت را از من بگريند
كجا داستان بیانتهای زندگیام را
برای نیلوفر شبگرد آمسان خبوامن

آنجا كه پنجرهای به بیكرانگی دشت گسرتده میشود
و گرمی نفسی از هزار چراغ خورشید گرمتر است

و فردا قصه زندگیست
 

اگر فردا را از من بگريند
از من چه میماند

بر میخیزم
با تیزترین تیغ

بر برگ نازک دمل مینویسم: فردا

 -۲۰۸- 



 

شبگرد
 
 
 

زندگی جز خرمهرهای بر گردن مرگ نیست
من این مهره را در شهر مهربانان

و النهی مورچگان دیدهام
هم تندیس گشتهام

هم تندیس شكستهام
در شبان دیر كه در خواب حریر خفته بودید

من یگانه شبگرد این سرای سرد بودم
با لباس فلزی باد، با هوهو
و مششريم، خیش برزگر بود

 
آن روزها هنوز، پنجرهای در جهان نبود

و هنوز كلیدی بوسه بر قفلی منیزد
كوهها، آماس رجن

درهها، مخیازه عمیق خلق
و اللهها، رد خون آزادی بودند

باران چه بود
تبخري اشک مردمان

 -۲۰۹- 



دریا چه بود
زیوری بر چهرهی عجوزهی جهان

و زیبایی، رؤیایی بود گمشده
 

باور كنید جهان كوچک مشا را
با پنج گام میشود پیمود

و غولهای سایه را با شعلهی كربیتی میتوان كشت
زندگی، آنچه در آهوی چشمهای توست

پیوند پیچ پیچ و هزارتابیست
كه یک حلظهاش را در آواز حزین كولیان دیدهام

و یک حلظهاش را در زجنري
 

پردهها بیشمارند
در پس هر پرده

حلظهی دقیقیست
در پس هر حلظه، مرگ عزیزیست

در پس پردهها، حلظههاست
و در پس حلظهها، پردهها

 -۲۱۰- 



 تشبیه

 
 
 

مثل شهاب شعله میكشد
و از پس ستیزهی همیشگی

اندیشههای ته را میان شعله خام میكند
تا فریادهای رجن را

با كالمی كه آتشست
بر ورقهای سیاه شب بنویسد
با خطوطی نه از نقش و حرف

از هنگامهی حریق و برف
وقتی كه زندگان

مثل همیشه مردهاند
 

مثل شكوفهای كه باز میشود
با نگاهی به آفتاب و نسیم

و با رقصی میان ترانهها و بوسهها
آرام بسته میشود

مثل باغچهای كه قرنهاست
در این دوگونگی زندگی

 -۲۱۱- 



باز رنگ میزند و زرد میشود
خسته منیشود

 
مثل دو لب كه برهم

از حیات
تفسريی فشرده میدهند

مثل دو لب كه برهم گزیده میشوند
و خون را تفسري میكنند

و كالمها، اللهگون و اللهگون شنیده میشوند
و باز، باز میشوند

از میانشان، چیزی شبیه آه
فریادی در سكون

آواری میان دشت همهمه
و بانگ سازی

كه در آخرین حلظهی سرودنش، شكسته میشود
 

مثل پرندهای به آمسان پرواز میكنند
تا پرياهن همیشگی زرد حزن

بر تنم پوشانده شود
مثل پرياهنی كه باد با خود برد
تا پوستم از هم دریده شود

و عریان و بیفاصله
حیات و مرگ را درک كنم

 
مثل پرياهنی كه تو

 -۲۱۲- 



شبی كه من شبگرد این سرای شوم بودم
بر تنم پوشاندی

تا در كنار درختهای قطور پري
بی یاد بید

خبواب مبريم
در خواب پرياهن تو را ببینم

كه در حریر نسیم چرخ میخورد و
پروانگان از عطرش مست میشوند

 
مثل صدای مست

كه از پس فرازهاش، نشیبهاش
قایق شكستهایست

كه از رودهای پر تپش گذشته است
و ساحل سكوت را

مثل خنجری كه كوه میكشد و باد را میدرد
دریده است

 
مثل صدای مست كه

افتاده است و ایستاده است
بیدارخوان قافله است
و از هوش رفته است

دانای رازهای نگفته است
و از تنهائیش هیچ منیداند

 
مثل یک خیال پاک كه به ابر میدود

 -۲۱۳- 



تا نگاه من مشوش پرندهای شود
كه قبلهگاه ماهیان را بوسه میزند

و از مرگ منیرهد
 

مثل دوندهای كه میدود و هرگز منیرسد
مثل احساس تازهای كه یک صبح در بهار

از پنجرهی اتاق
به رگهای من دوید و سالهاست

كه از بسرت خواب خوشش بیدار منیشود
 

مثل مردهای كه میداند
در این بیمارستانی كه زندگیست

دیگر هرگز بیمار منیشود
و عابران زندگی

كه از این همه گذر میمريند و خسته منیشوند
 

مثل ما كه در این هزارتوی بدگهر
قرنهاست به زیر دارها و دشنهها و سربها
لبخند میزنیم، بر بوم شب ستاره میكشیم
و در كوچههای شب طویلمان پرسه میزنیم

و بر چشمهای همشهریان خفتهمان
آوازهای ستیزه را به تصویر میكشیم

مثل سایهها كه آفتاب را هدایت كردهاند
و خورشیدهای هزار كهكشان در آنان غنودهاند

 

 -۲۱۴- 



مثل تو كه در این هزارتوی بدگهر
به جستجوی گوهری

كه مثل زندگی میان ترانهها و آیهها و بوسههاست
قرنهاست كه زخم میزنی

مثل ساالر شهرهای اندوه و حزن
بر هر دقیقهی هستیات

تاریخ مرگ و بیداری آرمیده است
مثل ما

مثل من و مثل تو
مثل ستارهها و آیهها و بوسهها

مثل ترانهها و النهها
مثل بهانهها، بهانهها، بهانهها

مثل سرودهی شبانهها

 -۲۱۵- 



 جادههای قطبی

 
 
 

نه بر بهار دستهات
سبزهای رسته میشود

نه پاییز امخت
سبزهای را زرد میكند

فصول درهمند
نه كالغها

سپیدی برف زمستانی را تعدیل میكنند
نه با نسیم پلک ترت

شقایق آتش گرفتهی كویر آرام میشود
توفانها آرامشم را مشوش منیكنند

و در آرامترین بركهها
موجها مشوشند

 
بني آفتاب و آب فاصلهای نیست

و در جادههای سرد این سرزمني قطبی
های وهوی قافلهای نیست

قاصدک از تنهائیش نیز بی خرب است

 -۲۱۶- 



و تو از زیبائیات كه مرگ زشت را مكدر میكند
چیزی منیدانی

 
نه آنچنان میخوانی

كه من از هجوم بیمنطق كالمهای پوک
به چادر ترانه پناه برم
و نه آنچنان بیسخن

بر بسرت سكوت آرمیدهای
كه من از پس پنجره

بانگ بوسهی نسیم و برگ را بشنوم
 

نه چنان رهایی
مثل برگ رها شده در پاییز

كه كنارت بنشینم
و رقص عارفانهات در باد را بنگرم

و نه اسارتت
اسارت كوههاست در بند زمني

تا با دشنهی دىل دریایی
دانه- دانه بندهات دریده شود

 
در كوچههای پیچ پیچ موی تو

نه عاشقانت آنچنان سینه میدرند
كه من رسم عشق را با تیزی خنجری

بر برگ نازک دمل بنگارم
و نه از پیچ پیچ موی تو میرهند

 -۲۱۷- 



تا در دشتهای دور
علفی هرزه رو را سجدهگاه خویش كنند

 
نه چنان پريی

كه از گیسوانت همچون كفنی سفید
بر تن پرياهنی كنی

نه جوانهای تازه رویی
كه من از پس پنجره

دانههای یأس را ببینم
كه در گلدان مرگ پژمرده میشوند

 
نه عریانی، مثل دورهگردان شهر سرگردانی

كه آفتاب همچو ماری تشنه
رگان زندگیات را ببوسد

و جامهسازان تاریخ
با تار و پود هستی سرخ خود

برای عریانیات جامهی جان بدوزند
و نه پرياهنی از حریر عطر پونه به تن داری

كه من به یاد نسیم خوشبوی جامهات
جان را در چهارراه هیچ و پوچ این خیابان بی انتها بگذارم

و قدم زنان، سرخوش
همچو ماهیان سرگردان
خود را از عشق تر كنم

 
نه بارانی نوبرانه، بر گلوی جوانه، جوانه میزند
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تا مرغان خونني شهر گمشده
به آشیانه بازگردند و آنچنان خبوانند
كه كوه برقصد و رود بر بسرت تر خود

به خواب ژرف شوق فرو رود
و نه آفتاب آنچنان میسوزاند

كه آب تبخري شود
و زندگی مثل قطرهای در ترمن مرگ مبريد

 
در بازارهات حراج جان است و نان

و در باغهات
داسها و بنفشهها
آنچنان در كنار هم
عاشقانه آرمیدهاند

كه گویی رسم زندگی رسم دیگریست
و ما كودكان گمشدهامي

كه نام ماممان را قرنهاست از یاد بردهامي
 

آی سرزمني من
نه چنان مردهای

كه تابوتت را چون خنچههای جشن
بر دوش طبقكشها بگذارم
و در كوچههای شهر بگردامن

و نه حیات از پر و پرواز پر است
كه من درهای بر این زندان بیپنجره بگشامي

و چُنان پرندهای بر زمینهی هوش آبی بم

 -۲۱۹- 



 
نه، نه دیگر این پرده را پردهدار به كنار منیزند

نه، نه این پرده پاره منیشود
نه، نه این پرده پري ازىل پوسیده منیشود

نه، نه، دیگر هیچ دستی
به جز دستان سرخ ما

بر این پرده چنگ منیزند

 -۲۲۰- 



 

 رسمهای ساده

 
 
 

چه رسمهای سادهای
زندگی، در بركهی روشنی

تن به آب میزند
و زندهای تن به تیغ

 
پیش پنجره

گیسوانی لرزان در ترمن
تنی سوزان

از پیچ و تاب موج
نگار بر درگاه

در جذر و مد رقص
 

پس ِ پنجره
كبوتر است
كه بر دار

از سرب كبودتر است
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در این سادگیها بود
كه دیدم

آزادی، از قفس تنگتر
و كشیدن نفسی

كشیدن كهكشانیست بر شانه
 

كودكان با دندانهای عاریه زاده میشوند
خورشید مگس له شدهایست بر سقف زندگی

و كسی با پرياهنی، از سرخی شرف
تنها میان دایرهها

با هزار زخم به سینه ایستاده است
 

آری، درون همني سادگیهای مرسوم
كه دایره زاویهدار میشود

من خویش را
به باد سدم

 -۲۲۲- 



 

 ۱پندار 
 
 
 

زشتها زیباترند
كركس آلوده قفس نیست

 
در هیاهوی توفان و دریا

باید پنجره را بست
و دست را

بر شانهی یک اعتماد نهاد
 

موجها، با عصیان باد
به اوج میرسند
آنجا كه سكون
قایق میراند
موجی نیست

 
ابرها، پربار از تاراج آفتابند و آتش

در جنگل هیچ نیست
جر نطفهی دارها

 -۲۲۳- 



جز گذرگاه داركوب
 

مردگان به قمریان
ترانهی بنفش میخبشند

و زندگی
گورستان مرتوكیست

كه جز باد
كسی از آن گذر منیكند

 
بادها، اسريند

در سرگردانی خویش
به هیچ گیسویی منیآویزند

كوهها، سرگردانند
در ایستایی خویش
از هیچ كوچهای
گذر منیكنند

 
زشتها زیباترند
غریبهها، آشناترند

 -۲۲۴- 



 شکیبایی

 
 
 

مرگ یعنی شكیبایی
هر دوندهای در شكیبایی دویدنش

روزی به انتهای زمان میرسد
ستاره آنچنان صبور سوسو میزند

تا یک حلظهی سپید، هستیاش را بگريد
و دریا آنچنان پا برجا میماند

تا روزی شعله بگريد
 

گناه تو، صرب كوهستانی توست
در مكانی كه آشیان رودهاست
گناه من، لب نگشودن است

در سردابههای سكوت
و گناه او، زیسنت در سرزمینیست
كه زشتیاش، عروس متام حجلهها
و مردگانش از زندگی نیز زیباترند

 -۲۲۵- 



 

 

نخستین تنهای جهان 
 
 
 

خنستني تنهای جهان كه بود
این تشنه به دریا منیرسد

این ابرها یائسهاند
بادها بیآشیانه میمانند

زمستان در آفتاب خنواهد مرد
دشنه

در نیام منیخسبد
 

خنستني تنهای جهان كه بود
فریاد را

هرچه میكشم
به فردا منیرسد

فردایی كه منیرسد
مثل میوهای

بر شاخساران دور و كور
به دستان سادهام منیرسد

 

 -۲۲۶- 



پشت بركهها
جای پای رفتهایست
در جای پای مردگان
نشان زندگی نبود
بر برف قلهها
چه بیهوده

درفش میزند آفتاب
در پس آفتاب

به فانوس بوسه میزنیم
 

كی به پنجره میرسیم
در این شاهراه مربع
كه بر فرش گسرتدهاند
دستان روستایی زنان

 
جز به ابتدای خویش منیرسند

آنان كه به انتها رسیدهاند
پس چه گاه

از این شاهراه مربع
از این فرش

به عرش میرسند
 

خنستني تنهای جهان كه بود
دریا

بر سینهی سنگني زمني غنوده است

 -۲۲۷- 



داماد
غرق در تبلور عروس خویش

خبواب مرده است
بر ساحل كبود

خطهی سپیداران جنگلی
دست دادهاند

به دستان باد و باران و برف
و آهوان

كودكان این پیوند
غمزه میدهند و میبرند

 
آمسان

شب، بیستاره نیست
ماه بانوی اوست

آمسان
روز، بیپرنده نیست
خورشید شوی اوست

در هر سردابهای
سایهای هست و سكوتی

تا جنگجو
به زمخش نیاندیشد
بر سینهی هر رهرویی

گلولهایست
و زمخی

برای زندگی

 -۲۲۸- 



زمخی و گلولهای كافیست
 

در پس هر دری
سایهی منتظریست
آنجا كه دریست

تنهایی نیست
و خدا هم

اگر چه میگویند تنهاست
وىل با ماست

پس خنستني تنهای جهان كه بود
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هستی 
 
 
 

همه هستی، هستهای بود
بسته در احساس سوزان آتش

و این جهان و آن جهان
چون چشمهای تو
دو هیمه بودند

 
آن زمان، ازل نبود

و غزىل
غولها غرق حقارت
مورها، رفته بودند

تا نبودن
رودها، زادهی مرگ
برگها، بسته بودند

بر باد
زمني گاهوارهی بی كودكی بود

و خدا ، بی تو
كتابی منینوشت

 -۲۳۰- 



تنها
به آوای پرندگان گنگ دخلوش بود

پس تو را گریست
تا خورشید بودن را بداند

 
بودن بی تو چه میكرد
در آن هفتهای كه نبودی

آب آمد از سر جهان گذشت
مرگ آمد در كمینگاه كوچه منتظر نشست

از آن زمان
من این تشنهی ازىل

به جستجوی تو
درد به درد میگرمي
و تو آن چشمهای

كه به جستجوی تشنهای
كوه به كوه را میجویی

من از نژاد آفتامب
قبیلهی من همه در آب مردهاند

تو از تبار آبی
عشريهی تو همه در آفتاب سوختهاند
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لیالی ابدی 
 
 
 

دروغ زیبا نیست
و لیال افسانه است
اما دروغ نیست

اگرنه، شكوفههای سیب، هرگز
آینه دار او منیشوند

یا كه پروانگان در هوای روشنش منیپرند
عابدان عشق

جستجوگر نشانههای آشیانهاش
كوچههای قرن را آسیمهسر منیدوند

چنگ نوازان قصهها
با زمخههای دل
هر صبح و شام

بر پرده های او چنگ منیزنند
زمخداران غولهای سرد

جز برای آتش جاویدی كه در نگاه اوست
جان را آسان منیدهند

لیال، مادر آفتاب بود و دژخیم خواب

 -۲۳۲- 



 
نگاه كن!

هنوز آرامش مرداب را
آهنگ نفسهای تو مشوش میكند
 و باد رسم دویدن تا بینهایت را

از آیههای تو میآموزد
 

اگر در كوچههای قرن به جستجوی توام
این رسم را

رسنت نگاه تو در باغ نسرتنها
به رسمهامي افزود

اگر خون رگان برگ
به مست فردا جاریست
فردا را تو، آنچنان سبز

بر ورقهای بهار، رنگ زدی
كه جوهر سبزینه و گیاه

تن در چشمهی تو میشویند
و سبزپوشان تاریخ قافلهی جنگلها

هر كجا هستند
جامهی تو بر تن دارند

 
لیال، ای معشوقهی ابدی!

تا خاک هست
روئیدن من و دانه است

تا آب هست

 -۲۳۳- 



ماهیان به جستجوی جرعهای تشنه منیمانند
تا گلوله هست

نام تو را در كوچه پس كوچهها میشود شنید
و عاشقان كوچكت

هرگز سر به بالني ابرها منیگریند
 

بیاد بیاور، لیال!
تو شكوه شعر و شور شريین چشمه بودی

و شانهی شريی مردان صبح
به زیر بار تفاهم تو بود كه فراخ میشد

و دستهای من
همیشه با یاد دستهای تو بود

كه در اجاق زمستان گر میگرفت
و بهاران عمر

همیشه با دستهای تو بود
كه پنجره دیروز را میشكست

و مثل پرندهای به آفتاب پر میكشید
 

لیال، ای خواهر اندیشههای آبیرنگ!
در عمق چاههای كویری

در كاسه چشمامن
اگر هنوز قطره آبی حتا نه چندان شريین، باقیست

تو در كاسه میشیام رخيتهای
تا تشنگان ازىل

با آن آب بیاشامند

 -۲۳۴- 



كه در قطرههای تو
دریاها غریقند

و در آبی بیكرانهی اعتقادی كه چون شاخهی گلی
به گیسو نهادهای

باران همه فصول تاریخ
شعلههای حریقند

 
لیال!

مثل پیچكی به دستهای تو میپیچم
با هزار زخم ژرف به سینه و دمل

به موی و روی تو میرسم
و چون مرواریدی

كه از كهكشان كمی قطورتر است
در گودی آبیرنگ اندیشهات میمريم

 

 -۲۳۵- 



 دوست

 
 
 

دوست، همیشه نگاهش به روبروست
اگر چه در كنارههای زندگی

جاذبههای گیسوست
و بوسه حراج میكنند

 
دوست، همیشه

با آفتاب سرگرم گفتگوست
اگر چه نگاه ماه جادوست

و به روح نقره میزند
 

دوست، همیشه
سرگردانی كو به كوست
گر چه كنار هر پنجره ا

دستی بلند چون شاخكان یاس
رو به سوی اوست

و به جان عطر میزند
 

 -۲۳۶- 



دوست، همیشه
دست نهاده به شانههای دوست

اگرچه، دست
خونني از شانههای اوست

 -۲۳۷- 



 ۲پندار 
 
 
 

زشتها، زیباترند
كركس آلودهی قفس نیست

اگر چه مردار آزادی را دریده است
اگر چه بوی پرواز منیدهد

 
و باز گمان میكنم

دست كویر
از دست دریا

به باران بینیازتر است
دریا، بی قطره میمريد

اما، كویر
مردهی بیكفنیست

غنچهی سوختهایست
بینیاز از باران

 
گمان میكنم

چشم های بستهی تو

 -۲۳۸- 



از همه دروازههای جهان
بیشتر مرا به جوهر سایهها آشنا میكنند

 
به آینه بینیازم
آنجا كه سایه

سپاه خونریزیست
آنجا كه سایه

تهاجم جنبش نیست
جان جوشش نیست

 
بیا به سایه برومي

آفتاب را به هم نشینی تو
نیازی نیست

و گاهی هم گمان میكنم
مرگ از زندگی زیباتر است

دو گوشواره سكوتت
از هزار پنجرهی صدا

گویاتر است
 

خواب، بر بسرتی بینام
خواب، بیكفن تر از خدا

از خواب بر بارگاه جهان آرامتر است
 

اگر زندگی، آن آمسان نیلگون نیست
كه تو

 -۲۳۹- 



از دو چشمت دو چلچله بسازی
و در پروازی

عاشقانه خبوانی
اگر زندگی ، آن دشتهای نیست

كه مثل اجاقی زمستانی تو را گرم كند
چلچله را از یاد برب
از دشنه سخن مگو

 
بادها، اسري جنبش

و كوهها، سرگردان ایستایی خویشاند
هركس، در كهكشانی

به جستجوی ستارهی خونني خویش میچرخد
هر كس در حلظههای آفتاب

سایهی خود را میجوید
 

گمان هم منیكنم اگر كلید را بیامب
پشت در كسی باشد
یا چشم كه باز كنم

ببینم كه از پشت سایهها
فانوس گلولهای

چون دوندهای با مشعل میدود
و گمان هم منیكنم

دچار حرمان و هجران یا ترس و یأس باشم
 

هنوز

 -۲۴۰- 



یک قفس شكسته
از هزار سرود آزادی

بیشرت مرا
به خنده های كودكانه میبرد

هنوز
یک سایهی زمخی

بیشرت از همه باغ شقایقها
عشق را برامي تفسري میكند

اما، گمان میكنم
زشتها زیباترند
غریبهها آشناترند

 -۲۴۱- 



 

 کیستی که چنین زیستی

 
 
 

كیستی كه چنني زیستی
هرگز پرندهای بی متاشای تو

پرواز را آغاز نكرد
مهجور آمسان بی پر بودی
و مرغان مرده را میگریستی

 
آنچه را كه با فریاد در پیچ و تاب باد سرودی

و آنچه را كه با سكوت در شهر مرده گفته بودی
جز وسعت گوشهای هیچ و آه نشنید

 
كیستی كه چنني زیستی

در دستهایت هم شاخههای شكفتهی شعرند
و هم گلولههای سربی مرگ

در تو شاعری پژمرده میشود و چریكی پري
جانت تفاهم است و تبسم

آینهها، در نگاه تو خود را مییابند
زمخت به عمق چاههای كویریست

 -۲۴۲- 



و چرخ چاه زمخت را
آدمیان قرون میچرخانند

تا با آن، پرندگان را آب بیاشامانند
 

هم جتسم رویایی
و هم توهم دریایی

خنستني سرگشتهی جهانی
هرگز كسی چون تو

در آشیانهی زیسنت منرد
و چون تو در هیاهوی كوچه و رجن خنفت

هم بی جامه زیستی
هم عریانی شعرت را

سر به شانهی ابرها گریستی

 -۲۴۳- 



 

پرندهای ساده 
 
 
 

در دمل زمخیست
بزرگ نیست

به عمق یک چاه
یا بیكرانگی آه

به اندازهی النه پرندهی كوچكیست
كه به آن سوی سادگی پرید

 
در پرواز پرنده تردید نیست

همهی ترسم از آمسان سادهایست
كه با لكهای ابر پیچیده میشود

 
با این همه، میدامن
پرندهای كه هزار آینه

روبروی پلنگان نهاده است
این آمسان مه گرفته را ساده میكند

 -۲۴۴- 



 در مسیر هجر

 
 
 

نه زیسنت
نه مرگ

آن درنا، كه میان هجران و باران مینشیند
جایی، بريون از زمان میمريد
بريون از شاخسار و درختان

كه بس بیشكیل
جهان را به آن سوی دریا بدل میكند

و آن سوی مرگ میزید
آنجا

كمی دورتر از ناكجا
كه تو را مثل درناها

كوچ دادهاند تا كجاها

 -۲۴۵- 



 

 جستجوی جاوید

 
 
 

مثل نسیمی
كه چشمهای شبزدهی كبوتر را میگشاید

و او را
به آرامش آمسان و متاشای جهان میبرد

مثل پلنگی پرغرور
آرام و باوقار
در گشودن

با كفشی از زیر و مب تاریخ
جامهای تاریک و تاریک

و با نگاهی به كوچكی كوچههای باریک
از آن در گشوده

پردههای حیات را دریدن
در خیابانهای درهم

كوچههای معلق
هنگام خواب رفتگران و خروسان

بر سبزههایی كه از خون تو
پیكر عریان زمني را پوشانده، قدم زدن

 -۲۴۶- 



نگاه تیز را
قلمی ساخنت با جوهر عصیان و خشم

بر درهای شكسته و پنجرهها
بر دهانهای بسته و حنجرهها

بر دیوارها و خاطرهها
بر ذهنها و حافظهها

بر خیابانهایی كه چون غوىل خسته هنوز
از خواب خوش دوش بازنگشتهاند
بر منظرههایی كه بیمنظر گشتهاند

بر چشمهای شوخ
چهرههای ماه

كه همچنان در حجاب تردید ماندهاند
بر شهرها و دره ها

بر وسعت دشتها و تشنگی بیابانها
بر زردی جنگلها و نرمی سنگها
بر بیهودگی و بیرنگی رنگها

بر همهی این ورقپارههای جهان
راز جستجوی بیكرانه را
بارها و بارها رقم زدن

 
«آی انسان گمشده»

به جستجوی تو
ویرتینها را متاشا كردن

كفشهای تو را
همه سنگالخهای جهان را

 -۲۴۷- 



پرياهنهای تو را
همهی برگهای پاییز را

و شب كاله تو را
همهی ابرهای قرون را، دیدن
و تو را از شاخهی متاشا یدن

از آفتاب
از خنستني رهگذر بامداد

نشان تو را پرسیدن
روشنی را نیز در تاریكی گنگ دیدن

نام تو را
نام همهی گمشدگان فصول را

بارها و بارها
بر دیوارها و خاطرهها رقم زدن

در عمق چاههای كویری
نیستیات را با رگبارهای سرخ گریسنت
درهای بستهی شهرهای سكوت را

با تربهای گرم اندیشه، شكسنت
غولهای خيني را

با یاد نگاه تو ذوب كردن
سایههای طویل را

با هفت كفش آهنني در نوردیدن و خاكسرتی شدن
و رودخانههای رجن خلق را

بسرت گشنت
از رنگنيكمان كاكلت

پس از باران گفتگو كردن

 -۲۴۸- 



گیسوان زندگی را مو به مو
كوچههای مرگ را تو به تو جسنت

و تو را ندیدن
 

آی دل خون شده
چون مردگان بینام

بر میزهای تشریح خفنت
عشق را

به جستجوی دردهای بشری شرحه-شرحه كردن
در جهانی كه

عطر شقایق را ذبح میكنند
به جستجوی تو بودن

وقتی تندیسها قبله میشوند
عاشقان مثله-مثله میشوند

عابران آفتاب
پیش نگاهها

تكه-تكه میشوند
و خرخاكیان تسبیحگوی

 
به جستجوی دو چشم مهربان
از موزهی چشمان گذشنت
دو نگاه همزبان ندیدن
آی انسان بی آی و آینه
آی انسان بی آیا و آیهها

آنگاه مثل كبوتری

 -۲۴۹- 



كه چشمهای زیبای مرگ را
بر گونههای گربه دیده است

نامها را از نام گرفنت
كوچهها را از قدمها پاک كردن

ورقپارههای جهان را
در آتشدان سینه سوزاندن

مثل پلنگی پرغرور
در پسینگاه بازگشنت

در را سنگر و خشم را خنجر كردن
و با چشمهایی چون دو پنجرهی باز

به سینهی دژخیم پیوسته زخم زدن و زخم زدن
و آنگاه زیر باران

با یاران (قدم زنان(
خندیدن و گریسنت و شكفنت
شكفنت و شكفنت و شكفنت

 -۲۵۰- 



 

 

کتاب چهارم

پلنگ و ماه
 

 

 -۲۵۱- 



 

سینهسرخ 
 
 
 

یک خاک خوب، خاكیست كه بر آن
باران باریده باشد

گلربگهایش نه با آفتاب
با آهنگ باران برویند

و در افقش خانهای باشد
تا انسان در آن بنشیند

و رقص قاصدكی در باد را بنگرد
 

یک باد خوب، بادیست
كه مجع گلربگها را پریشان منیكند

گیسوان پریشان را مجع میكند
و انسان گمشده در دشت تشنگی را
بر بالهایش به شهر آبها میبرد

 
یک دریای خوب

دریای آرامیست كه پر از نیلوفر باشد
پاكیش، آینه و مرواریدش

 -۲۵۲- 



نگني چشم انسان باشد
و آتش اندوه او را در موجهای خویش غرق كند

 
یک آتش خوب

آتشیست كه در تاریكی و زیر باران
از خاكسرت بريون باشد

خانهاش در رگ انسان باشد
و هیمههای او را روشن سازد

 
یک انسان خوب

كسیست كه چشمانش را بستهاند
تا آفتاب را نبیند

و منیدانند كه چراغ خورشید را او روشن میسازد
ساكن كوچهی زجنريهاست و مثل كور
و دستش را گرفتهاند و میبرند دور

و او در طوفان خاک و باد
بر دریای آتش میایستد و فریاد میزند: نه!
و مثل پرندهای سینهسرخ، به خاک میافتد

 
به خاک افتادهای، ای سینهسرخ

با یک سینه سرخ و با یک سینه سرب

 -۲۵۳- 



 

شکل 
 
 
 

در جهان شكلها
تنها شكل بیشكل مرگ بود
كه به شكل هیچ شكلی نبود

 
نگاه كن كه اسب باد به شكل دشت

آرام پرسه میزند
و به شكل پنجره به اتاق من میآید

و هم شكل خاطرات گیسوت پریشان میشود
 

اندوه به شكل دل من شكل میگريد
وقتی باران هم شكل عریانی توست

و كولهبار رجنت به شكل شانهی پریشانی توست
 

گنج به شكل ویرانه
دیوانه، به شكل اندیشهی خویش است

 
خاک، دانه را در پناه خویش شكل میدهد

 -۲۵۴- 



آن چنان كه چشمهایت هر شب
دو مرواریدش را به شكل كاسهی چشمت پنهان میسازد

بیكرانترین دریا، در كاسهی چشمانت
به شكل چند قطره اشک میشود

 
ابر به شكل دریاست

وقتی آمسان فكرش، بارانزاست
دریا، به شكل قطرههاست

وقتی با آفتاب تركیب میشود
آتش، به شكل هیمه میسوزد و تذهیب میشود

هیمه، هم شكل آتش است چون میسازد
 

كوه، به شكل سنگریزه
سنگریزهها، هم شكل كوهند

عابران كوچهگرد، به شكل اندوهند
وقتی ابری و مهگرفته میخوانند

 
قایقرانان، هم شكل رویای لغزان خویش

به ماهی شكل میدهند
و دستهای كوچكت به شكل سیبی به چیدن میاندیشند

گامهایت به شكل دوندهای
آنسوی هستی را در ذهن خویش شكل میدهند

 
در چشمهایت دو چلچله هم شكل نرگسند

چشمهای نرگست به شكل دو چلچله

 -۲۵۵- 



به آمسان آبی میپرند
و آمسان، لربیز شكل چلچلههاست

 
پنجره، به شكل منظرهایست كه میبینی

و زندگی به شكل حلظهایست
كه در آخرین دقیقه

از شاخهی مرگ میچینی

 -۲۵۶- 



 دهکده اوین

 
 
 

دمل ، دهكدهی مه گرفتهایست
ایستاده بر ستیغ كوه

به زیر باران و برف دی
 

در دهلیزها، این طباالن عاشقند
كه در كمني زمستان و شبند

و در دامنه، آن چه میبینی باغ شقایق نیست
آنان پلنگان خستهاند كه به خواب سرخ خفتهاند

بی كفن و دفن
 

آه، ای سیل سرخ و برف بهمنی
پس كی مرا به دامنه میبری

تا خبوامب كنار یار
هم چون شقایقی، میان باد

بی كفن و دفن ...

 -۲۵۷- 



دریایی در مه و مد 
 
 
 

نامش حممد بود
قامتش دریایی در مه و مد
تفسريگوی كوه و بنفشه بود

سوسنی در دست
نسرتنی در نگاه

شاخهی رازقی در رفتار
خوشهای وقار در گفتار داشت

مثل راز آوازهخوانان نیمه شب بود
رفتارش، در پیش رفتار چشمهها
چون رفتار بیماری در تب بود

 
یک شب چنان خندید
كه من یاد سپیده افتادم

و روزی سرخی گونهاش در شرم
مرا به باغهای شقایق برد

 
همیشه نیم نگاهی به آب

 -۲۵۸- 



نیم نگاهی به آفتاب داشت
نقرهی مهتاب، سپیده كالمش

و نابترین ترانهها، جوهر صدایش بود
حنجرهاش، مثل باغچهای زمستانی در حسرت فریاد میسوخت

دویدنش بادهای عاصی را از نفس میانداخت
 

نامش حممد بود
از نژاد حیدر بود

به تیزی تیغ و آرامی كبوتر بود
با ما و ماه

با ستاره و آه نسبت داشت
و اشكش را میشد مثل آب یک چاه نوشید

 
روزی كنار باغكی از نیلوفران اسري

از من پرسید: اگر رفتم برای من هم شعری میسازی؟
گفتم: گمان میكنم

 
زندگی هرچه هست، آزاد نیست

نگاه كن!
هرچه با كوبهی دمل به در میكومب

گشوده منیشود
ورقهای اندیشهام را

موشهای زمان
ذره- ذره میجوند
زمني آباد نیست

 -۲۵۹- 



و قاصدان باد
هر روز، خرب از مرگ یاری دارند

باید فكر كرد و زندگی
و جایی یافت و گریست

و جایی برای ستیزه برگزید
 

با یک قطره خونت
میتوان پاییز خالیق را سرخ كرد

و با قطرهای دیگر
بر متام ورقهای سپید جهان

شعر نوشت
در بیكران قلبت میتوان

همهی پرندگان پرسوختهی سربی را آشیانه داد
 

مهتاب، كفنت خواهد بود
آفتاب، وطنت

و ما در این تاریكی
سرودی سرد میسرائیم

و عمر سوگمان دقایقیست
و تو همراه با عروس مرگ

بر امواج بیزمان
میرانی آرام

و قایقت شقایقیست
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برای درک مرگ
  
 
 

برای درک مرگ یک پنجره كافیست
با حوصلهی دریا
با هوش دشت

با حس كوههای دور
آرام و پرغرور

به آن ترمن دیوار بی پنجره گوش كنیم
 

با قافلهی عشاق
با دستی به نرمی نسیم

و با سینهای لربیز شقایق شوق
بر دیوارهای تاریک

پنجرهای باریک رسم كنیم
قصه آغاز كنیم

سینه به سینهی آفتاب بگريمي
با روحی چو رؤیای آب

گردنآویزمان
رگبار عقیق باشد
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و پرياهنی از پولک سرخ ستاره به تن كنیم
تا ابر بارانزای دور

با ما رفیق باشد
 

برای درک مرگ
رگبار پشت پنجره كافیست
اگرچه، آمسان آبیست
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جادو 
 
 
 

ترانه نگو
بنفش

بنفشه رسته بر گلو
لوىل نگو
شقایق

شكفته بر ستیغ كوه
و نگاه
نه ماه

جادو بگو
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 تشنه

 
 
 

تشنه
نه در كویر
در چشمه

دشنه
نه در دشت
در سینه
كینه

دور و دیرینه
نه در دل كودک
در نعره پلنگ

و آینه
نه آبگینه
از سنگ
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 پلنگ و ماه

 
 
 

كدام پريوز میشومي
من یا ماه

من اگر پريوز شوم
جهان بیمهتابست و نور

ماه اگر پريوز شود
كوهها

بیفریادند و بیغرور

 -۲۶۵- 



 

نامهای به دوست 
 
 
 

مثل پرندهی قفسزادی
كه از رسنت نسرتنی
در نیزارهای دور

بیخرب است
قرنهاست كه از تو بیخربم

 
منیدامن هنوز
دو گوشواره

از دو «گیالس همزاد»
بر گوشهایش میآویزی

و او پنجرهای بر تاریكیهایت میگشاید
 

منیدامن هنوز اویی باقیست
یا دو مردمكش

دو نگني انگشرت مرگند
 

بگو دوست من
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بگو كه هنوز
بر اسب سرخت سواری

و در میدان جهان
از زمخت خون میریزد

بگو دوست من
بگو كه هنوز
جز به انسان

به هیچكس تسلیم منیشوی
 

منیدامن هنوز انسانی باقیست
یا او نیز چون لبخندی

كه بر بسرت اندوه میآرامد
بر بسرت مرگ آرمیده است

 
قرنهاست كه از جهان بیخربم

من اینجا
جز گذر پرندگان عمر

چیزی منیبینم
و قاصدک مستی

كه از جادهی باد میآید
جز از سرگشتگی خرب منیدهد

دوست من
انگار كالغها بر همه جای آمسان النه كردهاند
و دیگر جایی برای چهچههی چكاوک نیست
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اگر خورشید دوباره میآید 
 
 
 

اگر خورشید دوباره میآید
دوباره بیا

بیا، تا دوباره توانسنت را تفسري كنیم
 

بگو دوست من
برای من، همیشه دوست ناآشناست

مثل جذبهی آن گل روئیده پشت كوههاست
 

بگو دوست من
چگونه آن دانهی كوچكی

كه در دهان گنجشككی میمريد
خود سینه سنگني سنگ را میشكافد

و به گونه خورشید دست میكشد
و چگونه

چشمهایی در جهان هستند
كه با هزار قطرهی باران شكفته منیشوند

و از تابش شبتابی میترسند

 -۲۶۸- 



 
بگو، آیا از یاد رفنت

مثل آن دانهی كوچک
در چینهدان یک مرغ

همان پیوند با پرواز نیست
اص دانه خود پرواز نیست

 
بگو دوست من

برای من دوست همیشه ناپیداست
این گونه است

كه در عطر رحيان و سیب او را میجومي
بگو آیا فرو رفنت در ابر

و نگریسنت به روح بیكران انسان
همان پیوند با پرواز نیست

 
اگر پرندهای كه مرده بود

دوباره دانه میشود و پرواز میكند
دوباره بیا

بیا تا دوباره توانسنت را تفسري كنیم
و دوباره پنجرهای برای دیدار جهان بگشاییم
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هفت سین 
 
 
 

سني اول سالم
سالم به بهار و باران و یاران
سالم به پاكی چشمهساران

سني دوم سحر
سحر كه مرغ میخواند

سحر كه آوازش را سپیدار بیدار میداند
سني سوم سادگی

ساده باشیم
مثل بنفشه كنار جوی با پاكی همكاسه باشیم

سني چهارم سرود
سرود شقایق و شعر و شور

سرود پرواز به دور
سني پنجم سپید

دستمان سپید، قلبمان سپید
مثل آن پرندهای كه به آمسان پرید

سني ششم سفر
سفر كنیم با سیمرغ و صبح و شكوفهی سیب
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به سرزمني آب و نسرتن و نی
سني هفتم سالم

دوباره سالم، سالم به صبح و سپیده و سحر
سالم به پرواز و پر

 -۲۷۱- 
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پیوست
نکتههایی چند پیرامون برخی از سرودهها

 

کتاب نخست:خنیاگران نیلگون

 سروده شدهاند.۱۳۶۸ تا تري۶۷جمموعه شعرهای خبش اول بني مهر
 

طوقیها

شعنیا ،خنستر سنيار در كشتاباطتبروده بارمحیرناز درنیدانهی ان
وسا۶۷الس فضت پایاز راعلقتس تصام یوكرو اشیربرده و رایجوه

كشت تاركیأ.دارد اتوكبی،قوطد حلقهكتسری ر نگهای بیگلر.دارد و
رویكیأت كلمد طهیقو،نشی از قان حل كبهیروی یابرقردنگود انن

است.
روز وعلقتایهدر آن،پام از وساپس شخصلیاسداران  ز رانانیدانی ی

اك وراب،جن،هرياپدنردكیمالشتاههد.فتنرگیمد،نودبدهشدامعه
وعاس وچوكزچیرهایت شخصک  متعلی بقا رایزعنیه دبزان تسه

و آن،بآورده راشادیا همیشان  در زخه نگدهنود دار ازیاهشخبد.نه ی
شعنیا ،ضمر ینغادآوریا و روزسانجدوهنم آن ابا،هوز وعضومنیه

نیز اشاره دارد.
 

نامهای از بهشت

شع ،نرماا زسهای از شهیانبت كدانگهیواز بهشی  بتمراینشادرا ان
نوشتهاند و در آن پیام خویش را به عزیزانشان میرسانند.
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مرگ بندباز

شعنیا نیرجزاز اشیربدكیأتدای و كشترایجوه ت،۶۷ارشالا تسی
تصهبرایب یوكشر نافضدن روز آن وهای حلظا ههو دولوتوهحنا ارهیبد

هها.
 

همسرایان مرگ

اشزارگ ازسی دهورگت مجعتسای یی؛ شه  نداكیا در اهورگنیه
رامد،ندهامیآر نسبا بتو ضعیه شتآ آنكننیماهگان آنهد. راچا هكه
درتشپی اماهدبنر درحیدادمي،مامجنان دهورگاال مجعتسای و هبی

شكل د یگی ا شعد؛هنیدمامجنر در ضمر مقن یسا ا وبتسهای تضعیني
امروز و دیروز از زبان شهیدان

 
کوچ

شعنیا برمنهسبااو لگاسنيلت قتردعلتامبستا س۶۷انشرودها ت.سده
د ابریاز در همیشران،یاز  ر ابمسه ازپیردممهكودبنیر رم،حماهمش
جش هنعایخیسرورا دوراننردكیمزارگربود و مصزنیامعلقتد ادف
ابدنشکیزدنابودبدهش ازمنیه ماه. ه در روی، بني حب حوهی

كشت هارز در دانا، ئمدان ًصابدایموقشاعنياز شهروس گرهوشردت
شعد.شیمدهشنی كركوچروا ایته ازسی روزحت و زگال درنیدانار ان

آن دوران، به این موضوع اشارهای ویژه دارد.
 

گلوبندی از شبق

شع ا رسری در سهیایثت و مهال حممری ر ازهی.حیمد دو ادرماركنر
صونا، در اوین به قتلگاه رفتند.

«یراسیمرعاشهكاجآن اخجپند در طفاعدادمتط تهیبستا ا ارهشان»

 -۲۷۴- 



خطجپنهیمانهبدارد ) زمتی در مهرپدان)نداول ا و نگیر ننزایكدهی ی
خطرانهواخاز باببهنرادراحممش بداهیراو درشنوهگ.شنوهم گ
هفتالس و دهريونطسوتکیاد رژمي ستگای ا و مقد.شدامعري ماات

ترژمي ح ئا س م  یو ل د گت ست  را وی پريی ن یذنر ت ف  ،حدآن دركال وی ه
دادستانی انقالب خیابان معلم دیده شده بود.

 
سرودهای مرداد

ایاهرودهس وسی در كشتهكیهامرداد،مفصت آن در وشروعشار د
اكثریت باالی قتلعام شدگان در این ماه به قربانگاه رفتند.

 
پرندهای با عصا

عنیا ش ر در حمسایثر حممن بدقاسرشرودها اوسده ورطهبت.
دوم از وبجفلاپادرزادی كمهبود عصک راه ویفیرما درتشپیت. ر
«فیل ویبرغم بههختاسه»،مه بیضرام یاكیگارمعردان میهنمروف  در ان،
نق كشكودفلیبجكازیبرده.حمسود روز در در۶۷ردادم۱۵هشنبن

زندان گوهردشت جاودانه شد.
 

جان نامیرا

مجعایهروز بنها و وحاهاقتد دیواهال یگی پیرمداكینردو وجند ب
عجیبوشج پییدمدمیآ.نظد فاكلتا اكاکپاق،تی وجنردن ا،مرخري
آردبیوكد،قنردنكردخ و دوركدن رنردن شسون،باصردنكدهنان، نت
وخاسو،پت ویاست احيتامل وتاج ناق وب دكهصلد، و...ازیامپردن ی

اكودبییاهاركهمجل در ایه روز داغغیرعلت.فرگیمامجنن ایهم
بسی كارید ابدهیه همچنامودمي،  شانو زشور اداگدنوق دامی ت.شه
شعنیا در یكر روز از مجعایهی ،بهه میدر۶۸ارهیانهاویههیای

كه با شور و اشتیاق مشغول اجنام امور فوق بودند، سروده شده است.
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گورستان و گور مجاهد

ههدر كجا آر اندهامیا ازپهكودبیسشرپنید؟ ذستوپیام،علقتس نهه
یدانز ران مشغودخهبان  دا وشتول كسه آن از را بزییرگی الشتود.ن
اعاش در دویر شعن ،یرفاپنتسخا ا ابتسی وزهندیاشهكشسرپنیرای

هم در ذهن بسیاری، همچنان میچرخد.
 

اكودببشرخاوا دویه شعن برد رسته آنسیم از مشغهكییاجد.  ول
نكتصرفودم،باریكامجنا آن راهردم شعدنناما هرقبلای،بیفالصلاه

حفظ كنم و به همني خاطر موضوع را به روز بعد موكول كردم.
او روزعاسنيلدر رباممنات خصرمهبنتفرای خینواشدهدر اىلحد،
اك دویه شعن را حفر كظ ن برده.قودمبراردر خصرمود از قیرطی،
وبهكاىلناك آن ازبدهشلصه كشودمي، فوركنراردر دىلیردتم. دو و د
شعهكودمبدهنام هررا ازكنهچا آنطکیم. راهرف حفا نكظ بردهودم
یستابیمو ز در ازشتذاگیمیقابداننی و تصیفرطم موركیكردمه
گد ی برتاز ش گ  بیز داهواخنداننه وشم تواتیمنت س ن  از انشريخم
بگ .بذرمیاتصمید  ممگیفتركما ایه شعن را زبهبودخابار از داننريون
انایاورمبی درگه. اسازربعقومر ایی شعن را یامخصرمد،نردكیمداپیار
غ ل موشیا و مكد فاناز كشرارم د از ازفیرمتسور دست. یگوی ر
تعه  خدصانسبی بتحفه و نگهظ  ا از ایداری شعن دا درقباعم.شتار ت

۵یک جنگ و گریز روحی، تصمیم به بردن آنها گرفتم.

هنگهب خاماز آبنروج اوشگوزمد رامنیاه دبا گشتنیمتقه .بدا نیرای
درمياهاسلباممتودميبورجمبارك را پشان یتپکو آورده در هباراوان

موضوع تالش برای فرارم از زندان و كشور در جلد چهارم كتاب نه زیسنت نه مرگ آمده است..۵
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دساپ را.متورشاحتم؛هیدار داتورشان دركمشتی خشته آن کیک
دوجی شعردنبرایبودم.بهختب هردو رویشا، وشیوپمهورت دم
ع ش هردر را یا ج شباول وقورت دادم آنشرار روی را دوم ورت
هنگدم.شیوپ ماكیپهساشداررا مطزنیورمت لباكه،شردرو رایورت هبی

و دادم پشودمخاو پتمنتظاراوان مرنا.حلظدم باتسخته میگیشذت
اشذگريخهبتقباعوىل و دویت شعن نیربزسهمالبتبهز از داننريون

رسیدند.
 

عقیق قدرت

شعنیا و در كجاكیاضرمالغفصر سوریشرودها ویسده ارشرسهكت.
طفاعاز و دربدرتقه هناوداجتشردهوگدر۶۷ردادم۲۵هشنبهسود،
همیشد.ش  مهخنیید،حتدهنگا ماكینهصایربانهنگه ا حكالغبام م
راعا در پشتهایبرضرگمرویهدام و زد گفش :بتخبیدوو تیزایث
اشادرص اوگد! از چكوكوراخسیستواخیمر د در ایی د،كنادجيوار
نقآ قدربویو ممكهكتشدانشتدرقربرتىلكنود بنحفود برهایزرگ

اجياد كند.
 

تماشا

شعنیا را زمرویهر در را درشردهوگداننرگ تاللخت، ش ك  ۶۷ار
جمس ممكنی.كسد ناكیبهداد راندشیمردهباهگه در اهد، یصلروی
زنهكداننز رانیدانزد منتظد،شیمدهنواخرگمرویهان مرنشستنی  .د
اكاننآ ابانشمسه حكرایجرای ا وشفصهبدشیمدهنواخدامعم ده
یتمسهب ن ی حس    ز تلحمهكداننه ق علبامر مود، ن ه  مونشیند.د
راهراغچ اهای در نتهرو و یهبکیزدنا ن حسی خهمابوشنود.دهها
حسینیهبیقتو نهیزدمکشینددر یكارتد، گیممشیند.شعد برتازاب
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حلظآن هها وسا اتازبز،نیت حساب ز نشستاننیداناس  را در رگمروهه
كه شاهدان ماجرا بودند؛ شاهدان حلظههای غرور و درد...

 
پادشاه راستی

شعنیا و در اشرودهسریباصادیهفصر درسده وی ۶۷ردادم۱۲ت.
درهد.شهناوداجتشردهوگدر ندر۶۴السادی ب ق۴دحصزل ار

تالشی ناموفق برای فرار از زندان داشت.
 

از تبار عاشقان

شعنیا و در دارصر حنیفوشیف پهز اشرودهسایبور دارسده دریت. وش
 در گوهردشت جاودانه شد.۶۷ مرداد ۲۲

 
پرسه در سکوت

ازپ كشتس ع۶۷ارهمگهایضار  نادر شكدبنی گلفتربه.پودآن از هكس
دوبیتدم وقیستا زده گفدم گتوموكی،بردميكیآنخهبودیدا م،ن

سك توعمیی بقمنيحكمفا   مرماشی.گدا راعتاسودمي،نبهجومترگاه ی
آنبیزدميمدمقمهاب كلمهكدون و رد اشدلبهای شعنیود. ا هبارهشر

چنني فضایی دارد.
 

مترسک

ازپ ویراشرطاخهبامعلقتس زبهكژهاییط ابمكاحداننر از اذختود،
وكزهیرپیساسیعضوام دركردميكیمالشترده هبدارانساپابريیایگه
ایانیودجو مسئلنید. بهعاآن روحلهبهكدشیمث فشتحتیحاظ ار
شعريمي.گرارق یر ب و و احفصان دوران آن وسال یت پ مادارد هكی

اوضاع چنني خنواهد ماند.
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پاییز

حسا هاسیراز اومک در را ازپهكوریایخواهنيلا درعلقتس ام
 رفتیم، بیان میكند.۶۷مهرماه 

 
یادها

شعنیا ز دیابرعاشهیمزمر از رساران افتت وسه یطراشادآورییت ی
كه در دوران پیش از قتلعام داشتیم.

 
زمینی از خزههای مرگ

زت۶۸السدر ازیالش دادهخهباههویسادی ویداهاتدشیمرج ا
نشزایزعرایبییاهارگادی در اكننتسان ویداهنید. رتشبیاهارگادیا
همسادران،مرایب  و تهیرانهواخران مهشیا شعنید. آن راهالشتر هبا

تصویر كشیده است.
 

شطرنج

شعنیا و در دصر نصنیرزفرتكف ترسیشرودها زسده در وی داننت.
ازپتشردهوگ حتمس سلهالسلاا نفول ا و انرادی و قسواع فشام هار،ا
ایرزفد.شهناوداج در وزجنین حریا صف  طهی ش ا نیرزفت.سرجن

كشتیگري بود و بدنی قوی و نريومند داشت.
 

نامهای برای تو، رهرو

ا دىل ازسدرد زست شعان.گدشامعلقترایباننیدانوی » ازمانر های
بهش  وا در سخاپدنواتیمعقت» بیشاكدهههاز بهشا  در هبوابجت

این نامهها دادهاند.
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کتاب دوم: زمستان در خورشید

 
دشت جواهر

این شعر برای زندان گوهردشت سروده شده است.
 

مالقات

وا صحنعقدر از رابیناكاتقالمکیهای زكنیممسیرتی ازنیداند. ان
پشت شیشه و از طریق گوشی با خانوادههایشان صحبت میكردند.

 
نوروز

عنیا ش برنه م با س نتس۶۹وروزشرودهد و راعاشایههغدغده ر
میرساند.

 
مادر

شعنیا در و۶۸السر اشرودهسادرممفصدر روزسده آن هنگت. ام
ومنيباكات،قالم داقمهاركنرعاشن وعاشت.شرار شعیقتر را هبر
تد س ممتیدادیأ نرهردكدك چ د امدارید یادرت گ ن  شزهایبدرای

سرودن شعر اما خطاب آن به همهی مادران است.
 

کتاب سوم: درون همین سادگیهای مرسوم

 
لیالی ابدی

این شعر خطاب به زنان مبارز میهن سروده شده است.
 

جادههای قطبی

شعنيمدو ا ازپهكتسری درعلقتس و مهام مرس۶۷اهشرودها ت.سده
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مشهكانچن هامدهشید وههغدغود گمردرسا هیآنروز زباهای ییایبه
در این شعر بیان شده است.

 
کتاب چهارم: پلنگ و ماه

 
 سروده شدهاند.۶۷سرودههای این خبش، قبل از سال 

ا جممنیدر عوشعه مریتیسوا ن بتشابدنه» تروپام اوم در هكن»یه
متأسفانه آن را فراموش كردهام. خبشی از آن چنني بود:

 
بر جممر دستامن

برای سرای زمستانی مشا آتش آوردم
هم دستم سوخت، هم دمل
زخم دستم را میبوسم
زمخی كه برای مشاست

بوسیدنی است
و دمل را عقابان بردند.

 
سینهسرخ

این شعر به همهی زندانیان سیاسی میهن تقدمي شده است.
 

دهکده اوین

عنیا ش و در زصر اونف ایدان صت.سن ق م  شودعاد از یر ل ه  هز،ا
اویوجازبایهروهرا ایی درسن درهدامعا۶۰الست. اوههتپا ویای ن
پشدر بنتجنا۴دمامگیفرو همهبت منظني شورعااز پلنگر خفتان در ه

دامنه میگوید.
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جادو

شعنیا و در حممدسیفصر حیدسدریشرودها درسده وی اىلحت.
حكمهك  متششامبده،بودگه هن  ز از آزادی انام در آزادیتدان اق
وشییاساشننيبواتطسوت ازپده حتمس شكنجل  ههز ابادیای دامعه

حمك شومدر و او۶۶السد داربنیدر كشیه مدهشی.پوداز شهس ادت
ز درنیدانوی، اوبنان اوبیمسرامنید وكاپربرای ونراتدننواخابرده ه

سرود یادش را گرامی میدارند. شعر خطاب به آنها سروده شده است.
شعنیا و شعنيچنمهر » تشنر » و ومه» درپلناه سبكگ» جییدسدروده
اوبدیاشهكدندهاش وشهبرجتاربنيلرای عهبده ش »مرسور«ی
ع م نروفاا دید. تن س ا عه ش حارصاحضل طورنوالمیدر سلدت ول
نفا ا درسرادی اسلت. نفول ،برادیهنگه مامزدن یستابورس مجیالت
كلمو كاتتوو ایوگاه نتخا شابنوتددر زیرتهاتوكا مقصانمن  بوده
منتقدهنوشن شل.تعود ا شعوعننیداد هربیاا از ابنیش اسوده فقامت ط

همني سه شعر در زندان باقیمانده بود و من به بقیه دسرتسی پیدا نكردم.
 

نامهای به دوست

شعنیا در اسلر نفول گرادیهوشردستشرودها وسده راعاشت آن ر
خط بابیكه دو از اوساهالسهكشناستی از هشتوند،شابیمربخیبت

است.
د وهواریروی ماسا ت خ  هانز یایهالغكتشردهوگداننای س ب  اری

نشستنیم  كدبهقاقارخارسكود سلوترا شكستنیمول  .شدعابره
همني موضوع اشاره میكند.

 
دریایی در مه مد

شعنیا و در حممدسیفصر حیدسدریشرودها روزیسده دسیت.
حمم در غچاباركند بنهاو ازید اسرپیمرعاشن امرگد: وتدمشدامعن
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شعری برامي میسرایی؟ و در اینجا شاعر به او پاسخ میدهد.
 

برای درک مرگ

شعنیا و در سفلوییعلفصر سیشرودها دنشرودهسخیارتت.سده
در یاپآن ی سا۶۷زوىل لت ع در ههب۶۵السی ش ر یادت س بده.ود

هنگهبدارانساپ محلامبهحمهز راعلیگدنل وی نجاركنهكی، پ ره
شست ن   بهد روی از ربواریود، به گ مارنی ب نددر حلظکید. ،بهو رادر
اكشستدو در حضاقته دا رصابدشتنور دنوشیمهجومتهلوگلارگبدای
لرسهك ع بیپهیاخنيشمو نرياپد ه غشخرقآن رعاشهكاجون.

میسراید: «برای درک مرگ
رگبار پشت پنجره كافیست

اگر چه آمسان آبیست»، در واقع اشاره به این موضوع دارد.
 

ماه و پلنگ

شعنیا ،برخهطادر اهريیگر و نظالفختا هریاكیدر اوهدبنه نیای
دایرج اشرودهست،شان قرعاشت.سده معت  ا درپتسد انمیريوزی
نیس و دچیودشريوزپهكرفطرهت از را آنهیواختسزی داد. هكهچم
درهنروزیا رمیا دهتباقان و یساسیایهروهگنيبودجومایهیمشنا

دیده میشود نیز میتواند مد نظر این شعر قرار گريد.
 

هفت سین

شعنیا در اسلر نفول سرادیشرودها هنگت.سده ماكیز درنیدانه ان
تك پاتهیوی سفه هفره ستبنينود،شدعاكرا مكه تهیان را آن ت،شدانه
شع بریا ننیه ویراسیمتسبام ابد شكنیه هفل ستاو شكني ل

میگريد.
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پیشگفتار
کتاب نخست: خنیاگران نیلگون

طوقیها
مرگ بندباز

وچک
متاشا

نامهای از بهشت
همسرایان مرگ

گورستان
گور جماهد

نامهای برای تو
رهرو
یادها

۱سرودهای مرداد 
۲سرودهای مرداد 
۳سرودهای مرداد 
۴سرودهای مرداد 
۵سرودهای مرداد 
۶سرودهای مرداد 
۷سرودهای مرداد

۸سرودهای مرداد 
 ۹سرودهای مرداد 
۱۰سرودهای مرداد 
 ۱۱سرودهای مرداد 
 ۱۲سرودهای مرداد

۱
۷
۸
۱۲
۱۴
۱۷
۲۰
۲۳
۲۶
۲۹
۳۱
۳۵
۳۸
۴۲
۴۴
۴۵
۴۷
۴۹
۵۱
۵۲
۵۴
۵۵
۵۷
۵۹
۶۱
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 ۱۳سرودهای مرداد 
۱۴سرودهای مرداد 
۱۵سرودهای مرداد 
۱۶سرودهای مرداد 
چون دو گلوله

پرندهای با عصا 
گلوبندی از شبق 

شطرجن
عقیق قدرت 

پادشاه راستی 
از تبار عاشقان
جان نامريا

زمزمه
پرندهی تارخيی 
پرسه در سكوت

مرتسک
پاییز

زمینی از خزههای مرگ
کتاب دوم: زمستان در خورشید

متاشا
آخرین ترانه

در این هیاهو 
رؤیا

دوباره
رابطه

۶۳
۶۴
۶۶
۶۷
۶۹
۷۰
۷۱
۷۳
۷۵
۷۶
۷۸
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۵
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۴
۹۶
۹۹
۱۰۱
۱۰۲
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شعر 
شناسایی

۱همراه 
 ۲همراه 

زمستان در خورشید 
خبشش

اندیشههای بارانی
تقدمي به دژخیم
آی گنجشک

باغبانی كه تو باشی
نیاز 

پرندهی سربی
به جستجوی نشانهی یارم 

فاحت رجنها
غربت

پرندهی بارانی
پرندهی تنها

پرندهی گمشده 
پرندهی دریایی

مالقات
پند 

در اعماق 
تسكني باد 

تعریف 
تنگنا 

۱۰۴
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۱
۱۱۳
۱۱۵
۱۱۷
۱۱۸
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۳
۱۲۶
۱۲۸
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۳
۱۳۵
۱۳۹
۱۴۴
۱۴۶
۱۴۹
۱۵۱
۱۵۳
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دشت جواهر 
رنگني كمان 
روبروی آینه 

سیابازی
 زادهی پاییز

زیبای حادثه 
زیبایی 

جنگ زندگی
مادر 

مسافر 
نوروز 

نیاز 
از این سوی پنجره

جستجو
كلید 

کتاب سوم: درون همین سادگیهای مرسوم

پشت در كیست
پريوز كیست؟ 

آموختهام 
بني سراب و آب فرقی نیست

زیباست آنچه...
مغلوب دو حقیقتم

سیاست
بازگشت

توحید 

۱۵۶
۱۵۸
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۵
۱۶۸
۱۷۰
۱۷۲
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۸
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۳
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۸
۱۹۰
۱۹۲
۱۹۴
۱۹۶
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۱
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من و ماه 
درک عمیق زیبا نیست

همیشه درگريم
فردا 
شبگرد
تشبیه

جادههای قطبی
رسمهای ساده

 ۱پندار 
شكیبایی

خنستني تنهای جهان 
هستی 

لیالی ابدی 
دوست
 ۲پندار 

كیستی كه چنني زیستی
پرندهای ساده 
در مسري هجر

جستجوی جاوید
کتاب چهارم: پلنگ و ماه

سینهسرخ 
شكل 

دهكده اوین
دریایی در مه و مد 
برای درک مرگ

۲۰۲
۲۰۳
۲۰۵
۲۰۷
۲۰۹
۲۱۱
۲۱۶
۲۲۱
۲۲۳
۲۲۵
۲۲۶
۲۳۰
۲۳۲
۲۳۶
۲۳۸
۲۴۲
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۴
۲۵۷
۲۵۸
۲۶۱
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جادو 
تشنه

پلنگ و ماه
نامهای به دوست

اگر خورشید دوباره میآید 
هفت سني 

پیوست

۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۸
۲۷۰
۲۷۳
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