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   –پرانتز باز 

  
 شش شعر –مجموعه ي حاضر، كه چندان هم مجموعه نيست 

 فكر – 47 تا 45جداست از بيژن الهي، كه در جزوه ي شعر بين سالهاي 
  .  منتشر گرديده–مي كنم 

و تراخم ، طاعون –شعر سوم، چهارم و پنجم، با توجه به نام هايشان 
از يك سودا را مي  ، كه هر سه بيماري اند، زمينه اي خاسته -سل 

 از نگر من، در كنار شقيقه ي سرخ – آزادي و تو –شعر اول اما . رسانند
ليلي ي اسالمپور و هفت پيكر بهرام اردبيلي، درخشان ترين اشعار آن 

  . دوره است
  

   پرانتز بسته -
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  آزادي و تو 

  
  

   1  
  

  به تصوير درختي
  كه در حوض   
  ست، زير يخ زنداني     

  م؟چه بگوي
  من تنها سقف مطمئنم را

  پنداشته بودم خورشيد است     
  ام را كه چتر سرگيجه

  ها كه فرو نشستن فواره  همچنان-
  –كاهد  ام مي از ارتفاع گيج پيشاني     
  كند؛ در حريق باز مي         

  اما بر خورشيد هم
  .برف نشست     

  ها چه بگويم به آواي دور شدن كشتي
  كه كاالشان جز آب نيست

  -خواست باران باشد  كه مي آبي -
  و بادبانهاشان را

  ها خداي تمام خداحافظي   
  –ي خود رم داده  با كبوتران از شانه     
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  2  
  

  ها خيش
  -!  ببين -   
  كنند شيار آزادي مي     

  در آن غروب كه سربازان دل
  .اند همه سوراخ گشته

  من اين عيد سروهاي ناز را: آزادي 
  يابم تر مي همه روزه تازه

  نقطه هاي بي در چشماني كه انباشته از جمله
  .تر است و از آسمان خدا آبي

  اند شب آتش گرفته ماهيان نيمه:  آزادي
  كه هفته تا همچنان

  در قلب تو   
  رسد، به پايان مي

  دريا را چون شمعداني هزارشاخه برداري
  آزادي

  .كه از حروف جداجدا آفريده شده است
  

   پس از مه،،ادهدو فر
  كي انتحار كرد و يكي گريستي

  در بامداد فلج
  ي چرخدار كه حركت صندلي   
  صداي خروس بود،              

  و ماهيان حوض
  از فرط اندوه   
  .به روي آب آمدند   

  دو فرهاد
  هر يك با دلي   
  چون عطر آب، حجيم   

  .ليك تنها با يك تيشه
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3  
  

  زير چراغ
  -!  ببين -   

  نگ شدچنين س  دل اينآخرين خالِ
  بي و سرباز كه چشمان بي

  .كند فرار ِ شن را از روي نان توجيه مي
  روز چندان طوالني بود

  ام چراغ را دوباره افروخت كه همسايه
  .تا شاپركان را بدان فريب دهد

  كه اين پاييز فضايي همچنان
  -اند   ستارگان گرفتهيك  اين سقوطي را كه از يك-     

   پوستشزير پرچمِ
  ي رنگهايش را بهار سپيد كرده بود، كه تمامي   
  .كرد حس مي           
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4  
  

  ي آسمان روز همه
  با فقري زيبا همچون كف يك دست

  ست؛ مرا تاجگزاري كرده
  چراكه بر دردي شاهي كردم

  كه از آن
  اي خرد جز پاره   
  .شناختم نمي          

  بال دردي آميخته با پروازي بي
  ي روستايي  چهارصد ملكهظ ناملفوبِخواست به القا كه مي

  كه مرصع به خون بودند         
  .مهتاب را به ماه بياموزد

  ترديد يك ستاره
  .كند در شبي كه با برف مست مي     

  دردي كه شما
  .تر بود تان ملموس از من ذهنيتي خواستيد كه از فضاي گرسنگي

  آورد، هاي نقره را به صدا در مي تا خوري كه مرگ، سكه
  دار كه دو رود را بر شرق، رد فلسيك د

  دو مو را بر بدن راست كرده بود؛       
  هاي لخت تو دو رود شور بر شانه

  .رود كه سرت ميان ستارگان گيج مي
  ست ستارگان به سوي قلبت جاري

  .تا قلبت را از بسياري فلس بكشد
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  ت كبوتران در آخرين بندر گرسنگي
  -!  اي مرد -       
  ستن شدند؛آب         

  .ي تو پر از دانه بود نامه شك وصيت چراكه بي
  هاي شرقي در چشمان تو چاه

  -!  اي مرد -     
  به آب رسيد؛       

  كشيد چراكه برف، قو را كه از افق گردن مي
  تا مرگش را با آواز در بندرها پياده كند؛

  با دو دست بارور
  كردند، گناهي را مدام به هم تعارف مي كه بي

  . كرديفتح         
  و زيباترين خميازه را كبريت كشيد به گاه افروختن

  .اي باشد در ميان تاريكي تا سيماي تو حادثه
  خاست زدن شديد بر مي گاه كه برگريزان، اين كف آن

  ي من براي نوحي، به شكل پيري
  .كه حتي مرگ خود را نيز باخته بود 

  
  ميرند، در جهت هفت برادران كه به يك زخم مي

  تازي ميتو          
  تاخت اسباني هم

  شان كه فرمان رهايي   
  چون فرمان اسارتشان     
  .نوشته نيامده         
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6  
  

  بايد آه، چرا مي
  من تو را شگفت بدانم   

  در اين جريان
  كه از شگفت بودن همه چيزي   
  نمايد؟ عادي مي       

  ترين موسمي و گرنه تو عادي
  .بايد به چار موسم افزود  كه مي     

  شمان تو،و چ
  .توان براي زيستن تصميم گرفت ترين روزي كه مي راحت

  
  
  
  

     7  
  

  درپي اينك خزانهاي پي
  !خواهند از هم برگهاي جوان مي   

  
  توانستيم توانستن را به برگها بياموزيم مي

  .تا افتادن نيز توانستن باشد 
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     8  
  

  يي من كنار كره
  كه سراسر آن درياست   
  ام  رفتهبه خواب       

  در خطوط سرگردان دست تو
  .گردد هايي كه از چرا باز مي اين گله

  ماهيان خاكستري،
  ماهيان زاغ ديوانه،

  .اند ي سردسير عزيمت كرده ناشتا در سپيده
  اگر باز هم بگويند فردا از تمام خاكسترها نان خواهند پخت،

  .ست ها سوخته پذيرم كه مزرعه من مي
  در سر من

  واهر، تب راجا كه ج  آن-   
  –كند  ي شن سنجاق مي بر انديشه       

  ماه با فشار رگبار
  .غلتد به آخرين برج مي
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  هاروت
  

          1  
  
  

  كنم تا چندانم تو احاطه كني  آغاز مي    
  .هاي پراكنده در تنت باشم كه منجم گلوله    

  

  ست  كي اصل خطرناتعادلي چپقي كه در انزواي مطلق، كه  سرخي    
  .         ميان وي و خورشيد      

   را گاو    
      به غضب     
    كند               از جا مي    

  .آويز شود ي ما حلق  به مطلع قصيدهزمينتا تمامِ     
  بخار حمامها    
  شست،  دار گوشت نوميدي را در آرسنيك مي            كه اصطالحات ريشه    
  خاست برمي                    
   را به مطلع قصيدهمن تفنگ    
  دادم،                                 تكيه مي    
  . ديد و زني خورشيد را ميان دو كوهان يك شتر مي    
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      2  
  

  جا كه پوست مرطوب تو آن    
  شست،                                جهان را از هيات و جغرافيا مي    
  ي خونم را  هاي شهواني من كلبه    

  كرد  را ابري ميچنگهمراه عشقي كه                               به    
  . كردم  از قلبم پياده مي            
  كدام ستم    
  قلب مرا زير يك كبوتر كرچ     
                                   شكسته بود تا نفس بكشد؟    
  يي باشد در نزد خدا، تر از آن بود تا كلمه فضا، ديوانه    
  گزاري گريه كنم سپاس آفريد كه من بي شتاني را ميان موهايم ميانگ    

  . كرد  شعرهاي مرا آهسته ميريتمانگشتاني كه     
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3  

      
  ها  بخار حمام    

  شست، ي عشق مي داريي قلب را در خواب و بي حركت وضعيكه         

  تركمندر معبر آواز     
  باريد  شد و مي باران مي          
  . . . اريد ب مي                
  ها  كه چوب مصرع چندان    
  :داشت  انحنا برمي          
  . گشت رنگين كمان مي              

  

***  
  بر كف خيس قصيده     
  كند، هاي سرشار از داودي منظم مي تر از زيبايي را در گل كه جنون خسته    

  ترين فعلي كه از وزن شعر كاسته  را با زخميعشق    
  هاكمان در زير اين رنگين                  
  :كامل كن                         
  كه شايد اين سر انساني     

  !  باشد دلدلي يك  سر بريده          
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  شدند،   مراعات مي–ي رها شده تا مرگ   رعشه–كبوتران كه زير اين ابرو     
  . اند در آخرين دانگ آواز، تخم گذاشته    

  
   –بندند  مي پنج عشر ضعف كه چتر پختگي را در نان –پنج خاتون تباه     
  . زنند در شير خود به سوي خدا نقب مي    

  
  چرخاند تا خطوط دست مرا بريسد؟ پس كه قلب تو را مي    
    

  كشد   از برق ميزها تنوره ميهاروتصلح، با تپش هزاران سرگذشت     
  . نهد اما، انعكاسش را برجاي مي[                     
  داند ، ميست با كسوف يك تخم كبوتر صلح، كه ديگر فضاي دستي    
  ي بوسه، بال خواهد خورد،  احتضار، در بين جناغ طاليي    
  جاكه چشمان تلخ عزيزت    
  جاذبه را از زمين            
  . گيرد مي                   
  نهند و آواز را   كنار مي هاي پر از باران را به نوازندگان، پنجره    
  . گذارند تنها مي[                   
  طوط دست مرا بريسد؟چرخاند تا خ پس كه قلب تو را مي    

  
  
 
  
  

5  
    
  اي نور،    
   !شود اي جغرافياي سري كه متالشي مي     
  با تو عشق در قلب من    
  . شعوري كروي دارد         
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  !تپيد  گردن من در برج باروت مي    
  ت را از تن در آورده بودي؟ توانستم تو را فاش كنم كه حتا برهنگي چگونه مي    
  كردند ها چنان همديگر را تنگ مي با جوهر زنبق، تهنيت    
  كه اسبي سفيد         
  كاملن سفيد           
  .كشيد از ته موي رگهايش شيهه مي              
  وقزح در  كرد كه رطوبت قوس ي زنبق، عشق را چه اندازه سريع مي عصاره    
  ماند؟ ي گوش مي پشت الله[                   
  خروسان، با آواز،    
  بندر خيسي را       
  ازوي زني كه در او از كنار ب          
  خرمني زنبق                  
  از خواب در شير                     
  شد، منعكس مي                      
  . كردند آفتاب مي                        
  . هاي من بود و من آنقدر مايوس بودم كه سپيده، تصعيد نگفته    

  

***  
  
  

  خروس  در يك صبح بي    
  ي پا به روي پنجه          
  ذشت، گ شدم و فصل مي بلند مي              
  با زحمت    
  ت ي كوهستاني شبي از شانه      
  م براي ديدن نوميدي            
  كشيدم و دو عشر مهتاب سرك مي                
  رفت در رگهاي من باال مي[                 
  تپيد،  گردن من در برج باروت مي    
  ! افتاد  ترين فلسم به روي نوميدي مي اما براق    
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  !ست  نه روابيستوناينك شير و خون از     

  !آيد  ، با عطر نان گرم، از تنور كلمات بيرون ميمقفع ابن    
  كه پس    
  شود؟ بندد و تنها مي يك شب، پس از باران، چتر را مي    

***  
   ميم ، سالم بر تبرهايي كه– الم –الف     
  حروف آزادي را               

  !ند  جداجدا كرده
   رگباري ي پس از ترين لحظه پشت بورياي هجامت نفس از پرطبل    
   كه ناقوس سپيد عشق بود، –در ميان صبح و گل شيپوري [              
  هاي تيمارستان، چون هاي طاليي را بر پله ي مشرف به دردي كه سايه خاكستري    
  لرزاند، شيهه مي[                         

  . كرد ي ما مي  به سقفي تبعيد شد كه خستگي را طعمههاروتاز بال     
  ي ذهن نقاش اي كه از تجريد بومي  ذوزنقه–ما بر مهتاب     
   –گريخت  بر بوم مي                  

   با عطر نان گرم،مقفع ابننواختيم كه  بستيم و چندان مي سيم مي    
  . از تنور بيرون آيد[                    
  !اما برق اسلحه با نور چشمانت در كشو، تحليل رفته بود     

  )1 . . . (هيپودرمو شيرهاي پول خرد در     

***  
  آزادي اي     
   – اين پنج حرف كرده –كه در چشمان تو       
  ! ست  مطلع قصيده، افقي شده                
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   بر الماس مطالعه

  )ي الحاقي قطعه(
      
  هاي معطر توحش بود الماس كه سم    
  با               
  دوران آهي با پنج سايه           
   را  كه پارسا و شورانگيز، دروهاي سكوت تو–م  مرا از پشت پيشاني    
  كرد،  ترين مهلت انساني، آغاز مي در دردناك[           
  اوج داد     
  . . . چندان     
  :يي گشت  كه زمين، ستاره چندان          
  !ي تو  اي در گيجگاه شاهانه گلوله    
  دستي باراني كه اجبار خطوطش را داشت،    
  :روي الماس را گرفت                 
  ي پشتم را من با سرعتي كه تيره    
   جرقه و ملكوتاز            
  انباشت، مي                

  .شدم  پرت ميايكاريچون     

***  
  ي ميعاد، ي برهنگي ، غربتي در سايهالماس    
  .چكاچاك نورهاي كوثر، در نم سردابهاي قاجاري    

  . ي تنهايي ، جشن هزارهالماس    
  ي پروانه بر بادبزن،  ي خنكاي سايه در تموز، رقص چند هجايي    

  !) را بردارمذوالفقار من تا: (ات تو و سايه    
  ات ي عاطفه حادثه در بهمن، حس ششم سرما، كه در منشور بي    
  كشد؛  شيهه مي[                       

  شد آه ميان همسايگانت تقسيم مي ، كه بيماوراءبنفش، پرهاي الماساين     
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  هاي نقره، كه تا حد مرگ، عفيف و زيبايند، تربيت من فضا را در نوك سنجاق    
  ام كرده[                             
  خواباندم،   شير مي گاه كه چشمان مسموم تو را در يك پياله و آن    
   –كند   اين صيقل شهواني كه حادثه را از آب پياده مي–م  نوميدي    
  كرد؟ در كدام كوه كمانه مي[                     
  هاي آسمان در چشمان تو، دفاع كرده ترين تكه آه، من از ساده    
  بودم؛   [                       
  . هايي كه به سمت شرق خواب داشت، تمام مديترانه بود وقتي مخمل با كرك    

***  
  هايي در مخمل، با كرك    
  كه خوابشان به جانب شرق،          
  خاصيت آواز است                   

  مديترانهي فرياد  و موسيقي[     

  دو قطب كه در بازوي –وقتي دندان من     

  ست يي  مردهفرزين              

  ]نشيند؛ مي) 2 (مينورك و ماژرك در گوشت    
  !اي عروض معلق     
  ! خورشيد           
  دريا را     
  بيت      
  بيت        
  از اين وحدت ترسناك          
  رهايي بخش؛                 
  كه من بتوانم ايمانم را     

  در كنار چراغي كه
  ابديتي از دود دارد،               
  آرام و اصيل                  
  .     تجربه كنم                    
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  تر جا كه من بخار شمايل قلب تو را، آرام افسوس نيست اين  
  . كشم رستاخيز، نفس مي[                 
  ي  ي دو شير را از پيشاني طيف يتيم گناه، كه عرق بنفش معاشقه  
  دهد، بايد بداند، ام، نشت مي پرت شده[                 
       بداند كه                        
  . هايم طلوع كند آبلهام تا  من پاهايم را به شرق دراز كرده  
  ي غش خنثا از آميزش سبزينه! : اينك فجر . و  
  با عطر                
  ي شكيل شيهه را در آويزهاي جار كه كوري            
  .كند مرتب مي                  
  .شود هاي كوچكي از گچ دارند، كه زنجره ساكت مي دقايق، سقف  
  ي مناجاتي وحشي، كه در برودت يي پلك مستور از نجوم نقره  
  ست هوش آمده ي بين دو دقيقه، زنداني بود، به آبي[       
  بار براي خدا بزايد،  ي تازيانه را، هشت هاي ساعت جشنواره تا ضربه  
  ! خواهد كشت ! و اين اتهام عاشقانه، خدا را خواهد كشت   
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  ي اين آخرين شراب ي كشنده ي فروتني تر كن كه شايسته تو مرا تلخ  
  .شهيد زمين باشم[                   
  استخوان بي ماه خرابات، چند پيشاني را   
  .سازد عروسان خلوت انعكاس مي            
  .شكند  را مي–پناه چشمان تو   جان–و باد، اين بيت بلوطي   
   با –كنم، تا وقار عزيمت را  ي قلبم را مي هاي مردانه من يال  
   – چمداني سپيد كه پر از خاكستر سمندرهاست[       
  . ام، ستون كنم ي اعصاب دريايي در اين سپيده[       
  ي زهر را، در  ي زمرد، شفاعت بدر گرسنه ترين زلزله و عالي  
        !تركاند  آخرين بغض تو مي[             
  
  
  

12  
  

  . . . . ي هاروت  آسمان هميشه! اينك اقيانوس     
  
  
  
  
  
  
  
  

  حواشي
)1 (Hippodromeراني در روم و يونان قديم ي و ارابهدوان  شكل براي اسب  ميدان بيضي .  
  .  نام دو جزيره در درياي مديترانه–ماژرك و مينورك ) 2(
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  طاعون
  
1  

  
  من با وجود كه اسكلت عطر بود، خفتم و ديدم 

  شد،  كه ابتالي به آواز، در شعر من، فضا مي        
  هاي  كه پردهجا مانده بود،  هاي خشك كافور، به كه مدركي قاطع، زير مه، زير فواره

  التماس زير باران ها، بي گشت، كه در آن فيروزه له امرا مي ي له عميق موسيقي[
  ! تو! تو! شد، تا تو شد، حجم اخالق ازل مي شد، جود مي  يال مي كشيد، زبانه مي[
  ! زيرِ باران مظلوم بماني[

  
  ! من با خون موش و مستشرق، تاريخ ابتالي تو را خواهم نوشت

  
  

  2  
  
  ي قتل ، از معادن هيات، مدار سوگلينجامسرا

                                                استخراج شد، 
   –ي كف كردن بود   نيروي عاشقانه  كه بحث،–حتا در عصبِ مناجات 

  .زدم رس را، بين دو راس خون، جارو مي اين تير
   نداشتم؛ ام، ديگر شتابي زمين، كف بود و من با كرامت ويرانِ كينه
  ! اما، چمدانِ سياهم، پر از زمرد و حمله بود

  
  پيچيدم،  من، اصالت ديوانگي، مركب، قدرت و احشاء نسترن را به ستون پشت تو مي

  .كه بخواني[
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3  
  

  ي خويش را پس نامه اين نياكانِ خاموش كه شجره! ي بزرگ، كه بركتي و بيماري اي سامعه
  ! اند ي من خيانت كرده روفتند، به حنجره از برف مي[ 

  ي سنگينِ من است كه گلويم سالها و سالها بعد، آتشفشان خواهد شد؟ آيا تهوع، وظيفه
  !دانم مبلغ چه وحشتي خواهم بود من خوب مي[  

  كشد،  شود، تا با عطشِ فجيعِ طاليي، كه به آسمان شكار تنوره مي غربت در من اراده مي
  !تو آخرين طعامِ مني! بمان! اي عزيمت من: مت كنم و بگويمعزي[  

  ! آيند  صدا در مي ها به دهم، تمامِ طبل بويم و از دست مي در اين راه كه رحم را بر پوستم، مي
  گذري، و يك ميليون بري؟ كيستي كه مي واب ميخ ي آغوشم به يستي كه مرا در منظرهپس تو ك

  خوانند؟ ي تو آواز مي آشيل در پاشنه[  

4  
  

  طاعون، پشت صفات رام و پنهان است و با افتخار، مشقت ارجمند تو را عقيم كرده و خواهد
    !كرد، آه خاوران[  

  ي من است، عنوان كنم؛  هميشه بگذار من اين ماه را، كه مدرك سرگرداني
    در سواحلِ پست،–هاي خصوصي فوران كرده است   كه در آفتاب، از سجده–چراكه تحملت 

  . از ياد رفته است[  
  ام باري، من بهشت را در كاغذي آغشته با خلط پلنگ، تا سحر سوزانده

  ! ست ام، معاشرت محجرِ دو نبي و پيشاني
  روند،  بر فرازِ گناهان يورتمه مي كه در باد و سرگيجه و آرزو، – شدت كولي  هاي به و باري، ضمه

  .اند فرهنگي بزرگ را تنها گذاشته[  
  ي اين جانورانِ مجتمع، اين جانورانِ صغير، خفتي كه تورم را در عضالت شسته! جراستاين، ما

  .چراند مي[  
  گردند اين جانوراني اينك بازمي! هان اي كويرِ سوزان. شود ي عطش كنده مي طياره از پوستهاي ييالقي

  . هاي نفت بود كه دمهاشان، فواره
  !ها، موش ِ آتشِ مشعل با مرضي خوشبخت، زير

    !موش    
  ! موش          

  بر كلنگي كه ناقوس را حفر ... جا ها، آن برادريم، همه دور از ارتباط گرچه افق بي... 
  .ست كند، بر اقيانوس، بر اصالت اخالقي سياه، چتر زده مي[  

 ! نهند جاي مي ها، احشايي خلوت را بر چهره به بوسه! ثمري ندارد! نه
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5  
  

  كه برف، غذا را سپيد كرده است، به عرشه بازگردم، و خواهم شبي از شبهاي بهمن،  مي
  .مقام يك كولي در قلبم كف كند[  

  ! ي خود را بيدار كند بگذار اين فلزِ تيز، در جيبِ من، استتيك جنگي
  ! شود، اي توفان و بيامرز يخ را كه آب مي
  . دهد ه ما  لقب ميآرد، ب جنگلهاي بريده را كه از دوردست مي. راني دارد آب شكفته، عطر كشتي
  اي تيزته ات چه متنِ مفصلي بود، و چه سالها بود كه بر دندان بوسه! در آن جنگلها، فرزندم

  . كشيد رياضت مي[  
  . زير يخِ درياها خواهي زيست، تا خود را به شدت صدا بزني! تو، فرزندم

  
  !بدرود! انست در زم ي ديري لحظه: ام   به قلبِ قديمي-ريزد  خون شني، به قلبم مي

  ! بدرود! بدرود[  
  . گردد ها، منعكس مي شهر، از هولِ آرسنيك، در توپخانه
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  تراخم
  براي خودم و مسعود 

                       
  
  

1  
  

  »چه بود تراخم جز دلوهاي آبي در چشم ونوس؟ «-  
  
  

    2  
  

  د؟كشن تمه كه سيصد گرگ بر برف ميچيست جز دو پستان ونوس، دو سور «-  
  
  

    3  
  

  زمان خواهد مرد تا ! ست مرمر روحي، به زيرِ نورافكن، چه زمان را خلوت كرده  
  فرصت، جاودانه باشد؟ تا غروب كه ساعت من، عمرِ يك كالغ را نشان دهد، [    
  انتظار، سنت باشد؟ و تا خورشيد، آتش كوهنوردان باشد؟[    
  و فرصتي براي مرگ؛ . فرصتي براي روفتن  
  ي خود را پيشِ رخسار ونوس جفت كنيم، تا قنوت كند باران، بايد دستهاي قطبيكه زيرِ بم  
  . دست ي بي اين مجسمه  
  . و قضاي نمازِ تمامِ بشريت بخوانيم  
  سوزد تر از نفت و كاهنان مي شب شرقي، به علتي جميل  
  كند  ست كه منجنيق پرتاب مي چه كه چشمِ بودا، اخگري  
  . بر دژي چيني            
  بگذار دشت باشد و دشت، .  و فرصتي براي مرگ–!  اي خاكستر– براي روفتن فرصتي  
  بگذار كه نزديك ماه، يك تنفس چوپاني، هميشه درد كند، و من در هر شاهرگم[    
  . عاشق باشم[    
  . ريخت هاي قلبم خون مي از تمام ملوديمن كه در به در،   
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   – كشف خطرناك –كالهم از كشف . زدموار زخم  من كه زير كالهم، نجومِ خود را ديوانه  
  آزردند پر بود و از سگان فقيد فضايي كه مي[    
  . چرخيد زده، مي وفا، معطر و غربت  
  .شد و تاج چنان سنگين بود كه از دو منخر تو، مركب تلخ شمشاد روان مي  
   پلك را، عشق را، تراخم را، –!  اي عزيز من–تاليف كن   
  ».زند ه روحت برق ميكه آتش كوهنوردان، در ت  

  
  آري،  «-  

  
  
  
  
  

4  
  

  . آمد، تمدن ما بود دلوي كه از ته زخم باال مي  
  هامان را پرورش  فرزندي، شنل نوشيديم و عقاب، در غم بي در حدقه، چاي سبز مي  
  . داد مي[    
  . كرد قرآن و بلوط در بشقابهاي زمين دود مي. باريد ديگر برف مي  
  تر كند، آماده كند كه در آن  تراويد، تا سكوت را ساكت و ميفقر آهسته از قلبِ ما د  
  . گيتار، شهيدانه عطر شود[    
  . ي ما طلوع كرد ظرافت خسته! و در تمامِ دورانها، تمامِ دورانها، خداي من  
   تا مرگ–تر از قسم   سخت–از كف دستم، گردنِ غزال . برف ايستاد و ماند  
  . زبانه كشيد[    
  برگ ساترِ: تنها يك برگ . ترين باد، رسيد  بر كهنه– برگي خشك –تنها يك برگ   
  . عورت آدم[    
  .آنگاه، اسم عظيم، مانند يك لگد، زير سغِّ خونين تو طنين افكند  
  ! اي انيس              
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5  
  

  شود، جا كه در نگين انگشتر من، نژاد يك گرگ بيهوش مي آن. . . سپيده   
  .ست اي صحرايي فراق، لهجه  
  جوشد و اين چوپان، كه بر بدنش،  ي چوپانان مي هي  هي باران، زيرِ هوس آبي، زيرِ  
  ي  ي افعي، دنبال چوبدستي برهنگي رسوب كرده است، دنبالِ خواب، دنبال مهره[    
  . . . گردد خود مي[    

  
  از آن پيش كه اندوه با شبدري چهارپر! اينك خنكاي قنات است و عمر  
  .آمرزد  به پرواز در آيد، آخرين نفست، روح كندوهاي محال را ميدر وسعت وحشي[    
  . كه دنيا با تمامِ گياهان خود به پيشواز دلتنگي رود– آري –پلك برهم بگذار   
  ست،  ي شير، راه برگشتنِ ما را به كودكي بسته سوي كه درياچه به آن  
  سوي كه فجر، سفيد و صخره سفيد است،  به آن  
  »*ها  دروازده غرشِ توپ، بعد از انتحار تمام سيرندر سكوت، يا در  

  
  

6  
  

  .دوشد  سكوت عصر طال را مي– دست ونوس –ام، و دست قطع شده  من پلك بسته «-  
  اما تب، منطقي عاميانه ندارد، و ! گرم .  شير گرم.در سكوت، شير گرم خواهد بود[    
  . ، توحيد گشته استپس به هيچكس نگو انزوا. خواند دانش خود را به رقص مي[    
  هيچكس گوش نچسباند بر زغال، تا صداي بالهاي تبعيد و عطسه كه از نكهت [    
  .گشت، تا قدم متين آتش را بشنود گلهاي سرخ عارض مي[    
  ست  غربت من كافي. شوم من در شاخك مغلوب يك حشره، حس مي. ام من پلك بسته  
  كشم، و رگهاي ام را در آغوش مي شده مجمال سرد گ. تا كليد قصر را به آواز وادارد[    
  و! ام ام، خداي من، آماده من آماده. زند ام را شيار مي ي تو تشنگي ترين جواني سخت[    
  ي شفابخش  تراخم است اين كه كهنگي. ست تا بر سطور شرق بكوبد باران آمده[    
   كلوخاز پشت.  عاري از تملك شرق در حدقه به ارث خواهد گذاشت–فيروزه را [    
  »! شعر من  بلند باش، چون دار،! ام من آماده. شود  زنگ صد شتر نزديك مي نمك،[    
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  .رود تاب مي رودخانه بي «-  
  . دهد هاي من است، مرا بين دو روزِ خنك، تاب مي سفر، در حوصله، در گونه  
  .نم رودخانه، در دستمال بود. من نشسته بودم  
  .گرفت  گورخران، از هم فاصله ميي تو، خطوط بدنهاي با تسلي  
  ! زنان از روي دردم گذشت كه سفيد بود  و اسبي نفس  
  . ها، غم بخشايش باشد كه گليمم زير آسمان! بخواه ! تو بخواه   
  .برد كند، افق را ميان دو لب، به اعماق مي كَن سقوط مي چاه  
  .كند ميكه افسانه، تو را به بوسه، كبود ! بر مزار كولي، كبريت بكش   
  ام آلود پا، اساطير را شناخته هاي كف من از پاشنه  
  .كشند رسند، بادبانهاي چاه را بر جنازه مي سرآسيمه مي  
  بادها  
  .زارها پنبه  
  ». . . دست  ي بي اين مجسمه  

  
  

8  
  

  اند، تا سقف را ست كه ابرها به اتاق آمده مگر او مرده «-  
  »باالتر برند ؟            

  
  

9  
  

  »!ست  ي خود حبس كرده  با يك نفس، تمامِ آسمان را در سينهآري، او «-  
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  .اينك تراخم، وجدان درياست «-  
  . روبي خزي و با زبان خود، آخرين شعله را مي تو بر خاكستر مي  
  زند له مي  اصالت ما را له ي تبر، اگر جالد بيايد، تيغه  
   !سپرد و رازِ بهشت، نيمي از درد را به خدا مي  
  .بايد به دعاي خشم، توفان و خواب در ته گهواره موج زند  
  مركب كاتبان برهنه، از فقر بتراود،  
  بايد به صفيري، فضا معلق گردد،  
  ! او آمده است !                                  چه كه او آمده است     
  !ست بر چهرِ نخستين شبگرد  ي او فانوس                      سيلي    
  .شوند در طول گلو، قدرت و معراجي خيس از عرق اسب و نبي، بزرگ مي  
  . كوبم لوي سرخ را، ميانِ دو خورشيد، بر ميز مي من تك  
  شود، و سوت قطار  ريزد، آهسته در فضا دور مي و دستي معطر از كشف، خون مرا مي  
  .كند را در آسمان مزارع قطع مي[    
  .ايستد ه مياينك از فرط غروب، زمان، شاهان  
  . من كجا هستم ؟ در مقابل دريا ؟ آري  
  !                         پرواز كرور كرور پرنده از كف دستانم، اين خراج من است     
  ». . . رود  و چشمي به لطافت فقر، از ياد مي  

  
  
  
  
  
  
  

   *Sirenes – تـرين     بـه نقـل از قـديمي       –هـا     سيرن. يين ماهي از كمر به باال، پيكر زن، و از كمر به پا          . ها، پريان دريايي     سيرن
فريفتنـد و   گذشتند، مي ي دريانورداني را كه از آن حدود مي  در يكي از جزاير مديترانه مقام داشتند و به آواز هوشرباي خود همه  –ها    افسانه

  . كشيدند سوي خود مي به
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  سل
  
  

1  
  

  ام كه حجم زبان و نجواست،  من در كمين زخمي نشسته  
  .كند، تا سوت قطارها در آن دور شود با ناف سبز كه رحم را زير مه، سبدي مي  

  
2  
  

  ي پاييزي، بال و پرزنان،  بيني كف! يي است ي تازه صد دستمال سپيد، چه معماري  
  ! و دريغا. رود نشيند و مي ي تابوت و صد مشعل، بر خطي در قنوت مي با سايه   [  
  . كند آيد و غش مي و غارت در نقره به رحم مي   [  
    
  آه، ناخن من، سنگ مزار كدام رهزن است؟  

  
      3  

  
  گذشتند، خشك بودند، گج سرخ بودند و تف نامه مي راهزنان، زير درختان شجره  
  اين ياسمين:  كه با عقل خود–ها را با هزاران شاخك  سل اين تف. انداختند مي[    
   –دادند  تارك نيزه را تسكين ميآكنده از ماليك كور شجاع، با برودتي : كبود[    
  !چه تاالرهاي كوچك سردي! آه: كرد كاري مي سل تفها را آينه. كرد كاري مي آينه[    
  ي تف مي نامه هاي مفقود، در شجره نام. شد ي تيمارستان مي اما هر تف، بايگاني[    
  .درخشيدند[    
  گذشتند نامه مي ن شجرهي خود، از زير درختا خيز نقابهاي ساده راهزنان با فالكت نفت  
  هر برگ به نام پادشاهي. توانست سخت فوران كند و بسوزد هايشان مي و چهره[    
  . شد افتاد، و ماه در داروهاي دهاتي خفه مي هايشان مي مرده بر شانه[    
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4  

  
  . ي سفر بود آسمان، مجسمه  
  . رفت پشت مرده، به دريوزگي مي ي الك كولي، با كاسه  
  . داديم ي خود را پناه مي هاي كشته زديم و گونه  آبنوس ميما خيمه در  
  . كرد  از پوست ما درو مي– كه نژاد زمين بود –سكوت، زلزله را   
  . سكوت، عتيقه بود، طناب ناقوس بود در دست يك مجسمه  
  . كشيد آفتابگردانها پر ميي  سرگذشت ما، در غروب، از خطوط ميخي  
  ي  اش، كه راهزن براي معشوقه ست قلندري به زير چانهو عتيقه، مرگ بود و ستون د  
  . آورد خود به ايل مي[    

  
5  

  
  ي تفنگم را تا عمق،  يك خط نور، لوله! آري، هنوز! من هنوز در كمينم  
  من زمان را در ! شب است! شود شب مي! شب بود. روشن ساخته[    
  ! اين داالن روشن، ديوانه خواهم كرد[    
  گويد و جفت كه نوزادي كور، مي:  و شايد محبوسمن هنوز در كمينم  
  جفت! جفت سرد! جفت طاليي. بندد پاي من مي ي خود را به عاشقانه[    
  راستي آيا فقدان من تنفس معشوق و عشق را از هزاران النگوي ! سپيد[    
  آبي گذراند و به روي طبل ريخت؟ اين خروش طبل است و من از [    
  ام؟ كس دور مانده همه[    
  كو مناظري از پوست گورخران؟ كو نقب دراز؟: پس كو فضاي زندانم[    
  ي توانم بيايم؟ مجاري توانم بگريزم؟ مي من مي! به اين راهزن بگو! بگو[    
  رسد؟  كجا مي آب شهر به[    
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6  
  

  و مجازاتي هست؟. ست و نخواهد بود عفو، نبوده. زند خون در تن من چنبره مي  
  .يند، چه كه طب هنوز شفا نيافته استز مردمان، تندرست مي  
  دهد، و لها راه مييي از نمك، هوش را به شماي و شگفت است كه سل، با هاله  
  عطر و ليك شورانگيز، تا خورشيد كه در  ي مذهبي، بي شمايلها، در سبزينه[    
  . كنند سوزد، پرواز مي مزارع توتون مي[    
  زيند، چه كه طب هنوز ندرست مياند، و كماكان ت زيسته مردمان، تندرست مي  
  ! است شفا نيافته[    
  . برند زده، كبوتر سپيد از برف را به گلگشت مي چهار چرخ زنگ  
  پرسم دروغتر از مرگ همرهانم چيست؟ ست كه مي چه ساعتي! وه  

  
  . رود آيد و روزها مي روزها مي  
  . رود آيد و سالها مي سالها مي  
  ي  تراود، و شتاب مجسمه ق توست كه مياين اخال! عرق كن! اي آواز من  
  . گردد ي من مي سنگي[    

  
7  

  
  .اند رقاصان از پا درآمده  
  شنيدم شيپوري كوچك در گوشت يك فرشته غروب بود، چندان غروب بود كه مي  
  . گم گشته است[    
  و سرگيجه بود كه خيز خطرناك جواهر، قايق، دو قايق، و هزار قايق را بر آن   
  .داشت چرخان مي[    
  .شود كف بر دهان رقاصان، رودخانه مي. اند رقاصان از پا در آمده  
  .ي رقص است زنم، كه رودخانه، ادامه ديگر به رودخانه مي  
  زند كه تحمل له مي  چندان له–!  رهزن–و باري، چهل هزار سپر نقره، زير پلك تو   
  .از خورشيد بگيرد[    
  . ت خواهد كردپايان، قلب ما را عاشقانه مجازا شب بي  
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  )شبانه(ي خون  گليلي در پرده
  

  

1  
  

  اند،، شب كه سروهاي ناز، ماه را سوراخ كرده    
  دستي، بريده در اقصاي شهر    
  .آويزد ي گورها چراغ مي                                بر سقف همه    
  اند پس بخوان كه خروسان، تاج خويش را بر سرت گذاشته    
  ! دارند ي من معلوم مي ا، مكان تو را در فرياد شرقينماه اي كه قبله    

  

2  
  

  كجاست خورشيد    
            روح ميليونها خروس شهيد    
                                            كه در دوران پيش از ساعت  
  زدند؟ صبح را جار مي              

  
  

3  
  

  هاي شباني را افراشتند و رفتند ها، پلك زورق    
  ها ي خرمهره شيههكه با     
                        با يكصدوسي مرد زخمي چشم گشود    
  .ها سور زد ي كامل آفتابگران و خورشيد را با چهره    
  يكصدوسي مرد زخمي در فرسخها مهتاب برخاستند،     
  .                                  قد در حدود همين بهار    
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4  
  

  اند  سوراخ كردهشب كه سروهاي ناز، ماه را    
  !)اي بزرگتر از شب! جنون سرزده، اي مهتاب(    
  !ديگر مردي نيست كه با بستن چشمان خود از مه انتقام بگيرد    
  ها، غرور زخمهاي تواند، فواره    
  !يي اي كه دست خونين با گلبرگهاي داودي پاك كرده    
  باران چندان كوچك است    
  .يي ري دوستانه گريسته                         كه بيانگا    

  
  

5  
  

  چراند ها را فرهاد مي ي تيشه شب كه گله    
  )هاي پس از بارانهاست اش، كه لحظه با هميشه(    
  . كشد تنها يك كشتي در دورترين بندر دنيا سوت مي    


