
 یزندان احسان طبر یشعرها

 

 

 فرسایش در خزان -یک

 
 .فراز و نشيب پر راز، و رمز سراسر، دراز، ما، بر گذشت روزگارى

 .تابان خورشيد و بود چرخان زمين
 .غلتان خويش، ابدى   وران   د در زمان
 ما، و الوان، ها گل خوان، نغمه بلبالن وزان، همچنان بادها روان، رودها و بود، بسامان نبات
 .ساليان كوفتيم هاون در آب

 .رها آيش به را زمين و زديم مى شيار را آسمان
 .پا به و سر به دويديم خضر، گون تيره آب پى در ها قرن
 .بوديم خوش دل شان سفالين صداى به و بود، گردش در هامان دست در تهى هاى پياله

 خود در جباران، انگيز خوف هاى نعره جز مان، غمگنانه ناله جز زمان، سنگين فضاى
 بود، كرده تجربه عضالتمان و شناخت، نمى زر، صاحبان يوغ جز هامان، گرده و نداشت،
 .بود معتاد و را، رنج تازيانه ها سال
 .ريش ريش ها سينه در ها قلب و بود، تشويش گودال در غرقه ها چشم
 خورشيد، طالئى و درخشان امواج   تابش   از و نبود، نصيبمان غرقگى جز دريا، كبود پهنه از
 .هامان چهره تيرگى جز
*** 
 .بود تنگ آرزوهامان پهنه در زمين بسيط
 برافراشتيم، را هركول برافروختيم، را شيرين هاى افسانه آتش دوختيم، آسمان در چشم
 .كشاند خاك به را پشتش برگى
 كاشتيم، را آشيل

 .داشت ريشه در نقصان
 ساختيم، روئين را اسفنديار



 .دوخت امان بى چشم، دو زمانش تير
 .زار زار گريستيم بهار، در ابرها چو سپرديم، يادها به را هامان رنج برآورديم، فرياد

 .كارزار بهر شمار، بى هاى برده با برخاست، رم از اسپارتاكوس،
 را، زمين فاعالن بياراست، صف در صف برافراشت، چرمين پرچم آهنين، كاوه
 .بود خون بهره، را، ما و بكام، زمانشان و بود جباران كف در خدعه ليك،
*** 
 .مدام خويش وزش در باد و گرديد مى همچنان زمين

 .گام به گام زايش، در زمان مادر از شب، و روز همزاد، دو و
 .سوخت مى مسيح حسرت در جهان، و

*** 
 چشم ها قرن كه منظرى زان نه آسمان، نه زمين، از فرود، از كه فراز، از نه آمدى، تو

 .انتظار به بوديم گشاده
 كهنه زخم مرهم دستانت، در بود، جارى دردهامان زمزمه لبانت بر آمدى، عاشقانه آمدى،
 .ساليان
 :برآوردى فرياد
 »! كنيد رها آيش به را آسمان
 !وامگذاريد موران به را زمين
 ! ...بدستان باد اى

 دارد، خانه دستتان در طوفان،
 است، استوار عمودتان دو بر زمين،

 زايد، مى نگاهتان از خورشيد،
 !مكنيد محبوس هاتان سينه در را تيره ابرهاى

 است كامتان به زمان شيرين شهد «.
*** 
 .برآورديم فرياد و گشاديم چشم كوبيديم، پاى افشانديم، دست
 را ما و چماندى، را عقل رماندى، را جهل پراندى، را پرنده خواندى، را پرواز بدينسان، و
 پراندى، باك، بى آبى   بطان   بسان   القيدى، مرداب   متعفن   لجنزار   از
 خرم، سرزمين در مرا، القصه، بنشاندى، جوشان، امواج پيچش ميان خروشان، بحر در

 .نماياندى هستى
*** 

 چه و پرش نمودى، را، ره رفتن سرودى، داريم، مى پاس كنونت، آريم، مى ياد كنونت،
 .را
*** 

 پريدن، ماست، از كنون،
 .بگذشتن برماست، كنون،
*** 

  



 پیمان -دو

 
 دست به حقيرتان، و سرد هاى خانه به دردهاتان، به هاتان، رنج به زيست، نخواهم تفاوت بى
 همسرانتان، آشكار و پنهان هاى اشك و يتيمتان، كودكان گناه بى گناه به تان، بسته فقر از هاى
 .زيست نخواهم تفاوت بى من
 .زيست نخواهم تفاوت بى اندكتان، شادى به

 ميرند، مى متفاوت زندگان و ميرند مى متفاوت مردان كه آنجا است، آشكار تفاوت كه زمانى
 خيزند، برمى متفاوت ها حنجره از اصوات كه آنجا رانند، مى حكم متفاوت حاكمان كه آنجا
 تفاوت بى توان مى چگونه خوانند، مى متفاوت نيز پرندگان و وزند، مى متفاوت بادها

 زيست؟
*** 

 و خرد از كارها، به من بنامند، پندار خام و شرير مرا بگذار بخوانند، گستاخ مرا بگذار
 .شمار بى اندك، از و خيزد، مى خرد از كالن كه ماند، نخواهم تفاوت بى كالن،
*** 
 خواهم نيز تفاوت در شك بى و گريستم، تفاوت در زيستم، تفاوت در يافتم، تولد تفاوت در من

 بزيم؟ تفاوت بى چگونه پس مرد،
 به سوگند حقيرتان، و سرد هاى خانه به سوگند سوگند، هاتان زخم به سوگند، هاتان رنج به

 تان، كودكان  
 شوند، مى شاد نانى تكه به كه

 .زيست نخواهم تفاوت بى هرگز من پاكتان، آرزوهاى به سوگند
*** 

  



 رنج نامه ی هجران -سه

 
 خويش، تنگ   عمق   در ها ره د شد، سنگين ها سنگ پيچيد، درهم كوه خشكيد، ساران چشمه
 .رفتند فرو دزدانه
 .خشكيد نگاهى در خاور، خورشيد   چشمه گوئى، تركيد، آسمان جنبيدند، ابرها
 وحشت زوزه در شد محو چمن، هزاران   آواى   و شد، ريزان برگ شد، خزان روئيد، قارچها
 .جالدان زاى

 چشم به را جوانى مرگ   زندگى، در من، و سبز، هاى كشته از گشت پشته همه زمين،
 .ديدم خويش
*** 

 !من ديرينه آشناى  
 به روستايى، كودك و دوردست، هاى دهكده سراشيب در شد گم نان بوى رفتى، تو وقتى
 و تخم آرزوى   در ميهن، پرحاصل   كشتزار   و ماند، گريان هميشه، و هنوز چون نان، بهانه
 .شد ماران گاه خفيه و ماند، بدل حسرت شيار،
 خيره هراسان، و ترسان صيادان، دامان   در افتاده آهوى   بسان   من، ميهن ساله هزاران دهقان
 .موعود مبهم   انتظار   در آسمان، بر شد
 و سرمايه غارت شد، داغ تر، گرم دود، و آهن وقفهء بى تصادم   در شهر، مسموم   هياهوى   در
 .سود

 !من جاودانه
 علم   در عالمان، خنديدند، مستانه ناكسان، باليدند، خويش جهل بر جاهالن، رفتى، تو وقتى

 .ماندند گل، در خرى چون خويش،
 ... آه عاشقانت، اما
 چون كه آنان كوشيدند، مردانه راهت، در كه آنان نوشيدند، الجرعه را عشق جام   كه آنان

 .پوشيدند جانانه را، رزمت خونين   جوشن   شوريدند، باك بى شمعت، گرد در اى پروانه
 خسرو   بسان   ميدان، حيدر   بسان   جوشيدند، ترديد، اى ذره بى تاريخ، جوشان   چشمة تك چونان
 .خروشيدند مردان،
*** 
 !تار هاى شب يگانه آرزوى  ! آى
 !غبار بى خورشيد! آى
 !كنار بى درياى! آى

 .است شده تر سوزناك كودكان، گاهواره بر مادران، شبانه زمزمه كه بازآى،
 !بازآى
 .است َصرَصر بادهاى   غارتگر   دستان   اسير   ات، كرانه سبز   جنگل   كه

 !بازآى
 .بنشان را حيات سبز بذر مان، خورده شيار قلبهاى در و

 !بازآى
 .بستند يخ هجران زمستان   در زندگى، بهار   رنگارنگ   هاى   پروانه كه

 .افراشتند قد متعفن هاى سردابه از يخين، هاى تنديس
 خواهند، مى مرده را ها زنده خواهند، مى تنگ را مان قلب خواهند، مى ننگ را مان نام

 .خواهند مى خورده شالق را ها مرده
 !باد نثارت مادران شبانه مرواى  ... ! آى



 !بازآى
 گوست؟ پاسخ تو، جز كس، چه را، ها نرسيده نان به تره فرياد كه

 !بازآى
 .ايم درمانده ما كه
 بگرييم؟ يار كدامين سوك   در
 بناليم؟ بردار، عاشق   كدامين هجر   در
 راغ؟ كدامين در
 بخوانيم؟ باغ كدامين در

 .جاويدند كه پندارند مى ابلهانه فتح، باده از سرمست ناكسان  
 .خواهند مى بسيار من ز خواهند، مى انكار من ز نيرنگ، و خدعه دوصد با كنون،
 هزاران با مرا عار، بى مرا رنجور، مرا خواهند، مى يار بى ترا خواهند، مى بيمار مرا

 آرزو،
 گفتگو، هيچ بى آه

 .خواهند مى بردار
 .خواهند مى گور در ترا شور، بى ترا مهجور، ترا
 دستان، رستم   بسان   پيكر، بر زخم   هزاران صد با ترا
 بدمستان، خوان هفت از است بگذشته كه
 .خواهند مى شغاد حيله چاه   به

 !بازآى كنون
 .است انتظار اندر دل، است، شمار از افزون غم، است، قرار بى جان، كه

 !بازآى
 !من يگانه آرزوى! آى

 !من ديرينهء
 !من جاودانهء

*** 
  



 بر مرداب تن نیلوفر اندیشه مى روید -چهار

 

 بى و تن روئين چاالك، و چابك انديشه ليك است، زخمى و خسته تن است، غريبى روزگار
 .فرهاد شيرينگونه شور با حداد، چرمينه پرچم با بيداد، خاره روى در تازد مى باك،
*** 
 .زدهاند ها حلقه حيله، طناب بر
 .ها وصله يوسف، دريده و چاك چاك پيرهن بر

 .گردد مى تلقى زائد وجودى ماه شود، مى انكار خورشيد
 .پاشند مى شب رنگ ها، ستاره بر مشت مشت پرستان شب
 .است شمار بى هاى زخم تنم بر
*** 
 مگس پر از تان انديشه كه شمايانى اى كار، دشمن ژاژخايان اى آزار، مردمى بدسگاالن اى

 .بينيد مى حشرات شكوه در را عظمت اوج و رود، نمى فراتر
 .شد نخواهد عيشتان بساط هايم زخم هرگز
 .منست ديرين سوز هايم زخم منست، اقتدار نشان هايم زخم
 كز پا، به نور بزمگه شود تا خواهم، مى تر زخم را ها زخم خواهم، مى ور شعله را ها زخم

 .فردا جهاند به يلدا، بلند   و پست تيرگى دل كز گنبدپيما، آذر بركشد يكجا، شرارش
*** 

  



  هدیه -پنج

 
 !من يگانه
 تو با زبان يك و داشت، خواهم نگاه تو بر چشم دو بازگردم، هايم انديشه تبعيد از روزى اگر
 .گفت خواهم سخن
 من، معشوق را، ام نهاده ماه طبق بر هاى   زخم
 هاى گل چون ام، نگاشته هجران سياه رنگ تلخ با هايم، ياخته چرم پهنه بر كه را، شعرهايم و

 دوردست، هاى قله وحشى
 آرزوهايم، وزن هم
 .داد خواهم هديه تو به

 از نفرت و را مردان پايمردى شاد ياد را، ام شده مشت هاى كينه گل ترا، داد خواهم هديه
 .را فرومايگان خوارى
*** 
 بازگردم، هايم انديشه تبعيد از روزى اگر

 .بست خواهم افشانت و سياه موهاى بر روبانى، چون را، زندگيم كمان رنگين
 در را، قلبم سوزان خورشيد و آويخت، خواهم مدالى چون ات سينه بر را، جوانيم آسمان ستاره
 نهاد، خواهم اقتدارت مدار
 .بازگردم هايم انديشه تبعيد از روزى اگر
*** 

  



 اخگران اسفند -شش

 

 !پاك بذرهاى برزگر اى
 !خاك بسيط كشتكار اى
 !مغاك در جاويد زندهء اى

 .نساختم خويش تنهايى با گاه هيچ شناختم، را تو كه آنزمان
 انديشه جاودانى فروغ از خورشيد مائى، ذهن كومه روشن چراغ تو رنجهائى، رمز گنج تو

 .درغلتيد غرب سياه چاه به هايت،
 گل نهفت   در زمين و زد، زانو زمين تيرهء خاك بر افكارت، جاذبه سنگينى در آسمان

 .شد خوار آرزويت
 !آشكار پنهان اى

 .داشت نخواهم پنهان قلبم خانه صندوق در هرگز را يادت
 .ديوار بر نعش چون خشكيده گرفت، نخواهم قاب در را يادت
 ناگوار، اتفاق يك چون يا

 مبادا، روز يك براى
 .نگاشت نخواهم خاطراتم دفتر در

 .دفترهايشان سپيد اوراق البالى در كودكان، مدرسه كيف در روز، هر نهم مى را يادت
 شمشاد، قامت بلنداى در باد، عاشقانه ترنم در را، يادت نهم مى سرخ، گل هاى گلبرگ چون
 جنگالن آزادگى در ها، شقايق خونين جام در گياه، و گل هر انعطاف در نگاه، هر نى نى در

 .تذرو هر شورانگيز پرش در سرو،
 مادرى، ذهن در را، يادت كنم مى زمزمه

 است، سپرده خاك به آلود خون را اش چگرگوشه كه
 دخترى، آن خلوت در
 .ريخت حساب بى هاى اشك فراقت در كه

 خاموش و خلوت برزن و كوى در گردى دوره چون نهم، مى زندگيم بار كوله در را، يادت
 .گرفته غم روستاهاى

 .شهرها انسانى تمركز در را، يادت دهم مى آواز
 شاليكار، دختران جمعى دسته آواز در كنم مى منفجر
 اند، رفته فرو گل در زانو تا كه
 چادرنشين ايالت حقير و سرد كومه در جنوب، نفتى گنبدهاى در شمال، ذغال سياه معادن در

 .شرق پوشش و برگ بى صحارى در غرب،
 را، يادت
 بى انعكاس در ها، خانه زنگ هاى كابل بر شهر، ديوارهاى فراز بر رويانم مى پيچكى، چون
 .ها آينه وقفه
 را، يادت
 .خواب از برجهانَدم تا آب، چون زنم مى چهره بر پگاه هر
 يادت، آينه در روز هر و روز، هر نهم مى خويش طعام سفره بر نان، گرده چون را يادت

 .كنم مى شانه را معشوقم بلند گيسوان
 .دهم مى سراب رمز دهم، مى آب را دشت تشنگان دهم، مى آب من
 .دهم مى جواب تو با را، آواره بلبل من را، خانه بى عاشق من
 .دهم مى تاب تو با هم را گهواره   كودك من را، وار د گنبد من



*** 
 !شو روان من در
 .ام نفروخته قلب بر ام، دوخته زبان بر ام، گرفته خون عروق در
 !بخواه مرا بخواه، مرا تباه، خزان اين در سياه، شبان اين در راه، دليل اى ماه، اى
*** 

  



 اکتبر -هفت

 
 .يار زمانش پندار، مادرى را زمين
 .قرار بنهادند اى، نوباوه بهر ز دلدار، دو اين بسيار، هاى سال
 .جان به خواست را آنچه تن، به داشت را آنچه نمود، سقط زمين كه بود ايام حادثه بد از
 .نشكست پيمان باز نگسست، پيوند باز
 .سنگين بس اى نطفه زمان، بست اش نطفه زمين، پيچيد باز دوران، اين در ليك
 سياه، گشت آسمان رنگين، شد ها خاك طوفان، شد بادها غران، شد ها توپ مادر، فغان وز
 .ربود ُجنگ خلوتش آلود، خاك اش چهره نمود، تيره اش آبى
 ورا كه جهان، به آمد طفلى زائيد، ميهن مام خون، و وحشت اين در و درد، و زايش اين در و
 به درخشيد خورشيد، چو كه زمين، مرداب به بنشست نيلوفر، چون كه اكتبر، نهادند نام

 .زمان سيماى
 .يافتند ره گمرهان فغان، و بيداد تيره شب در
 .يافتند مه دالن بى هجران، سياه زمستان در
 ستر و پرده رسيد، اكتبر آرى عود، بسوزيدش كه موعود، بيامد كه شد، هلهله جهان در
 .دريد

 !زنيد خنده عاشقان
 .رسيد خوشبختى گاه رميد، بيداد و جهل كنيد، راز اين محرم ها دل كنيد، ساز سازها
 ! اكتبر آى
 درود، تو بر ما ز
 !اكتبر آى
 .سالم تو بر ما ز

*** 
  



 وعده دیدار -هشت

 

 .آسمان در دارم ديدار وعدهء ستارگان، با غروب، هنگامه در روز، انتهاى در
 اختران، گل بشكفد تا زنم، مى شخم را شبزده آسمان   زمين   نگاهم، خيش با شب، هر من

 .بويم مى هايم چشم با را نورشان شب،
 .نيام از كشد برمى شعاع تيغ زبرجد، روشن فانوس كه ها، ستاره گل شود مى پرپر آنگاه و

 .فام سرخ شود مى فلق كه ريزد، مى اختران خون گوئى گريزد، مى شب
 !نهادى پوالدين بستر چشمانم برابر در آنكه اى
 !خواهى مى ستاره بى را ذهنم آسمان آنكه اى
 .ستارگان با دارم ديدار وعدهء آسمان، در شب هر من،

*** 
 بمباران -نه

 .زنند مى جار را شب حاكميت ها زنجره است، چيره سكوت است، تيره شبى
 چشمك دور، از و اند، چسبيده آسمان متن بر ها ستاره دشت، حصار بى هاى كوچه شب   در
 اش، دزدانه نشينى شب در انتظار، پرچين آنسوى از اى دلداده چون آرام، و آهسته زنند مى
 .پنهان برد مى معشوق ز دل
 فردايش مشق نويسد مى كوچك، مدادى با دختركى حقير، اى خانه در شب، قيرگون حياط در
 .سوزد مى پدر رنج با كه چراغى، نور سايه بزير را،

 را، فردايش مشق خود، با دخترك كند، مى زمزمه آهسته
 » دارم دوست را ها ستاره من زيباست، ستاره... «

 و مرگ تخم آتشين، دمى و مزاج با آهنين، پيكرى و پر با مرغى ديو شب، ديوالخ از ناگهان
 .نهد مى زمين جاذبه جذاب دامن در تخريب،

 .خروار خروار افالك، بر خاك آتشفشان و آوار قفايش در انفجار، ديوك آنك،
 آسمان بر ها ستاره است، مرده شب روشن چراغ است، خفته فردايش مشق سياه بر دخترك
 بلند پرچين آنسوى از اى دلداده چون آرام، و خسته زنند، مى چشمك دور از و اند، چسبيده
 .شب
*** 

  



 دیار آشنا -ده

 
 چون زند مى موج سرم، فراز بر آسمان در تنها، و يكه دارد، آشنا نشانى كه زيبا، پرندهاى

 .دريا
 .جدا است ساخته من ز را او ارتفاع، تنها و

 شايد،
 از توسكا، هاى نهالستان ميان از آرام، و كوچك بركهاى كز است، مهاجرى پرنده شايد،

 آتشين، گوى اين آفتاب، كه آنجا شمال، آبى سبز سواحل از من، بسوى است پرگشاده زادگاهم،
 ققنوسى، چون آنگاه، و پگاه، در آورد مى رستاخيز سمندر چون خزر، الجوردى طشت از
 .آرام نشيند مى خويش آتش در
 .است سپرده نسيان به را انتظار خاك، گاه وعده در باران، كه آنجا
 دستت چوب حتى و شوند، مى سبز خويش شبانه استراحت در كودكان، چوبى اسبان كه آنجا
 .شد خواهد سبز بكارى، را

 .مانند نمى برگ و گل بى ها پروانه هيچگاه شود، نمى يائسه هيچگاه خاك، كه همآنجا
 .ام بارانى ياران از است آورده پيامى آنجا، از شايد
*** 
 مبهوت زندان، ساختمانهاى   بيمارگونه   تراكم ناهنجار   سكوت هياهوى در گردند، مى ها چشم
 .است گشته
*** 
 ديد، نخواهد مرا
 ديد، نخواهد مرا
 رزم چوشن گوئى سلولم، هاى دريچه تن بر اند، گرفته خود در مرا تنگ حصارهاى زيرا

 .است گشته پنهان زيبايش، چشمان از تنم، بر نور انعكاس سان، بدين و اند، پوشانده
*** 

  



 پیغام -یازده
 میهنم كودكان به تقدیم

 
 .سالم تو بر ابتدا فرجام، بگويم كه نورسته، گل اى پيغام، يك دارمت

 .كالم دو اينك بشنو رزمان، هم و من از
 .كنم يافت اش مايه من، با باشى تو گر كنم، بافت َرَسنى

 .پنبه نكنندش بيدادگران، كه تا زنده، تاروپودش
 بزند گل، آزادى بهر دار، به دار بكشد آن، به حلقه بزند كهن، تدبير تار زمان، بهر اى هديه
 .فرار غير كند تا خار، به سنگ
 باد تو عمر خزر، درياى همچو همراز، گل با باش يار، به جفت برسد خوش، ميالدت كه اى

 .دراز

*** 
  



 معشوق -دوازده

 
 و رنج هر پس   ستم، و بيداد پس   كمند، و بند هر پس   بلند، هاى سال پس   را، او شناسم مى
 .محن
 كه چنگ، بر هستى زخمهء زند مى تدبير، هزاران به آهنگ، نوازد مى پير، نوازندة چون

 .باران ببارد كه زهره، برقصد
 .نور ميوه دهد كه سبز، دارد مزرعى
 .بلور طشت نثرش، بلند، ميناى   گنبد   شعرش،

 .ديجور شب   هر شكافد مى نور، تيغش دود، بى آتشش صاف، آسمانش گرم، دارد اى خانه
 .پرشور راهيانش دور، راهش
 .خواند مى ُمل پنهانى نقش داند، بلبل شيدايى   راز
 .پيگير هدايت، به شكر، حالوت، به شير، چون صالبت، به

 بدرد آب، پودش نهد، كه نور، تارش زند، كه كوير، عريان تن براى   از سبز، بافد اى جامه
 .سراب و خواب پيرهن
 .است انبوه اش بيشه
 .است كوه شب سر به سر
 بشتاب، گشايد بال طرف، يك بجاست، ققنوس آتش   طرف يك بپاست، سيمرغ خانه طرف يك
هان چون مهتاب، فشاند نور طرف، يك  مرغ   زند نغمه ميان وان بار، به است بنشسته گل م 

 .قرار عشاق ز ببردست معشوق يعنى، بيكار، هزاران ز تن يك نيست هزار،
 به پيوند زدمش پيمان، يك با ليك، عنوان، فراوان با بلند، هاى سال پس   را، او شناسم مى

 .جهان و جان بنهم جان،
 .است من درد آتشش، است، من قلب اش، خانه را، او شناسم مى
*** 

  



 قو خورشید را انتظار می کشد -سیزده
 – زن جهانى روز مارس ٨ - بمناسبت

 

 زيبائى را، ات عاشقانه نگاه را، خونت چون هاى اشك را، گلگونت لطافت كردند، انكار ترا
 .را ات شاعرانه
ل آرزويت هاى دريچه بر ساختند، كوتاه را هايت خانه سقف  ات خانه آسمان   و گرفتند، گ 
 .كشيدى مى انتظار را خورشيد تو و بود، ابرى هماره
*** 

 ات، خانه خلوت حياط در نهادند، اى باغچه را دنيايت
 بود، شده محصور...  تنهايى غمين پرچين با كه
 پايان بى هاى قصه و را، ها رنج و را، شيرينت و خاموش زبان و كاشتى، را خونينت قلب  

 .كشيدى مى انتظار دردمندانه را خورشيد تو و را، ها حقارت
*** 

 راند، حكم تو بر آسمان
 هايش، باران كثرت به
 .خواند نيمه ترا و

 .ناميد حقير انسانى ترا و شوريد، تو بر زمين
 .راندند حكم تو بر توأمان محكومان، و حاكمان

 راندند حكم تو بر همسرانت
 .بودى دردهايشان مرهم تو، و

 راندند حكم تو بر عاشقانت
 كردند، مى تمنا را دستانت نوازش كه آنانى

 راندند حكم تو بر فرزندانت
 .مكيدند مى حيات شيره هايت پستان از ديروز كه آنانى هم
 .گواه خورشيد و ماه و بود، گواه آسمان و
 .را خورشيد مظهر كردى مى نگاه دردمندانه و نگفتى، هيچ تو و پيچاندند، حرير در ترا
 .كردى مى نگاه و نگفتى، هيچ تو و خواستند، سرير در را تو
 مى نگاه هم باز و نگفتى، هيچ تو و آويختند، ها خانه سرد ديوار بر رنگين، تابلويى چون ترا

 .كردى
*** 
 .كردند خوار ترا كردند، دار بر مرا اگر
 .نياموختند لبخند هرگز ترا گرفتند، لبانم از را لبخند اگر
 .نخواستند پرنده هرگز ترا شكستند، مرا هاى بال اگر
 .خورشيد دردآور و دراز انتظار در شكيبا، زيستى تو و زيستم، من
*** 

  



 به آنکس که به او مى اندیشم -چهارده

 

 !من محبوب
 ها، خاطره تنگ روزن بر حريصانه، را نگاهم
 شود، مى تنگتر روز هر كه
 .دوزم مى
 كوهها، بلند كاكل   در بلند، شب يك فروافتادن   تند   سراشيب   در دور، هاى   افق رنگ   در
 خورشيد، زمينى   آشيانهء اولين و دمانند، سپيده تماشاگر   اولين كه
 ترا پيوسته رود، جارى   روند   در ايثار، سراپا خاك   تن   با تكرار، تحفهء گسست   بى پيوست   در
 .پويم مى
*** 
 :گويم مى خود با گاه
 » ماند؟ خواهد بسته هميشه براى در، اين
 شد؟ نخواهد گشوده هيچگاه و
 گشت؟ خواهد عقيم سنگين، برف   اين انجماد   در زمين، هاى   ياخته و

 اند؟ اندوخته ابدى اى توشه زمين، تيره و نمناك دهليز   در مورچگان مگر
 به خود، ذهن بلند   حجم   در را، حيات سبز   پوشش   توسكا، برهنة درختان اگر...  آه

 !بسپرند جاويد نسيان
 !بماند كار از الدوام على ها، خانه فرق   بر شده علم دودكش   و

 بخشم؟ التيام مرهم كدامين با را، دردهايم را، هايم زخم
 كشم؟ بند در كمند كدامين با را، نزديك و دور آرزوهاى   سركش   سمند  

 بپاشم؟ را مردگان سرد   خاكستر درونم، جانسوز   آتش بر چگونه
 بخوانم؟ كه براى را، دلم خلوت هاى زمزمه و را، هايم ترانه
 بخوانم كه براى را، هايم ترانه ؟«

*** 
 !من محبوب! نه

 خواهد الباب ق د زمان، گمان، بى كه بدان، نيز تو را، اين ام آموخته من، نبود، چنين هرگز
 عاشقانه را آسمان انحناى   گرم، لبخندى با خورشيد و گشود، خواهد را در فاتحانه تاريخ كرد،
 .گذاشت خواهد هايمان زخم بر سبز، مرهمى بهار، آنگاه و پيمود، خواهد
*** 

  



 تولدى دیگر  -پانزده

 
 !من يگانهء

 خاك بوى هرازگاهى، باد است، تالقى در آن با روز هر نگاهت كه زيم، مى كوهى جوار در
 .نيز را تنت سبز بوى و آورد، مى ارمغان به برايم را خورده باران
 .آورم مى خاطر به را ات تنهايى بينم، مى را ماه سلولم، پنجرهء شيار از وقتى شب
 :گويم مى خود با
 » تنهاست معشوقم چون نيز ماه...  آه «
 نوازش و نهادى، مى برهم آرام كه چشمانت، و افتم، مى ات گونه شبق موهاى ياد به آنگاه، و

 .خواند مى فرا خويش بسوى مرا عاشقانه كه لبانت، و مهربانت، دستان
 .زند مى خيمه دلم بر جانكاه دردى افتد، مى طبش به قلبم

 تمام چابكى با بغض ماند، مى خيره ماه بر نگاهم كوبد، مى طبل بر سينهام در طبالى گويى
 نمى يارى مرا پاهايم شوند، مى متشنج عضالتم افتد، مى شماره به نفس بندد، مى را نفس راه

 چاهى از گوئى رسد، مى بگوش ضجهاى است، ناتوان تن افتد، مى دوران به سر دهند،
 :عميق
 » است، غريبى غم

 و بخزم، سوراخى در بويناك، مارى چو بگذاريد كنيد، رها مرا جانم، نيمه ناتوانم،
 .بيابم لجنزارها در را خويش حصهء
 نمى است، خويش فريبكارى در اعصاب است، گسسته عضالتم با را پيوندش نيرو
 كجا؟ تا كى؟ تا توانم،

 است راه بى راهمان درمان، بى دردمان است، راه در مرگمان است، كوتاه عمرمان «.
 مى شعله اخگرى جهد، مى برقى بنگ، و ننگ هياهوى در مرگ، و درد كشاكش در ناگاه به

 .شود مى خاكستر نگاهى در تن و زند،
 .دارد كف بر خونين علمى كند، مى رستاخيز سمندرى چون عشق
 تكرار، بى راند، مى را فرمانش يگانه
 » بتازيد! بيائيد! «
 .ميدان شود مى خالى و برق چون زند مى جستى و

*** 
 كه است اشكى نبرد، اين حاصل و سرد، نشيند مى پيشانيم بر عرقى تابد، مى همچنان ماه
 ]مرا دان مي. [دانم مى مولود كنون چشمانم، در زند مى حلقه
*** 

  



 گریز
 
 .بس مرا نگاهت يك اي، گريخته چابكانه نگاهم، منظر از زيبا، غزالي چون آنكه اي
 مي كودكي گونه كز اشكي نرمي به زندگيم، كشتگاه بر گذشتي، باد چون درنگ، لحظه آن در

 .سياه و تيره شب يك در برقي تندي به چكد،
 مي رميده ترا ناميمون، وحوش چنگال جنگل از تيزپايم، غزال اي خواهم مي گريزان ترا

 .آزار دل و بار نفرت مرداب از خواهم،
 در را مغزها و كار، در را ها دست كه سان همان به خواهم، مي بارور را ها رحم من

 .مدام انديشه
 .ام نهاده خود در صيادي خوي ني ام، بوده صياد نه
 .بگريز بگريز، گريزپايم، غزال اي پس
*** 

  



 بگذرد زمان بگذار
 

 !من مهربان
 تماشا به را روزگار گردش انتظارت، در است ديرى و غريبم، غيبتت غربت هياهوى در

 .محتاجم چيز يك به تنها شدن، خوشبخت براى اكنون و ام، نشسته
 !من يگانهء
رد به اى پروانه چون سنگينش، عظمت با زمين بگذار بگذرد، زمان بگذار  و بگردد، آفتاب گ 
 بدرآيد، بلند شب اين دامن از روز
 .هست پايانى را شب
 باد، رهگذر در گندم سبز هاى خوشه بگذار بوزد، علفزارها بر شمار، بى بادهاى بگذار
 چاك چاك سينه باران، سوگ در ها دشت بگذار بنشيند، بار به را طالئى و زرد هاى سنبله
 .بگذار كنند،
 هرگز اما خواند، خواهيم سوز با را سرودهامان داد، خواهيم پرورش دلهامان بر درد

 .شد نخواهيم خاموش
 !من محبوب آرى
 محتاجم، زمان به اكنون و ام، نشسته تماشا به را روزگار گردش انتظارت، در است ديرى
 .محتاجم زمان به شدن، خوشبخت براى
*** 

  



 غزل
 
 .راهم كند باز تا دستاني، رستم تو آهم، از پر سينه يك. چاهم در بيژن من
 .كاهم بر كه است كوهي هجرانت، سنگيني خواهم، ترا ماه اي شب، سياه چاه در
 .چاهم سر بر بنشين لطف، سر ز دست يك
 .ماهم كند جلوه تا شو، بر سيه ابر اي
 .شاهم دايره بر برگرد، قمر ماه اي
 .درگاهم بنده من خواني، گر و داني گر خواهم، هوا پاك من تو، هواي و حال در
*** 

 اسفند غزل
 – ٦٢ اسفند شهید ١٠ - یاد به

 !آوريد ياد را درد ُكشتگان سوگواران،
 !آوريد ياد را مرد عاشقان ورزان، عشق
 !آوريد ياد را شهد نشان آن كامان، تلخ جانانتان، فرقت در كامتان، گشته زهر
 !آوريد ياد را درد مرهم فكاران، دل تن، دشت بر دمد الله چون زخم هزاران گر
 !كمين در نشسته دشمن كين، ز كن پر ها قلب

 !آوريد ياد را راه راهيان رهنوردان،
 !آوريد ياد را رعد زبان قراران، بي يار، هجران در خاموش مشو عاشق، توئي گر
 !آوريد ياد را عهد زمان، اين هزاران، با رزان، خون شد گلگونه خزان، فصل شد به گر
 !آوريد ياد را جعد گيسوان نشينان، هم گردد، كام بر آسمان گردد، جام در ها باده
 !آوريد ياد را سرد پيكران رفيقان، اي بامتان، بر نشست بر همائي مرغ زمان آن
*** 

 رباعي
 چند يك نهاديم دار غم دل بر ها داغ
 چند يك نهاديم بيمار تن بر ها زخم
 نهان اسرار   پرده شود چاك تا

 چند يك نهاديم اسرار سر در رازها
*** 

 قطعات
 كاروان

 يك صبا، اي. است پنهان تن خاكستر در دل، آتش و است، گذشته من بر كاروان ديگر...  آه
 .بگذر بينوا من بر ره

 فریاد
 مي طعم شيرين و تازد، مي شبديز بر پرويز ياد، از است رفته فرهاد فرياد، بيدالن فرياد،
 .بازد

 تغییر
 بلورين درخت پي در فصل، رنگ چهار دان جامه در داشت، بهاران شيوه نگاهم در آنكه

 .است زمستان
*** 


