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1984 

 

 دیگر هیچ کبوتری پیام آور صلح نیست،

 هیچ پرستویی مژده ی بهار را نمی آورد

 و هیچ قاصدکی پیام محبوب را در گوشم زمزمه نمی کند.

 جهان خالی ست از فرشتگان مهربان، از برکت،

 از شفا، از ندای روح القدس، از معجزه ها و شکوفه ها!

 بد کهنه می پیچد با ضرباهنگ شمارش سکّه هاتنها نوحه خش دار کاهنان است که در معا

 و سوت تازیانه هایی که هوا را می شکافند تا برتن نوجوانان گناهکار فرود آیند!

 این هزاره یخبندان را مگر با استکان های پیاپی عرق و عرق تن روسپیان تاب بیاوریم!

  



 بسط تجربه ی نبوی

 

  روح القدس از مسلخ بازمی گردد

    ری از شعرهای دردآلود بی وزنبا کوله با 

   با انبانی از حنجره های خون آلود

 "!بخوان"بغض در گلو در گوشم می خواند : 

  



 جراحی جنگ، شعر،

 

 یاد گرفتم که شعر ابزار جنگ است نه مقدمه ی عشقبازی

 یاد گرفتم که دردهایی هستند که تنها با جراحی التیام می یابند

 بکارم در دل هایی که معنای جنگ و جراحی را می دانند یاد گرفتم که شعرهایم را

  



 سرنوشت شاعرانه

 

 شاعران درباری می میرند و در آرامگاه های فیروزه و عقیق دفن می شوند

 شاعران سلحشور می میرند و در قلب آیندگان جوانه می زنند

 "وارتان سخن نگفت"

  



 هوس قمار دیگر

 

 !ما همرزمان سیزده نبرد نافرجامیم

 هر بار می بازیم خون و تن و خاک را

 هر بار می روییم در یاخته های سبزترین گیاهان خاک

 در خنده های شادترین کودکان زمین!

  



 این شهر گیج-این دماوند

 

  این دماوند است 

  جوالنگاه افسانه ای سیمرغ 

 هم آرش از فرازش تیر می اندازد

  هم ضحاک در آن به زنجیر کشیده می شود 

  م زال در آن بلعیده می شود ه

  هم پشت دود شهر گیج، گم می شود 

  شهری که آرش را از ضحاک بازنمی شناسد! 

  



 یهودا گربه، روح القدس،

 

  من نشسته ام 

   بازنشسته ام 

   دست شسته ام 

ا زخم های جهان را وزهراز عشق، از ایمان، از باور، از یقین، از روح القدسی که شب ها بر بالینم قصه می بافد و 

  پشت گل های کاغذی پنهان می کند! 

  من نشسته ام 

  به زندگی نشسته ام 

  به قهوه خانه ها، به قهوه ها، به گربه ها، به نان و شراب شام آخر

  شرابی به سالمتی یهودا 

  یهودایی به وسعت یک امت!

  



 !هستیم

 

 هستیم

 همچون آتشی که در چوب پنهان است

  ی که در ابرهمچون باران

 آوایی که در دهل

 تکراری که در تاریخ!

 منتظر باش

 خواهیم سوزاند،خواهیم بارید،خواهیم غرّید!

  



 !کماندار بی دست

 

 بازوی من شو! پیکان من شو،کمان من شو، هم پیمان،

 این سیزدهمین تناسخی است که من با رسالت آرش بر دوش، بی دست زاده می شوم!

  



 شکوه

 

 تو را من آری گفتم "ربِّکُماَلَسَت بِ"

 مرا اهریمن پاسخ گفت؟! "اَمَّن یُجیب"چرا 

  



 زایمان

 

 تمام این شهر را باردار خواهم کرد

 از فریادهای سقط شده ی دخترکان در بند

 که بکارت شان

 غنیمت جالد شد

  



 زخم ها

 

 بدنم را کاوید، کنجکاوانه

 در جستجوی سرچشمه ی خونی که بند نمی آمد

 واهد کرد طبیب هرگزباور نخ

 است شاعرانی ی تازیانه های زخم از خونی که باال می آورم

 که خونی در تنشان نمانده برای خونریزی

  



 شب تو/صبح جالد

 

 سی سال است که هر شب

 خواب می بینی سیاهچالی را که در آن

 تا سپیده دم از بیم شلیک های سحرگاهان

 خواب به چشمانت نمی آمد

 آن جالدسی سال است که 

 هر شب خواب بهشت را می بیند و صبحش با غسل جنابت آغاز می شود!

  



 غسل جنابت

 

  را آتشکده این بیا به زبانه های آتش بسپاریم کاهنان بی ایمان

 آسمان در انتظار معجزه ی دستان و داس های ماست

 !باران که ببارد زمین غسل خواهد کرد،از جنابت این محراب های بی خدا

  



 ب نوروزیخوا

 

 خواب می بینم که بهار در راه است

 خواب می بینم خورشید خندان است

 خواب می بینم که آب به هامون بازگشته، آتش به تفتان

 !خواب می بینم رویش دستانمان را

  



 1032پرواز شماره 

 

 زمینگیر شدنم از ریشه ها آب نمی خورد

 این خاک دیگر برای هیچ ریشه ای آب ندارد

 !خیر دارد بازپرواز تا

  



 شراب انداختیم

 

 بسیار کوشیدند که آیین زندگی براندازند

 و بر گور این قبیله جام پر سازند از دکل های نفت

 تاریخ اما روایت خواهد کرد که در تمام خانه های قبیله شراب انداختیم

 و پیشاپیش بر خاکستر ضحاک و مارهایش رقصیدیم

  



 کاله و کبوتر

 

 که افسون زده ی این شعبده شودحیف از نگاه تو 

 !از کاله چرکین این شعبده باز مست، کبوتری بال نخواهد گشود

  



 زیر گنبد کبود

 

 این برکه ماهی سیاهِ  کوچولو می خواهد

 یی سرخ بر زبان "نه"با 

 و خنجری بر میان

 !نه شنگول، نه منگول، نه حبه ی شیرین انگور

  



 رویایی دارم

 

 !تفتان بیدار خواهد شد

 !و به جای بخار، گدازه خواهد پراکند

 هیرمند باز طغیان خواهد کرد، و بنی عباس را تا دجله عقب خواهد راند

 من خواب دیده ام که پرچم سربداران در باشتین به اهتزاز است

های دماوند  من خواب دیده ام که مادران، خود* گردآفرید پوشیده اند و ضحاک را می جویند، که به روزنه

 !یختهگر

 !باز بهمن فرو خواهد آمد، باز

  



 جزیره ی مجنون

 

 چرت می زدم در صف گوشت کوپنی

 !ارشاد می کردند "تابوت توبه"روزی که تو را در 

 کارت های صد آفرینم را می شمردم

 !وقتی تو جریمه ی خواب های کودکانه مرا می پرداختی

 انقالب ریخته ام نیستی که ببینی تمام کوپن هایم را در جویِ آب خیابان

 و پشت کارت های صد آفرینم برای خودم جریمه صادر کرده ام

 !من اینک به نام تو خود را به جزیره ی مجنون تبعید کرده ام

  



 سالم بر روزگار نو

 

 !خواهیم تراشید بتی دیگر

 این بار از چوب به جای سنگ

 !این بار آوازخوان و رقصان

 !و این بار خردمند و خردپذیر

 !دت مبارک خدای روزگار نوتول

  



 همراه شو عزیز

 

 همراه شو برادر

 مگذار تمام تبرها بر دوش ابراهیم خسته باشند

 !خواهد می ابراهیم قبیله یک  این بتکده ی کهنسال

  



 بتکده

 

 !بیا بتی نو بتراشیم

  بت کهنه ی خانه ی ما را

 موریانه ها از درون خورده اند

 !ی کنددیگر هیچ دعایی را مستجاب نم

  



 خواهی آمد؟

 

 من به انتظار نشسته ام

 !نه به انتظار خدا

 !نه به انتظار اجابت

 !نه به انتظار بازگشت مسیح یا ظهور سوشیانت

 !من بیداری تو را انتظار می کشم، هر شنبه صبح

  



 !آنفلوآنزای آفتاب پرست ها

 

 !اینجا شهر آفتاب پرست های گیج است

 !ا همیشه سیاه پوشندهر روز رنگ عوض می کنند امّ

 !و در هیچ بهاری همرنگ سبزینه نمی شوند

  



 تنگسیر

 

 گاهی باید با گربه ها حرف زد

 و به کفشدوزک ها خیره ماند

 !بی مرد می کشد ما را "تنگسیر"وگرنه غم این 

  



 دمی که سکوت کردیم

 

  جوخه ی اعدام رفت و ما

 !جا مانده از تیر خالص

 کنیمتا صور اسرافیل باید جان ب

 !به تاوان دمی که سکوت کردیم

  



 این پرچم ها

 

 ابوذر در ربذه

 مروان بر منبر

 !کاش این پرچم های سیاه از آنِ سپاه ابومسلم بودند

  



 !این یک شعر نیست

 

 این یک شعر نیست

  این یک انفجار است

 دیدهایی که مروان دز"واو"عجب دارم از سیاه پوشانی که نمی پرسند از سرنوشت ابوذر و 

 عجب دارم از آیه های مخنّثی که کتاب و میزان و حدید را گم کرده اند

ی به مچ دارد میلیون 500عجب دارم از کارگری که شب با دست خالی به خانه برمی گردد و دستی را که ساعت 

 !نمی شکند

  



 !وَالعادیاتُ ضَبحا

 

 کاش می شد تنها به زبان انجیر و زیتون سخن گفت 

 ا پاس داشتو حرمت آشتی ر

 کاش می شد سرود شادی خواند و جز برای رقص بر دهل نکوبید

  !این تیردان باریست که عشق بر دوش خسته ی من نهاده

 این تیرها را به خون دل می آالیم

  !پس آنگاه قلب سکوت سیاه را نشانه می گیرم

  



 !سَیَضحَک

 

 گندم ها جیغ نمی زنند 

 !دانه ها در سکوت می میرند

 شاعر می شودمترسک 

 !کالغ های مشکی پوش سور و سات دارند باز

 !روزی اما، مورچگان از الشه ی کالغ پیر توشه برمی دارند، برای زمستان سپید

 !آن روز قهقهه ی مترسک در دشت خواهد پیچید

  



 اعتراف می کنم

 

 از پروانه های سپید می سرودم

 و از بزم عاشقانه

 :گوشم زمزمه کرد هفتمین خط را که نوشیدم ساقی در

 "!اِذهب الی فرعون اِنّه طَغی"

  



 کلید، تیشه، دعا

 

 هر چه می خواهی دعا کن 

 از ته دل

 با خلوص نیت

 با نهایت امید

 !این در باز نخواهد شد

 !من، در یک دست کلید دارم و در دست دیگر تیشه

 !آنگاه دعا می کنم که این در زبان کلید را بلد باشد

  



 پیشگویی

 

 وزی ناپدید شدماگر ر

 بدان که زمین دهان باز نکرده

  دریا مرا نبلعیده

  و صاعقه ی زئوس نیز بر سرم اصابت نکرده است

  اگر روزی ناپدید شدم

 بدان که پایم بر پوست خربزه ای لغزیده

  و همین نزدیکی ها در جوی آبی افتاده ام

  همین نزدیکی ها

 آب با دیوارهای بلند شاید از پنجره ی خانه ات دیده شود آن جوی

  !فقط همین

  



 !قصّه ی ما راست بود

 

 نی می نوازد گرگ

 چرت می زنند گوسپندان

 سگ ها گلوی چوپان را می درند

 !که نی را به زمین نهاده و شیپور بیدارباش می زند

  



 !شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

 

 !مگو که همه تسلیم شدند و شهر به خاکستر نشست 

 !اژدری، آذرخشیتو سپاهی، 

 !برخیز که شهر بر ستون تن تو تکیه دارد

  



 چاووش خوانی

 

 پیشه ات عاشقی ست

 شعر می گویی صبح و شام

 و پنیر و سنگک و ریحان

 از کالم تو جان می گیرند

 بیا از عشق و شعر و ریحان

 سالحی بسازیم برنده تر از شمشیر

 !و قهقهه های ضحّاک را بشکافیم

  



 کنسرت شهر ما

 

 ونس در اندرون ماهی عظیم شهری ساخته چون بابلی

 و هر صبح و شام آوازی سر می دهد

 !از خاموشی خورشید و ظلمت ابدی

  



 محاکمه

 

 "گاه به گاه"محاکمه می شوم 

 نه آن قدر زود به زود که با دادگاه اُنس گیرم

 !نه آن قدر دیر به دیر که تراژدی را از یاد ببرم

 :حق با توست

 تهدیدی ست "امنیّت عمومی"ای تنفّس من بر

 !"نشر اکاذیب"و زنده بودن من 

  



 کهن الگو

 

 در درون من یعقوب لیث 

 در درون تو رقاصه ی بابلی

 !در درون او مارهای ضحاک

 این گورستان چه زنده است

 !نفس می کشد، کینه می ورزد، زبانه می کشد، تاب می دهد! تب و تاب دارد

 !جاودان جهنم خدایاناین گورستان جاودانه، این 

  



 سقط

 

 و من در اذان مغرب غروب جمعه

 از مادری که زخم تاریخ نام داشت

 !سقط شدم

  



 ...داریوش خوانده بود

 

 !مردم! چه واژه ی غریبی 

 !انبوهی از سکوت، انبوهی از بغض، انبوهی از خشم

 !مردم! ملّت! امّت! رویایی که تعبیر نشد

 "!ه نفر، قبیله یعنی ی2000سال سیاه "

  



 بیگ بنگ

 

 !پلنگ گرسنه، آهوی خسته، برکه ی آب، خدایان حسود، جنگ آسمان و زمین 

 !بیافرینید اهل و رام را خدایان بعدی ها،نسل سپیدچشمه ها،ای چاله ای سیاه

  



 گنجشکک اشی مشی

 

 !چه مهربانانه سرمی بردمان قصّاب

 برایمان لطیفه می گوید و می خنداندمان هر شب

 !سپندان شاد خوشتر آمده به ذائقه ی اربابگوشت گو

  



 بار دیگر جلّاد

 

 تو در بند و دست بسته

 !ما این جا و چشم بسته

 نه ما را چشمی که راه زندان هارون الرشید را بیابیم

 نه تو را دستی که عصا را بر آب زنی

 !می ترسم آن که با شمشیر می آید منجی نباشد

  



 !تاریخکارنامه ای بر بند 

 

 ارنامه ی سیاه تان را بشویید و بر بند بیاویزیدک

 !شاید آب و آفتاب تطهیر کنند لکّه هایش را

 نه شاعران،نه رقّاصان،نه خُنیاگران

 فتوای قتل مسیح و حلّاج و عین القضات

 امضای طایفه ای را داشت

 !که هرگز از مستی شراب به خاک نیفتادند

  



 !عیدتان مبارک

 

 !خواب می بینم شاید

 اعتی را تبریک گویانجم

 نه ابراهیم اند اینان،نه اسماعیل

 !گوسفندان اند! قربانی می شوند بی هیچ فضیلتی

  



 نقد حال ما

 

 !به ریش ما بخندید سروران

 !ما همان ابلهان لطیفه ها هستیم

 به گردن کلفتی پول می دهیم که مالمان را بدزددو تن و روحمان را بخراشد

 که اخبار دروغ را به گوشمان بخواندبه پیکی انعام می دهیم 

 و به قصه گویی که با داستان های دروغ بخواباندمان

 !ریسه می رویم "خر برفت و خر برفت"ما چه شیرین با آواز 

 !ما چه قدر نازنینیم

  



 سلطان و شبان

 

 یادشان به خیر تلخک ها

 سلطان را بیدار می کردند

 !این دلقک ها،کارشان خواباندن رعیت است

  



 جا مانده

 

 از من شعر جدید مخواه 

 من در طوفان جا مانده ام

 من روح سرگردان آن فرزند ناخلفم

 !که خاندان نبوتش گم شد

 !از من حرف تازه نخواه

 !من در احد جا مانده ام

 !من آن دندان شکسته ام

 !که زیر پای عطش غنایم دفن شد

 من داستان تکراری صورت خونرنگ بابکم

 ته ی حمام امیر، و سر میرزاحکایت خاک گرف

 مرا استشمام کن

 از کتاب های پاره پاره عطر غریبی به مشام می رسد

  



 خاکریز

 

 وقتی تو هم این سوی خاکریز بودی

 چه انتخاب آسانی بود ماندن

 وقتی خاموشی همه جا را فرا گرفت

 اینک امّا

 من مانده ام و قرآنی به خط مروان

 و تردیدی دم به دم

 !ت آببر سر حرم

 والیت ری چه آسان

 !میان من و تو خون پاشید برادر

  



 !ما اعظم شأنی سبحانی،

 

 مرا اسطوره ای معشوقه ای ست

 که تنها در تاریکی معابد باستانی

 آن جا که چشم ها به خاک می افتند

 خود را می نمایاند

 عصا زنان در او پیش می روم

 هم چون اسکندری گم شده در قعر مادینه غاری

 یان می شود،می رقصد،مرا به درون می کشاندعر

 بردارد خط اش اثیری اندام بکارت که آن بی

 !بی آن که هیچ کداممان از بهشت معصومانه ی عنن هبوط کنیم

  



 !طلسم، افسون، افسانه

 

 اسطوره ای در ما تکرار می شود 

 نمی دانیم اما

 است "بیوه ی سیاه"که این اسطوره ی 

 "ی خسروحرمسرا"یا اسطوره ی 

 !آیا لیلی مجنون می شود، یا تهمینه رستم را خاک می کند

 !تنها زمانی رویا را می فهمیم، که از خواب پریده باشیم

  



 !خطر

 

 تو را به پرستشگاه ایزدان بدوی می کشانم 

 !با دستان شیوای هزاردستان می گشایمت

 !ن موج می زندبکارت روحت را می آالیم با شعری که بخار تن اسب های فحل در آ

 و تو را باردار می کنم

 مسیحی خواهی زایید که خورشید پیر را خاموش سازد

 !و قصه ی دروغین رستگاری انسان را در ظلمتی ابدی بشوید

 !خطر میکنی که در این محراب برهنه شوی؟

  



 مستجاب

 

 زمینگیر شده اند نئولوژی های پیامبرانه

 سوخته است خط سوّم

 ر جز کابوس نمی بیندگنگ خواب دیده دیگ

 سماع زمین سکوت آسمان را نمی شکند

 رسانند نمی پایان به را نفت ،جنگ هیچ کدام از اوراد خاک خورده

 !ورد جدیدی بیاور

  



 چشمان مسیح

 

 چشمان مسیح شفا نخواهند یافت

 این جهان کودک کش،تماشایی نیست

 هرچند که با بیکینی مریم مجدلیه برقصد

 !ابدزیر نور چلچراغ مع

  



 یات-حی-شط

 

 شطحیاتم را با وایتکس بشوی

 در آفتاب پهن کن

 !روی ریسمانی از مخالفت مدنی

 این همان کفنی است که می توان با آن

 در آغوش زمین خوابید

 !و به رویای آسمان تا ابد خندید

  



 !مطبخ

 

 طعم گیالس می دهد دهانت

 و عطر یاس از گیسوانت برمی خیزد

 !ی که مشامم پر است از بوی مطبخ ضحّاکامّا چه سود برای من

  



 ذوالنون

 

  از خاک من اگر کوزه ساختی

 با آب دریا پرش کن

 !هر شب یونس به خوابت خواهد آمد

  



 !تن تن، تن،

 

 ترس من از مرگ نیست

 ترس من از تن دادن به زندگی نرم تنان و سخت پوستان است

 !به در آور این تن دردمندم را از تن

 !یانه ی عقاب النه کنمبگذار در آش

  



 !برای مردن وقت هست

 

 زندگی خالی نیست

  وقتی چشمانت که بی نهایت ترند از ابرکهکشان ها

 نگاهم را مبهوت می کنند

 زندگی خالی نیست وقتی لبخندت شیرین تر از عطر شکوفه های بهارنارنج

 مرا به عمق تاریک و مرطوب غارهای چند میلیون ساله می کشاند

 وندرخالی نیست وقتی گربه ها البه الی پاهای ما می چرخند و غازها به دنبال ما رژه می زندگی 

 تا عطرغریزه را از تن ما بو بکشند

 برای مردن وقت هست

 بگذار زندگی کنم

  



 رسالت

 

 روح القدس پیر 

 لباس سبز بر تن

 بیل به دست

 در حاشیه ترافیک بزرگراه رسالت

 "!بخوان"دهد: گل های ارغوانی را تلقین می 

 و انبوه عابران، چه بی تفاوت

 از کنار نزول خدا بر زمین

 !عبور می کنند

 !صم، بکم، عمی

  



 خبرهای خوب

 

 خبر رسید که آسمان صاف است

 زمین سبز است، تنورها پر نان

 خبر رسید که ماه پنهان نیست

 و کودکی از درد به خود نمی پیچد

 شندخبر رسید که دیگر کالغها سیاه نمی پو

 !خبرنگاران بدخبر زبان بریده جان دادند

 !چه خوش خبر دیاری، چه بی بال زمانه ای، به به

  



 !اژدهاک

 

 آمرداد را مرداد نامیدیم

 آب را گل کردیم تا ماهی بگیریم

 و درویشی را که نان خشکیده فروبرده در آب از یاد بردیم

 !فریدون بازنخواهد گشت تا کاوه سر در کوره دارد

  



 طان ستاره بودوار

 

 خورشید خسته است

 ماه تب دارد

 دریا ترسیده

 باران نمی بارد

 چشمه خشکیده

 "وارطان سخن نگفت"بیمی ندارم چون:

  



 نامه-روز

 

 تو را دیدم که در میان ازدحام آهن و دود

 روزنامه می فروختی

 نه برای خواندن دروغ های پر رنگ و لعاب

 سبزینه ها دارندبرای پاک کردن پنجره هایی که رو به 

  



 منتظر می مانی

 

 اولین مشتری کافه

 بخار کمرنگ قهوه جوش، صدای خفه ی موزیک

 پرسش همیشه ی کافه چی "منتظر می مانید؟"

 پاسخ همیشه ی من "باز دیر کرده است"

 !من با خودم قرار دارم

  



 سجده بر هیچ

 

 سجده می آورم "هیچ"بر 

 بتکده ای بسازد و بازاری برفروزد که هیچ کس را یارای آن نیست که با آن

 هر نمادی،هر وردی،هر وضعی،هر درسی ابلیسی است که از بهشت هیچ رانده می شود

 !من می مانم و خدای بی صاحب بی وارث

  



 ظهور دجّال

 

 !روزگار دجّال است

 !تیر و کمان آرش در دستان نمرود است

 !دریا به اشاره فرعون شکافته می شود

 !ده ی ابوسفیان استو شق القمر شعب

 بیا کوله بار شعرمان را برداریم

 !و به جستجوی غار اصحاب کهف برویم

  



 آلزایمر

 

 نام های تازه

 لکه خون های کهنه

 !یاد من تو را فراموش

  



 توافق عاشقانه

 

 بیا توافق کنیم بر سر هسته های زردآلوی باغ همسایه

 من می شکنم،تو مغزش را بخور

 "دردت آمد؟"،تو بپرس:من کتکش را می خورم



 فریاد ناگزیر

 

 وقتی فهمیدن سخت می شود،چاره ای جز سکوت نیست

 وقتی سکوت وحشتناک است،چاره ای جز آواز نیست

 وقتی آواز ممنوع است،چاره ای جز فریاد نیست

 بگذار بفهمم،بگذار سکوت کنم،بگذار آواز بخوانم،بگذار برقصم

 !مرا از ناگزیری فریاد نجات بده

  



 شکسالیخ

 

 رسوالن سرشکسته

 گلدسته های روسیاه

 مأذنه های سرسپرده

 رعد می زند و باران نمی بارد

 باد می وزد و ابری نمی آید

 !روح القدس در کدام شهر باستانی به بند کشیده شده است؟

  



 بی درد

 

 !گفتم درد،خندید

 !گفتم عشق،خندید

 !گفتم سبزینه ای در قفس،خندید

 !ش،خندیدگفتم جوانه ای در آت

 !گفتم کوچ بی بازگشت پرستوها،و او همچنان می خندید

 !آن گاه موریانه ها در رگ هایش النه گزیدند و عنکبوت ها بر خنده هایش تار تنیدند

  



 ضیافت ضربت

 

 ابوموسای زهد،خود را به عمروعاص سیاست فروخته است

 ی می کندابن ملجم خودجوش در انتظار سجده ی عدالت با قطام رانت عشقباز

 !ما همچنان به تماشای نیزه های متبرّک نشسته ایم

  



 وصیت

 

 باز خواهم گشت از سیاهچال هارون

 "!خورشید به دور زمین می گردد"با تابوتی که بر آن توبه نامه ای حک شده است: 

 باز خواهم گشت

 با دیلماجی که زبان قاصدک ها را می داند

 و خطوط باستانی را درست می خواند

 ا در دشت شقایق ها به خاک نسپارمر

 خاکسترم را به بادهای یکصد و بیست روزه بسپار

  



 نمایش تکراری

 

 پرچم ابومسلم در دست عباسیان

 دربار اموی، خلیفه ی عباسی، سگ زرد برادر شغال

 کسی بر جنازه ی سردار خراسانی نماز نمی گزارد

  !شاید هوالگو جمعه بیاید



  

 بابِل

 

 ای هدایتتازیانه ای بر

 دشنامی برای ارشاد

 طنابی برای تطهیر

 !گلستانی از آتش

  



 برادر

 

 بیا آتش بس کنیم 

 !تو به خدا می اندیشی، من به مردم

نه مردم را، در ایوان  کجای کار می لنگد که من و تو در برابر هم ایستاده ایم و قارون که نه خدا را می شناسد و

 !د؟قصرش به جنگ من و تو پوزخند می زن

  



 پشت دریاها شهری ست

 

 آن سوی این خاکریز

 شهری است

 که سرب پاسخ سخن نیست

 و ناله ی نای با فشار طنابی کلفت

 !خاموش نمی شود 

 "دور باید شد از این خاک غریب"

  



 غوّاص

 

 تو را یک بار به کشتارگاه فرستادند

 !این جا هر روز کربالی چهار است

  



 !تهدید امنیتی

 

 !م،اطاعتمن سکوت می کن

 !آیا موریانه های فربه هم از جویدن ستون مسجدمان دست خواهند کشید؟

  



 !فرمان یازدهم

 

 موسی حیرتزده برجا مانده

 !خضر را از فرعون بازنمی شناسد

 بازگشت به نقطه ی صفر

 !حق با سامری بود

  



 4کشتارگاه 

 

 کشتارگاه را قربانگاه نامیدید

 تا به یاد نیاوریم که جنگ نفت

 یای ابراهیم نبودرؤ

 !رؤیای قارون بود

  



 پارتی بازی

 

 حواست پرت است

 راه را گم می کنی هر روز

 و عهد دیروز را فراموش می کنی امروز

 تاس می اندازی و مهره ات را جا به جا می کنی هر روز

 و نمی دانی فردا با خودت چند چند خواهی بود

 خوانده انداما خدایان مارها را از صفحه ی مارپله ات فرا

 و تاس هرچه بیاید برای تو شش است

  



 !خون

 

 امروز روز اهدای خون است

 !من خونم را به تو اهدا می کنم،پر از قند و شعر و کافئین

 !تو خونت را به من بده،پر از رقص و وحی و نیکوتین

  



 !از بیخ عرب

 

 "Je t'ame" فرانسوی ها می گویند 

 "te quierro" در گواتماال

 "te amo" نیزو در و

 من اما از بیخ عربم

 !پس چاره ای ندارم که از لبهایی بسرایم که مغزم وسواس گونه به مکیدنشان می اندیشد

  



 نماز میت

 

 !سال نو, قصه های تکراری 

 روز نو، روزگار تکراری

 !ساعت نو، زمان تکراری

 !بیا نماز میت بخوانیم بر این شاهنامه و بیل و تیشه برداریم

  



 وژیاکول

 

 هوا گرم تر می شود هر روز 

 و من بیشتر بادبزن برقی ام را روشن می گذارم

 هوا گرم تر می شود و مصرف برق این خانه تصاعدی باال می رود

  !اعداد قبض برق من نماینده گشادی شکاف الیه اوزن می شوند و باز هوا گرم تر می شود

 !دتتو تنها منجی این سیاره خواهی بود، با دستان سر

  

  



 همین جا

 

 ودکا و دلمه

 پایکوبی و دست افشانی

 راسپوتین بانی ام

 حکومت نظامی تئودوراکیس

 حدّفاصل سرخ وسیاه

 !بفرمائید منزل

  



 شرط بندی

 

 من و ملک طاووس و روح القدس شرط بسته ایم

 که بی بی دل سرانجام شاه خاج را به خاک خواهد انداخت

 تو چه می گویی بی بی؟

  



 موعود

 

 روزی بازخواهد گشت ابلیس

 و بساط ریا و تملّق را به آتش دوزخ خواهد سوزاند

 و ما جام ها را زیر نور مهتاب به هم خواهیم زد

 !و بهشت بی سجده را جشن خواهیم گرفت

  



 ناخلف

 

 روح القدس 

 شتاب زده و بی حوصله

 نام ها را اشتباه می خواند و نامه ها را نابجا می رساند

 ی شود که مناین چنین م 

 نامحرم تماشاگه راز،

 وارث آب و روشنی می شوم

 !به جای طناب دار

  



 ارنستو بر صلیب

 

 سرودهای سرخ

 سرب های داغ

 غزل های ناب

 آغوش های عطرآگین

 شراب و خون

 از زهدان مریم تا لب های رسوای مجدلیّه

 از تعمید یحیی تا صلیب جلجتا

 "،از همدان تا صلیب رهنمون بودمن نه به خود رفتم این طریق که عشقم"*

 

 

 .بیت آخر از سروده های دکتر شفیعی کدکنی است*

  



 !اپوزیسیون

 

 گاهی باید برگردیم و سبزی پاک کنیم و حرف های خاله زنکی بزنیم 

 گاهی باید برگردیم و ختم انعام بگیریم و آجیل مشکل گشا نذر کنیم

 !محبوبه زن مرادبرقی خواهد شد یا نهگاهی باید دور هم بنشینیم و بحث کنیم که آیا 

 سهم شان را از ما نگیرند این خاله خانباجی ها اپوزیسیون می شوند اگر

 !آن وقت باز هشت سال باید بنشینیم و چشم به دهانشان بدوزیم

  



 هنوز هستیم

 

 تفتان همیشه خاموش نخواهد ماند

 هامون دوباره از زمین خواهد رست

 وتم ها خواهند خواندصیّادان سیستان باز بر ت

 و یعقوب لیث سوار بر بادهای صد و بیست روزه بغداد را فتح خواهند کرد

  



 !دور هم

 

 شاعری نازک دل

 فیلسوفی مشکوک

 جنگاوری زخمی و تنها

 طبیبی خسته

 این خانه پر از ارواحی است

 !که هر نیمه شب دور هم می نشینند و کابوس می بافند

  



 زخمی

 

 تا فراموش نکنمزخم ها را می کنم 

 !جنگی را که من سربازش بودم و تو شطرنج باز

  



 تصمیم

 

 آرش تیر نیانداخت

 بر زمین نشست و به کمان تکیه زد

 !ارس یا اترک،مسأله این نیست

 !کاش دو تیر داشتم برای گلوی دو پادشاه

  



 سربلند

 

 این جا بهشت است،پر از درختان میوه و فرشتگان بالدار

 وه ها ممنوعه انداین جا همه ی می

 و فرشتگان از پشت خنجر می زنند

 تاریخ لنگر انداخته و شیطان تنها فرشته ی سربلند این قصّه است

 جز خداوند به هیچ کس سجده نکرده

 !و وعده اش درباره ی انسان به تمامی تحقّق یافته است

  



 زنگ حساب

 

 افسانه است بی نهایت

 !و صفر افسانه ای دیگر

 بی نهایت رسیدممن به انتهای 

 !و در هیچ،چیزکی یافتم به وسعت جهان

 !اعداد نیز کاسه ای زیر نیم کاسه دارند

  



 عزرائیل

 

 عزرائیل روزی در گوش تک تک ما قصّه خواهد گفت

 و الالیی خواهد خواند

 و ما به گهواره بازخواهیم گشت

 به زهدان مادر

 !و به خورشید منجمدی که خدایش می نامند

  



 رزیایستگاه م

 

 از مرز جنون عبور کردم

 با گذرنامه ای از جنس خاکریزها

 !و روادیدی با مهر لب های تو

  



 نوستالژی چسبنده

 

 کوچه های پیچ در پیچ به میدانگاهی می رسند

 با چهار چنار کهنسال

 که پیرمردی در سایه ی آن ها

 هنوز آدامس خروس نشان می فروشد

  



 بزرگراه

 

 گلدانی جلوی پنجره ای 

 باس هایی آویخته در بالکنیل

 آهنگی قدیمی از ماشینی خسته

 و نگارخانه ای به وسعت یک شهر

 دیدنیهای گردشگر بزرگراه چمران

 !این آفتاب تند اگر بگذارد

  



 ارنستو و تانیا

 

 دریچه ی دوربین باز می شود

 و تو جاودانه می شوی

 در رؤیای شهر خدا

 و بربادت دهند پیش از آن که مثله ات کنند و بسوزانندت

 !دریچه ی دوربین بر لوله ی مسلسل پیروز شد

  



 روز تو

 

 پرچم ما سرخ است، سرخ 

 این سرخی عشق است نه کین

 و سرشار از ناقوس هایی که برای میالد به صدا در می آیند

 آیینه ی جهان اما هر چیز را واژگونه می نمایاند

 !ندتقدیری که خدایان حسود کوه المپ بر ما نوشته ا

  



 !تأخیر

 

 دیر می رسی همیشه

 !تو هم از نوشدارو یاد گرفتی؟ 

 خدا،منجی،معشوق،اکسیر

 !چرا ماشین همه این ها پنچر می شود هر روز؟ 

  



 فرزندان زمین

 

 دلفین ها در آب های گرم جنوب با قایق های تندرو مسابقه می دهند 

 کوسه ها در اطلس شمالی بچه نهنگی را دوره کرده اند

 زرد و سپیدی در جنگل های انبوه خرگوشی را هضم می کندمار 

 متروی شانگهای از آدم های آویخته سرریز شده است

 زنی در نپال گاو می دوشد

 شمعی در کلیسای جامع تفلیس روشن می شود

 تو در اتاق انتظار دندانپزشک شعر می گویی

 زمین به دور خود می گردد

  



 یوسف

 

 تو زلیخا،من یوسف

 !اهن تو پاره است؟چرا پیر 

 !چرا دست من خونین است؟

  



 برادرکشی

 

 سالحت را زمین بگذار برادر،

 بازی تمام شد،

 حاال خدا و شیطان

 می روند چای بنوشند

  



 فراعنه

 

 این مومیایی ها را خاک هم نمی پذیرد

 !آتشی بیافروز

  



 !آفتابه

 

 آمده ای کدام خون را از زمین فروشویی ای باران

 !خدایان ای آفتابه ی

  



 نیایش

 

  با تو می گویم که در میانه ی موج بزرگ پیچ وا پیچ می لغزی و  

  با قطره های باران می چکی                      

  تو را می شنوم هنگامی که در تیک تاکِ ساعت می ایستی و می گذاری که زمان بگذرد و زمین بگردد

  !ی فریاد سکوتمی بینمت ای اُبُهّتِ ابر، ای سکوت کوه، ا

  حرفها دارم با تو ای نیایشِ ستاره، ای سجودِ شقایق،

  بیا بنشین تا برایت سبدی قصّه بگسترانم بر سفره ای از غصّه،

  بر سفره ای از اندوه، اندوهی که هزاران سال پیش از آمدنم منتظر بود

  بیا بنشین تا در فنجان چایت کمی شربت خنده بریزم، خنده ای    

 به عمق معصومیّت قُمری،        

  تو ای سبزی صبح، ای کرامتِ نان، ای داغیِ عشق

  می شناسمت هنگامی که به خوابم می آیی با پراکندگی و سردرگمی و آشفتگی،

  می شناسمت که زلف پریشانِ شوریدگی ات را در خواب های تو در تویم

فشار گامهایت که بر روحم به سَماع بر خواسته می گشایی و صبح که بر می خیزم هنوز بدنم کوفته است از 

  بودی

  بیا بنشین، کنارِ سماور زغالی ما، که سالهاست خاموش است

که به یاد قدیم ها از فالسکِ براقّ مان برایت آبجوش بریزم در لیوانی که چای کیسه ای منتظر رسوخِ داغِ آب 

  است

  بیا بنشین ای خدای خسته

  ای شعر نا تمام        



  ای بوم پاره        

  ای جگر سوختة تشنه کامان        

  بیا بنشین تا در خلوتی حصیری

  تمامی ستاره ها را به مهمانی فرا بخوانیم        

  در میانِ بع بعِ گله        

  و صدای زنگوله        

  و هیاهوی مهمانیِ زنانه        

  و عرقِ تنِ ماهیگیران لُخت جنوب        

  و طعم نمکِ دریا        

  تو مهمان منی ای خدای آواره، خدای شاعرانِ عاشق، خدای عاشقان مست،

  خدای آخرین شب چریک های بی خدا

  که هیچگاه به بهشت نخواهند رفت        

  بیا و کوله بارت را به زمین بگذار

  پاهایت را در جویبار بشوی

  بیا تا وضو گرفتن را یادت بدهم

  پس،و س

  جا نمازم را به تو قرض می دهم،    

  و این بار جایمان را عوض می کنیم،

  من قبله می شوم و    

  :تو به سوی من نماز می خوانی        

   قَدْ قامَتِ الصَّلوة



 پیشگویی

 

 بوی نوروز گرفته مخمل سبز گورهای بی نام

 باران اگر ببارد بر بستر هامون 

 !رویید:شقایق های سرخزخم های تازه خواهند  

  



 مهاجر

 

 سه چرخه ات زیر باران جامانده

 تو در آن سوی جهان چترت را باز می کنی

 !گربه ای خیس این جا زیر خاطره ات پناه می گیرد

  



 دوران سنگی

 

 دلتنگ از این تیمارستان

 !از جنون،از شعر،از جنون زدگان جبون 

 می خواهم به غار برگردم

 !ت،بی خدابی جبرئیل،بی رسال 

 !و هیچ را انتظار کشم

  



 !فسانه

 

 شعرهای گنگ من

 !درد بودن را ناله می کنند 

 !زبانی نو به من بیاموز

  



 بهت

 

 حواست نیست

 این جا نیستی 

 به آن جا زل زده ای 

 !روح تو هیچ گاه از بهشت هبوط نکرده است 

  



 فنجان تو

 

 فال من ته این فنجان قهوه نیست

 ست بر لبه ی فنجان توفال من نقش قرمزی 

  قهوه ات را زود بنوش

 !من نیت کرده ام

  



 دل نمک

 

 من از سرزمین خشکسالی ابدی می آیم

  دستانم آبستن کویرند

 بر تو چشمه ای نخواهد جوشید از نوازش سرانگشتانم

 بر من نماز باران بخوان

  



 یهودا

 

 در این سرزمین همه یهودا

 مسیح در گهواره به صلیب می رود

 ه مریم بگویید بکارتش راب

 !به روح القدس نیز وانگذارد

  



 شهر در اشغال ماست

 

 سیزدهمین روز سال است

 خدایان به سیزده بدر رفته اند

 شهر در اشغال ماست

 قلم مو بیاور

 می خواهم خورشید را سبز کنم

  



 قناعت

 

 ما و خیسی خاک

 ما و رقص خیال

 ما و داغی شراب

 !"م التکاثرالهیک"ما و زینهار آسمان:

  



 جام مقدّس

 

 باردارت می کنم از بذر درختان دوزخ

 میوه می دهی

 !تلخ،داغ،تیز

  این نان من است و آن شراب من

 می خوری و می آشامی

 زخم های خدای مصلوب بر تنت می رویند

 برای تکثیر زخم های مقدس

 آغوش می گشایی؟

  



 !ندبه

 

 و این پنجمین روزی است که من

 فروریخته ی شهر بی پنجره می نشینم بر دروازه های

 به انتظار رسیدن دوازدهمین حواری

 یهودای شرمساری که

 شهر به شهر می گردد تا به مراسم هزار ساله ی سنگسار تنها دوشیزه ی مجدلیّه پایان دهد

 و خود به جای آن دیونیزوس موخرمایی

 به صلیب رود

  



 کلماتم

 

 گم کرده ام کلماتم را

 کلمات سخت

 ات خاصکلم

 کلماتی خیس

 کلماتی که با باران فرومی آیند

 کلماتی که بر بال قاصدک می نشینند

 کلماتی که در خون می جوشند

 کلماتی که تو را،مرا،ما را باردار آتش،آینه،سبزینه می کنند

  



 ققنوس منجمد

 

 با تو حرف می زنم

 ای بازگشته از دوزخ

 "جحیم"ای سوخته در 

 "القارعه"ای کوفته با 

 بیا فانوسی بسازیم از ناامیدی،نوایی ساز کنیم از سکوت

 بیا به خاک،به زندگی بنشینیم

 !آن گونه که ققنوس به آتش

  



 !جمهوری لرزان

 

 نکند باز سرما برگردد

 و تن نازک شکوفه های امید را بر خاک بریزد

 !بناپارت دوم

  



 !لن ترانی ابدأ

 

 نگاه نیست،صاعقه است

 !دنیا خاکستر نشدهپلک هایت را ببند تا  

  



 احسن الحال

 

 روح القدس بازنشسته

 در صف اسکناس های تا نخورده

 ماه دارد1+12با تقویمی که سال،

 !هاج و واج دعاهای عربی را بر مردمی که طومار برای نام خلیج امضاء می کنند نازل می کنند

  



 !اسکاچ

 

 روح القدس را چشانده ام اسکاچ ویسکی

 ن و عرشمارس مانده بین زمی

 !"بخوان"مبعوثش کرده ام و گفته ام 

  



 شعار

 

 هفت سین چینی

 پالستیکی،قابل شستشو،چند بار مصرف 

 !آهان،گفتی شعار نده 

  



 طالع بهار

 

 من به بهار مشکوکم

 وقتی که فال حاجی فیروز 

 !زمستان و بهار یکی است 

  



 !زردی من از تو

 

 چهارشنبه سوری هم گذشت و سرخ نشدیم

 !شه های چینی از ما زردترنداین فشف

  



 سه شنبه

 

 روزی باز جمعه خواهد شد  

 روز خدا

 روز انسان

 شاید هم شنبه

 و شاید یکشنبه

 روح القدس راه را گم کرده است

 میان این همه روز خدا

 روز انسان

 و لنگر انداخته 

 در سه شنبه ای که بلوچ ها

 !دوستش نمی داشتند

  



 چهارشنبه سوری

 

 ز تونه زردی من ا

 نه سرخی تو از من

 !این آتش بازی نه ربطی به من دارد،نه ربطی به تو

 نه ستایش نور است،نه پرستش اهورا

 تنها مبادله ی نفت این هاست با فشفشه ی آن ها

 !توسعه به سبک اژدها-مکاسب-اتاق بازرگانی

  



 پرتقال فروش؟

 

 رسالت زندگی ات شاید

 گشودن میخانه ای است که به غلط

 زنجیر شده است قفل و

 !به نام خدا،به کام پرتقال فروش

  



 یعقوب لیث

 

 سکوت همیشه سرشار از ناگفته ها نیست

 همه ی حرف هایم را زده ام

 !و نشسته ام نان و پیازم را بخورم

  



 سفر

 

 دستگاه عابر بانک

 اسکناس های عیدی ده هزار تومنی

 عیدی پدربزرگ اسکناس دو تومنی

 صندلی کنار باغچه

 عیدصبح 

 باغچه ای آبستن انار و ختمی

 !افیون نوستالژی

  



 خانواده ی خوشبخت

 

 روز جهانی زن

 !ورساچه،منگو،بوتاکس

 روز جهانی مادر

 !شیرخشک نستله

 روز جهانی کودک

 !آیفون،آیپد،جاستین بیبر

 روز جهانی مرد

 الرجر باکس،ویاگرا،جین سینگ

 !گردآفرید؟موسی؟بابک؟روز جهانی موزه

  



 روح تاریخ

 

 ذوالفقارم را تنها برای پوست کندن خیار از نیام بیرون می کشم

 می نشینم "رخش"و تنها برای عبور از بزرگراه نوّاب بر 

 ذوالجناح هر روز با باری از کتاب به خانه برمی گردد

 و نوشدارو قندم را زیر سیصد نگاه می دارد

 ه را رنگین کندبگذار خون سیامک وایرج،سیاوش و سهراب نیمکت های پارک الل

 من و کیکاووس و مروان فردا وقت چک آپ داریم

  



 تقویم تاریخ

 

 من ناگزیر از روزه داری

 تو مجبور به شکار

 او در جبر اطعام

 عقربه ها هر یک در سیّاره ای می دوند

 !ساعت بر دیوار ما نشسته

 من در ربذه

 تو در نخجیر

 او در کوفه

 !ساعت بر دیوار

  



 امید سبز

 

 باز قاب می گیرم برای سفره ی هفت سین عکست را

 هر بهار بر قاب عکست سبزه می روید

 و هر پاییز قاب را در این خاک خاکستری می کارم

 !شاید روزی دشت شقایق شود باز

  



 فجر فرج

 

 من در میان جزیره ی خضراء

 بر تابوت خالی سیصد و سیزده فریاد سرخ

 که در قعر این مثلث برمودا مدفون شده اند

 به سوگ نشسته ام

  



 رکعتانَ فی العشق

 

 تمام تاریخ عشق

  آکنده است از 

 حمله ی ناجوانمردانه ی نگاه تو 

 به قلبی که جوشن از تن کنده 

 !تا وضو بگیرد 

  



 فروهر

 

  و تو حاضری

 در عطر نان و سبزی 

 در طعم چای و کلوچه 

 در جراحتی که مرا می گزد 

 و در شعری که در من می وزد 

  



 اصله ی مقدّسف

 

 چه قدر این فاصله زیباست

 از این فاصله است که شعر و شور و خیال زاده می شوند

 این آغاز آفرینش است

 همین جا باش

 !نه دورتر،نه نزدیک تر

 آغاز و انجام عشق همین فاصله است

  



 بعد از مرگ

 

 پنهان می شوم پشت بوته ها

 بر سر آبگیر می ایستی

 هوا را بو می کشی

 ف جهت باد کمین کرده اممن خال

 تو با خیال راحت پوزه بر آب می نهی

 من خیز برمی دارم

 تو از جا می جهی

 دندان بر گردنت فرو می کنم

 تسلیم می شوی

 در چشمانت خیره می شوم

 و لبانت را می لیسم

 این تناسخ بعدی ماست

 !بیشه ای در کنیا

  



 آتش پرست

 

 من بلوط و سیب زمینی

 تو کتف و بال

 !زنده زنده انساناو 

 همه آتش پرستیم

 زنده باد پرومته

  



 مذاکرات صلح

 

 بیا آتش بس کنیم

 من شعر نمی سازم

 تو هم موشک بالستیک

 با هم به غارها بر می گردیم

 و بازی را از نو شروع می کنیم

 دیوار غار از آن من

 !آتشش از آن تو

  



 برهنه

 

 برهنه می شوم برایت

 التیام نیافتند و تو می بینی زخم ها هرگز

 و من از صلیب به هیچ آسمانی عروج نکردم

 !نجات دهنده هرگز نجات نیافت

  



 شهر

 

 روی این ایوان

 چشم های من 

 چراغ های روشن 

 پنجره های شهر 

 پشت پرده ها، 

 عشق ها،دردها،رازها 

 بوی مطبخ همسایه

 روغن و پیاز و امید 

  



 قسمت

 

 در سرما نشسته ای

 جان قهوهدر انتظار یک فن 

 و خستگی ات شیرین است 

 و پروازها کنسل شده اند 

 و جغدها مهربانند این روزها 

 و دیگر بس است 

  



 بر بام های شهر

 

 تکثیر می شوند

 میوه های ممنوعه 

 بر بام های شهر 

 تکثیر می شوند 

 بال های سربی 

 بر شانه های ما 

 آفت زده مزرعه ی خدایان

 !شمکفشدوزک ها را انتظار می ک

  



 همدرد

 

 دست تو

 پای من 

 قلب ما 

 !این درد 

  



 میهمان

 

 !در میزنی چرا؟

 در را برای تو نگذاشته اند

 !ورود نسیم از پنجره هاست 

  



 مورس

 

 می دانم که می دانی

 می دانی که می دانم 

 !کلمات،سرگردان در میان ما می دوند 

  



 !شاه کلید

 

 همه ی کلیدها را آزموده ام

 !ی باز شدن ساخته نشدهاین قفل برا 

  



 قصّه ی اسفند

 

 جوانک

 بر نیمکت پارک 

 ...سیگار می کشد و با خود حرف می زند 

 آفتاب اسفند ماه

 گرمش نمی کند 

  



 شب آدم برفی

 

 سردشان است آدم برفی ها

 سردشان است 

 مگر نمی بیینید که لبخندشان یخ بسته 

 و نگاهشان خشک شده؟ 

 دیشب تا صبح آدم برفی ها 

 شومینه ی گرم ما را خواب می دیدند 

  

  



 اتوپیا

 

 نه حریم سیمرغ

 نه فروغ اهورا

 نه میوه ی طوبی

 !نه بُکَرتاً و اَصیال

 نغمه ی سازی،عطر قهوه ای و نان و املتی بهشت ماست

 !اگر ضحّاکی جمجمه ای را نشکافد به اشتهای ملیجکی

  



 نامه های گمشده

 

 کبوترهای نامه رسان گم می شوند

 !ریزگرده ها،آالینده ها،مه دود

 !مگر نامه هایمان را به خفّاش ها بسپاریم

  



 !اوستا علم

 

 سخن مگو از آسمان پاک و زمین سبز

 سخن نگو از سیاوش و سهراب

 سخن نگو از نان،از طال،از خون

 !تو با پیاله و ساقی خوش باش و خموش

  



 !مرگ سهراب

 

 درد می کشی

 درد می کشم 

 ن در راه استنوشدارو همچنا 

 !این پیک قرن هاست که دیر می رسد 

  



 هبوط

 

  می دانم پرنده ای

 اما به زمین قناعت کن 

 آبی آسمان آبی ندارد 

  



 !ورچپّه

 

 از کبوتر می ترسی

 و از پرواز مرغکان دریایی

 ولی من نگران خزندگانم

 می ترسم تو در پرواز بمیری و مرا روزی زنده بگور کنند

 !فت کار دنیا همیشه برعکس استمادربزرگم می گ

  



 پیله

 

 شعری می گویم برای پروانه ها

 پروانه هایی که پر وا نکردند

 در پیله ماندند

 در پیله زیستند

 در پیله مردند

 !مرده نجیب، محجوب، پروانه های وفادار،

  



 امّا

 

 !آبمان نمی دهد این سراب امّا...غرقمان می سازد

 !ا...به کما می بردمانمستمان نمی کند این شراب امّ

 !پخته مان نمی کنند این روزها امّا...پیرمان که می کنند

 !خدایا ما را نجات بده از این عمارت امّا

 !بهشتی برایمان نداری که امّا...دوزخ که داری مطبّق

  



 شعر خشک

 

 کاش بارانی می بارید در این شعر

 کاش چشمه ای می جوشید از این شعر

 وفان می خیزد یا عطشدر این کویر یا ط

 نماز باران بخوان برای شعرهای خشکم

 یا این ابرهای کویری را باور کن

 .با واژه هایی که هنوز به معنایشان خیانت نکرده اند

  



 !از دین تو از کفر من،

 

 جدی نمی گیرد هیچ کس جز خودش را

 !و می پندارد که جدی است زندگی،شعر و خدا

 را،زندگی را و مرگ را جدی می گیرد همه کس را،درد

 !و خنده ی تلخش پر از حسرت و مویه و اشک است

 !این دو تن،این دو کس،این دو اسطوره

 !این یک به راه مرگ،آن یک به پای زندگی

 !یک خنده ی تلخ،یک جدی مضحک

  



 !ما در میانه

 

 دوزخ خورشید است

 !نکند خاموش شود و منجمد شویم

 بهشت آب است، رود است، دریاست

 !کند باال بیاید، نکند خفه شویمن

  



 قصّه ی شب

 

 می کوبد بر سرم پتکش را

 مرا بین در و دیوار می فشارد

 به صلیبم می کشد

 در آتشم می افکند

 بت می شود

 تبر می شود

 براق می شود

 اژدها می شود

 "!فاخلع نعلیک"

 !رادیو را خاموش می کنم و می خوابم

  



 عدل

 

 رنج را آفرید، همزاد عشق اینگونه جهان بر پا ایستاد:

 درد را، همزاد لذت

 !و مرا، همزاد تو

 !آنگاه شیطان را آفرید، تا خود به هاویه فرو نغلتد

  



 تبعیدی

 

 شاعری بی سرزمین

 تبعید شده از زمین، طرد شده از آسمان

 آویزان میان بهشت و دوزخ

 !و همچنان شورشی، شورشی، شورشی

  



 عذاب بهشتی

 

 رق گناه کردیچه معصومانه مرا غ

 !نمی دانستم از تن روح القدس عرق انگور می چکد 

 !چرا بهشت تو داغ می کند مرا؟

  



 انتخاب

 

 در من پرواز کن پرستو

 کوچ کن 

 از من به من 

 تو بگو گرمسیر شوم یا سردسیر؟ 

  



 تقدیر

 

 شوکران،تقدیر سقراط بود

 من در شهد شیرین تو جان می سپارم 

  



 ابراهیم در اشویتز

 

 !من،ابراهیمی که هم در آتش نمرود سوخت،هم در آتش عذاب الهی

 هیچ آتشی بر من گلستان نشد،هیچ پرنده ی مرده ای از فراز هیچ کدام از چهار قلّه

 !به پرواز درنیامد،کارد کند نشد،و خون از گلوی اسماعیل بیرون جهید

  



 قرعه

 

 کسی آرزوهای تو را می زید،تو نیز آرزوهای کسی را،

 !عدالت جهان است،که فرشته ی روزی تاس بیاندازد این

  



 این سوی پنجره

 

 گنجشککان عادل

 شهادت خواهند داد

 روزی

 فرشتگان معصوم عصیان کردند

 و میوه های ممنوعه بی امان بلعیده شدند

 !و تنها ابلیس سر به سجده داشت

  



 جنّات عدن

 

 بیا دست به دست هم دهیم

 و جهانی خلق کنیم 

 خون داشته باشند و ما شهد که گل ها 

 جهانی که گل ها در هم فرومی روند 

 !و پروانه ها واسطه ی عشقبازی من و تو می شوند 

 بیا شکوفه دهیم،گل شویم،میوه دهیم

  



 اسطوره ی آفرینش

 

 نگاهت منتظر من بود

 !پیش از بودنم،پیش از بودنت،پیش از آفرینش جهان 

 نگاه عاشقانه ی تو خدایان را فریفت

 !و این آغاز تاریخ بود 

 جهان گشایان در جستجوی نگاه تو شمشیر برهنه کردند

 فیلسوفان نگاهت را حقیقت نامیدند و شاعران آن را شراب 

 !من اما می دانم که نگاهت طعم نعنا و لیمو دارد

 نگاه تشنه ی من چشیدنش را شایسته بود

  



 می شناسی مرا؟

 

رین منبر ه خدای کوچک تو! به خدایی که دست هیچ آخوندی بر بلندتمی شناسی مرا؟ مومنم،مومن... نه ب

ا به گردن نمی جهان به پایش نخواهد رسید! می شناسی مرا؟ یونسم،یونس! یونسی در شکم ماهی که گناه خدا ر

خدای بزرگ  گیرد! خدای من مسوولیت می پذیرد،اعتراف می کند و پوزش می خواهد! من اشتباه خداوندم،وبا

 خواه پوزش پذیر به کافه می رومپوزش 

  



 !تجربه

 

 دانه ی انار

 دندان من

 ترش می شود دهانم

PH  اسیدی! 

  



 ماهی

 

 باد ایستاد

 دریا آرام شد

 صیاد تور انداخت

 !ماهی خفه شد در هوای ناب بهار

  



 لقاح

 

 نگاه می کنی

 ابرها آبستن می شوند 

 نگاه می کنی 

 درختان شکوفه می دهند 

 نگاه می کنی 

 !شعر بر دستانم می روید 

  



 !امن و امان

 

 سیزدهمین ماه سال است

 بادها مهربانند 

 آسمان صاف است 

 خدایان چرت می زنند 

 !شهر در امن و امان است 

  



 سجل

 

 تقدیر یعنی تکرار آن چه با آن میجنگی،

 و گریختن آن چه جستجو می کنی،

 !و رسیدن آن چه باورش نداری

 اهی از میان دست هایت،تقدیر یعنی سر خوردن م

 فروافتادن قطره ای بر نقاشی آبرنگت

 یا بر مرکّب خودنویس از ابری کم پشت،

  رودی جاری بر دشتی

 !یا اشکی که فرومی شوید نامت را از سجل

  



 !هیچ

 

 نه سیل،نه کشتی

 نه عصا،نه دریا شکافته 

 !کاش صلیبی 

  



 فاصله

 

 البرز زیر پایمان خرناس می کشید

 ر باران ما را به بازی گرفته بودندابرهای پ 

 آن پایین ها در کومه ای که از باد می لرزید 

 کودکی دندان درمی آورد 

 و گاو همسایه می زایید 

 و ما 

 "پشتی صندلی ها را به حال عادی برگردانید" 

  



 پری برای برگشت

 

 تاالب انزلی

 ابرها همین نزدیکی ها 

 باران تند 

 گیالس سوم 

 مرغان مهاجربه سالمتی  

 که دیگر پری برای برگشت ندارند 

  



 !تسلیم و رضا

 

 فصلی است که گربه ها در آفتاب چمباتمه می زنند

 و به شعرهای شاعری گوش می دهند

 که جهان را این گونه که هست نمی پذیرد

  



 چراگاه

 

 گوسپندان با زوزه ی گرگ می خوابند

 چوپان خسته تو تنها برای دل خود نی بزن 

  



 ور دسته جمعیگ

 

 !هوا چسبناک است و جاذبه ی زمین چون جاذبه ی برجیس

 واژه ها در فاصله ی بین لب های من و گوش های تو زمینگیر می شوند

 سکوت،گور دسته جمعی کلمات پرپر شده است

 باز الله خواهد دمید در گورستان؟

  



 تنفّس

 

 بازدمت را به من بسپار

 دبگذار یاخته هایم دمی لبریز شون

 از پاکی نامشروع زندگی

 !به جای مه سیاه مشروعیت ناپاک

  



 اگزیستانسیالیسم

 

 مردن آسان ترین انتخاب است

 !و زندگی مهیب 

 بیا بر ترس مهار زنیم

 و به زندگی بنشینیم 

 !تکراری و پوچ 

  



 !جشن شکست

 

 هامون خشکیده

 تفتان خاموش

 رستم در چاه

 آمده این بار تیر اسفندیار برچشمان ما فرود

 !تورانیان نوش

  



 شهر آن سوی دریا

 

 آن سوی پنجره

 چشمان اشکبارت

 آن سوی ابرها

 رنگین کمان نگاهت

 آن سوی کوه ها

 غروب پلک هایت

 در انتهای جستجویم

 می یابمت همچون حباب

 همچون سراب

 همچون بخار باالی فنجان چای

 نمی دانم

 ...یافتمت یا گم شده ام

 آن که بدانمجستجو به پایان رسیده بی 

 تو را یافته ام یا خود را گم کرده ام

 فقط می دانم



 راهی برای جستجو نیست

 !جاده به پایان رسیده است

 اکنون

 نشسته ام در خویش

 به آرامی یک برگ

 و در انتظار هیچ نیم، اال دقیقه ای

 که می آید

 و بدرقه نمی کنم هیچ را

 جز روزی که پشت سر گذاشته ام

 اکنون

 مفهومی نزدیک است بهشت برایم

 کافه ای که در آن قهوه می نوشم

 و گاه

 تنباکویی که پس از شراب دود می کنم

 و شاید

 سفر به اعماق زندگی

 با خواندن داستانی از سرزمین های دور



 ...و جهنم

 بیماری، درد، بیحالی

 ساعتی که در رختخواب می مانم

 به اجبار

 زیرا اگر برخیزم به زمین می خورم از ضعف

 !یا تار می بینم بچه های کالس را

 جهنم لحظاتی است

 که قند خونم به باالی چهارصد می رسد

 یا لحظاتی

 که قند خونم پنجاه و دو است

 !و من شیرینی می خورم به اجبار

 !همین

 و مرگ

 آشنایی است که سالهاست هم خانه من است

 جوان تر که بودم

 بیشتر با او گفتگو می کردم

 اکنون



 ه گفتگویی با او ندارمسالهاست ک

 در سکوت می نشیند

 ...و من نیز

 جوان تر که بودم

 در جستجوی آن سوی مرگ بودم

 در جستجوی آن سوی زندگی

 بیشتر به آن سوها می اندیشیدم

 اکنون

 مرگ را می بینم

 و زندگی را

 ...و آن سوترها برایم خاموش شده اند

 نمی دانم

 رسیده ام یا گم شده ام

 نمی دانم

 ه ام یا گم کرده امیافت

 می دانم اما

 که عمق زندگی کوتاه شده است



 !و عمق مرگ هم

 مقصد

 !همین جا بود آیا؟

 صدای گنجشک ها

 رنگ زیبای پر مرغ عشق ها

 باد خنک بهاری

 و هوای ابری و نم نم باران

 و تنهایی

 تنهایی

 تنهایی

 حتی در میان آدم ها

 در همهمه و قهقهه ها

 رقصند در عرق بدن آنها که می

 ...و در اشک چشم آنها که می گریند

 جوان تر که بودم

 زیاد فکر می کردم به خدا و اولیاء خدا

 اکنون



 زیاد به قصه ی آن سوی کوه ها عالقه ندارم

 قصه ی من این سوی کوه است

 در همین دهکده ی کوچک

 با دخترکانی ساده

 و پسرکانی ساده

 ساده، ساده، ساده

 اکنون

 اهی ام آغاز می شودجهان با دوش صبحگ

 و با موسیقی شامگاهی به پایان می رسد

 تا آب داغ بر سر و صورتم جاری نشده است

 در رویاهای شامگاهی غرقم

 هر روز را با تحیر آغاز می کنم

 شگفت زده از آن درام نویسی که در پس رویاهاست

 !او کیست و چه می کند؟

 آب داغ

 مرا از رویاها بیرون می کشد

 می کشاند و به راهی



 :که از قل قل قوری برقی آغاز می شود

 چای بهاره الهیجان، لیوان چینی دردار، توت خشک مشهدی

 این صفحه ی اول صبح است

 !تیتر تکراری روزنامه های چاپ نشده ی هر روز من

 در جستجوی کسی هستم

 که بوی نان تازه بدهد

 و دهانش عطر چای داشته باشد

 و لبانش طعم گالب

 و صدایش

 زمزمه ی جویبار باشد

 او را سراغ می گیرم

 در میان تن های رقصان

 "یا علی مدد"در میان دود غلیظ قلیان قهوه خانه ی 

 جام ها "به سالمتی"و در میان 

 ...!نمی یابمش

 جوان تر که بودم

 خوابش را می دیدم گاهی



 اکنون

 !خوابی نمی بینم که بهتر از بیداری باشد

 بیداری

 من است اکنون زیباترین رویای

 !به شرطی که فارغ از بیماری باشد

 جهان چقدر شبیه بازارچه ی شهرک اکباتان است

 قهوه ی ارزان، با فشار یک دکمه، در یک لیوان کاغذی

 و قهوه ی ساییده شده

 ...که عطر آن نصف بازارچه را پر می کند

 در قهوه خانه ی کوچک من

 تصویر چگوارا بر دیوار است

 دوستش دارم

 !ون از من قوی تر بودچ

 کاری کرد که دوست داشتم بکنم

 ...و توانش نیست

 در قهوه خانه های قلیانی

 بر دیوار است "ابوالفضل"و  "علی"تصویر 



 "و ان یکاد"و قالیچه ی 

 و مردان سبیل در سبیلی که غرق نشئه ی افیون

 کرکر قلیان را الالیی خواب شان می کنند

 !بوالفضلمن و چگوارا؛ قهوه خانه و ا

 جستجو به پایان رسیده است

 !گفتم که... نگفتم؟

 اینجا آخر خط است

 دیگر هیچ جا قبله نیست

 قبله نما بی هدف می چرخد

 شبیه ساعت، ولی با چرخشی تند

 پس اگر بخواهی به نماز بایستی

 !مجبوری سماع وار بچرخی

 این پایان من است

 پایان جستجو

 و آغاز جهانی

 آغاز می شودکه با دوش داغ صبح 

 و یک لیوان چای پررنگ



 و با موسیقی شبانه به پایان می رسد

 و گاهی

 تنباکویی که پس از شراب

 ...به آتش می کشم

  



 تفتان

 

 چگونه زنجیرها را پاره کنم

 !با واژه هایی که خود زنجیر به پا دارند؟

 بیا دهل بزنیم صبح و شام

 زلف بر باد دهیم

 انگور در خمره کنیم

 رها دخیل بندیمو بر چنا

 !و تا بیداری تفتان هل به دهان بگیریم

  



 ضیافت

 

 گنجشک ها به خانه من می آیند از سوراخ پنجره

 روی میز می نشینند و آجیل و شیرینی می خورند

 !و روی میز تشکر می نویسند با تنها مرکّبی که همراه دارند

  



 تاب آوری

 

 تو باش

 تا تاب بیاورم 

 این جهان را 

 وت سرد و سنگی اشبا سک 

 تو باش گلسنگ 

 حائلی میان این سر 

 !و آن سنگ

  



 برزخ

 

 نمی دانم در بهشت خوابیده ایم و کابوس می بینیم

 یا در جهنم خوابیده ایم و رؤیا می بینیم 

  



 سکوت

 

 صور اسرافیل را نمی پسندی

 پس به لحافی که عزرائیل بر سرت می افکند خشنود باش

 !ندانستی که سبب این جشن میالد نور است یا دقیقه ای بیش خفتنیلدا را جشن گرفتی و 

 تو قبله را گم کرده ای یا روح االمین نامه را به خطا رسانده است؟

  



 حکمت فراموش شده

 

 امروز خورشید در فاصله ی درست قرار دارد؟

 یا اخالط اربعه در من به تعادلی گذرا دست یافته اند؟

 رنگ ها به چه سبب روزی درخشانتر می شوند هرگز نخواهم دانست که این

 اما میدانم که این گربه ها می دانند آنچه را که من از یاد برده ام

  



 !ترک

 

 گفتند که طاق کسری ترک برداشت با صدای گامت

 اما همچنان آن تخت در تسخیر روح کسری است

 و نفرین شدگانی که بر آن می نشینند

 یزدگرد را تکرار می کنند

 !سیابانی بیایدتا آ

  



 مزدیسنا

 

 بادهای صد و بیست روزه

 بر خاطره ی هامون می وزند 

 دریاچه ای که زرتشت 

 نطفه ی سوشیانت را به آن سپرد 

 دیگر چه کسی جهان را نجات خواهد داد؟ 

  



 قد قامت الصالة

 

 وقتی عشق طلوع می کند

 نماز باران بخوان 

 اگر شعر از آسمان ببارد 

 د روئیدگل اشراق خواه 

  



 تاریخ

 

 حواریون چند تن

 !فریسیان گله گله 

 اگر پولس مکار نبود

 !مسیح هیچ گاه متولد نشده بود 

  



 !همزاد

 

 مرگ سال هاست در تنم زندگی می کند

 صبح ها مرا از خواب بیدار می کند 

 با هم چای می نوشیم 

 یک تی بگ برای هر دوی ما کافی است 

 و یک خرما 

 رومی دهداو ف من می جوم، 

  



 دایره

 

 زخم های روح التیام نمی یابند 

 و تو دیگر به انسان ایمان نخواهی آورد 

 این چنین است که هر قربانی روزی جالد خواهد شد 

  



 آخر شاهنامه

 

 باز هم رستم و سیمرغ

 علیه معصومیت سهراب

 هم پیمان شده اند

 !بی چاره تهمینه

  



 گمنام

 

 در کنار ما

 چه گمنام بودی

 س ها که مثله ات کردندکرک

 پرستوها نامت را

 تا کوچه ی خوشبخت برده بودند

  



 ...یه روز خوب میاد

 

 روزی باز خواهی گشت

 روزی باز خواهم گشت

 و رویای آشفته مان تعبیر خواهد شد

 دامن کابوس های تلخ مان را خواهد گرفت "نفرین آفرودیت"و 

  



 !تا فردا شهید نشود

 

 زیر پا، میدان مین

 الی سر، درخشش منوّربا

 روبرو، سنگر کمین دشمن

 !پشت سر، تقسیم غنائم

  



 شطرنج

 

 سرباز به آخر خط رسید

 مین زیر پایش ترکید

 گلوله ای بر پیشانیش نشست

 !وزیر پیروزی را به ارث برد

  



 رسالت

 

 می روم در این بیراهه ی ابدی

 گم می شوم در مه

 دل می سپارم به سراب

 صحرامی میرم در رمل های 

 متولد می شوم در قاصدک ها

 ...گوش کن مرا

  



 خلیج فارس

 

 این جا، دریا همرنگ آینه است

 آینه ی مقعری که کهکشان ها را

 در گودی خود فرو می بلعد و ماهی ها را

 همبازی خورشیدهای دور می کند

 این آب، یخ رگ هایم را ذوب می کند

 آن خالی می کنم و من به سالمتی رویاهای ناتمام، جامم را پر از

  



 شام آخر

 

 حکم اعدامم را گرفتم

 جشن فارغ التحصیلی ام بیایید

 نان و شراب مسیح

 رقص ماریا مگدانال

 دور چوبه ی دار

  



 توافق

 

 آدم ها چه قدر به هم شبیه شده اند

 دیگر نمی شناسم موسی را از قبطیان

 فرعون به امانت می گیرد عصا را روزهای فرد

 !یون معجزه می فروشدو با آن در تلویز

  



 انفجار

 

 برای بازگشت دیر شده است

 سرت را باال بگیر و بگذار مین زیر پایت

 تو را به ابرها برساند

  



 بت شکن

 

 کاری نکردن برای من

 !بسی دشوارتر است از ده ها کار بزرگ

 و بارها که نشسته ام به بیکاری

 بار گران آن بر دوشم

 بسی سنگین تر بوده است از

 !سنگین مأموریت های بزرگ بار

 و این نشان می دهد که

 من

 معتاد به مبارزه ام

 چنان که مردم من

 !معتادند به تسلیم

  



 بدعت

 

 پایان این شب سیه

 سپید نیست

 !سبز است

  



 نیروانا

 

 آن سوی دیوار کسی می نالد

 آن سوی پنجره زوزه ی کفتار است

 بر سقف، صاعقه می کوبد

 زلزله در راه است

 !، چرت بعد از ظهراکنون

  



 جنگ و صلح

 

 هر شب به این برجک دیده بانی بازمی گردی تا شیفت نگهبانی را از من تحویل بگیری

 هنوز از تمام زخم هایت خون جاری ست

 و من رادیو را زود خاموش می کنم تا نشنوی

 که چگونه با تیربارچی آن سوی شط الس می زند

  



 حبل المتین

 

 بسپار قاصدک هایت را به من

 بگذار با من به حبل متین تاک بیاویزند

 روزی همچون من دچار خواهند شد

 !دچار

  



 خونخواهی سهراب

 

 سیمرغ را به آتش می کشم

 که به رستم

 توان فرزندکشی داد

 قساوتی که خدای ابراهیم نداشت!

  



 تائوی کابوس

 

 برمی خیزی

 این کابوس دائمی نیست

 کفتارها رویای تو را ترک خواهند کرد

 و در جزیره ای که در کارائیب خریده اند

 کابوسی تکراری خواهند دید

  



 اگزیستانسیالیسم خیس

 

 سخت تر از درد

 عمیق تر از مرگ

 تاریک تر از پوچی    

 غریزه ای که خیس آتش است!

  



 خودسانسوری

 

 می دانم که ارتباطی نیست میان کلمات و جمله هایم

 مجبور شدم تمام پل ها را منفجر کنم

 شهر در محاصره است و ارتباط واژه هایم قطع شده

  !مخابره کنیم DNA بیا تله پاتی کنیم و شعرهایم را به رشته های

  



 رنگ خون/طعم زعفران

 

 فراموش می شوند شعله ها و شقیقه ها

 شله زرد است آن چه ماندنی ست دستور پخت

 ی آوریم فصل ها و قرن ها رااین گونه است که تاب م

  



 خط شکن

 

 می خوانم و از میان تمام میدان های مین عبور می کنم "و جعلنا "

 تا اناری را به دستت برسانم

 که در سیصدوسی تناسخ قبلی ات جا گذاشته بودی

  



 یادگاری

 

 انگشتری با نگین شبق

 دست راست

 انگشت کوچک          

 تنها غنیمت جالدی          

 که حکم بازنشستگیش در راه است

  



 برزخ

 

 کشتی ام لنگر انداخته

 در ساحل جزیره ای

 که آتش نمی گیرد چوب هایش       

 به جوش نمی آید آب                   

 فرو نمی افتد میوه ای                            

  ولی استکان چای داغ را هردم در کنارم می یابم    

 و گیالس و توت را در دستانم                                      

  



 حزین

 

  تقدیر من حسرت بردن به سکوت آن مرداب است که بر آن نیلوفر

 !می روید،من در حسرت سکوت،فریاد می زنم 

  



 همهمه

 

 برای سکوت شعر می سرایم

 می شکند 

 به سکوت چشم می دوزم 

 ناپدید می شود 

 در او می دوم 

 جوشددر من می  

 آمیزش فریاد و سکوت

 باران نت ها 

 -ر-فا-سل،سل-فا-می 

  



 کریسمس

 

 شک می کنم به هبوط و عروج تو

 اگر تو بر این خاک پای گذاشته بودی

 اگر مردم این آبادی نان و شراب تو را چشیده بودند

 این صلیب ها برچیده شده بودند

 !و هر روز ندای سبز سهرابی سرخ نمی شد

 !مدنت راباور نمی کنم آ

  



 کافکا در کرانه

 

 "قصه می گوید "موراکامی

 من به او ایمان می آورم 

 و به جهانی که هنوز معجزه و جادو و شعر 

 .ترکش نکرده اند 

  



 !راست

 

 :اخبار ترافیک می گوید

 همه ی مسیرها مسدودند

 ذوق زده می شوم؛ 

 !رادیو امروز دروغ نمی گوید 

  



 آئین تو

 

 صدا درمی آیندهنوز نقّاره ها به 

 هر بامداد و هر بیگاه

 در پیشواز و بدرقه ی میترای مهر

 و تو نمی دانی که کدام آئین ریشه هایت را به تپش می دارد

 با سرنای خراسانی

  



 !راز

 

 دهان باز شد

 سکوت شکست 

 !هبوط 

 !کلمه،میوه ی ممنوعه باغ عدن بود

  



 ضیافت

 

 حروف متقاطع

 ضربات مورس روی دیوار 

 هایی از آسمان پیام 

 پیکارهای درون ابر 

 !من،تو،هیچ مهیب،گفتگو 

  



 !مدار

 

 زمستان می رود

 بهار بازمی گردد 

 می دانم 

 اما بازی زمین و خورشید تمامی ندارد 

 !داستان ما وکالغ ها و زغال هم 

  



 امید

 

 خشک شد دریاچه ی هامون

 اکنون دیگر نطفه ی اورمزد

 مریمی دیگر راه نخواهد یافت به زهدان پاک

 امیدم به تفتان خفته است که برخیزد

 و گدازه های داغ و سرخش را

 !به برف سیاه این سوگواره ی هزارساله بپاشد

  



 تراپی

 

 سرش درد می کند فرشته ی شعر

 "!بخوان"عبوس و خسته می گوید:

 و من می خوانم از چادر رنگین دختران بندری

 در بازار زند

 اس فائق آمدهکه بر سیاهی پرچم بنی عب

 بی هیچ جنگی

 می خوانم از یلدایی که میترای مهر از بطن شب تاریک ازل زاده می شود

 و بار دیگر بر سیاهی می پاشد

 فواره ی سرخ زندگی را

  خون می دود در چهره اش

 می خندد فرشته ی شعر

 و به رویای تو می آید

 با اناری در دست

  



 شعری برای خاکی که در آن ریشه دارم

 

 تفتان روزی بیدار خواهد شد

 آب از هامون خواهد جوشید 

 و بادهای صد و بیست روزه 

 !یعقوب لیث را به بغداد خواهند رساند 

  



 داوری

 

 آسمان شکافته می شود

 ترازوها برپا می شوند

 آینه ها فرود می آیند

 !تخت تخت

 !بی تحدُب،بی تقعُر

  



 درخت

 

 افتادنم را باور نکن

 باد

 بذرهایم را

 ا دوردست ها برده استت

  



 موراکامی

 

 دانند می ها گربه  گربه ها،تنها

 که من حرفی دارم برای نگفتن

 !که در چشمانم لو می رود

  



 یلدا

 

 پاییز فصل من است

 وقتی پاییز اینجاست من همیشه هم صحبتی دارم

 پاییز به من گوش می دهد و من او را تماشا می کنم

 پاییز در آغوش هم به خواب زمستانی فرو می رویم تا شب طوالنی زمستان که من و

 و هر سال، بهار از بستر ما سبز می شود

 تا تناسخ بعدی به زیر کفن برف می خزیم

 من و پاییز

  



 هیوال

 

 این روزها

 !زندگی است که می ترساندم نه مرگ 

 پشت هر درخت،پشت هر ستون کمین می کند

 و تا مرا غافل می بیند 

 هدپیش رویم می ج 

 لحظه ای مرا با خودم تنها بگذارد 

 !کاش

  



 سونات

 

 من،تو،استکان،بتهوون

 من،تو،پشت بام،بتهوون

 من،تو،دوزخ،بتهوون

 من،تو،خدایان،بتهوون

 بتهوون،بتهوون،بتهوون

  



 ترس و لرز

 

 وقتی آسمان را سنگسار می کنند،به جرم عریان بودن

 و بر زمین حد شرعی جاری می کنند،

 بزی که رو به آسمان دراز کرده استبه جرم دستان س

 !می ترسم بخوابم،می ترسم خواب تو را ببینم

  



 فراموشخانه

 

 از یاد نمی برم سالهای ترکیب تبریک و تسلیت را

 فراموش نمی کنم سردخانه ای را که معراج نام داشت

 شعرهای آشوبگرم هر روز بر بومی سبز لکه هایی سرخ می چکانند

 هانشان می کنماما من در پستویی پن

دری به هیپ هاپ و در چای تو داروی فراموشی می ریزم تا به یاد نیاوری سفر خونینی را که ما را از رقص بن

 !رساند

  



 !بحری

 

 کشتی ما لنگر انداخته

 ساحل است که بادبان برافراشته

 !تقدیر سندباد را رها نمی کند

  



 عروج

 

  هرچه در آینه نگاه کنی

 نیبال هایت را نمی بی

 در چشمان من خیره شو

 ...اکنون گاه پرواز است

  



 !یک داستان عاشقانه

 

 در آفتاب دراز کشیده ای و دستانت را می لیسی

 گردنت را با پاهایت می خارانی

 پا روی دم بغل دستیت می گذاری و جیغش را در می آوری

 اخبار را برایت می خوانم از روزنامه ی صبح شهر

 دهی، دور پاهایم می پیچی و می رویسبیل هایت را تکان می 

  



 روانکاو

 

 خوابی که تعبیر می شود محقق نمی شود

 خواب هایت را برایم گفتی و رفتی

 !نمی دانستم با تعبیر رویایت جمجمه ام را از مالقات فشنگ تپانچه ات محروم کرده ام

  



 عشقبازی

 

 کفش هایم را واکس می زنم

 نی می سابمصورتم را با تیزترین تیغ قالبی چی

 به دهانم افشانه ی نعناء می پاشم

 در چایت مهرگیاه می ریزم

 و برایت شعر می سرایم

  



 اختر فیزیک

 

 این برکه آرام است،ازلی ست ابدی ست

 سکوتی در آن جاری ست چون سکوت مرموز نیروانا

 با گرانش سیاه چالگان فضایی

 سنگ می اندازی در آن

 با بازدم فتنه گرت

 از آنشعر می جوشد 

 با آوازهای سحرآمیز خداوندان سومری

 که ابر رساناست همچون سپیدچشمگان کیهانی

 چه کسی در کدام جهان موازی خواهد رقصید

 !با چنگ و ارغنونی که فرزند نامشروع انفجار بزرگ من و توست؟

  



 الالیی

 

 تو در این کلبه ی دورافتاده ی خاموش نشسته ای

 ی و آواز می خوانیدستانت را بر اجاق گرم می کن

 و نمی دانی که خورشید هر صبح به اشتیاق سرود تو چشم می گشاید

 و گربه هایی که آن سوی زمین زیر آفتاب پاییزی کز کرده اند

 !با الی الی حنجره ی تو چرت خود را شیرین می کنند

  



 !دربست

 

 بوی سبگارت را با ادوکلن تند ارزان قیمتی می پوشانی

 چه ای می برد در شهری دورکه مرا به بازار

  با دکّه های فلزی

 که در آن ها هر روز همان آهنگ های تکراری هندی موج می زنند

 و عکس های رنگ و رو رفته ی ستاره های عیاش زمینی

 !به شمایل پهلوانان شمشیرزن آسمانی چسبیده

 و تو نمی دانی که بوی سیگارت که با ادوکلن تند ارزان قیمت پوشانده ای

 !الی افسانه ای سلیمان است برای مسافری که دربست به اکباتان می رودق

  



 !ایمان

 

 باورت می کنم

 چنان که اگر باورم نکنی

 !به خودم شک می کنم

  



 شفا

 

 دخیل می بندم به ضریح سرخ تنها می فروش حالل زاده ی این آبادی

 با تکه پارچه های سبز شعرهای ناتمامم

 هم به عمق دوزخ فرورویم دستت را به من بده تا با

 !و از این اضطراب جانکاه بهشتی رها شویم

  



 تسخیر

 

 می باری،نم نم

 می وزی،خنک

 در تو خیس می شوم

 لرزم می گیرد

 اجاق می شوی،چای می شوی،دم می کشی

 ...می نوشمت،گرم می شوم،به خواب می روم

  رویا میشوی،می ربایی ام،بیدار نخواهم شد

 !با صوراسرافیل هم

  



 !پیچک ها

 

 خواب می بینم دستانت را

 بیدار می شوم

 پیچک ها

 بر تنم روئیده اند

  



 هم قصه

 

 با تو کابوس را باور نمی کنم،

 !بی تو رؤیا را

  



 !نجات دهنده

 

 جادوگر قصه ها

 وقتی به شهر آمد

 !لباس کشیشی به تن کرد

  



 !آوار

 

 چای سرد

 گرامافون از کار افتاده

 باورهای مندرس

 ی زلزله بخوانیمبیا دعا

 به جای دعای باران

  



 !نطفه ی مقدس

 

 این بار مسیح باردار شد

 مریم را

 !و صلیب بر خاک افتاد

  



 شهود

 

 شعرهای کتک خورده ام

 به مراقبه نشسته اند

 و مکاشفه ای را انتظار می کشند

 که به آن ها بگوید

 !جبر تکرار به پایان رسیده است

  



 هشدار

 

 تنگ آب باشمراقب شوخی هایت با 

 اسباب بازی تو تمام دنیای ماهی است

  



 !لجوج

 

 خدایان مبهوت مانده اند

 کوتاه بیا

 بگذار زمین بگردد

 بگذار خورشید بتابد

 !اشک هایت را پاک کن

  



 جرقّه

 

 آتش چشمان من

 !اشک چشمان تو را آفرید

  



 !آب تشنه

 

 جام مقدس سر می رود

 شوالیه ای کو که بنوشد؟

 اه جان به در نبرد؟هیچکس از آوردگ

  



 رادیو پیام

 

 ما و سفره ی نان سی درصد سبک تر

 !ما و هفت و نیم میلیون صندوق صدقه

 ما و ضریح زرین

 !ما و مسابقه ی میلیونر شو

 !این چای چرا سرد است؟

  



 زیر خاکی

 

 تکرار می کنم

 شعرهای هفت هزار ساله ی سومری را

 !تاراجبا واژه های بازمانده از تاریخ تجاوز و 

 اما تو می شنوی،از پس واژه های زخمی

 عشقبازی آهنگین خدایان نینوا را

 گوش کن،می شنوی

 آهنگ ارغنون را

  



 !نیهیلیسم لزج

 

 کسی همچون من با پوچی این نمایش درنیفتاد

 نیامیخت  و کسی چون من با پوچی این داستان

 اکنون بزرگ ترین واهمه ام این است

 !ر بزند و روی چرت نیمروزی ام خط بیاندازدکه روزی،سرزده،معنایی د

  



 غبار

 

 آسمان خاکستری است

 نه از ابرهای باردار 

 !که از سوزاندن اجساد 

 برخیز و آب بیاور

 عزمم را جزم کرده ام که این بار 

 !آسمان را تعمید دهم 

  



 !جبر

 

 من

 همیشه مسافرم 

 !باور نکن رسیدنم را 

  



 !جشن خرمن

 

 تقدیر ماست

 !،بی بال و پر پرواز 

 تقدیر ماست

 !دویدن،با غل و زنجیر 

 تقدیر ماست

 !،با خون دل"سرمستی"

 تقدیر ماست

 !جشن خرمن،در خشکسالی 

  



 تاروت

 

 خانه ی ارواح است این جا

 این اتاق تاریک 

 با این میز چوبی بدون میخ 

 و این فال تاروت 

 در همسایگی گورستان متروک 

 !ی راندهیپوتاالموسی است که مرا م 

 به پیش

  



 ماندگار

 

 از آن روز

 فرسنگ ها راه پیمودیم 

 ولی تو همچنان بر همان مبل نشسته ای 

 و من بر همان صندلی 

 به نیمرخ لبخندت چشم دوخته ام 

 !لحظه ای مومیایی در این جهان فانی 

  



 راه

 

 این راه با انتخاب آغاز می شود

 و با تقدیر به پایان می رسد

 ستابتدا عصیان ا

 انتها تسلیم

  



 اتراق

 

 کوله بارم قصد سفر ندارد

 " اینجا آخر خط است؛ زمین گرد است "

 !کفش هایم را می کنم؛ می نشینم

  



 بازی عصیان

 

 خدایان درمانده اند

 بازی از رأیشان سر باز زده 

 !تنها عروسکها می دانند پایان خیمه شب بازی را 

  



 فقدان

 

 صندلی چوبی ات خالی می ماند

 نه برای اینکه برگردی 

 برای اینکه برنگشتنت را از یاد نبرم 

  



 موانع تاریخی

 

 بزرگراه ها قفل شده اند،تونل ها مسدودند

 بین من و تو،مدیریت ناکارآمد شهری فاصله انداخته است

 !همانگونه که بین لیلی و مجنون شتر چموش قبیله ی بنی عامر

  



 ایکاروس

 

 !انفجار نور چه دهشتناک بود

 !به تاریک ترین مغاک زمین پرتاب شدیم بی هوا

 !و موتاسیونی که ژنوم ما را آلود،دچار نورهراسی مان کرد

 اکنون چاره ای نمانده جز این که تکامل را از نیاکان خزنده مان آغاز کنیم

  !از کف برکه های سه میلیون سال پیش از منجی

  



 شهر در امن و امان است

 

 را،جشنواره ی جالل آل احمدمیل لنگ تراشی،دیزی س

 شهر در خلسه ی پاییزی

 مردی سیگار در یک دست،دست دیگر در جیب در انتظار هیچ

 نوحه ای از حلقوم یک تاکسی

 !ایرانسل و پیامک های دم به دم میلیونر شو

 !این رخوت خوش باشانه از کدام قصه ی شاهنامه به ارث رسید؟

  



 نوبت عاشقی

 

 دامروز فرداست که برگرد

 شاید هم پس فردا 

 برمی گردد 

 عقل را می گویم 

 !به کله ام 

  



 اعتصاب

 

 نه عشق را می خواهم نه آزادی

 !اگر آسمان سکوتش را نشکند 

  



 ماوراء

 

 آنسوی مرگ خبری نیست

 !به آنسوی زندگی بیندیش 

  



 سر پل صراط

 

 !دوزخ من با بهشت تو عوض

 چه قدر سر میدهی؟

  



 ی زنهارباده با محتسب شهر ننوش

 

 رمی جمرات می کنم

 سنگ هفتم را نگه میدارم

 تا در جام محتسب شهر بیاندازم

  



 سفر

 

 من در یک قایق شکسته به دنیا آمدم

 سفر زندگیم در کنار اسکله گذشت 

 !به جای پارو سطل در دست 

  



 تماشاخانه

 

 خون بازی زمین

 نشئه ی آسمان 

 قهقهه ی آسمان 

 !آوار زمین 

  



 امالء

 

 د با اسب آمدآن مر

 آن مرد انار داشت 

 آن مرد بی پا رفت 

 !آن مرد نان ندارد 

  



 !هشت خوان

 

 دیگر آشتی کرده ام با شیطان

 و از صلیب فرو آمده ام 

 و برای خوردن میوه ی ممنوعه به اصرار حوا احتیاج ندارم 

 !این خوان هشتم من بود 

  



 !ساحره

 

 معجزه کن

 سبز کن درخت خشکیده را 

 کن آتشفشان خاموش را بیدار 

 شراب کن سرکه را 

 تا باور کنم 

 !عشق،بازی بیهوده ی میمون های کور نیست 

  



 زمستان

 

 بخواب

 بخواب 

 عمیق و آرام 

 شاید خواب بیداری ببینی 

 ملت قهرمان من 

  



 قرار

 

 بیا فرار کیم

  !از آینه،از ساعت،از امید 



 برنامه

 

 دوربین مخفی است کأل

 !آری کأل 

 بخند را فراموش نکنیدفقط ل

  



 !ه نامهژوا

 

 این ها که می گویم شعر نیستند،

 واژه نامه ی فریادهایی هستند، 

 که هیچکس شنیدنشان را تاب نمی آورد 

  



 روزهای بعد

 

 می گذرد

 این روزهای خاکستری 

 چای ما دم خواهد کشید 

 و خورشید سبز خواهد تابید 

  

  



 !خانه ی خدا

 

 دآن بیرون سرد است،سر

 و باد از شیشه های شکسته عبور می کند 

 و اب از کفش های سوراخ نفوذ می کند 

 و دری به روی سرمازده ای باز نمی شود 

 !حتا در مسجد 

  



 من و تو

 

 من و این کافه ی خالی

 تو و آن پنجره ی باز 

 من و این کاغذ بی خط 

 تو آن بام و نردبان 

 من واین سکوت 

 تو و آن فریاد 

 ینمن و شیر

 تو و فرهاد 

 بیستون ما را به یاد خواهد داشت 

  



 قاصد

 

 می ریزم در تو

 چای و نبات شعرم را 

 می سپارم به تو 

 زیر و بم آوازم را 

 من رفته ام از دست 

 تو مرا خاطره کن 

  



 شعر و شعار

 

 از خانه ی این همسایه عطر پلو می آید

 از خانه ی آن طرفی بوی سیر و سرکه 

 وی شعر و شعار می دهدخانه ی ما ب 

 نه از آن شعار ها 

 !از این شعار ها 

  



 احوالپرسی

 

 چای سبز،سنجد،کنجد

 موهای سرم سفید شده 

 کله ام بوی قرمه سبزی می دهد هنوز 

 تو تعریف کن،هنوز گیاه خواری؟ 

  



 والفجر

 

  خبر رسید 

 که مومیایی ها 

 پوسیده اند 

 و کاهنان پیر در احتضارند 

 صندوق بیرون کنید رخت سبز از 

 خدا بازمی گردد  

  



 آن مرد

 

 امروز در کافه

 جایم مردی نشسته 

 که به جای شعر 

 تجارت می ورزد 

 و به جای قهوه تلخ 

 شکالت داغ می نوشد 

  



 !پایان قصه ام

 

 روزی جزیره ام به زیر آب فروخواهد شد

 و نهنگ ها بر فراز نخل های شناورمان 

 پرواز خواهند کرد 

  شعری بگوییمبیا  

 در وصف رنگین کمان آن روز 

  



 پروانه ها

 

 مارها از اعماق

 خفاش ها چون تگرگ 

 چای مان سرد نشود 

 پروانه ها بر ما بال گسترده اند 

  



 !میدان

 

 پدرت تو را شهیاد نام نهاد

 غرور جوانی ات که بیرون جهید آزادی شهرتت شد

 اکنون،در میان ازدحام شهر یتیم

 ته ای بر نیمکت پارکهمچون بازنشس

 !خاکستر سیگارت را،بر خیابانی که به شرق می رود می تکانی

  



 اقتصاد

 

 نقاب ها را بیافکنید

 دوربین ها خاموشند

 بگذارید کفتارها بیرون بیایند

 !مرد ساده دلی امروز به بازار آمده

  



 گنگ خواب دیده

 

 شعرها قاصدان صادقی نیستند

 ما آن ها پیک خدایانند نه مأمور

 !بیا برای هم سکوت و اشک بسراییم

  



 پشت صحنه

 

 پالن یک

 نور،صدا،میریم

 خنده،گریه،عشق،کات

 پالن دو

 نور،صدا،میریم

 حق،باطل،شرافت،کات

 بچه ها خسته نباشید،چای

  



 لغتنامه

 

 واژه ها مات و مبهوتند

 خوابزده در میان ما می چرخند

 گاهی به اشتباه پنجره ای را می گشایند

 خطا دری را می بندند گاهی به

  



 استنباط

 

 تو می باری و زمین سبز می ماند

 در فصل خساست ابرها

 تو می تابی و زمین روشن می ماند

 در بحبوحه ی دودزدگی آسمان

 تو میخندی و زمین گرم می ماند

 در سومین عصر بی انتهای یخبندان

 تو این جایی

 پس خشم خدا شایعه است

  



 !بالدونا

 

 یال لیلی وشتمی گریزم از خ

 گرچه از مجنون شدن گریزیم نیست

 !سرنوشت مرا رویای تو می نویسد

  



 تسلیم

 

 !با خودم کشتی می گیرم،زمین می خورم

 !شطرنج بازی می کنم،مات می شوم

 !شرط بندی می کنم،می بازم

 !دوئل می کنم،تیر می خورم

 من بازنده ترینِ برندگانم

 !دستانم را باال می برم

  



 اصطکاک

 

 اورب

 واژه ای دوردست

 بی آن که متناظری در جهانم

 بار آن را به دوش گیرد

 انگار در جهانم،لیز می خورد همه چیز

 کاش اصطکاک را حذف نکرده بودم

 در مکانیِک فلسفه ام

  



 نیما

 

 یافتم

 قبای ژنده ات را

 که در عمق ظلمات

 به تنها درخت سخنگوی دنیا

 دی؛آویخته بو                         

 اکنون به شاخه های آن درخت

 قافیه ها دخیل بسته اند                        

  



 تطهیر

 

 شهر آلوده است

 !به نجابت کپک زده،بکارت ترمیمی،شرافت سفارشی

 صدا را خاموش کن

 کن تیره سیما را

 !بگذار نفس بکشیم

  



 نغمه ای نو

 

 سرودهای کهن

 برج های پوالد و شیشه را 

 نمی رقصانند 

 نغمه ای نو،سازی نو،آوازی نو 

  



 ققنوس

 

 واژه ها فریبکار

 سجاده ها آلوده

 دست ها خالی

 چشم ها بی فروغ

 سرما بیداد می کند

 امّا

 خاطره ی ازلی

 در آتشکده ی قلبم

 ققنوس می زاید همچنان

  



 جاذبه

 

 به درخت می مانی

 آری به درخت می مانی

 رو به آفتاب داری و ریشه در خاک

 وری است تا اکسیژن دم من تأمین شودبازدمت ضر

 و بر تنت برگ های سبز و میوه های سرخ می رویند فصل به فصل

 به درخت می مانی،و من در سایه ات چرت نیمروزی ام را نوش می کنم

 و با سقوط میوه هایت بر سرم هر روز جاذبه را باز کشف می کنم

  



 مأمن

 

 شهر دودآلود است

 دارابه های آهنی می تازن 

 گالدیاتورها خنجر تیز می کنند 

 کاکتوس های این سوی پنجره اما 

 با آب و خاک 

 هماغوشی می کنند 

 و سبز می مانند

  



 دم و بازدم

 

 سنگین است بار زندگی

 !وقتی بازدمت را در دمم کم می آورم

  



 سکون

 

 یک قدم به پیش

 یک قدم به پس

 جایی نمی روم

 راه می روم هر روز

 اما

 مجایی نمی رو

  



 !توافق

 

 معبد از آن ما بود

 بت ها از آن آنان

 حاال به توافق رسیده ایم

 که ما در زشتی آنان شریک شویم،

 آنان در پاکی ما

 !بازی برد برد

  



 بیشه

 

 تاخت می زدی در بیشه

 و یال های حنایی ات در باد موج می زد

 دلبسته ی وارستگی بودی و من

 می دانستم که سهم من همین تماشاست

  



 انار و انگور

 

 من در انتظار پیام روح االمینم

 تنها پیشکشم برای تو

 ناز می کند این فرشته ی حسود

 !دیگر چشم دیدن این داد و ستد انار و انگور را ندارد

  



 چشم در راهم

 

از پادشاهی غمگین در میانة درباریان متملّق و فریبکار، چه احساس تنهایی وحشتناکی دارد. که می داند هریک 

نزدیکانش توطئه ای در سر دارد و دسیسه ای در دست و اوست که ناچار است تاوان جنایات آنان را روزی 

 دور خندق  بپردازد و هیچ راه فراری در پیش رو ندارد که کاخ او مملو از محافظانی است که مراقبند او نگریزد!

ه شده ساخت شاه خروج جلوگیری برای که ستا ارگ این به ای غریبه ورود از جلوگیری برای نه قصر، دور تا

  !است

جوانانی که به شهر رفته اند برای دستفروشی، در سرمای تیز عصر پاییزی، خوشبخت ترند از پادشاهی در اسارت 

  !ابدی! نیستند؟

  کودکانی که از مدرسه آزاد شده اند و دهان شان

د در مقابل درباریان متملّق فریبکار، با توطئه ای در در مقابل کارتون تلویزیون باز مانده است، چه خوشبخت ان

  !سر، و دسیسه ای در دست

  روستا اگر در خشکسالی است، تکه ای نان و کاسه ای دوغ آبادش می کند

در زیر سقف آسمانی که هزاران ستاره بهت آورش می کنند، و یک باران ,جهنم روستایی را بهشت خواهد کرد با 

  !دهبوی خاکِ باران خور

  !قنات خشکیدة روستا پر آب باد

امشب در روستا عروسی است، شربتی شیرین و خنک، کلوچه ای داغ و تُرد، به هر نفر یک کلوچه و یک لیوان 

شربت رسیده و نه بیشتر ولی برای ساز و دهل زدن و رقصیدن، سهمیه ای در کار نیست، به شرطی که آخوند 

خدای عبوسش از لرزة پستان زنانِ آفتاب سوخته روستایی که می رقصند به  ده را پای بساطِ تریاک بنشانند که

  !خشم نیاید

ذغال خوب بیاورید و تریاک اعال، که خداوندان زر و زور و تزویر، بگذارند روستاییان با اندکی شربت و کلوچه و 



  انبوهی از ترانه و رقص عروس و داماد را به حجله ببرند

  که باز باران ببارد                          

  که باز گیاهی نو، جوانه بزند                              

  که اگر قنات خشکیدة روستا پر آب شود

  و درختان انار پر بار                      

  و بُزها پُر شیر                          

  خدای آسمان نیز از آب قنات بنوشد،             

  سبدی از انار و مَشکی از شیر بُز بردارد و به خواستگاری دختری روستایی بیایدو 

  که برای نماز صبح خواب می ماند و    

  !تا صد بار مادربزرگ عتابش نکند نماز عصرش را هم نمی خواند

  خدای عاشق را به حجله دختر روستایی ببرید

  خوند ِده بگسترانیدو یادتان نرود که بساط تریاک را برای آ        

  تا نبیند که بیرون خانه عروس و داماد        

  ساز و دهل می زنند و کسی نمی پرسد از رقصندگان    

  که  با عتابی تُند        

  «!به فکر آخرت تان نیستید مگر؟»              

  مردی خواهد آمد آیا؟

  که قنات روستا را الیروبی کند؟        

  و دعای باران بخواند؟        

  و آخوند را به مجلس تریاک کشان تعارف نماید؟        

  و خدای را به حجلة دختر روستایی ببرد؟        



   و آنگاه تا سپیدة سحر        

  !برایمان دهل بزند؟                 

  !مردی خواهد آمد؟    

  ،«انسان»از تبار         

  خاک، از جنس              

  و آب،                        

  و باد،                             

  و آتش،                            

  ....و چوب                                

  مردی که خونِ انار در رگ داشته باشد،

  پاک تر از خون خدایان        

  و پادشاهان                 

  و درباریان                      

  و ساداِت کرام،                          

  .... و                              

  مردی که بهشت را به زمین بیاورد

  به جای بردن ما به آسمان             

  مردی که

  سفره مان را خالی نگذارد از نان و دوغ        

  از انارو درختانمان را         

  و پستان های حیوانات مان را از شیر        



  و قنات مان را از آب        

  ....و ابرهایمان را از قطره های باران        

  خدا غضبناک است،

  که چرا دخترک روستایی

  نماز صبح اش قضا شده باز،    

  و نماز عصرش را بی عتاب بی بی جان نمی خواند،         

  هاستخدا تن

  مردی نیست که دستش را بگیرد،

  او را به زمین آورد،         

  آب خنک قنات را به او بنوشاند،    

  و مشکی شیر و سبدی انار به دستش دهد    

  و او را به خواستگاری دخترکی بفرستد         

  که بوی خاک باران خورده می دهد،

           و بوی طویله،         

  و بوی هیزم             

  و نماز صبح اش قضا شده باز،

  ....و نزدیک غروب است و هنوز نماز عصرش را نخوانده         

  مردی خواهد آمد؟

  که صبح ها با ما به درو بیاید    

  و شب ها در پیالة ما اندکی شراب بریزد    

  و برایمان ساز بزند         



  و ما را برقصاند؟             

   

  چشم در راهم،

  قناتمان خشکیده،    

  آسمان خالی است،         

  درخت انار سوخته،             

  پستان بُزمان چروکیده،                

  آخوند در ده راه می رود                 

  .پادشاه در میان درباریان زندانی است                     

  توطئه ای در سر دارند،آنان که              

  و دسیسه ای در دست،                 

  و افسونی در نگاه،                      

  !و فریبی بر لب                          

  خدا عبوس است،

  خدا تنهاست،

  مردی نیست که او را از طلسم آخوند تریاکی برهاند،

  بکار،و شاه را از طلسم درباریان متملّق فری

  و خدا را به دشت بفرستد،

  تا هیزم جمع کند،         

  و شاه را به دشت بفرستد به چوپانی،

  مردی نیست



  که خشم خدا را بشوید         

  و ترس شاه را             

  مردی نیست که دست خدا را بگیرد

  و شاه را فراری دهد،         

  و آنگاه

  در روستایی    

  با قناتی پر آب،         

  با درختانی پر انار         

  و با شیر و پشم بز         

  خدا و شاه را با زندگی آشتی دهد،

  و با زمین،         

  و با بوی خاک باران خورده،    

  و بوی هیزم،             

  و ترقِ ترقِ آتش    

  و بوی اسپند،         

  گلّه و صدای زنگوله های         

  و رقص زنان آفتاب خورده روستایی

  .که می لرزند و می لرزانند             

  ....چشم در راهم

  ...از دورها غباری می آید         

  !آن مرد خواهد آمد؟؟؟             



 !ناشنوا

 

 شعرهایم تکراری می شوند

 وقتی می گویم ونمی شنوی

 می گویم و باز نمی شنوی

  



 رسالت

 

 سیح از صلیب فرو آمدو م

 و موسی کفش هایش را درنیاورد

 و یحیی سرنباخت

 من بار تمام داستان های ناتمام را بر دوش می کشم

  



 میدان مین

 

 میدان را برای فرزندان تو پاک می کردم

 از مین های روسی

 و تو مست حکم کارگزینی جدیدت

 از سنگر کمین

 !پیشانی ام را نشانه گرفتی

  



 عشاء ربانی

 

 این نان من است و آن شراب من

 سهم تو از گوشت و خون من

 که از اتم های بی تاب پیراسته گشته و در لباس خداوندی آراسته،

 !بنوش به یاد حسین

  



 "شهرزاد"

 

 !ای چشم هایت شعر،لب هایت شعور

 !ای انار و گلپر،گالب و آیینه

 بیا و قصه را دیگرگون کن،

 شیرین سهم فرهاد است،

 !و از چین شیرین کننده می آورندبرای خسر

  



 آینه گردان

 

 !نگاه می کنم و سنگ نمی شوم "مدوسا"در چشم های 

 تو آینه در دست در پس چشم های من نشسته ای

  



 عسل بانو

 

 در فصلی که کندوها خالی از عسل اند

 و نیشکرها از زاد و ولد دست شسته اند

 تنها لبویی داغ شعرم را شیرین می کند

 !ان تو نباشنداگر لب

  



 زن

 

 !آی تهمینه برخیز

 از رخت سیاهت مشعلی بساز

 !و این شاهنامه را به آتش بکش

  



 سنّت

 

 من،زخمی مرگبار خورده ام

 !نه از افراسیاب تورانی،که از شغاد ایرانی

 این جا،پهلوانان بر خوان دیو جان نمی دهند،

 در چاهی که برادر کنده مات می شوند

 !یران زمین،شاهنامهپسرکشی،برادرکشی،ا

  



 میقات

 

 باز هم آب

 باز هم آینه

 تعمید و نور

 :روح االمین نازک دل این بار کرشمه کنان فرمان می دهد

 "!بخوان"

  



 تکرار

 

 هشتاد میلیون امضاء

 هشتاد میلیون بیعت

 چه غلغله ای است در کوفه

 !وقت است که بازآیی

  



 مرثیه

 

 صل بی مرگیظهر روز سیزدهم از خون من سیراب شد ف

 شام غریبانم باران بی امان می بارید

 مرا تشنه لب سر نبریده بودی

 سه گیالس شراب خونرنگ به سالمتی کشتگان تو

 !نوشیده بودیم

  



 تنزیل

 

 تو با واسطه ی روح االمین کالم خدایان را شنیدی

 !من با واسطه ی کاهنان کالم تو را

 !می ترسم از کاهنان،و از روح االمین

  



 بتاجا

 

 بیا به صحرا برویم و نماز باران بخوانیم

 !صحرا که سبز نمی شود،شاید اسهال آسمان بند بیاید

  



 !برای تو و آشپزخانه ات

 

 این همه جلز و ولز می زنم

 تا به هنگام سرخ کردن پیازداغ

 زیر لب شعری زمزمه کنی

 که ساعت آشپزخانه خواب نرود

  



 پایان نامه

 

 به سویت به جای هجرت،کوچ می کنم

 به جای جهاد،تالش می کنم برایت

 .و به جای شهادت گواهی می دهم که مهر از عشق زیباتر است

  



 قصه

 

 پهلوانی در لباس رندان در شهری که رندان لباس پهلوانی بر تن دارند

 کدام شهرزاد در کدامین حرم قصه ی تو را بافته است با چنین سبکسری؟

  



 کابوس

 

 شکنجه می دهند خواب دیدم باز تو را

 و تو برای چهلمین بار مردی

 و مادرت هنوز آن گور دسته جمعی را می جوید

 که شعرهایت را در آن دفن کردند

  



 زنده

 

 مثله کن شعر مرا

 جگرش را درآور

 رگ هایش را ببر

 و خونش را بریز

 زنده می ماند اما

  تا زمانی که در قاب موزه ات ننشسته

  



 سهراب

 

 یاین جا حلیم نذر

 آن جا پلو و قیمه

 یک کاسه آب به من بده

 !سهراب هنوز تشنه است

  



 !پیش از پایان قصه ها

 

 الالیی می خواند

 پیرزن تاریخ

 برای کودکی که همیشه

 پیش از پایان قصه ها به خواب می رود

  



 امّت

 

 بیا بتی بسازیم

 چشمانش شبیه من

 لب هایش شبیه تو

 بگذار مردم خدایی عاشق داشته باشند

  



 عیّاش

 

 بانوی مهر رفت

 آبان دخت از راه رسید

 آذردخت در راه است

 سوز پاییزی هم مرا سربراه نمی کند

 !عشقبازی برقرار است

  



 زاگرس

 

 زاگرس همچنان ایستاده پوالدین

 !کو اسکندر؟!کو سعد؟!کو هوالکو؟

  



 نون پایان

 

 بگذار قصه ی ما ناتمام تمام شود

 ما می رویم،او می ماند

 !نهایی همه ی قصه ها را تمام می کندو به ت

  



 اهتزاز

 

 پرچم ها رنگ عوض می کنند

 باد بی رنگ است

  



 تاریخ

 

 این درخت کاج کهنسال

 بیش از من تاریخ می داند

 ببین چگونه می نگرد به بازی تکراری

 تکراری ما

  



 انجماد

 

 تنها نشسته ای

 در باز می شود

 باد بی اجازه پای میز می نشیند

 ی شودعریان م

 و از جامت می نوشد

 صبح می شود و تو هنوز

 به جام خالی و برگ های خشکیده روی میز

 چشم دوخته ای

 !شاید یخ زده باشی

  



 !بیسیم چی

 

  جنگ های صلیبی

 شوالیه های جن زده

 فستیوال اسیدپاشی

 این جا دوزخ

 !سیّد،سیّد به گوشم،کبوترها گم شدند

  



 نیروانا

 

 تی برپا می کنمدور از چشم خدایان ضیاف

 با آهنگ سکوت تو

 و والس چنار پشت پنجره

 !چشم حسودان کور

  



 گندم زار

 

 مترسک ها

 کالغ ها

 !جنگ،پیروزی،شرافت ملی

 گندم ها؟

 !یاد من،تو را فراموش

  



 سرخ

 

 شعرم سرخ است

 همچون ستاره ای

 که سال ها به آن چشم دوختیم و فروافتاد

 بر رؤیاهایمان

  



 بازار

 

 ه شلوغاین بزرگرا

 پر است از مسافرینی

 که کیسه های خالی شان را

 !هر روز به بازار می برند و برمی گردانند

  



 پژواک سکوت

 

 فریاد من پژواک سکوت توست

 گوش هایت را نگیر

 ...لبانت را بگشای

  



 !خوردنی

 

 چه خوشبو است این صابون

 اشتهایم را می گشاید عطر وانیلش

 جایت را خالی کردم

  



 خیال

 

 اسه ای گردوک

 و ظرفی از خرما

 بر روی میزی که من در پشت آن

 می نشینم و از درختان آنسوی مدیترانه

 زیتون های سیاه می چینم

  



 نشستگی-باز

 

 بر صندلی ایستگاه اتوبوس بنشینی

 به انتظار هیچ اتوبوسی

  آفتاب بگیری زیر باد پاییزی

 و برای مسافران آویزان از میله ها دست تکان دهی

  



 مغلوب

 

 است من ،تقدیر این نبرد

 به مقدسات قسم با این تقدیر جنگیدم

 بیش از جنگیدن با تو

 و مغلوب شدم

 !سخت تر از شکست در برابر تو

 !تا کنون چنین شکست خورده ای را دیده بودی؟

  



 نان و شعر

 

 شعری برای صبحانه

 شعری برای نهار

 شعری برای شام،نه،برای بی شامی

 علی را دربیاورم بگذار کمی ادای

 شاید ابن ملجمی بیابم

 !که شعر سجده ام را تقدیمش کنم

  



 آینه

 

 تو می آیی

 با آب و آینه

 !و من مخاطب روح القدس می شوم

 !به همین سادگی

  



 انتظار

 

 تو می فهمی سوزش زخم تازیانه را

 در دمی که انتظار نمی کشی هیچ را

 !جز ضربت بعدی

  



 امّی

 

 زایستاده در افق هنو

 "!بخوان"و همچنان تکرار می کند: 

 "!خواندن نمی دانم"و من هزاران سال است که می گویم: 

  



 آیه

 

 روح االمین فرود می آید

 !این بار به تنها مرد باکره ی این دوران

 و مریم متولد می شود در واژه های شاعرانه اش

 تنها پرسش این است: چه کسی به صلیب کشیده خواهد شد؟

  



 تعمید

 

 شعرت را در خون غسل بده

 آب ها گل آلودند

  



 از دست هایت

 

 دست هایت

 بوی زیتون می دادند

 گرچه آکنده از زخم و پینه و خاک بودند

 می دانم درختان سرزمین موعود

 از دست های تو می رویند

  



 !خواب می بینم

 

 خواب می بینم

 می دانم که بیدار نیستم

 آسمان زخمی است

 زخم آسمان می گریند و پرندگان سوخته بر

 خواب می بینم،می دانم

  



 جست و جو

 

 بیا به جستجوی خدایان گمشده برویم

 در پستوهای تاریک تاریخ

 کلید در جیب یکی از آنان است

 !حتم دارم

  



 شهرزاد

 

 من راوی قصه های تکراری ام

 !تیشه ی فرهاد بر دوش دارم و بیرق خونخواهی بابک

 ای شاهدخت سرزمین قصه ها

 من ببار بارانی از جهانی نو بر

  که هیچکس در آن نام آجیل مشکل گشا را

 !نشنیده است

  



 آغوش

 

 نه تنها من

 ساعت نیز به خواب می رود

 !در میان بازوانت

  



 پک عمیق

 

 تو آیا هرگز بوییده ای گل یاسی را که بوی سیگار می دهد؟

 تو هرگز چشیده ای آیا تمشکی را که طعم سیگار می دهد؟

 هرگز پرواز کرده ای آیا در آسمانی که ابرهایش بوی سیگار می دهند؟تو 

  



 هبوط

 

 بوی سیگار و وایتکس

 بستری تب آلود

 آخرین منزل خدایان

 !پیش از دوزخ

  



 !آتش بس

 

 من خسته از مردن

 تو خسته از کشتن

 بیا آتش بس کنیم،

 من زخم هایم را می بندم

 !تو دشنه ات را تیز کن

  



 سیب و انگور

 

 و انگور دوست داری می دانمت

 و نیز خون بازی را

 و من سیب را و شقایق را

 تو خداوند کلمه را می پرستی

 و من خدای سیاه پوش سیاوش و سهراب را

 بیا سیب و انگور را در هم بیامیزیم در بزم خدایان

 !و در درنگ مستی آنان چای بنوشیم و نگاه و سکوت را

  



 آونگ

 

 هرگززنگ نمی زند این تلفن 

 شیپور می زند این رادیو همیشه

 این به آن در،جهان متعادل است،

 !من از تخت نمی افتم

  



 !گفتگو

 

 تو را به هزار زبان صدا کردم

 :و تو تنها با یک واژه پاسخ دادی

 !میم-الم-الف

  



 اسم اعظم

 

 کلمه ای نو بیافرین ایزدبانوی سخن

 واژه های کپک زده

  دعاهای ما را

 !رسانندبه اجابت نمی 

  



 !خون بازی

 

 هزار سال است که از میان اساطیر تو را برگزیده ام

 !تنها تو را

 که هر پاییز خون و شراب را در هم می آمیزی

 و مرا به حجله ای فرامی خوانی

 !که در میان میدان مین محاصره شده

  



 !چه

 

 زخم هایت را بی وضو تالوت نخواهم کرد

 زمهریر بود آن روز

 !و تاریکی را تاراندآتش چشمان ت

  



incarnation 
 

 واژه هایت را در آغوش می کشم

 آن گونه که روح القدس مریم باکره را

  



 برای تو

 

 برای تو

 شعری نوشتم و پاک کردم

 نوشتم وپاک کردم

 نوشتم و پاک کردم

 خواستم از سفره ی خالی تو بگویم

 !پاک کردم

  



 با قصه هایم

 

 ر شبپشت دیوار خانه ام می نشینی ه

 قصه هایم را می شنوی

 و با واژه های زخمی ام اشک می ریزی

 می دانم،می دانم

  



 قبیله زنده به گور

 

 شعرهای شورشی

 گور قبیله ی زنده به گور را

 خواهند گشود

 مومیایی ها ترک خواهند خورد

 و بت ها

 در زیر پای وزن های بی قافیه تکه تکه خواهند شد

  



 انگور

 

 بازخواهیم گشت می دانم ما به زمین

 می دانم در دوزخ نیز

 !پروردگار تاک نشانده است

 !او عاشق این بازی است

 !این بار من برایت انگور خواهم چید،به تالفی بهشت

 !و دیگر ابلیس را هم به زحمت نخواهیم انداخت

  



 صبحانه

 

 صبحانه،چای و پنیر و نان و گردو نبود؛

 سفره ی صبحانه،در حسرت دهانم ماند؛

 .تنها برای گوش کردن به درددل های مادر نشسته بودم من

 استکان چای به لب هایم زل زده بود و من،

 به لب های چروکیده ی او

  



 خط

 

 راه به جایی نمی برد

 این قطار سال هاست که از خط خارج شده

 مسافرانش تنها

 !مقصد را در خواب می بینند

  



 بازی

 

 این تخته نرد نیست؛

 شطرنج است

 !هرچه می خواهی جفت شیش بریزحاال 

  



 سودا

 

 گرم نمی شوم

 با هیچ جامی که انباشته از یخ و سوداست

 تنها مور موری می آید و من را

 به باد و خاک و خواب می برد

  



 بازگشت

 

 جا مانده چمدانم

 در ایستگاه قبلی

 بازگردم آیا؟

 یا زمان را بازمی گردانی؟

  



 هستم

 

 ایستگاه اتوبوس

 :مانقشه ی راهن

 "شما این جا هستید"

 !پس هستم،بدون شک دکارتی

  



 !نیمکتی در آخر دنیا

 

 روی این نیمکت سنگی

 دنیا تمام می شود

 همه وسوسه های زمین را آزمودم

 !و تمام وعده های آسمان را

 و اکنون روی این نیمکت سنگی کشف کردم

 که زمین گرد نیست

 و این جا آخر دنیاست

  



 !سرد،سنگین،صامت

 

 های پیچ در پیچ راه

 داالن های تاریک

 تماشاخانه ای تعطیل

 آخرشب بازارچه

 هر جمعه غروب

 مرگ را می بینی؟

 !سرد،سنگین،صامت

  



 پاییز

 

 آفتاب نرم پاییزی

 نیمکت بی تفاوت پارک

 چنارها خانه تکانی می کنند

 عکس یادگاری می گیرم با برگی که روی زانویم لمیده

 شقه ی بی نسبت را نداردکالغ حسود چشم دیدن این معا

 !قار می زند و قار می کشد

  



 !زینهار

 

 مارها بر شانه های چه کسی خواهند رست؟

 از جای کدام بوسه ی کرنش؟

  



 !شک می کنم

 

 شیپور جنگ از هر سو بلند است اما

 دیگر به رویش الله ها باور ندارم

 صوراسرافیل هم مشکوک به نظر می رسد

 ه پا می خیزمتنها با زنگ ساعت خودم ب

 !هر روز هفت صبح

  



 دوباره

 

 خیالت راحت نباشد

 روزی دوباره فریاد خواهم شد

 و اشعارم به جای دود،

 !رنگ خون خواهند گرفت

  



 تأخیر

 

 دیر رسیده ام به پرواز

 قطار زندگی را از ناچاری سوار می شوم

 !حاال تو بلیط درجه سه هم صادر کن

  



 مهر

 

 گفتگوی قمری ها

 ارقص برگ ه

 هیاهوی بچه های مدرسه بغلی

 دیشب خوابت را می دیدم

 می دانی ماه مهر است؟

  



 اسطوره

 

 این روزها فرشته شعر با من حرف نمی زند

 کز کرده کنج کافه

 مزمزه می کند کنیاک کهنه ارمنی را

 !و نمادهای گنوسی را روی میز چوبی حک می کند

  



 فلق

 

 فجر یا فلق

 شام یا نیمروز

 باور نمی کنمهیچ کدام را 

 زمان به خواب رفته و من

 !جا مانده ام از سکون افالک

  



 ایستگاه

 

 آخرین ایستگاهم آوارگی است

 آخرین جزیره ام دریاست

 دیگر به هیچ کجا نخواهم رفت

 خارج از این چهار فصل رنگارنگ

  



 بازگشت

 

 زمین می گردد

 زمان بازمی گردد

 تو تکرار می شوی

 می شناسمت

 هفتصد سال پیش

 دیدمت

 در آن یکی کهکشان

 همه چیز آشناست

 !جز من

  



 میالد

 

 کوه ها هم دیگر

 فریاد جنون آسای ما را

 پژواک نمی کنند

 کوه های محافظه کار

 دریای آلوده

 بیشه های بی شیر

 !دنیای نو،تولدت مبارک

  



 تا جایی که چشم کارمی کند

 

 این شعر ثقیل الهضم است؛

 به جای گل و بلبل باغ

 خارها و الشخورهای صحرایی استدر وصف 

 که تا افق امتداد دارد

 !تا جایی که چشم کار می کند

  



 !آواز نخوان

 

 نان،کتاب،جویبار

 و شعری که وصف مهتاب و آسمان است

 اکنون جهان جای امنی است

 !اگر آواز،قفس را سرنوشت قناری نکند

  



 بشارت دوزخ

 

 شعرهایم را باور نکن

 ی خدایان را می رباینددر آسمان راهزنان هدایا

 !این ها از عمق قیرگون زمین جوشیده اند

  



 درخت حاجت

 

 شعر می گوید از دهان من

 چنار هزارساله ی روستای گمشده ام

 که صدها پارچه ی حاجت

 !میوه ی شاخه هایش شده اند

  



 آفرودیت

 

 زیر درخت انجیر معابد

 تمام خدایان را جستجو می کنم

 ار می کشدآفرودیت باالی سرم سیگ

 من با تو

 چگونه ترک کنم میوه های ممنوعه ی این بهشت تاریک را،

 !ای خداوند ناباب؟

  



 بزم چوبی

 

 شاید روزی

 بزمی برپا کنم

 با پیکره های چوبی

 که با دستانم تراشیده ام

 در میان کلبه ای از خیزران

 !با نان وشرابی از آتش و باد

  



 !این نامه های دنج

 

 جاین نامه های دن

 به واژه های من و تو

 ...خیانت نمی کنند

 !قلم بردار

  



 تخته سیاه

 

 خواب دیدم

 که از یاد برده ام

 تخته سیاه شکسته ای را

 که نام تو بر رویش

 همه کالس را

 !به ترکه ی ناظم سپرد

  



 رنگین کمان

 

 این زیتون ها

 سبزند

 و این سیب

 سبز

 و گشنیز

 سبز

 و تو

 سبز سبز

 !همان رنگ رنگین کمان

  



 !هیچ جا

 

 !ترسوها به بهشت نمی روند

 !به جهنم هم نمی روند

 !می مانند "هیچ جا"آن ها در ابدیت 

  



 سپید

 

 می سرایم

 شعری سپید

 به سپیدی خون،زخم،کبودی

 می سرایم

 شعری سپید

 به سپیدی شب،حیرانی،کوری

 تو بخواب،آرام،به سپیدی قو،کبوتر،سکوت

  



 شنبه

 

 شنبه ها را دوست دارم

 ه اندازه ی دوشنبه هانه ب

 !ولی بیشتر از جمعه ها

 بیا تعطیالت را تعطیل کنیم

 !و اسباب بازی هایمان را تنها نگذاریم

  



 ترافیک

 

 دو قدم مانده به آزادی

 در اختناق ترافیک

 دعوای زناشویی در ماشین بغلی

 آقا سی دی جدید

 فال حافظ پونصد تومن

 "شود آیا که در میکده ها بگشایند؟"

  



 یانپا

 

 وقتی سخن به پایان می رسد،

 ابدیت سکوت جاری می شود

  



 سیزده

 

 سیزده،عدد شانس تو بود

 دوازدهمین حواری من

 تو آبستن زندگی شدی،

 !من باردار صلیب

  



 واژه ها

 

 شعرهایم را به دیوانه خانه بردند،

 مأموران

 به درد این فاحشه خانه ی محترم نمی خورد،

 !قناعت واژه هایم

  



 !شک

 

 پیامبری هستم مردّد

 میان وحی کفرآمیزی که مبعوثم کرده

 و ایمان کهنه ای که مرا به بهشت خواهد برد

  



 همین حوالی

 

 در پس کوچه های هوس

 بن بستی سنگفرش است،

 "همین حوالی"نامش

 :کافه چی سبیل تاب داده،می پرسد

 "با چه طعمی؟"

 "چی دارین؟"

 :نگاهی به تنباکوها می اندازد

 "قبازی،عاشقونه،عشقیعشق،عش"

 "!هلو نعنا بزن"

  



 !تب

 

 !خشکیده اشک آسمان

 افسردگی مالنکولیک

 تب کرده زمین

 !سرفه می کند با خلط خونی

 !سل ریوی

 و ما دوان دوان

 بین آن تیمارستان و این بیمارستان

 !عطش،آتش،خون

  



 شب

 

 من به جای هر دوی ما رویا می دیدم

 تو به جای هر دوی ما کابوس

 ه تمام شودشب ک

 من مغموم،تو خسته

  



 دوراهی

 

 انتخاب با توست،

 اگر تسلیم زندگی نشوی،

 !تسلیم مرگ خواهی شد

 !و البته که زندگی مهیب تر است

  



 فریاد

 

 هرچه می نامی شعر ننام

 فریادهای مردی را

 که حلقومش را

  به اسارت برده اند

 !زوزه ها

  



 طوفان بزرگ

 

 مبه انتظار طوفان بزرگ بنشینی

 این بار تنها حیوانات را در کشتی بنشانیم

 و از آدمیان

 !همان پسر نافرمان نوح

  



 جنون

 

 دیروز زندگی به مطب من آمد

 با افکار شدید خودکشی

 نترسید،بستری اش کردم

 گفتم دست و پایش را به تخت ببندند،

 !هالوپریدول پنج میلی گرم عضالنی

  



 خشکسالی

 

 زندگی

 دیروز همین اطراف پرسه می زد

 با هم قایم باشک که می کردیم

 پشت درخت سیب

 مار نیشش زد

 اکنون شاید تنها به گل سیاره ی

 شازده کوچولو آب می دهد

 که این حوالی

 !خشکسالی آمده

  



 درخت کوچه ی ما

 

 این علف های هرز

 پاییز و بهار ندارند

 هرزند فقط،هرز

 اما درخت پیر کوچه ی ما

 زیر تازیانه ی پاییز هم

 اب بهار می بیندخو

  



 !در خالف جهت

 

 بگذار زمین در همان جهت همیشگی بچرخد

 بگذار ساعت همچون همیشه بگردد

 من امروز در جهتی دیگر می رقصم

 چه کسی با من خواهد رقصید؟

  



 قصه های ناتمام

 

 این دفتر سفید

 تا کنون مردان زیادی را

 به زهدان خود فروبلعیده

 نامشان جاودانه باد

 ...گمنام قصه های ناتمام شاعران

  



 بهترین شعر

 

 بهترین شعر،

 شعری است که سقط می شود

 تا به ابتذال واژه ها

 تن درندهد

  



 وصال

 

 به ساعت بگو زود بچرخد،

 یک نفر این جا اکسیژن دلش تمام شده،

 به ساعت بگو زود بچرخد،

 تنها در ساعت دوازده

 ...همه چیز آرام خواهد گرفت

  



 انتهای عاشقی

 

 من ایستاده ام

 بی هیچ گفتگو

 زمین لنگر انداخته

 در ساحل آسمان

 زمان به خواب رفته

 این جا انتهای عاشقی است

 ...چای بریز

  



 عنکبوت

 

 شعری را برنیانگیخته

 تارهای عنکبوت

 گرچه درازای عمرش

 !بیش از بالهای سوخته ی پروانه باشد

  



 دود

 

 عشق شعله،

 عاشق هیزم،

 شعله نور،

 ...وددلتنگی د

  



 نشانه

 

 جوانه می زند بذرم

 سیراب کند آسمان اگر خاکت را

  



 فروغانه

 

 !تاب می آوری هجوم بی رحمانه ی جهان بی فروغ ما را "فروغانه"چه 

 اشعارت را شبانه بر درختان خشک می آویزی،

 سبز خواهند شد،

 !می دانم،می دانم

  



 انعکاس

 

 در زیر پوستم

 سوزشی مرموز

 در دهانم

 نباکوتلخی ت

 بر باالی سرم

 نور تند المپ سقفی

 در گوشم

 ناله ی خواننده ی اشعار کهن

 حاصل هزاره ها

 !که بر لحظه های من می تابد

  



 پاپ

 

 گفتم سکوت

 نگفتم آواز نخوانی

 جهان بدون آواز تو

 یک کارگاه آهنگری است

 سازت را بردار کولی وار

 همهمه ی جهان را خاموش کن

  



 داستان

 

 شعر می گوید

 از دهان تو

 دختر زنده به گوری

 که تنها زندگی را

 باور داشت

  



 نقش

 

 آن سوی زمان

 آن جا که گذشته پس از آینده می آید

 آن جا که خورشیدهای بی شمار،

 درون هم متولد می شوند

 تو را دیدم

 که آسمان را

 به رنگ زخم های انسان

 نقش می کردی

  



 آنسوی قصه ها

 

 چیزی فرو می ریزد

 برمی کشدچیزی سر

 فروریختن نور

 تولد تاریکی

 شبحی است در جهانی

 که پیشاپیش به من خوشامد می گوید

 آن سوی قصه ها

  



 سال بد

 

 خشکسالی در سرزمین شعر

 قحطی نگاه های مهربان

 سراب بوسه

 کاش بارانی بشوید

 زباله های عشق های روزگار وبا را

  



 باغ پنهان

 

 سال هاست دربان دری هستم

 از نمی شودکه هرگز ب

 خواب دیده ام روزی

 آن سوی در

 در باغچه ای

 ...شمعدانی می کارم

  



 سکوت

 

 شاید سکوت

 صدای خداوند است

 !هیس

  



 نوا

 

 شعر من،

 ناله ای است،

 که سوزش را،

 زیر واژه ها دفن می کند

  



 شرم

 

 تو را می بینم که

  

 در پشت درختان غول آسای باغ عدن

  

 خود را پنهان کرده ای

   

 ز شرم میوه هایی که هرگز نخورده ایا

  



 آن تو

 

 تماشای باران

 عطر نان

 سفره رمضان

 از آن تو،

 !تقدیر من رفتن است

  



 سرد

 

 آمدی،

 اما نگاهت نمی خندید؛

 آمدی،

 اما لبانت نمی لرزید؛

 خودت را جا گذاشته بودی؛

 در ساحل دریایی،

 که هر شب نهنگی در آن،

 خودکشی می کند

  



 پل

 

 آخر نرسید داستان به

 قصه گو خوابش برد

 دخترک خوابگرد

 !به آن سوی رودخانه رسید

  



 مرثیه

 

 سوگواری می کنم

 بر درهای باز

 و بر پنجره های بسته

 شادمانی می کنم

 بر چشم های باز

 و بر گوش های بسته

  



 جام

 

  می گریزد از من

 شیطان

 وقتی کنیاک

 جام جمجمه ام را

 سرشار می کند

  



 وحشی

 

 می شوم با باران می بارمعاشق که 

  فارغ که می شوم با باد می وزم                   

  



 بازگشت

 

 کابین ویژه

 حوله ی داغ   

 لبخند مهماندار      

 کمربندها بسته           

 پشتی صندلی صاف           

 سقوط در بهار                         

  



 فال

 

 پرستوهای عاشق

 شاندر آخرین کوچ     

  راه صاعقه پیش گرفتند        

 !و سر از فنجان قهوه ی من درآوردند

  



 ای کاش

 

 این بار که خورشید غروب کند

 با او خواهم رفت                 

 به دره های پشت کوه                 

 آنجا که چراگاه اسبانی است که پا بر باد می گذارند

 و گل هایی که آیینه آفتابند                                      

  



 پینوکیو

 

 فقط در هنگامه ی می زدگی

          که فرشتگان جهنمی           

 هاله ی بهشتی شان را از سرت بر می دارند

 !بوی انسان می دهی                             

  



 بنزین چینی

 

 دستم خالی است

 سوژه های نابم    

 آلوده به کیک زرداز این هوای         

 به کوه ها گریخته اند                          

  



 دوزخ

 

 رویاهای ناتمام

 ستارگان خاموش

  

 پرواز با بال های بسته

 بغض،اشک،آه،دلتنگی      

 هبوط یهوه بر زمین               

  



 غزل

 

  در پس کوچه های عادت

 گم شده

 !تنها غزل عاشقانه ی من

  



 راه

 

 یکی قصه ها گم شده ایمما در تار

 تنها شعری سپید

 فانوس ما را

 برخواهد افروخت

  



 شعر

 

 ناله می کند

 زیر پوستم

 شعری که مخاطبی ندارد

  



 جرعه

 

 در باب دلتنگی

 شعری نوشته ام

 که نیم مصراع دارد

 و نیم دانگ وزن

 سپرده ام به چوپانان

 که با نی لبک بنوازند

  در کوهساران

 شب های تابستان

  



 وز باور داردهن

 

 این جسم دردناک 

 این چشم بی امید

 این قلب خالی از عشق

 هنوز به چیزی باور دارد که روزی

 درد را خواهد برد

 و امید و عشق را بارور خواهد کرد

 این مذهب انتظار

 فریبی است که با او هماغوشی می کنم

 نام دیگر

 خودارضائی

  



 نقاب

 

 ضحاک را در دماوند به زنجیر کشیدند

 اسامه را به دریا افکندند

 دیگر نه به کوه می روم نه دریا

 همین کنج کافی شاپ بهتر است

 همه یا هنرپیشه هستند یا هنرمند

 من هم قهوه ی تلخ می خورم

 و ادای یونگ را درمی آورم

 آه! چه قدر این نقاب سنگین است

  



 ایزد بانو

 

 الهه می پنداشتمت

 اما نمی دانستم          

 الهه ی شکاری!                

  



 انس

 

 شاید روزی انسان متولد شود

 این بار نه از موتاسیون و انتخاب طبیعی

 نه از سالله ی میمون ها

 بلکه همچون افسانه ها

 از اراده ی خدایی

 که از تنهایی حوصله اش سر رفته

 و در جستجوی همدمی است

 انسان نام و انس نشان

 ...کاش افسانه ها

  



 گریز

 

 پناه می برم،که اگر« آبلوموف»به « چگوارا» از

 مرا به کشتن می داد!« چگوارا»را نداشتم،«آبلوموف»

  

 پناه می برم،که اگر« پروست»به « آبلوموف»از 

 مرا ابله و کودن می کرد!« آبلوموف»را نداشتم،«پروست»

  

 پناه می برم،که اگر« مارکوپولو»به « پروست»از 

 مرا دچار زخم بستر می کرد!«پروست»را نداشتم،« مارکوپولو»

  

 پناه می برم،که اگر« خیام»به « مارکوپولو»از 

 آواره ام می کرد!« مارکوپولو»را نداشتم،« خیام»

  

 پناه می برم،که اگر« فروید»به « خیام»از 

 مرا به خودکشی می کشانید!« خیام»را نداشتم،« فروید»

  

 می گریزم،که اگر« سارتر»به « فروید»از 



 مرا منزوی می کرد!« فروید»را نداشتم،« سارتر»

  

 و این قصه همچنان ادامه دارد....

 که«صیانت نفس»سرگرم « منِ »کیست آن 

 حاضر است هرلحظه در کالبدی بمیرد و در کالبدی دیگر متولد شود

 ندهد؟!« مرگ»ولی تن به 

 خداست؟                                  

 است؟ انسان                                       

 است؟ روح                                               

 است؟ شیطان                                                   

 !؟.....................                                                       

  



 سرنوشت

 

 تراهی برای برگشت نیس

 باد تو را پیش می راند    

 امواج به قایقت می کوبند    

 فانوسِ دریایی فریبت می دهد    

 غرق اگر شوی طوفان آرام می گیرد    

 دریا آرامگاه ارواح ناآرام است   

  



 فردا

 

 روزی این پنجره باز خواهد شد

 ناله های دردآلودِ ما هیاهوی مستانه ی کوچه را دربر خواهند گرفت  

 نجره که بسته شود بازپ

 !زاید می  نسیم  اتاق     

  



 وضعیت قرمز

 

 پنجره ها بسته

 پرده ها کشیده   

 لبها فرو هشته      

 خدا کند که آمبوالنس در ترافیک گیر نکرده باشد!

  



 روز پاک

 

 امروز زمین سیراب است 

 کوهها سپیدند   

 کرده اند 'خانه تکانی'باد و آفتاب شهر را       

 !تنها آستین چرکین من است که خاطره ی بیماری زمین را در دل دارد        

  



 سفر

 

 مسافر بی کَسِ جاده های تنهایی

 غریبِ وطن، آشنایِ مهمان خانه های بین راهی

 مصاحبِ سکوت

 همزبانِ خاک

 به جستجوی باد

 سوار برقایقِ خیال

 خود را به امواج می سپارم

 که من راهِ خانه دوست نمی دانم

 ه من به شهر های پشت دریاها باور ندارمک

 ای باد، ای موج، ای دریا

 اگر دوستی هست

 اگر خانه ای دارد

 اگر شهری هست

 مرا به مقصد برسانید 

  



 پاشویه

 

 شناسنامه ی پاره

  

 هویت وصله شده

       

 انفجار سکوت   

        

 التهاب واژه        

  

 چگونه تاب بیاورد تب سرد روحم را؟

  



 خدا

 

 پیدایت اگر میکردم

 امروز مشرک بودم!  

  

  



 سکون

 

  وقتی که اصطکاکت به صفر میل می کند

 ابتدا سرعت می گیری

 سپس به سکون می رسی

 و سرانجام خود را در جهانی می یابی

 که در لغتنامه هایش حرکت مترادف سکون است

 این جاست که گربه ها با تو چاق سالمتی می کنند

 یمانده غذایشان را به تو تعارف می کنندو کمی از باق

 گفتم که بدانی

 شاید تصمیم بگیری شن و ماسه در جاده بریزی

 من باب احتیاط

  



 نگاه

 

 آن دور

 کوههای پربرف

 این نزدیک

 برفهای پاییزی

 نزدیکِ نزدیک

 شک ، شعر ، لبخند

  



 بارداری

 

 متولد می شوم

 در سکوتی

 که پس از هر هیاهو

 چشمک می زند

  



 منتکا

 

 من از تو با همه می گویم

 تو از همه با من می گویی

 این یک خصوصی همگانی است!

  



 بهار

 

 بگذار بهار بر تو بگذرد

 بگذار تابستان میوه هایت را بپزد

 بگذار پائیز زردت کند

 آن گاه در زیر برف های زمستان

 بهار را آبستن خواهی بود

  



 دیابتی

 

  قهوه ات تلخ است،

  زهرابت شیرین،

 اشکت اما همان طعم آشنا را دارد

  



 هفت سامورایی

 

 چه بی رحمانه غمت را می خندی

 کوکوچیو

  



 پیامک

 

 مشترک گرامی،

 از این که هزینه ی کفن و دفنتان را

 بصورت غیر حضوری پرداخت نموده اید

 سپاسگزاریم

  



 پناه

 

 آن زیرها

 اژدهای مهربانی است 

 اکه طلسم کبوتران سپید ر  

 آتش می کشدبه      

  

  



 جهنم
 

 

 باران آنسوی پنجره

 چشمانت سرشار از خنده

 تنباکو در تشتک پیپم

 بهشت را نمی خواهم،

 آتش...

  



 تقوا

 

 انگورهایی

 که از شهوت گرم مرداد

 جان سالم به دربرده اند

 البه الی برگ های پاییزی

 قسمت جاروی رفتگری می شوند

 که پنجره ی خانه ها را دید می زند

  



 اتاق پرو

 

 کاناپه ی فروید

 تختخواب یونگ

 نردبان آدلر

 کودکستان پیاژه

 یک جفت جوراب نایک که بپوشم

 مدرن مدرن شده ام

  



 خرده بورژوا

 

 جاسوییچی آب طال

 با عکس چه گوارا!                

  



 درد دل

 

 دلم را نشکن!

 دلم را نسوزان!

 دلم از دستت پر است!

 بیاورم"دست"را به  دل تو دلم نبود که دلش

 برمی آید"دستش"این همه کار از"دستم"نمی دانستم 

  



 عوضی

 

 نمی دانم

 کدام مجنون

 در کدام بادیه

 کدام لیلی را می جوید

 !که باز من خواب های عاشقانه می بینم

  



 تقسیم عادالنه

 

 میوه هایش از آن تو،

 برگ های پاییزی از آن من

 کفترهای تو،

 ی منبق بقو           

 زنبیل خرید تو،

 شانه های من...           

  



 سه تار

 

 می گویند سه تار،ساز عجیبی است،

 برای آن،یک نفر کم است و دو نفر زیاد

 این شعرنماهای من شوریده 

 چه قدر شبیه نوای سه تار می مانند

 که نه تنهایی را برمی تابند

 و نه مخاطب را!

 رادوکس های بی شمار این جهانوای بر شما که در پارادوکسی از پا

 معماگونه ی رازوش افسون زده ی افسانه ای

 گرفتار آمده اید

 زود به خود بجنبید که اگر لحظه ای درنگ کنید

 جادوگر زمرد شما را به سنگ بدل خواهد کرد،

  یا به قورباغه!

 آه،ای کلمه های آزاد و رها،می ترسم اگر به نمایش درآیید

 برای خریدن یک گوش شنوا آزادی تان را ببازید

 آی آزادی



 تو همان سکوتی

 که با هر کلمه،خاموش می شود

 و دیگر بازنمی گردد،

 تا آن هنگام که کلمه،

 محو شود در فراموشخانه ی پرگرد وغبار

 پستوی خانه ی مادر بزرگ قصه ها!

  



 اسطوره

 

 رد پایی بر برف 

 فریادی در باد

 چکیده ی افسانه ها!
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