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                     مقدمه     

با یک  هر  که  است،  شده   ـجـامدادی از ـپـنج ـبـخش ـتـشکیل 
تا شعرِ  کــمی  شناخته مــیشوند ، نخــست، چــند   «مدادی» 
بودن و مدرن  به دـلـیلِ  که  شاملویی خواـهـید ـخـواند   ـقـسمتی 
 کالسی که دارند!!! با «مدادِ سیاهِ کُنته» معرفی شدهاند . مدادِ
که آـخـرین ـبـخش را مناـیـندگی میـکـند و  سیاهِ دـیـگری  ـهـست 
این هم  نام دارد، دلـیـلش  غی»   که میبیـنـید «پَرکال  ـهـمانطور 
 است که اختصاص به مثنوی دارد و مثنوی دارای دو بالِ مساوی
با بخشِ مدادهای مـیانی نـیز هـریک نـسبتی  است.   مـثلِ کالغ 
 خود دارند:«ـقرمز ِ جیگری» کنایه از عاطفی و احساسیبودن ،
 «ـپستهای ِ راهراه» ـنشانهی ـطنز و ـنشاط و «بـنفش ِ ـجیق» ـگویای

مشخص بودن و بیرونزدن از صف است.
 برای پشت ِ جلد، بارِ دیگر به دست و ذهن ِ توانای استاد مجتبا

رجبی متوسل شدم و او کرد آنچه میبینید

مهران ِ راد 
تابستان
٢۲٠۰١۱٣۳
مونتریال

             





                            ١۱١۱

١۱
مداد ِسیاه ِ کُنته



                            ١۱٢۲

                 
                 

خروس ِ بیمحل

بر کاهگل ِ دیوار برآمد
                          نه چون دزد که میترسد
                         نه چون مار که میترساند

کشیدهتر از سرو
سایهی مردی که پرسید:

                                       بیگاه خوانده بود؟

از شانه فروافتاد
                         چون دزد که  میرباید
                         چون مار که  میفریبد

گیسوان ِزنی که میدانست:
                                    « بیگاه خوانده بود»



                            ١۱٣۳

کیست که نداند؟
                        طفلک خروس

پرهای رنگرنگش  اینک  -بیآنکه نقشی از آن را توان شناخت-
                                                                                             در نازبالشِ بامداد
                                                            چون بامداد خفتهاند

کیست که نداند؟
                                                  بر کاهگل ِ دیوار برآمد
                            و از شانه فروافتاد
          خروس

                                           که بیگاه خوانده بود
از حلظهای که خواند
از خاطرم نرفت
سیمای بامداد

که اینک 
برسطح ِآبگینهایاش

لغزیده قطرهای که چکیدست بر بالش ِ پَر
از حلظهای که خواند
چشمم به راه ماند

که آیا: 
بیگاه خوانده بود؟



                            ١۱۴

انقالب

چشمان ِانتظار، از گچ بیاکَنْد
مردم

         دیوار ِ روز را بناکردند
پس خیره و مبهوت

برآستانهی آن ماندند
و سپیدی و نور را در آن دیدند



                            ١۱۵

پیش ِچشمانشان 
                             آنگاه

غولی  وقیح
با زغالِ شب!
کودکانه بر آن ضربدر کشید

شب
وقتی که دستها

از سرما سیاه شد
آنسوی پلکهای پر از سُرب
                                             جوانی

                            با رنگ خون بر آن دزدکی نوشت:

               «امشب پرنده های مهاجر بر فراز ِ تو النه می کنند
                                  و فردا
                                       وقت ِ پگاه
                                                            یکی از جوجههاشان

                 خروس می خواند»



                            ١۱۶

پنجهی شیر

انداختم 
بیاعتنا

به زخم ِ کهنهی  سربازکرده  نگاهی
روییده گرد ِ زخم

خون ِ کبود ِ مُرده
با نقطههای روشنِخاکستری که داشت

در شورهزار ِ پهنهی پیکر 
چون ارتفاع ِ پَست ِ حلقهی چاهی



                            ١۱٧۷

آجنا میان ِ چاه
گُفتی  -متام- پُر شُده از سوزن وعصب
احساسی آشناست

که میسوزد از درون
مرگی که ایستاده، نظر میکند
بر فوج فوج ِ سپاهی

فرماندهیست گویی
که میپوید
در استخوان، سپهکشیده و میجوید

تا قلبگاه
تا مغز ِ سنگر ِ بیالتهاب ِ من

دروازهای گشوده به راهی
با من بیا 

بیا و به این زخمِ ساخلورده نظر کن
بال و پر ِ شکستهی اندیشهام ببین

«بنگر که از سؤال ملولیم و از جواب خجل»
شاید که زیر ِ پوست ِ این کیفر

 ایستاده گناهی

زخمیست در تنم که زادهی تنهایی ِ من است:
همچون درختی بودم
سرسبز و نونهال
اندر مسیر ِ آب

در شیب ِ تند ِ تپه
«گفتی میان ِ چارراه زاده شدم من»

از بطن ِ بخت ِ سیاهی
مادرم گویی



                            ١۱٨۸

میدوید و میزایید
چون پا به ماه آهوی تنهایی

    کَز شیر میگریزد
    با رجن ِ حمل ِ خویش

جوید مگر به قعر ِ دره پناهی
من نیز میدویدم

یک عمر با شتاب
از کوچه تا به خیابان 

از راه تا به راه
از چاه تا به چاه

از ماه تا به ماهی 

مادر مرا بزاد و سبک شد
پرواز کرد و رفت
غرید شیر ِ خسته

در خاک و در عرق
چرخید سوی ِ من

وین زخم
زخم ِ پنجهی شیر است
وز کودکیست با من
سر بازکرده چو چاهی



                            ١۱٩۹

 دوستی

دوستی را ساده باش
                  که کودکانه دوستت دارم
  شبی بود و زورقی بود و طوفانی
 - هول را - حلظهای بیاختیار

                                  دیده بر جهان بستم
                                    همچون طفلی که به حلافِ مادر میخزد

   



                            ٢۲٠۰

آنگاه پنداری 
                         آسوده در بسترِ خویش خفته بودم

  و رویای فانوسِ نگاهت مرا به ساحل بُرد
اسفندیاری که به چشمبندی

                                      شعبده می کند
                                                            - روئینه تنی را -

     
چرا سرخوش نباشم

                                     نخرامم
چرا به قهقهه صخره ها را نپیوندم؟

کبکی هستم ، مغرور
خاوَندِ قله ای پر برف

تا سر ِخویش گیرم و زیرِ آن کنم
خوابِ غفلتی خواهم

تا در رویایی فیروزه گون
عروس ِ عشق را بر سفره نشامن

           
دوستی را ساده باش

تا بر سفره ی هم نشینیم



                            ٢۲١۱

داری زدند

داری که می زنند به میدان
این حلقه ی طناب
با چوب و داربستش
با دکتری که میآید

قلبی که ایستاده از ضربان را
با گوشیاش مالحظه فرماید

با پاسدار و بند و بساطش
حتویل ِ ساک و پول ِ تیر و رسیدش

سلول ِانفرادی و زندان



                            ٢۲٢۲

آنقَدْر کاغذ
آنهمه شالق

آن بازجو و بند و مالقات
تدفین

[که گاه شبانه  -با دارودستههای هماهنگ-
گاهی عالنیه

تا خلق
بر گردنش بجای کراوات

وزن ِ طناب را
هر حلظه حس کند]

آن اعترافها و منایش
مسئول ِ نور و منشی  ِ صحنه
امپکس و فیلمنامه و نودال

با دادگاههای منادین
قاضی و صندلی و میز

در بان و صحن و سرایش
با اینهمه عوامل ِ اجرا

یک ارتش از نفوس ِ تشنه به خون را
سیراب میکند

گیرم که قلب مادری آزُرد
گیرم شکست

پشت ِ دوتایی
از خیل ِ عاشقان ِ من و تو
گیرم یکی به تیرِ جفا مُرد



                            ٢۲٣۳

دهان به زهر گشودن

بگذار چای بجوشد
کدر شود

بگذار نان بسوزد
این  - مانده ، رنگ ِ زرد گرفته-  پنیرها
ترشیده ، بوی مورچه پیدا کند به خود

ای کاش وقت ِ خوردن ِگردو
کمی ز پوست

آید به زیرِ دندان، چون سنگ، ناگهان



                            ٢۲۴

امروز صبح ِ زود
صبحانهام دوباره خون ِدل و زهر ِمار شد

امروز صبح ِ زود
هم سرگذشت ِ دیگری از ما

به دار شد
سر درد بیش از این ندهم

چای حاضر است
نان و پنیر و سبزی و گردوست

نوش ِ جان



                            ٢۲۵

کودکی

ماییم و جهان و پیامی:
سیراب کردن  ِکویر ِ عطش

ماییم و جهان و نگاهی:
یافنت ِسکه ی یک راز
پای دیوار ِ خانه ای

ماییم و جهان و تار ِ پیوندی:
آویخنت ِ خاطره ،  بر دیوار ِ اطاق

ماییم و جهان و رقص ِ لبخندی:
راه بسنت  ِ فاحتانه -بر قطار ِ مورچگان-
بر کشیدن ِ کاشفانهی  تُرُبچهای شاداب
         از باغچهی تنهایی



                            ٢۲۶

شنیدن ِیک سالم

دنیا
تکیهگاه ِ طناببازی ِ عنکبوتی است
که به آهنگ ِ تار ِخود می رقصد

همچون ساقهی باریک ِگُلی
در چشم انداز ِدشتی

تا ریشه به انگشتدانهای از خاک ِ قناعت فروکند



                            ٢۲٧۷

شادی ِ روزگار:
طرح ِ خنده ای

روشنای ِ دل:
چشمی

و غلغلهی حیات
کودکی است که در وی مینگرم

شنیدن ِ یک سالم
چنان سربُلندم میکند

                       تو پنداری 
با فرشتگان حرف می زمن

انسان و جهان
همسنگ

هریک با نگاهی از تفرعن و اعجاب
به کفهی دیگری می نگرند

ترازویی عظیم
با صفحاتی سنگین

و زجنیرهای خشن
که در عرفاتِ عقربکی ظریف

تالقی میکنند



                            ٢۲٨۸

هدیه

رسید
          چون سواری در تَگ

                                     و همچون غباری فرونشست
                         چندی، چون دست برسینه داشتمش

                                     که گشایش ِمعبد ِعتیق 
         بی طلسمی خاضعانه میسر نیست

و چون حُرمت ِحرم شکسته آمد
هر رگم، سربازی ژنده و پیروز بود

که گوهری را در حسرتِ گوهری  برون میریزد



                            ٢۲٩۹

ساحل

حتی باد هم
رطوبت ِ چسبناک ِهوا را فرو منی ریزد

چیست این حریم ِشرجی ِزمین
که زائران ِ تشنه را به خود میخواند؟

 وسوسه ای است، دریا 
                                                        سخت متالطم

                                            که شوق را در هردم
       به تنگنای نفس  میاندازد

                                            و در هر بازدم
                   شوری در کف مینهد



                            ٣۳٠۰

  خویشنت را بلعیدن
همچون دَم ِ خُرناسگونه

که اژدهای خفته را به سکوتی ترسناک میبَرد
                             نگاه را از دیده 

                                                   دل را از سینه بیرون  کشیدن
                                                           روح را به دنبال ِ خود از قالب درآوردن

                                           پس بازگشنت
                                                             با لبی پرخنده

                                                            با جا پایی بر شن 



                            ٣۳١۱

٢۲
مداد ِقرمز ِ جیگری



                            ٣۳٢۲

                     

عالمت ِ سؤال                      

زمانه گر گذارَد وام ، کاما
حسامب را کنارِ جام ، کاما

به دل امیدِ پیوند است ، نقطه
به ره  وامانده گر پیغام ، کاما

خیالی ، اشتباهی ، آرمانی
نپُخته جملههای خام ، کاما



                            ٣۳٣۳

ز جمله حرف دزدیدن ، نگفنت
نوشنتهای بی فرجام ، کاما

گیومه در گیومه نقلِ قول است
ازین بی نام و از آن نام ، کاما

فوکو ، مُنتسکیو ، نیچه، دونقطه
مرا زَهریست اندر جام ، کاما

بهاران میبَرَد با خود شکوفه
من و سودای اِستشمام ، کاما

پرانتز باز شد، شد باز بسته
یکی آغازِ بی اجنام ، کاما



                            ٣۳۴

از سنگی بر سر ِ سنگی

موج ِ دریا و ساحل ِ سنگی
من و طوفان و عصر ِ دلتنگی

روی سنگی نشستهام تنها
مثل ِ انسان ِ عصر ِ نوسنگی

آسمان سُرخ و ابرها تیره
نقشهای، همچو نقش ِ ارژنگی



                            ٣۳۵

یکنفر در افق منایان است
میخرامد به شوخی و شنگی

صورتش، برق میزند از دور
همچو در ظرف ِ میوه، نارنگی

بگمامن پریّ ِ دریایی ست
میپرم روی ماسهها جنگی

او خرامان به سوی من چون کبک
من چو زاغی، به حالت ِ لنگی

چون به هم میرسیم میبینم
حد ِ اعالی ناهماهنگی

او یکی ماهپیکر ِ رومی
من یکی خاکبرسر ِ زنگی

او چو عیسا که مرده زنده کند
من یکی مردهشور ِ مافنگی

او چو ماهیّ ِ سرخ ِ جام ِ بلور
من چو ماهیْسیاه ِ بهرنگی

بر تنش یک  دوتکه بیکینی
جا ندارد ز غایت ِ تنگی



                            ٣۳۶

زده بر چشم، عینک ِ دودی
با فرِیم ِ مناسب ِ رنگی

در دلم بگذرد سالم کنم
لیک ساکت شوم من از منگی

من چه گویم که نیستم سعدی
گرچه او هست سَعد ِ بِن زنگی

رد ِ پاها کشیده بر ساحل
چون خطوط ِ جبین ِ آژنگی

میروم سنگ ِ دیگری یامب
باز هم عصر و باز دلتنگی

صورت ِ سنگْ  آبی از سیلی
پیکر ِ موج ْ خَم ز اُردنگی

صحنه تاریک و وضعیتْ قرمز
راست همچون شرایط ِ جنگی

ذهن ِ من از تالطم ِ امواج
مُتوهّم چو آدم ِ بنگی

عقل بازنده در مقابل ِ جهل
فرض کن  انقالب ِ فرهنگی



                            ٣۳٧۷

من ازین سنگ تا بدان سنگم
مثل ِ پاندولهای آونگی

وای ازین بیسری و سامانی
آه ازین بیهویتی ، دنگی

      



                            ٣۳٨۸

بیحوصلهگی

هی ازین شاخ به آن شاخ پریدیم و نشد
   آخر ِ جمله به یک نقطه رسیدیم و نشد

   بعد از افتادن ِ از پا که برفتیم از دست
دست و پا سوخته با سر بدویدیم و نشد

یوسفی ، گمشدهای ، جرعهی آبی و عطش
چهقَدَر دلو که از چاه کشیدیم و نشد



                            ٣۳٩۹

تا از اطراف ِ تو ماهی ز گریبان بدمد
بس دعا خوانده، بر اطراف دمیدیم و نشد

با همه غایت ِ افالس. بالی تو به جان 
- تا گرانتر بشود نرخ -  خریدیم و نشد

تا دو خطی که موازیست به هم وصل کنیم
ای بساکاغذِ خطدار، دریدیم و نشد

چون خدا - پیشتر از خلق ِ تو - بیحوصلهایم
هر چه زیباتر ازآن نیست بدیدیم و نشد



                            ۴٠۰

 از آب نگذشته

چون خون ِ سبز ِ گُل ، ز خزان درگذر ، بیا
آن سو تری چرا ؟ ز مکان درگذر ، بیا

از التهاب ِ ثانیه ها قلبم ایستاد
خلتی شتاب کن،  ز زمان درگذر،  بیا

آزادی ِ نهفته به بال ِ کبوتری
بر کُشته های خود نگران درگذر ، بیا



                            ۴١۱

جویای کیستی تو ؟ که جویندهی توایم
از جوی  -همچو آب ِ روان- درگذر،  بیا

بی تو گمان به هیچ یقینی منی کنم
یکبار  -ای یقین-  ز گمان درگذر، بیا 

بینند مردمان به لب ِ چشمهها پری
                      بر چشمهای  منتظران درگذر، بیا 



                            ۴٢۲

انتخابات

تو و مهندسی  و شیوهی حساب شده
دل و تپیدن و سودای این خراب شده

کجا دوباره سر و سینه میکنند شکار
گلولههای بهترتیب در خشاب شده

دوباره شورزدن ، یاد ِ شعله افتادن
دوباره رأی ندادن به انتخاب شده



                            ۴٣۳

چه تیز میبُرد این تیغ ِ کند ِ اصالحات
به استخوان رسد این اصطالح ِ باب شده

برای خشک شدن،  روزگار میطلبد
عفونتی که زمانی بر آفتاب شده

به آن دلیر که میگفت «گریه» یعنی چه؟
بگو : دو قطره -فقط- انتظار ِ آب شده

به خندههای تو، این لقمه چاشنی دارد
منک بزن تو برین سینهی کباب شده

مبان ، امید مباند، مبان مبان با من
ببین به چشمْ  دعاهای مستجاب شده

 



                            ۴۴

بستگی

نظام ِ مُلک چو قانون ِ بردگی میخواست 
خدا ز دام و دد وسنگ،  بندگی میخواست 

شنیدهام : دل ِ سنگم هنوز بیجان بود
به عهد ِ بندگی آمد،که زندگی میخواست 

پس از معامله دل دبه کرد و بنده نشد  
قبول کردن ِ این عهد، سادگی میخواست 



                            ۴۵

غضب منود و  بفرمود: این دلت بشکن
چرا که بین ِ  من و دل دودستگی میخواست 

دلم نبود حریف ِ خدا و میدانست
که رفع ِ بندگی ، ازخودگذشتگی  میخواست 

قبول کرد که -بیچاره- دربدر گردد
به راه ِ حادثه رفنت دوندگی میخواست 

به کوچه های بال سرکشید و عاشق شد
                        شکستْ  بندگیاش را که بستگی میخواست



                            ۴۶

شکست 

نگاهکن که عجب ورشکستهای داری
ز سنگِ حادثهها سرشکستهای داری

ز بس ز سینه پریده  به هر تپش، گویی
که  سنگ وارهی  پیکرشکستهای داری

ترا به گوشه ی سمساری ِ خیال  بَرَد 
چراغْ کهنه ، سماور شکستهای داری



                            ۴٧۷

در او دُرُست، همین  رشته ای و عهدی بود
یکی گسسته و دیگر شکستهای داری

هرآنچه گوید از احوال ِ خود، مکن باور 
به شک نشستهی باور شکستهای داری

غذای گربهی مرگ است آخر آن گنجشک
اگر به کنجِ قفس، پر شکستهای داری

بریده پای من از پیش ِ او، تو نیز بپا
به احتیاط رو، آخر شکستهای داری



                            ۴٨۸

دلِ رفته

خیالِ آنکه شبی جرعهای میام بخشی
جلوجلو شدهام مست، تا کیام بخشی

گرفتهام به قناعت مجالِ آسایش
نگاه تو نتوامن اگر نیام بخشی

به انتظار نشستم، ز صبح ِ فروردین
که بوسه ای ز کَرَم در شبِ دیام بخشی



                            ۴٩۹

کجا حکایتِ جورِ تو می توامن گفت
که جان و دل بِسِتانی، رگ و پیام بخشی

                                                 پیام دادم و گفتم : چه میکنی ای دل؟
                                                  جواب داد پریشب: که از ویام بخشی



                            ۵٠۰

یاد ها
 

یادی است از دُردانهای آرام و رام اندر برم، 
وانگه یکی دیوانهای منزل گرفته در سرم

، اربابِ شکل و محتوا درشهر بنگر کز هوا
هرکس رود در خانهای چون شب رسد از ابتال

من نیز شهری پُردغل، صد کوچه دارم در بغل 
وز  حجرهحجره  ِای عسل، کندوی جامن النهای



                            ۵١۱

شهری است پردرویشها، ژولیده سرها، ریشها
یادت چو نوشِ نیشها،  چون گنج در ویرانهای

بی هر خروش و ولوله،  رقصند همچون زلزله
چون حلقه های سلسله هر شانهای بر شانهای

پیرامنم دیوارها، وندر میان بازارها
میخانه ها، میخوارها، سرمست از پیمانه ای

خود آنهمه دیوار و پی،  وقفاند بر آن جام ِ می
کز مستی و سودای وی، نی جان و نی جانانه ای

بر دیده میدوزم تورا ، چون دل میافروزم تورا
ای شمع میسوزم تورا، گر سوختی پروانهای

اینک منم در بادها بر می شمارم یادها
دل میکشد فریادها: کز تو نیفتد دانه ای



                            ۵٢۲

عاشورا

مجروح شد! چه؟ سینه! کجا؟ توی انقالب

با پنجه از خراش؟ نه با تیر از خشاب

پاسی ز شب گذشته ؟ نه هنگام ِ روز بود

شاهد نداشت؟ داشت ،کثیری ز شیخ و شاب

ضارب فرار کرد؟ نه ، پشت و پناه داشت

مجروح زنده ماند؟ نه آسوده شد بخواب

دعوا سر ِ چه بود؟ حدیثی دراز داشت

اول چه بود قصه؟ تقلب در انتخاب



                            ۵٣۳

یک تن شهید شد؟ نه کمی کمتر از چهل

,نه نه به این سوال ندارد کسی جواب

اخبار، هیچ گفت ؟ بلی گفت واژگون

کیهان خبر نداد؟ چرا داد ناصواب

فریاد اعتراض چه شد؟ ماند در گلو

خونها به سنگفرش چه شد؟ شسته شد به آب

بر کشته ها چه رفت؟ بدنها ربوده شد

وانگه به دست خاک سپردند باشتاب

این رفت روز ِ روشن؟ آری میان ِ جمع

ایوای بر سرای من ای خانهام خراب

بر زنده ها چه رفت؟ گرفتند فوج فوج

در خانه ها که ماند؟ مگر ترس و التهاب

مردم چه خواستند؟ طریق ِ گشایشی

,این را نداد دولت ؟ نه نه  به هیچ باب

آجنا دگر کجاست ؟ وطن، سرزمین من

ایرانزمین که زاید از او نور ِ آفتاب



                            ۵۴

زلزله

این شنیدم،  هست تهران،  در کمینش،  زلزله
کور گردم،  تا نبینم، همنشینش ، زلزله

زود باشد ، تا نشیند ،  باز بر اسب مراد
باز بینم ، تا در آید، زیر ِ زینش ، زلزله

باز دست ِ مردمی سر میکشد تا آسمان
تا فراروید چو مشت از آستینش زلزله



                            ۵۵

باز گام ِ بیشماران شورمند و فوج فوج
افکند چون موج ِ دریا بر زمینش زلزله

باز شوق ِسبز میسازد ز مردم، جنگلی
آتشی در شهر میافتد که اینش زلزله

عشقِ آزادیِ مرغانِ گرفتارِ قفس
افکند بر میلههای آهنینش زلزله

دور باد از او سیاهیهای این شام ِ دروغ
دور از خورشید ِصبح ِ راستینش زلزله



                            ۵۶

هذیان

«صبحت به خیر، مشرق ِتردید، صبح ِ درد
صبحت به خیر، قاصدِ خورشیدهای سرد»

من پهنه ی زمینم و اینک خزان ِ شب
بر من دمی ببار چو این برگهای زرد

هذیان ِ باد زوزه ی سردی کشید و رفت
بنگر همی که با تن ِ تب دار ِمن چه کرد



                            ۵٧۷

سر گیجه آستین ِ مرا وامنینهد
درد آنکه غیر ِ درد  نزایید این نبرد

ای شعر گوش دار :کسی می زند به در
وقتِ  عیادت است دمی گِرد ِ من مگرد



                            ۵٨۸

عشق ِ پیری

باران تو ببار،  باره باره
زین ابرِ سیاه ِ پاره پاره

سی سال گذشت و گفته بودم
شیدا نشود دلم دوباره

دل هیچکجا ز جا جننبید
بد بود همیشه استخاره



                            ۵٩۹

با قصه دلم به سرو خوش بود
با شعر، عروج تا ستاره

عکسی ز بهار در قفس بس
بر عقل بس است یک اشاره

با سیلی  ِ خویش  گونهام سرخ
وز پند به گوش گوشواره

تا بار ِ دگر تپید خرداد
وندر شریان ِ من شماره

آن عشق دوباره شعله برداشت
خورشید بر آمد از کناره

وین پوست ز پوستین بر آمد
تا سبز کند به تن، بهاره



                            ۶٠۰

مهاجرت

در غربت و مهجورم ، دیوانگیم باید

آخر چه کنم با این ، شعری که منی آید

من منتظر ِ روزم ، می دامن و می سوزم

کین شمع ِ شبافروزم ، تا صبح منی پاید

یک دانهی دلتنگی ، با خشخش ِ آهنگی

سنگی  ز بر ِ سنگی ، می ساید و می ساید



                            ۶١۱

بیمارم و در سینه ، دردی ست نهادینه

شوری که منی کاهد ، شوقی که میافزاید

در خانهی همسایه ، انگار هیاهو بود

گفتند عروسی را ، مشاطه میآراید

وین شمع و چراغانی ، شیرینی و مهمانی

ای وای ، عجب ، اما ، ایکاش ، کجا ، شاید





                            ۶٣۳

٣۳
مداد ِ پستهای راهراه



                            ۶۴

گیاهخوار

                   سنگْ مفت است، چرا هیچ شکاری نکنی
اینهمه تیر و تو میل ِ لَت و پاری نکنی

نکند سبز و مُدرنی و ز خون بیزاری

پنبه چون نیست ، نبُرّی سر و کاری نکنی 

یا فقط میوه و سبزی بگذاری بر لب

با لبت بر لب ِ ما گشت و گذاری نکنی



                            ۶۵

استخوانی نخوری ،گوشت به دندان نکشی

لُپ ِ ما هست ، چرا فکر ِ نهاری نکنی؟

ای خدا شانس نداریم ، اناری نشدیم

آبلمبو دل ما ، زیر ِ فشاری نکنی

در بهشتی تو و سیب ِ رخ ما رنگ ِ شراب 

تا تو گازی نزنی ، ترک ِ دیاری نکنی

ترسم این است که مرحوم شود این محروم

هوس ِ خوردن ِ خرما به مزاری نکنی 



                            ۶۶

چهار  ملیون سال ِ پیش

                  از آن زمانه که آدم هنوز میمون بود
نداشت قدرت ِ گفنت ولی دلش خون بود

نشسته بود و نظر بر کرانه ها می دوخت

غروب بود و حسابی ز کار داغون بود

برای کندن ِ یک سیب ، از درخت ِ رقیب

ز گریه صورت ِ او چون انار ِ دون دون بود



                            ۶٧۷

دو روز ِ پیش که ناگاه، رفت آن وَر ِ خط

ز ارتش ِ رقبا بر سرش شبیخون بود

در آن میانه نگاهش به خامنی افتاد 

همان مکان که در آن دوره پیچ ِ شمرون بود

دلش ز سینه پرید و به آسمانها رفت

که از ستاره -کران تا کران - چراغون بود

چو بر فُسیل ِ بجاماندهاش جتسُّس شد

                       پدر بزرگ ِ پدرجّد ِ جّد ِ مجنون بود



                            ۶٨۸

هنگامِ عمل کردن

هستم به سماجت مگس و یار، مگس کُش
غرق ِ هوس است این دل و دلدار، هوس کش

جان میدهم آخر به نگهبانی ِ چشمش
از دستِ قر و غمزهی این مستِ عسس کش

من جانب ِ پایینم و او ساکن ِ باال
عمری گذراندیم، درین شیبِ نفس کش



                            ۶٩۹

گیرم نکُشَد ، نیست امیدی به رهایی 
از حلقهی آن خندهی شیرین و ملس کش

عاشق نه، یکی قاطر ِ رهوار ِکتک خور
شاعر نه، یکی مرغ ِ غزلخوان ِ قفس کش

پیغامرسانِ تو رسید آخرِ عمری
با خنجرِ نامردی ِ پُرزهر ِ ز پس کش

از قول ِ شما گفت : سراجنام رسیدست
هنگام ِ عملکردن ِ مببِ همهکس کش



                            ٧۷٠۰

رفیق

گناه ِ کس نبوَد ، حق ِ ما خدا خورده
هزار شکر که این بار آشنا خورده

غلو منیکنم ، افتاده روی جلبازی
خودش گواه ، هرانکس شنیده جاخورده

رقیب کرده به ما،  هر چه اژدها کردار
رفیق کرده به ما، هر چه هست واخورده



                            ٧۷١۱

یکی چرا ز بزرگان کنار ِ من ننشست؟
-اتوکشیده و خوش منظر و عصا خورده-

نشست هر که کنارم، خمار بود و خراب
چو من ز چرخ ِ جفاکار پشت ِ پا خورده

اگر که رَفته ندانسته تا کجا رفته
                    اگر که خورده ندانسته از کجا خورده



                            ٧۷٢۲

خامن ِ آقای تاریخ

خوش به حالت که خامنی داری
همچو دریا تالطمی داری

فتح ِ تهران ِ قلبت آسان است 
چونکه سردار یپرمی داری

در فراموشخانه اسراریست
تو بدانی که ملکمی داری



                            ٧۷٣۳

گر چه حرف ِ اضافه میگویی
درکنارت متممی داری

یاوه میگو امام ِ پاریسی
چونکه با خود مترجمی داری

نقشهی قتل گر کشی سهل است
لشکر ِ ابن ِ ملجمی داری

میتوان رهبری منود ترا
که مقام ِ معظمی داری

یک کمی از دماغ ِ فیل  بیفت
که نگینی به خامتی داری

بر تن ِ تو ز جنس ِ تو زخمیاست
از همین جنس ، مرهمی داری

چه محل جور و ظلم ِ دور ِ زمان
چونکه مهدی ِ قائمی داری



                            ٧۷۴

سینِما

این سِکانس ِ رفتنت را ، بیش ازین مترین مکن 

با نگاه ِ سوزناکت فیلم را غمگین مکن 

هر زمانی نکتههایی تازه در گفتار ِ توست

بر دیالوگ ها میفزا ، کار را سنگین مکن 

کارگردان دیرگاهی قطع کرد و گفت : «کات»

تو نخواهی رفت فعالً ، اسب ِ خود را زین مکن 



                            ٧۷۵

نور را از صحنه بیرون میبری با رفتنت

ای فروزان اینهمه خون در دل ِ فردین مکن 

بر سر ِ صحنه ، صدابرداری اصالً خوب نیست

فیلم را با صوت ِ لرزان در گلو آذین مکن 

دیرگاهی سینمای صامت از اکران برفت

چشم هایت را چنین پرجذبه چون چاپلین مکن 

خود به خود ارشاد نصف ِ فیلم را خواهد بُرید

بوسه ای ده بر شعور ِ دیگران توهین مکن 



                            ٧۷۶

شطرجن

                  دیشب گمان کنم که خدا اشتباه کرد
چشمی دو- آهوانه- به سویم نگاه کرد

گویند یک نگاه حاللست و آن پری

ولکن نبود و یک دوسهباری گُناه کرد

سرباز را چه فایده فرزین کند نگاه

در حرکتی که حمله به فیل ِ سیاه کرد



                            ٧۷٧۷

آری به سوی مُهرهی دیگر روانه بود

من را در آن میانه فقط زابهراه کرد 

دست ِ مرا -دراز - رها کرد در هوا

بی پُشت، چون پیاده ی در نیمهراه کرد

آن یک نفر که پشت سرم بود همچو اسب

جستی ز شانه ام زد و آهنگ ِ ماه کرد

رفتند آن دو با هم و من ماندم آن وسط

رُخ قلعه بست و دست در آغوش ِ شاه کرد



                            ٧۷٨۸

  

آیهی متاس از نوع ِ نزدیک 

میشود گاهی گرفنت ارتباط ِ مستقیم

داشنت در کافه باهم اختالط ِ مستقیم

شامکی با هم زدن، گفنت ز  راز ِ این و آن

اعتالهای نهان یا انحتاط ِ مستقیم

 

آبِجویی هم -سبک - تزریق کردن توی رگ

بیشتر نه ( چونکه دارد احتیاط ِ مستقیم)



                            ٧۷٩۹

پس به راه افتادن و با هم قدم برداشنت

در هوایی خوب، با حسّ ِ نشاط ِ مستقیم

گفنت از گرما و فیزیک و خواص  ِ جرم و حجم 

انقباض ِ پله پله ، انبساط ِ مستقیم

گفنت از «امکان» و چرخیدن به سوی «امتناع»

چون شُتر بگذشنت از سُم اخلَیاط ِ مستقیم

گفنت از  آنتیتز و تز، گفنت از برهمکُنِش 

سنتزِ پیداشدن از  التقاط ِ مستقیم

گفنت از انسان و راهی بین ِ مرگ و زندگی

کوچهای پرپیچ وخم در این رباط ِ مستقیم

گفنت از هر در ، رسیدن پشت ِ در ، ساکت شدن

اِهدنا -لبهای مارا- بر ِصراط ِ مستقیم



                            ٨۸٠۰

منبعِ حدیث

از دل حدیث ِ خانهخرابی شنیدهام

بوی خوش از دُکان ِ کبابی شنیدام

هر حلقهای که سخت ببستم به پای ِ دل

زان پا و حلقه  «پابهرکابی» شنیدهام

گفتم: دال مگر چه شنیدی که میروی؟

-دور از تو- گفت: حرف ِ حسابی شنیدهام



                            ٨۸١۱

گفتم: که گفت با تو از آن روی آبدار؟

گفتا: من از درخت ِ گالبی شنیدهام

در پای آن درخت، خُمی بوده سالها

مشهور همچو می، به خرابی -شنیدهام-

تاک آگه از گالبی ومی مُطلع ز خُم 

من هم ز شیشههای شرابی شنیدهام



                            ٨۸٢۲

نسلِ سوخته

او را و تورا دل و جگر میسوزد
من را به جز این، جای دگر میسوزد

گر آش نخورده ام دهان سوخته ام
آنرا که نخورده بیشتر می سوزد

شمعی تو که کشدار بسوزی تا صبح
پروانه به یک ثانیه پر میسوزد



                            ٨۸٣۳

زهد ِ من و دامانِ تو از دست برفت
آتش که گرفت خشک و تر می سوزد

گفتند نسیم ِکوی دلدار خوش است
هیزم زنسیم شعلهور می سوزد

دل سوخته. دل باخته، دلگرم ِ توام
دریاب دلم ، دلت اگر می سوزد

تو اخگرِ زرینی و من بشکهی نفت
یک لطف کنی مرا پدر میسوزد



                            ٨۸۴

موقع ِ بوسه 

شور میریزی و می پاشی و پامیشی تو
منک ِ اشکی و از دیده جدا میشی تو

من و دلکندن و کندو و چنین راه ِ دراز 
فرصتم نیست، که در باغچه وا میشی تو

جویبارم که چو آیینه به پایت افتم
ساقه ی نرگس ِ مغروری  و تا میشی تو



                            ٨۸۵

کیسه ام خالی و ترسم نخوری چوب ِ حراج
آبداری و درشتی و سوا  میشی تو

اینچنین سیر ِ صعودی که گرفتی در پیش
بیت ِ آخر که رسیدیم ، خدا میشی تو

چه خرامی و وقاریست در آن آمدنت
رفتنت ، تیری و از چله رها میشی تو

غیر ِ فریاد ِ خودم از تو جوابی نرسید
کوهی و باعث ِ برگشت ِ صدا میشی تو

وقت ِ دل دادن و بردن چه سخاومتندی
موقع ِ بوسه  به یکباره گدا میشی تو



                            ٨۸۶

شترحجره

شتری غریب دیدی که ز حجره جا مباند؟

شتری که حجره گُم کرد ، به زیرِ پا مباند

تو به حجرهحجره ردّی ز شتر بجو به هر جا 

که شترشتر در این شهر ز حجره وا مباند

دلِ هر شتر زند لَک  ز قرارِ کارِ حجره

که به حجرهای ندیدهاست شتر ، صفا مباند



                            ٨۸٧۷

شتر این  به گریه میگفت، ز داغِ حجرهداران:

«به شتر ز حجره دردی است که بیدوا مباند»

ز بساطِ حجرهخوارانِ  شترکُشان بترسم

که نه حجرهدار پاید ، نه شترخدا  مباند

چه محل که حجره دارند و شتر به خودمنایی

چو به حجرهای دروغین ، شترِ ریا مباند

شتران کِشند این بار  ز حجرهدار  تا کی؟

ز  شتر گمان ندارم که به حجره نا مباند 

شتران فرار کردند ز حجرهها پریشان

شتری  مناند باری که به حجرهها مباند

به امیدِ صبح  گفتم  ز شتر  ز حجره امشب 

که به حجره ام به شعری ز شتر صدا مباند

چو ز ابتدا بگفتی تو ز حجره و شترها

شتری بجوی و حجره که به انتها مباند



                            ٨۸٨۸

تشنه

شخصی کویریام ، به دلم هست داغ ِ سبز
دائم ز زرد و سرخ بگیرم سراغ ِ سبز

زان تشنگی که در شن و شوراب دیدهام
در حسرمت به دل ، ز در و دشت و راغ ِ  سبز

مشتاق،  آنچنانکه توقف کنم همی
هر جا به چارراه ببینم چراغ ِ سبز



                            ٨۸٩۹

دائم به شاهدان نظرافکنده تا مگر
یک دلربا نشان دهدم در،  ز باغ ِ سبز

من را دل و دماغ به سبزست، هر زمان
کم نیست در وطن، دل ِ سبز و دماغ ِ سبز

رویای سبز و جنبش ِ سبز و حیات ِ سبز
طوطی ِ سبز و افعی ِ سبز و االغ ِ سبز

پنداشتی که  قصه به پایان ِ خود رسید؟
آخر به خانه اش نرسیده کالغ ِ سبز





                            ٩۹١۱

۴
مداد ِ بنفش ِ جیق



                            ٩۹٢۲

نوروز ِ نسنجیده

)Fastنگردد کار ِ خلقت «فست» بهتر (                       
)Adjustکمی دقت - خدا - « ادجست » بهتر (

چه میشد آفرینش نظم مییافت

,Next چه بود ار « نکست» بود از « لست» بهتر ( Last(

به امر و نهی ِ خود اصرار کم کن

,Maybe که یک « مِی بی» ز صدها « ماست » بهتر ( Must(



                            ٩۹٣۳

)Switzerlandنگویم قم « سویتزرلند» میشد (

)Justهمین بس بود باشد «جست» بهتر (

مثالی میزمن : گُل آفریدن

Weather  بود بعد از « ودر فورکست» بهتر ( forecast(

و یا آخوند ِ پر گوی شکرخوار

)Fast اگر هر روز باشد « فست» بهتر (

ببین نوروز شد، گلها در آمد

)Dustکنی گر خانه پاک از « داست» بهتر (

جوانان را کنی در کوچه رقصان

 )Castفقیهان را زنی در « کست» بهتر (

At نصیحت کردمت «اتلیست» بشنو ( least(

At شود عالم مگر « ات لست» بهتر( last (



                            ٩۹۴

 «مرا بسود و فروریخت هر چه دندان بود»       

) Nervousپرنسِ کشورِ عشقت اگرچه «نِروس» بود (

)Princessچنان شوالیه ای، عاشق ِ «پرنسس» بود(

دلیر بود و به میدان ِ ناخوداگاهش

)Consciousسوار ِ اسب ِ سفیدی به نام ِ « کانشِس» بود (

	همه مُراقب ِ او هر چه «کینگ» بود و «کویین» ( King, Queen(

,Count همه مواظب ِ او ، هر چه «کُنت» و «کُنتِس» بود ( Countess(



                            ٩۹۵

مگو بشر ،تو بگو رشته کوه ِ ماهیچه

)Fitnessهرآنکه دید، بگفتا خدای « فیتنِس» بود (

ز تیپ ِ او - چو قدم توی کوچه بنهادی -

)Duchessبه گِردَش اندر، دوشیزه بود و « دوشِس » بود (

ولی از آن همه ، دیده فقط به سوی تو داشت

Godwas  من این دروغ نگویم که «گاد ویتنس بود» ( witness(

حدیث ِ غیر ِ تو - رفنت به گوش ِ او - هیهات

)Yesاگر سخن ز تو می شد، جواب ِ او « یس» بود(

چه گفتی؟ و چه شنیدی؟ چه بودی؟ و چه شدی؟

)Guessکجا روی؟ چه کنی؟ کار ِ نوکرت « گس» بود (

ز اشتعال ِ ستم ، در دلش بهار ِ عرب

بسان ِ قصه ی سبزی فروش ِ تونس بود

)Chillerز خنده های برون ، جلوه ای ز «چیلر» داشت(

)Furnaceز شعله های فروخورده ، همچو « فرنس» بود (



                            ٩۹۶

حواس ِ او زجهان پرت و فکر ِ او مغشوش

)Focusاگر چه روی خیالت، همیشه « فوکِس» بود (

ز بس رکورد ِ وفا و رضا و عشق ، شکست

)Guinnessاگر غلط نکنم جزو ِ لیست ِ « گینس» بود (

)Looserز بخت اگر چه توان گفت نام ِ او «لوزِر» (

)Successز صبر - در عوضَش - مُنتهای « ساکسس» بود (

ز روی ناز و ستم « بیمُخَش» لقب دادی

)Lessز حرفِ راست نرجنید. چونکه مُخ « لِس» بود (



                            ٩۹٧۷

جوانی

)Agreement(یاد ِ ایامی که با خود « اگریمنتی » داشتم
چای ِ الهیجانی و سیگار ِ کنتی داشتم

در خیابان با رفیقان - روز و شب - تا بوق ِ سگ

)Excellentپرسه گردی ! به چه شغل ِ « اکسلنتی » داشتم(

پای تیر ِ برق می ماندم به یاران منتظر

)Commentدختری گر می گذشت آجنا« کامنتی » داشتم(



                            ٩۹٨۸

تا که خود را توی دل ها خوب جاسازی کنم

)Talentاز لطایف وز حیَل گویی « تلنتی » داشتم(

جای این پرداخت ها دریافت می کردم کمی

)Parentجای بچه - در کنار ِ خود - « پرنتی » داشتم(

گاوزبانی بود و ختمی بود و دکتر مادرم

)Supplementگاهگاهی بوسه بهر ِ« ساپلیمنتی » داشتم(

نه گمان از آنکه پولی هست یا نه در بساط

نه خبر از « دیل » و « بیل » و « رِیت » و « رنتی » داشتم

)   Deal, Bill, Rate, Rent(

اسکناس ِ نو مهم می شد فقط نوروزها

)Eventسیزده نگذشته با آنها « ایونتی » داشتم(

خوشگل و خوش تیپ و شاد و بانشاط و بذله گو

)Different(آری آری روزگارِ « دیفرنتی» داشتم



                            ٩۹٩۹

جانفروشی

)Bold(                       گُلی از بین ِ گلها « بُلد » بهتر 
)Hold(مباند کُنج ِ باغی « هُلد » بهتر 

ز باد ِ صبح، چون آن غنچه بشکفت

)Unfold(چنین پرونده ای « آنفُلد» بهتر 

به هر گلبرگ خون ِ تازه جاری

)Gold(میانش تارهای « گلد » بهتر 



                            ١۱٠۰٠۰

یکی بلبل پرد در آن حوالی

)Arnold(گشوده سینه چون « آرنولد » بهتر 

کنار ِ جویباری پر هیاهو

)Cold(به آب ِ  پاک و صاف و « کُلد » بهتر

ز آب ِ چشمه، آن بلبل شود مست

)Old(چو رندی از شراب ِ « اُلد » بهتر

بخواند ؛ از هرآنکس خواند افضل

)Told(بگوید ؛ از هرآنکس « تُلد » بهتر 

به خواندن دل خرد ، جان را فروشد

)Sold(که جان با قیمت ِ دل « سُلد » بهتر 



                            ١۱٠۰١۱

جدایی

)Single(ای خدا بارِ دگر « سینگل» شدم 
,Flower (بی ( فالور ) همچو « ناینتینگل» شدم  Nightingle(

قصه ی هجرانِ من عالم شنید

)Spiegel(عکسِ پشتِ جلدِ «اشپیگل» شدم 

)Google(امتحانی ، عشق را «گوگل» کنید 

Top  ( تاپ رنکِ لیست» در «گوگل» شدم « rank, Google(



                            ١۱٠۰٢۲

)Underpad(زیرِ فرشِ درد ، « اندر پَد» بُدم 

,Roof (روی « روفِ » عاشقی « شینگل» شدم  Shingle(

بال بگشودم به اوجِ آسمان

,Dove («داو» بودم ، پر زدم ، «ایگل» شدم  Eagle(

هر دهانی نامِ من تکرار کرد

)Jingle(در صفِ زنگولهها «جینگل» شدم 

,English (فارسی با «انگلیشم» « مِرج»  شد  Merge(

,Founder  (                   «فاندر»  و «گادفادرِ»  فینگل شدم  God father(



                            ١۱٠۰٣۳

تنها 

Freak (از گُرگ ِ نگاه ِ تو « فریک اوت » چه سازد  out(

)Goat(درمانده ی دور از گَله ، چون « گوت» چه سازد 

یک الیه ز ماتیک - بر آن لب - چو کشیدی

)Coat(هر لب نگران شد که بدان « کوت» چه سازد 

یک هنگ دل از یک سر ِ زلف ِ تو پریشان

)Both(بیچاره دلم - یک تنه- با « بوت » چه سازد 



                            ١۱٠۰۴

تا دَه بشماری که چه خواهی و چه سازی

Knock (اعداد ، به افتاده ی « ناک اوت» چه سازد  out(

آن مرغ که با باغ و چمن یافته الفت

)Without(روزی که شود زین همه « ویدوت » چه سازد 

هر چند که شک با تو رفیق است ، دل ِ من

No  («نو دوت » یقین کرد که با « دوت » چه سازد  doubt, Doubt(

فریاد ِ دموکراسی ِ ما باد ِ هوا شد

)Vote(دیدیم کسی مثل ِ تو با « ووت » چه سازد 

آنکس که دلش یافت ز جور ِ تو جراحت

)Note(هشدار که داند پس ازین « نوت » چه سازد 



                            ١۱٠۰۵

کباب و تختهنرد

)  Niceتو که با خلق ِ عالم «نایس» بودی (

)Spiceچرا با ما پُر از «اسپایس» بودی (

چه شد سیخ ِ میان ِ گوشت گشتی

)Riceتو که کوبیده الی «رایس» بودی (

به قرص ِ نان ِ رویت دل  گرسنه

)Sliceبه هر یک بوسه یک «اسالیس» بودی (



                            ١۱٠۰۶

برای لقمهای شیرینتر از قند

)Adviceزبانت بهترین «اَدوایس» بودی (

دلم را آب میکردی همیشه

)Merchandiceزبس در کارِ «مرچندایس» بودی (

جگر بودی نشسته روی آتش

)Iceهمان دم:  ویسکی با «آیس» بودی (

نگاهت گُربهای از گُربهها بود

)Miceدلم موشی ز خیلِ «مایس» بودی (

«یک و دو» - بیجهت - با تو ندارم

)Diceاگرچه ششجهت - چون «دایس»- بودی ( 
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اینترنتیه

,Click هر «کلیکی» که «موس» فرماید ( Mous(
صفحه ی دیگریم بگشاید

گردشِ  روزگار می بینم
)Pad«موس» بر« پَد» همینکه می ساید  (

Home رَوَم اکنون به «هوم پیجِ» دگر ( page(
تا دمی دیگرم چه دریابد؟
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)Curser,Icon«کِرسر» اریافت «آیکُنِ» خود را (
)Windowزین دو «ویندویِ» دیگری زاید (

» آن خیره ( )Frameچشمِ من در «فریمِ
)Menuتا چه امکان «منو» بیفزاید؟ (

)Serverآه  اگر«سِروِرم» وفا نکند (
)Disconnectوای اگر «دیسکانکت» فرماید (
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۵
مداد ِ سیاه ِ پرکالغی
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باران

مرغکی باران منیدانست چیست
هم منیدانست زو آگاه کیست

ابتدا پرسید این راز از درخت
گفت پاسخ : این سؤالی هست سخت

دیده ام من بارها که دام و دد
جمله زو جویند زینجانب مدد



                            ١۱١۱١۱

            لیک هرگز خود به من پیدا نکرد
خویش را هرگز به زیرم جا نکرد

قصه ی او را برو بشنو ز ابر
کاین معما نه ملخ داند نه ببر

همچو آتش کاو مدد یابد ز نفت
پر کشید آن مرغ  و سوی ابر رفت

گفت ای بسیار دانا، ای سحاب 
پرسشی دارم ، منیدامن جواب

چیست باران؟ این تو می دانی یقین
خنده ای زد ابر و گفت او را : همین!!

اینکه چیزی نیست: آن کاو اوفتاد
اهل عالم نام ِ او باران نهاد

مرغ گفتا من نفهمیدم دُرست
پاسخی سنجیده ام گو از نخست

گفت  -ایجان-  آنکه افتد پرشتاب
اوست باران  -بیسؤال و بیجواب-

من ندیدم هیچ جز افتادنش
درس ِ بیصبری به عالَم دادنش
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قطرهای خود را وزین پنداشنت
وهم را سنگ ِ کالن برداشنت

مرغ ِ بیچاره  پرِ خود را گشود
شد به نومیدی، مهیای فرود

لیک کوهی سرکش از آجنا بدید
راهِ خود کج کرد و سوی او پرید

گفت ای کوه ِ بلند ِ سرفراز
ای خدای علم ،  ای دانای راز

ای پدر درسی به این فرزند ده
چیست باران؟  ساده من را پند ده

گفت ای مرغ ای سبک همچون نفس
حرف ما از قطرهای آب است و بس

آبها گَه ساکن و گَه جاریاند
غیر ِ دریا از متانت عاریاند

خاصه باران گاه هست و گاه نیست
همچو قطره  بین ِ مرگ و زندگیست

مرغ گفتا کیست کاو نشناسد آب؟
در خور ِ پرسش منیبینم جواب
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تو بزرگی و به چشمت هرکه زیست 
الجرم جز قطرهای ناچیز نیست

مرغ،  دل از کوه کند و پر گشود
تا بپرسد قصهی خود را ز رود

چونکه با او گفتگو آغاز کرد                                       
رود،  ناگه سفرهی دل باز کرد

گفت: رو رو ناز ِ باران را مخَر
نام ِ او  هرگز  بهپیش ِ من مبر

قطرهی بر خاک ِ جبر افتادهای
از دماغ ِ فیل ِ ابر افتادهای

تا نشیند بر زمینی حلظهای
افکند در آسمانها لرزهای

هر که نشناسد گمانش اژدهاست
پر ز آتش ، پر هیاهو،  پر صداست

آخرش چه !  از غرور آکندهای
بی زمین از آسمان  دلکندهای

 
ابر کاو را سوی ما ول میکند
داند آیا خاک را گل میکند؟
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این شنید و باز، غم افزون شدش
شوقِ دل افزون ، بدان بیچون شدش

پر گشود او تا به دریا ها رسد 
پرسشی  اینگونه دریا را سزد

لیک زاجنا تا بدان دریای دور
پهنه در پهنه کویری بود شور

جویباران داشت لیکن جوی شن
سالها آبی نشُسته روی شن

سینه اش را تابش ِ خور سوخته
این لبش را خشک بر آن دوخته

حلظه ای از بهرِ  رفع ِ خستگی
ساکن آمد مرغ با آهستگی

پس کویرش گفت کای پیک ِ رجا
سرو باال ، تو کجا اینجا کجا

گفت دارم پرسش ِ نغزی زبحر
که نه بادش پاسخی دارد نه نهر

می روم تا راز ِ باران پرسمش
سّرِ مخفی ِ دل و جان پرسمش
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چون نوایی کَز جگر آرد اسیر
آهی آمد از دل ِ داغ ِ کویر

گفت:  ای بلبل مرو زین پیشتر
تا که من گویم ز بحرت بیشتر

گر لبامن داغ بر داغ است و خشک  
گفتِ باران آکند آنرا ز مشک

از که می جویی تو وصف ِ دلبران
که نه بنهادند جان و دل بر آن

سّر ِ باران را ز من باید شنود
که نههرکس الیق ِ این راز بود

بحرها در بحرها معنی است آن
آنچه کوه و ابر گوید نیست آن

مرغِ زیبا، ذات ِ باران زندگی است
عشق ِ او سرچشمهی بالندگی است

قطره قطره دانههای طوق ِ دُّر
طوقش آزادی ببخشاید به حُّر

قطره نه،  دریای ژرف ِ بیکران
بحر نه، پهنای صافِ آسمان
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گوش ِجان راشوق میبخشد رَشَش
کی کند فریاد ِ دریا خامُشَش

از طراوت ریش ِدل را مرهمی
عاشقش بنهاده تیغ و سرهمی

چشم ِصد چون من مقام ِپای او
در دل ِاهل ِجهانی جای او

سالهای عمر ِمن یک حلظه باد
در ره ِ او گو ببر «یک حلظه»  باد

مرغ ِ زیبا بال بگشا از شعف
جان بیفشان و نگهدارش به کف

کوه را بگذار و دریا نیز هم
بر پر از هامون و صحرا نیز هم

مرتع سرسبز ِ باران را ببین
وعده گاه ِ دوستداران را ببین

چون توانی یار را دیدن بکوش
که نیابی معنی ِ آن را ز گوش
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شیر

برکساد ِ خویشنت چون آگهی
خودمنایی چیست اال ابلهی

شیری اندر باغِوحشی خفته بود
یال و کوپال و دُمش آشفته بود

می کشیدی هر دمی خمیازه ای
تا رسد خمیازههای تازهای
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            می چرید آزاد در چشمش مگس
بوی ِ گندش رفته بیرون از قفس

صد دریغ از نعرههای شیرها
که بر اجنم میکند تأثیرها

هرگز آهویی ندیده چشم ِ او
وحشتی بر پا نکرده خشم ِ او

هیچ از نهری نفرموده گذر
ماده ای هرگز نکرده زیر ِ سر

آب نوشد، لیک اندر کاسهای
خشم گیرد، لیک بر چلپاسهای

نوشِجان کردست، سنگ از کودکان
از برای کسبوکار ِ این دکان

صاحبش چون دید، شیرش پیر شد
مشتری از دیدن ِ او سیر شد

  دید، دخلش مانده از خرجش عقب
روزگارش گشته، پر رجن و تعب

گفت باید حیله ای در کار کرد
رونقی پُرمایه در بازار کرد
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 شیر را باید که حال آموخنت
صید ِ آهو و غزال آموخنت

تا که جانی آید اندر پوستش
مردمان دارند زان پس دوستش

پر شود از تهبلیت ِ خلق، فرش
رونقی گیرد دوباره باغِ وحش

زین سخن جمعیتی برخاستند
صحنهی نخجیرگاه آراستند

لقمه بگرفتند از شیر ِ ژیان
االمان از بی غذایی، االمان

آنگه آوردند از دِه ماده خر
                                                   تا شکار افتد بهچنگِ شیر ِنر

 جان ِ او درمانده اندر زیر ِ بار
جسم ِ او فرسوده از  یک عمرْ کار

بود دندانهای او یکدرمیان
گوش و چشم و پوز معیوب و دهان

خط بیفتاده ز پاالن بر تنش
چند زخم ِ جانگزا بر باسنش
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بی خیال از خویش و از فردای خویش
گام  برمیداشت با ایشان به پیش

هم خر و هم شیر چون آماده شد
کار ِجلب ِمشتریها ساده شد

آگهی کردند در شهر آنزمان
که بپاخیزید از پیر و جوان

اژدها در بیشه میگیرد گوزن
چه گوزنی، دیو صورت، پیل وزن

بچه آوردن به این میدان خطاست
دیدن ِاین صحنه بر مردان رواست

با خرید ِ یک بلیت ِ بیبها
مینگویم میتوان دیدن چهها

باری از مردم بپا شد شورشی
سوی ِ باغِ وحش ، وحشی یورشی

آنیکی میگفت:  آقا کف مزن
آنیکی میگفت:  توی صف مزن

آنیکی میخورد  -از خشم-  آستین
آنیکی میکرد،  میزان دوربین
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باری آن شیر ِژیان را در قفس
میکشیدندش  بهمیدان چندکس

از قفس آنگه رهایش ساختند
خلق را در اضطراب انداختند

شیر پایش با زمین چون گشت جُفت
چند گامی پیش رفت آنگه بخفت

خر بیاوردند باغِ وحشیان
ماده خر  تنها و آن شیر ِ ژیان

نعره ای زد شیر و بر پا ایستاد
کوهها خاموش و ساکن گشت باد

خر چو این بشنید رَم  آغاز کرد
عرعری  با زیر و مب  آواز کرد

شیر رفت اندر پی ِ خر با شتاب
خشک شد اندر دهان ِ مردم آب

لیک زد خر جُفتکی بر فرق ِ شیر
از عقب ناگه رها شد برق ِ شیر

خر زدام ِ مرگ،  جان ِ خویش بُرد
  شیر در میدان به خاک افتاد و مرد
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جمعیت را «مضحکهبازار» شد
شیربان،  زین واقعه بیمار شد

آنیکی می گفت بر خر:  آفرین
آنیکی میگفت بر  «خرآفرین»

هرکه را گُلکاشت میگویند:  شیر
شیرها گفتند بر خر خُرد و پیر

در قفس از شیر، شیری گُم شود
شیر ِ بی کوپال و یال و دم شود

روبهان را بر سرش سرور کنند
کار ِ افتادن به پای خر کنند

یاد داری شیر را در بیشهاش
چند میلرزیدی  از اندیشهاش

لشکری انگیختی از پیش و پس
دامها بردی و زجنیر و قفس 

نعره اش را نالهای میخواستی
شیر نه ، بزغالهای میخواستی

شیرها را پیر کردی در قفس
شرم بادت، شیر کردی در قفس
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اینک آن شیری که پروردی بگیر
چند کُشتی ، چند آزُردی بگیر

شیر را گر با قفس خوگر کنی
عاقبت مقهور ِ سُم ِ خر کنی
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شراب ِ سبز

جوجهای کز تخم میآید برون
در رگش پرواز جوشد همچو خون

       سبز،  چون از خاک سر برمیکشد
رنگ ِ گلها را به منظر میکشد

من یکی و صد هزارم در نظر
آتشی سوزندهام بعد از شرر
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یک جهان امروز یاران ِ مناند
در شمار ِبیشماران ِ مناند

سبز می روید ز دستم خوشهها
تا که بردارند مردم توشهها

تا که دهقان خوشهچینیها کند
بهرِ فردا پیشبینیها کند

هم خورَد امروز و هم ریزد به خُم
جوش ِجامن را بیامیزد  به خُم

رنگ ِ سبزم شوق ِ بستانش شود
رنگ ِ سرخم تا زمستانش شود

من مبامن در رگش چون خون ِ گرم
در تن ِ بیمار ِ او معجون ِ گرم

چون می ِ سرخ  ِ مناش مستی فزود
میفرستد بر سر ِ سبزم درود
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از بلندی

جویبارم ، سِیرکردم ، دم به دم
بعد از آنکه غوطه خوردم در عدم

از عدم رفتم به کوی  ِآدمی
در به در ، در جستجویِ آدمی

سبز گشتم ، سبز ، همچون نوبهار
گشتم از آن روز ، دیگر بیشمار
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من به هر جمعیتی همدل شدم
فارغ از حق ، فارغ از باطل شدم

هر کسی با فکر ِخود شد یار ِ من
سّر او هم گشت چون اسرار ِمن

هر کسی کار ِخود و بار ِخودش
آتشی دیده به انبار ِخودش

سینههای شرحه شرحه از فراق
شعله شد در شعلههای اتفاق

لیک هر کس در کمال ِ اختصاص
خاص بود اما نه از اهل ِ خواص

فرق ِ ما شد ، فرق ِ ابنای بشر
سبز و سرخ و غرب و شرق و بحر و بر

چون که گل آمد گلستان شد پدید
هر کسی از هر طرف بویی شنید

بلبلی بر طرف ِ بستان میگذشت
خواند صدها صدهزارن سرگذشت

میوهها و شاخهها و اصلها
پر ز متییزند همچون فصلها
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لیک چون جنگل به هم آمیخته
شور ِ سبزی از میان انگیخته

این زمان پرواز کن ما را ببین
کز بلندی سبز میبینی زمین




