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 پرسش

 اين ابرهاي سوخته سوگوار

 تابوت آفتاب را به كجا مي برند ؟

  اين بادهاي تشنه هار و حريص وار

  دنبال آبگون سراب كدام باغ 

 پاي حصارهاي افق سينه مي درند ؟ 

  كنون درخت لخت كوير

  پايان نااميدي 

 مين مسافر است ؟و آغاز خستگي كدا 

  مرغان رهگذر

  مرگ كدام قاصد گمگشته را 

 از جاده هاي پرت به قريه مي آورند ؟ 

   به من بگو !اي شب 

  كنون ستاره ها

  نجواگران مرثيه عشق كيستند 

  هنگام عصر بر سر ديوار باغ ما 

 باز آن دو مرغ خسته چرا مي گريستند ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



  

 

 

 

 

 

 

 تشويش

  معلوم نيست

  ز كدام سو مي ايدباد ا 

  خورشيد را غبار دهشت پوشانده است 

  و ابرها به ابر نمي مانند 

  مثل هزار گله حيران

  بي آبخور و مرتع بي چوپان

  مثل هزار اسب يله

  با زين و برگ كج شده در ميدان يال افشان

  مثل هزار برده محكوم عريان در كوچه هاي زنجير سرگردان

  گهگاه

  زديكياز اوج هاي ن 

  با قطره هاي تلخ و گل آلودش مي افتد باران

  معلوم نيست

  باد از كدام سو مي ايد پيداست 

  اما

  كه اضطراب حادثه قريه را

  در دام سبز جلگه به بازي گرفته است 
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  باغ هاي ديگر

  در عمق پك تنگه ديزاشكن

  نجواگران غارنشين پير

  از زوزه مهيب هيواليي آهنين 

  دويانه گشته اند 

  و كوه با تمام درختانش 

 بيد و بلوط و بادام امروز 

  ياد آور ترنم سم ها و سنگ هاست 

  با سنگ سنگ تنگه حسرت سنگر شدن

  و اندوه انعكاس صفير تفنگهاست

  اينجا چه قوچ فربهي از من در غلطيد

  آنجا چه پازني

  روزي كه شيرخان سردار ياغيان

  افله ها بازگشته بوداز تار و مار ق 

  اينجا چه شعله هاي بلندي 

  شب كوه را مشبك مي كرد

  با شاخه شاخه جنگل بيد و بلوط و بن

  آواز خشكسالي پرواز و نغمه است

  ديگر پرنده ها

  شبهاي پر ستاره 

  مهتاب را به زمزمه پاسخ نمي دهند

  و كوليان خسته پاي اجاق ها

  آهنگ جاودانه مس سر نمي دهند

  تا آسياب تنگه قافله گندم 

  سنگين و خسته سربااليي را 

  از قريه هاي نزديك

  در گرگ و ميش صبح نميايد 

 در عمق شاخه هاي بلوط 

  ديگر پلنگ ماده نمي زايد 

  و گرگ عاشق از گله انبوه 

  ميشي براي ماده بيمارش

 ديگر نمي ربايد 

  نهر دره ديزاشكن را: گفتند 

  غ دكلهاي نفتاز چشمه سوي با 
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  كج كرده اند

  و جاده هاي قافله رو را 

  كوبيده اند زير سم اسبهاي سرب

  و كبك هاي چابك خوشبانگ را

  به دره هاي غربت پرواز داده اند 

  نجواگران غارنشين گفتند

  اينك به جاي قافله هاي قماش 

  از چاشتبند يكدگر

  خرماي خشك و پاره ناني

  با حيله مي ربايند

  ر خطه كبود افق ديدمد

  نجواگران گرسنه غار

  بيل بلند و توبره اي بر پشت

  با فعله هاي ديگر

  در امتداد جاده نيلي

  آزرده مي روند سر كار

  افسوس و آه 

  گفتم 

  يك روسپي ديگر

  دوشيزگي ربوده شد از كوه زادگاه
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  مي توانيم به ساحل برسيم

   كناندهت را با من قسمت 

  شاديت را با خك 

  و غرورت را با جوي نحيفي كه ميان سنگستان

  مثل گنجشكي پر مي زند و مي گذرد

  اسب لخت غفلت در مرتع انديشه ما بسيار است

  با شترهاي سفيد صبر در واحه تنهايي 

  مي توانيم به ساحل برسيم 

  و از آنجا ناگهان 

  با هزاران قايق

   جسته مرجانبه جزيره هاي تازه برون

  حمله ور گرديم 

  تو غمت را با من قسمت كن 

  علف سبز چشمانت را با خك 

  تا مداد من

  در سبخ زار كوير كاغذ 

 باغي از شعر برانگيزد

 تا از اين ورطه بي ايماني

  بيشه اي انبوه از خنجر برخيزد
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  مثل شبي دراز

  با هر چه روزگار به من داد 

   روزگار گرفت از منبا هر چه 

  مثل شبي دراز 

  در شط پك زمزمه خويش مي روم 

  با من ستاره ها 

  نجواگران زمزمه اي عاشقانه اند

  و مثل ماهيان طاليي شهاب ها 

  در بركههاي سكت چشمم

  سرگرم پرفشاني تا هر كرانه اند

  همراه با تپيدن قلبم پرنده ها

  از بوته هاي شب زده پرواز مي كنند 

  گل اسب هاي وحشي گندمزار

  از مرگ عارفانه يك هدهد غريب

  با آه دردنكي لب باز مي كنند

 با هر چه روزگار به من داد هيچ و هيچ

  با هر چه روزگار گرفت از من

  با كولبار يك شب بي ياد و خاطره

  با كولبار يك شب پر سنگ اختران 

  تنها ميان جاده نمنك مي روم

  مثل شبي دراز

  مثل شبي كه گمشده در او چراغ صبح 

  تا ساحل اذان خروسان

  تا بوي ميش ها

  تا سنگالخ مشرق بي بك مي روم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



 

 

  زير ستاره ها 

 در آسمان ستاره خواب آلودي 

  از كهكشان سوخته اي پرسه مي زند

  در باغ كهكشاني از اعماق 

  گويا 

  توفان نهال ها را از ريشه مي كند

  ان سوخته گويااز كهكش

  خون مي چكد به باغ سفيد ستاره ها 

  گويا سوار ياغي نكامي 

  روي زمين

  با تركه باغ خرم نرگس را آشفته مي كند

  روي زمين بر دشت هاي خالي

  زير ستاره هاي غبار آلود 

  مرد غريب غمگيني

  در كوره راه هاي فراموشي مي گردد 

 هاي وحشيگويا صالي مبهمي او را ز آنسوي سدر

 مي خواند

  باغ سفيد نرگس رويايش را

 شايد سوار وحشي كابوسي 

  با تركه ريخته

  در آسمان در كهكشان سوخته اي گويا

  بر طبل واژگون عزا مي كوبند

  و شيون مداومي از خك 

  در نيمروز تعزيه

  به آسمان سوخته تبخير مي شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8



 

 

 

  از پاي سنگ صبور 

   پرواز هاكجا شد آن همه 

 كجا شد آن همه پر بر حصار ماه كشيدن

  ستاره بازي ها

  شهاب وار افق تا افق شيار زدن

  دلير و چالك 

  به كاروان چابك مرغابيان يورش بردن 

  چو شعله

  بال بلند برنده را

  به دود تيره فوج عظيم سار زدن

  كجا شد آن همه سودايت اي پرنده پير

  عقاب بودي

  رويايت راامير زاده  

  عقاب بودي اي پادشاه كوه اورنگ 

  و رشك هر چه بلندست با غرور تو 

  مصاف داشت

  نگاه مي كردي 

  بي خوف خيرگي 

  به ژرفناي روشني آفتاب

  و با بلند خيالي

  و پر شكوه گسترش بال بر فضا

  و پر هراس داشتن هرچه برزمين

  عقاب بودي 

 مي گفتي بر اوج قله كه

   ترممن آفتاب 

  پر بلندم از شعله اش بلند تر است

  پرم كه برگه فوالد ناگدازنده ست

  عقاب بودي آري

  امير رويايت را

  كنون

 غمين كبوتر بيمار برج كهنه خويشي

  خمود و خسته و بيمار و خواب

  كنار كاسه سفالين خاطرات قديمي

  ميان فضله و پوشال آشيانه غربت
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  برگرفته سايه به بالين سنگ ص 

  به زير بال خسته 

  سر مي كني فرو 

  كه شرم داري از فر قله ها و بلندي ها 

  به بالهاي سنگين منقار مي زني 

  كه التهاب پرواز از آن برگيري

  با اشتهاي اوج

  به هيچ اندوه و رشك

  به چشمخندي گويا هيچ طعن و ندامت

  كنار روزنه برج 

  به مرغ هاي پر افشان و بالهاي جوان

 به نور باران فوارههاي گنجشكان

  به جفت گيري ها و به النه پردازي ها

  به بزم زاغان بر نعش اشتري مرده

  به تركتازي شاهين عرصه نخجير

  نگاه مي كني از جايت

  اي پرنده پير 

  و با تغافل با دل

 دلي كه وسوسه اوج كرده مي گويي

  آسماني داري با رويايت: كه 

  اي پرنده پير 
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 كاآواز خ

  دشت با حوصله وسعت خود

  زخم سم ها را تن مي دهد و مي ماند 

  چشمه و چاهي نيست

  آن سرابست كه تصوير درختان بلند 

  آب و آبادي و باغ

 در بلور خود مي روياند 

  گردبادست آن

  كه به تازنده سواري مي ماند

  دشت مي داند و مي خواند 

  خزان خواهد شد ؟باغ پندار كه تاراج 

  تشنگي باغ گل نار كه را

 تركه خواهد زد در غربت افسانه ؟

  سوزن سم ها را سوزان تر در تنم افشانيد 

  دشت 

  سايه مي روياند 

  اهتزاز شنل پاره آشوبگران 

  بيرق يال بلند اسبان 

  هيبت شورش و هيهاي سواران را 

  نيشخندي مهلك 

  پوكشچين ميندازد بر چهره خشك و  

 تا كجا مي سپرند ؟

  گوني خالي خود را به كدامين اصطبل

  مي برند

  تا بينبارند اين گمشدگان

 از پهن خوشبختي؟ 

  اين ز ويرانه خود بيزاران

  سوي پرچين كدامين باغ 

  سوي تاراج كدامين ده 

  نعل مي ريزند

  راه مي كوبند

 خواب خاشكم و خكم را مي آشوبند ؟ 

  آه دورم باد 

  نگ و نيرنگ بهاران و شفاي بارانر

  بانگ گوش آزار سگ هاي آباديشان دورم باد 

  تاج نوراني بي باراني 

  بر سر تشنگي وحشي مغرورم باد

  جامه سبزي و شال سرخي
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  پاره بر پيكر رنجورم باد

  خود همين چشمه فياض سراب

  خود همين پينه گز بوته و خار

  خود همين شوالي عرياني ما را بس

 خود همين معبر گرگان غريب

  روح سربازان گمشده جنگ كهن بودن

 خود همين خلوت پر بودن از خويش

  خود همين خالي بي توفان يا توفاني ما را بس

  تا نماند در من

  مي رسد اينك با گله انبوهش چوپان از راه

  ذهن متروك بياباني او

  عشق ناممكن او بي سر و سماني او

  با كهره و گوساله و ميشمهر و خشم او  

 هي هي و هيهايش 

 شكوه روز و شبان نايش 

  به پگاه و به پسينگاه غبار افشاني ما را بس
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  حادثه 

  باد سگ ها را وحشت زده كرد 

 وزش بوي غريبي را از اقصاي تاريكي

  در مشام سگ ها ريخت 

 حس آغاز زمين لرزه خوف انگيزي 

  چارپايان را

 ش انگيختبه خرو 

  باد سگ ها را وحشت زده كرد 

  گويي از سقف سياه ظلمت ماه 

  سرخ و خونين و هراس آور در چاه افتاد

 خوف اين حادثه گويي 

  به سوي صبحدمي زود آغاز 

  قريه را رم داد
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  طرح

  باد در دام باغ مي ناليد

  رود شوالي دشت را مي دوخت 

  قريه سر زير بال شب مي برد 

  قلعه ماه در افق مي سوخت

 

 

 

 

 

 

 

 

  پاييز

  مرا به سحال سرود غروب ويران كرد

  پرنده اي 

  كه از آونگ نرم ساقه گسيخت 

  اجاق قافله با دشت سايه بازي كرد

  زمين در انحناي افق پر زد و به دريا ريخت

 
  پرندگان شبند اختران بي آواز

  فراز آمده با خوشه هاي خرمن روز

   غروب آهوان دربدرندنسيم هاي

 كه مي دوند به سرچشمه هاي روشن روز
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  سگ آبادي ديگر

  در شب ساحلي شكك

  شب تعقيب 

  پنجره ها را 

  باد 

  برگ مي زد

  بوي گل مي ايد

  هوم 

  بوي گل مي ايد شايد گلداني 

  از هجوم من 

  در پنجره اي 

  ايمن مانده است

  ؟باني اين هوس ناميمون كيست

  شهر را ويران خواهم كرد 

  و درختان را چون سربازان منهزمي 

  پاي در ماسه به اردوگاه اسارت مي تاراند 

  منم 

  مي انديشم در پنجره بي فانوس 

 كز خفاياي شبي اينگونه مست و عبوس

 چه هيواليي سر خواهد زد ؟

  يورش خفاشان دخمه ظلمت را

 ت ؟چه پرستويي محراب به سقفي خواهد بس 

  صبحدم ورد كدامين مرغ عاشق 

 ياس ها را از خواب بر خواهد انگيخت؟ 

  شب چسان قافله زوار خسته پروانه

  نيت لمس ضريح آتش را 

 راه در بقعه فانوس شهادت خواهد برد ؟

  يا چه آوار شفق ها در حاشيه مشتعل شب

  كه فروخواهد ريخت 

  روي قايق هاي غافل صيادان

  رچه فلق هاي كبوت 

  چه كبوترهاي پك فلق ها 

  نتكانده پر

  از غبار رخوت كاريز سياهي 

  كه به خون خواهند آغشت در آفاق سحرگاهي
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  شب شكك ساحل

  گويي اشباحي موذي را با امواج به خشكي مي ريخت 

  باد مصروع جنوبي

  سگ بي صاحب آبادي ديگر

  به نيازي شوم 

  شن نمنك كپر هاي پوشالي بومي ها را

  بو مي كرد 

  دست خونين خسوفي آرام 

  ماه را 

  رخ و كبود 

  از كرن اسكله مي ايخت 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تك

  اي تك 

  بيهوده تاب سرسخت

  ناپك زاي پك

  خود را نگاه مي كني ايا 

  در آبهاي سبز 

 كه ديگر نيست ؟ 

  خود را 

  كه قرنهاست 

 از ياد ابرهاي سبكتاب رفته اي ؟ 

  خود را

  ز بلند بالغ انبوهسب 

 كز آسمان اينه آب رفتهاي ؟ 
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  پك آفرين ناپك 

  اي تك

  شايد كنون به خلسه روييدني بطئي

  روياي جام هاي لبالب را 

  با ريشه هاي سوخته نشخوار مي كني 

  انگورهاي سبز و درشت و زالل را 

 بر استران كنده خود بار مي كني ؟ 

  در هايهوي ميكده خوابهاي تو

  دشاي

  كنون كبوتران سپيد پياله ها 

  از چاه شيشه ها

  پرواز مي كنند 

  انديشه هاي خسته مردان بي پناه

  در سنگالخ گردنه غربت و غرور

  تا قله هاي فتح

  تا قله هاي مفتوح 

  تا غرفه هاي وصل 

  ره باز مي كنند 

   مطورد خك !مهجور باغ ها  

  هاي تن به داربست افسانههاي كهنه سپرد

  غافل كه داربست تو تكي است مرده

  اي تك

  اينجا يقين خك

  درياچه بزرگ سرابست 

  و شك آسمان

  خورشيد سرد خفته در آب است 

  اي جفت جوي غمنك

  اي تك 

  دل خوش مكن به هلهله آبهاي دور

  باران مگير برق پر زنبور 

  از عمق خشكسار زمان از انحناي عمر زمين 

  و جاريستشب سرد و بي هياه

  و در اجاق مردك هيزم فروش 

  هيزم نيست 

  با خسته تر ز خويشي پيچان هراسنك

  از خويشتن گريزان

  اي تك 

  شب سكت است و سنگين

  با زوزه شكستن خود بشكن اين سكوت
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  وان داستان كهنه مكرر كن

  فرجام تك تنها تابوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غزل كوهي

  ناگهان جالب

   دادوسعت پشته را تالطم 

  و هزاران هزار شاخ بلند 

  در فضا طرح بست 

  و هزاران هزار چشم زالل

 در فضا مثل شيشه پاره شكست 

 دست بر ماشه سينه با قنداق

  دلم آشفته گشت و خون انگيخت

  از سرانگشت نفرتم با خك

  خون صد پازن نكشته گريخت

   درود بر تو درود !چه شكوهي  

 گبا شك استاده قوچ پيشاهن 

  دورت آشفتگي ز بركه چشم

  اي ستبر بلند كوه اورنگ 

  كورت از گرده چشم خوني گرگ

  دورت از جلوه خشم يوز و پلنگ 

  به نياز قساوتم هي زد 

  زينهار توارثي ز اعماق 

 افسوس! مباد ! خود گوزني تو ها 
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  تپش سينه ريخت در قنداق

 پنجه لرزيد روي ماشه چكيد 

  فنگشعله زد لوله كبود ت 

  پشته پر شكوه بي جان شد 

  غرق خون ماند قوچ پيشاهنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كسوفي در صبح

  گل سفيد بزرگي در آب شب لرزيد

  گوزن زرد شهابي ز آبخور رم كرد 

  كبوتران سفيد از قنات برگشتند

  بهار كاشي گنبد دوباره شبنم كرد 

  درخت زندگي از دود شب برون آمد 

  خوشه هاي روشن چشمكه بارور شود از  

  كه ساقه ها بگشايد بر آشيانه مهر

  كه ريشه ها بدواند به سنگپاره خشم

  درخت مدرسه پر بار و برگ و كودك شد

  درخت كوچه كه ناگاه برگ و باد آشفت

  پلنگ خوفي در كوچه ها رها گرديد

 گل سياه بزرگي در آفتاب شكفت
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  گلگون سوار

  رباز آن غريب مغرو 

  در اين غروب پر غوغا

  با اسب در خيابانهاي پر هياهوي شهر 

  پيدا شد 

  در چار راه 

  باز از چراغ قرمز بگذشت

  و اسبش 

  از سوت پاسبان 

  و بوق پردوام ماشين ها رم كرد

  او مغرور در ركاب پاي افشرد 

  محكم دهانه را

  در فك اسب نواخت 

  تو اسب بر دو پا به هوا چنگ انداخ 

  و موج پر هراس جمعيت را 

 در كوچههاي تيره پركنده ساخت 

  آن سوي تر لگام فرو بگرفت

  با پوزخندي آرام 

  خم گشت روي كوهه زين

  و دختران شهري را 

  كه مي رفتند 

  از مدرسه به خانه تماشا كرد 

 آن غريبه ؟ باز 

  دخترها پچ پچ كردند

 باز آن سوار وحشي ؟

  اما او 

  ه گاه عشوه و افسوس رااين جلو 

  بي اعتنا 

  به آه اضطراب غريزه رها كرد

  آن سوي تر 

  در جنب و جوش ميدان 

 اسبش به بوي خصمي نامرئي
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  سم كوبيد 

  و سوي اسب يال افشان تنديس

  شيهه كشيد 

  شهر بزرگ

  با هيبت و هياهويش

  از خوف ناشناسي 

  مبهوت ماند

  آنگاه كه حريق غروب 

   هاي آبدر كلبه 

  فرو مي مرد 

  و مرغك ستاره اي از جنگل افق

  بر شاخه شكسته ابري 

  مي خواند 

  كج باوران خطه افسانه 

  از پشت بام ها 

  با چشم خويش ديدند

  كه آن غريب مغرور

  بر جلگه كبود دريا مي راند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مرا صدا كن

  اي روي آبسالي

  اي روشناي بيشه تارك خواب 

  مرا صدا كن در باغ هاي باديك شب 

  يك شب مرا صدا كن از آب

  ره بر گريوه افتادست

  اين كاروان بي ساالر 

  يابوي پير دكه روغن كشي

  با چشم هاي بسته
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  گر مدار گمشدگي مي چرخد 

  اي روح غار 

  اي شعله تالوت ياري كن 

  تا قوچ تشنه را كه از آبشخوار

  از حس كيد كچه رميده

  هاي سوخته خستگياز پشته 

  و تشنگان قافله هاي كوير را

  به چشمه سار عافيتي راهبر شوم 

  گفتارم را! اي آفتاب

  بالغتي الهام كن 

 و شيوه فريفتني از سراب 

  تا خستگان نوميد را

  گامي دگر به پيش برانم

  اي خوابنك بيشه تاريك 

  اي روح آب 

  يك شب مرا صدا كن از بيشه هاي باد 

  ب مرا صدا كن از قعر باغ خوابيك ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاعطر هراسن

  دو رشته جبال پريده رنگ

  از انحناي دور

  سر بر كشيده اند

  و ز تنگناي زاويه مبدا 

  ناو عظيم خورشيد 

  بار طال مي آورد از شهرهاي شرق

  گفتم

  بايد حصارها را ويران كرد

  تا نخل هاي تشنه در آغوش هم روند 

  شيتا قمريان وح
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  به مهر دختران رطب چين

  آموخته شوند

  و چاه آب چشم درشتش را

  بر هم نيفشرد 

  و بازيار خسته

  روياي چشمه هاي طاليي را 

  از سر بدر كند 

  گفتم 

  بايد دوباره گاو آهن

 پندار خك ها را

  زير و زبر كند

  گفتم 

  بايد دوباره سدر كهن برگ و بر كند

  از انحناي دور

   مي آمد منموج طال 

  از اوج تپه ني لبكم را

  تا گوش قوچ كوهي جاري كردم

  و بهت ناشناختگي را تاراندم

  و عصمت رمندگي كوهزادان را

  تا خوشه زار مزرعه آوردم

  با دختران دهكده دلها تپش گرفت 

  و چرخ چاه ها

  آواز آبهاي فراوان را 

  بر كنده هاي كهنه غوغا كرد

  روح غريب مجنون 

  از برج گردباد 

  پيشاني نجيب جوانان قريه را

 خوانده بر آن مهابت محتوم درد خويش

  با وحشتي شگفت تماشا كرد

  گفتم 

  خون بهار مي گذرد در رگ زمين

  و رنگ ها شفيع نيازند 

 اما 

  بوي هراسنكي از بوته هاي سوخته مي ايد 

  و قطره هاي خون من

  از جاي زخم داس 

  كدو راگل هاي آبدار  

  پژمرده مي كند 

  و موش هاي مرده
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  آنجا نگاه كن

  كه موش هاي مرده خونين دهان و گوش در بوته هاي جاليز

  افتاده اند 

  شايد

  شايد نسيم طاعون

  از انحناي دور كوير 

  دو گردباد عربده جو سينه مي كشند

  وز تنگناي زاويه مبدا

  ناو سياه خورشيد 

  با بار سرب و باروت 

  مي ايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آواي وحش 

  پشت مه معلق اسفند اشتران

  اشباح بي قواره روياي ساربان 

  از خوابگاه گرم زمستاني

  در گرگ و ميش صبح پركنده مي شوند

 از جاده معطر پشك و غبار گله ميش

  آنك سفيده مي زند از شيب تپه ها

 با ما بيا

  به آن طرف هموار

  كآن سوي اين تنازع مشكو

  با ما بيا به مشهد ديدار

  سبز و بليغ و بالغ روح گياه
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  در جلوه هاي خسته در سنگ 

  در خك پير و پژمرده حلول مي كند

  با شبنمي به دريا خواهي رسيد

  با شبنمي به خورشيد 

  برگي ترا به قايق خواهد رساند 

 برگي ترا به باغ

  در باغ مي تواني بوييد سيب راز 

  ت خواهد كردسيبي ترا شفاع

  اشكي ترا خدا

  با ما بيا

  تا امتال دره پر سايه 

  كه بوته هاي گرگم در غلظت مه فلقي 

  بادامهاي كوهي را

  در شيب تند دامنه 

  دنبال مي كنند 

  و دال صد ساله 

  از سنگ سرخ جوع پلنگ

  پل بسته تا رمه

  تا تپه بلند تلخاني 

  با پرواز

  ي گاوشط دراز قهوه اي گله ها 

  با شاخ ها تجسم تهديد 

  از قريه موج مي زند آهسته 

  تا بوي سبز يونجه

  تا شيب هاي شبنم و شبدر

  تا شيب هاي سرخ شقايق

  با ما بيا 

  از اين مسيل 

  خاطره سالهاي آب 

  سال سفيد سيل

  “اهرم او برن” سال گسسته يال و دم 

  سالي كه خوشه هاي دو سر

  راز مزرع رئيسي زد س

   ده مني و شاداب :با هندوانه 

  با ما بيا

  تا نوبه زار كايدي 

 تا يوزخيز گردنه بزپر

  تا مامن گرازان گزدان

  وان قلعه بلند
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  كه ما را 

  تنهاش بر ضيافت بيگاري جاييست 

  وز آن به سوي اجباري

  بيرون شدن رواست 

  با من بيا 

  عموي پير تست كه مي خواند

  اد كرده ايمما فارياب را آب

  در چار قريه مدرسه را ويران

  و دفتر اسامي فرزندان را سوزانده ايم 

  ما كودكانمان را آزاد كرده ايم

  با من بيا

  آن سوي اين تالطم شكك

  با من بيا به قلعه من قله

  با من بيا به خانه من خك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بي بهار سبز چشم تو

 امروز

  فرسوده بازگشتم از كار

  اام 

  لبهاي پنجره

  به پرسش نگاهم 

  پاسخ نگفت 

  و چهره بديع تو 

 از پشت ميله هاي فلزي 

  نشكفت

  امروز اتاقها

  مانند دره هاي بي كبك سوت و كور است
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  بي خنده هاي گرم تو بي قال و قيل تو

  امروز خانه گور است 

  گلزار پر طراوت قالي امروز

  ردبي چشمه سار فياض اندام پك تو افس

  گلبوته هاي الدن نورسته

  وقتي ترا نديدند

 كه از اتاق خندان بيرون ايي

  لبخند روي لبهاشان مرد

  آن ختمي دوبرگه كه ديروز

  در زير پنجههاي نجيب تو مي تپيد 

  و آوار خك را پس مي زد

  پژمرد

  امروز بي بهار سر سبز چشم تو

  مرغان خسته بال نگاهم

  از آشيانه پر نكشيدند 

  و قوچ هاي وحشي دستانم

  در مرتع نچريدند

  امروز

  با ياد مهرباني دست تو خواستم 

  با گربه خيال تو بازي كنم

  چنگال زد به گونه ام از خشم

  و چابك 

  از دستم لغزيد 

  رفت 

  امروز عصر

  گنجشك هاي خانه

  همبازيان خوب تو

  بي دانه ماندند 

  وان پير سائل از دم در 

  رفتنااميد 

 امروز

  در خشت و سنگ خانه غربت غمنكي بود

 و با تمام اشيا 

  ديگ و اجاق و پنجره و پرده اندوه پكي بود

  دستم هزار مرتبه امروز 

  دست ترا صدا كرد

  چشمم هزار مرتبه امروز

  چشم ترا صدا كرد

 قلبم هزار مرتبه امروز
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  قلب ترا بلند صدا كرد

  آنگاه 

   رايك دم كالف كوچه يادم 

  گام پر اضطراب تپش وا كرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آب زمانه ست 

  در آب ها كه مي نگريم

  از آن كرانه سكت 

  پسين جمعه پاييز 

  كه عاشقانه مي گذريم

  در آبهاي زاللي كه طرح نيمرخ ما

  دو ماهي همراه 

  سبكخرام شنا مي كنند سوي بوته نور 

 در آبها كه صدف ها 

  به سوي جنگل شيالب

  گرفته كوله تقدير خود به پشت

  روانند 

  در آبگير زاللي

  كه ماهيان و وزغ ها را 

 مظفرانه نشان مي دهي و مي گويي

  نگا

  نگاه كن آب اينه ست 

  به آبها كه مي نگرم

  از آن كرانه كه تنها و بي بهانه مي گذرم

  از آبهاي زاللي كه طرح نيم رخ من
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  سترمنده ماهي بي همخرام آبنوردي

  بر آن كرانه كه دست تو زير بازوي من نيست

  بر آن كرانه كه آب اينه ي زمانه ست 

  به سوي غار شناور

  به گريخ واري گويم بغار

  آب زمانه ست

  نگا نگاه كن آب اينه ست

  صدف نشانه ست

 

 

 

 

 

 

 

 

  مثل گل سفيد

  خوابيده اي كنار من

  آرام مثل خواب

  نينخواب كدام خوب ترا مي برد چ

 مثل گلي سفيد شناور به روي آب ؟ 

  در پشت پلك هاي تو باغي ست 

  مي بينم 

  باغي پر از پرنده و پرواز و جست و خيز

  در پشت سينه تو دلي مي تپد به شور

  مي شنوم 

  نزديك كرده با تو هر آرزوي دور

 پيش تو باز كرده هر بسته عزيز 

  رگ هاي آبي تو در متن مات پوست

  هاي نازك انديشه دل استدنباله 

  در نوك پنجههاي تو نبضان تند خون 

  در گوش كودكي كه هنوز

  پر جست و خيز ماهي نازاب خون تست

  تكبير زندگي كيست 

  خوابيده اي كنار من آرام مثل خواب

  خواب تو باغ خاطره ها و خيال هاست
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  مي دانم 

  اما بگو 

  آب كدام خوب ترا مي برد چنين 

 ي سفيد شناور به شط خواب ؟مثل گل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ترانه هايي در مايه دشتي

 به پرنده هاي جنگل گيالن

 پيغام دادم

  كه در نماز سحرگاهي

  و در مالل تنبلي آبسالي جاويد 

  گنجشك هاي تشنه دشتستان را 

  در ياد داشته باشند

  دنيا اسب رهوار خسته اي نيست! باور كنيد 

  روانه كنندكه بي سوار سوي آخورش 

  دنيا پرنده اي نيست

  از قله هاي برهنه وحشي جنوب

  كه جفت مهربانش را

  از آشيانش 

  از روي گنج پر تپش بيضه ها

  بر سفره شغاالن بگذارند 

  در گرگ و ميش مبهم پاييز

 از آبهاي پر گره صبحدم بپرس 

  كه صخرههاي دره ديزاشكن

   از كالنمديهايي بودندياد آوران الل چه خشم و خروش ها عبوسي

  كه نان ارزان را 

  هرگز براي خويش نمي خواستند 

  دهقان دشت هاي تشنه 

  دهقان تشنگي ها 
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  دهقان خشكسالي هاي جاويدان

  و آبسالي هاي ده سالي يكبار 

  در نيمروز ديروز 

  بيل بلند تو

 خورشيد را به قافيه پيروزي 

  در شعر من نشاند

 تو امروزو دست پينه بسته  

  با بافه هاي فربه گندم 

  منظومه بلند بركت خواند

 

 

 

 

 

 

 

  از انتهاي باغ 

  مانند حجمي از نور 

  از نور سبز و آبي برخاست 

  و عمق هاي دور درختان را

  با نور كهربايي آراست 

  من انتظار او را

  خورشيد ها به گور افق برده ام 

  و آرزوي گمشدگي را

   برآورده امدر جاده و سراب 

  من در مصاف مرثيه ها اسب گريه را

  از دشتهاي دور صدا كرده ام

  اينك ز عمق باغ 

 پاداش سالهاي شقاوت

  آن سرو نور باران مي ايد

  در كسوت پري ها 

  با جامه بلند غبار آسا

  از كوچه هاي شمشاد آمد 

  و در مسير او 

  گل هاي باز الدن حيرت كردند 

   سعادت راخون من انفجار 
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  تا قلب پر خروشم آورد 

  و قلب پر خروشم با ضربه تپش

  آهنگ پاي او را در گوشم آورد

  گفتم

  اي بخت دير آمده اي روح سبز باغ

  آمد ولي به ديدن من

 مثل شكوفه هاي الدن حيرت كرد

  آنگاه

  از گردباد شادي من

  بي اعتنا گذشت 

  و مثل حجمي از نور 

  از نور سرخ و آبي 

  لغزيد تا كرانه گلگشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اي بيدار! اي خفته 

  اي دوست

  اي همسفر 

  كه ماديان سفيد رويا را 

  به سوي صخره هاي مشتعل مشرق 

  سوي سپيده سحري مي راني

  من 

  يابوي پير و اخته بيداري را 

  در زير ران گرفته ام اي دوست 

  اي بذربا كولبار سنگين از كابوس ها و خورجين ه 

  اي همسفر

  لختي دهانه را 

  در فك راهوارت بنواز 
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  و آرامتر بتاز

  اي همسفر 

  تا هر كجاي مرتع سبز فكر

  تا هر كجاي بيشه مهتابي خيال

  تا هر كجاي شط تماشا

  كه شادمانه مي گذري مي روي

  لختي درنگ كن

  و صخره هاي سكن پاياب را

  به من نشان بده 

  اي يار 

  ان سوار سبكتازاي مادي

 در اين خلنگ زار هلك آور

  تنها مرا ميان بيابان مگذار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تو چرا پنجره را 

 تو چرا پنجره را بستي ؟

  تو چرا اينه را

  دام لغزنده ترين ثانيه ها بر رف ننهادي 

  تو چرا ساقه آبي را

  كه فراز سر ما خم شد از بيشه باران خستي 

  تو چرا ساقه رازي را

  از گلدان پنجره همسايه 

  از ابديت شايد

  كه به سوي تو فرود آمد بشكستي

 تو چرا بي پروا بي ورد لبخندي

  در كوچه باد
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  زير ديوار بلند باد

  از ميان خيل اشباح خسته 

  خزيده همه جا 

  كه برون تاخته اند

  از جوال روياي مردم همسايه ما 

  مي گذري 

  تو چرا پنجره را بستي

  تو چرا پنجره خانه ما را كه درخت نور 

  از بر آشفته ترين گوشه آن ساقه دوانيده 

  بر پنجره تشنه همسايه ما بستي

  تو به خواب خوش بودي

  در نيمه شب مظلم دوش 

 تو نديدي كه سوار موعود از كوچه ميعاد

  بي درود و بدرودي 

  بي كه يك لحظه درنگ آرد

  بگذشتپشت ديوار بلند روياي ليال 

  تو نديدي كانسوتر كاخ رفيعي بود

  زلف مشكين بلندي از پنجره مي باريد

  آسمان بوته ياسي است كه در پنجره خانه ما رسته ست 

  روي تو ماه بلند 

  چشم هاي تو دو سياره ژرف سبز 

  نام تو خوشه شادابي در ظلمت برگ

  به شقايق ها آراسته ست 

 تو چرا پنجره را بستي ؟ 

  بيني كه سوار موعودكه ن

  پشت ديوار كوتاه اميد ليال بگذشت 

  بي كه يك لحظه درنگ آرد

  بي درود و بدرود

  بوته شومي در باغچه كوچك همسايه ما رسته ست

  كه شقاوت را 

  دست بر ديوار 

  به سراپاي در و ديوار و پنجره جوشانده است

  مرغ ناميموني 

  بي كه رو بنمايد با جنبش بالي

 ه سوي ملجا موهوميب 

  در گز وحشي همسايه ما خوانده است

  روح سرگردان عاشق مبروصي است

  كز زمان هاي گذشته 

 شايد 
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  در خفاياي اين خانه مانده ست

  پيچك پير تباهي

  هشدار 

  بي خبر

  از هر جا مي خواهد 

  مي تواند

  سر برون آرد 

 تو چرا پنجره را مي بندي ؟ 

  ه ياس ما راتو چرا شاخه جوشند 

  به عيادت سوي ديوار تمام شهر 

  به عيادت سوي بيمار تمام شهر

  سوي بيماري ناميموني هر خانه

 برنمي انگيزي ؟ 

  دست هاي تو كليد صبح است

  كه سوي مشرق مي چرخد

  و سپيدي را 

  از پس نرده سايه روشن

  به سوي پنجره ها مي خواند

  چشم هاي تو به ديوار بلند باغ عشق

  روزن سبزيست

  كه من از آنجا در لحظه مشتاقي

  به درون مي خزم آهسته و با دامني از سيب سرخ راز

  باز مي گردم

  چشم هاي تو

  پنجره هاي بلند ابديت هستند 

 تو چرا پنجره را مي بندي ؟

  تو چرا خوشه ياس نفست را در كلبه همسايه نمي ريزي

  پيچك هرزه ناميموني را هشدار 

  چرا ساقه تارنده خورشيد شفاعت راتو  

  سوي هر خانه بپوسان بذر وحشت

 بر نمي انگيزي؟

 تو چرا پنجره را مي بندي ؟ 
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 ترانه ديدار

  با تو بودن خوبست

  و كالم تو

  مثل بوي گل در تاريكي است 

  مثل بوي گل در تاريكي وسوسه انگيز است

  بوي پيراهن تو 

  نكستمثل بوي دريا نم 

  مثل باد خنك تابستان

  مثل تاريكي خواب انگيزست 

 گفتگو با تو

  مثل گرمايبخاري و نفس هاي بلند آتش

  مي برد چشم خيالم را 

  تا بيابان هاي دورترين خاطره ها

  كه در آن گنجشكان بر سنبل گندم ها 

  اهتزازي دارند

  كه در آن گل ها با اختر ها رازي دارند

  نوشخند تو

   برد گرگ نگاهم رامي 

  تا چراگاه چالكترين آهو ها

  مي برد آرزوي دستم را 

  تا نهان مانده ترين گوشه اندام تو

 اين پهنه پك زيبا 

 مثل دريايي تو

  انده انگيز و غرور آهنگ

 مثل درياي بزرگ بوشهر 

  كه پر از زورق آزاد پريشانگرد است

  مثل زورق پر از مرد است

  ز آواز ستمثل ساحل كه پر ا 

  مثل دشتستان 

  كه بزرگ و بازست
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  تو ظريفي 

  مثل گلدوزي يك دختر عاشق

  كه دل انگيز ترين گلها را 

 روي روبالشي عاشق خود مي دوزد

  با تو بودن خوبست

  تو چراغي من شب

  كه به نور تو كتاب تن تو

  و كتاب دل خود را كه خطوط تن تست

  خوش خوشك مي خوانم 

  من آبتو درختي  

  من كنار تو آواز بهاران را

  مي خندم و مي خوانم 

  مي گريم و مي خوانم 

  با تو بودن خوبست

  تو قشنگي 

  مثل تو مثل خودت

 مثل وقتي كه سخن مي گويي

  مثل هر وقت كه برمي گردي از كوچه به خانه

  مثل تصوير درختي در آب 

 روي كاشتانه در چشمان منتظرم مي رويي
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  با اين شكسته

  با اين شكسته

  گفتم

  از اقيانوس خواهم گذشت

  و آن سوي سواحل نامشكوف 

  با جلگه هاي دست نخورده

  با پشته هاي سيراب 

  و درههاي وحشي پر بركت 

  خواهم آميخت

  و بذر بي بديل خورجينم را 

  در وسعت مشاع بكارت 

  خواهم ريخت 

  از اين شكسته سكان پر تجربه

  اشتر صبور صحراي آباين 

  گغتم

  چون پا نهم به خشكي موعود 

  بر شانه هاي سوخته ام

  گيسوي بيد مجنون خواهد ريخت 

  و مرغ هاي جنگلي بي نام

  صيت رسالتم را تا اقصاي بر تازه

  پرواز خواهند داد

  بر پهنه كبود

  كز چارسوي

  آفاق روي آب خميده بود 

 ديگر مرغان پر نشاط دريايي 

  اد آوران خشكي نزديكي 

  گرد دكل طواف نمي كردند 

  و آسمان وحشت غربت

  سنگين سنگين سنگين 

  بر سينه ام فرود مي آمد

  اما

  انگشت پير قطب نما 

  پيوسته با شمال اشارت داشت

  وز دخمه هاي تيره ذهنم

  مرغان ديگري 

  تا دوردست پندار

  در جلگه هاي فسفري آب 

   گلبوته هاي موجپرواز ماهيان را بر
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  جنجالگر هجوم مي آوردند 

  و پهنه كبود 

  گهگاه

  از پرتو تبسم اميدي 

  روشن مي شد

  چه ياوه بود ماندن

  مي خواندم 

  چه ياوه بود ماندن 

  در روسپي سراي دياري كه زندگي 

 با هايهوي و كبكبه اش

  مزد حقير عمري افالس و بردگي بود 

  و روح استوارم

   شيري در زنجيرر.مثل غر

  مي فرسود 

  با اين شكسته پاره ميراث نوح 

  و خست مداوم انبار آب 

  مي رفتم مي خواندم 

  چه آسمان پكي

  چه آسمان نزديكي با آب 

  در آب

  چه ماهيان رنگين چالكي

  آنجا

  آن سوي آن سواحل نامشكوف

  چه جلگه هاي بكري

  در انتظار گله من خواهد بود 

  ي غلطاني از شيرچه مشك ها 

  خواهم داشت

  بر پشته هاي غرقه به روياي سبز شخم 

  چه بذرهاي پر بركت

  خواهم كاشت

 چه

  ناو غول پيكري 

  از روبرو مي آمد 

 از آنسوي سواحل موعود ؟ 

  پرسيدم از خود 

 از وسعت مشاع بكارت ؟

 .... از جلگه هاي 

  سوت سالم دريايي پيچيد

 بر پهنه كبود اقيانوس 
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 شايد كه خستگانند ؟ 

  از هيبت تالطم

 از خست مداوم انبار آب ترسيده ؟

  اما

  ديدم 

 بر نرده هاي عرشه تن انداخته خموش 

  مردان خسته رنگ پريده

  با جفت هاي مضطرب دام

 افسوس

  در شيب آبهاي كبود

  ناو عظيم خورشيد

  سوي جزيره هاي وحشت مي لغزيد

  من اشتياق رفتن

  زه و سيل سياه سارروياي شخم تا

  من خواب آفتابي خرمن ها را 

  تهمت به چشم خيره خود بستم 

  از بس كه آب و آب 

  از بس كه آسمان نيلي

  از بس كه باد 

  راندم

  اي دل بكوب 

  خواندم

  جاشوي آبهاي پريشان بكوب 

  تا چشم هاي خيره شكك

  تصوير ناو خسته ما را

  بر آب بازگشت نبيند

  ب آنكاي دل بكو

  آنك

  آنجا... بگو نگاه كند 

  آن الله ها كه مي شكفد جابجا

  در التهاب نيلي نا آرام

  آن خوشه هاي ياس كه ناگاه

  مي پاشد از گاللك خيزاب 

  اي دل 

  بگو نگاه كند چشم 

  آن ياس هاي الله

  آن الله هاي جوشان از آب 

  كشتي بر آب نيلي دريا بود 

  اما 
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  ينك درياي شبباال مي آمد ا 

  ناو بلند نيلي دريا 

  نرم و سبك در آب فروتر مي شد 

  و آب از فراز كابين

  آرام مي گذشت 

   اي دل !اي دل بكوب  

  اين خوان آخري را 

  از عمق 

  فرياد مي كشيدم از عمق

  از پشت شيشه هاي سياه آب

  از اليه هاي تيرگي 

  اي دل 

  بكوب اي دل 

  مگذار چشم خيره 

  مگذار مرگ چيره شود 

  به عكس ماه در افق اين آنك

 فانوس... نگا ... آنجا  

 فانوس... نگاه كن ... ساحل 

 اما ؟

 فانوس ؟ روي ساحل نامشكوف ؟ 

  افسوس

  اي دل بكوب شايد 

 از بس كه آب ؟ 

  از بس كه آسمان باد ؟

  اما

 آن روشنان ديگر ؟

  ان هيزها

  آن شبنما حروف درخشان

  اي صافبر سنگه

  آن بزم عاشقانه

  زير درخت هاي چراغان ليل

  آن شيشه هاي روشن ودكا بر ميز ها

 چه بستري گشوده مرا

  اي دل 

  چه عطر ها به خود زده اين بيوه عقيم 

  و ناوهاي بسيار

  با بيرق سياه كه هر يك را 

  تصوير اژدهايي پيچيده بود

  در تپش از باد 
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  پهلو گرفته بودند

  اد ساحل مكشوفدر امتد

  و روي عرشه ها 

  مردان خشمگيني مي گشتند 

  با گونه هاي تافته از آفتاب

  و ريش هاي انبوه 

  در چهره هاي وحشي نامالوف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حريق غروب 

  وحشتزده آنك سوارهاي شنل پوش

  در سنگالخ سربي 

  در خط ارغواني آتش بر آب 

  مي تازند 

  آنك هزار قايق چابك 

  وزنان تاراجگرپار 

  عشاق طاقه هاي غنيمت را

  به دودنك سوختگي مي برند 

  قصر بزرگ خورشيد 

  در ملتقاي آب و افق 

  آتش گرفتهاست 

  آنك هزار قافله ماهي

  از قحط سال مزرعه هاي آب

  مردارهاي سوخته رنگ و نور را

  راهي دراز مي سپرند 

  آنك درخت هاي دراز ابر

  ربا برگ هاي شعله و 

  آنك پرندگان هراسان و دربدر

  آنك شكوه حادثه در آه دردنك فضا

  آنك شب دگر
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  اينك شب زمردي ژرف

  با آسمان اطلسي بي قرار

  اينك شب شكفته ساحل

  نمنك از تنفس ممتد مد 

  اينك شب زمردي اينه

  اي آسنه 

  بر امتال مد نگاه تو 

  اينك شبي سبكتر از آه

  اينهز اقصاي ژرف مشرقت اي 

  اينك طلوع لرزنده هالل طاليي ماه 

  اينك نهالهاي بلند ستاره

  اينك پرنده هاي نجيب اشاره

  اينك شكوه حادثه در مد يك نگاه 

  اينك دوباره آه 
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  هشدار

  تو نيز خواهي آمد

  اي ماهي تپنده تاراب خون هنوز 

  و باغهاي دنيا را خواهي ديد

  دنياپشت حصار هاي بلند  

  درياهاي دنيا

  كشتي نشستگان و كشتي شكستگان دنيا

  و تشنگان ساحل دريا را 

  خواهي ديد 

  اما 

  هشدار اي نيامده

  كه سيب را نچيني 

  از باغهاي دنيا

  كه ماهيان رنگي چالك 

  چشم ترا به دام نيندازند

  هشدار

  زيرا تو نيز چون ما از روزنه 

  يبايد به يك تماشا دلخوش كن

  و يك سبوي نيمه پر از دريا 
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  بازگشت مرد

  من او را ديدم از رهكوره گندم كه مي آمد 

  من او را ديدم از دور 

  عنان انداخته بر كوهه زين 

  سپرده اختيار خود به اسب كور 

  به هر جا كش فرود آرد فرود ايد

  من او را ديدم اما

  نه چالك

  نه مغرور

  نه غمگين 

  د انساني كه پايان يافته هرچيزب

  و هر چيزي كه در او بوده بشكسته

  سرش از بار دردي مردكش سنگين

  دلش زخمي تنش خسته

  تو گفتي كتفهايش را

 به صد ها كتف ديگر ريسماني بسته نامرئي

  و مي بردندشان به جاي نامعلومي از دنيا 

 من او را ديدم آري 

  تو گفتي وحشتي داشت

  في كه مي بايست گويداز آن حر

  به قفل سهمگين پيغامي از آن سوي كوهستان

  آتش زدند آتش: لبانش بسته بود 

  تمام كشت ها را سوختند و نهرها را جمله كج كردند

  تمام گله هاي گوسفند و گاو را بردند 

  تمام ميوه هاي باغ را خوردند

  من او را ديدم آري

   كنار قريه كه بگذشتمن او را ديدم از باال كه آمد از

  كه سرباال نكرد از كوهه زين

  به سوي كوچه پرچشم پرسش 

  كه سگ ها در قفايش زوزه كردند

  كه چرخ چاه ها شيون كشيدند

  من او را ديدم از قريه كه شد دور

  عنان افكنده روي كوهه زين
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  سپرده اختيار خود به اسب كور

  و كتفش با هزاران كتف ديگر

  يدم آريمن او را د

  به شيب رودخانه 

  كه پنهان از نگاه گيج مردم شد 

  و آن سو تر درون تپه ها و سدرهاي جنگلي گم شد 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چيستان 

  سبز و نارام و گريزند ه است

  روح سبز علف آب است كه جوهر سيال حيات كنده است

  روح آبست كه در ظلمت سيراب علف

  بازتابي دارد

 كهكشان هايي

  ز آسمان هايي بي نام و نشان را 

  آسمان است در اقيانوس شبنمي افتاده

  تب و تابي دارد 

  روح غمنك بهار است دميده شده در جسم نبات

  كه تو مي بيني اينگونه شگفت

  سنگ مي رويد از باغچه برگ از سنگ

  و شگفت آورتر

  كه شقايق گل كوهستان مي جوشد از نرده گهواره

  روه خواب است

  متجلي شده در ممكن بيداري 

  كه تو ميبيني 

  مي تواني ابديت را اينگونه به آساني 

  هر كجا مي خواهي

 نرم و چالك و سبكخيز به پرواز در ايي
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  برگي از جنگل خورشيد بچيني

 راه در معبد دريا بگشايي 

  سبز و آرام است

  سبز و سيراب و سراينده

  كه غزل هاي مرا 

  ر گوش شقايق مي خواندخوشتر از من د 

  سبز و سرشار و مكنده است

  مي مكد شايد شهد از گل جوشنده جانت 

  آفتابي است كه در شبنمي افتاده 

  روح آب است در انبوه علف هاي مژگانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سوگند

  همان كه چوپان با دره هاي وحشت گفت

  غروب برگشت از كوه سايه هاي غول نما

  همان كه چوپان 

  نالنده هفت بندش با بوته مه آلود 

  ترا به حشمت ناپايدار رگبار

  ترا به عصمت باران نم نم مي خوش

  ترا به آب

  به آبسالي پر آهو

  به بادهاي پر از كبوتر

  به چاه آب باديه سوگند گرگ مباش

  همان كه قايق كوچك به باد وحشي گفت

  همان كه با دكل كوتهش غرور بلندش به آب گفت 

  مرا نوازش كن

  ترا به عشق بي اندوه ماهيان سوگند

  به عشق بي اندوه ماهيان سوگند
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  به عشق هاي فراري 

  ترا به مرگ هاي نجيب هزاران هزاري 

  ترا به فاصله كام وحشي كوسه

  و تاب نرم ران سفيد شناگر غافل

  ترا به وحشت دندان و خون و هول و حباب 

  ماهي هاترا به كوچ عشيره هاي فقير 

  به جستجوي چراگاه هاي خرم آب 

  ترا به عشوه گرداب و بهت شاعر نوميد 

  به خيزاب... ترا  

  مرا 

  نوازش كن

  جزيره هاي زنده مرجان و گلبوته هاي خرم مرواريد 

  و آرامگاه دختر دريا را 

  به من نشان بده 

  ترا به هيبت توفان و بادبان كم نفس من

  تاب تناور گفتهمان كه آب به آف 

  ترا به مشرق

  ترا به نيمروز

  ترا به همهمه وحشت جيزره نشينان

 كه باد سرد دريايي 

  پوشال كلبه هاشان را آشفته مي كند

  ترا بجاز هراس آور مس و كفگير

  ترا به طبل اذان و نماز وحشت

  به نيمروز كسوف تو آفتابا سوگند

  مرا به خار كن

  بتاز بر من

 كنمرا غبار  

 مرا ز هق هق اين گريه شبانه روز رهايي ده

  تن لطيف مرا

  ز وحشت خوره ماهيان نجات ببخش

  و ثقل جاري جسم مرا ز دوش روحم بردار

  مرا سبك كن 

  كم كن 

 مرا به بال و پر ذره ها ببند و ببر 

  ببر به حريم خود

 مرا دوباره شبنم كن 

  روزي هزار بارم شبنم

  كنروزي هزار بار ابرم 

  مرا ببر
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  مرا ببر بهدياري 

  ببار 

  كه آنجا 

  هزار دست پسينگاهان 

  قباي ژنده خود را 

 به شاخه هاي بي ثمر برهاي سترون نياز مي بندند

 مرا ببر

  ببر 

  ببار به دشتستان

 همان كه اسب سفيد تنديس

  شبي به يابوي گاري گفت 

  ترا به باقه سبز قصيل 

  ترا به توبره خوشبوي جو

 ترا به شيهه تسليم مادياني كور

  ترا به يك نفس آسايش به كنج طويله سوگند

 بيا به جاي من امشب به زير پيكر تنديس 

  بيا

  كه من غرور تبارم را يك شب 

  دمي علم كنم از بام اين فالت بلند 

  بيا كه من تسالي روح سنگي خويش 

 به جاده هاي فراموش زخمه سم و سنگ

  غباري انگيزم

  سكوت قلعه مهتاب 

  و خواب ناز غزاالن دشت

  و خواب خون پلنگان دره شب را 

  بهم ريزم 

  بيا

  بيا به جاي من امشب 

  بيا كه برخيزم 

 همان كه خوشه سيراب ياس 

  به پنجه هاي ظريف تو گفت وقت بهار

  ترا به روح علف 

  ترا به خون درخت از شيار زخم تبر

  رترا به ارتفاع غرور چنا 

  و اشتياق النه در آغوش مهربان برگ 

  ترا به غربت پاييز

  مرا بچين

  به ميهماني الدن ببر به گلدان ها

  بچين مرا و گلبوبند بساز 
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  مرا به گردن گهواره شقايق آويز

  همان كه چوپان با بوته مه آلود 

  همان كه آب به آفتاب

  همان كه قايق به آب 

  همان كه ياس 

  صد با اسب خستههمان كه قا 

 همان كه خوشه گندم به داس 

  همان كه من به تو گفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

  غم دل مي توان

  هنوز آنجا خبرهاييست

  هنوز آن سوي كوه آوازهايي ساده مي خوانند كه خورشيد

 درنگي مي دهد از پشت نخلستان

  غروب غربت باز بيابان را

  هنوز آنجا سوال چشم را در پهندشت بهت

  ن پاسخ وحشت فزاي سرب و آهن نيستهزارا 

  هنوز آنجا سخن اندك سكوت افزون

  زمين زندگي كردن فراوان يك وجب خك زيادي بهر مردن نيست

  هنوز آنجا

  شقيقه ها سفيد از آرد گندم

  پسين خستگي وقتي كه مي ايند 

  پياده با قطار قاطران از آسباد دره نزديك

  داردتنور گرم و بوي نان تازه عالمي 

  و در شب هاي مهتابي 

  به روي ترت گندم نيمه شب ها

 شروه خواندن

  پاي خرمن ها غمي دارد

  هنوز ان سوي كوه آوازهايي ساده مي خوانند كه مهتاب

  چمنزاران روياي نجيب باز ياران را 
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  تماشا مي كند از كوچه هاي آب 

  هنوز آنجا خبرهاييست 

  به شبهاي زمستان مي توان تا صبح

  سخن از باد و باران گفت

  و تيتر موك اگر پاسخ نداد از سال پر بركت

  غم دل مي توان با ساز قليان گفت

 هنوز آنجا ؟

  دلم مشتاق كوچي با تو زين مهمان كش شوم است

  كه در شب پلنگستان ديزاشكن

  پياده همسفر با آبهاي بي وطن باشيم

  سوي آن سوي كوه آنجا 

  ن باشيمشبي مهمان عموهاي م

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ظهور

  عبدو ي جط دوباره ميايد

  با سينه اش هنوز مدال عقيق زخم

  ز تپه هاي آن سوي گزدان خواهد آمد

  از تپه هاي ماسه كه آنجا ناگاه 

  ده تير نارفيقان گل كرد 

  و ده شقايق سرخ

 بر سينه ستبر عبدو 

  گل داد

  بهت نگاه دير باور عبدو

  هنوز هم 

  تپه هاي آنسوي گزداندر  
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  احساس درد را به تاخير مي سپارد 

  خون را

  هنوز عبدو از تنگچين شال 

  باور نمي كند

 پس خواهرم ستاره چرا در ركابم عطسه نكرد ؟

  ايا عقاب پير خيانت 

  تازنده تر

 از هوش تيز ابلق من بود ؟ 

  كه پيشتر ز شيهه شكك اسب

 بر سينه تذرو دلم بنشست ؟

  بانعليايا ش

 پسرم را هم ؟ 

  باد ابرهاي خيس پركنده را

  به آبياري قشالق بوشكان مي برد 

  و ابر خيس 

  پيغام را سوي اطراقگاه

  امسال ايل

  بي ئحشت معلق عبدو جط

  آسوده تر ز تنگه ديزاشكن خواهد گذشت 

  ديگر پلنگ برنو عبدو

  در كچه نيست منتظر قوچ هاي ايل

  امسال 

  آسوده تر 

  از گردنه سرازير خواهيد شد 

  امسال 

 اي قبيله وارث 

  دوشيزگان عفيف مراتع يتيمند

  در حجله گاه دامنه زاگرس

  دوشيزگان يتيم مراتع

  به كامتان باد

  در تپه هاي آنسوي گزدان

 در كنده تناور خرگ ي 

  از روزگار خون

  ماري دو سر به چله 

  لميدست

  و بوته هاي سرخ شقايق

 تر شكفته ترانبوه 

  اندوهبارتر 

  بر پيكر برهنه دشتستان 
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  در شيب هاي ماسه

 دميده ست

  گهگاه

 با عصر هاي غمنك پاييزي 

  كه باد با كپر ها

  بازيگر شرارت و شنگوليست

 آوازهاي غمباري

  آهنگ شروه هاي فايز

  از شيب هاي ماسه 

  از جنگل معطر سدر و گز

  در پهنه بيابان مي پيچد 

  وترانيمثل كب

  كه از صفير گلوله سرسام يافته 

  از فوج خواهران پريشان جدا شده

  در آسمان وحشت چرخان

  سرگردان 

  آئازهاي خارج از آهنگي 

  مانند روح عبدو

  مي گردد در گزدان 

  ايا شبانعلي پسرم

  سرشاخه درخت تبارم را

  بر سينه دالور

  ده تير نارفيقان

  گلهاي سرخ سرب 

 كاشت ؟نخواهد  

 از تنگچين شالش چرم قطارش ايا از خون خيس ؟

  عبدوي جط دوباره مي ايد

  اما شبانعلي 

  سرشاخه تبار شتربانان را

  ده تير نارفيقان

  بر كوهه فلزي زين خم نكرد 

  زخم دل شبانعلي 

  از زخم هاي خوني دهگانه پدر 

  كاري تر بود 

  كاري تر و عميق تر

  اما سياه 

  نگاه كنجط زاده را

  اين كرمجي اداي جمازه در مي آورد

  او خواستار شاتي زيباي كدخداست 
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  كار خداست ديگر

  هي هو شبانعلي 

  زانوي اشتران اجدادت را محكم ببند 

  كه بنه هاي گندم امسال كدخدا

  از پارسال سنگين تر است 

  هي هاي هو

  شبانعلي عاشق 

  ايا تو شيرمزد شاتي را 

 د دو كوهان خواهي داد ؟آن ناقه سفي

  شهزاده شترزاد

  آري شبانعلي را

  زخم زبان

 و آتش نگاه شاتي بي خيال 

  سركوفت مداوم جطزادي

  و درد بي دواي عشق محال 

  از اسب لختت چموش جواني 

  به خك كوفت 

  اما 

  در كنده ستبر خرگ كهن هنوز 

  مار دو سر به چله لميده است 

  ك انتقامبا او شكيب تشنگي خش 

  با او سماجت گز انبوه شوره زار

  نيش بلند كينه او را

  شمشير جانشكار زهريست در نيام

  او

  ناطور دشت سرخ شقايق 

 و پاسدار روح سرگردان عبدوست 

  عبدوي جط دوباره مي ايد

  از تپه هاي سكت گزدان 

  بر سينه اش هنوز مدال عقيق زخم

  در زير ابر انبوه مي ايد

   آبدر سال

  در بيشه بلند باران 

  تا ننگ پر شقاوت جط بودن را 

  از دامن عشيره بشويد 

  و عدل و داد را 

  مثل قنات هاي فراوان آب 

  از تپه هاي بلند گزدان 

  بر پهنه بيابان جاري كند
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  آنانكه مرگ را سپري

  آنانكه بي هراسي بي عشوه تنجشي از وحشت

  به آشتي نشستند 

 با مرگ 

  آنانكه مرگ را خوابي دراز و بي رويا انگاشتند 

  آنان با مرگ بر غنيمت هستي 

  بيعت كردند 

  آنان طبيب پير اجل را پارنج هديه جان دادند 

  آنان از هول درد از خوف سيل گردنه خيزاب 

  از وحشت تالطم آنان در كام كوسه سنگر كردند

  آنان دالوري را ستري

  وني از شور زندگيبر عورت ستر

  بر عورت عقيمي از عشق

  كه بي شكوهتر آفاق زيستن را

  تنها رنگي

  بهانه مايه ماندن مي دارد مي دارند 

  آنانكه مرگ را سپر درد مي كنند

  آنانكه مرگ را 

  درمان زخم چركي ياس 

 آنانكه مرگ را رويايي 

  من

  خار خشكبوته نام آنان را 

  آتشگران همت 

  كرده امهرگز ن 

  من
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  با تو اي كرانه پندارم اي منظر تماشا

  اي سبز 

  من با تو 

  تا كرانه پندار تو

  ره در گريوه

  گردنه دره

  در تنگه هاي واهمه 

  خواهم سپرد

  من خوف مرگ را دم طاوس نر

  من هول مرگ را

  با تو 

  چتر ظريف 

  از تاب آفتاب هاويه

  خواهم كرد 

  پريمن با تو غرور را س 

  در هجوم مرگ 

  با تو خيال را آالچيقي در تابستان فراغت خواهم كرد 

  با تو دالوري را

  من بادپاي تاختني از هجوم خون 

  با تو تناوري را 

 در چارباد درد 

  من قايق رهايي

  سوي جزيره هاي سالمت 

  و آرايش دوباره به پيكار درد

  خواهم كرد 

  از انحناي دور 

  آنك 

  ن دير آمدهبارا 

  مي بارد 

  و ساقه هاي نازك خود را 

  در شيب هاي سوخته مي كارد

 آنك زمين

  ملول و مفكر

  از خواب خشكسالي بر مي خيزد

  نبض هزار دانه پوسيده

  از ترشك و پنيرك

  آهنگ پر دوام روييدني دوباره مي انگيزد 

  آنك 

  باران
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  با آنكه دير آمده مي بارد 

  اي خك بكر

  خاصه بهاره مناي 

  بايد كه گاو آهن را

  از چوب هاي تازه بپردازيم 

  بايد كه گاو ها را فربه كنيم 

 بايد كه داس ها را 

  صيقل دهيم

  بايد براي ساز چرخ چهاب ها

  نت هاي تازه بنويسيم

  بايد به بلبالن نخلستان 

  آهنگ هاي تازه بياموزيم 

  ما زنده ايم 

  من تو 

  اي خك خوب من

  اي تپه شقايق 

  ما نيستيم آنان 

 كه مرگ را رويايي 

  آنان كه مرگ را سپري

 آنانكه مرگ را خوابي كردند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تطهير

  پاسي گذشته ازشب 

  از نيمه شب 

  كه باد 
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  از الي پايه هاي فلزي اسكله

  از آبهاي پچ پچ 

  از ماهيان بيدار

  از آبهاي خواب 

  بيدار شد 

  هاي بلند بازاراز زير طاق

  از زير طاقهاي بوي ماهي 

  و قفل هاي سنگين

  و خواب پر مرافعه پاسبان وزيد

  آوازخوان و پرسان 

  از طاقهاي باد گذشتم

 از طاقه هاي آب كه پل مي گشودشان 

  از شال هاي سبز و لطيف آب

 اين شالها به شانه كي بال خواهد زد ؟ 

 د شد ؟اين ترمه ها به گردن كي شال خواه 

 وين جامه ها به قامت كي موزون ؟ 

  آن دورها

  در چار راه توفان 

  در ملتقاي چاركوير خشك

  آن نخل پر شكسته

  آن دختر بتيم قبيله را 

  بايد امير چارقد سبزي

  از اين همه غنيمت و خلعت 

 در دل بماند ايا ؟

  بيداد شوره كشته

  خشكيده ياس باغچه ما 

  راآواز چارگز كفن نو  

  در دم دمان عيد

 خوش خوش بخواند ايا ؟ 

  پاسي دو مانده از شب

  نزديك تپه هاي نيلوفر فلق 

  نزديك بوي جاري بزغاله

  در كوچههاي پر علف خيمهگاه ايل 

  بيمار گونه زرد خميده غريب وار 

  تطهير يافته 

  در شط پر جالل ظلمت 

  تعميد يافته 

  در چشمه كبود محاق 

  ماه
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  نزواي غار تفكراز ا 

  بيرون خزيد 

  در چار راه توفان 

 29بر آستان 

  انديشنك درنگي كرد

  بر ما چه روزگاري رفت 

  آن چاه پر مخالفت 

  از روزگار ما چه دماري 

 ايا دوباره بايد ؟ 

  آنگاه

  پوشيده سرخرويي خجلت را 

  در زردگونگي مشقت 

  به سايبان چوپان 

  آن نخل پر شكسته

   خشك و چمچمه آبي راخرماي 

  در چار راه صاعقه روي آورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

  راهي نمانده است 

  اي نخل هاي وادي ارض مشاع

  در ملتقاي چار بيابان هول 

  اي بازوان باز اجابت 

  در انحناي باديه الخوف 

  او را به كوزه خنك خوابي

  خوابي به مهرباني آب

  در سايه مشبك لرزان نيمروزي تان

  ا به چاردانه خرماي خشكاو ر

  ته سفره ابابيل

  مهمان كنيد

  اي چاه هاي باديه 
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  ميعادگاه قافله هاي حراميان

  او را به دلو آب گل آلودي دريابيد 

 اطراقگاه محمل ليلي

  و آبشخور فسيله مجنون را به او نشان دهيد

  اي باغ هاي غير منتظره

  اي آبهاي ندرت 

  تا مشرق مخالفت

   فراغتا مطلع

  تا انتهاي هاويه خواب و هول و حرص

  تا مشهذ چراغ 

  راهي نمانده است 

  اين خسته مهابت گودال مار 

  بيدار خواب خاطرههاي عذاب را 

 با اشتياق وسوسه اي مشكوك 

  با روشنايي ايمني كاذب

  تا انتهاي گردنه 

  بفريبيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نقش هايي بر سفال 

  بازيار جوان 

   را بستاسب 

  آمسان را نگاه كرد 

   گفت‚دست ها سايبان چشمان  

   بارانش !ابر سنگيني 

  همه شهره ست 
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  خرمن امسال گفت

  پاس هرمزد مهربان

  پاسدار زمين و گاو آهن 

 زن

  آسمان نگاه او را جست 

  شاد و شفاف و مهربان 

  گفت با او 

  ولي اگر كورش سوي بابل عنان نگرداند 

  جيم و سهم و صبورسرسنگي ح

  چرخي آهنگين زد 

  آمد

  سايه زد بر فالت هاي بلند

  طرح زد بر سكون پرده مات 

  و خطوط سفال را ناگاه 

  گسترش داد 

  زنده كرد و گسست 

  كوه شد با گريوه و دره

  دره شد با غريو رود كبود 

  رود شد از كناره اش انبوه 

  بيشه گز دميد و خرزهره 

  كمرگهش لغزيدكوه شد از  

  راه باريكه هاي اردو رو 

  فوج فوج از پناه گردنه ها

 اردو آمد بي انتها خاموش 

  هنر استتار را ناگاه 

  در ته دره مدخل جلگه 

  سبز شد شاخ و برگ شد شد آب

  دره با بوي وحشت آميخت 

  نعره زد از شكفت دور پلنگ

  يابوي بازيار آب نخورد

  خاستاسب قاصد به روي پا بر 

  شيهه در پرده دماغش مرد

  بوته كز كرد 

  آب باريك شد به بيشه خزيد 

  و آن طرف پشت تپه پر زد و رفت 

 باد گويا به بيشه مي گفت اووي

 بيشه به لب مي فشرد گويا هيس 

 چيست اين ؟

  بوي مرد
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  بوي خفتان كاله خود زره 

  بوي چرم عرق گرفته زين

  بوي گل هاي پايكوب شده

  ون بوي ناله بوي دردبوي خ

 كيست آن ؟ 

  آه كورش است

  كورش پير كورش دانا

  مرد تدبير 

  مرد تقدير 

  مرد تسليم و يورش است آنك 

  آنك آنسو نگاه كن 

  ايد از پلكلن كاخ فرود 

  آنك استاد

  اسب را زين كن 

  اسب تاريخ

  باركن اشتران جنگي را 

  پندار نيك: گفت  

  ي سفيدمهر را بار فيل ها 

  عشق را بار ماديان ها 

  گفت 

  و هزاران چراغ

  خرد پخته 

  : گفت 

  صد هزار چليك 

  بار كن 

 كردار نيك و هزاران نشا سرو: گفت 

  جوف شمشير بار كن 

  پشت مه 

 پشت باران نم نم مي خوش 

   آن بابل !پشت اعصار آنك 

  بابل سحر استوار

  بابل سحر باطل 

  اينك 

  ابابل انزو 

  دژكژي و قفل آزادي 

  ايستاده فشرده پا در سنگ

  خسته خشمنده بغض كرده عبوس

  ناگان

  آن زمان 
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  پر زد از پاشلي جنگلبان

  در بسيط فلق اذان خروس

  بابل ااز خواب غار برجسته 

  اينك از خواب آتش و كابوس 

  رزمناوي بلند و سهم آگن

  سينه كش در تالطم مه بود

  ن آژيربر پركنده شيو 

  دود كرده سوي سواحل روز

  از پس جان پناه كنگره ها 

  بر بلنداي باروان جنبيد 

  شبح مبهم كمانداري 

  ديد در جلگه رمز وحشت را 

  چشم دشمن شناس سرداري 

  كورش آمد

  برج هاي بلند نيلي دود

  جا بجا در فضاي روز دميد 

 نخل هاي تناور آتش 

  گل به گل از اجاق شب روييد 

  جنگل سبز سرو را 

  در پسينگاه روز آتش و دود 

  با خطوطي بديع مياراست 

  پايه در پايه خيمه هاي كبود

  آنك آتش 

 ولي نه ويرانگر

  زندگي را نشانه اي مسعود

  طرح مي زد فضاي جنگل را

  نرم و سركش ستون شيري دود 

  كورش آنك

  به كرسي چوبين 

  بر در خيمه بزم فيروزي

  اهوراي مهربان را: پاس  

  گفت

  كه به ما زور بازو

  كه به ما اسبهاي جنگي داد 

  كه به ما آتش 

  اما براي آبادي: گفت  

  و درختان بارور كشتن 

 و رمه هاي ميش 

  و قنات 
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  تا پاسدار آتش باشيم: گفت 

  از پس جنگل آفتاب غروب

  چون حريقي فرو نشست آنگاه 

  و يهودان

  كستردر سراشيب تند خ 

  سوي درياي مرده مي رفتند

  و هالل پريده رنگ ماه

  مثل آهويي

  نگران بر خط كبود افق 

  باد را ترسنك بو مي كرد 

 روي دستي سفيد و سايه نما

  دستي از دور دستي از دير

  شايد از بزم سبز جنگل سرو

  جام زرينه چرخ زد 

  آمد 

  پر و لب پرزنان سكون بگرفت 

 وبروي منرو به روي تو ر 

  در گالويز چار باد شراب

  موج مستي شقيقه ها را كوفت 

  هوس كوزه هاي آب خنك 

  در گلو سوخت

  چشم ها را سراب برد

  جام زرين سر غزالي شد 

 كه سوي غار جاودان مي تاخت 

  كه سوي بيستون افسانه 

  كه سوي شوش خيز بر مي داشت

  با هزاران عقاب خشمي تير

  ؟ آه آنك ؟پرزنان از قفايش

  آهوي چابك از گريز افتاد

  بر دو دست ظريف در غلطيد

  با دو چشم شكفته در خون خفت 

  رعد و برق از چهار سو برخاست 

  جلگه در گردباد ويران شد

  و پريزادي از ميانه گريخت

 بهرام ؟! آنك آنسو نگاه كن 

  رفت و با غار جاودان آميخت 

  ديگر آنجا نگاه كن

 شاپور ؟ 

  ستي آرنج چله زهتابد
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 با كمان كشيده تا بن گوش

  دست ديگر ميان شاخ كمان

  مي كند تير را اشاره به دور 

  روي مردابهاي تيره دوان

   از هر طرف گراز و گور !آنك 

  آنك اعراب 

 با عباهاي زرد پشم شتر 

  صف به صف از مدينه تا سيراف

   آن قوم جابر مجبور !آنك 

  ز كتافريسمانها گذشته ا 

  هولي استاده بر مغاره شب

  سوگواران باد مي گذرند 

  در سكوتي به شيون آشفته

  مي شتابند بادبان هايي 

  روي درياي تيره وحشت 

  از دامنه فرود آمد! آنك

  تك سواري 

  شكسته روي كوهه زين 

  اسبش اندوه صاحب افتاده 

  در تن آزرده مي چمد سنگين 

  حسرت آورده هيبتش بندد

  با فضاي سحر شكوه شكست 

  پشت كوه كبودش انگاري 

  رشته مبهمي

  ا دريغ غنيمتي بسته است

   گذشت !چه نبردي 

  اما نه: گويد 

  چه حريقي گرسنه

 كه فرو برد هر چه بود به كام

  اسب و زين با سوار

  خود و سر با تفكر

  زره و سينه با دل

 با مهر

  تيغ و تير و تهور و تدبير 

  در آن حريق نافرمانسوخت 

  سوخت خواهد

  گفت با حسرت

   آن خزنده شوم ! آن دودش  !آنك 

  چشم تاريخ را
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  چه نيكوتر 

   كه ديد و هيزم داد !كور بادا 

  تو ديدي! اي آسمانا 

  آنجا را 

  پشت آن كوه 

  كه علف شعله ور شد و بگريخت

  سوي جنگل

  كه هر درخت دالرا 

  اسوخت چادركشان و آتش ر

  بلباس حرير خواهر ريخت

  تو ديدي آنجا را! آسمانا  

  پشت آن تپه گل كه خكستر 

  آسمانا تو نيز 

  تب آتش رسيد! واي  !اينك 

  تا اينجا 

  نفس اين شرير

 برگ تاريخ را نخواهد سوخت؟

  زارع پير

  از در كومه سر فراز آورد 

  آسمان را نگاه كرد 

  دست ها سايبان پيشاني 

  واز سينه سرخي راخط پر 

  كرد دنبال تا كبوده باغ

  گفت 

  امسال هم 

  سال بادست 

  سال كركس 

  كسي كه گفت گذشت

  فاتح آمد!  زن !آمد آنجا نگاه كن 

 شايد او ؟ 

 بذر تازه ؟

 نان گندم آورده ست ؟: گفت زن  

 اين همان نيست كه ؟ 

 اوستا را آري سوخت خواهد

   دادكه به تاراج نام ديگر خواهد 

  سال آوازهاي ديگر

  خواند 

  سال افسانه هايي تازه 

  كه شتر جاي اسب
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  مرد را اهتزار خواهد داد 

  كه خيال مريض مجنون را

  پسري نو دميده خط ليالست 

  پرده لرزيد

 باد برخاست طرحش

  اينباره

  سنگ چرخان آسبادي بود 

 آسباد زمانه شايد ؟

  باد 

  بال پروانه هاي پهنش را

  به سوي مرو خفته بازي داد 

  بارهاي عظيم گندم و جو

  آمد از بلخ 

  بار استر و اسب 

  به بخارا روانه گشت پگاه

 خوره هاي بزرگ دكله و آرد

  اينك اندوهگين غروبي بود

  دره كز كرده از نسيمي سرد

  به سكوتي غريب تن مي داد

  آسباد از هياهوي زن و مرد 

  شب چو شطي زالل

   به دره جاري بودبي صدايي

  تك سوار از كنار مرو گذشت

  مرو در خواب بود 

 كنون چه جاي دشمن و دوست ؟: گفت  

  سيل نافرمان! دشمن آنجاست 

 همچنان خشمگين ميايد پيش

 دوست اما كدام دوست ؟ 

 در مداين مگر هزارانش ؟

  دوست اينك شب است و 

  شب سنگين 

  از همه چيز مي گذشت چو آب

   خواب بود مرد گذشتمرو در 

  ظلمت دره را كشيد ركاب

  در سراشيب سنگالخي اسب

  ناگه از بوي تند دره رميد 

  ي حيوون بجنب....هو 

  اما اسب 

  چنگ زد روي پاي نفير كشيد

67



  پيش مي رفت گامي 

  از وحشت 

  باز پس مي كشيد گام دگر 

  آنجاست! قاتل 

  گويي اسب نجيب

  مرگ را مي شناخت 

 بد نهاد را گوييشبحي 

  پشت هر صخره در كمين مي ديد 

  كه سوي شاه

  كينه ور مي تاخت 

  باز گرد

  اسب خسته سم مي كوفت 

   برو اسب !هي  

  اسب رم مي كرد

  فير فير دماغش از وحشت

  بر مي انگيخت دره را از خواب

  شب گذشت!  بپر دوست  !هي 

  اسب مي رفت و باز وا مي ماند

   و نيش ركابزير شالق شاه

 باد را خشمنك بو مي كرد

  شوكي از عمق جرگه ها مي خواند

  شبح آسباد سكن و سرد 

  بال وكرده بر فضاي سحر 

  گاه پروانه اش تكان مي خورد 

 خواب ميديد گوي 

  آنسوتر

  آسيابان به خوابي آشفته

 غلت مي زد ميان جاجيمش

  روح دره مگر بر او افتاد

  ز بستركه به پاي جست ناگه ا

  گشت خاموش پيه سوز از باد

  گوش بسپرد مضطرب به سكوت 

  بومي از عمق دره زد فرياد 

   اين بوي ناشناس امشب !چيست  

 كه خيال مرا مي آشوبد؟

  كز بن تنگه! كيست آن 

 كه به كردار روح مي ايد ؟ 

 ي...هوو  

 آن تك سوار شيدا كيست ؟
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  كه شكسته به روي كوهه زين

  پيش مي ايد

  اما اسبش 

 وحشتي دارد از شب سنگين ؟ 

  گفت 

 هي هي نگاه

  خود تا چكمه اش طال 

  نوري در شب چشم مرد كوه آشفت

  چهره آغشته با سفيدي آرد

  شبحي از تنوره قد افراخت 

  جست و در امتدا دره گريخت

  روح قابيل از ميانه بتاخت

 ديگر آنجا نبود هيچ بجا

  ناسيابان نه رخت زربفته

  غير حرفي كه مانده بود هنوز

  بر لب يزدگرد ناگفته

  آمد از كوه را بز رو پايين: گفت  

  خسته

  بسته به زخم پيشاني 

  دستمالي كه باد 

  آن پسينگاه پاييز

  باز كرده سوي او فرستاده بود 

  از سر شيرين 

  آري خبر: گفت 

  رسيد به فرهاد

  خبر خنجر بلند پسر

  و دگرباره گفت 

  ر اهتزاز سوط عمرخب

  خشكيده بود نهر: گفت 

  نهر شير بريده در خارا

  شير غلطان ميش هاي سفيد

 نهر خشكيده بود و پيرزن جادو 

  آنك: گفت 

  نوه بي پناه شيرين را 

  به سوي خيمه امير عرب مي برد

  باربد رابه كار گل بردند: گفت  

  و نكيسا را

  ناگاه گردي از مشرق برخاست: گفت  

  و هزاران هزار تيشه بر فرق 
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  و هزاران هزار تيشه به دست

  به سوي بيستون روانه شدند

  شاه ما باش 

  يك صدا گفتند

  شاه ما باش تاج تيشه بسر

  تا دمار از سپاه خصم 

  شاه ما باش تيشه را بردار

  فرهاد ليكن آزردده: گفت 

  با نگاهي به چادر اعراب

  و نگاهي به بيستون تناور

  خشمي و ترش و تلخي

 تيشه را از شكاف سر بر كند

  در غلتيد... چرخ زد روي پا و 

  خون دوباره به نهر جاري شد: گفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من از جنوب

 من از جنوب چشمه عطش

 من از جنوب ماسه مار

  من از جنوب جنگل دكل 

  من از جنوب باغ سكت خليج

  من از جنوب جنگل بزرگ آفتاب آمدم

  جنوب تشنه زي شمال آب آمدممن از 

  كنون بيا مراببين پدر

  بيا مرا ببين كنار جنگل بلند آب 

  چگونه تشنه مانده ام

  چگونه رخ فشرده ام به ساقه هاي ديرتاب نور 

  در اشتياق ذره اي عطش
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   ببين !پدر بيا

  چگونه من سوي سراب آمدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  در انتهاي شب

  تبا چه كس مي توان گف 

  كه من اينجا هزاران هزارم نشسته به يك تن

  كه من اينجا هزاران

  يكي مي گريزد از اين من... و  

  با نگاهي كه ز اعماق تر شد

  ريختم آفتاب دلم را 

  روي اشباح مغشوش پاييز 

  باغ پر پر شد و در شفق سوخت

  پاي ديوار سرخ شفق

   آن تك سواريست خسته !آنك  

  يورغه مي راند

  تا بن جنگل خيس شب اسب

  با چه كس مي توان گفت كه ديده ام من 

  كه خروسخوان فلق را

  از پس كوه خواندند 

  وان شبح با هراسي نهفته

  از ته كوچه شهر بگريخت

  و آفتاب بزرگ دل من

  روي فرش تر برگ ها ريخت
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  و هزاران شبح سوي بيغوله راندند

 با چه كسمي توان گفت ؟

  نپاييد و شعرم به دل ماندپيه سوزم  

  صبح با كوچه آميخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بگو بخواند 

  چه ايه ايست كه اين مرده را برانگيزد

  چه ايه ايست كدامين پيغمبر آورده ست

 بگو بخواند با هر دهان بر اين دمسرد

 كه زير يوغ هزارن هزار كنده خيس

  چو آن پنيرك در خار رسته سرزده است

   اين پرنده تبداربگو بخواند بر

  كه از ميان جنگل باران

  به سوي مزرعه زرد روز پر زده است

  بگو بيايد دريا شبي به باليننم

  بگو بغرد دريا بگو بكوبد دريا بر سنگ

  ز پلك خسته شايد اين خواب وهم برچينم

  بگو بيايد خورشيد پر طنين جنوب

  بگو بسوزد در من مرداب ياس را

   تيغه طاليي صبحبگو برانگيزد بر 

  اين قوچ پير را

  دوباره رو بفراز از شكافهاي كبود 

  بگو بخواند با هر دهان كه مي داند

  بگو بنالد با هفت بند گريانش چوپان 

  بگو بخواند 

  بگو كه روح من از برج كهنه برخيزد 
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  دوباره بر سر كاريز خشك پرريزد

  در اين زمان كه پنيرك ز خار مي رويد 

  ايه ايست كه مي گويدچه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... تا... از هيچ 

  باغهاي سبز نه شهرهاي ويران نه

  دنياي پيش رومان برهوتيست 

  تا آنسوي نهايت تاهيچ 

  ديگر در ما

  شور گاليه هم نيست

  شور گاليه از بد دشنام با بدي

  ديگر در ما شور مردن هم نيست 

  رود شقاوت ما جاريست 

   خشك شكايت تا هيچتا چشمه سار

  ما گله را سپرديم

  به دره هاي پر گرگ 

  كاريز هاي ويران را

  به فوج سوگوار كبوترها 

  و بافههاي باد سپرديم 

  ما راه اوفتاديم

  از خشكسال فرجام

  تا چشمه بدايت تا هيچ 

  ياران ناموافق 

  در چار راه خستگي از هم جدا شدند

  نداين يك درون معبد پندار ما 
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  آن يك به كنج صومعه اعتكاف

  و هيچيك

  با آنكه هيچيك

  سيمرغ را دروغ نمي انگاشت

  باال نكرد سر سوي منشور قاف

 ياران ناموافق ديگر

  با چاتشبند خالي چوپاني

  از راهكوره هاي برگشت 

  رد قبيله هاي كهن بگرفتند 

  و انتظار حادثه را

 اين يك كجاوه بند ليلي شد

 وان ديگري

  مير آخور فسيله مجنون 

  اما

  در انحناي جاده تاريخ 

  ارابه اي غبار نيفشاند

  از بيستون سرخ حكايت تا ما تا هيچ

  ما باز باختيم 

  اسب كرند مجنون

  و ناقه سفيد ليال را 

  با تيشه كذايي استاد

  در كارووانسراي ديدار

  در بازگشت

 يك شب بهاي نانخورشي

  اهو مزد خوابگاهي از ك 

  پرداختيم 

  ما راه اوفتاديم از نو 

 ... از كاروانسراي نهايت تا
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  غربت

  در كره راه گندم

 آن جفت شاد بال سبك پا را مي بيني ؟ 

  آن جفت بال در بال كه در گذار خود

  گلبرگ هاي سرخ شقايق را 

  مثل هزار گله پروانه 

  از خواب سرخ رنگ

 بيدار مي كنند؟

  ئران مشهد ديدارآن زا

  آن آهوان رعنا

 آن جفت پارسا را مي بيني ؟

 اينجا ولي هنوز از انبوه وهم خويش

  چشم مرا به حيرت مي كاوي 

  و در كوير دور نگاهم

  طرحي به جز گريز نمي يابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ياد 

  آن تشنه جوان

 از بوي ما رميده آهوي بدگمان

  شايد هنوز

   تپه غروببا گردن سفيد بلندش بر 
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  نزديك يورت خلوت ما ايستاده است

  شايد هنوز

  شامه سپرده است به بوهاي ناشناس 

  و گوش داده است به اصوات دور دست

 

 

 

 

 

 

 

 

  انگيزه 

  يك شيهه كشيده از دوردست

  از انتهاي جاده 

  آن سوي اغتشاش نيزار 

  در انحناي بستر شنريز خشكرود

  اسب هزار خاطره را 

  ع خيال من آسيمه مي كنداز مرت

  مرد هزر وسوسه را در من 

  بر پشت اسب خاطره 

  سوي هزار بكره پرواز مي دهد 

  يك شيهه كشيده مرا

  ز آنسوي نخل هاي توارث 

 آواز مي دهد 
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