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 در بارۀ این مجموعه 

 

است از میان یک طیف کم و بیش   یی، گزیده مجموعهاین 

 ام. به بعد نوشته   ١٣۵٠های که در سال یهایمعین از شعر 

های دهۀ  های قبل از دهۀ پنجاه، و به بیشتر شعر به شعر 

های چهار سال اول  از شعر  یتعداد قابل توجه و بهپنجاه، 

های آن  ندارم، و آن تعداد از شعر   یدهۀ شصت، دسترس 

از روی حافظه   عمدتاًاند را ها که در این دفتر آمدهسال

 ام. کرده  ی بازنویس



 

شده یا تا حاال  های منتشر در هر حال، شعر  یول

نشدۀ آمده در این دفتر، فقط به همین صورت منتشر 

 شان معتبرند. ی فعل

 

تاریخ نوشته   نه بهها، و کنار هم گذاشتن شعر   در انتخاب

در طیف مورد   شانن به قرار داشت فقط  ، بلکه  ها آنشدن 

 نظر، توجه شده است. 

 

  ی های فرعاز گشودن پله  ی ها، یعناز پله در پله نوشتن شعر 

 ام.، اجتناب کرده یهای اصلدر دل پله 

شیوه نوشتن، بیشتر به   در آغاز پیدایش شعر جدید، به آن

های ی گرعایت شکستخاطر کمک به خواننده در کشف و 

(در بعد تر ها) بوده است، و به    ی یهجا  یق وزن و یا موسی
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ضرورت  شعر جدید،  مرور زمان و عادی شدن و جا افتادن 

ر خود را از دست  یپذناپذیر و شاید هم اجتناب شاید اجتناب 

را   خود نامأنوس که شکل و شمایل  یلاست، در حا  داده

 . حفظ کرده است

شعر، بدون نیاز به پله در پله، قاعدتاً ۀ خواننددیگر امروز، 

را  ها ی ی در دل شکستگها ی گباید بتواند خودش این شکست

 رعایت کند. 

در   کوتاه  گذاری برای مکثپله گشودن، نشانه دل  پله در 

  جدید، در دل آن گشوده  یع فرۀ بوده است که پل ییه آخر پل

 .شدی م

 

  موضوعبه دلیل  دفتر، این های در بیشتر شعر ، گرچه

  گاههای  رد پا شان بوده است، که معیار انتخاب ی معین



 

شود، من  ی م  دیدهاست سیاست چه یادآور آناز  ی گپررن

 دانم. ی من  یس خودم را مطلقاً یک شاعر سیا 

دهد؛ و  ى ـى، شعرش را از سیاست، عبور مـ شاعر سیاس

 شعرش را از انسان.، گراشاعر انسان

گرا  سیاست، متعهد است؛ و شاعر انسان، به یشاعر سیاس 

   به انسان.

نیست، و در زمان، و در    یعاما، انسان، موجودى انتزا

کند، و در زمان  ی م  ىـمکان، و در تاریخ، و در جغرافیا زندگ 

انسان،    مسائلۀ با هم، و در جغرافیا  و در مکان و در تاریخ

با سیاست پیدا   ی های مشترکیا آنچه مرز ، سیاست از جمله 

 درگیر است. کند، ی م

 به تناسب زمان و مکان و تاریخ و جغرافیای خود. 
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و به تناسب حال و هوای خود در آن زمان و مکان و تاریخ 

 . و جغرافیا 

 

 ی اصفهان یل محمد ع

 ١۴٠٠اول مهر
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 پس از این نِ به پای در رها گزارش،

 

 

 فرصت، فراخ بود 

 در نقطه چین: 

 تا پیش، در زمان

 تا بعد، در زمین 

 

 توقف حرکتی ب (در امتداد 

 هرچند سخت تر از راحت.)



 

 

 ساعاتِ قبل 

 ماندند ی مندر بین راه 

 زیرا

 ساعاتِ بعد 

 ـ گشاده روی   ـما را 

 خواندندی م  به خود 

 

 اینسان

 در انقطاع مندرس وقت 

 .پیوسته وارث تداوم خود بودیم

 . از جزء جزء، تا نهایت تعمیم
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 بیرونِ هرچه روز و شب و ساعت و دقیقه و 

 تقویم

 

 آمد.ی م  ضمناً همیشه باد

 که:   ینیع

 (بیش و کم) 

 ماندی مندر اهتزاز بود و باز 

 از پیچ و تاب خود

 پرچم  

 

 ما بود   ین شک یقین تمام معی ب

 اما 

 ـهوا ی بگیرم که   ـ



 

 دیمکری م  هوای شک،  یهگا 

 و بعد

 بر شک� خویش فایق 

 شدیمی م  گم

 در عطر احتمال شقایق

 

 تغییر ی ب یلخا های (از روز 

 زدیم تا ی م  پل

 شب هایمان همیشه پر از رؤیا 

 و آرزوی محتمل تعبیر) 

 

 ای پای در رهانِ پس از این 

 نقطۀ در 
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 ما! اغاز 

 آسان نبود، نه 

 اما 

 (باری به هر جهت) 

 این بود راز ما 

  



 

 

 

 راه ۀ بهار، پشت پنجر

 

 

 خندید یس به روی ک ی سک

 و قطار 

 داخل تونل

 پیچید

 

 شدی م  بهار، پشت پنجره گم

 و سنگ و دود 
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 بود   یلو

 

 را روشن کن ها چراغ  ـ

 ییکمن از نگاه تو در تار

 ترسم. ی م

 را روشن کن. ها چراغ

 

 اما  ـ

 س�ت اینجا دوباره آفتاب دمیدَه 

 هرچند غیر من 

 س�ت.هنوز ندیدَه  ی ساین را ک 

 

 تونل ی گ(یک تکّه سقف سن



 

 سوراخ بود. 

 شاید برای دود) 

 ٭ 

 «هموار نیست چرا این راه؟ 

 تکّه به هم چسبیده؟» تکّههای این ریل

 

 گیج یمک شتابناک و  ی ساین را ک 

 پرسید. 

 

 و راه 

 در خویشتن خزید. 

 ٭ 

 اینک بهار 
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 بیرون 

 کنار کوه سرو  ۀ  در آستان

 و ها و در�ه 

 شاید

 یک جنگل از رسیدنِ انبوه

 ٭ 

 یت ک و تاک ساعت سوغا یت در 

 را ها لحظهتصویر 

 من 

 قطعه شده  ـ قطعه   ـقطعه 

 دیدمی م

 

 قطعه، چیزی را ـ قطعه   ـو قطعه 



 

 بر روی چیز دیگری 

 چیدم ی م

 

 رفت ی م  پنجرهبهار، پشت 

 پیچیدی م  بهار، پشت پنجره

 بهار، پشت پنجره با من 

 چیزی 

 بر روی چیز دیگری 

 چید  یم

 ٭ 

 دیدی؟: ـ

 خندید یس به روی ک ی سک

 و باد 
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 (بیرون 

 سرو کنار کوه) ۀ  در آستان

 ابری راۀ شوق هزار گرت 

 ییبر عطر گیسوان خیس و رها 

 پاشید 

 ٭ 

 : یتگف

 کجای وقت؟  ـ

 گفتم: 

 های همیشه. ه در ایستگا  ـ

 آنجا که من عبور خودم را

 ام. ترمیم کرده 

 



 

 را  یمزندگ های (من لحظه 

 ؟ یدانی م

 ام) با ابرها تقسیم کرده 

 ٭ 

 یک فصل

 درنگ من) ی ب   ی ط(مملو� ذهن خط خ

 ی لقب ی نهیچ پیش بی  ی ب

 ـ داغ تو لغزید های گونه  بر 

 قطار  یت وق

 از هرکجای وقت 
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 همیشه های تا ایستگاه

 (در ساعت مقرر خود) 

 پیچید!

  



 

 

 

 راه!   س�تبهانه تو از خود گذر کن، 

 

 

 به پا خیز همسنگر همسفر! 

 جرس بانگ برداشت، آمد سحر 

 

 ز تاول ردا کن بیفکن به دوش 

 وفان بپوش طبه دستار   سر و پا 
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 که شب را دریدی ب به یاد شها 

 به یاد هزاران هزاران شهید

 

 سوختند که تن    یناخترا همه� 

 چراغ شب راه افروختند 

 

 و دست خون بشو روى ۀ لب چشم

 ٭ بر هرچه هست   تکبیرچاربزن 

 

 پشت تن   س�پس آنگه برآ از پ 

 ترِ خود، صدایم بزناز آنسو 

 



 

 افق پیش رو و زمین پشت سر 

 ترزمین پیش رو و افق پیش 

 

 ز پیش و ز پشت و ز پشت و ز پیش 

 بتازیم، بر اسب رهوار خویش 

 

 اک و بیم ی بم راه، بىز پیچ و خ

 رویمى ـکه خوش باد ره! ما که خوش م

 

 ندانسته پا از سر و سر ز پا 

 ٭٭خودِ ره بگوید کجا تا کجا  
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 هاست در ره، نشان بر نشاننشان

 که خواهد ب�ر�د�مان کشان در کشان: 

 

 سر سخت هر سنگ، هر قطره خون 

 هزار آشیانِ شده واژگون 

 

 ر ها تن لخت و سوراخ دیوا

 ر ها سرِ داها سرافرازْ سر 

 

 م�زار ا هد گوش تا گوش ص  به هر

 نشسته به خود مادران، سوگوار 

 



 

 کمان تا کمان از کمین تا کمین 

 ن یت برون گشته دستانِ از آس

 

 س�ت راه نشان بر نشان بر نشانه 

 س�ت راه! تو ازخود گذر کن، بهانه 

 

 آید شتابان ز دورى ـ سوارى م

 عبور آموزدت راز و رمز  ی م

 

 اگر هفت لشکر همه فوج فوج

 ـاگر هفت دریا همه موج موج 
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 بر نتافت:رو ، باید که برویند

 به یک چوبدست آب خواهد شکافت! 

 

 زمین، کوه، دریا، نسیم، ابر، باد

 ر گشادـپ  رـ پرنده پرنده که پ

 

 جوانه، شکوفه، گل� واشده 

 تا شده ۀ پر از میو تِدرخ

 

 سحر  و رنگ غروب و  شب و روز 

 هواى دم� صبح� از ژاله تر 

 



 

 پلنگ سر کوه و آهوى دشت

 گشت  م�گر ها عقاب بر آن اوج 

 

 ها خود سنگ سنگ ته در�ه 

 ـها تپنده دل تک تک ذر�ه 

 

 همه با همند و همه با همیم 

 سراسر، همه راه را همدمیم... 

 

 اندرفته ها بیا همسفر! بچه 

 اند؟تفتهها بینى این خاک ى ـنم
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 شان دیرینه  خشم ز آتشفشان 

 شانز مهر پر از جوشش سینه 

 

 که از هر رگ پاک ریخت ی نز خو

 که خورشید را بر تن خاک بیخت! 

 

 نمانیم آوخ! نمانیم جاى! 

 گذشتند و ماندیم، اى واى واى! 

 

 بده گوش: صحرا سراسر صداست 

 قدر این صدا آشناست! خدا را چه

 



 

 این؟ صداى من است؟ صداى تو اَست 

 صداى بشارت به هم دادن است؟ 

 

 صدا توى صحراست یا گوش ما؟ 

 این دست بر دوش ما؟ س�ت ی تچه دس 

 

 برد؟ ى ـ کجامان کجامان کجا م

 پرد؟ ى ـچرا دارد این اسب ما م

 

 چرا روى اسبیم و در سنگریم؟ 

 چرا بر زمینیم و باالتریم؟ 
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 ببین: آن جلو تر همه� غلغله است 

 شور و شوق و همه� هلهله است ه�هم

 

 سبز و سرزنده اند ها همه� دشت 

 زمین و زمان از خود آکنده اند 

 

 ز آالله تا الله صف در صف است 

 شقایق به لب، ارغوان در کف است 

 

 کى یک سبد پونه آورده است ی

 ى عطر بابونه آورده استکی

 



 

 ند کی م پرد هاى و هو ی م ىـیک

 کند ىـ ى پرس و جو مـى از یکـیک

 

 خوردى ـدوشد و مى ـشیر م یکی

 ب�ر�د ى ـزرد را م ییه خوشکى ی

 

 آب و جارو شده ها درِ خانه 

 بیا بو بکش: خاک، خوشبو شده! 

 

 س�ت مادر سر جانمازشکفته 

 پدر خنچه آورده، دختر جهاز
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 تپش در تپش قلب بیدار مهر 

 سپهر نْى دور گردوـى در خوشـخوش

 

 ىـسازندگ قدم در قدم ساز 

 ى... ـزند زندگ نفس در نفس مى 

 

 چه غوغا چه غوغا چه غوغاست این! 

 یقین در یقین صبح فرداست این! 

 

 هاستپیاده شو، هنگام هنگامه 

 همینجا ته راه ماست ، همینجا 



 

 

 در کنیم  یگ ى خستـکه باید کم

 از اینجا سفر باز از سر کنیم!

 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

 عشق  ۀ من هماندم که وضو ساختم از چشم  ٭

 زدم یکسره بر هرچه که هست  تکبیرچار 

 حافظ 

 تو پاى به راه در نه و هیچ مپرس   ٭٭

 خود، راه بگویدت که چون باید رفت! 

 عطّار 

 

این شعر  ۀ  بر انتشار دوبار١٣٨٣که در مردادماه  یتیادداش

 م:اکه نوزده سال پیش از آن سروده شده بود، نوشته 
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قرار شد که در بزرگداشت شهیدان تابستان هزار و سیصد و  

 ى تهیه کنم. ـشصت و هفت، مطلب

 برد. ها و این، مرا به فضاى آن سال

 

خون هاى ریخته شده، دوباره بر خاطراتم شتک زدند.  

هاى ویران شده، دوباره بر سرم آوار  ها و خانمان خانه

رفتم، دوباره با  پرپرشده را، باد، هرجا که  هایو شدند. و آرز

 ا کوبید.هار خود به در و دیو

 

دیدم که یک طرف، شعر است و حماسه است و اینجور 

 چیزهاست؛ و یک طرف، تأم�ل است و تردید. 

 



 

 و از خودم پرسیدم که کدام را باید انتخاب کرد. 

 هر دو را شاید!  ـ

 آید.ى ـ گفتنش آسان به نظر م

 اصال� آسان نیست.ام�ا، براى من، چندى است که این 

 

ى گفتن، براى  ـام که آیا شعر سیاسبارها، از خودم پرسیده 

سر  رد ى نبوده است تا از دـگریزگاه  ی هها، گا من در آن سال

پایان تردید و تأم�ل، و تأم�ل و تردید، در آن  ى ـهاى بدغدغه 

 بخزم و خودم را آرام کنم؟ یعنى بفریبم؟ 

ها،  و در این سال  ها آن سالکه در  ییها و آیا تمام آن

ى خود را در پس پشت شهامت و شرف  ـفایتکی ب

ورندگانِ به خود نهان کرده اند، چیزى  آر آوردگان و باورباور 

پاره  ى به تکّهـ خواهند که جمعخواستند و مى بهتر از این مى 
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ها پاره ى به بر تکّهـپاره شدن، و جمعى به تکّه ـکردن، و جمع

کند)، مشغول نمى   یق خواندن (فرى یه یا حماسى یه مرثی

 از خود نپرسد:  یتح شوند و هیچکس نه فقط از آنان، که 

 چرا؟  ـ

 

ام که در پشت در هاى دفاتر سراپا  ها، از خودم پرسیده بار

ترین  ترین کارفرمایان و کارگزاران کثیف کثیف ۀ به خون آلود

پنجاه  ـ که تاریخ این چهل  ییه ترین مجموعجناح کثیف 

است، با چه مجو�زى،  حکومت آمریکا به خود دیده  ۀسال

  سرنوشت خودشان را، که البد به خودشان مربوط  ی نکسا 

دانند، و سرنوشت ایران را، که مستقل از آن هاست، به  ی م

 اند؟معرض خرید و فروش گذاشته 



 

ى نیازى و طلبکارى؛ و  ـاز موضع نخوت و ب ینخریدارا

 ى.ـخواهنیاز و عذر تقصیر ى از موضع خضوع و  ـفروشندگان

ى حرص  ـطبیعۀ جیت آیا رسیدن کار به این سر انجام تلخ، ن

است که به دور از عافیت طلبى، آنچه   ین و جوش هاى کسا 

دیدند با دوستانه ترین بیان،  ى ـرا در چشم انداز م

طبیعى گشودن   ۀ جیتشدند؟ و یا ن خیرخواهانه، متذکّر مى 

گونه  ه براى رفع شر� این گیران پروار شدپوزه بند پاچه 

و احالم شیرین ام�ا  ها رؤیا ۀ برهم زنندنِ مزاحما 

 تعبیر؟ وش اخن

 (...) 

 

از آن در خلسه فرورفتگان، بزان اَخفَش، مرعوبان،  

، چاپلوسان مهو�ع، آن به قول معروفِ  حقیرورزان طمع
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بینند و  ى ـ دیدند و مى ـتبهکاران که حقیقت را مبرشت، 

نند،  کی م  انکار کردند و ى ـدانند و انکار مى ـدانستند و مى ـم

خون به  ۀ  سفر  ها بر کنارآن به قول سارتر، دوزخیان که روز 

ى  ـها با وجدانو شب  گذرانندی م  گذراندند و ی م وارىخه ریز

  و   خوابیدندی م  خود یشفرو شرف آرام در بستر نکبت 

  ؟ چهبر آمد گرفتگان جبون چه  خونخوابند، و از خفه ی م

 بر آید؟ و چه بر خواهد آمد؟  توانستی م

 (...) 

 

زدم که  ى ـهایم را در ذهنم ورق مدر این چند روز، شعر 

پیش، پیش از  ها به شعر بلندى رسیدم که سال  ییجا 

تابستان شصت و هفت، در سال شصت و چهار، و اتّفاقاً در  

 بودم. ته همان حول و حوش مرداد و شهریور، نوش



 

 

خواندمش. چند بار خواندمش. و چند بار در انتشار  

 تردید کردم.  اشدوباره 

 

 گفتم نکند که تبلیغ فرهنگ شهید پرورى باشد. 

 و خوب که نگاه کردم دیدم که نه. 

 

که   ین آنا گفتم نکند که مهر تأ ییدى باشد بر راه و روش 

شهیدان را که تنها از آنِ مردمند، جزء امالک خود به  

ى تعدادشان را عالوه بر شقاوت  ـآورند، و فزونى ـحساب م

بیش از آن که   ـ است  ی ت ى و ذاـ که امرى طبیع ـدشمن 

بها ى ـ خود، و ب ی تمسئولیی ب خود،   یتفایکى ــنشان ب

دانستن جان پیروان خود بدانند، سند افتخار خود  
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شمارند؛ و همزمان، در اندرون، از آن به عنوان  ى ـم

ایجاد احساس مدیون بودن و کم بها دستاویزى براى 

  جه حق زیر سؤال بردن نداشتن، استفاده یت پرداختن و در ن

ى براى ـ به عنوان برگ  ـبه تناسب   ـ، و در بیرون کنند ی م

 بر سر منتقدان. یقمعامله با این و آن، و یا چما 

 

ى  ی ها ى ی ى شود بر ماجراجوـى تلقّ ـگفتم نکند که تشویق

خوشایند هاى خوشایند یا نا واقعیتبریده از مردم و از  

ى که از ـباشد با کسان  ییىیبیرون از ذهن، و یا هماوا 

نافرجام  ۀ ناشناس بیراهخود را مبر�اى از رهنمایان ره ی یسو

دانند، و از سوى دیگر آنان را ىـ ى میها ى یچنین ماجراجو

  به خاطر فاصله گرفتن اجبارى از این بیراهه، سرزنش

دستکم   ـ مانده را هم ی قچرا چهار تا و نصف با  که کنند  ى ـم



 

به قربانگاه    ـبیابند  ی تى که دوباره فرصت و رخص ـتا موقع

 فرستند.نمى 

 

 گفتم. و گفتم. و گفتم. 

 همه را به خودم. 

 و باالخره، اینجا آوردمش. 

 ندارد. ی صاین شعر، وکیل و و 

هایند که بودند  صاحب، چرا. صاحب دارد. صاحبش همان

 و دیگر نیستند. 

 یعنى بودند و هنوز هم هستند. 
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 حرکت یبدر اُفت و خیز آفتا

 

 

 ات را برداری گاینک شُکوه تشن

 و حرص آب را 

 به زمین 

 بگْذار.

 

 با تو

 راه است. ۀ کالم چشمه، وسوس



 

 این، چشمه نیست 

 ـ نیست 

 نه! 

 این

 چاه است. 

 

 ات را برداری گاینک شُکوه تشن

 و خویش را 

 ده یت تفبرهنه و 

 حرکتی ببر اُفت و خیز آفتا 

 بس�پار.

 ٭ 

 در انتهای راه 
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 شاید به انتظار تو باشند 

 تا آن که شوق جاری چشمان خویش را 

 ، ییبا بوسه 

 توۀ  به کام عطشناک و خست

 بپاشند! 

  



 

 

 شب اعدام 

 

 

 پروای مرگ ندارم 

 همه یک رنگند. ها روز

 

 از طعم نان 

 ، سخن گفتم.سالط در قح

 گناه من تنها 

 این بود. 

 ٭ 
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 ن پرنده ی تآنک: صدای بال نخس 

 ـ آن بیدار  ـ

 

 آنک: سحر 

 آنک: دار. 

  پروای مرگ ندارم! 



 

 

 

 همراه توده ها

 

 

 مشحونۀ بر امتداد این ادام

 س�تهای زمزمه، جاری فریاد

 

 های زمزمه را آیا فریاد

 ی؟اهرگز شنیده 

 س�تزمزمه، کاریهای فریاد
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 باران، دیدممن در فرود روشن  

 رد کی م  خورشید را که زمزمه 

 نمنم 

 های منفجرش را.فریاد

 

 بارید.یم   خورشیدِ خیس بود که

 خورشیدِ خیس بود آنچه شنیدی 

 در امتداد روشن باران، طلوع منتظرش را

 

 های عابر ساکن در دشت 

 با ساکنان صابر عابر 

 ای که ببینی: حرکت نکرده 

 فردا راۀ روزی هزار بار، میو



 

 شود که بچینی! ی م  امروز،ۀ نهفتۀ  از دان

٭ 
 

 آرام نیست 

 نه! 

 مشحون.ۀ آرام نیست این ادام

 

 فریاد.ۀ ت؛ زمزمس�ه زمزمفریادِ 

 جنبش 

 در جنبش است، این تحر�ک مسکون!

 

  ١٣۶٣تابستان 
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 قصه 

 

 

 ییروزی پرنده 

 با بال بال آخر خود 

 آزاد شد

 

 ابری 

 در خود گریست 

 ییمزرعه 

 آباد شد 

 

 روز، بعد از آنآن 



 

 در خاطرات باد 

 یک یاد شد! 
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 برآمده بر منبر  ییهبوزین

 

 

 حکومت دینفروشان سالوس. ۀ جمعۀ  تقدیم به ائم

ۀ  ای به امامت جمعدی، سالگرد انتصاب خامنه  ٢۵در 

 ١٣۵٨تهران در سال 

 

 تقوا! ‑

 تقوا! ‑

 ٭ تقوا!  ‑



 

 فت و مست بود ز خون ام�ا.گی م

 

 ش ـ فریبسیاه ۀ لب�اد

 خوردی م  در باد نیمروز جمعه تکان

 و� از سموم کالمش 

 ـبه ساحت دانشگاه  ـ هرچه چمن 

 تکیدی م در خویش 

 پژمرد ی م  و�

 

 ٭٭ برآمده بر منبر   ییه بوزین

 از آتش و خاکستر  ییه در حلق

 دوزخ (نه روشنی) ۀ نشان  یشاز آت 
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 شد هر روز ی م  خاکستری که ریخته 

 ٭٭٭در راه خانه بر سر پیغمبر  

 

 خیل مصلّیان 

 سجده کنان خدای سامریان را

 ٭٭٭٭ ـست اه زمان، گاو گشت یط که  ییه گوسال ـ

 کنند ی م تسبیح 

 اَست)  ی نها، همه نام خمی(ترجیع بند  

 

 چاقو  ی نهای خوغه یت با 

 در پیچ و تاب.

 و دست و روی ها: 

 تمام به گنداب.شده   شسته



 

 ٭٭٭

 «باید گذشت»  

 (گفتم به خود) 

 س�ت.ی ن «زیرا گذشت

 مانَدی م  و

 او و من) ی ب(

 » س�تی ماندنکه  ینآ

 

 رفتم. 

 پیاده رو 

 ـبود ی م  دیگر نه آنچه بود که 

 یک یا دو سالِ پیش: 

 فید» وسد«جلهای با آن کتاب
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 دلخوش به جنب و جوش مردم و خوشباوری� خویش. 

   

 ها:جلد کتاب

 یکسر سیاه 

 ا: هنوار بانگ  

 نوحه 

 ی سینه زن

 گریه 

 و� آه 

 

 های خیابان: رنگ درخت 

 .یکخا 

 و� آسمان



 

 ی بروشن، سپید و� آ

 ام�ا، پیامش دیگر 

 نکبت، 

 قساوت و 

 شقاوت و 

 . یکناپا 

 

 در من، خدا گریست: 

 «نه! نه! نه! آنچه نیست، هست

 و� آنچه هست 

 نیست! 

 این کیست؟ کیست؟ بگو این کیست؟» 
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 م یتاز او گریخ 

 باهم

 (من و خدا)

   

 و هرچه بود (از آن پس) 

 خون بود 

 در پیش روی ما! 

 

 ١٣٨۴دی  ٢۵

 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

های امامان جمعه، بر مبنای سنت، الزم است که در خطبه   ٭

مردمان را به «تقوا» توصیه کنند:   ـ«تقوا»  ۀ  با ذکر کلم مشخصاً  ـ  خود

 (اوصیکم بتقوی ال�ه، یا عبادال�ه).



 

روند آن کار  ی م  مردمان را. و نه خود را البته. که فرمود: «چون به خلوت

 ند»... کنیم  دیگر

   

اند  نوشته   ،مربوط به «شجره ملعونه» (درخت لعنت شده) ۀ  درتفسیر آی  ٭٭  

 که پیامبر، در رؤیای خود دید که بوزینگان باالی منبر رفته اند! 

آمده است که در آن ایام،  و نیز، در روایات مربوط به «آخرالز�مان»  

 ! شوندی م  بوزینگان بر منابر

 

خود،    یگکه پیامبر، در مسیر همیش   یتهر روز، وق  ،یناند که پیرز آورده   ٭٭٭

روزی پیرزن،  .  ریختی م  گذشت، از باال، خاکستر بر سر اوی م  اوۀ  از جلو خان

پیامبر پرس و جو کرد  بود این کار را انجام دهد.  بود و نتوانسته مریض شده 

 او شد و به عیادتش رفت.   بودن   و متوج�ه بیمار

   

از زر و    ییه گوسال   ،یسکه در غیاب مو است    اشاره به داستان سامری  ٭٭٭٭

بود که: «این، خدای  زیور قوم، ساخته بود و به میان مردم برده بود و گفته 

  است که به شما بگوید!» فراموش کرده   یسشماست و مو 
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 یگغزل بازِ دلتن

 

 

 گیری در من ی منجا 

 س�تی گ شب، پر از دلتن

 گیری در من ی منجا 

 

 یری در من گی منجا 

 ای من از خود سرشار

 ! یاز تو خال یلو



 

 

 س�تی گ شب، پر از دلتن

 گیری در من ی منجا 

 

 گیری، نه ی منجا 

 گیری در من ی منجا 

 

 گیری آی! ی منجا 

 ای نشاط دلباز! 

 خوشرنگ! ای سپیدِ 

 انتظار فردا! 

 انفجار روشن! 
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 یری، نه گی منجا 

 گیری در من! ی منجا 

  



 

 

 

 عاشقانه 

 

 

 مدیون آب بودم من 

 مدیون آب.

 و دین من به آب

 تو بود ۀ  کشف ادای اسم تر و تاز

 در ذات جویبار 

 

 بر سنگ و سنگ و سنگ 
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 ایستادم و پرسیدم: 

 کو آن درخت؟  ـ

 آن درخت نهان در خویش؟

 بار؟درختِ بعد تر از این کو آن 

 

 مدیون آب بودم من 

 مدیون آب و تو 

 ای رجعت زمین� دوباره! 

 ترین!ای بعد از این 

 ای یار!

  



 

 

 

 شود یم ن ما سرۀ انقالب، قص یب

 

 

 شود یم ن ما سر ۀ  انقالب، قص ی ب

 شود ی من وین جنبش از شعار، فراتر 

 

 دیگر به نام میهن و دیگر به نام دین 

 شود ی من  خر  یس این به بعد کجز خر از 
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 ندارد نیاز و نیز   به فتح و جنگمیهن  

 شوددین خدا قبالۀ منبر نمی 

   

 سالوس دینفروش کفن دزد را بساط 

 شود! ی من  بر هم زن و بگوی که دیگر

   

 ولی نوشته اند که انسان شود،   میمون

 شود! ی من انسان گمان مدار که عنتر 

   

 پریدن بهانه است س�ت، ی عپرواز، واق

 شود!ی من  پشّه اگر پرید کبوتر 

   



 

 کاری کنیم تا که نکردند کارمان

 شود یمن  با کیمیایشان مس ما زر 

   

 باید امید خویش ببر�یم از این و آن

 شودی م ن مشکل، گشاده زین در و آن در

   

 های ما و ناله و فریاد ها از ضج�ه 

 شود ی من  (هرچند حق) نه! گوش جهان کر

   

 و حالها ما آزموده ایم همه� شیوه 

 شود یم ن  انقالب، کار، میسری ب
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 تپیده گلاز جان پاک این همه در خون

 شودی من  است که پرپرشکفته  ی غبا 

   

 این باغ سبز و سرخ و سفید و هزار رنگ 

 شود ی م ن آفتاب، لیک تناور ی ب

   

 در راه: انقالب!روشن� ای آفتاب 

 شود! ی من به آخر تو شام  ی ب بر د�م که 

   

 ١٣٨٨شهریور  ۵

  



 

 

 

 وقت 

 

 

 بر خاک اوفْتاد 

 «وقت»ی بزرگ بود: 

 شب 

 خوانْدی م مثل زنجره 

 یک سایه در عبور 

 رفتی م
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 یک سایه در عبور 

 دنْما ی م

   

 گندمزار ی مخ(باد از غرور ز

 آمد)ی م  له شده های با خوشه 

 

 دهکده نان باد!» های «بر سفره 

 فریادوار گفت و 

 سپس 

 جان داد

   

 «وقت»ی

  بزرگ بود! 



 

 

 

 یک  ینخزا

 

 

 افتدی م  از شاخه فرو  ،برگ 

 دل به   تشویشهیچ 

 هیچ تردید به سر: 

 بیندی م  باغ را

 جوانه همه از بر پر 

 تا بر 



 

87 

 : ی(در همین نزدیک

  در بهاری دیگر!) 



 

 

 

 دو  ینخزا

 

 

 این کاج ۀ بال  ی�گ در تشن

 : یدانی م را تو خوبشناورست که آن  ی قشو

 ترآنسوی 

 یک جنگل از رسیدنِ سرسبز 

 ی زیرزمینهای الیه  در

 ی روییده است به پنهان
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 من را ببر 

 ای باد ای تحر�ک مایل! 

 من را بیار 

  ! یای ابر ای تمایل باران



 

 

 

 سه   ینخزا

 

 

 انگار ی تقلب درخت بود تو گف

 سوختی م  کشید، و�ی م  که شعله  ی گبر 

 ـ  پهلوی جویبار

 

 عصری که باغبان

 بنزین   یلپیت خا  سطل و  با 
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 خیال و ی ب رفت ی م

  سبکبار!



 

 

 

 کنندی م بر سر بازارِ جانبازان منادا

 

 

 کنندی م  «بر سر بازارِ جانبازان م�نادا

 بشنوید ای ساکنان کوی رندی، بشنوید» 

 حافظ

 

 کنند»:ی م «بر سر بازار جانبازان م�نادا

 کنند؟ ی م ز دریا   ی ککجا، دریادالن با  ، یک
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 موج� موج و خیز خیز موج میان خیز در 

 کنند ی م زخم تن وا بادبان پیرهن بر

 

 ده، گلگون دست و بالیت پای در زنجیر، تن تف

 نند کی م  جگر بر بام دنیا رقص خون، خونین 

 

 سر، مستانه در بزم خداچرخ آشفته خْچر

 کنند ی م فشان بر گنبد دو�ار مینا گل

 

 » «بشنوید ای ساکنان کوی رندی بشنوید

 کنند ی م  طبل شبگیر است: گویا عزم فردا

 



 

 ساعت موعود شد نزدیک: در میدان رزم 

 کنندی م  گرفته، شعله برپا عاشقان گُر 

 

 خلق است و باز ۀ جایشان در هفت توی سین

 کنند ی م  را شحنگان، پایین و باالها کوچه

 

 ، عربده جویان، کجا رفتند پس؟ ٭ کج کالهان

 کنندی م پیکار، رسوارا ساعت   ی عمدّ

 

 ٭٭ بشکست زیر کج کاله عربده ها بیضه 

 کنند ی م  باز چندین شعبده بنگر که با ما 
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 ٭٭٭عنکبوتانند و سر در کنج «بیت و�هن»شان 

 کنند! ی م  با مگس، سودای صید مرغ عنقا 

 

 مشّاطه ها، سرمه به مشت  ای تر بین: الشه طُرفه 

 کنند! ی م  زیبا دارند  ـهمچو خود  ـ اَمر�دان را 

 

 ه�ل بمانند این: به نکبت، آن: به دام و�هن خویش 

 کنند ی م  پا پا و آنه�ل نیایند آن کسان کاین 

 

 ه�ل ببندند و بپوشانند هرچه راه را 

 کنند! ی م  رهنوردان، راه را، در راه، پیدا

١٣۶٠ 



 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

 فِ کُلَه کج نهاد و تند نشست ر�نه هر که طَ  ٭

 کالهداری و آیین سروری داند 

 حافظ 

 بازی� چرخ بشکندش بیضه در کاله   ٭٭

 زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

 حافظ 

   .عنکبوت است، اگربدانندۀ  سست ترین خانه ها، خان  ٭٭٭

 قرآن 
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 یعبا مد

 

 

 نه! نه! رفیق! 

 باز تو بود آن پلک نیمه

 که راه شیری شب را 

 گم کرد و یکّه خورد 

 

 دیدیم ما ستاره مدارش را

  تر شب برد! با خود به آن طرف 



 

 

 

 یک یلجنگ

 

 

 ات ای جنگل!ی هاز زخم صبحگا 

 ای سبز! 

 مدار  یکبا 

 

 در شهر 

 کنندی م  رگبار
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 خشم تو را 

  !داریاران سر به 



 

 

 

 دو یلجنگ

 

 

 عاشق!  یل ای دختران جنگ

 مجنون  یگشما و ما هم  یللی

 

 میعاد ما سپیده دمان، فردا

 پرخون!ۀ  آنجا: کنار چشم
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 سه  یلجنگ

 

 

 رفتم کنار رود 

 دیدم که سرخ بود 

 

 شیر شهید بیشه (

 ) حضورش ادامه داشت!

  



 

 

 

 چهار یلجنگ

 

 یک بیشه نه، 

 هزار بیشه که ویران شد 

 هایتانبا دست 

 

 جنگل

 اما هنوز 

 هاست انبوه بیشه 

 در پیش پایتان!
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 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

  ادیپنجاه، و به  ۀ  ده  لیاوا  یکیتاب مبارزات چرها» در تب و    یل«جنگ  ٭

ندارم،    ادیرا به  ها  » ی«جنگل ۀ  خلق، سروده شده بودند. هم  ییفداهای  بچه 

  .کنمی من  دییتأ  هاست که دیگرها و سالسالو آن راه و روش مبارزه را هم  



 

 

 

 خطابه برای شهیدان جنبش خرداد 

 

 

 ما شما را باز خواهیم یافت

 باز خواهیم یافتما شما را  

 

 که خواهد خواند  یخ سینه سرۀ در حنجر

 که بر تمام خاک یت بر شاخسار درخ

 سایه خواهد گستراند 
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 آتشفشان در راه است های و رودی از قلّه 

 یزند ری م  به آنها دریا  ۀکه هم

 خیزند ی مر از آن بها دریا ۀ و هم

 ٭ 

 ستا  یب آفتا ها باد، این روز 

 . بردو ما را خواهد 

 

 ابر ها.ۀ تا هم

 باران ها.ۀ تا هم

 که خواهند شکفت.  ییها دانهۀ تا هم

 

 که شما را ی خسرو تا سینه 

 ی ت بر شاخسار درخ



 

 خواهد گفت

 ٭ 

 زنند ی م راها درخت

 ری نماند سا تا شاخ

 کشندی م راها سرخ سینه 

 نخواند   ییه حنجرتا 

 

 هست  یخ سراما سینه 

 توان کشت: ی من که او را 

 .هاستسرخ سینه ۀ  که هم ی خسرسینه 

 

 هست  ی تاما درخ

 توان زد:ی من  که آن را
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 هاست درخت ۀ که هم ی تدرخ

 ٭ 

 شود زد؟ ی م طوررا چهها درختۀ «هم

 » شود کشت؟ی م طوررا چه ها سرخ سینه ۀ هم

 به من گفت  ی ا کساین ر

 کشیدی م  رفت و شعله ی م  که

 و دست هایش 

 روشن بود 

 

 به من گفت  ی ساین را ک 

 شد ی م  رفت و دوری م  که

 و باز با من بود 

 



 

 این را مادری به من گفت 

 بر مزار پسری 

 

 این را پسری به من گفت 

 باالی نعش دختری 

 

 این را دختری به من گفت

 در بغض ساکت پدری 

 

 به من گفتند ها کارخانه های این را چرخ

 و ایستادند

 

 گفتند به من  ها آسیابهای این را پروانه 
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 و تن به طوفان دادند 

 

 باف به من گفت یلاین را سکینه خانم قا 

 این را آقارسول دستفروش طواف به من گفت 

 

 جمال آواره به من گفت این را عبدو 

 این را

 ویرانۀ خان

 و نخل سوخته 

 خمپاره به من گفت  ۇموشک   ۇ و بمب 

 

 این را زندانیان به من گفتند

 گاه رفتندو به شکنجه 



 

 

 شدگان به من گفتنداین را شکنجه 

 شان برآماسیده های و روی پا 

 باز

 راه رفتند 

 

 به من گفتند ها ی مااعداین را زیر 

 و حلق آویز شدند

 رباران شدند یت 

 باران شدند  ۇ پاشیدند  ۇ که ابر شدند   ینیع

 

 به من گفتندها این را باران

 را شستند ها و خاک
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 ۇ به من گفتند ها این را دانه 

 ر�ستند 

 ٭ 

 د که نیستیت شما، آن نیس

 د که هستیت شما، آن هس

 

 که پرید ی خسرسینه ۀ در حنجر

 آتشفشانهای و بر قلّه 

 نشست 

 

 و روزی خواهد خواند 

 که بر تمام خاک ی تبرشاخسار درخ 

 سایه خواهد گستراند 



 

 

 خواهد گشتروزی که باز 

 و بعد از آن 

 دیگر همیشه خواهد ماند  

 

  ١٣٨٨خرداد 
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 یعبا مد

 

 

 سردار پیر 

 در کنج افتخار

 با خاطرات خود 

 ست اَ پوسیده 

 

 سردار پیر 

 س�ت دیری



 

 خود را ۀ دیگر تفنگ کهن

 ست اَ  بوسیده

 

 کنید  او را رها 

 بر بالش سحر 

 ها مچ�های بچ�ه 

 خامان خیره سر! 
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 آخر قصه 

 

 

 ... باالخره سرانجام 

 در را که باز کردند، دیدند 

 باز بود در،  

 

 در

 خود، کلید خود بود 



 

 و این 

  همان راز بود! 
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 ببار ای ابر باران بار باران را 

 

 

 ببار ای ابر باران بار باران را

 شر باران بهاران رابیار ای شر 

 

 رها کن رود عاشق، تن سوی دریا 

 پاک از دل صحرا ۀ بجوش ای چشم

 



 

 زمین! بشکاف از هم، باغ! برپا شو 

 برآور، غنچه� گل وا شو جوانه! سر 

 

 نسیم از ره بیاور عطر فردا را

 صبح شد بیدار کن ما را  پرنده!

 

 خیزد مؤذن! بانگ برکش خلق بر 

 بخوان نام خدا تا دیو بگریزد 

 

 خواه  یهکن، گوا یهشهادت ده، گوا

 خواه»  یههرچه خوا ،بگو«این این و آن آن
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 بگو صبح است و خط فاصله، پیداست

 بیداری که بر فرداست به چشم باز 

 

 رود در خون ی م  سپیدی، رو به باال

 آگون  بخواهای  رو به بستر  ،ی هسیا 

 

 کنون صف در صف هم خیل بیداران

 سبکبارانها کنون بستر به بستر 

 ٭ 

 کن  یهکن، گوا ی هکن، گوا یهگوا

 کن  یهمرا از خویشتن تا خویش را

 



 

 منم ابر و ببارانم ببارانم 

 انم برویانم برویانم: بهار

 

 روانم کن به دریا: رودبارم من 

 بجوشانم ز صحرا: چشمه سارم من 

 

 شکافم، باغ� برپایمی م زمینم: 

 فشانم، عطر فردایمنسیمم: گل

 

 پرنده، خود، منم: پرواز ده من را

 خودِ صبحم: صفای راز ده من را 
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 بخوان نام خدا، رهتوشه بردارم 

 دهم: عزم گذر دارم!ی م  یهگوا

 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

با عنوان «خواب بهار»، با    ییبه صورت ترانه    ،یل داریوش اقبا  این شعر را  ٭

 ه است. آهنگ و تنظیم محمد شمس خواند 

  



 

 

 

 تر کشیده  یطکشیده تا خ  یطخ

 

 

 د�رهم را ۀ مردهای که رنگ یمشچ

 شناخت ی من  دیگر

 نابافته   یلدر پای دار قا 

 یسترگی م خون

 

 ی مومعص کوچک و  های و دست

 زندان خویش را 
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 ریستی م

 

 در و پیکر ی بهای {در نقش 

 پیکر نبود؛ فقط در بود 

 }ام�ا  یلو  در، بسته بود

 

 یک تکدرخت

 برگ ی بتشنه، سوخته،  

 با خود، تبر به دست 

 دنبال خویش 

 گشت: ی م

 

 یک خویش خسته 



 

 خسته، شکسته 

 یک دشت.ۀ در وهم دورماند

 

 ی ی{هر چند ریشه 

 بیهوده نه) (

 در خاک مانده بود 

 بر جا}   یلشاید هنوز و

 

 مردی کنار چارپایه به خود خندید

 طناب را یت وق

 مرتعش خودهای در دست 

 دید.
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 را ییه باختتصویر رنگ 

 پوره درآورد از جیب پاره 

 آن را نگاه کرد 

 و بوسید

 

 {مردی در انتهای او�ل خود بود 

 خود مردی در انتهای او�ل 

 رفت}ی م  تا ابتدای آخر خود 

 

 

 ی گ سن

 پرتاب شد 

 و کفتری 



 

 ی یاز شاخه

 افتاد یا پرید 

 

 رنگسیاه   ینخو

 از پیکری 

 چکید  ییدر گوشه 

 

 ی {گویا زن

 قبال� گذشته بود از آنجا 

 کبریت، توی دست و 

 ی لباس

 از نفت} 

 ٭ 
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 در چارراه

 زدی:ی م تو جار

 » ؟آی! کجایید «آهای!

 

 کنم هنوز) یم  است گمان(یادت نرفته 

 آی! بیایید!»  «آهای!

 

 بود   ییه{در ازدحام، ولول

 لولیده خلق، در هم. 

 فریاد «مرگ بر» 

 فریاد مرگ} 

 



 

 غر�ید. 

 ابری سیاه. 

 

 ابری سیاه 

 غر�ید. 

 آه!

 

 {آن وقت: 

 چیزی 

 مثل تگرگ.} 

 

 ماندیم و باز 

 زنجیر، ماند. 
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 ش�ّاق، ماند. 

 ر ی ت میدان 

 دار.های و� حلقه 

 

 : یتگف

 «بیهوده بود 

 بیهوده بود 

 بیهوده بود 

 انگار.» 

 

 تا تاکجای راه 

 مانده هنوز چند قدم 

 (می دانی؟) 



 

 

 : ییعن ، یس فرمان ایست داد ک 

 دیگر نَایست!

 

 روم. ی م  من 

  ؟ یمانی م  چه طور؟ تو
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 آنسوی چارراه 

 

 

 آنسوی چارراه 

 هم بود  یمراه پنج

 

 به چارراه رسیدم   یت وق

 چراغ، قرمز شد

 

 رفتم. 



 

 راه پنجم رفتم. از 

 پیاده! 
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 راه نجات، هیچ به جز انقالب نیست 

 

 

 راه نجات، هیچ به جز انقالب نیست

 جز این، هر آنچه هست به جز وهم و خواب نیست! 

 

 گرفتگانسوخته و گُر های درمان نسل

 باران و سیل هست، ولیکن سحاب نیست 

 



 

 اَست و استتار یش کار سحاب، پرده ک

 پرده را بدر که زمان حجاب نیست  گو

 

 در گلو م�مان ممان، !  چون سحاب ای بغض�

 باران و سیل شو که دگر صبر و تاب نیست! 

 

 از آنچه هست و بود، گذر کن که در مسیر 

 غیر از عبور، هیچ به جز انسحاب نیست: 

 

 و زمان بگذرد ز تو   یت بایس  یت وق

 شتاب نیست! ای: سکون و زمان، هم برگشته 
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 و انسحاب؟ نه! با هم فقط به پیش!  برگشت 

 ؟ چون زین و اسب هست، چه غم گر رکاب نیست

 

 دشمن، سواره است و من و تو پیاده ایم 

 مان، گریز و گزیر از خراب نیست! اینسانِ

 

 به دل مدار ز کشتار و هرج و مرج  ی میب

 اجتناب نیست ی بهمیشه الزم و  ها این

 

 نرم هرچند انقالب، نه چون مخمل است و 

 نیاز به سرب مذاب نیست!   یلحتماً و

 



 

 ـ ای بجوش کام� خلق! تو خود، چشمهای تشنه 

 که آب نیست؟ ی یدر خویشتن ز خویش؛ چه گو

 

 دهد نشانی م هر کس به تو، ز غیر تو گر 

 دنبال خویش باش، که آن، جز سراب نیست! 

 

 ١٣٨۶اسفند  ٩
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 زبان حال

 

 

 من از بمب اتم وحشت ندارم

 م�ّای قم وحشت ندارممن از 

 

 ز مرگ مردمان نیست  ی کمرا با 

 ـ اش بیست در آن کشور که باشد نمره 

 



 

 در انواع و صنوف قتل و غارت 

 و�د بعد از طهارت)ب�که    یط(به شر

 

 چه غم گر دختران خاک ایران

 شود صادر به بازار انیران؟ 

 

 (چرا من فعل مفرد صرف کردم؟ 

 نه آدم)  ،ه برای آن که زن، چیز 

 

 خواب هست اگر یک کارتن یمیچه ب 

 بمیرد توی سرما زیر مهتاب
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 )(و یا در توی برف و باد و بوران

 به ایران، هر شب سرد زمستان؟ 

 

 به من چه این که آنجا نان نباشد 

 ــ که یک تنبان نباشد   یت و یا ح

 

 برای مردمان کوچه بازار 

 شیفته گرچه بنمایند خود، کار) سه (

 

 که حقوق کارگر راچه غم گر  

 کارفرما  سالهدو نداده این 

 



 

 اگر کلْیه فروشان کلْیه هاشان

 و�د سالم خوشا بر حال آنانب�

 

 وگر سالم نباشد، چون فروشند؟

 نوشند؟ ب  ی ب آ خورند ین که چه؟! نا 

 

 شه؟ ی م  هچـنخور نان، خب   ننوش آب و

 اونی که واجبه، نان نیست؛ ریشه 

 

 جانانوگر هم آب خواهی، جان  

 تحمل کن کمی، تا فصل باران
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 نگو از کودکان کار با من 

 تَن حوال تَن]ا[ بگو با من فقط زَ 

 

 یک رفته زنداناین  من چه این که به  

 میدانک شده کشته به  یو یا آن

 

 ــ افزون شد از صد ها اگر اعدام 

 کجایش هست این بد؟  ، یهبه هر ما 

 

 به من از حال مردم؟  ی یگوی م چه

 آنجا، زیر نیش مار و کژدم در 



 

 

 که اینسان است و آنسان است احوال

 ز دست پاسدار و شیخ و رم�ال

 

 به من چه این همه اَچرات و اَپرات 

 «یورو» را رد بکن خیرات بابات!

 

 ــ کنم وارد ز تو من نفت و، صادر 

 نمایم سوی تو اجناس فاخر 

 

 کالغان را ز بعد رنگ کردن

 تو من به ها فروشم جای بلبل 
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 هر آنچه بنجل است اندر دکانم

 چپانم در همانجایت که دانم 

 

 که یک غاز یت ببندم کنتراتا 

 ارزند (با دست و دل باز) یمن

 

 ـ  ستانم نقد و، واصلی م جایشبه 

 ـ نمایم توی جیب خویش و، حاصل 

 

 :عزیزم  ین بیی م  همین باشد که 

 تو توی بند و من در جست و خیزم 

 



 

 اقتصادم  اصلهست  ، پروژه

 (خودم دانم، نده لطفاً تو یادم)

 

 ی ت خواهد ثبا ی م  پروژه نیز 

 یآت برای روز و ماه و سال 

 

 ریدپروژه (دانم این) ی ب نشاید 

 شاشید کنون ام�ا فقط خواهم که  

 

 گر ساقط شود یک روز م�ّاا

 شوم من جای او پیش تو دو�ّ� 
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 فعال� سوار است و سوارم  یلو

 کاری ندارمبه فردا من کنون  

 

 یق به تو ی قّاگر فردا خور�د ت 

 ) یقو حقو   یقّ (رسد ملّت به ح

 

 کنم توبه؛ سپس طبق موازین

 نمایم باز اسب خویش را زین

 

 باربیایم خدمت تو بنده این 

 دفعه من پابوس سرکار!شوم این 

 



 

 موازین نیز چون باشد ز بنده

 تر ز گَنده) گَنده (در این دنیای 

 

 پیش بردن را توانم کار خود 

 ام هم، بیش خوردن از آنچه خورده 

 

 از من این که: «آیا یسپر ی م  چرا

 ما؟»؟ۀ  غص�  یهس�ت گا تو را بوده 

 

 پاسخ که: «هرگز   یهدی م  سپس، خود

 از تو غیر وزوز»؟خیری  ندیدم
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 برای چه به من ام�ید داری

 که من روزی کنم بهر تو کاری؟

 

 خیز از جای  شی، خوی تو خود، ام�ید 

 در آید پیش تو، هر مشکل از پای 

 

 دو بیت آخر  ـن بداـ ـ[نبود از من 

 ته و سر؟ ی ب های من و این حرف 

 

 ز شاعر بود کآمد پابرهنه 

 ٭ میان معرکه از بهر فتنه!]  

 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 



 

 و باید فتنه گر اعدام گردد   ٭

 فدای م�قدَم برجام گردد 

 

«زبان حال» است، و شعر بعدی    چندمین  دانم  یمن  این «زبان حال» که 

  بایست در این دفتر بیاورم وی من  (ندارد براندازی نرم سود) را شاید

که به طنز اختصاص داشته باشد بگذارم.    ییه بایست برای دفتر جداگانیم

 بد نیست!   یهو غافلگیرانه هم گا  ین ناگهاۀ  اما به هر حال، تغییر ذائق 

 . ندارم  اریت در اخ  ـ  پنجاه بودندهای  چون مال سال ـ  ها» را  «زبان حال   همۀ 

از    (و گاهی هم اصال� نه طنز)  کم یا بیش طنز  ینغالباً به زباها  «زبان حال» 

که در واپسین    یما افسر حکومت نظآن    شدند مثل یم  نوشته   ین قول کسا

کیهان ارسال  ۀ  ما به تحریریهای  نظام پیشین برای کنترل نوشته های  ماه 

شده بود و حضورش در تحریریه باعث اعتصاب مطبوعات شد، یا مالیان  
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همان «بهار آزادی» تکلیف ما را با خودشان و تکلیف خودشان را با    درکه  

 .. .کردندما روشن  

یک و  ۀ  این «زبان حال» هم البته معلوم است که از قول پنج به عالو

 پیشابرجام و پسابرجام! منهای یک است در جریان (های) برجام و  

  



 

 

 

 ندارد براندازی نرم سود! 

 

 

 ندارد براندازی نرم، سود 

 د نمود یبراندازی گرم با 

 

 سفت و سخت  ی مک ـ ـ اق�ّا� ـاگرنه 

 لَختوارفته و لَخت  اینگونهنه 
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 شه را کندن است ی برانداختن، ر

 دست افکندن است ها نه بر شاخه 

 

 ها ا، شاخهه جشه بمانَد بیچو ر

 ند از هر کجا ی دوباره برو

 

 د بدِ بدسرشت یدرخت پل 

 پلشتهای وه یجز مارد به ین

 

 گری تند و شور یتلخ و آن د یکی

 رد ره حلق، وقت عبوریکه گ 

 



 

 آلوده و خارگون پشم  یکی

 سه و مارگونی زهر در ک یکی

 

 الدنگِ منگ  ی� جیچون بس  یکی

 به دستش قمه، روی دوشش تفنگ 

 

 قمهشکم سفره خواهد کند با  

 تفنگش بغر�د به سوی همه

 

 از منکر است ی�ه کار او ن یکی

 بریدن جوانان ما را سر است
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 کارش امر به معروف و، خود  یکی

 د نخودیند نما ی به هر آش ب

 

 ش خود را تراش ید مده ریبگو

 مردم خراش های چو من روی زن 

 

 غ بر صورت بدحجابیبزن ت 

 ن کار دارد هزاران ثوابیکه ا

 

 پاسدارست و از بعد جنگ  یکی

 اک، بنگ یره، تری تجارت کند ش 

 



 

 دخترانۀ غیکار او ص  یکی

 ک لقمه نانیکه هستند محتاج 

 

 ر ی م و صغ یت یدزد مال  یکی

 ریا که وزیکنون: حاکم شرع 

 

 مهرورزی کند با بشر  یکی

 خر پرانی� به مانند جفتک 

 

 ـ ن ین دارم اییق  ـ(ببخشد مرا خر 

 ن) ی نازن که خر هست زحمتکش و 
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 کارگر را کند آش و الش  یکی

 به جرم تقاضای حق معاش 

 

 مه عظامیات ن یز آهست  یکی

 ل خود را تمام)یتحص س�ت (نکرده 

 

 پس از اجتهاد  اما گر ید یکی

 ک چند نوبت بداد)ی(از آن پس که 

 

 ن شده توی قم ی کنون مرجع د

 چو روباه، بگرفته بر دست، دم 

 



 

 ی(ز روباه هم خواستم پوزش 

 ) ین جاکشی ن چنیخواندم چون او اکه 

 

 پاکزاد ی س «چه خوش گفت فردو

 ٭ که رحمت بر آن تربت پاک باد:» 

 

 ش یسود خوی پ ان کسان از ی«ز

 ٭٭ ش» ی آرند پ ر ن اندی بجویند و د

 

 ی کس  یند مسلمان بخوا ینشا 

 ی سوی خار و خس ر�د که سجده ب�
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 و�د قبله اش چون جماران، در او ب�

 مجومان ید و ایز توح ین نشا 

 

 ن ناکسانی خالصه کنم وصف ا

 در آن ی لوگرنه بمانم دو سا 

 

 وقت، تنگ است و دشمن به راه  کنون، 

 م اگر، خلق گردد تباهینجنب

 

 د یخ پل ینسو سواران ش یاز ا

 د)ی زی(که ابنای شمرند و آل 

 



 

 و بوش   ین یاز آنسو نئوکان و چِ 

 ان و تمام وحوش یو موساد

 

 همه منتظر تا بدر�ندمان

 همرهان! ، یت هم� ، یت هال هم�

 

 ــآنچه وامان نهد  وا نهیم ا  یب

 ا خوب و بد) یبا، و� یز ره (زشت و ز

 

 ا متّحد، همره و همکالم یب

 م بر صبح فردا سالم یینما 
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 می ران کن یا کاخ آخوند، ویب

 پس آنگاه: 

 م! یران کن یآباد، ا

 

 ١٣٨۶خرداد  ٣

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

 سعدی  ٭

 فردوسی  ٭٭

 

  



 

 

 

 ترِ مانده در هواتا بغبغوی دور 

 

 

 به جان دشت   یخزد و سری م  سبزی به سرخ

 یلبا ی بآوازخوان، کبوتر  

 گذشت ی م شید و در نفس باد کی م  پر 

 

 من ایستاده بودم و من با عبور ابر 

 ترین خاک، ر�سته بود در ذهن دورِ دور 
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 نفس خشک باد را ترد بارانِ بع

 ترِ راه شسته بود در عطر خیس� پیش 

 

 تر!بارانِ بعد  ـ

 حاصلی ب کبوتر 

 در منتهای باد، درو شد. درو! درو! 

 تر کجا؟ تر از پیش ای عطر خیس� پیش! بعد

 دیگر تمام شد دیگر. برو! برو! 

 

 رهگذر، از انبساط خویش های ر یت (تک

 دچار توهم بودندها بیچاره 

 پیدا ۀ  غافل که پشت همهم

 خود اما ۀ چین سایدر نقطه 



 

 )دیربازِ گمشده، گم بودنداز 

 

 ترِ مانده در هوا!ای بغبغوی دور 

 باش   ـ دوام کبوتر  ـترجیع من 

 ای وقتِ بعد، ای من� دیگر: ابر! 

 ترتا دور

 ترِ تر باش! عبور بعد 
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 اتل متل توتوله 

 (ترانه) 

 

 

 نه اتل و نه متل 

 نه قصه و نه مثل 

 

 نه گردو، نه شیکستم 

 نه گل، نه پوچ تو دستم 

 



 

 آرمان و نواراننه 

 تون و اسکاچیف نه تون 

 

 نه قلم و مرکب 

 نه یه کتاب نه یه کیف 

 

 نه مدرسه، نه خونه 

 نه کوچه، نه خیابون 

 

 نه کوه و صحرا  یتح

 یه بیابون  ی تنه ح 

 ٭ 
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 الک یهو دولک شد

 دوز شد و کلک شد 

 

 گردو سرم رو شیکس 

 گل یهو خار شد تو دس 

 

 آرمان ما نوار شد 

 شد فروش رو دار  نوار

 

 کیف و کتاب، ولو شد 

 که بود، چپو شد ی چهر

 



 

 ی لسا صحرا و کوه خش 

 یلمثل بیابون، خا 

 ٭ 

 باز  یکاما هنوز ی

 تو رهگذار طوفان

 کارهی م  الله داره

 

 باال سرش (نیگا کن:) 

 یه ابره هم، انگاری

 خیال داره بباره 

 

 شه» ی مننگو، نگو « 

 شهی م  شه، همیشه ی م
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 همیشه باز یه چیزی 

 اونورِ همیشه هست 

 

 همیشه.  شهی م

 شه ی م

 

 شه. ی م

 شه! ی م  همیشه

 ٭ 

 اتل متل توتوله

 گاب حسن چه جوره؟ 

 



 

 اون جوری که باس باشه 

 تا یه دفه (اقال�) 

 ما راس باشه! ۀ قص 

 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

 این ترانه را حسام فریاد، با آهنگ و تنظیم محمد شمس، خوانده است.
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 بنزین! آتش خواهد گرفت 

 

 

بنزین، و در توضیح فرمول و ساختار جدید بنزین که از این پس    یفدر معر 

 تدریس شود.ها  اینگونه در کالس   ،یسدرهای  باید با اصالح کتاب 

 درس انقالب!های  در کالس چه    و  ،یمدرس شیهای  در کالس چه  

 

 آتش خواهد گرفت بنزین 

 آتش خواهد گرفت بنزین! 

 

 خوردهفرو های مثل تمام بغض 



 

 مثل تمام خشم 

 مثل حکایتِ 

 دیرین. 

 

 آتش خواهد گرفت بنزین! 

 آتش خواهد گرفت بنزین! 

 ٭ 

 بنزین 

 کوچک معصوم است های آن دست 

 در کف  ییه اره پارچپبا پاره 

 بین چراغْ قرمز و یک بنز 

 از خونبهای خویش  یک در انتظار سهم کوچ

 یی هو اخم و تخم و غرغر نوکیس
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 با پشم و ریش 

 ٭ 

 بنزین 

 شبانه روز 

 تا بیست ساعتِ همیشه مکر�ر 

 یلقا  هایر در پشت دا

 خود را ی ناستخواهای انگشت 

 آور�دی م  باال

 آور�دی م  پایین 

 ب�رد ی م  و�

 ب�ر�د ی م  و�

 

 بنزین 



 

 کبوتری است که هرصبح 

 هیچ امید بازگشت به خانهی ب

 که جوجه ها  یت وق

 ) گُر�سنه و تشنه(

 بینندی من  ند واه خوابید

 پرد ی م  با شرم

 ٭ 

 بنزین 

 کبری است 

 در انتظار دار

 

 است  ی نبنزین، ز 

 مجرم به عشق 
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 شما:های در زیر سنگ 

 گودال و سنگسار 

 ٭ 

 بنزین 

 نشینان شارجهدر شارع امیر 

 ها سرخاب بر گونه 

 (از خون خویش) 

 ها سرمه به چشم 

 رگان برآماسیده) ی ب(از آ

 در انتظار شیخ خریداری

 جیب) (دِرهم به 

 چشمش 

 مانده به راه 



 

 

 به راه، نه   ینیع

 به چاه  ینیع

 ٭ 

 بنزین 

 خود  ی کاست که در ابتدای کود یک عروس

 جر داده شد 

 شکست 

 فرو افتاد

 

 بنزین 

 است یلدرد د

 بین دو عکس 
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 گرفته، ته� صندوقعکس نم 

 شیرین ۀ  دورماندهای از روز 

 ی لدیری و

 رفته به باد 

 ٭ 

 بنزین 

 نامش حسن 

 شغلش 

 س�تی شک�کنف 

 حقوقی بیک سال،  

 در رشت  ییه در کارخان

 با یک طناب بر حلق 



 

 ییو چارپایه 

 در زیر پا 

 

 و بعد:

 و فقر  یگ با یک لگد به زند

 آویخته 

 روی هوا 

 ٭ 

 بنزین 

 کرمانشاه  یلاست از اها  ینز

 آتش به خود کشیده و در خویش سوخته 

 

 بنزین 
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 آخر خود را های نگاه 

 ی لثقیاز امتداد جر� 

 آسمان صبح تا 

 بر خاک، دوخته 

 ٭ 

 بنزین 

 که نیست است  ی فکی

 س�ت ییه دفترچ

 وقت نخواهد بود که هیچ 

 و خودنویس، و� یا خودکار 

 ی لروشن سلطانعهای در خواب

 توی شبانه در ظلمت هزار

 در بستری 



 

 متروک ۀ کوچهای از سنگفرش 

 

 بنزین 

 رؤیای مدرسه است: 

 رؤیای پوک 

 ٭ 

 بنزین 

 است  ین پیرز

 را که خود 

 ـد ور�آی م  باال

 خشک های در سرفه 

 هو گا 

 خونین و تر 
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 بنزین 

 مردی است 

 چین و چروک خورده و پاره

 مرتعش و های با شانه 

 نحیف   یک با کود

 بر دوش خود 

 در پشت در 

 ٭ 

 بنزین 

 بذری است 

 کاری بمانده و  ک� در خاک سفت و خش

 



 

 بنزین 

 است  یسدا

 دیری

 ی تهیچ حرک ی ب

 کاهگل دیوار عبوس� چسبیده بر  

 ٭ 

 بنزین 

 ها در کوره 

 فردای کودکان را

 بنایآجر برای سنگ�

 کند ی م ارباب

 

 بنزین 
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 ها در کوره 

 نقش هزار آرزوی پاک و ساده را 

 کندی م  بر آب

 ٭ 

 بنزین 

 آتش خواهد کشید 

 هایتانبر کاخ

 

 بر بود و بر نبود 

 ی تو ح 

 بر جای پایتان! 

 

  ١٣٨۶تابستان 



 

 

 

 نترسید؛ انقالب، قشنگ است از انقالب 

 

 

 از انقالب نترسید؛ انقالب، قشنگ است 

 و انقالب، نه سرخ است ۇ یا که سبز: 

 رنگ است ی بساده و  

 ٭ 

 ٭ از انقالب نترسید؛ رفتن است رو به همیشه.

 از انقالب نترسید؛ ر�ستن است:

 ر�ستن ریشه! 
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 ٭ 

 خاک است ۀ سین  م�هرِاز انقالب نترسید؛ 

 ـ  ی نسرد زمستا های با دانه 

 تا دامن بهار. 

 

 از انقالب نترسید؛ امتداد نگاه است 

 تر ازِ عطش راه تا آنطرف 

 زالل ییبر چشمه 

 شیرین و خوشگوار. 

 ٭ 

 است.  ی یاز انقالب نترسید؛ انقالب، رها 

 دهد انسان را ی م  و اوج

 تا ارتفاع خویش.



 

 

 ییمانند ذره 

 گشاده درون سیاهچال   ین کز روز

 رودی م  چرخنده 

 ٭٭ تا آسمان به پیش.

 ٭ 

 آنجاست  ،ی ن از انقالب نترسید؛ روش

 توبهتوهای شب  ی هو انقالب، در سیا 

 فرداست! 

 

ذر�ه هاست. در این همه غوغا و  ۀ انقالب، در دل هم ٭

 ناپیدا. ۀ غلغل

 را بشکافد و بیرون بیاید.ها خواهد آنی م  و
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 : محدودۀ امکان ها در  کند. ام�ا ی م  و این کار را هم 

در   ییه، از مجموع ی یبه تنها  ، ییه ذر� در عالم جمادات، هر 

در شرایط عادی،   ی لحال انقالب تشکیل شده است؛ و

نیروی حفظ وضع موجود، در آن بیشتر از توان انقالب  

 است.

،  یها، به تنهایدر عالم نباتات، و درعالم حیوانات هم، ذر�ه 

ترکیب با نیروی حیات، با  ام�ا در  ، همین حالت را دارند

و با مفهوم دیگری از    ،اندسر و کار پیدا کرده   ییه قوانین تاز

 «وضع موجود». 

ضع موجود را به نفع یک وضع  ، وحیاتنیروی در آن ها،  

 دهد:ی م  موجود دیگر تغییر

 رشد، تکامل، مبارزه با محیط، انطباق، دفاع، و...

 نیست.   یگ در انسان ام�ا، قضیه به این ساد



 

  ن سنگ بنای خود، با انقالب آغاز یت انسان، از نخس 

، و تالش در جهت  شود. با تن ندادن به وضع موجودی م

 دیگرگون کردن آن.

آنچه میان او و نبات و حیوان، مشترک  ۀ نه به واسط  یلو

است. بلکه با به کار گرفتن آنچه میان او و نبات و حیوان،  

و و نبات و حیوان،  آنچه میان اۀ مشترک است به واسط

 مشترک نیست: 

 ایده!

 

 کمتر از ذر�ه ن�ه یی: پست مشو؛ عشق بورز  ٭٭

 چرخ زنان!   یستا به خلوتگه خورشید ر 

 حافظ 
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 باز ،فلقهای آب  ـافرازید، در سرخ بادبان بر

 

 

 رازیدافر بادبان ب 

 فلق، بازهای آب ـ در سرخ 

 خوان راو دورترین خروسان صبح 

 بخوانید دوباره  

 . و طلوعها ، میان لحظهیبه همصدای

 

 بس�پارید مردان رهسپار را 



 

 پارو کنند بازوان عاشقشان را

 در رنج سالیان 

 

 شم را بگوییدچارو زنان بید

 عشق را دوباره بخوانند   یلساحهای ترانه 

 همیشه های در انتظار 

 

 این موج و 

 خون و 

 طوفان

 این موج موج موج� پریشان را

 د رفت دوباره بای
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 و تن 

 از زخم دیرپای شالق، روشن 

 فانوس سرگذشت انسان را 

 بر بلندی امواج

 دوباره باید آویخت 

 

 بادبان برافرازید

 باید هنوز 

 سرخهای بر آب

 خون ریخت

 

 ١٣۵٩یا  ١٣۵٨ ـتهران 

  



 

 

 

 با وقار جدیدهای شماره 

 

 

 در زیر دستگاه پرِس 

 که دیگر نیست ییه پنج

 پنج بار شمرد: 

 از یک

 تا پنج. 

 

 (پنج بار
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 مانده هنوز. 

 از پنج 

 تا یک.)

 ٭ 

 مسلول های تک سرفه 

 یمیان جهیزی�ه و بانک رهن 

 .با وقار جدیدند های شماره

 جدیدتر از روم قدیم. 

 

 (اسپارتاکوس 

 در سبزوار 

 باالی دار رفت) 

 ٭ 



 

 ی ناز بانک ره 

 تا بعد تر 

 باید ستاره چید در راه. 

 

 کنم که ی م  (من فکر

 ) س�تی افهمین ک

 ٭ 

 وزن هوا سبک شده دیگر. 

 ؟ یکنی م  حس

 

 (هرچند آسمان

 .)فعال�همچنان   س�تبی سر 
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 از پنج را 

 ـ بشمار تو 

 از یک به آن طرف 

 با من! 

  



 

 تکرار 

 

 

 و باز 

 بر پرواز   یگ سن

 

 چیزی نیست 

 دوباره 

 از آغاز!
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 لحظه 

 

 

 در وا شد 

 بردندش 

 فردا شد 

 

  



 

 

 

 مرثیه 

 

 

 نیست؟  ی بآ  دیدی که آسمان،

 سترون های و ابر 

 را  یکو تاری  یهجز سیا چیزی به 

 بارند؟ی م ن بر هیچ جای خاک

 

 دیدی که ماهیانِ برآماسیده، 

 مرده و ساکن، شناورندهای بر آب
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 دورهای افسانه ۀ پارو هیچ گوهری از قلب پاره 

 منتظر توهای بر ساحل نگاه 

 آرند؟ یم ن  ـای کودکِ همیشه!  ـ

 ٭ 

 خون هستند؟  هایهمه فو�ارهها چشمه دیدی که 

 مهاجم های و باد 

 تنها 

 سحرگاهانهای با داربست

 و عشق بسته اند؟ ی تپیمان صلح و دوس 

 

 جوانهای دیدی که شاخه 

 ـکهنسالِ پرغرور های درخت  ی تح ـ

 یک، شکسته اند؟ یک



 

 ٭ 

 هاو خیابانها دیدی که کوچه 

 یلی ل ،یلی لهای از سنگ 

 دخترکان و هوی های و

 ت؟س�یلخا 

 

 و عابرانِ بغض کرده و مغموم

 از هم گسسته و 

 اند؟ در خود تکیده 

 

 س�ت؟ از بغبغو شدَه  یهت ها دیدی که بام 

 عبوس و تنگ های و از میان پنجره 

 همسایگان 
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 اند؟هم را شنیده ۀ تنها، صدای موی

 ٭ 

 شب ها   ،یهت های دیدی که روی سفره 

 مادر   رتعش�م های با دست 

 پنیر و اشک نان و  

 شود؟ ی م  تقسیم

 

 تلخ است  ییدیدی که صبح، حادثه

 در گردش زمین مدو�ر 

 روی مدار درد؟ 

 دمدی م  و

 از مشرق سیاه 

 یک تکه سرب سرد؟ 



 

 ٭ 

 ها ه الی هجا  بدیدی که ال 

 پرید باز بر پر و بالِ  یگ سن

 یک شعر ناتمام؟

 

 ـشاعر تنها!    ـدیدی که باز 

 محدّب ۇ های ی� ۇ آینه ااینجا تو مانده 

 شاید هنوز هم 

 یک آرزوی خام؟ 

 

  ١٣٩٣خرداد ١٢
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 در طیف خیس راه 

 

 

 آید. ی م  صبح  خ�با نور سر

 چشم مرا های تا اشک

 با زالل خون بزداید.

 

 مرد نیاز و راز. 

 مرد غرور و رزم. 

 

 در تنگ راهرو 

 از بزم، سوی بزم. 

 



 

 بینمش   یم

 نمور ۀ از حفر

 :  ـ در طیف خیس راه  ـ

 برگشته باز

 گاه. او از شکنجه 

 

 پاها 

 شکافته. 

 خونین. 

 

 تن

 سوخته، 

 تمام، همه درد. 
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 تکیه به خویش داده و 

 خونسرد. 

 

 ک�شد غرور تنش را. ی م  زخم،های بر پلّه 

 چاکِ پیرهنش را... صد تاول بزرگ، پینه زده چاک

 

 آن قامت بلندِ برافراشته، هنوز 

 برپاست. 

 خدای من! آه ای 

 این مرد زخمخورده 

  پرواست! ی ب چه 



 

 

 

 ناتمام

 

 

 گل کرد باز در نفست 

 رگباری 

   

 اما هنوز 

 ناتمام مانده سخن 

 آری!

 ٭ 
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 بزن، میان دیگر و آخر  ی فحر

 بزن، میان من و ما  ی فحر

 !یت (فریاد کن، شب ای شب بارو

 تپش نجوا)پر های در کوچه 

 ٭ 

 جارم بزن 

 جارم بزن که داغ شوم من 

 بگیرد خلق. و گر 

   

 جارم بزن: 

 «نمرده 

 میرد ی من

 خلق»!



 

 ٭ 

 جارم بزن، بگو تو مرا ای ما!

 ای مای ناتمام مانده هنوز اما. 

   

 ها خاک، هجا های (در حجم 

 مانند. ی م

 بعد های و کوچه 

 در صبح انفجار تو 

 خوانند.) ی م

 ٭ 

 ! یت ذوبم کن ای شب ای شبِ بارو

 بگشای خویشتن را. بگشای!
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 خلقۀ میان پچپچمن را ببر  

 من را ببر 

 ببر که نمانم جای! 

   

 ١٣۶٣دی  ٧

  



 

 

 

 آیینه

 (ترانه) 

 

 

 تو ذر�ه ذر�ه کم شدی از من 

 آیینه، ذر�ه ذر�ه شد برپا 

 

 تصویر من! آیینه را بشکن 

 من گم شدم، پیدا بکن من را 

 ٭ 
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 فرسوده، جا ماندی ۀ در گرد و خاک خان

 ای بر آینه اما ام، تو مانده من رفته 

 ٭ 

 تصویر من! آیینه را بشکن 

 من گم شدم، پیدا بکن من را 

 ٭ 

 : یآیینه یعن

 یلتصویر خا 

 یک قاب تنها 

 

 یک سطح ساکن 

 تکرار بن بست 

 بین من و ما 



 

 ٭ 

 ی پوس ی م  ای روح حرکت! حیف! از این ماندن، تو

 در تار و پود عنکبوت مرده، بوی نا 

 ٭ 

 تو ذر�ه ذر�ه کم شدی از من 

 پا آیینه، ذر�ه ذر�ه شد بر 

 

 تصویر من! آیینه را بشکن 

  من گم شدم، پیدا بکن من را! 
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 هادر فرصت میان دو تکرار سال

 

 

 از انتشار ابر 

 تا انکشاف خاک 

 تنها خطوط� فاصله 

 نیست.  باران

 ام�ا خطوط� فاصله 

 س�ت. ی نبارا

 برو ید و بشکافد  ییه(تا دان



 

 ) .مفهوم خاک را

 ٭ 

 بروید و بشکافد  ییهدانتا 

 ـ  خاک رامفهوم 

 .آیدی م  بیهوده نیست باد که

 (باید خطوط فاصله را پر کرد. 

 باید خطوط فاصله را... 

 ).باید

 ٭ 

 باید خطوط فاصله را پر کرد:

 یک خوشه� آفتاب بیاور 

 با ابر. 

 یک خوشه� آفتاب که خیس است
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 ).ظهر  تِ (مثل نگاه مادرِ وق

 ٭ 

 ظهر  تِمثل نگاه مادرِ وق

 جوان در راه م شکست آفتابِ در ه

 ) .(در نیمروز ماه

 ٭ 

 در نیمروز ماه 

 خورشید، دانه دانه شد و ریخت

 داغ گی� بر کهن

 ) .(تاراج ذهن باغ

 ٭ 

 تاراج ذهن باغ، معاصر شد

 ترین دانه آنگاه با درخت



 

 ).میل� منظرِ خانه(در طیفِ میل 

 ٭ 

 میل� منظرِ خانهدر طیفِ میل

 که گذشتندها بسیار سال 

 ،گشت جوانهکه دانه   ی ن(یع

 جوانه گشت درخت و 

 ) .درخت، سبز شد از دانه

 ٭ 

 تا «تا کجا»ی باغ 

 (پشت درخت) 

 یک روز، راه ماند 

 یک روز سخت. 

 ٭ 
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 ای دوست! ای برادر! ای یار! 

 در فرصت میان دو تکرار 

 آن روز بازمانده 

 آن روز منتشر را 

 بشمار!

  



 

 

 

 شعار 

 (در پشباز بهار) 

 

 

 درود بر ابر 

 باران!درود بر 

 مرگ بر مرداب 

 جاری باد جوباران! 

 

 زنده باد هوا 
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 زنده باد باد!

 سبز باد دشت 

 آباد!ها باغ

 

 در اهتزاز باد درخت 

 برقرار باد خاک! 

 شکوهمند باد شکوفه 

 نمناک! ها شبنم 

 

 به دست ها داس 

 پیش به سوی صحرا

 

 به سوی اصالح بذر 



 

 ها! گل   یهو سازماند

 

 پیش به سوی فردا!

 

 پیروز باد خلق 

 ها!سالم بر توده 

 

١٣۶۴ 
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 اعالمیه 

 

 

 نیم: کی م  اعالم 

 ت س�ی نسپیده دمید

 

 کنیم: ی م  اعالم 

 س�ت ی نپرید  پرنده

 

 کنیم: ی م  اعالم 



 

 س�ت ی نبهاران رسید

 

 کنیم: ی م  اعالم 

 س�ت ی ننچیدها گل

 

 کنیم: ی م  اعالم 

 س�تی نشنید ها خبر 

 

 کنیم: ی م  اعالم 

 فردا 

 ! س�تی ندیدبسیار 
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 اخطار 

 

 

 اخطار! 

 جدی

 صریح 

 !پروای ب

 

 . یک بار

 ای همیشه بر



 

 برای امروز 

 و برای فردا! 

 

 راها نچینید گل

 راها نکشید بلبل 

 راها ویران نسازید آشیانه 

 راها لگد نکنید پروانه 

 

 را ندزدید نخوریدها میوه 

 را نشکنید نب�ریدها شاخه

 

 جدا نکنید ها را از مادرها بچه 

 مردم را عزا نکنید ۀ  ساد هایی شخو
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 نگیرید، نزنید، نب�رید 

 عربده نکشید 

 مثل یابو 

 نچرید ها توی این سبزه 

 

 سنگ نپرانید به این و آن 

 روانهای آشغال نریزید در آب

 

 خاک نپاشید توی قنات 

 ! ر ها آزامردم 

 ها! شرف ی ب

 الوات! 



 

 

 بارکند این ی م  سوراختانوگرنه سورخ 

 این آسمان خشماگین 

 ی پاین بارش پیا 

 این رگبار!
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 دریافت 

 

 

 گسیخته  از هم

 مقابل دیوارۀ در نقط

 هیچ اتکا ی ب

 تبعید آینه بودم 

 

 ضربه های دریافت

 بازیافته را های هنجار



 

 لرزانْد  یم

 

 بحران یک هویت مشکوک

 در بین سنگ و شیشه در نوسان بود 

 و هیچ چیز 

 مانْدی م ن بر جای خویش 

 

 (معنای اقتضای زمانه 

 ی م سرۀ در یک نظامنام

 شدی م  پذیر صورت

 

 اما فضای درهم فیمابین 

 سازگاری  س� با ح
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 خوانْد)ی من نمود ۇ ی م  بیگانه 

 

 دیدم هنوز صورت عینیت 

 عینیتِ تصور من نیست. 

 برخاستم به کوچه سفر کردم 

 

 مرا به سوی کوچه  ی ن(یع

 رانْد)  ی سک

 

 وریک  ی�ن زباله دایک تکه از 

 افتاده بود در وسط راه 

 و چند دسته کبوتر 

 آمدند از طرف چاه ی م



 

 

 اَشکالۀ در مطالع یع با س

 تطبیق واقعیت موجود را 

 بر غیر واقعیت ناموجود 

 مقدور یافتم 

 

 اما 

 ـ کنم ی م  اقرار ـ

 خود را از آن 

 بسیار دور یافتم 

 

 (گفتم به فکر قافیه، کمتر باشم 

 روشن حاصل راو حس� 
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 اراده نسازم ۀ آلود

 و جز به وزن 

 نپردازم)  ـ عنداللزوم  ـ

 

 با انقطاع دور تسلسل 

 شد مبادرت به تأسف کرد   یم

 یا

 دشنام داد، به خود  یتح

 و توی جوی آب روان 

 تف کرد 

 

 م. یت شبهه ما دچار تسلسل هسی ب

 اما 



 

 در موقع شروع 

 ی بمراقبتِ نس  ی کیک اند

 س�تی کاف

 

 پس 

 پاشیدم آب 

 بر روی صورتم 

 

 حاصل را ی ب(چون غالباً فواصل  

 شود پ�ر دیدی م  دشوار

 باید همیشه آب، روی صورت خود پاشید) 

 

 رفتم به خانه 
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 (خیس) 

 

 شباهت من را ی بتصویر 

 دید. آیینه 

 

 گنگ  ییهحادث  ۇ  شکستدر هم فرو 

 ... در جان من دوید

  



 

 

 

 تعبیر

 

 

 بر بام محتسب 

 محتوم ۀ  پرواز کرد آن پرند

 

 و محتسب 

 که خواب بدی دید

 دشنام داد هرچه سحر را 

 با خون او 
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 خندید: یلتعبیردان رند و

 «بیهوده اَست 

 س�تدیگر سرآمدَه 

 افسون او» 

 

 در راه بود 

 صد صبح� آفتاب

 

 بر بام محتسب 

 محتوم:ۀ  پرواز کرد آن پرند

 انقالب! 

  



 

 

 

 خطابه، در چهارراه 

 

 

 م�ردم! 

 آی م�ردم! 

 

 این

 ی خمپروازی است ز

 در ابتدای ساحل

 که دریا  یت وق
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 خروشید 

 

 این

 تاب ی ب است   ی نفَو�را

 در انتهای تکرار 

 که خون  یت وق

 جوشید 

 

 این

 است چرخان ییه ستار

 بر گرد خورشیدی جاویدان

 پایانی بدر مداری  

 



 

 گرید:نْچشمانش را ب

 ها از پشت لخته 

 کندی م  نگاهتان

 

 گرید: نْانگشتانش را ب

 ها بین لجه�از 

 کند ی م  اشاره به راهتان

 

 لبانش با خاک 

 .گویدی م رازی

 رویدی م ی لگ

 آن را ۇ آیدی م  ییه پروان

 .بویدی م
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 مردم! 

 آی مردم! 

 

 این

 از کوچه آمده بود 

 رفتی م  به خیابان

 

 از کوه آمده بود 

 رفت ی م  به بیابان

 

 از دشت آمده بود 

 رفتی م  به جنگل



 

 

 بود از پینه آمده  

 رفتی م  به تاول

 

 این

 م�ردم!   ـرا  یگ زند

 این

 را  یگ زند

 دانست  یم

 

 شد بماند ی م  و

 ـ به مانند  ـ
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 شد   یم

 اما 

 نماند

 نمانست: 

 

 وزید

 پاشید 

 :بارید

 

 نسیم بود 

 ابر بود 

 باران بود 

 



 

 غر�ید 

 تابید

 :توفید

 

 رعد بود 

 برق بود 

 طوفان بود 

 

 دیدید ی م  او را همیشه

 ها ی کاین نزدی

 ها ورآن د

 

 ها پای گهواره 



 

241 

 ها کنار گور 

 

 آمدی م هایتانبه خانه 

 نشست ی م  میانتان

 شنید ی م هایتان رادرد

 بست ی م هایتان رازخم

 

 گرفت ی م هایتان رادست 

 برد ی م هایتان رابار

 

 آوردی م  برایتان نان

 خوردی م  نان شما را

 



 

 به خاطر شما زنده بود 

 و به خاطر شما مرد 

 

 م�ردم! 

 آی م�ردم! 

 

 این

 آشناست 

 این او 

 شماست 

 

 م�ردم! 

 ، از این پس این نازنین شهید
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 فانوس راه ماست! 

 

١٣۶٣ 

  



 

 

 

 مرداد شصت و پنج

 

 

 س�تی ی : هنوز شهر، تماشا یتگف

 روشن تاریخ را هنوز های و گرته 

 کنند ی م  شلّیک

 تبریز  یکخا های از کوچه

 

 س�تی شای تما : هنوز شهر، یتگف

 وزدی م  و�
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 شبش ۀ  د�رهم و آشفتهای در خواب

 صبح هزار واقعه� بیداری

 سرریز 

 ٭ 

 : یتگف

 بال� که پ�رپ�ر شد. چندین هزار بال�

 ام�ا هنوز 

 :  ـببین  ـها این آشیانه ها، سر این شاخه

 چندین هزار دفعه کبوتر به زیر پر دارند!

 : بگو! یتگف

 ـ بگو!   ـچندین هزار شاخه 

 کبوتر دارند؟چندین هزار بار،  

 ٭ 



 

 س�تی ی: هنوز شهر تماشا یتگف

 روشن تاریخ را هنوز های و گرته 

 کنند ی م  شلّیک

 تبریز  یکخا های از کوچه

 

 رفتی م  دیدم هنوز رهگذری

 از سنگری به سنگر دیگر 

 در گرد و خاک خاطره های

 امیرخیز! 
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 دشنام ماه مه 

 

 

 تواندی م آن

 شه یماللِ هم  کی تکرار

 درد باشد کی

 ی حتّ ا ی(و 

 ولگرد باشد) ییترانه 

   

 ام را ماه م�ه  یواژه ها  من 

 آن  یالبال در



 

 ا ی(

 پاره   چند ب یترک

 آن) یهجا  کی از

 ج�ست  خواهم

 

 کامال�  و

 روغن و زغال و زباله  در

 لیه و گازوئ دو دود و دو ن یبنز

 شست   خواهم

   

 وقت  آن

 آمد و در خواهم زد خواهم

 (نه با زبان خوش 
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 و با کلنگ و تبر   لیب  با 

 زد)  خواهم

 

 راس خودم ی شعر خو  

 خواهم نمود  پرتاب

 و کت   رهنیو پ   یو مو ی رو بر 

 تانیو کفش و عبا و قبا  ش یپشم و ر ا ی

 : یعنی(

 د یکه شما باش یی  افهیهر ق  در

 )بر سر و بر دست و پایتان  و  بر روی و موی

 ٭

 تواند  یم آن

 ) ید حتنباش ا ی(و باشد



 

 درد کی

 که ا ی

 ولگرد  ییترانه 

   

 اما 

 و شعار من  شعر 

 : می(بهتر بگو

 کار من)    کیتکن

   ریتصو ا یشکل، فرم، و�   م یبی ب

 ی حت

 ر یادبِ تعب  ت، یترب  ب،یترت 

 ار یاختی ب

 هر مدار)  رونِ ی (ب
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 کنند در آن، هرسالی م  ریی تغ

 ها بارماه،   نیا

 شما باز   یجاشود برا تا 

 یا�

 ـ  ف است یهرچه که تعر ـهرچه  رونِ ی ب

 ل یو تحل  هیتجز و  ی� سبرر نقد و   در

 ی(ا�

 ل) یهردمب م� در ه  یها  اعجوبه

 : ز گور دررفتگان

 !ها مردار 

   

 ن یترمبتذل یا

 ن یترمضحک



 

 کالن   ا یو  خرده 

 ا ی(

 ) ـ ن نه آنی نه ا  اصال�

 دار ها!  هیسرما 

 

 ١٩٨٨مه ماه 
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 دیگر ۀ مرثی 

 

 

 آی آی ببینید 

 را باز پرپر کردند  ی لگ

 و حکایت را باز

 از سر کردند

 

 آی آی بگریید 

 باز چیزی گفتند 



 

 مرا  های چشم  و�

 تر کردند 

 

 آی آی ببینید 

 یک نفر را باز کشتند 

 و همه را 

 خبر کردند 

 

 آی آی نشنوید 

 گفتند  ی غدرو

 و خودشان باور کردند 

 

 آی آی
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 راه ما را 

 هموار تر کردند! 

 

  



 

 

 

 باید آغاز کنیم ،ین بیی م  از همین نقطه که

 

 

 ،ی بین ی م  از همین نقطه که 

 باید آغاز کنیم 

 

 این فاجعه، بیرون بپریم ۀ باید از حلق

 باید این دایره را باز کنیم 
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 تکراری تلخ ۀ باید این قص 

 تا سحرگاه به پایان برسد

 

 باید امشب، شب آخر باشد

 صبح باید سر این کار به سامان برسد!

 

 است و بلنداگر بسته و تنگ  ، شب

 صبح ۀ  پشت این کنگره تا سین

 باید انداخت کمند 

 

 طرف آمد در زد طرف و آن باید از این 

 را کوبید ییه پشت هر پنجر 

 جا را سر زد همه



 

 

 جا را پر کرد باید آمد همه 

 بود   یش هر شراری ته هر آتش خامو

 دمان دامن زد های باید آن را به نفس 

 باید آن را گر کرد 

 

 و داد کشید  باید انبوه شد

 راها باید این پچ پچ و نجوا 

 از دهان ریخت و فریاد کشید!

 

 ی! آآآ :داد باید زد

 فردا باز است  درِ

 بشتابید که این 
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 ! آخرین آغاز است

 

 بایدعزم دیگر  

 تر دیگری دیگر 

 

 خاک خواهد شد و ریخت 

 پیش پامان مردم! 

 هرچه کاخ و قلعه 

 هرچه برج و بارو 

 هر حصار و سنگر 

 ٭ ٭ ٭ 

 بعد از این، پنجره را رو به سحر باز کنیم 

 از افق تا به افق 



 

 پرواز کنیم   رِآسمان را پ� 

 

 متحد، همصف و همرزم، سراپا هشیار 

 ی بین ی م  از همین نقطه که 

 باید آغاز کنیم! 
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 دویدم آی دویدم آی دویدم

 

 

 دویدم آی دویدم آی دویدم 

 دویدم آی دویدم آی دویدم 

 

 ن توی قص�ه گی م  که ی هبه اون کو

 رسیدم آی رسیدم آی رسیدم 

 



 

 سراغ اون دو خاتونو گرفتم

 رو شنیدم ها اسم شما  یلو

 

 گرفتم اسمتونو توی منقار

 پر پرواز در آوردم پریدم 

 

 پریدم آی پریدم آی پریدم 

 به سیمرغ سر قله رسیدم 

 

 بِهِش اسم شما رو تا که دادم 

 هو غیر یه قطره خون ندیدمی
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 ا گمونم شد ام  یچ دونم ی من

 خودم بودم که از بالش چکیدم 

 

 چکیدم آی چکیدم آی چکیدم 

 دیدم تو دشت خوابای سپیدم 

 

 اومدی م  بادی که   ی�طشدم قا 

 خودم رو از سر یه شاخه چیدم 

 

 بگیرین! دادمش دست شما ها 

 که فانوسش کنین تو راه فردا! 

 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 



 

با    ،یستوسط محمد تقدها  این شعر که برای ترانه سروده شده بود، بعد   ٭

 آهنگ و تنظیم محمد شمس خوانده شد. 
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 همیشه انسان، تنها نیست  یهگا

 

 

 همیشه انسان تنهاست  یهگا 

 انسان تنها نیست  ی هاما همیشه گا 

 

 س�ت کشداریۀ  همیشه لحظ یهگا 

 کشداریۀ همیشه لحظ ی ن(یع

 همیشه است)  یهگا 

 بین خأل 



 

 که هیچ چیز غیر همیشه 

 در هیچ جای آن

 کند انسانی م  حس

 پیدا نیست 

 

 اما 

 افتدی م پرواز شاپرک (مثال�) گاه اتفاق

 ابتدا ی ب

 انتها ی ب

 (مثل زمان 

 ضمن زمین 

 هوا)  ی لروی و

 است که باید  ییه خط شکست
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 دنبال کرد و خواند

 و خویش را 

 بیرون کشاند 

 

 آن وقت: 

 رفت رفت و 

 و گل کرد 

 

 (یعنی: 

 آغوش گشت و� پیشاپیش 

 ماند) ینآمددر انتظار 

 

 ییبهانه  یهگا 



 

 بیرون لحظه

 ـ کشدار ۀ لحظ ـ

 اصال� همیشه نیست: 

 دشت است و 

 آفتاب و 

 شکفتن. 

 

 از سطح و حجم 

 خارج شدن

 ی حس

 خورده رامهمیز 

 گفتن! 
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 نما مرگ راه

 

 

 در پیچ کوچه ایستاد و نپیچید

 به نپیچیدنگشود رو   یهرا

 

 و رفت و رفت 

 رفت تا وسط دیدن 

 

 با او بلوغ حس� تماشا 



 

 در ما عبور شد

 هر نقطه، ابتدای ظهور و 

 هر ابتدا

 عین حضور شد 

 

 م و اعتکاف درختان یت رف

 ریخت سایه روی تن ما ی م

 و کشف ابر 

 ف راـشست گرد و خاک تکاث ی م

 پیرهن ما های از لحظه

 ٭ 

 آمدی م  ناگاه چید باد که

 او را
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 راه. های از شاخه

 و پخش کرد 

 در وسعت نگاه 

 

 پس 

 مغشوش ۀ  در همهمای منظر 

 از خویش تا به خویش سفر کردیم 

 

 یعنی: 

 تمام راه  ، بی او

 خطر کردیم 

  



 

 

 

 آید هر روز ی م یکآنجا ی

 

 

 آید هر روز ی م  یکآنجا ی

 کشد انگار ی م  و انتظار

 چیزی نیامده 

 اما گذشته را 

 

 مشتش هنوز 

 همیشه) مثل (
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 مشتش هنوز 

 چرخد ی م توی هوا

 گنگ های و حرف 

 را  یم وو نامفه

 کند ی م  ترسیم

 

 صد بار گفته ام که بگویم با او : 

 «بیهوده است، برو! برگرد!» 

 اما همیشه او 

 آن که هیچ وقت بداند خودی ب

 من را ۀ خوردایمان زخم

 کند!ی م  ترمیم 

 



 

 آید هر روز ی م  یکآنجا ی

 رود و ی م  چارپایهو روی 

 زندی م داد

 

 ی یکآنجا 

 چه دلنشین  ی شنق

 ـ افسوس!  ـ

 زند ی م  بر باد

   

   ١٣٩٣خرداد 
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 گل مرداب 

 

 

 ی ییک شب، ستاره 

 آمد نشست در دل مرداب.

 آشفته شد 

 در بستر منز�ه پاکان شهر 

 خواب.

 

 :  ـ سر به گوش هم آورده   ـگفتند 



 

 «آلود کهکشان».

 نیزار ندید که    ی ساما ک

 گل کرد ناگهان.

 

 (غیر از من و تو ا�ی ی ی!

 ای رهگذر� نجابتِ 

 شبگردِ 

  مهربان!)
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 شماره یبهای یگاز دلتن

 (طرح) 

 

 

 دو کفتر سفید 

 بر روی بام. 

 غروب ۀ  در پهن

 فامخورشیدِ سرخ 

 

 در کوچه 



 

 پشت در 

 تندهای با گام 

 یک رهگذر

 

 صد پنجره 

 دو دو به سوی هم 

 تلخ و عبوس 

 روی هم بسته به 

 

 ی لیک میز وصند

 یک کاغذ سفید. 

 شکسته و   یض بغ

 خودکارِ ناپدید
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 آنجا 

 در الی خاطرات 

 تصویر تو

 مغشوش و مات

 

 اینجا 

 در پیش روی من 

 یک روح در به در 

 بیرونِ قابِ تن 

 

 ١٣٩٢آبان  ١۴

  



 

 

 هفتم ۀ شماری باشراق 

 

 

 پیدا شدم آیا؟  ، من در تمام خویش

 یا آینه

 من بود؟ ۀ  همیشکوچکتر از ،آن بار

 

 ت آینه از من س�دیدم که پر شدَه 

 و من هنوز 

 بیرون هرچه زاویه و سطح 

 شوم ی م  لبریز، گمشده های از حجم
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 از امتداد آینه تا امتداد من 

 چیزی شبیه یک شبح خیس 

  گریزیدنبال سرپناه�

 گشت. ی م

 

 و بعد، من 

 دنبال خود روان 

 رفتم ی م  گمشدههای با حجم 

 

 نمود ی م  عجیب(قدری 

 بود)   یلو

 



 

 شد  یلتصویر من ترنّم سیا 

 ها.تر از مجال هجا بیرون 

 او را   شنیدمی م  (من 

 اما)

 

 آنگاه:

 برند و ی م  دیدم که آفتاب و باد، مرا 

 آرندی م

 امانت دریا را  ها و ابر 

 از آسمان آینه 

 بارند!ی م  بر روی خاک
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 موقّت های در وقت 

 

 

 ی نکردنباور های باد

 موقّت های در وقت 

 امالح خشک را 

 کنند ی م  تبخیر 

 

 ها یهما 

 موقّت های در وقت یهشوند گا ی م  انبوه 



 

 و از عدالت صیادان 

 کنندی م تقدیر

 

 مردان خوشباور

 موقّت های در وقت 

 خیس های با ماسه 

 امواج را

 کنند ی م  تطهیر

 

 و زنان مغموم 

 آه آه! 

 و زنان مغموم 

 موقّت های در وقت 
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 خورده را ساعاتِ زنگ 

 کنندی م  تعمیر

 

 موقّت های در وقت 

 اشیاء، روی هم 

 یک طورِ ناموقّت 

 کنند ی م تأثیر

 

 موقّت های در وقت 

 ـ ؟یدانی م ـ

 آیندیم  یک عدّه، زودتر از موعد 



 

 یک عدّه هم 

 کنند! ی م  تأخیر
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 در رثای ساعدی

 

 

 که دیروز بارید  یفبر 

 نَشُدِه است هنوز، آب 

 

 مثل چند روز دیگر، خیسم

 یا مثل فردا 

 همین حاال.  یتو ح 

 



 

 ایستند ی م  ها به احترامت ر الشخو

 دارندی م  و کاله، از سر بر 

 

 س�ت ی بسکوت، چیز خو 

 یک دقیقه نه. یک مقدار نامعلوم. 

 به مقداری که هنوز زنده ای.

 و یک دقیقه، بعد از آن. 

 

 ایستند ی م  به احترامت  ها ر الشخو

 دارندی مر بو کاله، از سر  

 

 ! تو شیرینگوشت بودی دکتر

 ی کی عینها ر الشخو
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 آبجو های و تمساح

 دانند این را. ی م خوب

 هم این روزها ی بقطهای (خرس 

 شودی م  پیدایشان

 دهم)ی م  قول ـ

 

 .فرو ریخته باشد  ،ی فشاید سق

 .یا دیواری

 . ینزمستا  ییه و یا شاخ

 دانم.  یمن

 

 ام�ا 

 کنم ی م  حس



 

 قبل از هنوز، خیسم 

 که روز مرگ تو بارید  یف و بر

 آب نشده است 

 

 ١٣۶۴ آذر ٣

 فردای مرگ ساعدی 
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 نگاه

 

 

 . آیدی م

 تردید ۀ از خلوت شبان

 روشن  با دست هایش

 

 کنم ی م  نگاه

 شود در من ی م  و صبح

 

  



 

 

 

 طی�اره

 

 

 رفتی مگرفت و�  ی ماوج  طی�اره

 بادبادک من   یرو اره،ی�ط

 د یش کی م خط

 

 مثل بادبادک من   ارهی�ط

 مانْدی مانتظار باد ن در
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 هوا را شکستی م  ارهی�ط

 گذشت ی م  ارهی�ط

 د یپری م  ارهی�ط

 

 بادبادک من را  ۇ  گذشتی م  ارهی�ط

 گذاشتی م جا 

 

 تکّه� حس� من  کی

 هنوز  اما 

 انتظار باد  در

 داشت!  دنباله

  



 

 

 

 گزارش 

 

 

 . دوید ی سک

 . کج شد یندازباله

 .پرید ی غمر 

 

 و کوچه 

 .خواب طوفان دید

  



 

295 

 

 

 تق�ّا 

 

 

 باز

 مغرور  ی عاین عنکبوت مد 

 امانی بیکریز و  

 سرگرم کار تار تنیدن 

 بر گرد آسمان!

  



 

 

 

 ستاره یا خورشید؟ 

 

 

 که دیگر نیست  ییستاره 

 به خورشید پیوست 

 و هست 

 

 خورشید هم 

 از این به بعد

  دیگر، ستاره است!



 

297 

 

 

 شبانه

 

 

 بر دامن ستاره نشان شب

 بیداری بزرگ جهان را نگاه کن: 

 انگار هر ستاره تو را 

 کند ی م آواز

 م�ظلَم شب راهای که راه  یت وق

 روشن خود های با دست 

  کندی م  باز



 

 

 

 غربت ۀ تران

 

 

 شب مهتابیتو دوس دارم و رو پشت بونو 

 نم� بارونو هوای ابریتو دوس دارم و نم� 

 

 درشتت رو بگیرم تو دسم دوس دارم ماه 

 ت برسم بذارم به ستاره  یلدو تا صند
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 رو واکنم ها دوس دارم دم سحر پنجره

 توی سایه روشن هوا تو رو نیگا کنم 

 

 دوس دارم خانوم بزرگو سر حوض دسنماز

 پیچه باز ی م  آواز خروسا همه جا  یت وق

 

 تاول توی شالیزارو دوس دارم های پا 

 س دارم و کارو دۀ بسته دستای خستپینه 

 

 درهمتوۀ  شدگندم خم های خوشه 

 رنج و راحت، غم و شادی� و زیاد و کمتو 

 



 

 ات آواز بخونم هسکوچهپدوس دارم تو کوچه 

 آفتابت بره باز تو جونم  ی مردوس دارم گ 

 

 فو�اره بشم تو میدوناتۀ دوس دارم گرت 

 گیمو بپاشم رو شبای چراغوناتدزن

 

 چراغون بکنن بگو سر تاسر خاکت رو 

 بگو که شباتو باز ستاره بارون بکنن 

 

 رسمی م  بگو دروازه رو واکنن که از را

 شده با نفسم   یطعطر خاک توئه که قا 
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 خورشیدته این تو مشت من  ی ت گل بارو

 تاریخته این رو پشت من  ه�کوله بار هم

 

 موج عم�انه و خون خزره توی تنم 

 وطن من! وطن من! وطنم!

  



 

 

 

 دیدار

 

 

 سرد های سال در 

 تحقیر بود آنچه در اینجا بود

 

 اندیمخپاهات ز

 ای آمده دوباره! 

 س�ت؟ ه بر تو چه رفت
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 بیرون 

 در چارچوب فاجعه 

  سرما بود 



 

 

 

 روز شبانه

 

 

 ... تاککیت 

 ... تاککیت 

 

 ه یثان  هر

 نفر بر خاک کی

 

 ... تاککیت 
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 ... تاککیت 

 

 خوردۀر یت  م�یتقو

 چاکتن

 

  



 

 

 

 منظومه ها

 

 

 عاشق های منظومه 

 ! بیداری ب آفتا های با قلب 

 هاای ذر�ه 

 الکترون 

 پروتون  

 ها! نوترون  

 آری زبان علم، شما را 
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 ست اَ تصویر کرده 

 اما 

 عشق است   یف تنها، بیان فلس

 آنچه در آن 

 با هیأت جدید شما، هیأت جهان

  ست! اَتغییر کرده 



 

 

 

 یلساح

 

 

 نگاه کن: 

 پرد ی م  ییه پرند

 

 گوش کن: 

 دریا

 برد ی م  ییه را به صخر یجمو
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 ـ  ی تافق نیس 

 پرنده باش:  

 در امتداد ییه واقع

 

 ـ  یت دریا نیس

 صخره باش:  

 در باد  یگدرن

 

  



 

 

 

 مرثیه 

 

 

 بغض بزرگ غصه گلو را گرفته است 

 خویشتن ی ب

 امشب حماسه، مرثیه خواهد شد 

 بال زده بر خاک!ای خویش� بال

 

 بیهوده است! 

 مرا داغ کرده استهای که چشم  یمشخ
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 خواهد چکید

 سرد 

 

 امشب 

 هایِ نعره هایبا 

 چه باید کرد؟ 

 

١٣۶٠  



 

 

 

 پیشوا

 

 

 همین که باز در رؤیا 

 رو سوی خلق 

 ـ دادی م  دست تکان

 کوبید ی م طوفان به پشت پنجره 

 و واقعیت بیداری را

 داد! ی م  به او نشان
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 چیستان

 

 

 گرمای سرد آفتاب 

 آمدی م  فاجعهاز فصل زرد  

 را  یگ و اضطراب بزر

 بر شهر 

 پاشیده بود 

 

 ـ  ها گریست در طول کوچهی م  مردی که



 

 جوان راهای مرگ شکوفه 

 بر داربست سرخ سحرگاه دیده بود 

 

 گرمای سرد آفتاب 

 آمدی م  از فصل زرد فاجعه

 غم داشت  ی کو بوی خا 

 

 دستان مرد 

 کاری) ی ل(مرد زخمخورده و

 یک چیز 

 کم داشت! 

 

١٣۵٠  
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 یکسته شپر کفتر 

 (ترانه) 

 

 

 هیزما نم کشیدن 

 تنورو آب گرفته 

 

 گرد و غبار، یه وجب 

 رو آسیاب گرفته 

 



 

 تموم خرمنا رو 

 باد برده دسته دسته 

 

 برف تموم عالم 

 رو پشت بون نشسته 

 

 شیکسته!کفتر پر 

 شیکسته!کفتر پر 

 ٭ 

 نیگام نکن اینجوری 

 شه ی من خوام بیام،  یم
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 هامی گ کفشای بچ�

 شهی م ن دیگه به پام 

 

 سارا پریدن همه

 یا یخ زدند و مردن 

 

 آش سردو ۀ کاس

 سگای گشنه بردن 

 

 خانوم دوباره ی تمش 

 رفته عدس بگیره 

 



 

 گندم و شادونه یا 

 که هس بگیره  ی چهر

 

 آقا س�داما آقا 

 دیگه دکونو بسته 

 

 یکسته!شپر کفتر  

 یکسته!شپر کفتر  

 ٭ 

 ر و کمون خورشید یت 

 توی دستش یخ زده 
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 ببین: هنوزم   یلو

 از رو نرفته، هستش! 

 ٭ 

 هف رنگ آسمونو 

 آرمی م  تو دفترم 

 

 کشم ی م یه مزرعه 

 کارمی م  بخوام  ی چهر

 

 هر قَدِه خرمن بشه 

 سهم تو و من بشه 

 



 

 سهم منم مال تو

 امسال توۀ لقم

 

 هزار تا مزرعه باز 

 دسته را  مواسه هنوز  

 

 شیکسته!کفتر پر 

  شیکسته!کفتر پر 
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 حماسه 

 

 

 گفتند:

 «این: مرگ 

 » یآن: زندگ 

 

 و بعد

 لنگدن گ

 کشیده شد



 

 

 : یتگف

 «نه!

 هیچ وقت!» 

 

 گفتند:

 «حیف تو!

 بچه نباش» 

 

 و بعد

 ات نشانه شد سینه 

 

 : یتگف
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 «نه!

 هیچ وقت!» 

 

 گفتند:

 «این فرصت 

 آخرین است» 

 

 و بعد

 از یک شمرده شد 

 

 : یتگف

 «نه!

 هیچ وقت!» 



 

 

 گفتند:

 «... سه 

 آتش!» 

 

 و بعد

 ماشه 

 چکانده شد 
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 طرح

 

 

 شب: 

 پارههای تکّه

 

 آسمان:

 جا به جا ستاره 

 



 

 و باد و من: 

  آواره!  ی لدو کو
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 بعد از دیدار 

 

 

 ف کم شدـیک ساعت از تکاث 

 ی ل؛ ویترف

 ف کم شدـیک ساعت از تکاث 

 

 کنم رقیق شدم آنقدری م  حس

 حاال توانمی م  که

 باران شوم  



 

 ببارم گرم� و گرم� 

 توهای از چشم 

  خود را!
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 حاصلیبهای در فصل 

 

 

 حاصلی بهای در فصل 

 آمد و چیزی رای م  باران هنوز هم

 جوییدی م

 

 بود   ییهنه ولولها در خاک

 رویید یم  زد و ی م  جوانه ییه نه دان

 



 

 انسانِ بعدتر، اما 

 شدی م  رنگین کمان روشن خود

 ناپیدا راۀ  و دشت پر شکوف

 خود  یت خاطرات آدر 

 ویید بی م
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 آوار باد 

 

 

 آوار باد 

 .دادی م  بوی خبر 

 وزید بادی م  و

 

 شب را 

 شبگرد ۀ  پرند

 گم کرده بود 



 

 

 را باد  یگ شاید که حس� گمشد

 ابر های با تکّه

 آورده بود 

 

 ذهن هوا 

 پ�ر شد و پ�ر چکید

 ـ  تر نِاز آسما 

 در آن یگ که حس� گمشد یت وق

 ی ی تا آشیانه 

 ـ ویران ـ 

 کشید پر 
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 پرسمت، بگو!   یم

 ؟ ماه� دوباره کو

 رگبار رهگذر! 

  



 

 

 

 گاه نآ پس

 

 

 اه نگپس آ

 آسمان بارید

 

 پس آنگاه 

 زمین شکافت 

 

 گاه نپس آ
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 ن ی تنخس ۀ  ساق

 به آفتاب پیوست 

 

 اه ... گپس آن

 آه!

  آه!



 

 

 

 فرجام 

 

 

 این راه ناتمام� سراسر خار 

 ما را به صبح واقعه خواهد کشید 

 دار) (صبح 

 

 شب 

 در میان بستر طوفان

 سنگ� چه غوغاست! سنگ� بر سنگ� 
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 حکایت باران و ها با باد 

 جاریِ

 فرداست! 

  



 

 

 

 غریبانه

 

 

 هر شب 

 ور ما شعله های پندار 

 ی بارانهای در باد 

 شدند ی م تکرار

 و همچنان 

 روشن بودند 
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 اما 

 افسوس! 

 ما در تراکم خود 

 شدیمی م  گم

 کردی م ن و هیچ کس سراغ 

  هیچ کس را 



 

 

 

 باید رفت 

 (ترانه) 

 

 

 میان خون باید رفت   یهگر مرد ر

 از پای فتاده سرنگون باید رفت 

 تو پای به راه در نه و هیچ مپرس 

 خود، راه بگویدت که چون باید رفت 

 عطار  

 

 عطش ز آب بردار و بیا ه�  یک کوز

 یک شعله ز آفتاب بردار و بیا 



 

341 

 

 آتش شو و خود مذاب بردار و بیا 

 ویران شو و تن خراب بردار و بیا 

 

 میان خون باید رفت   ،ی ه«گر مرد ر

 میان خون باید رفت»  ، یه گر مرد ر

 ٭ 

 به سنگر سنگر  تا از سنگ به سنگ 

 تندر از رعد به رعد تا به تندر

 

 از روز به روز، شب به شب، شب به سحر 

 در دل همه� مهر و پشت� زخم خنجر 

 



 

 «از پای فتاده سرنگون باید رفت 

 از پای فتاده سرنگون باید رفت» 

 ٭ 

 با من تو مگو «چرا؟»، «چرا » هست این راه 

 با من تو مگو «کجا؟»، «کجا» هست این راه 

 

 هست این راه ها پیدای نهان ز دیده 

 این راه، ز خاک تا خدا هست این راه 

 

 «تو پای به راه در نه و هیچ مپرس 

 خود، راه بگویدت که چون باید رفت» 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
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و با آهنگ و تنظیم محمد شمس،    ،یساین ترانه، با صدای محمد تقد   ٭

  اجرا شده است. 



 

 

 

 گزارش آن نیرنگ 

 

 

 بود  ی نعقال   دقیقه،

 و من توان تعقّل نداشتم دیگر

 

 پس 

 س�ب�ق عطفِ به ما 

 (خورشیدِ روز پیش) کردم و گفتم: 

 کنم ی م  در باز
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 آید از در ی م و آفتاب

 ) .سر اتاق، پنجره بود اما (سر تا 

 

 سر تا سر اتاق، پنجره بود، اما: 

 هر پنجره 

 یک قاب عکس بود فقط تنها 

 

 صاف های چون سطح خیس ثانیه 

 ٭ لغزند بود  

 تا لمس دستگیره 

 چندین هزار سال دویدم 

 

 شدم ی من خسته 



 

 اشی بش آفتا کزیرا حیاط و سینه 

 (دیروز، وقت ظهر) 

 شدی م  ت حرکت و�در من هنوز ق

 مخصوصاً این که 

 اما)  ی ل(هرچند سخت و

 ذهنم از انحنای تردید

 شدی م  اینطور بود که راحت

 

 القصه 

 بعد از چندین هزار سال

 در باز شد. 

 . رفتم حیاط 

 س�ته دیدم که آفتاب، پرید
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 و هر چه سبز بود را 

 س�تدرشکه چریده ی ب یابوی 

 

 گفتند ساکنان دیگر خانه: 

 امروز، پیشوا 

 معرکه بر نطع 

 را ی یخورشید تازه 

 س�ت دیده

 

 و هفت هفته، 

 (و بعد از آن: 

 دیگر دوباره باز)ۀ هر هفت هفته، هفت هفت 

 بود   ی نچراغا 



 

 

 ای یار!

 ای یار!

 

 تمامها این

 بود!  ی نعقال ۀ  در دقیق

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

 من گریه کرده بودم   ٭

 که کشف شد بر من   یتوق

 در ذهن برده دار آن ها

 برده بودم من نیز  

 

 ١٣۶٧اسفند  ٩
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 یک کشف ساده 

 

 

 بدوید بدوید! 

 بدوید بدوید! 

 

 چه خبر است؟ چه خبر است؟  ـ[

 بدوید بدوید!]  ـ

 

 بیایید بیایید!



 

 بیایید بیایید!

 

 چه خبر است؟ چه خبر است؟  ـ[

 بیایید بیایید!]  ـ

 

 ببینید ببینید! 

 ببینید ببینید! 

 

 چه خبر است؟ چه خبر است؟  ـ[

 ببینید ببینید!]  ـ

 

 ببینید ببینید: 

 آن باال هست، یک خورشید
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 یک خورشید!

 

 بدوید بدوید! 

 بیایید بیایید!

 

  



 

 

 

 ی خمچریک ز

 

 

 قوقو! 

 قوقو! 

 

 کبوتر عاشق 

 چرخیدی م  بر گرد خویش

 

 ! عوعو
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 ! عوعو

 

 ی سگ شکارچ

 ها در خاک

 کشید ی م  بو

 

 چک!چک

 چک!چک

 

 خورشید 

 بام از پشت 

 چکیدی م

  



 

 

 

 حرکت از این بیش شتابان کنیم 

 

 

 حرکت از این بیش شتابان کنیم 

 ولوله در ولوله باران کنیم 

 

 جنگل و شهر و ده و کوه و کمر 

 از نفس خویش شکوفان کنیم 
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 ی هر گل که تو پرپر کنۀ دان

 باز بکاریم و دوچندان کنیم

 

 پای بکوبیم و برآریم دست 

 زنان ترک سر و جان کنیم خنده 

 

 قریب   یعروشن از ایمان به طلو 

 اعدام، چراغان کنیم ۀ چوب

 

 دل چو به پیمان خدا داده ایم

 سر گرو حرمت پیمان کنیم

 



 

 کنیم ی م  که چه ما   ینتا تو بدا

 نکنید، آن کنیم!   یتهرچه تو گف 

 

 آتش پنهان درون را برون 

 از دل خاکستر ایران کنیم 

 

 این آتش و شعله بگیریم از 

 مشعل تاریخ، فروزان کنیم

 

 دگر  ی یباز بسازیم بنا 

 ای هرچه تو ویران کنیم ساخته 
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 ایم خواب و خیال خوشت آشفته 

 بیش، از این نیز پریشان کنیم 

 

 شنوی؟ این تپش طبل ماست   یم

 باش و ببین تا که چه طوفان کنیم 

 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

، این ترانه با  ١٣٨٠، در آذرماه  یبه هنگام اوج گیری جنبش دانشجوی  ٭

 ، و با آهنگ و تنظیم محمد شمس، اجرا شد. اقبالی  صدای داریوش

  



 

 

 

 م یبرپا کن یگر یوقت آن شد انقالب د

 

 

 م یکن   برپا  یگر یوقت آن شد انقالب د

 م یکن  کجا یکرد را بگذار تا   دیبا  آنچه

 

 کفن دزدان شوم  نی پاک باد از ا ،ایران خاک

 م یرا وا کن ا یو زر و زور و ر  ری تزو مشت
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 به بند  رانِی ش  یاز پا  میها را ب�گسل  بند

 ! میرا گرفته، بندشان بر پا کن بندسازان

 

 ش ی کنند امروز با دستان خو یم خود را  گور

 ! میفردا کن  نی را سرنگون در آن، هم شانجمله�

 

 سر؟ سر کجاست؟  چه دارد به دل؟ م یب  ده یسربر

 م؟ یپروا کن   چون، مرگ از   دمان؟یچه ترسان از

 

 دیو دشنه، نجوا کرده ا غ یها را گر به ت  نعره

 ! میما، ما نعره، از نجوا کن   میسازاننعره 

 



 

 ن ی، بعد از ا» بلوا و فتنه« از  د یترس ی مکه چون

 ! میصد فتنه، صد بلوا کن  ،در هرکجا  هرکجا 

 

 ی آوارگ  ،ی و فقر و فحشا، خودکش ادیاعت 

 ؟: مینه! چه را امضا کن   ن،یما نبود ا سرنوشت 

 

 و بعد میسازیم هاتان را به سر، آوار کاخ

 ! میها طومارتان را تا کن خاک انیم  در

 

 رو بر آسمان دیپاش ی م  ثمر، شب خاکی ب

 م یکن  دایستاره تا ستاره، راه را پ  از
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 ننگ شماست محو مطلق ـ ـتنها راه  ـ راه

 ! میکن  ا یتا پاک از تن دن  ـباش   ـرا  ننگتان

 

  



 

 !دیبر طبل طوفان، بکوب دیبکوب

 سرود) (ترانه 

 

 

 آرام و رام  اندده یها خواب موج

 افتاده است  نوااز ، طوفان طبل

 دی.امم

 

 ! دیبر طبل طوفان، بکوب  دیبکوب 

 ! دیبکوب  دانیشه   ادینام خدا و به   به

 

 بر طبل توفنده� طوفان  دیبکوب 

 انسان زمان در گذرگاه فراز
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 ! دیبر طبل طوفان، بکوب  دیبکوب 

 ! دیبر طبل طوفان، بکوب  دیبکوب 

 ٭ 

 کوه و به جنگل، به دشت و به صحرا به

 ا یدر شی امواج سررفته از خو به

 

 به ماه و ستاره  ، مهر فروزان  به

 ـ ابر و به باران، به هر که به هر جا  به

 

 . د� �بگ� ما را،  د ��بگ� ما را،  د �� بگ� 

 د ��بگ� ها را ما قصه که ما قصه هستیم، 

 



 

 ! د� �بگ� ها را بگویید ما قصه 

 ! د �� بگ� ها را ما قصهد �� بگ� 

 ٭

 گام ما را ن ی زم یخاطر سپار ا به

 زمان نام ما را یخاطر سپار ا به

 

 آسمان نۀی بر س  سی ! بنوتو

 امانی بشعلۀ   ی ا شعله

 آغاز ما صبح انجام ما را شام

 

 گام ما را ن ی زم یخاطر سپار ا به

 !زمان نام ما را یخاطر سپار ا به
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 ٭

 ی یراس�ظلمت و شب ن یپشت ا پس 

 ی یروشنا  نْآسما  ک ی س�تنهانَ

 

 پرده ها را  اینبدر�ید طوفان  به 

 ییرها ز ظلمت  آسمان را دیده

 ٭

 ! دیبر طبل طوفان، بکوب  دیبکوب 

 ! دیبکوب  دانیشه   ادینام خدا و به   به

 

 طوفان ه� بر طبل توفند  دیبکوب 

 زمان در گذرگاه انسان فراز



 

 

 ! دیبر طبل طوفان، بکوب  دیبکوب 

 ! دیبر طبل طوفان، بکوب  دیبکوب 
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 یادداشت 

 

 

 مرجان 

 صدف 

 یهما 

 

 گنجشک 

 سهره 

 ی هکبوتر چا 



 

 

 گوزن

 آهو

 ه ر� ب

 

 کوه 

 دشت 

 هر�د

 

 برکه 

 مهتاب 

 ستاره 
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 نسیم 

 باد

 پاره ابر پاره 

 

 کاج

 سرو 

 بید 

 

 بنفشه 

 نیلوفر 

 یاس سفید 

 

 همه زیبا هستند



 

 هم مال امروز 

 هم مال فردا هستند 

 

 ی یگوی م  که شعر  یت وق

 : باشدنرفته یادت 

 همها نای

 هستند!ها جزء سوژه 
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 عاشقانه 

 

 

 ! از من سئوال کن

 هرچند من 

 ـ ی ظلحا دهم به  ی مپاسخ ن

 .اما  ی لمن سئوال کن تو و از

 . باستیسئوال کردن تو ز  شکل

 



 

 تو  از من ین کی م سئوال   یت وق

 کنم جواب تو و من  ی محس  

 ماست! 
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 به شما 

 

 

 ها د بر تن صخره یت آزمون استقام

 ها رازید در دل صدف 

 

 مهتاب 

 شود ی م  در شما متالطم

 جوشدی م  و آفتاب در شما 

 



 

 برند یم  خود پرندگان، شما را با 

 رسیده های نارس آشیانههای تا در بال

 فردای پرواز شوید

 

 دریا در دریا، موج

 پرواز در پرواز، فردا

 

 !اینید شما 

 !اینید شما 

  



 

375 

 

 

 رهایی

 

 

 پرنده اومد بپره، قفس جلوش بود 

 یه گربه سیاهه هم 

 اون پ�ش بود 

 

 خودش رو گذاشت جا 

 ها رد شد از میله 

 



 

 رفت و رفت و رفت 

 ها! اون باال باال باال 
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 قصه 

 

 

 یهو هوا سیا شد

 ی کیه گرد و خا 

 یهو به پا شد 

 

 یه غول گنده 

 اومد جلو 

 جلو



 

 جلو

 

 فوتش کردیم 

 شدش ولو! 
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 اما هنوز

 

 

 اما هنوز ... 

 س�تی شکفتن ی زیچ

 

 من مپرس  از

 ن ی بب بوکن، 

 



 

 بزرگ ما  راز

 !س�تی هم نگفتن با 
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 ر بادـرپـپهای عروس حجله 

 

 

 ر باد!ـرپـپهای عروس حجله 

 !ی اقاقر پ�گل خاموش دشت  

 

 گنجیشک عاشق  ی مخگلوی ز

 ! یتو آوازی که نصفش مونده باق

 



 

 پرستوی پریده برنگشته 

 دیگه هیچ وخ سراغ آشیونه!

 

 یلغروب ساکت غمگین خا 

 بهونه! ی بواسه� گریه یه بغض  

 

 رفتی م  خوند وی م  اسم تو رو  یکی

 بارونخیس  های توی پسکوچه 

 

 میون خرمنای زرد و تازه

 کاروناللههای کنار کومه 
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 یه خشم� سرکشیده توی جونش 

 یه زنبیل� پر از زیتون تو دستاش 

 

 تمنا واسه� رفتن یه قلب پر 

 نفس داش ر� پ�واسه� موندن یه سینه�  

 

 شناسن ی م  تو رو تو شالیزارا

 نشسته زنای تا کمر تو گل

 

 شناسن ی م تو رو پاهای تاول

 بستهپینه تو رو دستای پینه 

 



 

 بافن ی م  یلتو رو توی گل قا 

 ی با انگشتای سرد استخون 

 

 تنگ و تاریک های میون دخمه

 ی ن جووی بتموم دخترای  

 

 ی بیه شب از این شبای سرد سر 

 یه روزی از همین روزای سنگین 

 

 یه ساعت مونده تا اون وقت موعود 

 یه لحظه مونده تا دنیای رنگین 
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 کنم من ی م  رو اون شعر آخرتو 

 که باید آخرش یه روز بسازم 

 

 کنم من ی م  تو رو اون برگ آخر 

 که باید زندگیمو باش ببازم 

 

 ر باد!ـرپـپهای عروس حجله 

 رفت و اسمت رو به من داد ی م  یکی

 

 رم دنبال اون ای مادر عشق!  یم

 کنم من   تو رو از رد� پاش پیدا

 



 

 مو مرهم بذارم پر شیکسته 

 کنم من  مو باز وابسته  نا ده

 

 پس هر پنجره تو رو بخونم

 سکونو بشکنم خواب و سکوتو

 

 ی انگار دوباره آی م  ی یببین: تو

 روتو!بهکن رو  ببین منو: نیگا 

 

 ر بادـرپـپهای عروس حجله 

 !یاقاق ی بگل خاموش دشت  
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 گیره ی م یه روز گنجیشک عاشق پر 

 ! یصداشو میذاره تو کوچه باق

 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

ترانه، با صدای جانان، و با آهنگ و تنظیم محمد شمس، اجرا شده  این   ٭

 است. 

 

  



 

 

 

 شبانه

 

 

 . شب بود

 . کشیدی م  زوزه یلشغا 

 . شب بود

 

 . پریدی م  ییپره شب 

 . شب بود
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 . رسیدی م رهگذری به رهگذری 

 . شب بود

 

 . دمیدی م  یینجوا

 . شب بود

 

 .چکیدی م  ی حصب

 . شب بود

 

 بود شب  



 

 و تمام شهر 

 . لبالب بود

 

  . شب بود
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 یبه همزبان

 

 

 نه! 

 ـ  صخره، تنها نیست

 که موج هست  یت وق

 باد هست  

 پرنده هست.  

 

 باید زبان موج را



 

 باید زبان باد را 

 و زبان پرنده را دانست! 
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 شبانه

 

 

 آیدی م صدای آب

 صدای ریختن� بر خاک

 

 راها شبانه گل 

 آب خواهیم داد 

 

 نجواهای شبانه در کوچه 



 

 خواهیم گشت 

 

 شبانه شاخ و برگ درختان را

 خواهیم شست 

 

 شبانه 

 خواهیم ر�ست 
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 » شود؟ی م ییه چگونه مبارزه، تود «

 

 

 اول وضو گرفت

 سرخ شهادت.های در آب

 پس 

 عشق های با گام 

 سپیده دمان رفت  معبدتا 

 

 سپیده دمان، خورشید   معبددر 

 را دیددر خون تپیده پیکر او 



 

 

 درنگ کرد به حرمت. یتلخ

 آنگاه

 زده بر خاک یخ

 تابید!

 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

نوشته شده    هااو در همان حال و هو   ،بود  پنجاه ۀ  اوایل ده  این شعر، مال  ٭

  .بود
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 غزل شب خبر 

 

 

 که امشب بر آسمان زده اَست؟ س�ت سرخی� چه 

 ران زده اَست؟ کی بشرار شعله، چرا سر به  

 

 خیزانگفته اند مگر با ستاره، شب چه 

 ؟ که گر گرفته و بر جان کهکشان زده اَست

 



 

 تن من است که داغ است یا شب تبدار؟

 ؟ اَستکه بر خواب شبروان زده  س�تی شچه آت 

 

 خاک؟ ۀ نشسته شبنم خونین چرا به سین

 ؟ اَست چکان زده به خاک تشنه، چه کس بالِ خون

 

 د؟ نَخوای م شبخوان به مویهۀ  چرا پرند

 ؟ اَستکدام دست تطاول بر آشیان زده 

 

 پوشند خبر بگیر درختان چرا سیه

 ست اَ زن به باغبان زده ببین کدام تبر 
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 سپیدِ گیسوی مادر چرا پریشان است؟ 

 چه داغ تازه به دل، خواهر جوان زده اَست؟ 

 

 چاکر پ�چه رفته است بر این راهیانِ تن  

 نشان زده اَست؟ خون، بر زمین  ۀ لج�که لج�ه

 

 سر تو عشق سالمت! چه باک اگر این بار 

 از سر کین، قلب عاشقان زده اَست؟  ی ماحر

 

 شتاب قافله را عزم بازماندن نیست 

 اگرچه گرگِ گرسنه به کاروان زده اَست 

 



 

 به پیش، قافله ساالرِ جان به چلّه! به پیش! 

 سپیده، آن طرف خون تو، کمان زده اَست 

 

 آتش، نهان کنم در خویش چگونه این همه 

 خلوتِ نهان زده اَست؟  حرم که شعله بر 

 

 ببینم از نزدیک ،  مگر که صبح برآید

 که دست قهر خدا، بیخ ظالمان زده اَست

 

 مگر که صبح برآید، ببینم آن طالع 

 ، سر از جهان زده اَست! یبه ی�من رزم نهای
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 در آسیاب کهنه 

 

 

 خوانْد:ی م  ی سدر آسیاب کهنه ک 

 بودن

 ی تح

 باران بودنۀ  یک قطره در کران

 هاستگندم ۀ باور به رویش دوبار

 

 متروکۀ  بیرون، میان مزرع



 

 گرمای آفتاب بود و  

 ه�رم عطش بود! 
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 چه خبر؟ 

 

 

 نگاه کن: 

 ی یدارد شکوفه 

 شود.ی م  باز

 ی یدارد پرنده 

 زندی م  پر 

 

 گوش کن: 



 

 دارد کسی 

 آید ی م

 ی ی دارد ستاره 

 زند! ی م در
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 صبح 

 

 

 خوانَدی م  خروس

 قافله خواهد رفت ! بیدار باش

 و راه 

 انَدمی م

  



 

 

 

 سفر   شبِ

 

 

 راه، دراز بود 

 و پنجره، باز بود 

 

 م یت رفی م و ما 

 رسیدی م  و شب به صبح
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 وقاحت 

 

 هر صبح 

 دسته دسته کبوتر را 

 کنند ی م  اعدام

 

 هر عصر 

 هادر روزنامه 

 کنند! ی م  اعالم 

  



 

 

 

 بشارت 

 

 

 آمده اندا هدبا 

 در راهند ها ابر 

 باریدنۀ لحظ

 هاستدر همین باال 

 

 شکفند ی م ها خاک

 رویند ی م ها دانه
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 یک به یک 

 کم و کاست! ی ب

  



 

 

 

 ی سیصد گل سرخ، یک گل نصران

 

 

 ی «سیصد گل سرخ، یک گل نصران

 ؟ یترسان ی م  ما را ز سر بریده 

 

 ترسیدیمی م  ما گر ز سر بریده

 رقصیدیم» ی من  عاشقاندر محفل  
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 در محفل عاشقان، خوشا رقصیدن

 دامن ز بساط عافیت برچیدن

 

 خود بردنۀ در دست، سر برید

 گردیدنها کوچهیک کوچه در یک

 

 رود رو به افق ی م  از رهگذری که

 گمگشته، نشان خویش را پرسیدن

 

 در رویش یک جوانه، خود را جستن 

 باریدن! ها باران شدن و به دشت 

 ٭ 



 

 کنم، خونین است ی م هرجا که نگاه 

 رنگین است  ، یل، گ ییاز خون پرنده 

 

 و، گل  مویدی م در ماتم گل، پرنده 

 آجین استاز داغ دل پرنده، داغ 

 

 فانوس هزار شعله اما در باد

 سوزد و سرخوش است و چین واچین است   یم

 

 نسپارید:  خودکه به اشک و مویه،    ینیع

 رسد شیرین است! ی م  هرآنچه از عشق، 

 ٭ 
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 در آتش و خون، پرنده پر خواهد زد

 بر بام بلندِ خانه، سر خواهد زد

 

 امشب که دوباره ماه، باال آمد

 آید و بال، پشت در خواهد زد یم

 

 سبز، در دلم خواهد کاشت ۀ  یک ساق

 مهتاب بر آن شبنم تر خواهد زد!

 

 شکفدی م  صبح، در هوا جنگل� صد 

 شرر خواهد زدها خورشید به شاخه 

 ٭ 



 

 ی «سیصد گل سرخ، یک گل نصران

 ؟ ین ترسا ی م  ما را ز سر بریده 

 

 ترسیدیمی م  ما گر ز سر بریده

 رقصیدیم» ی من  در محفل عاشقان

 

 در محفل عاشقان، خوشا رقصیدن

 بساط عافیت برچیدن  دامن ز 

 

 خود بردنۀ در دست، سر برید

 گردیدنها کوچهیک کوچه در یک
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 رود رو به افق ی م  از رهگذری که

 گمگشته، نشان خویش را پرسیدن

 

 در رویش یک جوانه، خود را جستن 

 باریدن! ها باران شدن و به دشت 

 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

روژان، و با آهنگ و    یهبا همرا  یل توسط داریوش اقباها  این ترانه، بعد   ٭

 تنظیم هومن دپارس، اجرا شد. 

و    یمیقد  یمدمرۀ  اول این ترانه (داخل گیومه) برگرفته از یک تراندو بیت  

 فراموش شده است. 

  



 

 

 

 با تو

 

 

 ی بتقریهای برداشت 

 محصول را

 ـ  کنندی من حاصل

 

 چون:

 ی ب نس های با داس 

 از گندم  ی نجز نسبت معی
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 شود ی من  خرمن

 

 نه! 

 منقطع تو های از گام

 من� پیوسته   ینتا درک مع 

 وقت چیپیوسته ه 

 شود! یمن   منۀ  چیزی نصیب فاصل

  



 

 

 

 یمیهن

 

 

 ای شوق آفتاب 

 آبهای در قطره 

 روشن پنهان!های و دانه 

 

 چاکای خاک چاک

 در انتظار بارش باران!
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 پیدا!ۀ  ای رویش نهفت

 ای سرزمین من 

  ایران!



 

 

 

 از حرکت ایستادها که چرخ  یتوق

 

 

 از حرکت ایستادها که چرخ یت وق

 رنج و کارکه  یت وق

 پرچم شد و شکفت 

 ـ در پیچ و تاب باد 

 

 س�ت کنیم فصل، ورق خورد�ه باور

 یعنی: 
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 چیزی جدید آم�دِه اَست و 

 چیزی قدیم را 

 س�تب�رد�ه 

 ٭ 

 بزن  ی فحر

 ای در نگاه تو

 بغض جهان 

 

 بزن  ی فحر

 تو انقالب ی بای 

 بر کام دیگران! 

 

 درد نگفته را 



 

 فریاد کن 

 ما های در گوش 

 

 همچنانکه   یی(ما 

 خویشیم ۀ  کهنهای مجذوب خواب 

 ها)بر بال قص�ه

 ٭ 

 بزن  ی فحر

 ای در سکوت تو

 غوغای این و آن!

 

 بزن  ی فحر

 از جنس دیگری: 
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 از جنس� 

 نان!

  



 

 

 

 ییار دبستان

 

 

 خود پر بود  ی متما شب از 

 آمدی م  و آب مثل زمزمه 

 وارو گنگ و گنگ 

 خواند.ی م تو را

 

 شدم من از تو ی م  پر 

 و شب
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 شد و ی م  خویش  ز یلخا 

 توهای در چشم 

 ماند   یم

 

 زیر درخت، ابر، ستاره، 

 و ماه� ناپیدا. 

 

 ما در کجای هم بودیم؟ 

 ما در کجای جا؟

 

 دارم!»  یی«چه حس� گیج گمشده 

 داغ و خیس تو با من گفت. های لب

 که باد آمد و ما را



 

 از روی خاک ر�فت 

 

 و برد و برد و برد. 

 تا صبح شد 

 رحم ی بۀ  و زنگ مدرس

 در ساعت مقرر خود خورد 

 

 ناتمام چه باید کرد؟ های با مشق 

 ای همکالس ساکت مغموم 

 سرد! های با دست 
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 اگه خورشید خانوم آفتاب بکنه! 

 

 

 اگه خورشید خانوم آفتاب بکنه! 

 اگه آفتاب بکنه! 

 آفتاب بکنه! اگه  

 

 اون یه مش برنجه رو با�ْ��خَره 

 اگه تو آب بکنه! 

 بکنه! اگه تو آب 



 

 

 اگه خورشید خانوم آفتاب بکنه! 

 اگه آفتاب بکنه! 

 فتاب بکنه! آاگه 

 

 علفه تو انباری  ی چاگه هر 

 برداره ۇ جلوی گاب بکنه! 

 

 حنا دون بپاشه واسه� مرغ پا 

 تاب بکنه!ی ب خروس عاشقو 

 

 اگه خورشید خانوم آفتاب بکنه! 

 ا�ه آفتاب بکنه! 
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 فتاب بکنه! ا�ه آ

 

 شیش در چهاراگه چارقد بذاره،  

 عکسشو تو آب جوب قاب بکنه! 

 

 اگه خورشید خانوم آفتاب بکنه! 

 ا�ه آفتاب بکنه! 

 آفتاب بکنه!  ا�ه

 

 اگه عطر نون تازه، تو هوا 

 بپیچه، کوچه رو بو نون بگیره! 

 



 

 سنگک بخره   ی یاگه آکبال

 خانوم بره تافتون بگیره! ی تمش 

 

 رو باز ی یاگه نون و پنیر و چا 

 رسول، جون بگیره! بخوره آقا 

 

 بکنه کفش و کُال، بیرون بیاد

 دم در، سبیالشو تاب بکنه!

 

 اگه خورشید خانوم آفتاب بکنه! 

 ا�ه آفتاب بکنه! 

 ا�ه آفتاب بکنه! 
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 اگه من فرفرفره بادی بیارم 

 اگه که تو بادبادک هوا بدی!

 

 دارم بدم به تو ی چاگه من هر

 بدی!منو جال عوضش تو هم  

 

 بکشم تو کوچه ها اگه من داد 

 به من ندا بدی! شی، تو طنین ب

 

 اگه سوت سوتک من دنیا رو باز 

 از خواب بکنه!  ی لپ�رِ فردا، خا 

 



 

 اگه خورشید خانوم آفتاب بکنه! 

 ا�ه آفتاب بکنه! 

 ا�ه آفتاب بکنه! 
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 شود آری، خودی تکاند و دویدی م دوباره

 

 

 شود آری دوباره خود را دید: ی م  دوباره

 شود آری به روی خود خندیدی م  دوباره

 

 شود آری برآمد از دل خویش: ی م  دوباره

 خورشید  چونشود آری شکفت ی م  دوباره

 



 

 شود آری که رفت بر سر بام: ی م  دوباره

 شود آری به ماه دست کشید ی م  دوباره

 

 شود آری که دور شب را گشت: ی م  دوباره

 چرخید شود آری ستاره شد ی م  دوباره

 

 شود آری که راز گفت به ابر: ی م  دوباره

 شود آری به گوش در�ه چِکید ی م  دوباره

 

 سالم:   شود آری به دشت گفتی م  دوباره

 شود آری نسیم گشت و وزیدی م  دوباره
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 شود آری طنین طوفان شد: ی م  دوباره

 پیچید ها شود آری به تنگهی م  دوباره

 

 سنگ: ۀ سینشود آری شکافت ی م  دوباره

 شود آری زالل و تر جوشیدی م  دوباره

 

 شبانان شد:   ین  شود آریی م  دوباره

 شود آری که عشق را نالید ی م  دوباره

 

 شود آری شرار شوری شد: ی م  دوباره

 جان شعله جهید شود آری زی م  دوباره

 



 

 شود آری چو سهره، عابر بود: ی م  دوباره

 شبانه گزیدشود آری سفر،  ی م  دوباره

 

 شود آری اشاره کرد به راه ی م  دوباره

 شود آری که راه را پرسید ی م  دوباره

 

 شود آری به خاک باور کرد: ی م  دوباره

 شود آری کنار آب دمیدی م  دوباره

 

 شود آری چو سرو، سر برداشت ی م  دوباره

 شود آری که میوه داد و خمیدی م  دوباره
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 خرمن شد شود آری شکوه  ی م  دوباره

 شود آری که داس شد دِر�ویدی م  دوباره

 

 شود آری نشست بر سر شاخی م  دوباره

 شود آری بن درخت بریدی م  دوباره

 

 هوا افتاد ی ب شود آری که ی م  دوباره

 شود آری خودی تکاند و دویدی م  دوباره

 

 درنگ گذشت ی ب شود آری که ی م  دوباره

 رسید شکیب ی ب شود آری که ی م  دوباره

 



 

 شود آری دوباره ویران کرد ی م  دوباره

 شود آری دوباره ساخت جدید!ی م  دوباره

 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

ن سالگرد  یتشود آری خودی تکاند و دوید» را در نخسی م  شعر «دوباره  ٭

نوشته بودم، و آن را در همان زمان به   یسعام بزرگ زندانیان سیاقتل 

آنچه بهانه  شوم و  ۀ  آن واقع  نشین شدۀها ته خاطر در    رِعنوان پادزهری بر زه

»  ١٣۶٨مهر تا آذر    ـشورا  ۀ  ماهنام  ۵٠ۀ  در «شمار  آن بود،  درآمد پیش و  

 منتشر کرده بودم. 
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 غزل دیگر 

 

 

 شرر شرر همه آتش شدی زدی تو به جانم 

 غزل غزل همه عشقم بیا بیا و بخوانم 

 

 ی ع شبم، شب پر خویش و تو خون سرخ طلو

 بیا بیا و روان شو میان شوق رگانم 

 



 

 کن از خود خویشم  یهپرم کن از خود خویش و ت 

 بمان بمان، تو بمان و بِهِل بِهِل که نمانم 

 

 ی نه اینم این که من اینم، نه آنم آن که تو آن

 همان همان و همینم، همین همین و همانم 

 

 ی غبا ۀ  من آن شقایق داغم، تو داغ سین

 دمانم من آن سپیده   ،ی نتو آن سپیدِ دما 

 

 و من مسافر فصلم  یت تو عطر جاری دش

 و من نسیم� وزانم  ی نتو بانسیم، وزا 
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 نه دیر شد نه که دوری، نه دیر مانده نه دورم 

 هنوز دوانم  یلو  ،ی ههنوز به را یلو

 

 شکیب که هستم! ی ب چه   ، یت شکیب که هسچه پر 

 که ندانم! ها چه راز ،ی نکه بداها چه راز

 

 سرکش ۀ کن: منم این، این امان بریدنگاه 

 امان نداده به من من، مده تو نیز امانم 

 

 بیفشان  خفته به دست خویش بگیرم، به خاک 

 به بام صبح برآرم، به آفتاب برانم 

 



 

 !بهاران  دشتبانمرا که بذر توام ای تو 

 برهانم!   خالص کن،ر�ستن،  م از این تراک

  



 

443 

 

 

 با ساکنان ساحل فردا 

 

 

 این دریا را ی متما سر تا سر 

 بادبانی ب

 نوردیدیم  

 

 راه در 

 گیسوی خواهر  

 آشفت



 

 

 (و ما 

   باد در ذهن 

 درهم گندم را های خوشه 

 دیدیم)

 

 پیراهن سیاه مادر را 

 شنگول  یهیک ما 

 دزدید و برد 

 (و خندیدیم)

 

 سهم پدر 

 یک سنگواره بود 
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 که طرح ناتمام تکامل را 

 آیینه کرد 

 

 صدای ب(و  

 را ی ن بعدی انسا های گامآواز 

 دورهای از الی ماسه 

 شنیدیم) 

 

 دریا

 درست مثل خود دریا بود 

 خویش.   یگ کرده و غریق تشنکف

 

 بر او 



 

 در شُر�ف تکوین  ابرِ یک تکّه 

 آوردی م ن که تاب ی ض (بغ

 گلویمان دیگر)  توی

 خود گرفته و پاشیدیم دیدگان از 

 

 و آسمان... 

 و آسمان

 بود:ور ما  تکرار حس� شعله 

 ییدریا های فانوس 

 منتشر ما بودند های خود، قلب 

 سوسو زنان 

 . مرتعش نور  انعکاس در 
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 ناپیدا ۀ  (یک دامن از ستار

 چیدیم)

 ٭ 

 ما 

 اینچنین راندیم

 ه تن ما بود...ک  ییپارهبر تخته 

 ٭ 

 ای ساکنان ساحل فردا! 

 ما 

 دیگران نبودیم. 



 

 ما 

 اینگونه آمدیم.

 

 آمدیم و... 

 رسیدیم! 
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 آخر شعر  

 

 

 شعر، همزمان با من سروده شد  نیا

 آن  خیتار

 تسا  رمعاص   فردا

 محتوا و فرم  و

   ستی آن تغز�ل در

 

 بود   اریبس ه یقاف  البته

 ساخت  ده یشد قص ی م  و

 قصد داشتم اما  من 

 را غزل کنم  آن



 

 

 بود که  نیا

 دانیچاپخانه، سر م رونی ب  دمید

 به آن را خود

 بدل کنم  دیبا 
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