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 م به آغاز فصل سردياوريمان بيا
   

  ن منم يو ا
  تنھا  یزن

  سرد  یدر آستانه فصل
  ن يزم یآلوده  یدرک ھست یدر ابتدا

  ده و غمناک اسمانأس سايو 
  . یمانيس ین دستھايا یو ناتوان

  زمان گذشت 
  زمان گذشت و ساعت چھار بار نواخت 

  ساعت چھار بار نواخت  
  ماه است یامروز روز اول د

  دانميمن راز فصلھا را م
  فھمميو حرف لحظه ھا را م

  نجات دھنده در گور خفته است
  رندهيو خاک ، خاک پذ

  ست به آرامشياشارت
   

  گذشت و ساعت چھار بار نواخت  زمان
    

  آمديدر کوچه باد م
  آمديدر کوچه باد م

  شميانديگلھا م یريو من به جفت گ
  Kغر کم خون  یبا ساقھا يیبه غنچه ھا

  مسلول ین زمان خسته يو ا
  گذرد یس مياز کنار درختان خ یو مرد

  شيرگھا یآب یکه رشته ھا یمرد
  ش گلو گاھ یمرده از دو سو یمانند مارھا

  ن را يخون یمنقلبش آن ھجا یقه ھايده اند و در شقيباK خز
  کنند یتکرار م

  س(م -
  س(م -

  شميانديگل ھا م یريو من به جفت گ
   
    

  سرد  یدر آستانه فصل
  نه ھايآ یدر محفل عزا

  ده رنگيپر یو اجتماع سوگوار تجربه ھا
  ن غروب بارور شده از دانش سکوت يو ا

  نسانيرود ايکه م یشود به آن کس یچگونه م
  صبور ،

  ن ،يسنگ
  سرگردان .

  ست داد .يفرمان ا
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  چوقت يست ، او ھيشود به مرد گفت که او زنده ن یچگونه م
  زنده نبوده است.

   
    

  ديايدر کوچه باد م
  منفرد انزوا یک(غھا

  چرخندير کسالت ميپ یدر باغھا
  و نردبام 

  دارد . یريچه ارتفاع حق
   
    

  قلب راک ي یآنھا ساده لوح
  با خود به قصر قصه ھا بردند

  گريو اکنون د
  ک نفر به رقص بر خواھد خاستيگر چگونه يد

  ش را يسوان کودکيو گ
  خواھد رخت یجار یدر آبھا

  ده استييده است و بويب را که سرانجام چيو س
  ر پالگد خواھد کرد؟يدر ز

    
   
  ارين يگانه تري یار ، اي یا

  دند .يخورش یھمانيز مدر انتظار رو یاھيس یچه ابرھا
  کروز آن پرنده ھاياز تجسم پرواز بود که  یريانگار در مس

  ان شدندينما
  ل بودنديانگار از خطوط سبز تخ

  زدنديم نفس ميتازه که در شھوت نس یآن برگ ھا
  انگار

  سوختيبنفش که در ذھن پاک پنجره ھا م یآن شعله ھا
  از چراغ نبود . یبجز تصور معصوم یزيچ
    
   

  امديکوچه ھا باد مدر 
  ران شديتو و یست آن روز ھم که د ست ھايرانيو ین ابتدايا

  آمديباد م
  زيعز یستاره ھا
  زيعز يیمقوا یستاره ھا

  رديگيدن ميدر آسمان ، دروغ وز یوقت
  رسوKن سر شکسته پناه  یشود به سوره ھا یگر چگونه ميد

  آورد ؟
  م و آنگاه يرسيھزاران ھزار ساله به ھم م یما مثل مرده ھا

  اجاد ما قضاوت خواھد کرد . ید بر تباھيخورش
  من سردم است 

  چوقت گرم نخواھم شديمن سردم است و انگار ھ
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  ار " آن شراب مگر چند ساله بود ؟ "ين يگانه تري یار اي یا
  نجاينگاه کن که در ا

  دارد  یزمان چه وزن
  جونديمرا م یان چگونه گوشت ھايو ماھ

  ؟ یداريا نگاه ميدر شه در تهيچرا مرا ھم
    
   

   یق وحشيک شقاياوھام سرخ    یدانم که از تماميمن سردم است و م
  ز چند قطره خون

  بجا نخواھد ماند . یزيچ
  خطوط را رھا خواھم کرد 

  ن   شمارش اعداد را رھا خواھم کرديو ھمچن
  محدود  یھندس یان شکل ھايو از م

  وسعت چناه خواھم برد یحس یبه پھنه ھا
  انميانم ، عريانم ، عريعرمن 

  انميمحبت عر یان ک(م ھايم یمثل سکوت ھا
  من ھمه از عشق است یو زخم ھا

  از عشق ، عشق ، عشق .
  سرگردان را  یره ين جزيمن ا

  انوس ياز انق(ب اق
  و انفجار کوه گذر داده ام 

  بود  یو تکه  تکه شدن ، راز آن وجود متحد
  ا آمد .يبه دنش آفتاب ين ذره ھايرتريکه از حق 
   
    

  شب معصوم ! یس(م ا
  ابان را   يب یگرگ ھا  یکه چشم ھا یشب یس(م ا 

   یکنيمان  و اعتماد بدل ميا یاستخوان یبه حفره ھا
  دھايتو ، ارواح ب یبارھايودر کنار جو

  نديبويارواح مھربان تبرھا را م
  م يآيفکرھا و حرف ھا و صداھا م یتفاوت یمن از جھان ب

  ماران مانند است یھان به Kنه ن جيو ا
  ستيمردم یحرکت پاھا ین جھان پر از صدايو ا

  بوسنديکه ھمچنان که ترا م
  بافند يدر ذھن خود طناب دار ترا م

  شب معصوم  یس(م ا
   
   
  دنيان پنجره و ديم
  ست يشه فاصله ايھم 

  چرا نگاه نکردم ؟
     کرديس گذر مياز کنار درختان خ یکه مرد یمانند آن زمان
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  چرا نگاه نکردم ؟
  سته بود آن شب يانگار مادرم گر

  دم و نطفه شکل گرفت يآن شب که من به درد رس
  شدم  یاقاق یآن شب که من عروس خوشه ھا

  بود ، یآب ین کاشيآن شب که اصفھان پر از طن
  من بازگشته بود  یمن بود ، به درون نطفه  یمه يکه ن یو آن کس

  ش ديدينه مي، و من در آ
  زه بود و روشن بود ينه پاکيکه مثل آ

  م کرد يو ناگھان صدا
  شدم یاقاق یو من عروس خوشه ھا 

  سته بود آن شبي.انگار مادرم گر
  د يچه مسدود سر کشين دريدر ا یھوده ايب يیچه روشنا

  چرا نگاه نکردم ؟
  دانستند يسعادت م یتمام لحظه ھا

  ران خواھد شد يتو و یکه دستھا
  ردم و من نگاه نک

  ساعت  یتا آن زمان که پنجره 
  ن چھار بار نواخت يغمگ یگشوده شد و آن قنار

  چھار بار نواخت 
  و من به ان زن کوچک بر خوردم 

  مرغان بودنديس یخال یش ، مانند Kنه ھايکه چشمھا
  رفت يش ميو آنچنان که در تحرک رانھا

  پرشکوه مرا  یايبکارت رؤ يیگو
  برد يبستر م یبا خود بسو 
   
    
  سوانم را در باد شانه خواھم زد ؟يا دوباره گيآ 
  ا دوباره باغچه ھا را بنفشه خواھم کاشت ؟يآ

  ھا را  یو شمعدان
  در آسمان پشت پنجره خواھم گذاشت ؟

  د ؟يوان ھا خواھم رقصيل یا دوباره رويآ
  انتظار صدا خواھد برد ؟ یا دوباره زنگ در مرا بسويآ
   

  تمام شد " گر يبه مادرم گفتم : " د
  افتد ياتفاق م یش از آنکه فکر کنيشه پيگفتم :" ھم

  م "يبفرست یتيروزنامه تسل ید برايبا
   
  انسان پوک  

  انسان پوک پر از اعتماد 
  ش ينگاه کن که دندانھا

  خواننديدن سرود ميچگونه وقت جو
  شيو چشمھا

  درنديره شدن ميچگونه وقت خ
  : گذرديس ميو او چگونه از کنار درختان خ
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  ،صبور 
  ن ،يسنگ

  سرگردان...  
   
  در ساعت  چھار  

  شيرگھا یآب یکه رشته ھا یدر لحظه ا
  گلوگاھش یمرده از دو سو یمانند مارھا

  ده انديباK خز
  ن رايخون یمنقلبش ان ھجا یقه ھايو در شق
  کند یتکرارم

  س(م
  س(م 

   
  ا تويآ

  را  یآب یھرگز آن چھار Kله 
  ؟ یده اييبو
   
   

  شت زمان گذ
  افتاد یلخت اقاق یشاخه ھا یزمان گذشت و شب رو

  خورديپنجره سر م یه ھايشيشب پشت ش
  و با زبان سردش

  کشديروز رفته را به درون م یته مانده ھا
   
   
  م ؟يآيمن از کجا م 

  م ؟يآيمن از کجا م
  شب آغشته ام ؟ ین به بوينچنيکه ا

  ھنوز خاک مزارش تازه ست
  م......يگويا ممزار آن دو دست سبز جوان ر

   
    

  ارين يگانه تري یار ، اي یا یچه مھربان بود
  یگفتيدروغ م یوقت یچه مھربان بود
  یبستينه ھا را ميآ یکه پلک ھا یوقت یچه مھربان بود
  و چلچراغھا را

  یديچيم یميس یاز ساق ھا
  یبرديچراگاه عشق م یظالم مرا بسو یاھيو در س

  طش بود بر چمن خواب ق عيحر یج که دنباله يتا آن بخار گ
  نشستيم

  يیو آن ستاره ھا مقوا
K دند يچرخيم یتناھي. به گرد  

  چرا ک(م را به صدا گفتند؟
  ھمان کردند !يدار ميد یچرا نگاه را به خانه 
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  چرا نوازش را 
  بردند؟ یسوان باکرگيبه حجب گ

  نجا ينگاه کن که در ا
  که با ک(م سخن گفت  یچگونه جان آن کس

  نواختو با نگاه 
  ديدن آراميو با نوازش از رم

  توھم یرھايبه ت
  مصلوب گشته است 

  تو  یانگشتھا یپنج شاخه  یو به جا
  قت بودنديکه مثل پنج حرف حق

  گونه او مانده ست یچگونه رو 
   
   

  ار ؟ين يگانه تري یست ، ايست ، چيسکوت چ
  ناگفته  یست بجز حرفھايسکوت چ

  شکانمانم ، اما زبان گنجيمن از گفتن م
  عتست .يجشن طب یجار یجمله ھا یزبان زندگ

  : بھار . برگ . بھار . یعنيزبان گنجشکان 
  ميم . عطر . نسي: نس یعنيزبان گنجشکان 

  رد . يميزبان گنجشکان در کارخانه م
   
   
  تيابد یجاده  یکه رو ین کسيست اين کيا 

  روديد ميلحظه توح یبسو
  ش رايشگيو ساعت ھم
  کند .يقھا و تفرقه ھا کوک ميتفر یاضيبا منطق ر

  که بانگ خروسان را ین کسيست اين کيا
  داند يآغاز قلب روز نم

  دانديم يیناشتا یآغز بو
  که تاج عشق به سر دارد  ین کسيست اين کيا

  ده ست .يپوس یعروس یان جامه ھايو در م
   
    

  پس آفتاب سرانجام 
  ک زمان واحديدر 

  د .يد نتابيبر ھر دو قطب ناام
  . یشد یتھ یآب ین کاشيز طنتو ا

   
   
  ... خواننديم نماز ميصدا یو من چنان پرم که رو 
   
  خوشبخت  یجنازه ھا 

  ملول یجنازه ھا
  ساکت متفکر  یجنازه ھا
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  خوش بر خورد ،خوش پوش ، خوش خوراک یجنازه ھا
  نيمع یوقت ھا یستگاه ھايدر ا

  موقت  یمشکوک نورھا ینه يو در زم
  ....   و یھودگيفاسد ب یوه ھايد ميشھرت خر 
  ، آه

  در چارراھھا نگران حوادثند  یچه مردمان
  توقف  یسوت ھا ین صدايوا

  ديد ، بايد ، بايکه با یدر لحظه ا
  زمان له شود یر چرخ ھايبه ز یمرد
  گذرد....يس ميکه از کنار درختان خ یمرد

   
  م؟يآيمن از کجا م 
   
  گر تمام شد."يبه مادرم گفتم :"د 

  افتدياتفاق م یش از آنکه فکر کنيشه پيمگفتم :" ھ
  م."يبفرست یتيروزنامه تسل ید برايبا
   
    

  يیغرابت تنھا یس(م ا
  ميکنيم مياتاق را به تو تسل

  شهيره ھميت یچرا که ابرھا
  رنديتازه تطھ یه ھايغمبران آيپ

  ک شمع يو در شھادت 
  است که آن را یراز منور

  داند.يم ن شعله خوبيده ترين و آن کشيآن آخر
   
   
  مياوريمان بيا 
  م به آغاز فصل سردياوريمان بيا
  ل يتخ یباغ ھا یرانه ھايم به وياوريمان بيا

  کاريب یواژگون شده  یبه داس ھا
  .  یزندان یو دانه ھا

  بارد....يم ینگاه کن که چه برف
   

  قت آن دو دست جوان بود ، آن دو دست جوان يد حقيشا
  ون شدز برف مدفيکرير بارش يکه ز

  بھار  یگر ، وقتيو سال د
  شوديبا آسمان پشت پنجره ھمخوابه م

  کننديو در تنش فوران م
  سبک بار  یسبز ساقه ھا یفواره ھا

  ار ين يگانه تري یار ، اي یشکوفه خواھد داد ا
   
   
  م به آغاز فصل سرد....ياوريمان بيا
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 بعد از تو 

   

   یھفت سالگ یا

  مت يشگفت عز یلحظه ھا یا

  از جنون و جھالت رفت یتو ھرچه رفت ، در انبوھ بعد از

   

  بود سخت زنده و روشن  یبعد از تو پنجره که رابطه ا 

  ان ما و پرنده يم

  م يان ما و نسيم

  شکست 

  شکست

  شکست

   یبعد از تو آن عروسک خاک

  ز بجز آب ، آب ، آب يچ چيگفت ، ھ یز نميچ چيکه ھ

  در آب غرق شد.

   

  م يه ھا را کشتزنجر یبعد از تو ما صدا

  خاست یالفبا بر م یحرف ھا یزنگ ، که از رو یو بصدا

  م .ي، دل بست یاسلحه ساز یسوت کارخانه ھا یو به صدا

   

  ز بودير ميمان زيباز یبعد از تو که جا

  زھاير مياز ز

  زھايبه پشت ھا م

  زھايو از پشت م

  م يديزھا رسيم یبه رو
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  ميکرد یزھا بازيم یو رو

  . یھفت سالگ یم ، ايرا باختم، رنگ تيو باخت

    

  م يانت کرديبعد از تو ما به ھم خ

  ھا را یادگاريبعد از تو ما تمام 

  خون  یمنفجر شده  یسرب ، و با قطره ھا یبا تکه ھا

  م .يکوچه زدود یوارھايد یگچ گرفته  یجگاه ھاياز گ

  م يدان ھا رفتيبعد از تو ما به م

  م :يديو داد کش

  مرده باد "      ،،،   " زنده باد 

   

  کوچک آوازه خوان یسکه ھا یدان ، برايم یاھويو در ھ 

  م.يدار شھر آمده بودند ، دست زديرکانه به ديکه ز

  ميگر بوديکديبعد از تو ما که  قاتل 

  م يعشق قضاوت کرد یبرا

  و ھمچنان که قلب ھامان 

  مان  نگران بودند يب ھايدر ج

  م .يسھم عشق قضاوت کرد یبرا

   

  م ياز تو ما به قبرستان ھا رو آوردبعد   

  ديکشير چادر مادربزرگ نفس ميو مرگ ، ز

  و مرگ ، آن درخت تناور بود 

  آغاز  ینسويا یکه زنده ھا

  بستند  یل ميملولش دخ  یبه شاخه ھا

  ان يپا یآن سو یومرده ھا
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  زدند  یش چنگ ميفسفر یشه ھايبه ر

  ح مقدس نشسته بود يان ضر یو مرگ رو

   یآب یه اش ، ناگھان چھار Kله ير زاوکه در چھا

  روشن شدند. 

    

  ديآ یباد م یصدا

  یھفت سالگ ید، ايآ یباد م یصدا

    

  دم يبرخاستم و آب نوش

  و ناگھان به خاطر آوردم 

  دند.يجوان تو از ھجوم ملخ ھا چگونه ترس یکه کشتزارھا

  د پرداخت يچقدر با

  د يچقدر با

  ت ؟پرداخ یمانين مکعب سيرشد ا یبرا

    

  ديما ھرچه را که با

  م يم ، از دست داده اياز دست داده باش

  م يچراغ به راه افتاد یما ب

  شه در آنجا بوديمھربان ، ھم یو ماه ، ماه ، ماده 

   یک پشت بام کاھگلي یدر خاطرات کودکانه 

  دنديترس یکه از ھجوم ملخ ھا م یجوان یو بر فراز کشتزارھا

   

  د پرداخت؟...يچقدر با 
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 پنجره

   

  دن يد یک پنجره براي

  دن يشن یک پنجره براي

   یچاھ یک پنجره که مثل حلقه ي

  رسدين ميزم   خود به قلب یدر انتھا

  رنگ یمکرر آب ین مھربانيو سعت ا یشود بسو یو باز م

  را يیکوچک تنھا یک پنجره که دستھاي

  م يکرد یعطر ستاره ھا یاز بخشش شبانه 

  کند . یسرشار م

  از آنجا  شود یو م

  مھمان کرد یشمعدان ید را به غربت گل ھايخورش

  ست.يمن کاف یک پنجره براي

  ميآ یار عروسک ھا ميمن از د

   یدرختان کاغذ یه ھاير ساياز ز

  ک کتاب مصور يدر باغ 

  و عشق  یم دوستيعق یخشک تجربه ھا یاز فصل ھا

  ت يمعصوم یخاک یدر کوچه ھا

  لفبا ده رنگ ايرشد حروف پر یاز سال ھا

  مسلول  یمدرسه  یزھايدر پشت م

  که بچه ھا توانستند یاز لحظه ا

  سنديتخته حرف "سنگ" را بنو یبر رو

  مه از درخت کھنسال پر زدند.يسراس یو سارھا
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  م يآ یاھان گوشتخوار ميگ یشه ھايان ريمن از م 

  و مغز من ھنوز

  ست که او رايوحشت پروانه ا یز از صدايلبر

  یجاقبه سن یدر دفتر

  مصلوب کرده بودند. 

   

   

  زان بوديسمان سست عدالت آويکه اعتماد من از ر یوقت

  و در تمام شھر

  کردند. یمرا تکه تکه م یچراغ ھا  قلب

  عشق مرا یکودکانه  یکه چشم ھا یوقت

  بستند  یقانون م یره يدستمال ت  با

  من  یمضطرب آرزو یقه ھايو از شق

  د يپاش یرون ميخون به ب یفواره ھا

  گر يمن د یکه زندگ   یوقت

   یواريک تاک ساعت ديز بجز تيچ چپينبود ، ھ یزيچ

  د.يبا  د ،يد، بايافتم ، بايدر

   

   

  ست يمن کاف یک پنجره براي

  و نگاه و سکوت  یآگاھ یک پنجره به لحظه ي

  اکنون نھال گردو

  جوانش یبرگ ھا یوار را برايده که ديآنقدر قد کش

  کند یمعن

  نه بپرس ياز آ
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  نام نجات دھنده ات را

  لرزد  یتو م یر پاين که زيا زميآ

  ست ؟يتنھاتر از تو ن

  را یرانيغمبران ، رسالت ويپ

  با خود به قرن ما اوردند

  ،یاپيپ   ین انفجارھايا

  و ابرھا مسموم ،

  مقدس ھستند؟ یه ھاين آيا طنيآ

  ھمخون یبرادر ، ا یدوست، ا یا

   یديبه ماه رس یوقت

  س.يھا را بنو خ قتل عام گليتار

   

    

  شه خواب ھايھم

  رنديم یشوند و م یخود پرت م یاز ارتفاع ساده لوح

  م يبو یرا م یمن شبدر چھارپر

  ده ستييم کھنه رويگور مفاھ یکه رو

   یشد جوان  که در کفن انتظار و عصمت خود خاک یا زنيآ

  من بود؟

  خود باK خواھم رفت یکنجکاو یا دوباره من از پله ھايآ

  زند س(م  یخوب ، که در پشت بام خانه قدم م یه خداتا ب

  م؟يبگو

   

   

  کنم که وقت گذشته ست یحس م
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  خ ستيتار یکنم که " لحظه" سھم من از برگ ھا یم 

  سوان يان گيست در م یکاذب یز فاصله يکنم که م یحس م

  ن يغمگ یبه ين غريا یمن و دست ھا

  به من بزن  یحرف

  بخشد یزنده را به تو مک جسم ي یکه مھربان یا کسيآ

  خواھد؟ یجز درک حس زنده بودن از تو چه م

   

   

  به من بزن یحرف

  من در پناه پنجره ام

  با آفتاب رابطه دارم .
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 دلم برای باغچه ميسوزد 

    

  کسی به فکر گلھا نيست 

  کسی به فکرماھيھا نيست

  کسی نميخواھد 

  باور کند که باغچه دارد ميميرد 

  ب باغچه در زير آفتاب ورم کرده است که قل

  که ذھن باغچه دارد آرام آرام 

  از خاطرات سبز تھی می شود 

  و حس باغچه انگار 

  چيزی مجردست که در انزوای باغچه پوسيده ست.

  حياط خانه ی  ما تنھاست

  حياط خانه ی  ما 

  در انتظار بارش يک ابر ناشناس 

  خميازه ميکشد

  و حوض خانه ی ما خاليست

  ستاره ھای کوچک بی تجربه 

  از ارتفاع درختان به خاک ميافتند 

  و از ميان پنجره ھای   پريده رنگ خانه ی ماھی ھا 

  شب ھا صدای سرفه ميآيد

  حياط خانه ی ما تنھاست . 

  پدر ميگويد:  

  " از من گذشته ست

  از من گذشته ست

  من بار خودم را بردم
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  و کار خودم را کردم "

  صبح تا غروب ،و در اتاقش ، از 

  يا شاھنامه ميخواند

  يا ناسخ التواريخ

  پدر به مادر ميگويد: 

  " لعنت به ھرچی ماھی و ھرچه مرغ 

  وقتی که من بميرم ديگر 

  چه فرق ميکند که  باغچه باشد  

  يا باچه نباشد

  برای من حقوق تقاعد کافيست."

   

  مادر تمام زندگيش  

  سجاده ايست گسترده

  در آستان وحشت دوزخ 

  مادر ھميشه در ته ھر چيزی 

  دنبال جای پای معصيتی  ميگردد

  و فکر ميکند که باغچه را کفر يک گياه 

  آلوده کرده است . 

  مادر تمام روز دعا ميخواند 

  مادر گناھکار طبيعيست

  و فوت ميکند به تمام گلھا

  و فوت ميکند به تمام ماھيھا 

  و فوت ميکند به خودش 

   مادر در انتظار ظھور است

  و بخششی که نازل خواھد شد .
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  برادرم به باغچه ميگويد قبرستان  

  برادرم به اغتشاش علفھا ميخندد

  و از جنازه ھای ماھيھا  

  که زير پوست بيمار آب

  به ذره ھای فاسد تبديل ميشوند  

  شماره بر ميدارد

  برادرم به فلسفه معتاد است 

  برادرم شفای باغچه را 

  اند.در انھدام باغچه ميد

  او مست ميکند

  و مشت ميزند به در و ديوار 

  و سعی ميکند که بگويد 

  بسيار دردمند  و خسته و مأيوس است 

  او نااميديش را ھم 

  مثل شناسنامه و تقويم و دستمال و فندک و خودکارش 

  ھمراه خود به کوچه و بازار ميبرد 

  و نااميديش

  آنقدر کوچک است که ھر شب  

  ميشود .  در ازدحام ميکده گم

   

   

  و خواھرم دوست گلھا بود 

  و حرفھای ساده قلبش را 

  وقتی که مادر او را ميزد 

  به جمع مھربان و ساکت آنھا ميبرد 
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  و گاھگاه خانواده ی ماھيھا را 

  به آفتاب و شيرينی مھمان ميکرد...

  او خانه اش در آنسوی شھر است

  او در ميان خانه ی مصنوعيش 

  مصنوعيش و در پناه عشق ھمسر 

  و زير شاخه ھای درختان سيب مصنوعی 

  آوازھای مصنوعی ميخواند

  و بچه ھای طبيعی ميزايد

  او 

  ھر وقت که به ديدن ما ميآيد

  و گوشه ھای  دامنش از فقر باغچه آلوده ميشود

  حمام ادکلن ميگيرد

  او 

  ھر وقت که به ديدن ما ميآيد

  آبستن است. 

   

   

  حياط خانه ی ما  تنھاست 

  خانه ی ما  تنھاست  حياط

  تمام روز 

  از پشت در صدای تکه تکه شدن  ميآيد

  و منفجر شدن 

  ھمسايه ھای ما ھمه در خاک باغچه ھاشان  بجای گل 

  خمپاره و مسلسل ميکارند

  ھمسايه ھای ما ھمه بر روی حوضھای کاشيشان
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  سرپوش ميگذارند  

  و حوضھای کاشی  

  بی آنکه  خود بخواھند 

  باروتند انبارھای مخفی 

  و بچه ھای  کوچه ی ما کيفھای مدرسه شان را 

  از بمبھای کوچک پر کردھاند . 

  حياط  خانه ی ما گيج است. 

          

   

  من از زمانی که قلب خود را گم کرده است ميترسم 

  من از تصوير بيھودگی اين ھمه دست 

  و از تجسم بيگانگی اين ھمه صورت ميترسم

  من مثل دانش آموزی 

  درس ھندسه اش را که 

  ديوانه وار دوست می دارد تنھا ھستم 

  و فکر ميکنم...

  و فکر ميکنم...

  و فکر ميکنم...

  و قلب باغچه در زير آفتاب ورم کرده است

  و ذھن باغچه دارد آرام آرام 

  از خاطرات سبز تھی ميشود.
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 کسی که مثل ھيچکس نيست

   

  من خواب ديده ام که کسی ميآيد 

  ام  تاره ی قرمز ديدهمن خواب يک س

  و پلک چشمم ھی ميپرد 

  و کفشھايم ھی جفت ميشوند 

  و کور شوم 

  اگر دروغ  بگويم 

  من خواب آن ستاره ی قرمز را 

  وقتی  که خواب نبودم ديده ام 

  کسی ميآيد

  کسی ميآيد

  کسی ديگر

  کسی بھتر

  کسی که مثل ھيچکس نيست، مثل پدر نيست ، مثل انسی 

  ست ، مثل مادر نيست نيست ، مثل يحيی ني

  و مثل آن کسی است که بايد باشد 

  و قدش از درختھای خانه ی معمار ھم بلندتر است 

  و صورتش 

  از صورت امام زمان ھم روشنتر 

  و از برادر سيدجواد ھم 

  که رفته است 

  و رخت پاسبانی پوشيده است نميترسد 

  و از خود سيدجواد ھم که تمام اتاقھای منزل ما 

  ت نميترسد مال اوس
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  و اسمش آنچنانکه مادر

  در اول نماز  و در آخر نمازصدايش ميکند 

  يا قاضی القضات است  

  يا حاجت الحاجات است  

  و ميتواند 

  تمام حرفھای سخت کتاب ک(س سوم را 

  با چشمھای بسته بخواند

  و ميتواند حتی ھزار را 

  بی آنکه کم بيآورد از روی بيست ميليون بردارد 

  ند از مغازه ی سيدجواد ، ھرچه که Kزم دارد ، و ميتوا

  جنس نسيه بگيرد 

  و ميتواند کاری کند که Kمپ "` " 

  که سبز بود : مثل صبح سحر سبز بود .

  دوباره روی آسمان مسجد مفتاحيان 

  روشن شود 

  آخ ....

  چقدر روشنی خوبست 

  چقدر روشنی خوبست

  و من چقدر دلم ميخواھد 

  که يحيی

  خه داشته باشد يک چارچر

  و يک چراغ زنبوری 

  و من چقدر دلم ميخواھد 

  که روی چارچرخه ی يحيی ميان ھندوانه ھا و خربزه ھا 

  بنشينم 
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  و دور ميدان محمديه بچرخم 

  آخ .....

  چقدر دور ميدان چرخيدن  خوبست 

  چقدر روی پشت بام خوابيدن خوبست 

  چقدر باغ ملی رفتن خوبست 

  بست چقدر سينمای فردين خو

  و من چقدر از ھمه ی چيزھای خوب خوشم  ميآيد

  و من چقدر دلم ميخواھد

  که گيس دختر سيد جواد را بکشم 

   

   

  چرا من اينھمه کوچک ھستم

  که در خيابانھا گم ميشوم   

  چرا پدر که اينھمه کوچک نيست 

  و در خيابانھا گم نميشود 

  کاری نميکند که آنکسی که بخواب من آمده است ، روز 

  آمدنش را جلو بيندازد

  و مردم محله کشتارگاه 

  که خاک باغچه ھاشان ھم خونيست

  و آب حوضشان ھم خونيست 

  و تخت کفشھاشان ھم خونيست

  چرا کاری نميکنند

  چرا کاری نميکنند

   

  چقدر آفتاب زمستان تنبل است  
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  من پله ھای  يشت بام را جارو کرده ام 

   و شيشه ھای پنجره را ھم شستھام .

  چرا پدر فقط بايد 

  در خواب ، خواب ببيند 

   

   

  من پله ھای  يشت بام را جارو کرده ام

  و شيشه ھای پنجره را ھم شسته ام .

   

   

  کسی ميآيد

  کسی ميآيد

  کسی که در دلش با ماست ، در نفسش با ماست ، در

  صدايش با ماست 

   

   

  کسی که آمدنش  را 

  نميشود گرفت 

  انداخت  و دستبند زد و به زندان

  کسی که زير درختھای  کھنه ی  يحيی بچه کرده است 

  و روز به  روز

  بزرگ  ميشود،  بزرگ ميشود 

  کسی که از باران ، از صدای شرشر باران ، از ميان پچ و پچ 

  گلھای اطلسی 
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  کسی که از آسمان توپخانه در شب آتش بازی ميآيد

  و سفره را ميندازد 

  و نان را قسمت ميکند 

  سی را قسمت ميکندو پپ

  و باغ ملی را قسمت ميکند

  و شربت سياه سرفه را قسمت ميکند

  و روز اسم نويسی را قسمت ميکند

  و نمره ی مريضخانه را قسمت ميکند

  و چکمه ھای Kستيکی را قسمت ميکند

  و سينمای فردين را قسمت ميکند

  درختھای دختر سيد جواد را قسمت ميکند

  شد  قسمت ميکندو ھرچه را که باد کرده با

  و سھم ما را ميدھد 

  من خواب ديده ام ...
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 تنھا صداست که می ماند

    

  چرا توقف کنم،چرا؟

  پرنده ھا به ستوی جانب آبی رفته اند

  افق عمودی است

  افق عمودی است و حرکت : فواره وار 

  و در حدود بينش 

  سياره ھای نورانی ميچرخند

  يرسدزمين در ارتفاع به تکرار م

  و چاھھای ھوايی 

  به نقب ھای رابطه تبديل ميشوند

  و روز وسعتی است 

  که در مخيله ی تنگ کرم روزنامه نميگنجد

  چرا توقف کنم؟

  راه از ميان مويرگ ھای حيات می گذرد

  ماه   کيفيت محيط کشتی زھدان

  سلول ھای فاسد را خواھد کشت

  و در فضای شيميايی بعد از طلوع 

  تنھا صداست 

  که ذوب ذره ھای زمان خواھد شد .  صدا

  چرا توقف کنم؟

   

   

  چه می تواند باشد مرداب  

  چه می تواند باشد جز جای تخم ريزی حشرات فاسد 
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  افکار سردخانه را جنازه ھای باد کرده رقم می زنند .

  نامرد ، در سياھی 

  فقدان مرديش را پنھان کرده است 

  و سوسک ....آه 

  ويد . وقتی که سوسک سخن می گ

  چرا توقف کنم؟  

  ھمکاری حروف سربی بيھوده ست .   

  ھمکاری حروف سربی  

  انديشه ی حقير را نجات خواھد داد . 

  من از Kله ی درختانم 

  تنفس ھوای مانده ملولم ميکند

  پرنده ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را بخاطر

  بسپارم 

   

   

  پيوستن  نھايت تمامی نيروھا پيوستن است ، 

  به اصل روشن خورشيد 

  و ريختن به شعور نور 

  طبيعی است 

  بادی ميپوسند    که آسياب ھای

  چرا توقف کنم؟

  من خوشه ھای نارس گندم را 

  به زير پستان ميگيرم 

  و شير می دھم 

  تنھا صدا   صدا ،  صدا ،
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  صدای خواھش شفاف آب به جاری شدن 

  ک صدای ريزش نور ستاره بر جدار مادگی خا

  صدای انعقاد نطفه ی معنی 

  و بسط ذھن مشترک عشق

  صدا ، صدا ، صدا ، تنھا صداست که ميماند 

   

   

  در سرزمين قد کوتاھان 

  معيارھای سنجش 

  اند ھميشه بر مدار صفر سفر کرده

  چرا توقف کنم؟

  من از عناصر چھارگانه اطاعت ميکنم 

  و کار تدوين نظامنامه نيست 

   

   

  ز توحشمرا به زوزه ی درا

  درعضو جنسی حيوان چکار  

  مرا به حرکت حقير کرم در خ(ء گوشتی چکار 

  مرا تبار خونی گل ھا به زيستن متعھد کرده است 

  تبار خونی گل ھا ميدانيد ؟
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 است یپرنده مردن

    
  دلم گرفته است 
  دلم گرفته است

   
   
  روم و انگشتانم را يوان ميبه ا 

  م کش یشب م یده يبر پوست کش
  کند يرابطه تار یچراغ ھا
  کنديرابطه تار یچراغ ھا

   
   

  مرا به آفتاب یکس
  نخواھد کرد یمعرف 

  گنجشک ھا نخاھد برد یھمانيمرا به م یکس
  پرواز را بخاطر بسپار

  ست  یپرنده مردن
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 آن ک(غی که پريد 

 

 

 ازفراز سر ما 

  ی ابری ولگرد  ی آشفته و فرو رفت در انديشه

  ی کوتاھی، پھنای افق را پيمود  صدايش ھمچون نيزه و

  خبر مارا با خود خواھد برد به شھر

   

  ھمه می دانند 

  ھمه می دانند 

  ی سرد عبوس  که من و تو از آن روزنه

  باغ را ديديم 

  ی بازيگر دور از دست  و از آن شاخه

  سيب را چيديم 

  ھمه می ترسند 

   

  ھمه می ترسند، اما من و تو 

  اغ و آب و آيينه پيوستيم به چر

  و نترسيديم 

  سخن از پيوند سست دو نام 

  ی يک دفتر نيست  آغوشی در اوراق کھنه و ھم

  سخن از گيسوی خوشبخت من است 

  ی تو   ی بوسه با شقايق ھای سوخته

  و صميميت تنھامان، در طراری 

  و درخشيدن عريانيمان 

  مثل فلس ماھی ھا در آب 
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  آوازيست  ای سخن از زندگی نقره

  ی کوچک می خواند  که سحرگاھان فواره

  ما در آن جنگل سبز سيال  

  شبی از خرگوشان وحشی 

  و در آن دريای مضطرب خونسرد 

  ھای پر از مرواريد  از صدف

  و در آن کوه غريب فاتح 

  از عقابان جوان پرسيديم 

  که چه بايد کرد؟

   

  ھمه می دانند 

  ھمه می دانند

  ايم  کت سيمرغان  ره يافتهما به خواب سرد و سا

  ما حقيقت را  در باغچه پيدا کرديم 

  در نگاه شرم آگين گلی گمنام 

  ی نا محدود  و بقا را در يک لحظه

  که دو خورشيد به ھم خيره شدند 

   

  سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نيست 

  ھای باز  سخن از روزاست و پنجره

  و ھوای تازه 

  وده می سوزند و اجاقی که در آن اشيای بيھ

  و زمينی که ز کشتی ديگر بارور است 

  و تولّد و تکامل و غرور 

  سخن از دستان عاشق ماست 
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   که پلی از پيغام عطر و نور و نسيم 

    اند  بر فراز شب ھا ساخته

  به چمنزار بيا 

  به چمنزار بزرگ 

  و صدايم کن، از پشت نفس ھای گل ابريشم 

  ھمچنان آھو که جفتش را 

   

  ھا از بغضی پنھانی سرشارند  پرده

  و کبوترھای معصوم 

  ھای برج سپيد خود  از بلند

  به زمين می نگرند 
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 آن روزھا

   

  آن روزھا رفتند

  خوب یآن روزھا

  سالم سرشار  یآن روزھا

  پر از پولک یآن آسمان ھا

  (سيآن شاخساران پر از گ

  ا چکھيه داده در حفاظ سبز پيتک یآن خانه ھا

  گريکديبه  -

  گوش يباز یبادبادکھا یآن  بام ھا

  ھا یج از عطر اقاقيگ یآن کوچه ھا

  روزھا رفتند  آن

  من  یکز شکاف پلکھا يیآن روزھا

  ديجوش یز ، مياز ھوا لبر یم ، چون حبابيآوازھا

  ديلغز یھرچه م یچشمم  به رو

  نوشدير تازه ميآنرا چو ش

   یان مردمکھايم يیگو

  بود یادرام شآخرگوش نا 

  ر يھر صبحدم با آفتاب پ

  رفتيتجو مسناشناس ج یبه دشتھا

  رفت یفرو م یکيتار ینگل ھاج شبھا به

   

  آن روزھا رفتند

  خاموش یبرف یآن روزھا

  شه ، در اتاق گرم ،يکز پشت ش
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  گشتميره ميرون ، خيھر دم به ب

  نرم ، یزه برف من ، چو کرکيپاک

  ديباريآرام م

   

   یببر نردبام کھنه ء   چو

  بر رشته ء سست طناب رخت 

  ريپ یسوان کاجھايبر گ

  کردم به فردا ، آه  یوو فکر م

  فردا

  ز .يد ليحجم سف

  شديبا خش خش چادر مادر بزرگ آغاز م

  ه مغشوش او، در چارچوب دريو با ظھور سا

  -کرد در احساس سرد نور يکه ناگھان خود را رھا م -

   

  وطرح سرگردان پرواز کبوترھا

  شه.يش یرنگ یدر جامھا

  ...فردا 

   

   

  خواب آور بود  یکرس یگرما 

  پروا  یمن تند و ب

  با طل را  یدور از نگاه مادرم خط ھا

  کردم  یکھنه ء خود پاک م یاز مشق ھا

  د يخواب یچون برف م

  گشتم افسرده  يدر باغچه م
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  اس يخشک  یگلدانھا یدر پا

  کردم يمرده ام را خاک م یگنجشک ھا

   

  د آن روزھا رفتن

  رت يذبه و ح یآن روزھا

   یداريخواب و ب یآن روزھا

  داشت  یه رازيھر سا روزھا آن

  کرد يرا نھان م یصندوقخانه ء سر بسته گنج ی ھر جعبه

  ھر گوشه، در سکوت ظھر ،

  بود  یجھان يیگو

  ديترس ینم یکيھرکس از تار

  بود یم قھرمانيدر چشمھا

   

  آن روزھا رفتند

  ديع یآن روزھا

  آفتاب و گل آن انتظار 

  عطر یآن رعشه ھا

   يیصحرا یدر اجتماع اکت و محجوب نرگس ھا

   ین صبح زمستانيکه شھر را در آخر

  کردنديدار ميد

  سبز یابان دراز لکه ھايدوره گردان در خ یآوازھا

   

  سرگردان شناور بود یبازار در بوھا

   یتند قھوه و ماھ یدر بو

  ، باتمام امد ير قدمھا پھن مشد ، کش ميبازار در ز
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  آمخت یراه م یلحظه ھا

  زد ، در ته چشم عروسکھايو چرخ م

  حجم یرفت با سرعت به سويبازار مادر بود که م

  ال يس یرنگ یھا

  امد يو باز م

  پر یل ھايه با زنبيھد یبا بسته ھا

  خت ،يريخت ، که ميريبازار باران بود که م

  رختيکه م

   

   

  آن روزھا رفتند 

  جسم  یزھادر را یرگيخ یآن روزھا

   یرگ ھا يیبايمحتاطانه، با ز یھا يیآشنا یآن روزھا

  رنگ یآب

  زديصدا م یواريک گل از پشت ديکه  با  یدست

  گر را يک دست دي

  ن دت مشوش ،يکوچک جوھر  ، بر ا یو لکه ھا

  مضطرب ، ترسان

  و عشق ،

  کرديشتن را باز گو مين خويشرم آگ یکه در س(م

  گرم دودآلود یدر ظھرھا

  خواندم يشقمان را در غبار کوچه مما ع

  ميقاصد آشنا بود یما بازبان ساده ء گلھا

  معصومانه  یھا یما قلبھامان را به باغ مھربان

  ميبرديم
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  م يداديو به درختان قرض م

  گشتيبوسه در دستان ما م یغامھايو توپ ، با پ

   یکيکه در تار یو عشق بود ، آن حس مغشوش

  یھشت

  ناگاه

  کرد یمحصورمان م

  کرد، در انبوه سوزان نفس ھا و تپش ھا يو ذبمان م

  دزدانه یو تبسمھا

   

  آن روزھا رفتند

  پوسنديد ميکه در خورش یآن روزھا مپل نباتات

  د، پوسندياز تابش خورش

  ھا یج از عطر اقاقيگ یو گم شدند آن کوچه ھا

  برگشت . یب یابانھايخ یاھويدر ازدحام پر ھ

  ش رايکه گونه ھا یو دختر

  زد ، اهيرنگ م یشمعدان یبرگھابا 

  تنھاست یاکنون زن

  تنھاست یاکنون زن
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 گذران

   

  د رفت يبا یتا به ک

  گريد یاريبه د یارياز د

  نتوانم، نتوانم جستن

  گريد یاريو  یھر زمان عشق

  ميکاش ما آن دو پرستو بود

  ميکرد یکه ھمه عمر سفر م

  گريبه بھار د یاز بھار

  ست يريآه، اکنون د

  ،یخته در من، گوئيفرو رکه 

  از ابر گران یره آواريت

  زم، با بوسهء تويآم یچو م

  پندارم یم، ميلبھا یرو

  گذران یسپارد جان عطر یم

   

  آنچنان آلوده ست 

  م زواليعشق غمناکم با ب

  لرزد یم ميکه ھمه زندگ

  نگرم یچون ترا م

  ینست که از پنجره ايمثل ا

  تکدرختم را، سرشار از برگ،

  نگرم ید خزان مدر تب زر

  را یرينست که تصويمثل ا

  نگرم یمغشوش آب روان م یان ھايجر یرو
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  شب و روز

  شب و روز

  شب و روز

   

  بگذار که فراموش کنم.

  ک لحظه که چشمانيک لحظه، ي، جز  یتو چه ھست

  مرا

  د دريگشا یم

  ؟ یبرھوت آگاھ

   

  بگذار

  که فراموش کنم. 
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 شود یآفتاب م

   

  ده اميغم درون د نگاه کن که

  شود یچگونه قطره قطره آب م

  اه سرکشميهء سيچگونه سا

  شود یر دست آفتاب مياس

  نگاه کن

  شود یم خراب ميتمام ھست

  کشد یمرا به کام م یشراره ا

  برد یمرا به اوج م

  کشد یمرا به دام م

  نگاه کن 

  تمام آسمان من 

  شود یپر از شھاب م

  ز دورھا و دورھا یتو آمد

  عطرھا و نورھا نيز سرزم

  یمرا کنون به زورق ینشانده ا

  ز عاجھا، ز ابرھا، بلورھا

  د دلنواز منيمرا ببر ام

  ببر به شھر شعرھا و شورھا

   

  ام یکشان یبه راه پرستاره م

  ام ینشان یفراتر از ستاره م

  نگاه کن

  من از ستاره سوختم
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  لبالب از ستارگان تب شدم

  ان سرخ رنگ ساده دليچو ماھ

  شب شدم ین برکه ھايستاره چ

  ن ماين زميش از ايچه دور بود پ

  آسمان ین کبود غرفه ھايبه ا

  رسد یکنون به گوش من دوباره م

  تو یصدا

  فرشتگان یبال برف یصدا

  ده امينگاه کن که من کجا رس

  کران، به جاودانيبه کھکشان، به ب

   

  م تا به اوجھايکنون که آمد

  با شراب موجھا یمرا بشو

  ر بوسه اتيحرچ در يمرا بپ

  رپايمرا بخواه در شبان د

  مرا دگر رھا مکن

  ن ستاره ھا جدا مکنيمرا از ا

   

  نگاه کن که موم شب براه ما

  شود یچگونه قطره قطره آب م

  دگان منيد یصراح

K یبه Kگرم تو ی  

  شود یلبالب از شراب خواب م

  نگاه کن

  شود یو آفتاب م یدميتو م
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 خاک یرو

   

  مھرگز آرزو نکرده ا

  ک ستاره در سراب آسمان شومي

  دگانيا چو روح برگزي

  ن خامش فرشتگان شوميھمنش

  ن جدا نبود ه اميھرگز از زم

  با ستاره آشنا نبوده ام

  ستاده اميخاک ا یرو

  اهيبا تنم که مثل ساقهء گ

  باد و آفتاب و آب را

  کند یمکد که زندگ یم

   

  ليبارور ز م

  بارور ز درد

  ستاده اميخاک ا یرو

  شم کننديتاره ھا ستاتا س

  مھا نوازشم کننديتا نس

   

  کنم یچه ام نگاه مياز در

  ستميک ترانه نين يجز طن

  ستميجاودانه ن

   

  کنم یک ترانه آرزو نمين يجز طن

  که پاکتر یدر فغان لذت
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  ستياز سکوت سادهء غم

  کنم یانه جستجو نميآش

  ست يکه شبنم یدر تن

  زنبق تنم یرو

  ستيبر جدار کلبه ام که زندگ

  ده انديادگارھا کشي

  مردمان رھگذر:

  رخوردهيقلب ت

  شمع واژگون

  ده رنگيساکت پر ینقطه ھا

  بر حروف درھم جنون

   

  ديکه بر لبم رس یھر لب

  ک ستاره نطفه بستي

  نشست یدر شبم که م

  ادگارھايرود  یرو

  پس چرا ستاره آرزو کنم؟

   

  ن ترانهء منستيا

  نير دلنشيدلپذ -

  نياز ا شين نبوده بيش از ايپ
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 شعر سفر

   

  ديگو یم یھمه شب با دلم کس

  دارشيزد یسخت آشفته ا«

  ديصبحدم با ستارگان سپ

  »رود، نگھدارش یرود، م یم

   

  ايتو رفته از دن یمن به بو

  ب فرداھايخبر از فر یب

  ختير یمژگان نازکم م یرو

  تو چون غبار ط( یچشمھا

  تو داغ یتنم از حس  دستھا

  ھام در تنفس تو ريسويگ

  گفتم یشکفتم ز عشق و م یم

  ھر که دلداده شد به دلدارش«

  ند به قصد آزارشيننش

  برود، چشم من به دنبالش

  »برود، عشق من نگھدارش

   

  و غروب یآه، اکنون تو رفته ا

  نهء راهيگسترد به س یه ميسا

  رهء غميت ینرم نرمک خدا

  نھد پا به معبد نگھم یم

  واريھر د یسد به روينو یم

  اهياه سيھمه س یه ھائيآ
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 باد ما را با خود خواھد برد

   

  در شب کوچک من ، افسوس

  دارد یعاديباد با برگ درختان م

  ستيرانيدر شب کوچک من دلھرهء و

   

  گوش کن

  ؟ یشنو یوزش ظلمت را م

  نگرم یم ین خوشبختيبانه به ايمن غر

  خود معتادم یديمن به نوم

  گوش کن

  ؟ یشنو یوزش ظلمت را م

   

  گذرد یم یزين چدر شب اکنو

  ماه سرخست و مشوش

  ختن استيم فرو رين بام که ھر لحظه در او بيو بر ا

  ابرھا، ھمچون انبوه عزاداران

  منتظرند یدن را گوئيلحظهء بار

   

   یلحظه ا

  چ.يو پس از آن، ھ

  لرزد ین پنجره شب دارد ميپشت ا

  ن دارديو زم

  ماند از چرخش یباز م

  ک نامعلومين پنجره يپشت ا
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  ن من و تستنگرا

   

  ت سبزيسراپا یا

  سوزان، در دستان عاشق من بگذار یت را چون خاطره ايدستھا

  یگرم از ھست یو لبانت را چون حس

  عاشق من بسپار یبه نوازش لبھا

  باد ما با خود خواھد برد

  باد ما با خود خواھد برد
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 غزل

   

  »یکن یامشب به قصهء دل من گوش م«

  »یکن یو قصه فراموش مفردا مرا چ«

  هيه.ا.سا

   

  یکن یمرا گوش م یچون سنگھا صدا

  یکن یده فراموش ميو ناشن یسنگ

  چه رايو خواب در یرگبار نوبھار

  یکن یوسوسه مغشوش م یاز ضربه ھا

  دست مرا که ساقهء سبز نوازش است

  یکن یمرده ھمآغوش م یبا برگ ھا

  ده رايو د یگمراه تر از روح شراب

  یکن یو مدھوش م ینشان یدر شعله م

  مرداب خون من یط(ئ یماھ یا

  یکن یت، که مرا نوش ميخوش باد مست

  که روز را یتو درهء بنفش غروب

  یکن یو خاموش م یفشار ینه ميبر س

  ه ھا ، فروغ تو بنشست و رنگ باختيدر سا

  ؟ یکن یه پوش ميه از چه سياو را به سا
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 سبز تابستان یدر آبھا

   

  برگ کيتنھاتر از 

  مھجورم یھايبا بار شاد

  سبز تابستان یدر آبھا

  رانم یآرام م

  ن مرگيتا سرزم

  یزيپائ یتا ساحل غمھا

  خود را رھا کردم یه ايدر سا

  اعتبار عشق یهء بيدر سا

  یهء فّرار خوشبختيدر سا

  ھايداريهء نا پايدر سا

   

  جيگ یميچرخد نس یشبھا که م

  در آسمان کوته دلتنگ

  نيخون یھچد ميپ یشبھا که م

  رگھا یآب یدر کوچه ھا

  ميشبھا که تنھائ

  - روحمان، تنھا یبا رعشه ھا

  جوشد ینبض م یدر ضربه ھا

  ماريب ی، ھستیاحساس ھست

   

  »ستيدر انتظار دره ھا راز«

  کوه یقله ھا ین را به رويا

  ن کندنديسھمگ یبر سنگھا
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  شيآنھا که در خط سقوط خو

  ک شب سکوت کوھساران راي

  خ آکندندتل یاز التماس

   

  پر، یدر اضطراب دستھا«

  ستين یآرامش دستان خال

  »باستيرانه ھا زيو یخاموش

  خواند یدر آبھا م ین را زنيا

  سبز تابستان یدر آبھا

  ستيز یرانه ھا ميکه در و یگوئ

   

  کدگر را با نفسھامانيما 

  ميساز یآلوده م

  یخوشبخت یآلودهء تقوا

  ميترس یباد م یما از صدا

  شک یه ھاياما از نفوذ س

  ميباز یبوسه ھامان رنگ م یدر باغھا

  قصر نور یھا یھمانيما در تمام م

  ميلرز یاز وحشت آوار م

   

  ینجائياکنون تو ا

  ھا یگسترده چون عطر اقاق

  صبح یدر کوچه ھا

  نينه ام سنگيبر س

  م داغيدر دستھا
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  سوانم رفته از خود، سوخته، مدھوشيدر گ

  ینجائياکنون تو ا

   

  ره و انبوه يت ع ويوس یزيچ

  دوردست روز یمشوش چون صدا یزيچ

  شانميپر یبر مردمک ھا

  گسترد خود را یچرخد و م یم

  رنديگ ید مرا از چشمه ميشا

  ننديچ ید مرا از شاخه ميشا

  بندند یبعد م یبر لحظه ھا ید مرا مثل دريشا

  د...يشا

  نميب یگر نميد

   

  ميديھرزه روئ ینيما بر زم

  ميارب یھرزه م ینيما بر زم

  ميديرا در راھھا د» چيھ«ما 

  شيبر اسب زرد بالدار خو

  موديپ یراه م یچون پادشاھ

  ميافسوس، ما خوشبخت و آرام

  ميافسوس ما دلتنگ و خاموش

  ميدار یرا دوست ميخوشبخت، ز

  ستينيرا عشق نفريدلتنگ، ز
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 یکيان تاريم

   

  یکيان تاريم

  ترا صدا کردم

  ميسکوت بود و نس

  برد یکه پرده را م

  در آسمان ملول

  سوخت یم یستاره ا

  رفت یم یستاره ا

  مرد یم یستاره ا

  ترا صدا کردم

  ترا صدا کردم

  من یتمام ھست

  ريالهء شيک پيچو 

  ان دستم بوديم

  ماه ینگاه آب

  خورد یشه ھا ميبه ش

   

  غمناک یترانه ا

  خاست یچو دود بر م

  ز شھر زنجره ھا

  ديلغز یچون دود م

  پنجره ھا یبه رو

   

  شب آنجاتمام 
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  نهء منيان سيم

  یديز نوم یکس

  زد ینفس نفس م

  خاست یبه پا م یکس

  خاست یترا م یکس

  دو دست سرد او را

  زد یدوباره پس م

   

  تمام شب آنجا

  اهيس یز شاخه ھا

  ختير یفرو م یغم

  ماند یز خود م یکس

  خواند یترا م یکس

  یھوا چو آوار

  ختير یاو م یبه رو

   

  درخت کوچک من

  بودبه باد عاشق 

  سامان یبه باد ب

  کجاست خانهء باد؟

  کجاست خانهء باد؟
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 ديبر او ببخشائ

   

  ديبر او ببخشائ

  بر او که گاھگاه

  وند دردناک وجودش رايپ

  راکد یبا آب ھا

  برد یاد مياز  یخال یو حفره ھا

  پندارد یو ابلھانه م

  ستن دارديکه حق ز

  ديبر او ببخشائ

  ريک تصويتفاوت  یبر خشم ب

  دور دست تحرک یکه آرزو

  شود یش آب ميدگان کاغذيدر د

   

  ديبر او ببخشائ

  بر او که در سراسر تابوتش

  ان سرخ ماه گذر دارديجر

  منقلب شب یو عطرھا

  خواب ھزار سالهء اندامش را

  کند یآشفته م

   

  ديبر او ببخشائ

  ستيبر او که از درون مت(ش

  سوزد یاما ھنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور م

  ھده اشيسوان بيو گ
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  لرزد یعشق م یدوار از نفوذ نفس ھاينوم

   

  ین سادهء خوشبختيساکنان سرزم یا

  گشوده در باران یھمدمان پنجره ھا یا

  ديبر او ببخشائ

  ديبر او ببخشائ

  را که محسور استيز

  بارآور شما یھست یشه ھايرا که ريز

  زنند یغربت او نقب م یدر خاک ھا

  او راو قلب زودباور 

  حسرت یموذ یبا ضربه ھا

  سازند. ینه اش متورم ميدر کنج س
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 افتيدر

   

  در حباب کوچک خود

  فرسود یخود را م یروشنائ

  ناگھان پنجره پر شد از شب

  یتھ یشب سرشار از انبوه صداھا

  شب مسموم از ھرم زھرآلود تنفس ھا

  شب...

   

  گوش دادم

  کيابان وحشت زدهء تاريدر خ

  قلبش را یگوئک نفر ي

  فاسد یمثل حجم

  ر پا له کرديز

  کيابان وحشت زدهء تاريدر خ

  ديک ستاره ترکي

  گوش دادم...

   

  ان خون متورم بودينبضم از طغ

  و تنم...

  تنم از وسوسهء

  گشتن. یمت(ش

   

  کج و معوج سقف یخط ھا یرو

  دميچشم خود را د
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  نيسنگ یليچون رط

  ، در خفقانیشد در کف، در زرديخشک م

   

  مياشتم با ھمه جنبش ھاد

  راکد یمثل آب

  شدم آرام آرام ین ميته نش

  بستم در گودالم یداشتم لرد م

   

  گوش دادم

  ميگوش دادم به ھمه زندگ

  در حفرهء خود یموش منفور

  ک سرود زشت مھمل راي

  خواند یبا وقاحت م

  سمج و نامفھوم یريرجيج

  موديپ یرا چرخ زنان م یفان یلحظه ا

  یسطح فراموششد بر  یو روان م

   

  شھوت مرگ -آه، من پر بودم از شھوت 

  دير کشيسرسام آور ت یھر دو ... از احساس

  آه

  اد آوردميمن به 

  ن روز بلوغم راياول

  که ھمه اندامم

  معصوم یشد در بھتيباز م

  زد با آن مبھم، آن گنگ، آن نامعلومياميتا ب
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  در حباب کوچک

  خود را يیروشنا

  د.يازه کشيلرزان خم یدر خط
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 وصل

   

  ره مردمکھا، آهيآن ت

  ن منيان سادهء خلوت نشيآن صوف

  در جذبهء سماع دو چشمانش

  از ھوش رفته بودند

   

  زند یدم که بر سراسر من موج ميد

  چون ھرم سرخگونهء آتش

  چون انعکاس آب

  از تشنج بارانھا یچون ابر

  گرم یاز نفس فصلھا یچون آسمان

  تينھا یتا ب

  اتيح یا آنسوت

  گسترده بود او

   

  دن دستانشيدم در وزيد

  ت وجودميجسم

  رود یل ميتحل

  دم که قلب اويد

  ن ساحر سرگردانيبا آن طن

  قلب من یده در تماميچيپ

   

  ديساعت پر

  پرده بھمراه باد رفت



مجموعه اشعار فروغ فرخزاد                                                                 59 

 

  او را فشرده بودم

  قيدر ھالهء حر

  ميخواستم بگو یم

  اما شگفت را

  ه گستر مژگانشيانبوه سا

  شميپردهء ابر یشه ھايچون ر

  یکيشدند از بن تار یجار

  طلب یدر امتداد آن کشالهء طوKن

  وآن تشنج، آن تشنج مرگ آلود

  گمشدهء من یتا انتھا

   

  رھم یدم که ميد

  رھم یدم که ميد

   

  خورد یدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک ميد

  نميدم که حجم آتشيد

  آھسته آب شد

  ختيخت، ريخت، ريو ر

  نشسته، ماه منقلب تار یماه به گود در ماه،

   

  ميسته بوديگر گريکديدر 

  اعتبار وحدت را یگر تمام لحظهء بيکديدر 

  ميسته بوديوانه وار زيد
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 عاشقانه

   

  ن شدهيتو رنگ یايشب از رو یا

  ن شدهينه از عطر توام سنگيس

  شيچشم من گسترده خو یبه رو یا

  شيده از اندوه بيم بخشيشاد

  د جسم خاکيه شوک یھمچو باران

  ھا کرده پاک یم زآلودگيھست

   

  تن سوزان من یتپش ھا یا

  هء مژگان منيدر سا یآتش

  ز گندمزارھا سرشارتر یا

  ن شاخه ھا پر بارتريز زر یا

  دھايدر بگشوده بر خورش یا

  دھايدر ھجوم ظلمت ترد

  ستيم نيب یگر ز درديبا توام د

  ستيم نيھست اگر، جز درد خوشبخت

   

  ن بار نور؟يمن و ادل تنگ  یا

  در قعر گور؟ یزندگ یھويھا

   

  دو چشمانت چمنزاران من یا

  داغ چشمت خورده بر چشمان من

  نت گر که در خود داشتميش از ايپ

  انگاشتم یرا تو نم یھرکس
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  ست درد خواستنيکيدرد تار

  ھوده خود را کاستنيرفتن و ب

  نه ھايه دل سيسر نھادن بر س

  انه ھينه آلودن به چرک کيس

  افتنيش ماران يدر نوازش، ن

  افتنياران يزھر در لبخند 

  زر نھادن در کف طرارھا

   

   

  ختهيبا جان من آم یآه، ا

  ختهيمرا از گور من انگ یا

  چون ستاره، با دو بال زرنشان

  آمده از دور دست آسمان

  نه ام را آب تويخشک س یجو

  (ب تويم را سيبستر رگھا

  اهين سرد و سينچنيا یدر جھان

  م براهيت قدمھايا قدمھاب

   

  ر پوستم پنھان شدهيبه ز یا

  ھمچو خون در پوستم جوشان شده

  م را از نوازش سوختهيسويگ

  گونه ھام از ھرم خواھش سوخته

  رھنميگانه با پيب یآه، ا

  سبزه واران تنم یآشنا
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  غروب یروشن طلوع ب یآه، ا

  جنوب ین ھايآفتاب سرزم

  از سحر شاداب تر یآه، آه ا

  راب تريران تازه تر ساز بھا

  ستيرگين خين، ايست ايگر نيعشق د

  ستيرگيدر سکوت و ت یچلچراغ

  دار شدينه ام بيعشق چون در س

  ثار شدياز طلب پا تا سرم ا

   

  ستميستم، من نين دگر من نيا

  ستميکه با من ز یف از آن عمريح

  لبانم بوسه گاه بوسه ات یا

  ره چشمانم به راه بوسه اتيخ

  لذت در تنم یتشنج ھا یا

  رھنميکرت پيخطوط پ یا

  خواھم که بشکافم ز ھم یآه  م

  د به غمياKيک دم بيم يشاد

  یزم ز جايخواھم که برخ یآه، م

  یھا یزم ھاياشک ر یھمچو ابر

   

  ن دود عود ؟ين دل تنگ من و ايا

  چنگ و رود ؟ یدر شبستان، زخمه ھا

  و پروازھا؟ یخال ین فضايا

  ؟ن آوازھاين شب خاموش و ايا
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  ِسحر بار یKئ ینگاھت K یا

  قراريگاھوار کودکان ب

  مخوابيم نيت نسينفسھا یا

  اضطراب یشسته از من لرزه ھا

  من یخفته در لبخند فرداھا

  من یا ھايرفته تا اعماق دن

   

  ختهيمرا با شور شعر آم یا

  ختهينھمه آتش به شعرم ريا

  ین افروختيچون تب عشقم چن

  یKجرم شعرم به آتش سوخت
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 پرسش

   

  ھا یھا... س(م، ماھ یس(م ماھ

  ھا یس(م، قرمزھا، سبزھا، ط(ئ

  ا در آن اتاق بلوريد، آيبه من بگوئ

  که مثل مردمک چشم مرده ھا سرد است

  شھر، بسته و خلوت یو مثل آخر شب ھا

  ديده ايرا شن یلبک ین یصدا

  يیترس و تنھا یھا یار پريکه از د

  خوابگاه ھاا،  یاعتماد آجر یبه سو

K یو Kساعت ھا، یکوک ی  

  د؟يآ یش ميپ -نور  یشه ايش یو ھسته ھا

   

  ديآ یش ميو ھمچنان که پ

  افتند ی، از آسمان به خاک میلياکل یستاره ھا

  گوشيکوچک باز یو قلب ھا

  ترکند. یه مياز حس گر
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 جمعه

   

  جمعهء ساکت

  جمعهء متروک

  زيگکھنه، غم ان یجمعهء چون کوچه ھا

  ماريتنبل ب یشه ھايجمعهء اند

  کشدار یموذ یازه ھايجمعهء خم

  انتظار یجمعهء ب

  ميجمعهء تسل

   

  یخانهء خال

  ريخانهء دلگ

  یخانهء در بسته بر ھجوم جوان

  ديو تصور خورش یکيخانهء تار

  ديو تفال و ترد یخانهء تنھائ

  ريخانهء پرده، کتاب، گنجه، تصاو

   

  اشتآه، چه آرام و پر غرور گذر د

  یبيبار غريمن چو جو یزندگ

  ساکت متروک ین جمعه ھايدر دل ا

  ريدلگ یخال ین خانه ھايدر دل ا

  آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت...
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 یعروسک کوک

   

  ینھا ، آه ، آريش از ايب

  توان خاموش ماندينھا ميش از ايب

   

   یتوان ساعات طوKنيم

  چون نگاه مردگان ، ثابت  یبا نگاھ

  گاريک سيدر دود  ره شديخ

  ک فنجان يره شد در شکل يخ

    یرنگ ، بر قاليب یدر گل

  واريموھوم ، بر د یدر خط

  خشک یتوان با پنجه ھايم

  ديد و ديکسو کشيپرده را 

  بارديان کوچه باران تند ميدر م

  نشيرنگ یبا بادبادکھا یکودک

   یک طاقير يستاده  زيا

  را یدان خاليم یفرسوده ا یگار

  ديگوياھو ترک ميرھپ یبا شتاب

   

  ماند یباق یتوان بر جايم

  در کنار پرده ، اما کور ، اما کر

   

  اد زد يتوان فريم

  گانهيسخت کاذب ، سخت ب یبا صدائ

  دارم "ي" دوست م
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  ک مرديرهء يتوان در بازوان چيم

  با و سالم بوديز یماده ا

   

  نيچون سفرهء چرم یبا تن

  با دو پستان درشت سخت

  ک ولگرديوانه ، يک ديک مست ، ي توان در بستريم

  ک عشق را آلوديعصمت 

  ر کرديتحق یرکيتوان با زيم

  را یشگفت یھر معما

  پرداخت یتوان تنھا به حل جدوليم

  ھوده دل خوش ساختيب یتوان تنھا به کشف پاسخيم

  ا شش حرف يپنج  یھوده ، آريب یپاسخ

   

  ک عمر زانو زد يتوان يم

  سرد یحيضر یافکنده ، در پا یبا سر

  ديخدا را د یتوان در گور مجھوليم

  افتيمان يز ايناچ یتوان با سکه ايم

  ديپوس یمسجد یتوان در حجره ھايم

  ريپ یارتنامه خوانيچون ز

  ق و جمع و ضرب يتوان چون صفر در تفريم

  کسان داشتيوسته يپ یحاصل

  لهء قھرشيتوان چشم ترا در پيم

  پنداشت  یرنگ کفش کھنه ايدکمهء ب

  د يچون آب در گودال خود خشکتوان يم
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  ک لحظه را با شرم ي یبائيتوان زيم

   یاه مضحک فوريک عکس سيمثل 

  کرد یدر ته صندوق مخف

  ک روز يماندهء  یتوان در قاب خاليم

  ختيا مصلوب را آويا مغلوب ، يک محکوم ، ينقش 

  وار را پوشانديتوان باصورتک ھا رخنهء ديم

  تخيپوچ تر آم یتوان با نقشھايم

   

  بود یکوک یتوان ھمچون عروسک ھايم

  ديخود را د یايدن یشه ايبا دو چشم ش

  ماھوت یتوان در جعبه ايم

  انباشته از کاه یبا تن

  تور و پولک خفت یسالھا در Kب(

  یتوان با ھر فشار ھرزهء دستيم

  اد کرد و گفتيسبب فر یب

  ار خوشبختم "ي" آه ، من بس
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 ماه یتنھائ

   

   یکيطول تاردر تمام 

  اد زدند :يرکھا فريريس

  ماه بزرگ ..." ی" ماه ، ا

   

   یکيدر تمام طول تار

  شاخه ھا با آن دستان دراز

  شھوتناک  یکه از آنھا آھ

  رفتيباK م یسو

  ميم تسليو نس

  نشناخته و مرموز یانين خدايبه فرام

  خاک یمخف یو ھزاران نفس پنھان ، در زندگ

  ، شبتاب یار نورانيرهء سيو در آن دا

  ن يدقدقه در سقف چوب

  در پرده  یليل

  غوکھا در مرداب

  زيکريھمه باھم ، ھمه باھم 

  اد زدند :يده دم فريتا سپ

  ماه بزرگ ..." ی" ماه ف ا

   یکيدر تمام طول تار

  ديشعله کش یماه در مھتاب

  ماه

  شب خود بود یدل تنھا

  د يترکيرنگش م یداشت در بغض ط(ئ
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 معشوق من

   

  معشوق من

  شرم یا آن تن برھنهء بب

  رومندش ين یبر ساقھا

  ستاديچون مرگ ا

   

  قرار موربيب یخط ھا

  او را یعاص یاندامھا

  در طرح استوارش

  کنديدنبال م 

   

  معشوق من

  فراموش گشته است یز نسل ھا یگوئ

   یکه تاتار یگوئ

  چشمانش  یدر انتھا

  ستين واريوسته در کميپ

   یکه بربر یگوئ

  شيندانھادر برق پر طراوت د

  ستيمجذوب خون گرم شکار

   

  معشوق من

  عت يھمچون طب

  دارد یحير صريمفھوم ناگز

  او با شکست من
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  قانون صادقانهء قدرت را

  کنديد ميتأئ

   

  انه آزادست ياو وحش

  زهء سالميک غريمانند 

  رهء نامسکونيک جزيدر عمق 

  کندياو پاک م

  مهء مجنونيخ یبا پاره ھا

  را ابانياز کفش خود ، غبار خ

   

  معشوق من

  ، در معبد نپال یھمچون خداوند

  وجودش  یاز ابتدا یگوئ

  گانه بوده استيب

  او

  ست از قرون گذشتهيمرد

  یبائياد آور اصالت زي

   

  خود یاو در فضا

  یکودک یچون بو

  را یوسته خاطرات معصوميپ

  کنديدار ميب

  انه استيک سرود خوش عامياو مثل 

  یانيسرشار از خشونت و عر
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  دارديخلوص دوست م او با

  را یذرات زندگ

  ذرات خاک را

  را یآدم یمھا

  پاک را یغمھا

  داردياو با خلوص دوست م

  ک کوچه باغ دھکده راي

  ک درخت راي

  را  یک ظرف بستني

  ک بند رخت راي

   

  معشوق من

  ست يانسان ساده ا

  که من او را یانسان ساده ا

  ب ين شوم عجايدرسرزم

  گفتک مذھب شين نشانهء يچون آخر

  ميبوتهء پستانھا یدر Kب(

  پنھان نموده ام
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 یابد یدر غروب

   

  ا شب ؟يروز  -

  ستيابد یدوست ، غروب ینه ، ا -

  با عبور دو کبوتر در باد

  ديچون دو تابوت سپ

  ب ،ياز دور ، از آن دشت غر یو صداھائ

  ثبات و سرگردان ، ھمچون حرکت باد یب

   

  د گفتيبا یسخن-

  د گفتيبا یسخن

  خواھد با ظلمت جفت شود يدل من م

  د گفت يبا یسخن

   ینيسنگ یچه فراموش

  افتدياز شاخه فروم یبيس

  زرد تخم کتان یدانه ھا

  شکننديعاشق من م یھا یر منقار قناريز

  ميگل باق( ، اعصاب کبودش را در سکر نس

   یسپارد به رھا گشتن از دلھرهء گنگ دگرگونيم

   

  آه...

  ظ سرخيز چرخش ذرات غلست بجين یزيدر سر من چ

  و نگاھم 

  ک حرف دروغيمثل 

  نست و فرو افتادهيشرمگ
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  شميانديک ماه ميمن به  -

  در شعر  یمن به حرف -

  شميانديک چشمه ميمن به  -

  در خاک یمن به وھم -

  گندمزار یغن یمن به بو -

  من به افسانهء نان -

  ھا یت بازيمن به معصوم -

  ک دراز يو به آن کوچهء بار

  بود  یپر از عطر درختان اقاق که

   یکه پس ازباز یتلخ یداريمن به ب -

  که پس از کوچه یو به بھت

  ھا  یکه پس از عطر اقاق یليطو یو به خال

   

  ھا ؟يقھرمان -

  آه-

  رندياسب ھا پ

  عشق؟ -

  کوتاه یتنھاست و از پنجره ا -

  نگرديمجنون م یب یابان ھايبه ب

  مغشوش یبا خاطره ا یبه گذرگاھ

  نازک در خلخال یدن اقيخرام از

   

  آرزوھا ؟ -

  بازنديخود را م -
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  رحم ھزاران در يب یدر ھماھنگ

  بسته ؟ -

  وسته بسته  ، بستهي، پ یآر -

  شد  یخسته خواھ -

  شميانديک خانه ميمن به  -

  ش ، رخوتناکيپچک ھا یبا نفس ھا

  چشم  ین یبا چراغانش روشن ، ھمچون ن

  ش يتشو یبا شبانش متفکر ، تنبل ، ب

  نامحدود یبا لبخند یو به نوزاد

  بر آب  یدر پ یرهء پيک دايمثل 

  از انگور یپر خون ، چون خوشه ا یو تن

   

  شميانديمن به آوار م -

  اه يس یو به تاراج وزش ھا

  مشکوک  یو به نور

  کاوديکه شبانگاھان در پنجره م

  ک نوزاديکر يکوچک ، کوچک چون پ یو به گور

   

  کار... کار ؟ -

  ز بزرگي، اما در آن م یآر -

  مسکن دارد  یمخف یدشمن

  جود . آرام آراميکه ترا م

  ھمچنان که چوب و دفتر را

  گر رايھودهء ديز بيو ھزاران چ

  رفت یفرو خواھ یچا یو سرانجام ، تو در فنجان
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  ق در گرداب يمثل قا

  گاريظ سيجز دود غل یزيو در اعماق افق ، چ

  ديد یو خطوط نامفھوم نخواھ

   

  ک ستاره ؟ي-

  ، صدھا ، صدھا ، اما یآر -

  محصور یشبھا یھمه در آن سو

  ک پرنده ؟ي -

  ، صدھا ، صدھا ، اما یآر -

  دور  یھمه در خاطره ھا

  با غرور عبث بال زدنھاشان

  شميانديدر کوچه م یاديمن به فر -

  وار يآزار که در د یب یمن به موش -

  دارد ! یگذر یگاھگاھ

   

  د گفت يبا یسخن -

  د گفت يبا یخنس

   یدر سحرگاھان ، در لحظهء لرزان

  که فضا ھمچون احساس بلوغ 

  زديآميمبھم م یزيناگھان با چ

  خواھد يمن دلم م

  م شوم يتسل یانيکه به طغ

  خواھد يمن دلم م

  که ببارم از آن ابر بزرگ

  خواھد يمن دلم م
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  م    نه    نه     نه    نه يکه بگو

   

   

  م يبرو -

  ت د گفيبا یسخن -

  ا خواب ؟ي،  یا تنھائيا بستر ، يجام ،  -

  م ...يبرو -
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 مرداب

   

  گرفت یماريکرد و ب یاھيشب س

  گرفت یماريان بيده را طغيد

  غيماند ، دريدن نميده از ديد

  غيداند ، دريدن نميده پوشيد

  افتيکھنه  یرفت و در من مرگزار

  افتيکھنه  یم را انتظاريھست

  م رايد و تنھائيابان ديآن ب

  م رايد مقوائيماه و خو.رش

  ر ، بازھدان به جنگيپ ینيچون جن

  وار زھدان را به چنگيدرد ديم

  زنده ، اما حسرت زادن در او

  ل جاندادن در اويمرده ، اما م

  خودپسند از درد خود  نا خواستن 

  بر پا خاستن یخفته از سودا

  یھوده ايب یخنده ام غمناک

   یده اھويب یننگم از دلپاک

  مينم از دلدادگيغربت سنگ

  ميشور تند مرگ در ھمخوابگ

  شينامده ھرگز فرود از بام خو

  شيشاھد اعدام خو یدر فراز

  ناکيکرم خاک و خاکش اما بو

  بادبادکھاش در اف(ک پاک

  شيمهء پنھانيناشناس ن
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  شين چھرهء انسانيشرمگ

  شيجفت خو یکوبکو در جستجو

  شيجفت خو یدود ، معتاد بويم

  دش گھگاه و ناباور از اويجو

  جفتش اما سخت تنھاتر از او

  کدگريم و ھراس از يھر دو در ب

  کدگريتلخکام و ناسپاس از 

  یمحکومانه ا یعشقشان ، سودا

  یمشکوکانه ا یايوصلشان ، رؤ

  ۀۀۀ

   

  م بوديائيبه در یآه اگر راھ

  م بودياز فرو رفتن چه پروائ

  ان ماند آبيز جر یگر به مرداب

  ابد آبيش نقصان يواز سکون خ

  ھا شود یم تباھيجانش اقل

  ھا شود یش گور ماھيژرفنا

   

   

  آھوان دشتھا یآھوان ، ا

  گاه اگر در معبر گلگشت ھا

  د آوازخوانيافتي یباريجو

  اھا روانيدر یرو به استغنا

  شيان خويشم جرياز ابر یجار

  شيان خويخفته بر گردونهء طغ
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  ال اسب باد در چنگال اوي

  در دنبال او روح سرخ ماه

  گشوديران سبز ساقه ھا را م

  ربود يعطر بکر بوته ھا را م

  بر فرازش ، در نگاه ھر حباب

  غ آفتاب يدريانعکاس ب

  دياد آوريخواب را يخواب آن ب

  دياد آوريمرگ در مرداب را 
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 آيه ھای زمينی

   

  آنگاه 

  خورشيد سرد شد 

  و برکت از زمين ھا رفت 

   

  راھا خشکيدندسبزه ھا به صح

  و ماھيان به درياھا خشکيدند

  و خاک مردگانش را 

  زان پس به خود نپذيرفت 

   

  شب در تمام پنجره ھای پريده رنگ 

  مانند يک تصور مشکوک 

  پيوسته در تراکم و طغيان بود

  و راھھا ادامهء خود را

  در تيرگی رھا کردند

   

  ديگر کسی به  عشق نينديشيد 

  يد ديگر کسی به فتح نينديش

  و ھيچکس

  ديگر به ھيچ چيز نينديشيد

   

  در غارھای تنھائی 

  بيھودگی به دنيا آمد

  خون بوی بنگ و افيون ميداد 
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  زنھای باردار

  نوزادھای بی سر زائيدند 

  و گاھواره ھا از شرم

  به گورھا پناه آوردند

   

  چه روزگار تلخ و سياھی 

  نان ، نيروی شگفت رسالت را 

  مغلوب کرده بود 

  ان گرسنه و مفلوک پيغمبر

  از وعده  گاھھای الھی گريختند 

  و بره ھای گمشدهء عيسی 

  ديگر صدای ھی ھی چوپانی را 

  در بھت دشتھا نشنيدند 

   

  در ديدگان آينه ھا گوئی 

  حرکات و رنگھا و تصاوير 

  وارونه منعکس ميگشت

  و بر فراز سر دلقکان پست 

  و چھرهء وقيح فواحش 

  يک ھالهء مقدس نورانی 

  مانند چتر مشتعلی ميسوخت 

   

  مرداب ھای الکل

  با آن بخارھای گس مسموم 

  انبوه بی تحرک روشنفکران را
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  به ژرفای خويش کشيدند

  و موشھای موذی

  اوراق زرنگار کتب را

  در گنجه ھای کھنه جويدند 

  خورشيد مرده بود 

  خورشيد مرده بود ، و فردا

  در ذھن کودکان 

  مفھوم گنگ گمشده ای داشت

   

  آنھا غرابت اين لفظ کھنه را 

  در مشق ھای خود

  بالکهء درشت سياھی

  تصوير مينمودند

   

  مردم ، 

  گروه ساقط مردم

  دلمرده و تکيده و مبھوت

  در زير بار شوم جسدھاشان

  از غربتی به غربت ديگر ميرفتند

  و ميل دردناک جنايت 

  در دستھايشان متورم ميشد

   

  گاھی جرقه ای ، جرقهء ناچيزی 

  اجتماع ساکت بيجان را اين

  يکباره از درون مت(شی ميکرد 
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  آنھا به ھم ھجوم ميآوردند

  مردان گلوی يکديگر را

  با کارد ميدريدند

  و در ميان بستری از خون

  با دختران نابالغ 

  ھمخوابه ميشدند

   

  پيوسته در مراسم اعدام

  وقتی طناب دار 

  چشمان پر تشنج محکومی را

  ن  ميريختاز کاسه با فشار به بيرو

  آنھا به خود ميرفتند

  و از تصور شھوتناکی 

  اعصاب پير و خسته شان تير ميکشيد

  اما ھميشه در حواشی ميدان ھا

  اين جانبان کوچک را ميديدی

  که ايستاده اند

  و خيره گشته اند

  به ريزش مداوم فواره ھای آب

   

  شايد ھنوز ھم

  در پشت چشم ھای له شده ، در عمق انجماد

  م زندهء مغشوش يک چيز ني

  بر جای مانده بود 

  که در ت(ش بی رمقش ميخواست 
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  ايمان بياورد به پاکی آواز آبھا

   

  شايد ، ولی چه خالی بی پايانی 

  خورشيد مرده بود 

  و ھيچکس نميدانست

  که نام آن کبوتر غمگين 

  کز قلبھا گريخته ، ايمانست

   

  آه ، ای صدای زندانی 

  آيا شکوه يأس تو ھرگز

  چ سوی اين شب منفوراز ھي

  نقيبی بسوی نور نخواھد زد؟

  آه ، ای صدای زندانی 

  ای آخرين صدای صداھا...
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 هيھد

   

  زنم يت شب حرف ميمن از نھا

   یکيت تاريمن از نھا

  زنم يت شب حرف ميو از نھا

   

   

  اور يمھربان چراغ ب یمن ا یبرا یاگر به خانهء من آمد

  آن  چه که ازيک دريو 

  به ازدحام کوچهء خوشبخت بنگرم 
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 دار در شبيد

   

  و چھرهء شگفت 

  چه  به من گفتيدر ی" از آن سو

  ند يب یست که ميحق با کس

  وحشت دارم  یمن مثل حس گمشدگ

  من  یاما خدا

  د ؟يشود از من ترسيا چگونه ميآ

  چ گاه يمن ، من که ھ

  سبک و  ولگرد  یجز بادبادک

  مه آلود آسمان  یھابر پشت بام

   

  نبوده ام  یزيچ

  ل و نفرت و دردم را يو عشق و م

  در غربت شبانهء قبرستان 

  ده ست . "يبه نام مرگ جو یموش

   

  و چھرهء شگفت 

  با آن خطوط نازک دنباله دارست 

  شان را يکه باد طرح جار

  کرد يلحظه به لحظه محو و دگرگون م

  سوان نرم و درازش يو گ

  ربودشان يشب م یکه جنبش نھان

  گشودشان يو بر تمام پھنهء شب م

  ا يته در یاھھايھمچون گ
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  چه روان بود يدر یدر آنسو

  و داد زد 

  د ي" باور کن

  ستم "يمن زنده ن

   

  را  یکياو تراکم تار یمن از ورا

  کاج را ھنوز  ینقره ا یوه ھايو م

  او .... یدم ، آه ، وليديم

   

  د يلغزينھمه مياو بر تمام ا

  گرفت يت او اوج مينھايب بو قل

  که حس سبز درختان بود  یگوئ

  ت ادامه داشت . يش تا ابديو چشمھا

   

  حق با شماست

  چ گاه پس  از مرگميمن ھ 

  نه بنگرم يجرئت نکرده ام که در آئ

  و آنقدر مرده ام 

  گر يز مرگ مرا ديچ چيکه ھ

  کند يثابت نم

  آه 

  را  یزنجره ا یا صدايآ

  خت يگريماه م یکه در پناه شب ، بسو

  د ؟يديباغ شن یاز انتھا
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  کنم که تمام ستاره ھا يمن فکر م

  کوچ کرده اند  یبه آسمان گمشده ا

  و شھر ، شھر چه ساکت بود 

  ر خود يمن در سراسر طول مس

  ده رنگ يپر یاز مجسمه ھا یجز با گروھ

  و چند رفتگر 

  دادند يخاکروبه و توتون م یکه بو

  لود ان خستهء خواب آيو گشت

  ز روبرو نشدم  يچ جيبا ھ

   

  افسوس 

  من مرده ام 

  و شب ھنوز ھم

  ھوده ست . "يادامهء ھمان شب ب یگوئ

   

  خاموش شد 

  ع دو چشمش را يو پھنهء وس

  ه تلخ و کدر کرد ياحساس گر

   

  ا شما که صورتتان را ي" آ

   یز زندگيهء نقاب غم انگيدر سا

  د ينموده ا یمخف

  ور أس آيقت ين حقيبه ا یگاھ

  د يکنيشه مياند

   یامروز یکه زنده ھا
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  ستند ؟يک زنده نيبجز تفالهء  یزيچ

   یکه کودک یگوئ

  ر گشته است ين تبسم خود پيدر اول

  بهء مخدوش ين کتيا -و قلب 

   -آن دست برده اند.  یکه در خطوط اصل

  گر يخود د یبه اعتبار سنگ

  احساس اعتماد نخواھد کرد 

   

  د که اعتبار به بودن يشا

  و مصرف مدام مسکن ھا 

  را   یال پاک و ساده و انسانيام

  به ورطهء زوال کشانده ست

  د که روح را يشا

  رهء  نامسکون يک جزي یبه انزوا

  د کرده انديتبع

  ده ام يزنجره را خواب د ید که من صدايشا

  ادگان  که صبورانه ين پيپس ا

  ه داده اند يخود تک یچوب یزه ھايبر ن

  ند ؟آن بادپا سواران

   یونيدگان Kغر افين خميو ا

  ش ؟يآن عارفان پاک بلند اند

  پس راست است ، راست ، که انسان 

  ست ين یگر در انتظار ظھوريد

  و دختران عاشق 

   یدوز یبا سوزن دراز برودر
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  ده اند ؟يچشمان زود باور خود را در

   

  غ ک(غان ين جياکنون طن

   یسحرگاھ یدر عمق خواب ھا

  شود ياحساس م

  ند يآينه ھا به ھوش ميئآ

  منفرد و تنھا  یو شکل ھا

   یدارين کشالهء بيخود را به اول

  شوم  یکابوس ھا یو به ھجوم مخف

  کنند .  یم ميتسل

   

  افسوس 

  م يمن با تمام خاطره ھا

  سرود ين نمياز خون ، که جز حماسهء خون

  چ گاه يکه ھ یو از غرور ، غرور

  ست يزير نمين حقيخود را چن

  ستاده ام يفرصت خود ا یھادر انت

   یکنم : نه صدائ یو گوش م

   یک برگ جنبشيشوم : نه ز  یره ميو خ

  بود  یو نام من نفس آنھمه  پاک

  گر غبار مقبره ھا را ھم ي" د

  زند ."يبر ھم نم

   

  د يلرز

  خت يش فرو ريخو یو برد و سو
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  ملتمسش از شکافھا  یو دستھا

  من  ی، بسو یليطو یمانند آھھا

  مدند ش آيپ

   

  " سرد است 

  کنند يو بادھا خطوط مرا قطع م

  ھست که ھنوز  یار کسين ديا در ايآ

  از آشنا شدن 

  ش يبا چھرهء فنا شدهء خو

  وحشت نداشته باشد ؟

  ده ست يا زمان آن نرسيآ

  چه باز شود  باز  باز   باز ين دريکه ا

  که آسمان ببارد 

  ش يو مرد ، بر جنازهء مرد خو

  گزارد ؟  " کنان نماز یزار

   

  د يد پرنده بود که ناليشا

  ان درختان يا باد ، در مي

  ا من ، که در برابر بن بست قلب خود ي

  از تأسف و شرم ودرد  یچون موج

  آمدم يباK م

  دم يديان پنجره ميو از م

  که آن دو دست ، آن سرزنش تلخ

  دو دست من  یو ھمچنان دراز بسو

  کاذب  یده دميسپ یدر روشنائ
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  روند يم ليتحل

  ک صدا که در افق سرد يو 

  اد زد :يفر

  " خداحافظ. "
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 وھم سبز

   

  کردم يه مينه گريتمام روز را در آئ

  بھار پنجره ام را 

  به  وھم سبز درختان سپرده بود 

  د يگنجيم نميلهء تنھائيتنم به پ 

  م يتاج کاغذ یو بو

  آفتاب را  یآن قلمرو ب یفضا

  ه بود آلوده کرد

  توانستم يگر نميتوانستم ، دينم

  پرنده ھا  یکوچه ، صدا یصدا

   یماھوت یگمشدن توپھا یصدا

  زان کودکان يگر یھويو ھا

  و رقص بادکنک ھا

  کف صابون  یکه چون حبابھا

  کردند ياز نخ صعود م یساقه ا یدر انتھا

   یو باد ،  باد که گوئ

  زد يس منف یرهء ھمخوابگيت ین لحظه ھايدر عمق گودتر

  حصار قلعهء خاموش اعتماد مرا 

  دادند يفشار م

  خواندنديکھنه ، دلم را بنام م یو از شکافھا

   

  تمام روز نگاه من 

  ره گشته بود يم خيزندگ یبه چشمھا

  به آن دو چشم مضطرب ترسان 
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  ختند يگريکه از نگاه ثابت من م

  ان يو چون دروغگو

  آورنديخطر پناه م یب یبه انزوا

   

  له کدام اوج ؟کدام ق

  چ يچاپيپ ین راھھايا یمگر تمام

  در آن دھان سرد مکنده 

  رسند ؟يان نميو پا یبه نقطهء  ت(ق

  ب يساده فر یواژه ھا ید ، ايبه من چه داد

  اضت اندامھا و خواھش ھا ؟ير یو ا

  زدم يخود م یسويبه گ یاگر گل

  ن ين تاج کاغذين تقلب ، از اياز ا

  بنده تر نبود ؟ياست ، فر که بر فراز سرم بو گرفته

   

  ابان مرا گرفت يچگونه روح ب

  مان گله دورم کرد !يو سحر ماه ز ا

  قلبم بزرگ شد  یچگونه ناتمام

  مه را تمام نکرد !ين نيا یمه ايچ نيو ھ

  دم يستادم  و ديچگونه ا

  شود يم یه گاه تھيم ز تکير دو پاين به زيزم

  تن جفتم  یو گرم

  برد !يمبه انتظار پوچ تنم ره ن

   

  کدام قله کدام اوج ؟

  مشوش  یچراغ ھا ید ايمرا پناه دھ
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  روشن شکاک  یخانه ھا یا

  معطر  یشسته در آغوش دودھا یکه جامه ھا

  خورند يتان تاب ميآفتاب یبر بامھا

   

  زنان سادهء کامل  ید ايمرا پناه دھ

  نازکتان  یپوست ، سر انگشت ھا یکه از ورا

  را  ینيف آور  جنير جنبش کيمس

  کند يدنبال م

  شه ھوا يبانتان ھميو در شکاف گر

  زد يآمير تازه ميش یبه بو

   

  کدام قله کدام اوج ؟

   ینعل ھا یا -پر آتش  یاجاقھا ید ايمرا پناه دھ

   - یخوشبخت

  مطبخ  یاھکارين در سيمس یسرود ظرفھا یو ا

   یاطير چرخ خيترنم دلگ یو ا

  جدال روز و شب فرشھا و جاروھا  یو ا

   یصيحر یتمام عشق ھا ید ايرا پناه دھم

  ل دردناک بقا بستر تصرفتان را يکه م

  به آب جادو 

  د يآرايخون تازه م یو قطره ھا

   

  تمام روز تمام روز 

  بر آب  یرھا شده ،  رھا شده ، چون Kشه ا

  رفتم يش مين صخره پيسھمناک تر یبه سو
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   یائيدر ین غارھايژرف تر یبه سو

  ان ياھن ميو گوشتخوارتر

  نازک پشتم  یو مھره ھا

  دندير کشياز حس مرگ ت

   

  توانستم  یگر نميتوانستم د ینم

  خاست يم از انکار راه بر ميپا یصدا

  عتر شده بود يروحم وس یأسم از صبوريو 

  و آن بھار ، و آن وھم سبز رنگ

  گفت يچه گذر داشت ، با دلم ميکه بر در

  " نگاه کن 

   یش نرفتيچگاه پيتو ھ

  . یو رفتتو فر
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 فتح باغ

   

  د يکه پر یآن ک(غ

  از فراز سر ما

  ولگرد  یشهء آشفتهء ابريو فرو رفت در اند

  مود يافق را پ ی. پھنا یزهء کوتاھيش ھمچون نيو صدا

  خبر ما را با خود خواھد برد به شھر 

   

  دانند يھمه م

  دانند يھمه م

  که من و تو از آن روزنهء سرد عبوس 

  م يديباغ را د

  گر دور از دست يو از آن شاخهء باز

  م يديب را چيس

  ترسند يھمه م

  ترسند ، اما من وتو يھمه م

  م يوستينه پيبه چراغ و آب و آ

  م يديو نترس

   

  وند سست دو نام يسخن از پ

  ست يک دفتر نيدر اوراق کھنهء  یو ھمآغوش

  خوشبخت منست  یسويسخن از گ

  سوختهء بوسهء تو  یقھايبا شقا

   یت تن ھامان ، در طراريميمو ص

  انمان يدن عريو درخش



مجموعه اشعار فروغ فرخزاد                                                                 99 

 

  ھا در آب  یمثل فلس ماھ

  ست يآواز ینقره ا یسخن از زندگ

  خواند يکه سحر گاھان فوارهء کوچک م

   

  ال يمادر آن جنگل سبزس

   یاز خرگوشان وحش یشب

  مضطرب خونسرد  یايو در آن در

  د يپر از مروار یاز صدف ھا

  ب فاتح يو در آن کوه غر

  م يدياز عقابان وان پرس

  د کرد يکه چه با

   

  دانند يھمه م

  داننديھمه م

  م يافته ايمرغان ، ره يما به خواب سرد و ساکت س 

  م يدا کرديقت را در باغچه پيما حق

  گمنام  ین گليدر نگاه شرم آگ

  ک لحظهء نامحدوديو بقا را در 

  ره شدنديد به ھم خيکه دو خورش

   

  ست يظلمت ن در یسخن از پچ پچ ترسان

  باز  یسخن از روزست و پنجره ھا

  تازه  یو ھوا

  سوزند يھده مياء بيکه در آن اش یو اجاق

  گر بارور است يد یکه ز کشت ینيو زم
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  و تولد و تکامل و غرور  

  سخن از دستان عاشق ماست 

  م  يغام عطر و نور و نسياز پ یکه پل

  بر فراز شبھا ساخته اند 

  ا يبه چمنزار ب

  ار بزرگ به چمنز

  شم يگل ابر یم کن ، از پشت نفس ھايو صدا

  ھمچنان آھو که جفتش را

   

  سرشارند یپنھان یپرده ھا از بغض

  معصوم  یو کبوترھا

  د خود يبرج سپ یھا یاز بلند

  نگرند ين ميبه زم
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 .... یگفت مادرش روز یبه عل

   

  کهيکوچ یعل

  ريبونه گ یعل

  د ينصف شب از خواب پر

  د با دسيمال یو ھچشماش

  د يازه کشيسه چار تا خم

  پا شد نشس

   

  ده بود ؟يد یچ

  ده بود ؟يد یچ

  ده بود يد یه ماھيخواب 

   ی، انگار که به کپه دو زار یه ماھي

  ر يه طاقه حريانگار که 

   یهء  منجوق کاريبا حاش

   یانگار که رو برگ گل Kله عباس

  ش کرده بودن يخامه دوز

  دن تو چشاش کريم یم موشک بازيقا

   ین گرد صاف الماسيدو تا نگ

  واش ي یھمچ

  واش ي یھمچ

  کرد يخودشو رو اب دراز م

  اش يکه باد بزن قر نگ

  کرد يصورت آبو ناز م
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  نو  یکتابچه ھا یتنش ، بو یبو

  ه دو يه صفر گنده و پھلوش ي یبو

  پزون  ید و آشپزخونه و نذريع یشبا یبو

  و پشت بون شمردن ستاره ھا ، تو رختخواب ، ر

  اط يختن بارون رو آجر فرش حير

  شوکوKت  یلواشک ، بو یبو

   

  رفت يانگار تو آب ، گوھر شب چراغ م

  ون يکهء شاپريانگار که دختر کوچ

  ه کجاوهء بلور يتو 

  رفت ير باغ و راغ ميبه س

  زون يدور و ورش گل ر

Kسرش نور باران  یبا  

  ه يبود ماھ یفهء جن و پريد که از طايشا

  هيبود ماھ یددر یايد که از اون ماھيشا

  ه يبود ماھ یال تند رسرسيه خيد که يشا

  که بود  یھرچ

  که بود یھرچ

  کهيکوچ یعل

  محو تماشاش شده بود  

  داش شده بود يواله و ش

   

  که دس برد که به اون  یھمچ

  رنگ روون 

  نور جوون
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  نقره نشون 

  دس بزن 

  ا شد يبرق زد و بارون زد و آب س

  وا شد  یر تن  ماھين زيکم زميش

  دسه گ( دور شدن و دود شدن

  نور سوختن و نابود شدن  یشمشا

  که يکوچ یباز مث ھر شب رو سر عل

   یدسمال آسمون پر از گ(ب

   ینه خواب يینه ماھ ینه چشمه ا

   

  زد يرا نفس نفس ميبادگ یباد تو

  د يکشيدو ميب یزلفا

  دراز گل آغا  یلنگا یاز رو

  زديو پس مشيچادر نماز کودر

   

  رو بند رخت 

  را يرا و عرق گيرھن زيپ

  شدن يم یبه حال یگه و حاليدن به تن ھمديکشيدس م

  بد  یانگار که از فکرا

  شدن يم یپر و خال یھ

   

  رکا يرسيس

  زدن يسازا رو کوک کرده بودن و ساز م

  شد يکه باد آروم م یھمچ

  زدن ير آواز ميقورباغه ھا از ته باغچه  ز
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  گه يد یش و شبھايبود و چن شب پ شب مث ھر شب

   یامو عل

  گه يد یايه دنيتو نخ 

   

  که يکوچ یعل

  سحر شده بود 

  خواس ينقرهء نابش رو م

  خواس   يخوابش رو م یماھ

  راه آب بود و قرقر آب 

  که و حوض پر آبيکوچ یعل

   

  که يکوچ ی" عل

  که يکوچ یعل

   ینکنه تو جات وول بخور

  ننه قمرخانم یحرفا

   یگول بخور ادت برهي

  ر باشه يخ یديد یتو خواب ، اگه ماھ

  خواب کجا حوض پر از آب کجا 

  که اسمتو ینکن یکار

  سن يکتابا بنو یتو

  ا کنن طلسمتو يس

  س که آدم يآب مث خواب ن

  ن سرش فرو بره ياز ا

  اد يرون بياز اون سرش ب

  تو چار راھاش وقت خطر 
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  اد يسوت سوتک پابون ب یصدا

  ن محکمه يمشکر خدا پات رو ز

  ت کمه ؟يچ ی، چ یعل یسيکور و کچل ن

  ميشابدوالعظ یبر یتونيم

   یسوار بش ین دوديماش

   ی، جاھل پامنار بش ی، خال بکوب یقد بکش

  نه يقشنگو نب یزاينھمه چيفه آدم ايح

  اK کلنگ سوار نشه 

  نه يشھر فرنگو نب

  س يار و بستنيب و خيفصل ، حاK فصل گوجه و س

  س ينه زنيه ، سيتو تکگه ، يچن روز د

  وونه يد یعل یا یعل یا

  ا تخت مرده شور خونه ؟يبھتره ،  یتخت فنر

   یرم تو ھم خودتو به آب شور زديگ

   یخانومو به تور زد یو اون کول یرفت

  شه يشه ، نون نميمون نميکه ا یه ؟ ماھيچ یماھ

  شه يتنبون نم یه وجب پوست تنش واسه فاطياون 

   یبزن یدس که به ماھ

  ره يگياز سر تا پات بو م

  چهيپيبوت تو دماغا م

  ره يگيا ازت رو ميدن

  ر بخواب ير بخواب ، بگيبگ

   یکه کار باطل نکن

  ه غاز يصد تا  یبا فکرا

   یحل مسائل نکن
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  اد چشت يسر تو بذار رو ناز بالش ، بذار بھم ب

   ینو محکم چنگ بزن که اب واريقاچ ز

  شکشت ." يپ

   

  رفتيسر م گه داشتيحوصلهء آب د

  رفت يخت تو پاشوره ، در ميريخودشو م

   یکيخواس تو تاريانگار م

  !  یزک یداد بکشه : " اھا

  س که اگه ين حرفا ، حرف اون کسونيا

  دنيه خواب ديه بار تو عمرشون زد و ي

  کم تغار داره يک شيه خيکار به کار يچ یماھ

  که سھله ، سگشم  یماھ

  ن تغارا عار داره ياز ا

  کنه ين ميچرخه و ستاره دس چيآب متو  یماھ

  رفت  یاونوخ به خواب ھر ک

  کنه ين ميخوابشو از ستاره سنگ

  برتش يبرتش ، ميم

  ا يواريدلمردهء چارد یاين دنيا یاز تو

  ا يکاريا ، بينق نق نحس اعتا ، خستگ

   یو شلختگ یآش رشته و وراج یايدن

   یدرد قولنج و درد پر خوردن و درد اختگ

   یزدن و لوس بازبشکن  یايدن

   یو ناموس باز یعروس دوماد باز

  گز کردن  یابونارو الکيخ یھ یايدن

  ه لچک به سر حظ کردن يخوندن  یاز عرب
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  صبح سحرا  یايدن

  تو توپخونه 

  دار زدن  یتماشا

  نصف شبا 

  رو قصهء آقا باKخان زار زدن 

  که ھر وخت خداش یائيدن

  ذاره يتو کوچه ھاش پا م

  از عقب سرش  ینباجه دسه خاله خاي

  اد يه دسه قداره کش از جلوش مي

   یريکه ھر جا م یائيدن

  آديوش ميراد یصدا

  ن ھمبونهء کرم و کثافت يا یبرتش ، از تويبرتش ، ميم

  و مرض 

  برتش يپاک و صاف آسمون م یايبه آب

  برتش . " يکھکشون م یبه ادگ

   

  ه شاپرک گذشته بود و داشت حاK يآب از سر 

  د دايفروش م

  کهيکوچ یعل

  نشسته بود کنار حوض 

  داد يآبو گوش م یحرفا

  انگار که از اون ته ته ھا 

  زد يصداش م یه کسينورا ،  یاز پشت گلکار

  د يکشيآه م

  زد يواش به پاش ميدس عرق کرده و سرش رو 
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  ک دو سه يگفت : " يانگار م

  ؟ ھه ھه ھه  یدينپر

  ته آبم بخدا  یايکياون تار یمن تو

   یور کن ، علحرفمو با

  خوابم بخدا  یماھ

  دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن 

  رو  یمروار یپرده ھا

  ن رو و اون رو بکنن يا

  باوفام سپردم  یبه نوکرا

  کجاوهء بلورمم آوردم 

  م ينجا دور بشيسه چار تا منزل که از ا

  م يرسيا ميشه سبز دريھم یبه سبزه زارا

  کف که چوپون ندارن  یبه گله ھا

  ون ندارن ينور که پا یبه دالونا

  ون ندارن يصدف که پا یبه قصرا

  ادت باشه از سر راه ي

   یھف ھش تا دونه مروار

   یکاريکه بعد باھاشون تو ب یجمع کن

  م يکن یه قل دو قل بازي

   یام ، نفسم پاکه  ، علي، من بچهء در یعل یا

   یا ھمونجاس که ھمونجا آخر خاکه ، عليدر

  ده يرو به عمرش ندا يکه در یھر ک

  ده ؟يفھم یش چياز زندگ

  لجن  ین بويخسته شدم ، حال بھم خورده از ا

   يیانقده پابپا نکن که دو تا
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  لجن  یم تويتا خرخره فرو بر

  که يکوچ یعل  یا ، و گرنه ايبپر ب

  شم بھت بگم نه تو ، نه من . " يمجبور م

   

  د يکرد و تو کش یھو باK اومد و ھلفيآب 

  د يآب جفتشو ست و تو خودش فرو کش انگار که

   ینقره ا یره ھايدا

  خودشون  یتو

  دن و خسته شدن يدن و چرخيچرخ

  مواکشاله کردن و از سر نو 

  ته حوض بسته شدن  یرايبه زنج

  قل قل قل تاKپ تاKپ 

  قل قل قل تاKپ تاKپ 

  زدن رو سطح آب يچرخ م

  ، چن تا حباب  یکيتو تار

   

  کجاس؟ " ی" عل

  باغچه " " تو 

  نه.؟ "يچيم ی" چ

  " الوچه ." 

 Kآلوچهء باغ با  

  ؟ بسم `  یجرئت دار
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 ک پرنده بوديپرنده فقط 

   

  ، آه  ی، چه آفتاب يیپرنده گفت : " چه بو

  بھار آمده است 

  ش خواھم رفت . "يجفت خو یو من به جستجو

   

   

  وان يپرنده از ا

  د و رفت يپر یاميد ، مثل پيپر

  بود  پرنده کوچک

  کرد يپرنده فکر نم

  خواند يپرنده روزنامه نم

  پرنده قرض نداشت 

  شناخت يپرنده آدمھا را نم

  ھوا  یپرنده رو

  خطر  یو بر فراز چراغ ھا

  د يپريم یخبر یدر ارتفاع ب

  را یآب یو لحظه ھا

  کرديوانه وار تجربه ميد

   

   

  ک پرنده بود يپرنده ، آه ، فقط 
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 ای مرز پر گھر

   

   

  شدم فاتح

  خود را به ثبت رساندم 

  ن کردم يک شناسنامه ، مزي، در  یخود را به نام

  ک شماره مشخص شديم به يو ھست

  ساکن تھران  5صادره از بخش  678پس زنده  باد 

   

  الم از ھمه سو راحتست يگر خيد

  آغوش مھربان مام وطن 

   یخيپستانک سوابق پرافتخار تار

KKتمدن و فرھنگ  يی  

  جقجقهء قانون ... و جق و جق

  آه 

  الم از ھمه سو راحتست يگر خي.د

   

   یاز فرط شادمان

  اق ، ششصد و ھفتاد و ھشت يرفتم کنار پنجره ، با اشت

  بار ھوا را که از غبار پھن 

  خاکروبه و ادرار ، منقبض شده بود  یو بو

  نه فرو دادم يدرون س

   یر ششصد و ھفتاد و ھشت قبض بدھکاريو ز

  کار نوشتم  یھفتاد و ھشت  تقاضا ششصد و یو رو

  فروغ فرخ زاد 
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  ن شعر و گل و بلبل يدر سرزم

  ستن ، آنھم يست زيموھبت

   یت موجود بودن تو پس از سالھايکه واقع یوقت

  شود يرفته ميسال پذ

   

  که من  يیجا

  پرده ، ششصد و ھفتاد و  یم از Kين نگاه رسميبا اول

  نم يب یھشت شاعر را م 

  ان يب گدايئت غريازھا ، ھمه در ھکه ، حقه ب

K گردنديه ميخاکروبه ، به دنبال وزن و قاف یدر  

  م ين قدم رسمياول یو از صدا

  ره ، ششصد و ھفتاد ويت  یان لجن زارھايکباره ، از مي

  ھشت بلبل مرموز  

  که از سر تفنن 

  اه يخود را به شکل ششصد و ھفتاد و ھشت ک(غ س

  ر در آورده اند يپ

  پرند يهء روز ميحاش یبسو یلبا تنب

  م ين نفس زدن رسميواول

  ششصد و ھفتاد و ھشت شاخه  یشود به بويآغشته م

  گل سرخ 

  م پ(سکو يمحصول کارخانجات عظ

   

   یستن ، آريست زيموھبت

   یخ ابو دلقک کمانچه کش فوريدر زادگاه ش
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   یدل تنبک تبار تنبور یدل ا یخ ايو ش

  باسن و پستان و شھر ستارگان گران وزن ساق و 

  پشت جلد و ھنر 

  بابا به من چه ولش کن "  یگھوارهء مولفان فلسفهء " ا

  ! یوا - ک ھوشيمھد مسابقات المپ

  ر و صوت يتصو یکه دست به ھر دستگاه نقل يیجا

  ، از آن  یزنيم

  د يآيتازه سال م یبوق نبوغ نابغه ا

  ملت  یدگان فکريو برگز

   

  ابندييکه در ک(س اکابر حضور م یوقت

  نه ، ششصد و ھفتاد و ھشت  کباب پز يس یک به رويھر

   یبرق

  ف يو بر دو دست ، ششصد و ھفتاد و ھشت  ساعت ناوزر رد

  دانند يکرده و م

   یسه بودنست ، نه نادانيک یاز خواص تھ یکه ناتوان

   

  فاتح شدم   بله فاتح شدم 

  ن فتح يا یاکنون به شادمان

  شصد و ھفتاد و ھشت  شمع نه ، با افتخار ، شيآ یدر پا

  افروزم يه مينس

   یطاقچه تا ، با اازه ، چند ک(م یپرم به رويو م

  ات به عرض حضورتان برسانم يح ید قانونيدربارهء فوا

  م را يع زندگين کلنگ ساختمان رفيو اول

  پرشور  ین کف زدنيھمراه با طن
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  ش بکوبم يبر فرق فرق خو

  کروز زنده بود يد ، که من زنده ام ، بله ، مانند زنده رو

  و از تمام آنچه که در انحصار مردم زنده ست  بھره 

  خواھم برد 

   

  توانم از فردا يمن م

  ست يشھر ، که سرشار از مواھب مل یدر کوچه ھا

  تلگراف  یرھايسبکبار ت یه ھايان سايو در م

  گردش کنان قدم بردارم 

  مستراح  واريو با غرور ، ششصد و ھفتاد و ھشت  بار ، به د

  سميبنو یعموم یھا

  خط نوشتم که خر کند خنده 

   

   

  توا نم از فردا يمن م

   یوريھمچون وطن پرست غ

  که اجتماع  یميده آل عظياز ا یسھم

  ھر چارشنبه بعد از ظھر ، آن را 

  کندياق و دلھره دنبال ميبا اشت

  ش داشته باشم يقلب و مغز خو 

   یالياز آن ھزار ھوس پرور ھزار ر یسھم

  خچال و مبل و پرده رساندش يتوان به مصرف يکه م

   یعيطب یششصد و ھفتاد و ھشت  را یا آنکه در ازاي

  د يبه ششصد و ھفتاد و ھشت  مرد وطن بخش یآن را شب

  توانم از فردا يمن م
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  ک يمغازهء خاچ یدر پستو

  ن نفس ، ز چند گرم جنس يدن چنديبعد از فرو کش

  دست اول خالص 

  ناخالص  یکوK یه پپسيو صرف چند باد

  اھو و وغ وغ و ھوھو ياحق و يو پخش چند 

  فاضل  یفکور و فضله ھا یرسما ً به مجمع فض(

  روشنفکر 

  وندم يروان مکتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپيو پ

  ن رمان بزرگم را يو طرح اول

  کھزار و ششصد و ھفتاد و ھشت يسنهء  یکه در حوال

   یزيتبر یشمس

  دست چاپ خواھد رفت  یتگاه تھر دسيرسماً  به ز

  بر ھر دو پشت ششصد و ھفتاد و ھشت  پاکت 

  زم يژه برياصل و یاشنو

   

   

  توانم از فردا يمن م

  با اعتماد کامل 

  کيششصد و ھفتاد و ھشت  دوره به  یخود را برا

  دستگاه مسند مخمل پوش 

  ه ين آتيدر ملس تجمع و تام

  ھمان کنم يا مجلس سپاس و ثنا مي

  و  - که من تمام مندرجات مجلهء ھنر و دانش را يز

  خوانم يتملق و کرنش را م

  دانم يوهء " درست نوشتن " را ميو ش
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   یقدم به عرصهء ھست یان تودهء سازنده ايمن در م

  نھاده ام 

  آن  یکه گرچه نان ندارد ، اما بجا

  دارد  یعيد باز و وسيدان ديم

  ش ييايجغراف یفعل یکه مرزھا

  ر يدان پر طراوت و سبز تي، به ماز جانب شمال 

  اعدام  یدان باستانيو از جنوب ، به م

  ده ست يدان توپخانه رسيودر مناطق پر ازدحام ، به م

   

   

  تش يو در پناه آسمان درخشان و امن امن

   یقو یاز صبح تا غروب ، ششصد و ھفتاد و ھشت  قو

   یکل گچيھ

  به اتفاق ششصد و ھفتاد و ھشت  فرشته 

  -فرشتهء از خاک و گل سرشته آنھم  -

  سکون و سکوت مشغولند یغ طرحھايبه تبل

   

   

  فاتح شدم  بله فاتح شدم 

  ساکن تھران  5صادره از بخش  678پس زنده باد 

  که در پناه پشتکار و اراده 

  ده است ، که در چارچوب يرس یعيبه آنچنان مقام رف

   یپنجره ا

  ن يزم سطح یدر ارتفاع ششصد و ھفتاد و ھشت  متر

  قرار گرفته ست 
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  ن را دارد يو افتخار ا 

  -نه از راه پلکان  -چه يتئاند از ھمان دريکه م

  خود را 

  وانه وار به دامان مھربان مام وطن سرنگون کنديد

   

   

  نست يتش اين وصيو آخر

  ششصد و ھفتاد و ھشت  سکه ، حضرت  یکه در ازا

  استاد آبراھام صھبا

  اتش رقم زند يح یدر رثاه کشک يبه قاف یه ايمرث
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 دوباره خواھم داد یبه آفتاب س(م

   

  دوباره خواھم داد  یبه آفتاب س(م

  بود  یبار که در من جاريبه جو

  لم بودند يطو یبه ابرھا که فکرھا

  باغ که با من یدارھايبه رشد دردناک سپ

  کردند يخشک گذر م یاز فصل ھا

  ک(غان  یبه دسته ھا

  شبانه را  یمزرعه ھاکه عطر 

  آورند يه ميمن به ھد یبرا

  کرد يم ینه زندگيبه مادرم که در آ

  من بود  یريو شکل پ

  ن ، که شھوت تکرار من ، درون ملتھبش رايو به زم

  ، دوباره خواھم داد  یس(م - انباشت يسبز م یاز تخمه ھا

   

   

  م يآيم ، ميآيم ، ميآيم

  ر خاک يز یم : ادامهء بوھايسويبا گ

   یکيظ تاريغل یبا چشمھام : تجربه ھا

  وار يد یآنسو یشه ھايده ام از بيبا بوته ھا که چ

  م يآيم ، ميآيم ، ميآيم

  شود يو آستانه پر از عشق م

  دارند يو من در آستانه به آنھا که دوست م

  که ھنوز آنجا ،  یو دختر

  دوباره خواھم داد  یستاده ، س(ميدر آستانهء پر عشق ا
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 مردميم من از تو

   

  مردم يمن از تو م

   یمن بود یاما تو زندگان

   

   یرفتيتو با من م

   یخوانديتو در من م

  ابانھا را يکه من خ یوقت

  مودم يپيم یچ مقصديھ یب

   یرفتيتو با من م

   یخوانديتو در من م

   

  عاشق را  یان نارون ھا ، گنجشک ھايتو از م

   یکرديبه صبح پنجره دعوت م

  شد يم که شب مکرر یوقت

  شد يکه شب تمام نم یوقت

  عاشق را  یان نارون ھا ، گنجشک ھايتو از م

   یکرديبه صبح پنجره دعوت م

   

  به کوچهء ما  یآمديت ميتو با چراغھا

   یآمديت ميتو با چراغھا

  رفتند يکه بچه ھا م یوقت

  دند يخوابيم یاقاق یو خوشه ھا

  ماندم ينه تنھا ميو من در آ

  .... یدآميت ميتو با چراغھا
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   یديبخشيت را ميتو دستھا

   یديبخشيت را ميتو چشمھا

   یديبخشيت را ميتو مھربان

  که من گرسنه بودم  یوقت

   یديبخشيت را ميتو زندگان

   یبود یتو مثل نور سخ

   

   یديچيتو Kله ھا را م

    یپوشانديسوانم را ميو گ

  دند يلرزيم یانيسوان من از عريکه گ یوقت

   یديچيتو Kله ھا را م

   

   یچسبانديت را ميتو گونه ھا

  م يبه اضطراب پستان ھا

  گر يکه من د یوقت

  م ينداشتم که بگو یزيچ

   یچسبانديت را ميتو گونه ھا

  م يبه اضطراب پستان ھا

   یداديو گوش م

  رفت يبه خون من که ناله کنان م

  مرد يه کنان ميو عشق من که گر

   

   یداديتو گوش م

   یديدياما مرا نم



مجموعه اشعار فروغ فرخزاد                                                                 121 

 

 گريد یتولد

   

  ست يکيهء تاريمن آ یھمهء ھست

  که ترا در خود تکرار کنان 

  دم ، آه يآه کش یابد یبه سحرگاھان شکفتن ھا و رستن ھا

  ه ترا ين آيمن در ا

  وند زدميبه درخت و آب و آتش پ

   

   

  د يشا یزندگ

  گذرد ياز آن م یليبا زنب یابان درازست که ھر روز زنيک خي

   ديشا یزندگ

  زد ياويبا آن خود را از شاخه م یست که مرديسمانير

  گردديست که از مدرسه بر ميد طفليشا یزندگ

  باشد ، در فاصلهء رخوتناک دو  یگاريد افروختن سيشا یزندگ 

   یھمآغوش

  باشد  یج رھگذريا عبور گي

  دارد يکه ک(ه از سر بر م

  ر " يخد " صبح بيگويم یمعن یب یگر با لبخنديک رھگذر ديو به 

   

   

  ست يد آن لحظه مسدوديشا یزندگ

  سازد يران ميچشمان تو خود را و ین یکه نگاه من ، در ن

  است  ین حسيودر ا

  خت يافت ظلمت خواھم آميکه من آن را با ادراک ماه و با در
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  ست ييک تنھايکه به اندازهء  یدر اتاق

  دل من 

  ک عشقست يکه به اندازهء 

  نگرد يخود م یخوشبختسادهء  یبه بھانه ھا

  گل ھا در گلدان  یبايبه زوال ز

   یکه تو در باغچهء خانه مان کاشته ا یبه نھال

  ھا  یو به آواز قنار

  خوانند يک پنجره ميکه به اندازهء 

   

   

  آه...

  نست يسھم من ا

  نست  يسھم من ا

  سھم من ، 

  رد يگيآنرا از من م یختن پرده ايست که آويآسمان

  ک پله مترو کست يفتن از ن رييسھم من پا

  و غربت و اصل گشتن  یدگيدر پوس یزيو به چ

  در باغ خاطره ھاست  یسھم من گردش حزن آلود

  د : يان دادن که به من بگو يیو در اندوه صدا

  ت راي" دستھا

  دارم " يدوست م 

   

   

  کارم يم را در باغچه ميدستھا
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  دانم يدانم ، ميدانم ، ميسبز خواھم شد ،  م

  م يانگشتان جوھر یو پرستوھا در گود

  تخم خواھند گذاشت 

   

   

  زم يآويبه دو گوشم م یگوشوار

  (س سرخ ھمزاد ياز دو گ

  چسبانم يم برگ گل کوکب ميو به ناخن ھا

  ھست که در آنجا  یکوچه ا

  که به من عاشق بودند ، ھنوز یپسران

  Kغر  یک و پاھايبار یدرھم و گردن ھا یبا ھمان موھا

  ک شب او را يشند که يانديم یمعصوم دخترک یبسم ھابه ت

  باد با خود برد 

   

   

  ھست که قلب من آن را یکوچه ا

  ده ست يم دزدياز محل کودک

   

  در خط زمان  یسفر حجم

  خط خشک زمان را آبستن کردن  یو به حجم

  آگاه   یرياز تصو یحجم

  گرددينه بر ميک آي یکه ز مھمان

   

  نسانست يو بد

  رد يميم یکه کس
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  ماند يم یو کس

   یديزد ، مرواريريم یکه به گودال یريحق یدر جو یاديچ صيھ

  د نخواھد کرد .يص

   

   

  من 

  را ینيکوچک غمگ یپر

  مسکن دارد  یانوسيشناسم که در اقيم

  ن يلبک چوب یک نيو دلش را در 

  نوازد آرام ، آرام يم

   ینيکوچک غمگ یپر

  رد يميک بوسه ميکه شب از 

  ا خواھد آمديک بوسه به دني و سحرگاه از
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