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 انتشارات روز : چاپ اول 

 تهران  – 1348مهرماه 

* 

 بازنشر نسخه الكترونيكي

 Do-Lكتابخانه 

  1392فروردين 
 

ي اسكني  در ميان نسخه "بدر آينه"يك صفحه از شعر . ستاتمام نامتاسفانه حاضر نسخه : توضيح بازسپاري(

ش تا آخر مجموعه كه  جز چند بند اول، باقي "سقوط از عرشه"كه به دست آمد افتاده بود و همچنين از شعر 

 ).نبودموجود  هشت شعر ديگر است، در ميان عكسهاشامل 
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 فهرست 
 

 ميعاد كلمات 
 منحني و عدم شكل 

 رهايي ژرف 
 مسافر اعماق 
 عشق مهيب 

 دامها و گردابها 
 مذهب خجسته 

 نماز شكسته 
 معبد بي قبله 

 ادوار اهلي 
 شب قرن 

 بهت مرگ 
 غنايم ازلي 

 هاي بنفش  جاذبه
 خواب گياهي 

 قايق منور 
 خوابها و سرگيجه 

 بدر آينه 
 مبداء موسيقي 

 بشارت 
 هاي اشك  شهاب

 سنت من 
 شهيد جستجو 

 سقوط از عرشه 

 تولد 
 شاخكهاي ويران 

 هراس 
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 ميعاد كلمات 
 

 

 در شب ياس پيامبرها بود 

 رفتم  ها سوي سفر مي كه من از باديه

 و در آغاز دو خورشيد بزرگ و روشن 

 خواندم  روز را پيش تو مي

*** 

 در شب تلخ حجاز 

 قومي از تپه به زير آمده در سحر شگفتم بودند 

 نگريست  و به چشمي حيران كه مرا مي

 گفتم از دور به آواي بلند 

 هاشان  ي مشعل زان غم مرده

 گفتم از دور من آن آواز عميقم را 

 ي تاريكي آنان بودم و فروخواندم و در حلقه

*** 

 در تماميت اين خاك ثقيل ساكت 

 كه در آن ابر و غبار و ابهام 

 رقصيد  اي مي در ميان خالء گمشده

 : مردي از ناصره آمد و به من گفت

 صليبي بدهيد           
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 من نشستم و افق زير نگاهم گم شد 

 ي جلجلتا بود  و يكي حادثه در قله

 مريمي آمد و با رطلي عطر 

 پاي پرخاك مرا تدهين كرد 

 و كسي آنجا بود 

 كه من از بعد فواصل به صدايي پرشور 

 حسب واقعه را پرسيدم 

 هاي تو را پرسيدم  و نشاني ز نشان

 و چه الفاظ غريبي كه تكلم كردم 

 نگريست  او چنان از سر تحقير مرا مي

 كه من از خشم بر او تف كردم 

 او همان مردي بود كه به استاد خيانت ورزيد 

 ي مردم بردم  بعد از قله به زير آمدم و راه به ميخانه

 وز يكي مست نشاني ز نشانهاي تو را پرسيدم 

 :او به من گفت به هذياني زرد 

 در چوبي و جذامي كه اگر بگشايي

 پشت آن ملت بيمار قرون 

 رفته در خواب و تب و رنج و جنون 

 ي ظلمت و اعصار و عذاب  برده

 و تمدن 

 دمل چركي اين شهر خراب 

 خواهم  جا تبري مي من در اين

 تبري از ناخن 

 ي چركين پدرهايم را  تا كه بشكافمش اين كيسه
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 اي را سرداد  و چنان قهقهه

 كه من از وحشت آن لرزيدم 

 و سپس، تند به بيرون رفتم

*** 

 در سفرها كه شبي نيز به سر حد فلسطين بودم 

 پاي در مدخل يك غار نهادم و ز يك غارنشين پرسيدم 

 داني  تو نمي

 داني؟ آيا تو نمي

 و نشاني ز نشانهاي تو را پرسيدم 

 در جوابم كه در آن ساعت 

 من ندانستم چه جوابي داد 

 ارتعاش سرش از رنج رياضت كه به سويي خم شد 

 گفتند  جهتي مي سخن از بي

 هاي جنوب قلبه از جهاتي ز جهت

*** 

 روي برگرداندم 

 باريد  پس فراخواندم و با فريادي كه از آن خشم و جنون مي

 من ملوك همه عالم را به مقر فتح 

 و از آن سوي شب و فصل ندا دردادم 

 داند؟ چه كسي مي

 هاي تو را پرسيدم  و نشاني ز نشان

 آمد  بادي از مشرق آفاق به سوي من و خاكستر شب مي

 ي خشماگين داشت  و چنان زوزه

 كه تمامي ملوك عالم 
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 ترين تنهايي  سوي خاموش

 رفتند  ي تنهايي خود مي ترين نقطه سوي تاريك

 اي از گيسويم  و سپس دسته

 روي پيشاني من ويران شد 

 ي سرگردانم روي پيشان   

 پس به خود آمدم و ديدم من 

 در وراي شب تاريخ و ستيز و جنگ 

 در ميان مللي گمشده در زندانها 

 و ميان مللي زنجيري 

 رقصم مست و پرخشم به گرد شب خود مي

*** 

 من عزيمت كردم 

 كرد  هم بدانسان كه نگاه تو عزيمت مي

 در ميان دو قبيله كه مسلمان بودند 

 ها را به كنايت ديدم  سفر طايفه

 

 يادت اي راحله در چادر تنهايي خوش 

 ي شهري مرا تسكين داد  كه لبت بوسه

 و تفنگ پدرت را كه مرمت كردم 

 و عليقي كه به اسبت دادم 

*** 

 ترس از مرگ كه در باور من كاهش يافت 

 و خدايي كه ميان بدي و خوبي 

 مشكوك نبود    
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 اد همچنان برزخي از اضد

 شد  جا در شب طوالني من گم مي همه

*** 

 ما معاصر بوديم و قرون ديوانه 

 با تو اي انسان ما معاصر بوديم 

 در قروني گيج 

 ما همان جارچيان شب يلداي توايم 

 با فتوحات هزاران سردار 

 

 من موظف بودم 

 رفتم  و به ميعاد جهان مي

 و به ميعاد وسيع كلمات مبهم 

 ردا در سحرگاه بزرگ ف

 ي من در جاده  و سپس سايه

 رقصيد  در تمام جهت هستي خود مي

*** 

 پژمرد  ام مي در بهاري كه گل كاغذي

 هاي نگاهم را  من فروبستم پنجره

 حدوكران خوابيدم  و در آن وسعت بي

 پرسم  جا نام تو را مي خواب ديدم همه

 پرسم  هاي تو را مي و نشاني ز نشان

 

 ناگهان چشم گشودم ديدم 

 پيچم  توي يك بستر آشفته به خود مي
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 و زني چشم به من دوخته است 

 ! مادر: چشم ماليدم و گفتم

 و از او پرسيدم 

 كه كجا هستم من 

 داند  هاي مرا هيچ نمي او چنانكه گويي كلمه

 گنگ و آرام كنارم خوابيد 

 و تب داغ تنش را ديدم 

 سوزد  كه كنار تن من مي

 خواب رفتم گويا 

 م كه به شهري مجهول خواب ديد

 اي آندلسي هستم من  عاشق باكره

 و ز يك جادوگر 

 خواهم  راه تسخير دل باكره را مي

 پيرزن در پس ابر و مه دود و آتش 

 شد  ي هر واژه هويدا مي با صدايي كه در آن قدمت فرسوده

 برگرد برو : گفت

 و مرا نفرين كرد 

 او به من گفت تو يك اجنبي معكوسي 

 اه تو برگرد و برو وزهمين ر

 پدرت هم برگشت 

 او صميميت پيغامش را 

 ديد زان سوي وحي نبوت مي  

 هاي سكوتش برگشت  او در الهام جهان
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 من هراسان شدم و سوي تمامي معابد رفتم 

 ز شيخان و كشيشان بزرگ و كوچك و

 كس پرسيدم  جا از همه همه

 هاي تو را پرسيدم  و نشاني ز نشان

 جز من و انبوهي ز ستونهاي بزرگ فرياد 

 پيش چشمان پر از وحشت من هيچ نبود 

 

 هايي دور  بازگشتم ز تمامي مكانها و زمان

 ي رويا و تصورهايم  من، ز بيراهه

 سوي خود آمدم و ديدم من 

 كه چه تنها و تهي در خويشم 

 

 ي روحم بودم  وه كه من سايه

 اي گمشده و سرگردان  سايه

 عبث ژرف وجود خويشدر ميان 

 من محقر شده بودم در خود 

 كه قطرات اشكم  همچنان

 غلتيد  روي تاريكي شب مي

 ام در جاده  سايه

 رقصيد  در تمام جهت هستي خود مي
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 منحني عدم و شكل 
 

 

 در نيمروز خلقت 

 سوخت  كه دنيايي معكوس در آن مي

 من در آتشي مجزا از ماده زاده شدم 

 

 تقدم من تنها اين بود كه خاك را نبوسيده بودم 

 ي نسيم كه هوسي كودكانه  و در ادامه

 درخشيد  در انتها مي   

 ستودم  خودسرانه دشت را مي   

 دشت كه از ابتداي ظلمت معرفي شده بود    

 و من كه منكر القاب بدوي بودم 

 ريختم  هاي بهشت بيرون مي اشيا را از دريچه

 

*** 

 

 چكيد  هاي فضا مي هنوز از رگهباران 

 هاي سمي منزوي شدم  كه من در زير چتري از قارچ

 در آن زمان پيامبران ناشناخته آياتشان را با معجوني از كلمات تلخ 

 آميختند مي             

 جغدي منحوس و منفور با چشمهاي ترسناكش 
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 شد  هاي قرون بيدار مي بر روي خواب

 آمد  متي معلق، پيش ميدم مرگ، قيا و در سپيده

 شناختند  هاي سنگي معابر را مي گروه نامتحد ارواح در كاسه

 آري 

 هاي درخشان  و من در وسعتي از جزيره

 شدم  و در آخرين لبخند خدا محو مي

 محراب من پرشور و مقدس 

 )ها بود كماني كه زينت كهكشان رنگين(    

 چرخيد  به گرداگرد عالم مي

 تعلقي مجزا و پراكنده 

 كه دنيايي از خشونت و غدر بر آن ويران شده بود 

 يكباره چونان قفس تنگ و مسدود 

 ي خاك فرود آمد  هاي پوسيده بر كرانه

 آميز  دهنده با فريادي اضطراب نجات

 دويد  از البالي ظلمت بيرون مي

 چريد  ام در غارهاي عصر حجر مي و من كودكي

 ق آفتاب بيرون آمدم ام در مشر از كلبه

 ام با چهار پنجره در جهات زمين  كلبه

 چرخيد  در مسير خورشيد مي   

 سوختم  من در آتشي مجزا از ماده مي

 اي از تقدس اهورايي  و چشمان تو كه هاله

 آن را احاطه كرده است 

 درخشيد  سحار و فريبنده، در فضايي سرشار از رمز و ابهام مي
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*** 

 

 ي از فصول طبيعي بود دنياي من دواير

 رفت  نهايت تكرار گيج مي كه در بي

 ام در تربيع ابعاد  و انديشه

 به شكل ستونهايي از بنفشه و بهار 

 رست در ميالد زمان مي

 

*** 

 

 بركت متولد شده بودم  من در كدام زمين بي

 شدند  كه اشيا معين، مدام در من محو مي

 شك شيطان مفيدتر از من بود  بي

 چكيد  هاي قلبم خون مي من كه در بدر از باره

 شد  و نمازم همواره در سحرگاه تابستان قرباني مي

 

 ي عقابها بدل شده بود  ام به سرگيجه هستي

 رفت  و همواره چون جسمي متالشي به اعماق ويل فرومي

 شناختم  هاي موسمي را مي من بايد نوسان

 شدند  كه در چنگك قرن عظيم له مي

 رقصيد  ي زمان مي به شكل ستوني از شعله و گردباد در ادامه فريادم

 لختي آسمان را ازين سقوط مدهش و مدان نگه خواهد داشت 

 ام  هاي گرمسير شناخته من كه عرق و دستها را در تابستان

 مبشر نجات نخواهم بود 
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 گونه شگرف كه طوفاني قادر و قاهر  و تحركي اين

 وزد  در خالل آن مي

 ي دنيا افكنده است  مرا به زبوني بر آستانه

 توانم بر آن بيانديشم  دنيايي كه نمي

 شود ي تالشم در پوچ كردن اين تقدير در عمق واقعيت صرف مي و بدينسان همه

 دوم و هميشه هراسناك و مضطرب در انحناي عدم و شكل مي
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 رهايي ژرف 
 

 

 تر از اختران  موسمي باكره

 ست  م را فراگرفته سراسر زندگي

 و شهابي سركش 

 ام به چرا درآمده است  در بلندترين مزرع انديشه

 كني  اي سلوك بسيط كه همواره زمان را توجيه مي

 گنجي  و هرگز در حجم تفاهم نمي

 ها با گندم  ندامت در من آنچنان غوغا كرده است كه ملخ

 انزواي صامت من 

 اي از ماهتاب را  لكه

 چراند  ي زرد مي ميان اين گله در

 ام  گونه به ديوار زندان تكيه داده من كه اين

 بينم كه آزادي  خوب مي

 كند  چگونه در ظلمت مردابها رسوب مي

 اين تماشا كيفر من است 

 هاي دست نيافته  كه جز نگريستن به جاده

 ام  چيزي نياموخته

 ي آن شيطان است  بر فراز تلي از وسوسه كه سازنده

 با اين عفاف حقيرت چه خواهي كرد؟
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 ي شفابخشي نداشت  در ميان اقليمي كه پهنه

 اي خواهر من 

 كشان در تنم چه غوغاها برانگيخت  رنج، زوزه

 شناسد  و آنك تنها چشمي كه درد را مي

 ي آسمان  از دورترين نقطه

 ست  ام خيره شده به زندگي

 كنم  و در تموج اين نگاه است كه احساس ابديت مي

 هاي وحي بگشايم  اي به كوچه تنها در آرزوي آنم كه پنجره... آه

 خواهم  و فرياد بزنم نه من نمي

 ست  اين قلمرو حقير من

 كه دانش و تخيل 

 آسا  اي اعمال جنون و خرده

 بر آن سايه افكنده است 

 و حصاري از شفقت و ترحم 

 هاي قلبم را  كه عاطفه

 سازد  هاي معكوس جدا مي از دنياي عدالت

 شود  آلود تو كه همواره در من بيدار مي و چشمان خواب

 

 ست  اين قفس مسدود من

 با ماهيت هزارچهره 

 خورد  شكل تاب مي كه ستمگرانه در دنياي گنبدي

 ي مغربي  اي كرانه

 ام  هايت را آزموده كه من شن

 ام  هاي قديمي تو را لمس كرده ي كشتي پاره و تخته

http://do-lb.blogspot.com/


۱۷ |  منقفس نامحدود   

 

Published by Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 دانم كه تو چنان چون روسپيان افريقايي مرده بودي  مي

 ام  اي را ديده هاي زنگ زده و در گودال ناف تو سكه

 توانست مبدا گرسنگي باشد  كه مي

 آنكه وقار شريرت را محو كند  بي

 يك ابر سپيد در پيشاني كعبه 

 رود  هاي اهريمني پيش ميهمواره به سوي تقدس

 و آنك منم اين مضطرب ابدي 

 كه در ميان دو گاوچاه عميق نوسان دارم 

 اين ابتال كه بايد در ميان دو جريان عرق و بخار بميرم 

 انگيزد  چه كراهت مخوفي را در من برمي

 

 هاي ناميسور  سوي نجات تنها در آن

 ن رهايي ژرف رادم اي رقصد براي يك كه ملكوتي از عشق در آن مي

 كنم  احساس مي         

 اي رفيق، اي خالء بيداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://do-lb.blogspot.com/


۱۸ |  منقفس نامحدود   

 

Published by Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

  

 مسافر اعماق 
 

 

 آيم  من از صراحت الفاظ نور مي

 و از وراي اختران مهاجر 

 و بالهايم هنوز شفاف است 

 و بالهايم 

 هاي عظيم مانندست  كمان گستره به وسعت رنگين

 و من مسافر اعماق واقعي بودم 

 كرد  ورق مي و ساعتم كه ارتباط زمان را ورق

 در انتهاي طول سفرها 

 شد  در آن مه غمناك مضمحل مي

 

 ي خورشيد  ي دريا و از كرانه من از كرانه

 كردم  هاي اقاقي عبور مي و از ميان كوچه

 هاي جواني  شهاب

 رقصند  هايم هنوز مي كنار دامنه

 رويا و سرنوشت و تفكر 

 ن متالشي بود كه در فضاي ذهن م

 در آن دوام خواهش بودن 

 گشتند  حقير مي

 من اين متون گنگ و مقدس را 
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 بردم  براي ماندن و ديدن به كار مي

 در آن حضور تلخ اهورايي 

 سوي زندگي بودم  كه من رسول واقعيت آن

 تو بازتاب رشيد هزار آينه خواهي شد : گفت صدا به من مي

 ي امواج آسمان بودم  و من شبان گله

 اي  و اين مترسك كور، اين عقيم با ريش كوسه

 آمد  مكيد و پيش مي هميشه خرده خرده مرا مي

 و من هميشه از درون متالشي بودم 

 

*** 

 

 چرخيد  كه در مدار بهت مي انسان وقتي

 چه داشت بگويد 

 هايش را به خون قرمز شيطان بيااليد  جز اينكه دامنه

 و من مسافر اعماق واقعي بودم 

 دوخت  اي كه آسمان و زمين را به يكديگر مي كه رشته

 كرد  در آن تلولو ذهني مرا مدد مي    
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 عشقي مهيب 
 

 

 

 تر از آنچه وجود داشت  عشقي مهيب

 كشاند  ها مي مرا كه بيكرانگي

 هاي فريبايي  از كرانه

 هاي واقعي  به كرانه

 ام  چراكه جامي لبالب از اشك ستارگان نوشيده

 و خورشيدي در ميان جنگل 

 ي سبزي از نگاه تو را به ارمغان دارد  كه هاله

 درخشد  به صورتي حقيقي مي

 ي ايكاري نباشد  تا بالهاي روح، به گونه

 كه در خشم سوزان آفتاب هوس اوج داشت 

 هاي دور پرواز درآمدي  و تو به قالب انديشه

 كه انسانكي بودم  زماني در

 و هول از گاوچاهي موهوم 

 شد  ام ويران مي به شكلي غلبه ناپذير بر ارقام تاريكي

 هاي مردگان بود  اي از بوسه وزني كه قوزك پاهايش، مقبره

 تر  بار همچون سيرسئه با عطري خطرناك اين

 بر ساليان عمرم نشسته بود 

 ود اي ب ترين آينه وان زمان، هستري ملموس
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 درخشد  هاي مهيب قرن مي كه فلسهايش در بازتاب

 آنگاه از نهايت اعماق تو را دريافتم 

 كه چون گردابي به شكل مخروط 

 مخوف و پرمهابت 

 كشيدي  ما را به خود مي

 و در آن مه غليظ 

 كه ارواح، اين تصاوير فضايي 

 بردند  ي اميدها را با خود مي همه

 تو از دورادور شب فرارسيدي 

 با مشعلي از خورشيدهاي متحد    

 هايت  و ستارگان اشكي كه بر گونه

 پرپر شده بودند    
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 دامها و گردابها 
 

 

 

 هاي مواج  چراغ

 شد  بر ساحت وسيع شراب خرد مي

 گاه شب بود كه  آن

 درخشيد  چشمي در ساحل الكل مي  

 

 من پوستم را در حريق شناختم

 ليسيد  كه پلنگي وحشي آن را با زبان زبرش مي

 اي نژاد عاطل 

 نژاد پوشالي 

 ست  دريا آنچنان در من جاري شده

 كه خون مرطوب من 

 بوسد  ي ساحل را مي شنهاي آزموده

 اند  شان بسته هاي پرندگان چوبي را به حلقوم كه طناب

 غرند  وحشيانه مي

 شكند  هاي باران كه در من مي و خيمه

 شوند  اي مدام، به دوايري در هم بدل مي زمزمهدر 

 گونه پاهاي خيس باران و بدين

 سازد  گيسويم را آشفته مي   
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 چه تصادف شگرفي كه من، خورشيد را در اعماق خود شناختم 

 ي ماهيان ره جسته بود  كه تا آشيانه

 اين صداي صديق آذرخش است 

 چراند  كه تملك مدهش خدا را در رگهاي من مي

 گاه كه حرفهاي مواج من  نآ

 شد  اي انبوده از مه و بخار ناپديد مي در توده

 كشيد  هاي خشايار جيغ مي خواهرم در زير تازيانه

 غريدم  زدم و مي اين من بودم كه نهيب مي

 آساي من  و عصيان جنون

 شكست  هايم را درهم مي سكوت كرانه     

 اند  و اين صيادان ابله كه بر سواحل من كمين كرده

 به ناگاه در احاطه گردابهاي من 

 به رقصي ديوانه برخواهند خواست 

 چرخد  شماري در پيرامون من مي كه دامهاي بي و همچنان

 ي من  قهقهه

 سالهاي طوالني  

 از پس زمان خواهد درخشيد      
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 مذهب خجسته 
 

 

 پايان در پهناي ادراك  اي بي واحه

 و موجي عظيم در شنزارهاي استوايي 

 ترين سهم من بود  كوچك

 در آن سفر كه 

 چرخيدم  بسان گردابي مست در خود مي 

 اي برادران 

 شما خفته بوديد كه 

 ونوس، 

 با دست قطع شده  

 چيد  ام مي هاي نور را از كنار پنجره تيغه   

 را  كه فرهنگ كولي من، من

 از ابتالي قرون جسته بودم 

 پوسيد  و تاج پيمبران عتيق بر سرم مي

 از اعماق زمان بيرون آمدم 

 

*** 

 

 پدربزرگ من، 

 با شلواري از پوست درختان 
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 هاي بدوي بر آن خشكيده بود  كه جوانه

 مهتاب را از جنگلي در مناطق حاره 

 ام آورد  به كلبه

 و دستي شتابناك كه تبلور ستارگان را لمس كرده بوود 

 تنها براي اينكه خوابهايم را از تعابيري مدهش برهاند 

 آمد  تا خوابگاهم پيش مي

 شكستم  من، اين بوداي بلورين را مي

 ش  كه زهرخند ابدي

 سان حريم انزوايم را آلوده بود  سايه

 هان، اي معلم 

 اي معلم ژرف من 

 سوزم  از تصوف و رهايي مي من در معراجي

 و اين احتراق وسيع 

 ام دامن كشيده است  هاي مغربي كه تا افق

 شك،  بي

 مذهبي خجسته و معلق را پديد خواهد آورد  

 آيا اين صداي من است 

 كه چون گردبادي تند و وحشي 

 رود؟ خيز زمان گيج مي در موج

 كه زبانم از ستوه سكوت متورم شده بود  من

 گزيدم ي كلمات، لبهايم را مي اعتبار لهجه كه به من

 كه آشكارا، در انزواي مشكوك خود من

 و در ميان آن بخارهاي گيج و خيس و چسبنده 

 پوسيدم  مي       
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 هاي اسارت و سكوت  اي از ميان سنگ يكباره چونان شراره

 بيرون جهيدم         

 هنوز اين خون من بود 

 هاي بطئي حروف  كه در جريان

 جست  به دريايي روشن و متالطم ره مي

 ... نه ... نه 

 اين نژاد متعلق به من بود 

 كه شعر سبزرنگ طبيعت 

 دويد  اش مي در عروق تشنه      

 اي شور از عرق  و ستاره

 ش ميدرخشيد  كه بر پيشاني

 ساخت  ظلمت سنگين مرا روشن مي

 رسالت شب  و آنك منم اين شهيد بي

 ام  اريكي رهايي جستهكه از ابتالي حقير ت

 دود  هاي نور و نسيم مي پروا در جاده و پاهايم بي

 ست  و چشمهايم منزل ستارگاني

 گريزند  كه از آسمان خدا مي   

 و بدينگونه، اي معلم ژرف من 

 مذهبي خجسته و معلق پديد خواهد آمد 

 ي ابعادش  كه از همه

 خورشيدي ديگرگونه خواهد درخشيد  
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 نماز شكسته 
 

 

 من سليمان نبي بودم و با جانوران حرف زدم 

 با نباتات و جمادات زمين حرف زدم

 با زباني متصنع، مظنون

*** 

 گشت  راه زمان برمي بشر از وادي بي

 و نژادي ديگر روي اوراق قرون برميخاست

*** 

 ي تاريك جهان باز شد و نوري گنگ  دري از گوشه

 سوي من آمد و من غرق هياهو بودم 

 اي فرسوده  غژغژ پنجره

 خواب شيرين مرا بر هم زد 

 چشم ماليدم و ديدم همه جا تاريك است 

 اي از تاريخ  زده هاي مصيبت مضحكه

 هاي خطرناك  چون مگس

 چرخيد  در اطراف سرم مي

 جا دود و غبار و نور  همه

 جا خون و نگاه و خشم  همه

 كندن و در خويش تهي گشتن  جا فرصت جان همه

 جا صرع و جنون و غش  همه
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*** 

 من در اين هنگامه 

 جا تاريك است  چشم ماليدم و ديدم همه

 من در آن خواب عميق مدهش 

 و در آن ظلمت نازا و عقيم 

 منزلي ديدم از نور بنفش روشن 

 من در آنسوي مصب خواب 

 منزلي ديدم از چرخش منشور بزرگي در آب 

 تابيد  اي از نور سحرگاه ازل مي كه به آن لكه

 من وضو ساختم و توي جماعات كثير انسان 

 ايستادم به نمازي واجب 

 آن نمازي كه شكسته خواندم 

 و شتابان كلماتي گفتم 

 پس دعا خواندم و بر خويش دميدم و به راه افتادم 

 از كدامين ره و تا سوي كدامين شهر؟

 هيچ معلوم نبود 

 رفتم؟ مي به كجا

 هيچ معلوم نبود

 ناگهان، پنداري كه، به گودال عريض و تهي و پوچي خود پرت شدم 

 من پلي بودم و برخاستم از ويراني 

 و به سوي شط شب آمدم و مردم را 

 از ستون فقراتم گذرانيدم 

 و در آن اوج غرور و عصيان 

 به تمامي جهان ارواح 
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 به تمامي جهان مشرق 

 زير غوغاي مهيب آهن 

 كندند  هاي مرا مي در زماني كه بشره

 نگران استادم 

 

 چشم من مهره شومي شده بود 

 قلب من 

 ... آه

 چو فريادي سرخ 

 ايستادم و دمي گوش به آواي اسير دل خود دادم من 

 زد دل من با تپشي گرم و سريع  ضجه مي

 من سليمان نبي بودم و با جانور قلبم 

 آلود  اين جانور خون

 كردم  گفتگو مي

 ي رگهاي تنم  زير ديواره

*** 

 جا در هرجا  اي مكان، اي همه

 جا جاري و در جريان  اي زمان، اي همه

 بشكن فرصت اظهار سكوتت را 

 آميز  و، ز يك مطلب هزل

 راز تقليل تفكر را، تو بياموز و بگو 

 واز تقليل حقيقت چيست 

 ويد بدهو به من فرصت خاموشي جا
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 قبله  معبد بي
 

 

 

 ي مهاجر  در سوگ صدهزار ستاره

 گفتند  كه آسمان را وداع مي

 اي نداشتم، جز عريان دريا و شمارش  من، حرفه

 شهرهايي كه نديده بودم 

 تنها يك ساحل در كنار موج كافي بود 

 تا من زورقم را در آن بشناسم 

 گرفت  دريغي كه همواره تقوايم را مي

 ديگر با من نبود 

 ي گامهايم عقيم شده بودند  همه

 هاي رئاليسم  و، تو در كوچه

 رئاليسمي تند و وحشيانه 

 )ام را به ورطه كشانيد كه يكبار زندگي(

 مرا رها كردي 

 شناختم  ها را نمي من بيراهه

 شد  همانگونه كه غربت من در همين واژه تفسير مي

 ها كردم  ياي از كشت ي ناشيانه آه، چه بدرقه

 آن زمان كه مغرب به شكل خليجي شده بود و من، 

 شناخت  ملواني كه تمامي درياها را موج به موج مي
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 تقدس ولگرد من 

 چرخيد  در آن سوي عناصر مي

 گردانيد ي كرات مي گري پليد نام مرا در محور همه و منادي

*** 

 اين مسئوليت سفيهانه 

 ام بيفكنم  ستخوانيهاي ا كه بايد شنل امتي را به شانه

 تر است  هاي عميق واقعيت را نشان بدهم از همه وقتي پيچيده و جاده

 ي آزادترين زمين خدا هستم  چراكه من دلباخته

 ام  گونه در تجلي صراحت، ارتفاع روحم را تجربه كرده و برين

 آه، اي اميد مجرد 

 ست  آلود در روان آدمي اي رنج كه رجعت تو، سانحه

 من، آنچنان غامض شده بودم 

 كه در سرتاسر محيط من

 چرخيد  اي از تقدس مي هاله

 گرفت و سرم با دوراني ابدي در ارتفاع زمان گيج مي

*** 

 خواستم  چه بازي مكرري بود كه مي

 گذاري كنم  هاي تاريخ را نقطه كتيبه

 ناپذير  اين زخم التيام

 آور بود  جويد وهن كه با وقاحت قلبم را مي

 اي قالبي بود  آورتر از آن قطعنامه وهن

 دويد كه يك آشيل عصبي در آن مي

*** 

 كرد  مرزهاي روحم را تنها يك چشم عقاب پاسداري مي
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 چكه و طاعون، چكه

 داد  هاي شهيدش را به مردم مي زهرابه

 آخرين يادگارم يك رداي صوفيانه بود 

 كرد  هاي زائر را سير مي كه موريانه

 شناختم  ي محرابها را مي من براي غفران همه

 ي من  قبله و معبد بي

 ) اين تنها بعد مختصر(از هيچ سوي زمان 

 شد  دم تابستان بيدار مي در سپيده

 و طلسمي منفور 

 كرد  كه همواره مرا مسخ مي

 اي ناشناخته  ذرات روحم را در كوره

 سوزاند  ميان عطش خورشيدها مي

 و سالهايم درين گذران سريع 

 شد هرچه تاريكتر عنوان مي   
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 ادوار اهلي 
 

 

 

 تاريخ 

 اي بدل كرده بود  كه ادوار اهلي را به پاسخگونه

 بشارتي براي آمرزيدگان مرگ نياورد 

*** 

 من مورخ ضربان تند زمان در مسير هستي بودم 

 ام فصور پهناور آن را بشناسد  بي آنكه حافظه

 دانستم  حتا نمي

 شهيد شدن در يك ورق روزنامه 

 ست اي واقعن حادثه      

 ) اين شاخه رشيد پيامبر(و نبضم 

 آوايي نداشت 

 يي سرخ  به جز وحي

 كه در جريانهاي گرم قلبم گمشده بود 

*** 

 زمان حلزوني بود 

 تاريخ هم حلزوني بود 

 خزيد  و سرنوشت كه در پيچاپيچ تنگابهاي قرون مي

 آسايش  نوسان معجزه
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 هرگز براي نجات آدمي نبود 

*** 

 من، از يك آسمان خوشحال درخشيدم 

 آسماني به شكل قارچهاي درهم 

 اي از ماهتاب را جويده بود كه تكه

*** 

 از ماوراي هستي 

 كه نجواي هزاران شهاب در آن غوغاها برانگيخته بود 

 ي اعصار  و از يادگارهاي گمشده

 وا من، با همسفرم ح

 هاي باستاني را به خاك آورديم  شطي از خاطره

 هاي عرش را اي از عتيقه و گنجينه

 شد كه همواره در فجر مخدوش كلمات ظاهر مي

*** 

 من، خادم اساطيري زمان بودم 

 نوشيدم  كه شرابهاي بدويت را مي

 بي آنكه از سرمستي 

 هاي انديشه را فراموش كنم  اشاره

*** 

 گاه از هيچ در به خود راه نيافتم  منكه هيچ

 اي اخمو  غريبه

 آلودش را  كه سيماي مه

 اي آشناتر  با چهره

 هاي فاصله بيرون كرده بود  از پنجره
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 فاصله 

 فاصله 

 ي قانوني زمان بود  كه تنها روزنه

 اي از كابوسهاي غضب  با شماطه

 چرخيد  در ميان اعداد مفروض شبانه مي

*** 

 نان هبوط كرديم ما عصاز

 ي ما  زده و پاهاي قحطي

 شناخت  سرزمينهاي قديمي را نمي

 ي آسمان  زده هبوط از داالنهاي ظلمت

 آسماني كه قطب نداشت 

 هاي خلقت را خودسرانه فروبنديم  رفتيم تا روزنه و مي

 ها  چراكه ديگر بازي كردن با ستاره

 كه عزيزترين يادگار عرش بودند 

 براي ما كهنه شده بود 

 توانستيم  چراكه مي

 توانستيم  هميشه مي

 در ته دريايي از كهكشانها رسوخ كنيم 

 ي اين گاوهاي عصاري بكوبيم  و مهميزهايمان را به گرده

*** 

 و آنك منم در ساحل اجنبي 

 كنار شوكت دريا 

 شنوم  كه هذيان امواج ناشناخته را مي

 و رويش دكلها از افق دريا 
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 وجدي به عظمت انفجار برقهاي آسماني 

 تركاند در من مي

*** 

 ي حقيري بود  خورشيد چه آيينه

 الجزايري از اختران صدايم كردي  آن زماني كه تو در مجمع

 ي آواها  فراتر از همه

 درخشيد  هاي الهام در آن مي آواهايي كه رگه

 من تو را شنيدم 

 من تو را ديدم 

 اب سرخ بود اي كه به رنگ شر و پرنده

 در سرم دوران داشت 

 پرنده از كدام آسمان 

 گشت  برمي 

 كه بالهايش           

 به فلس ستارگان آغشته بود؟

 هاي گرداب را از كفهاي غليظ جزر و مد پر كرده بودم  من كه بطري

 من كه خادم اساطيري زمان بودم 

 ام هميشه پشت به آفتاب  خانه

 اشت ميان رگبارهاي ذهني ادامه د

 شد  ام به زنداني گشوده مي و پنجره

 كردند  كه هر روز مردي را در آن شكنجه مي

 من با همسفرم حوا 

 كه خادم اساطيري زمان بوديم 

 با نشائي از كليدهاي خلقت 

http://do-lb.blogspot.com/


۳۷ |  منقفس نامحدود   

 

Published by Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 ها را آزموديم  بلندترين افسانه

 و، مسير ما همواره داالنهايي بودند 

 گذشت  رنگ بدوي مي هاي هفت كه از ميان كابوس

 كشيد  كه در انتهاي آنها ويلي عميق كشيك مي

 اعتياد به نجواي مرطوب داالنها كشنده بود 

 داالنها 

 داالنها 

 گويم  داالنها را مي

 نهايتشان  كه امتداد بي

 تا ابديت سكوت وسعت داشت 

 ي كاكتوس تجملم بود  و من كه تنها يك شاخه

 كردم ميان تاريخ حلزوني عبور مياز 

*** 

 اعجاز يك روزنه از كوتاهترين سقف آسمان 

 براي عابران هميشه اميدي نبود 

 عابران 

 هاي درهم وهمي  اين سايه

 من بيدار نبودم ... نه... نه

 دانستم كه كاملن خوشبختم  و مي

 ها كه در اساطير زمان  تر از واژه خوشبخت

 فسيل شده بودند 

 . ....نه

 ها را قبول كنم  خواستم كه جبر سياره من نمي

 خواستم قبول كنم  من نمي

http://do-lb.blogspot.com/


۳۸ |  منقفس نامحدود   

 

Published by Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 كه شهيد شدن در يك ورق روزنامه 

 ست  اي واقعن حادثه

 من، 

 براي نجات آدمي

 از يك آسمان خوشحال درخشيدم 

 آسماني به شكل قارچهاي درهم 

 اي از ماهتاب را جويده بود  كه تكه
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 شب قرن 
 

 

 

 توي بازار بزرگ شب قرن 

 پيشم آمد ز سر پيچ يكي داروغه، با مشعل و خشم 

 :اي رعدآسا گفت با عربده

 باشي؟  اي سياهي چه كسي مي

 من چو آن اختر شبگرد ز يك كنگره باال رفتم 

 با كمدي كه بياويختم از مردمك خورشيد 

 و به داروغه و شب خنديدم 

 نگرن بودم اما 

 نگران بودم 

 ي يك گربه  چون چشم درخشنده

 ها  از وراي شب معمولي اين قاره

 پنج مرز تن خاكي زمين، در مصب تقسيم 

 خورده  نسل باتون

 در زوال و شب و زندان و شكنجه مقهور 

 و، ز تهديد عددها مايوس 

 توي بازار بزرگ شب قرن 

 من مخاطب شدم و اشباحي 

 :گفتند سوي من آمده و مي
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 باشي؟ مي اي سياهي چه كسي

 نسل تسخير و مدال و قدرت 

 آمد كه ز مرداب شب وحشت خود مي

 با دهانه همه با وسعت بلع تمساح 

 :پرسيد باز شد سوي من و مي

 باشي؟ اي سياهي چه كسي مي

 نسل معمولي و غضروفي بازار بزرگ شب قرن 

 طيف جمعيت در روي زمين 

 و تمركز 

 هايي  و تمركز به تناوب

 در صحرا  چون هجوم ملخان

 )مثل يك سايه(من در آنجا بودم 

 دچار نوساني جانكاه 

 چشمهايي نگران و ترسو 

 :گفتند سوي قطب شب من آمده و مي

 باشي؟ اي سياهي چه كسي مي

 توي بازار بزرگ شب قرن 

 در همانجا كه توانستم با يك خنجر 

 زانفجار تو و قلب تو حمايت بكنم 

 هاي مرگ  ها و ستاره زير رگبار مسلسل

 پرسيد  يك صدا مي

 باشي؟ اي سياهي چه كسي مي

 توي بازار بزرگ شب قرن

 دستها خاموشند 
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 و دهانها به سكوتي ابدي معتادند

 كردم  و من از طينت يك كوچه گذر مي

 با جهاني نوسان و ترديد 

 وچشم  كه هزاران سرودست

 ها بيرون  ريخت از پنجره

 :كشان پرسيدند ه جيغكه هم

 باشي؟ اي سياهي چه كسي مي

 افتاد  ي طوالني غم مي هميشه بر آن سايهمن از آن كوچه كه 

 ي سيال و اثيري رفتم  مثل يك سايه

 سوي بازار بزرگ شب قرن 

 و چراغي ز چراغاني چشمان هزاران گربه 

 وم كردم و به راه افتادم 

 بازگشتم سوي جمعيت و نسل و كوچه

 آور طوالني  و در آن ساكت خوف

 باشم  كس هيچ نپرسيد كه من، چه كسي مي هيچ

*** 

 ي مجهول سكوت شب بود  دست من واژه

 كه در آن 

 سوخت  ي چشمي مي شعله
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 بهت مرگ 
 

 

 

 اي در قفس اسارت باشد  اگر آزادي هم پرنده

 تواند  خدايي مي

 اي  با ريش كوسه

 بر صفحات تاريخ تف كند 

*** 

 هاي مفرغي اساطير  تنديس

 كه ابهتشان از اعجاب ماست 

 اند  در زير باراني از سالهاي طوالني زنگ زده

*** 

 تب الهام، زماني كه 

 كند كالم در فضاي كاغذها طلوع مي

 سوزم  من، در آتشي از هذيانهاي ناباور مي

 بوسي  و تو حريصانه گلها را مي

 خواستم با حجبي كودكانه  من كه مي

 كاهد  كه ارتفاع جمله را مي

 هاي سبز را از چشمانت كوچ دهم  جلبك

 اينك در زير پرچين مژگان تو 

 نگرم  اي مي به زاللي ژاله
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 كند اي در آن افول مي كه ستاره

*** 

 بينم  ها نمي من نقصي در واژه

 كه با فقري عوامانه 

 كنند  مرا به فرزانگي هدايت مي

 درخشد  ي پيكاسو مي درين برهوت كه چشمي در جمجمه

 چرخيد  هايش در گردونه مي من از تاريخ كه ساچمه

 عبرتي نگرفتم 

*** 

 بگذار رسالت شناسنامه فصلهاي عمرم را حفظ كند 

 كه اعتياد فراموشي تخديرم كرده است 

 

 من از رحمي به بيرون پرت شدم 

 كه نفرتي عقيم آن را فراگرفته است 

 من ايستاده است  چشماني مكعب و منشور در زندگي

 آيي  اي كسي كه به ديدار من مي

 من، 

 ام  تاجي از كاكتوس بر سر نهاده

 

 اي بيدار  حوايي با غريزه

 درخشد  كه مهتاب بر نوك پستانهايش مي

 خواند  مرا در بستري از برگهاي انجير مي

 ها برين دعوت تلخ  و من مسحور شگفت افسانه

 كنم كرنش مي
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*** 

 اين واقعيت محدود 

 محدود و صعب 

 كه ترديد من كليت يافته است

 : مرا خواهد كشت

 در ميان گردبادي از تخيالت ازلي   

 آويز شدم  من از ناف آدم حلق  

*** 

 اينجا آدمهايي كريه و تكيده 

 در برهوت آفتاب 

 كند  چندانكه گويي مرگ بر آنها فخر مي

 اند  آدينه را از تقويم جدا كرده

 آورند  در اين جريان موقت كه مردم به ميدانها رو مي

 توانستي كه  تو مي

 پشت نداشته باشي  اثري از جاپاي الك

 كرد "آشيل"با  "زنون"ي رفتاري كه  به گونه

 ها چال شوي و در سرشاري عبث

*** 

 كند نبود  اگر شرمي كه پوست صورت را سرخ مي

 بوسم  در زماني كه من هوسناك آن را چون گلي مي

 توانستم  و اگر مي

 ي دستانت را از گردنم رها سازم  حلقه

 شدي  رفتي و چون كفهاي دريا مجاز مي تو مي

 گشتم  و من از ساحل، به اعماق حقيقت بازمي
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 بگذار كوچهاي اصيل را وصف كنيم 

 اند  هاي وسيع كه مظروف واژه

 :نگريم اي كه ما بر آنها مي و مشمول زاويه

 هاي چرمي  خليج مزارع سوخته در

 ها در افق دريا  و فرو رفتن كشتي

 كنند  كه كرويت زمين را تكرار مي

 و قحطي كه با مهميزهاي طاعوني 

 تازد  در ميان بادهاي زرد مي

 توانند  همگي مي

 در پايان شب 

 هاي مرجاني را  خوشه

 ها طالع كنند  از فراز اسكله

*** 

 ها كه بر كدام شعري نبشته آمده است  كاغذپاره

 روند  بر گردبادها گيج مي

 و گيسوان طاليي تو 

 درخشد  چون آبشاري در ميان مه سبز و سرگردان جنگل كاجها مي

*** 

 اي  اي كه خود را در ميان تضادهاي اغواگر اعتراف كرده

 من از هفت وادي به سوي تو سفر كردم 

 چراكه تاركي من تو را دريافته بود 

 هاي خاموشم كه به انكار زيستن برخاسته بودم  در بحران عصيان

 خود را در ميان تجسم واقعيت پوچي احساس كردم 

 كه ناآگاهانه به آن الحاق شده بودم 
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 بي آنكه برين اعتماد گريزان ايمان بياورم 

 قلبم را

 هاي جهان اي از تمام نااميدي كه به سنگواره(  

 )تبديل شده بود      

 چونان شهابي خونين 

 به سوي بيكرانگي رهايي بخشيدم

*** 

 من در بهت مرگ فرو رفته بودم 

 در بهتر مرگ فرو رفته بودم 

 اينك بر آنم تا در اين برزخ رهايي 

 هاي مرگ توجيه نمايم  ام را در عبوسترين چهره زندگي

 و آنگاه از خورشيد مشعلي مدد خواهم كرد 

 هاست  ي تاريكي كه زادگاه همه

 آري

 ام  و من از لبه پرتگاه به نجات خود برخاسته

*** 

 ام كه در سردي خاك خود را تاجگزاري كرده است  سايه

 از مكاني به شكل لفظ 

 دود  به جانب ابهام مي

 و در آن سوي منست كه 

 شهابي عجول      

 به سوي ابديت         

 كشد  تير مي            

 ام  همچون زخم بزرگ قلبم كه به آواي دردش خو كرده
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 آميز  با شوقي اضطراب

 هاي اميد است  كه شكلي از بازيگري

 در كنار 

 تصويري از مرگ من 

 توان ديد  شان مي اشيا را به شكل حقيقي

 من در كنار تو اي تصوير بزرگ 

 من هستي  كه شبيه روياهاي كودكي

 انديشم  به زني مي

 كه زماني به لبهايش عاشق بودم 

 و به چشماني كه هم اكنون 

 از وراي قلبش 

 خواند  شعر مرا مي

 تا به جهنم موعود رسيده باشد 

 چه آاليش نابخردانه ... آه

 خيزد وجود دارد  هاي غريب مرگ برمي درين نيرويي كه از الشه

 اي اژدهاي مخوف 

 سايي  ات را به ساحل مي كه از سرمستي پوزه

 ست  هاي گرسنگي ي تو يكسره از جاذبه اگر تالشي

 بگذار آدميان 

 ور شوند  در امعا و احشاي تو غوطه

 آنگاه كه آتش خشم تو 

 شود  بر دوزخ انجسادها نزديك مي

 تواني  تو مي

 اين پرندگان را كه 
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 بر فلسهاي منحني تو   

 كنند شنا مي    

 فرو بلعي     

*** 

 تنها در ايكاشها 

 كند  كه اميد بر آنها سنگيني مي

 اي قلب من 

 تپي  تو ناآرام مي

 و از نيروي توست 

 كه من 

 ها  چونان موجها از صخره

 جهم برمي      

 آور را  تا تكرار اين جزر و مد مالل

 از ياد ببرم

*** 

 دوم  زماني كه من در ساحل باكره مي

 آبها خورشيد در شفق 

 اي از خون  همچون كره

 شود  غرق مي  

 و ماه 

 در جهت مخالف من 

 گريزد  مي  
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 غنايم ازلي 
 

 

 چگونه بشارت بدانم اين را كه تو مطلق نيستي 

 چكند  قطره مي و حتا ستارگان را كه قطره

 تا در من گسترده شوند 

 من كه فانوس خدا را به زيركي برداشته بودم 

 تا چاههاي زمين را بشناسم 

 در من ادامه داشت  "پاسكال"هميشه گودالهاي 

 هاي زمين آونگ شده بودي  توانستم تو را كه در چاه من نمي

 نجات دهم       

 ات صدا كند  آسمان براي تو اميدي نداشت تا در فضاي سينه

 توانستم كفشهايم را  تنها مي

 در فجر پاييز بيرون بياورم 

 زده بدوم  روهاي خزان وار در پياده و ديوانه

 

 آنگاه دلهره 

 چرخيد  آسا در من مي كه مدام گرداب

 شد  ام پاشيده مي هاي احاطه به ديواره

 رفتم  هاي مرگ فرو مي من در اشاره

 ام از تاولهاي وحشت پر بود  پيشاني

 شدند  هاي تند تسليم منفجر مي هايم در ضربه و شقيقه

 شد  ها بيدار مي در مزرعهو به هنگام كه بهار 
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 تر از شكلك مترسكها نبود  چيز برايم مضحك هيچ

 ي گرگها  كه زوزه

 رقصاند  آنها را در زير نجواي مهتاب مي

 

 من با انباني از غنائم ازلي 

 به سولي ملتم روان بودم 

 ي عبوس غارها نبود  وه كه انزوا چيزي به جز خميازه

 شد  كه در قسمتي از هستي من باطل مي

 اي كه از ابتداي خلقت  بيراهه

 شد  همواره در پيش پاي آدمي گسترده مي

 اي نداشت  برايم خدعه

 زد  و تنها ترديد بود كه همچنان شيار مي

*** 

 انفجار صدهزار قلب 

 انديشم  در شبي كه من بر آنها مي

 ترين صداي خدا را  عاصي

 كوبيد  ضا ميبر سطوح ناديدني ف

 هاي سكوت  فضايي كه از ميان فاصله

 ريخت  هاي خونين زمان مي به ميان حماسه

 آمد  شبحي كه از دودكشهاي شبانه بيرون مي

 رفت  در ذرات غليظ مهتاب فرو مي

 

 من عادت كرده بودم كه مفاهيم صنعتي را بشناسم 

 و بدانم كه ميالد فصلها كجاست 
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 بود اعتراف اين حقيقت چه ساده 

 كه من

 ي مرگ شناختم  هاي صادقانه زندگي را در مهلت

*** 

 در يك غروب پاييزي 

 اي آسماني  كه صيحه

 خطي گنگ به سراسر بدنم كشيد 

 وادارم كرد كه اعتماد به زمان را از كف ندهم 

 اعتماد 

 كه از جانب اشيا 

 تراويد  خرده به قلبم مي خرده

 من كه مضامين رئوف طبيعت را 

 از اعماق قهرآلود سنگ و دريا 

 جدا ساخته بودم 

 هايم  من كه همواره موجي سبزرنگ در كرانه

 تالطم داشت                 

 شد  و درد، از همه سو قلبم را پاشيده مي

 تا من غزلهايم را در آن بگسترانم 

 غزلهايم 

 كه شن و دريا و رنج زمانه 

 در آن بازتاب شگرفي داشت 

 كه اي  و آيينه

 اي مبهم  ملتم در آن سايه

 به جا گذاشته بود   
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 هاي بنفش  جاذبه
 

 

 

 در ايستگاه خالء 

 هاي بنفش هستي بود  در ايستگاه جاذبه

 هاي مسافر هبوط  كه مثل آن ستاره

 . كردم مي      

 گويي 

 هاي قرمز شب بود  من در مسيري از ستاره

 م  كه لمس شدم و هستي

 به حادثه پيوست   

 گويي كه 

 هاي قرمز شب بود  در مسيري از ستاره

 كه روح من متولد شد 

 و من، با ادراك كامل تنهايي 

 در ژرفناي سكوت جهان بودم 

 و در شب سياه و ظالم هستي 

 اي رها شده بودم  چونان پرنده

 رفت  زد و مي كه چرخ مي

 بسوي بدر كامل بيش از هزار ماه سرگردان         

 در نفس واقعيتي متالطم  آيا هميشه من،
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 در عمق ادراك، ادراك كاملي از رنجها نخواهم بود؟

 مكان من هميشه مبداء ازليت بود 

 روييد  كه از وراي شبي جاودانه مي

 نهايت اعماق  گريخت بسوي بي و مي

 و منزلم، وراي رازهاي بزرگ هستي بود 

 اي مطلق  كه از كنار پنجره

 رفت  جهان ميبسوي نورهاي درهم خورشيدهاي 

 

 داد  هايش هميشه گل مي و آن زني كه گوشواره

 خيز زمان  مرا به موج

 برد نهايت شب مي به عمق بي

*** 

 ميان عمر من اين ژرفنا هميشه حايل بود 

 اين جدايي ژرف     

*** 

 و، مرگ

 هميشه چون خالئي جاودانه در من بود 

*** 

 و انزواي من 

 ي كوچك بود  كه مثل آن جزيره

 ي متروك  مثل آن جزيره   

 اي  در حوزه

 هاي بنفش  ميان جاذبه 

 چرخيد  مي   
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 خواب گياهي 
 

 

 

 بهار و موسيقي 

 و تبسم بودا 

 دهد  كه صميميت رنج را نشان مي

 و پيوستن عارفانه به نيروانا 

 كه به شكل تسليم در روحم جريان داشت 

 و موسيقي 

 هاي بتهون  موسيقي كه از پنجه

 چكد  به روي بهار مي      

 من كه با شعور كامل 

 م را به نسيم سپرده بودم  پيشاني

 و شراب كه آرام آرام 

 رفت  هاي ناب شعر تحليل مي در واژه

 فقل آبي در جريانهاي فصل 

 . آمد زنان پيش مي موج

 ها بودم  من در روياي زنبق

 و تندر 

 كه به سطر سطر گيسويم 

 . داد بوسه مي   
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 ام را حرام كردم  ديدي كه من چگونه خواب گياهي

 و بهار، پلكهايم را گشود؟

 من كه شيداي گلها و پرستوها بودم 

 ي بهار ويالن بودند  پرستوها كه در آشيانه

 سرانجام در چشمان تو منزوي شدند 

 من، چرا آوايي سر ندهم كه گلويم از تابستان سرشار است 

 تو بهاري هستي 

 ي تو بهاري هست

 به شكل چليپا   

 هاي ابديت  در عرشه    

 ي ارغواني  و من، در يك كرانه

 اي از رنگين كمان زينت آن است  كه حاشيه

 ترا نگرانم
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 قايق منور 
 

 

 يك جنگ بزرگ عاطفه در دهن 

 در يك جهان نامعين و محدود 

 هاي شفق بود  من را كه بسترم به روي جاده  

 چون قايقي منور و مست و پاك   

 برد  تا دوردست تخيل مي  

 تا بحري از تصور و تصوير   

*** 

 خورشيد 

 ي عالم  ترين شراره عريان

 رقصيد  در عمق آينه مي

 هاي بلند باد  با نغمه  

 هاي خيس و دائمي رگبار  و ضربه  

 اينك فراز پلكان بلند دود 

 و در فضاي گيج شرابي سرخ 

 ست كه گويي عمر من ا  

 شود اي به روي حصار شب بيدار مي  چون سايه

*** 

 اي آنكه قلب مرا اكنون 

 هاي تپنده  با لحظه 
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 كني ي زمان بيدار مي در آستانه   

 بگذار تا صداي بلندم را 

 )اي عجيب از خشم و ياس و عشق آميزه(  

 در روشناي سحرگاه قرن 

 در وسعت عظيم عصر خود آويزم  

*** 

 آلود  اي آخرين مولف خواب

 در بستر كالم در هم تاريخ 

 اي كاش 

 شدي  ي انسان بيدار مي در خوابهاي جاودانه

*** 

 آري 

 هاي ممتد باد است  اينك هنگام حمله

 آن بادهاي موسمي پاك 

 آن بادهاي وحشي فاتح 

 من مثل يك درخت تناور بودم 

 هاي عميقم در خاك  با ريشه

 و در تمامي رگهايم 

 آوازهاي پاك زمين بود   

 و روح من جريان داشت 

 چون شعر ناب در خوابهاي سرخ شقايق   

 و باد بود آنكه برانگيخت مرا 

 از خوابهاي سبز نباتي 

 آن باد وحشي فاتح 
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 گويا كه آن گل هميشه شكفته، مرا در خواب ديده بود 

 شدم  من زنده مي

 در خوابهاي سبز و ساكت جنگل 

 ي ساحل  گرفته و روياي مه

 ور من  و ديدگان شعله

 هاي روشن و رخشان  چون جاده

 رفت نهايت شب مي تا سوي بي

 و يك جهان عالمت و ايما 

 ام  زده در دستهاي تب

 شد  گويي كه پخش مي  

 و مثل ذرات نور 

 ريخت  در حول من به زمين مي

 آري 

 اين بار تصويرها همه جا واژگونه بود 

 هاي روشن و محسوس  اي درهم و سايهبا بعده

 و مرگ 

 با ناخني به طول هراس من  

 از عمق 

 كشيد از چاههاي ژرف قرون زوزه مي

*** 

 آلود  اي آخرين مولف خواب

 در بستر كالم درهم تاريخ    

 پايان  در اين تالطم بي
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 در اين تالطم مطلق 

 چون قايقي منور و مست و پاك 

 با من بيا    

 هاي عاطفه تا موج   

 تا بعدهاي درهم مستي    

 ي تقديس  تا سوي آن كرانه
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  خوابها و سرگيجه
 

 

 

 

 در خوابهاي منجمد دوار 

 در خوابهاي فالج سرگيجه 

 ي كشدار  ي كشنده آن سايه

 كشد  هميشه تير مي   

 چونان شهاب مست و گريزان     

*** 

 ي دريا  وانك منم، در آستانه

 و، كوالكهاي محدب   

 و، گردبادهايي از شن و خارا     

 و انتشار هرچه نسيم است        

*** 

 اي ناخداي من 

 اي كاشف بزرگ فراسوها 

 اي كاشف جهاني از حقيقت سبز و ژرف 

 اي درخشان در روح آدمي  و قطعه

 ي ما  آيا اين زورق شكسته

 تا سوي آن جزيره   
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 در مه و طوفان نخواهد رفت؟ ي گمگشته تا سوي آن كرانه  

 بگذار، اي كاشف بزرگ تا سردهيم 

 آن جاودانه سرود 

 آن دعاي شريفت را 

 ي امواج مست  در آستانه  

 و، كوالكهاي محدب     

*** 

 در آن شبان ژرف و معلق 

 ي رگبارهاي وحي  و، در ادامه

 و بر سطوح پرتالطم دريا 

 آوازهاي من 

 ست پيدايشي 

 در مذهب كالم بزرگ حق   

*** 

 ور دريا  آنك چراغ شعله

 چونان حريق مرتفع خورشيد 

 هاي درخشان  در چرخش سريع اين جزيره

 آوازهاي ملولم را 

 با موجهاي منتشر   

 با موجهاي صدا و نور    

 هاي سرمدي و پاك خواهد برد؟ تا سوي آن كرانه

 آري و من 

 صدها هزار زخم بزرگم را  
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 در زهرخند نمك ديدم     

 

 "مهلتي ميان زخم و نمك بود"و زندگي كه 

 همواره موج ميزد و ميچرخيد     

 در ژرفناي ظالم شبها         

 در آبهاي شور تالطم       

 و اضطرابهاي خطرناك      

*** 

 اينگونه، اي ناخداي من

 اي كاشف بزرگ حقيقت 

  "بودن"

 در قايقي حقير و خرد و شكسته  

 چونان تصوير پوچي بود 

 شكل  چونان تصويري بي

 بر آبهاي پرتالطم دريا   

*** 

 ي قطبي  من، در سرزمين يخزده

 هاي توحش  و در ميان زوزه

 شدم تكرار مي   

 اي شكل  و در زمان دايره

 زدم  همواره چرخ مي   

 و انعكاس صداي من 

 چون موج مست و جوان بود 

 خورد  ميهاي سخت هميشگي  كه، بر صخره
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*** 

 هاي بزرگ خون  آري، سياره

 

 در آن فضاي فالج سرگيجه   

 اند  هاي سرخ و عجيب چونان پرنده

 با بالهاي آبي     

 و منقارهاي كج و قرمز      

 آواره در خالء وحشت        

*** 

 هاي نجومي داشت  گويي كه آسمان كه لهجه

 اي منير و مدور  آن شب، چون هاله

 سوخت  در متن بي ثبات افق مي    

 هاي پر از دود  با شعله

 هاي دوارانگيز  با شعله

 و، در ميان پلهاي آسماني 

 در دوردست شرق    

 هاي آبي رقصان  و شعله

 تو مثل يك مجسمه بودي 

 هاي جاري سيمرغان   با فضله

 در دستهاي سنگي 

 و چشمهاي گچي تو   

*** 

 ما، از سقفهاي برفي

 غارهاي زمستانيو،   
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 آهسته    

 چكيم  مي          

 بر سطح گرم تالطم    

 اي مركز تعقل جاري 

 و، 

 اي تكاثف شديد عناصر 

 اي مركز تفكر قدسي 

 ها  اي مركز لطف عاطفه

 اي وحي  
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 بدر آينه 
 

 

1 

 طلوع بدر آينه 

 در حجم منتشر شب   

 و امتداد آن      

 در انحناي عصرهاي كوچك و قرمز 

 كوچكترين بشارت دنيا بود 

 خورده  هاي گره در پنجه   

 هاي گيج و پالسيده  در پنجه   

 

2 

 طلوع بدر آينه 

 در آن جريان عميق و اليتناهي   

 اي بود  چونان صداي گمشده

 در ژرفناي قروني دور 

 

3 

 گويي هميشه اين صداي دايمي مشكوك 

 هاي موسيقي قرن  از البالي پرده

 ريزد  هاي سامعه مي بر جاده
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4 

  –ي منست كه  وينك اين سايه

 چونان سكوت ژرف خدايان است     

 و، چون پرندگان عشقهاي مقدس 

 كند  پرواز مي

 از مبدا عروج 

 اي مطلق  تا بدر آينه

 اي كامل  تا بدر آينه

 و، بازتاب شگرف روح  

 

5 

 آري و من ملولم 

 در انحناي عصرهاي كوچك و قرمز 

 آوارهاي تابستان 

 جز، رويش تحقير درختان نيست   

 خارد  ام مي من، پاشنه

 و، قلب من

 به سوي بينهايت شب تير ميكشد  

 

6 

 كارم  من، آفتاب را كنار پنجره مي

 اينجا

 ناقوسهاي من 

 نيلوفراني هستند    
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 كه آنها را 

 ام  در برج انزوايم آويخته

 زنند  كه زنگ مي

 و در طنين آبي آنها 

 ذهنيتي وجود دارد 

 تابد  كه از درون بدر آينه مي

 

7 

 هاي عمومي  انگيزه

 خشكد  در بدر آينه مي

 و در سراسر شب، كيفيت غريب ماه را 

 دانم كنم و مي من لمس مي

 ي ناچيز  انسان در اين ادامه   

 هميشه لمس نخواهد شد    

 مومي هاي ع شايد، انگيزه

 كه در تحرك محدودشان مردند 

 نيروي كور و عقيمي را بر ساليان عمر ما 

 اند تحميل كرده    

 

8 

 امسال، مهتابهاي زمستاني 

 ي گلهاي يخ نخواهد بود  ي شكوفه دو پرده

 ذرات باد و عطر 

 كه همراه خاطرات كودكي من بود  
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 در انجماد ساكت اين فصل 

 بدل به لعنت سرما و سوز خواهد شد 

 

9 

 شناسم  من، آسمان را مي

 هاي درخشان  با آن جزيره   

 تاب برگ را  ام تنفس بي و ديده

 ي ظريف گل خورشيد  در ساقه   

 شناسم  من ذات تو را مي

 هاي بلند ابر در تپه   

 

10 

 آيا طنين صداي من 

 در بدر آينه خواهد ماند؟  

 آيا طنين صداي من 

 آهسته تجزيه خواهد شد  

 ي بزرگ قرن؟ در سامعه  

 

11 

 هاي قومي انسان را، از اين من تذكره

 شناسم  خطوط سوخته، مي    

 و زخمهاي بزرگ انسان را 

 از آبهاي شور    

 و موجهاي نمك ميرهانم    
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12 

 هدف 

 چقدر كوچك است

 آري، هدف كه همواره 

 هاي عاشقانه  در شرط  

 در اوج حقير خود 

 در آن تعالي ناچيز 

 عينيت شگرفي را 

 پذيرد  در خويش مي

 ها و بوي بلوغي سرخ  با طعم بوسه

 

13 

 پذيرم  من مي

 هاي پريده رنگ را  اين تجربه

 و دستهاي مبتذل سالهاي جواني را 

 هاي شهوت  كه در خيزابه

 شود  آهسته غرق مي   

 

14  

 اعداد ساعتي را 

 كنم من كوك مي  

 در سالهاي منجمد تاريخ   
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15 

 و افتخار، كه زخمي عظيم و مدحش 

 گذارد  بر جاي مي   

 ي مدام سگي نيست  جز، زوزه

 ماسيده بر جدار اسكلت تابوت 

 و مرگ، كه، در خوابهاي ساقط 

 دهد  هشدار مي  

 چيزي بجز سقوط مدامي نيست 

 نهايت اعماق  هاي بي در چاه

 

16 

 بگذار با تو بگويم 

 از سالهاي رگبار  

 از سالهاي روشن   

 ي مفلوج زده از عصر يخ   

 از عصر خائن    

 آلود  با اين مخاطب كف

 

17 

 زند  انديشه، نقب مي

 كشد  انديشه تير مي

 به سوي بدر آينه 

 و دستان من 

 ترسد  از زخمهاي فرسوده مي 
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 ي فروتن من  و سايه

 كند  تا انتهاي ظلمت ياري نمي  

 پيراهنم كه حتا 

 در نيمروز داغ خواهد پوسيد   

 عرياني مرا نجات نخواهد داد

 :و انزوا

 ست  ي من اين پيله

 با شاخكي بزرگ و حساس 

 كه در عبور كالم 

 و آواز باد   

 و، نتهاي دريا    

 شود  ملموس مي    

 هاي چرب  و واژه

 نخواهد داد  اوراق رنگ باخته را نجات

 ي من است  اين غمنامه

 ي ساعت  كه در ميان حوصله  

 شود  احساس مي

 اش  ثانيهو ذرات 

 رود خيز زمان تحليل مي در موج

 

18 

 معماري حروف 

 آلود  در اين عبور شتاب 

 جز نقش پرخطري نيست    
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 ي سال  بر آبهاي تجربه    

 بر آبهاي تالطم       

 

19 

 من پيش ميروم

 من پيش ميروم 

 ي نور  و در ميان همهمه  

 خورشيدي از حفيقت مطلق 

 خورشيدي از حقيقت كامل 

 در چشمهاي مضطربم 

 رقصد  كشد و مي شعله مي  

 

20  

 ي كهربايي  اي شعله

 ]جا افتاده يك صفحه[
24 

 ي بلوطي اقبال  بر شاخه

 خواند  ست كه مي اي پاداش من پرنده

 كه در گلويش 

 اي خطابه آوازه      

 آوازهاي گچي    

 و دهشت اسيدي        

 خشكد  مي      
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 چقدر ازين كاله مشوش بيزارم 

 م  كه در خطوط ناقص پيشاني

 ي مهتابها شده است  بدل به جرم تيره   

 آيا دوباره پاي من 

 در اين دوام تحرك   

 درون كفشهاي نظامي   

 بسوي بينهايت پوسيدگي نخواهد رفت؟    
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 طلوع بدر آينه 

 در سطح منقلب شب   

 ريخت  كه ورد روشن مهتاب روي آن مي

 هاي درخشان، هميشه خواهد بود  در اين جزيره

 از خوابهاي كاذب 

 شوم  من، بيدار مي  

 م  و در تموج شنل ارغواني

 هزار پري دريايي سالم خواهند گفت    

 در هاي و هوي باد 

 ي ميالد  بر آستانه
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 طلوع دست من 

 از بدر آينه 
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 سالهايي به رقم ستارگان نياز خواهد داشت 

 چه فرصت عظيم و شگرفي 

 و اين مگس زرد و چسبنده 

 جويد  كه در سراسر تن من طعمه مي   

 هاي خونم گويي هنوز هم در موجه

 رود تحليل مي    

 

28 

 اين افعي بزرگ 

 كه ما 

 در انحناي سرخ گلويش  

 شويم  بيدار مي   

 كنيم  و، به شدت گلوي مسلولين سرفه مي  

 روزي بدل به اسكلتي خسك و تيره خواهد شد 

 آري 

 و ما  

 زنيم  در غلظت بخارهاي گزنده پرسه مي  
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 كوبم  من اين سر شوريده را به صخره مي

 م را  و پاروي صدفي  

 شكنم در ابتداي ترعه مي    

 ي دريا  چراكه حوصله

 ي حقيرتر از حقيقت دارد درك
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 هاي درخشان  در اين جزيره

 بيند  ست كه مي شك كسي بي

 متبرك گشته است ي ملكوتي، كه جاودانه  و اين غريزه 

 يكروز، 

 هاي جنگل ادراك  مثل صاعقه در بيشه

 آنسوي ذهن من 

 ويران خواهد شد   

 يكروز، 

 مثل صاعقه، 

 در آسمان آينه

 در جنگل حقيقت مطلق 

 ويران خواهد شد   

 نهايت آن  و ذرات بي

 هاي زمان ما  از جاده  

 بسوي آن ابديت خواهد رفت      

 به سوي آن ابديت بنفش ژرف 

 ي آن است  كه عمق هستي ما، ادامه   

 ي من بود  و آن مسافر غمگين كه مثل سايه

 اره خواهد آمد دوب
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 آري و من ملولم 

 روم  بسوي باغچه مي
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 دستم را و پوست   

 چسبانم  ي نيلوفران مي بروي حنجره  

 خواهد  چراكه عمق هستي من تو را مي

 تو را كه عشق هميشه ابتداي كالمت بود 

 

 گويي اين آخرين نفس كوتاه من است 

 پوسد  كه در فضاي تنگ شب شهر مي

 كنم و، هربار حس مي

 اين آخرين تپيدن قلب من است 

 چرخد  رود و مي كه در دوار الكلي قرن گيج مي   

 پرسي كه  چرا نمي

 ها پوچ و تاريكست  انتهاي آينه  

 پرسي كه  چرا نمي

 آيد  هاي غريب مي انگشتان من از سفر حس

 

 كنم من، در عروج و در دقايق طبيعي اعماق سفر مي

 و بادهاي ازليت 

 كنند  در كسوت كتاني من النه مي  
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 موالي من، اي قديس مسموم 

 اي انيس بزرگ من    

 ي صدها شهاب سرگردان  از هم جدا شويم و از ميان جاده

 بدان عظيم بيكرانه 
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 به آن اوج بينهايت خود برويم   

 ها بشويم هاي روشن آيينه و آيه  
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 شك مالح خواهد آمد  بي

 آن مالح سرمست 

 كه در نگاهش

 قصد ر همواره موجهاي آينه مي  

 هاي قفل  از تنگه

 از انقالب تالطم

 مالح خواهد آمد   

 او خواهد آمد 

 و ما كشف خواهيم كرد 

 موالي من 

 در سالهاي خوب جهان 

 ما كشف خواهيم شد 

 و، ذرات بينهايت و شيدامان، 

 در قالب كالم وسيع دريا 

 و ادراك بدر آينه خواهد ماند    
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 مبداء موسيقي 
 

 

 

 زرتشتي با بالهاي آتش 

 ي تجمع بديها  مرا به اهريمني به گونه

 رجحان داده است 

 هاي سگي خاكستري را در شبي باراني  چراكه زوزه

 ام تحمل كرده

 من، براي پرواز پري از ايكار كندم 

 تا به ارتفاع تقدير دريغي نداشته باشم 

 اگر با تيغ 

 خواند  ام آواز مي خورشيد را كه از سحرگاه در پنجره

 ام مجروح كرده

 براي تفريح تاريكي بوده است 

 ي نور و ظلمت  و به آن خاطر كه من، با آميزه

 ام دشمني ديرينه داشته

 برين عناصر بي بعد 

 به شكل مهتاب 

 ي من يله شده است  كه بر آستانه

 م را تسكين دهد  تا انقباض تاريكي

 ها حسرتي خواهم داشت تن
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 اي گرم مبدل گشته است  اينكه لبانت به بوسه

 مرا درين زمهرير مددي كن

 و بي آنكه پاسخي بخواهم 

 مرا بسوي روشني ابهامهايم بكشان 

*** 

 آسماني داغ و سرخ 

 بر فراز استواي من دم كرده است 

 چرخم  و من، در محور گردبادي مهيب مي

 به جانب مهتاب بگرداني ات را  تواني پنجره تو مي

 و من، به تنهايي بايد 

 ي مرگ  از لبخند پوسيده

 زندگي را بنگرم 

 شود  كه چگونه در قبري از آهك و ساروج تجزيه مي

  "آنسو"و در 

 ترين مشرق خورشيد  در تاريك

 شوند  ي صليبها عظيمتر مي سايه

 روند  و به تدريج پيش مي

 تا در انتها 

 هاي زندگي دست يابند  به چينه

 كشاند و اينها مرا در اندوهي باط مي

*** 

 عشقي نجواگرانه 

 مرا به مبداء موسيقي 

 و درمان كلمات رسانده است 
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 و به هنگامي كه 

 باراني از ستارگان 

 شود  بر خيابانها جاري مي  

 اي مقدس  تو، چون هاله

 گذري  هاي زمان مي از ماوراي انديشه

 شوند شهر در عرياني روشن نوازش مي و شب و

*** 

 تا من ديگرباره سرودي بياغازم 

 ات را به جانب خورشيد بگردان  پنجره
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 بشارت 
 

 

 

 فريادهاي نبي

 وقتي كه من از 

 كالمهاي شفابخش آنسوتر بودم 

 در سحرگاه شراب و رويا بيدارم كرد 

 من، هراسان كبوترهايم را به دريا ريختم 

 و شباني من به روي امواج

 ) اين گوسپندان سفيد وحشي(   

 گريخت  مي         

 الهام مهتاب 

 كند  هايم طلوع مي كه همواره در پلك

 پاشيد  اي از خورشيد را بروي ساحل مي لكه

 ام با چوبهاي سبز درخشان  كلبه

 ود در مه خاكستري صبح فرورفته ب

 تپيد  و شاهرگم به روي گناهان بخشودني مي

 دانستم كه آخرين ايستگاه جهنم در قلب توست  من مي

 جهنمي كه آتش 

 باخت هايش رنگ مي در كرانه

 و قايقم با جزر و مدي سهمگين 
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 هاي شن خرد شده بود  بر ويرانه

 پوزئيدون در پشت اساطير مرده بود 

 دانستم اين فريادهاي اوست  مي

 پوسد  كه بر گذرگاه دريا مي

 من وارث جنجالهاي مادرم بودم 

 كه گناهانش را عادالنه با من تقسيم كرده بود 

 مادرم كه با صدهزار پري دريايي 

 كرد  در زير آبهاي غسل شنا مي

 نهايت ستاره  انعكاس بي

 در فلس ماهيان 

 كه بر ساحل پاشيده شده بود 

 و مهتابهاي خيس دريا 

 كرد  م را تسليم آسمان مي ماهيت شگرف جواني

 رقصيد  آسماني كه انسان من در آن مي

 تا، گيتار و عشق را در زمين بشارت دهد 

*** 

 فريادهاي نبي وقتي كه من از كالمهاي شفابخش آنسوتر بودم 

 شد  ي شهيد دريا ويران مي بر واحه

 تراويد  م مي من كه منطق عطر از پيشاني

 ورزيدم  چراغهاي دريايي عشق مي آسا بر جنون
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 هاي قرمز شعر  بر چهارراه

 بايست توقف كنم  من چرا مي

 كه از كالمهاي شفابخش آنسوتر بودم 

 من، با موسيقي آبهاي باكره 

 كردم  هاي معاصر را تكه تكه مي انديشه

 خواستم  ي من بود كه مي اين آذوقه

 با گوشت تلخ زمستان 

 سفري در كسوف كالم آغاز كنم 

 و اسبهاي رشيدم 

 )اين انجمادهاي شناور بر دريا(  

 كه لجام گسيخته ميتاختند 

 در آخرين بندرگاه صدا 

 دمند  در سحرگاه فصل مي

 پوزئيدون در پشت اساطير مرده بود 

 تابيد  ام مي ي نسترن سپيد در سينه و من كه يك شاخه

 از پشت زمان 

 آمدم  ميدر سحرگاه فصل 
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 هاي شك  شهاب
 

 

 

 زدند  در شبي كه شهابهاي شك، آسمان را شيار مي

 كرد زا مي ي ونوس حركتي حيرت و دست قطع شده

 فرهنگي باستاني در عصر ما عرضه شد 

 كه اخالف و نژادي ژرف از بشريت 

 پوسيد  در آن مي

 تاريخ چنانچون آلتي تيز و برنده 

 چرخيد  در دست شيادان قرون مي

 قانون سربريده و نازا 

 در اوج يك مبالغه 

 رفت  و سرشار از استثنا، به بيراهه مي

 و آنگاه اخالقي عوامانه در زمين پذيرا گشت

 : من

 ناپذير  ما كه در احتماالت جبران

 آسا عنوان شده بوديم  برق

 به دنبال غناي ادراك 

 ادراكي از درد 

 شديم  عناصر پاشيده ميبه همه سوي 

 من، 
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 چسبيد  ما كه زبانمان به سق تاريك حروف مي

 آزمندانه در جستجوي يك كالم 

 شفاي تمامي آدميان را متعهد شديم 

*** 

 چگونه آيا؟ 

 ناپذير  چگونه بر اين شيفتگي عالج

 كه با كيفيتي گزنده 

 كند  در برهوتي اصيل رشد مي

 قالب آييم 

 وار  غلياني ديوانه

 در بعد خاموش قلب 

 بلعيد  آسا بركت دنياها را مي كه برق

 كمانهاي سحرآميز  ي رنگين مرا از جاده

 برد  به فروغ معطر كواكب مي

 و به تصوري گنگ از موسيقي آرام حركت 

 و ارتقاء ماليم غريزه 

 تركيد  اي از تكوين در آن مي كه هسته

*** 

 ودند كلمات كه در محبس يك فرهنگ بومي خفه شده ب

 هايم را  چونان شهابهاي شك آسمان انديشه

 زدند  شيار مي     

 آنگاه، در شبي اين چنين 

 شدند  ها در آن ويران مي كه صاعقه

 آلودي  من، به فرزانگي تب
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 ي عمرم را  سالهاي خسته

 از دهليزهاي ظلماني شب 

 بردم  ترين خورشيدها مي به سوي صادق
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 سنت من 
 

 

 

 من، از شب شروع شدم 

 ي دو ميل دردناك جنسي از خاتمه

 و، نه ماه عزلت، در شب سرخ گوشتي 

 ازليت حقير من بود 

*** 

 اي از زمان  وانگاه، ناگهان در لحظه

 صداهاي وحي در من تركيدند 

 رفتم  من، ازين اسكلت شهيد باال مي

 عروج من

 شد  رنگ آسمان منعكس مي در پوست آبي

 هاي تقدير  تيغه

 شكافت  برادر كبيرم را مي

 ناپذيرش  و بشريت لخت، در تداوم توصيف

 گريخت از مركز اعداد مي

*** 

 چه نعمت شومي بود كه من بايد يك يك حوادث را بشناسم 

 ي زمان  فريادم در گستره

 لغزيد  هاي حسي جهان مي در شاخك

http://do-lb.blogspot.com/


۸۸ |  منقفس نامحدود   

 

Published by Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 هاي واقعيت  و من، در زير چتري از آينه

 خفتم  واك صدها حرف ناگفته، ميو در پژ

*** 

 هاي مسلول دريا  هفت قاره در شانه

 اي ناخداي من 

 كشيد  ي بردگان را به اعماق سنگي مرگ مي همه

 فشردم  و من كه سكان شراب را دستهاي ملواني مي

 هاي باكره فرود آمدم "آنسو"در قسمتي مجزا از 

 لرزيد  دستهايم از لمس كشف مي

 كشف جغرافيايي در خاكستر 

 تركيد  اي از رياضي در آن مي كه صاعقه

 زد  و نجوم در اعماق آن برق مي

*** 

 همچنانكه اين گاو عصاري با چشمان بسته 

 چرخيد  هاي زمين مي به گرد تمامي احاطه

 خواندم من آوازم را در كورترين زندان خاك مي

*** 

 هاي حقيقي  شبحي از اشاره

 در غبار مه

 كوفت  هاي فرسوده را به هم مي پنجره

 روحي عظيم، چنانكه پنداري 

 كرات پلكاني براي صعود اوست 

 رقصيد  هاي آگاهي مي بر گستره
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*** 

 به شكوهمندي سكوت خدا 

 من، به معراجي اثيري در آمدم 

 معراجي از عطر ياسهاي سپيد 

 ي شقايق  در جاده

 ها از آفتابي سرخگونه پر بود  جام الله

 چشمان نيلگون تو كه آسمان زندگي من است  و

 لغزيد ي تابناك از اشك بر آن مي ستاره

*** 

 سنت من اين بود 

 كه اين يگانگي محلي را در هم بشكنم 

 ها را  آنگاه كه چكش ثانيه

 كوبيدند  بر تابوتهاي مرگ مي

 ي ملكوت شعر  تو، اي وجيه

 صدايت در همه سوي زمان 

 طنين پربركتي داشت 

 آنگونه كه بركتي كه وحدت حروف را از 

 و جمود كلمات را بر هم ميزد

 ساخت  و حيات واقعي را از اين قفس كمدي جدا مي

 تابيد  اي از ماوراي مرگ در آن مي قفسي كه حتا سايه

 قفسي كه از چوبهاي استوايي 

 ترين سالح من معين آمده بود  كه براي محبوب
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 ي نياكانم  حريقي پوك در جمجمه

 درخشيد  در صورتك قديمي من مي

 من كه گوركن معاصر نبودم 

 هاي تاريخ مدفون كنم  تا كلمات را در حدقه

 توانستم در آنات زودرس زمان  من تنها مي

 فريادم را هرچه رساتر بگسترانم 

 لغزيد  فريادهايم را كه در شاخكهاي حسي جهان مي

 . زد هاي لخت دريا برق مي آنگاه كه هفت قاره در شانه
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 شهيد جستجو 
 

 

 

 درين سمت 

 در قسمتي از من 

 نمايد  كه جهان به شكلي شگرف مي

 ترين فرصت براي زيستن است  آسان

 براي دوباره زيستن 

 من، تنها 

 شدم هاي ارغواني ملكوت آسمان رها مي بر جاده

 و لبخند تو

 درخشيد  از اعماق قرون مي

 شكفت  و، در ابديت بودن مي

 

 و مهرباني تو فصلي از بهشت است 

 در قفسي از برگهاي رخشنده 

 كه شعاعي از انوار ازلي بر آن پاشيده شده است 

 ريخت  هاي عريان تو فرو مي و سحرگاه، كه چون آبشاري از شانه

 كرد  حدود مرا معين مي

 گسترانيدم  من كه حرفهايم را در پهناي جهان مي

 م را تجربه كرده بودم  موج هستي موج
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 شد  ام زاده مي وبدينگونه، كالم كه در ژرفناي انديشه

 كرد  در حجم زمان رشد مي

 ريخت آس در من فرومي و سالهاي عمرم كه مدام سيل

 ها بدل كرده بود  مرا به دريايي از لحظه

 توانستم در واقعيت انفجار  كه مي

 به سراسر محيط جهان پاشيده شوم 

 من در جستجوي اين مصب ويران 

 شود  كه ماهيت قلب در آن شناخته مي

 شدم  شهيد مي    

 و هر قطره خونم در بيكرانگي رنج 

 تراويد  بر پهناي جهان مي

 ي رنگها  اي بديع از آميزه و حرفهايم به گونه

 درخشيد  در ماوراي آن مي     

 رفتم  معنا، بسوي بينهايت واقعيت پيش ميتر از  و من ساكت
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 سقوط از عرشه 
 

 

 

 آيي و من با نيلبكي  تو به عرشه مي

 سقوط      

 كنم  مي     

 تو چون ملواني مست 

 نهي  ي من دست مي ي خميده بر گرده

 اي  و من، چون تخته پاره

 بندم  آخرين تالشم را براي نجات تو بكار مي

 ست  اي اينجا كه قلب هر براي كينه جوانه

 اينجا كه براي زيست پاسخي در كار نيست 

 اي  تو، تمامي عالمات استفهام را با نگاهت در ذهن من آويخته

 در اين گودالگاه عظيم 

 كه جز سقوط دايمي نصيبي نيست 

 . اي تو، از اسكلت من نردباني براي صعود ساخته
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و اين مجموعه كه شامل شعرهاي زمزمه،  )از عرشهسقوط (باقي اين شعر[

گريزان، معراج رهايي، سفر، صداي كيست، تولد، زخم و شمشير، 

ي به  شاخكهاي ويران و هراس است؛ متاسفانه در ميان عكسهاي نسخه

 "شاخكهاي ويران"و  "تولد"با اين همه سه شعر . دست آمده موجود نبود

در  وبرداشته شده عينن جلد سوم  از تاريخ تحليلي شعر نو، "هراس"و 

 .]آيد ادامه مي
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 تولد 
 

 

 

 نماها  ها و قطب اي كه ساعت در لحظه

 در زير فشار مه 

 تركيدند  مي  

 و دريا، تمامي معنايش را 

 ريخت  در من مي       

 ها و معبرها  از خواب

 تراويد  رهايي مي    

 

 من از فواصل مهيب فضا 

 كه نوسان مدامش 

 از حدود شناسايي حركت بيشتر بود 

 مواج و رقصان    

 به دنيا آمدم         

 

 دنياي من سكوت متراكمي بود 

 شد  كه در نهايت صدا خرد مي 

 و آسماني از بدخشاني آبي 

http://do-lb.blogspot.com/


۹٦ |  منقفس نامحدود   

 

Published by Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 هايش را  تالطم كرانه 

 كرد  مواظبت مي   

 

 اي ناخداي من 

 اين پلكان دريايي را بشناس 

 پرندگان خيس را و اين 

 در قفس اعماق رها كن  

 : كه

 ها و معبرها  از خواب

 تراود  رهايي مي

 و سكري ژرف 

 ي نسيم  به گونه

 چونان دنيايي از عناصر شك  

 كه همواره   

 هاي ذهنم وزان  بر دريچه  

 

 ها نماها و ساعت اي كه قطب در لحظه

 تركيدند  در زير فشار مه مي

 ام سرشار از كاالهاي وحي  سفينه

 هاي دريايي  در جاده

 به سنگيني و صالبت 

 . رفت فرو مي
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 هاي ويران  شاخك
 

 

 

 اي سرخ گزنده

 هايي از نمك  با دندان

 و چشماني با هزاران عدسي موحش    

 كه قرنها جادو، در آن حل شده بود   

 ساحرانه

 آسا مرا، از دنيايي بهشت

 بيرون كشيد   

 من، با زخمي عميق 

 ها در آن چرخيدند  كه شورابه

 دنيايم را شناختم، 

 دنيايي مدور و چرخان 

 هاي محسوس  با صورتكي از كابوس   

 هاي بينهايتش  كه حلقه

 زنجيري بود  

 براي اسارت ابدي من   

 قرباني 

 ظفرمندانه       

 با لبخندي      
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 به عمق هراس  

 از پلكان دوزخ    

 رفت  مي فرو    

 چرا، چرا 

 ام كردي؟ هاي پهناور احاطه در سرگيجه

 ويرانم كردي

 هاي نور،  بر گستره

 ي ميرا را  اين شعله

 اي كن صاعقه  

 در آسماني نامحدود و حقيقي   

 من، مسخ نشدم 

 هاي فلكي  در پرسه  

 ... نه

 اين دانش من نبود 

 با حيرتي محقر و شكننده   

 خنديدم  يافتگان مي من كه چونان نجات

 ام عرشه

 تر از ملكوت  محبوب

 در ابديتي ژرف  

 اين گرداب 

 نهايتش  با منحني بي 

 تنها بندر من است  

 نجاتم ده 

 ! آور اي شباهت اضطراب 
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 بشناس و بشناسان مرا 

 در حدود برزخي   

 الفاظي، با طعم دريا 

 گسترده و مواج   

 صدايم را 

 اب از پاي 

 به مصبي كامل كشانده است   

 شناسم  ها را مي من سراب

 در كوير كلمات،   

 ي دريا  و قهقهه    

 

 ! طرح مدام من

 اي ارتفاع گيج 

 هاي آگاهي  رها شده بر گستره 

 رقصم،  در تو مي

 هاي ويرانم  تا در شاخك    

 هاي تقديس بگذرد  از شعله   
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 هراس 
 

 

 

 ي موعود  ي من، اي مدينه مدينه

 اي كوير زخم،

 زخم وسيع  

 ي من  اي بغض منفجر، در حنجره

 برهنه باش در تلوتلوي خون    

 چراغي پرنده در شبِ طوالني عمر 

 هاي مرتعش را مرگي با اشك

 به ديدار من آورده است    

 ي حريقم  من آماده

 پس از اين خاموشي طويل 

 بشناس اين فرصت گرامي را 

 ! اي باد   

 

 آيا منم، منم 

 كه در ميان خواب عميق تو  

 شوم  تعبير مي    

 آه اي شب مقدر جاري

 آيا منم كه بايد 
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 همواره پيش روم   

 چونان شهاب مست   

 تا ژرفناي واقعي تو؟  

 

 ما اين بساط مشوش را 

 گشاييم  در باد مي   

 هان اي مولف بزرگ خطوط گيج 

 ي تقديس  با ساعد وضوشده

 زند  اين ساعدي كه برق مي

 در آبهاي مذهبي دريا   

 آيا چه خواهي نوشت

 رنگ تاريخ؟ هاي پريده بر لحظه  

 چراغي پرنده در شبِ طوالني عمر 

 مرگي با اشكهاي مرتعش را

 به ديدار من آورده است    

 ي حريقم  من آماده

 خاموشي طويل  پس از اين

 بشناس اين فرصت گرامي را 

 ! اي باد   

 آيا منم، منم 

 كه در ميان خواب عميق تو  

 شوم؟  تعبير مي    

 آه اي شب مقدر جاري 

 آيا منم كه بايد 
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 همواره پيش روم   

 چونان شهاب مست   

 تا ژرفناي واقعي تو؟  

 

 ما اين بساط مشوش را 

 گشاييم در باد مي   

 هان اي مولف بزرگ خطوط گيج 

 ي تقديس  با ساعد وضوشده

 زند اين ساعدي كه برق مي

 در آبهاي مذهبي دريا    

 آيا چه خواهي نوشت 

 هاي پريده رنگ تاريخ؟ بر لحظه  
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