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قایق / اکرم هاشمی سجزئی
تقدیم به روح پر فتوح شهدای عملیات  بدر

نشست روی زمین، پهن کرد دریا را
کشید پارچه را، متر کرد پهنا را

درست از وسط آب، قایقی رد شد 
شبیه قیچی مادر، شکافت دریا را

صدای تَق تَ تَ تَق... تیر بود می بارید
صدای تِق تِ تِ تِق... دوخت چتر خرما را

کنار قایق بابا که خورد خمپاره
بلند کرد و تکان داد ُخرده نخ ها را

فرو که رفت در انگشت مادرم سوزن 
کسی دقیق نشانه گرفت بابا را 

َو آب از کف قایق سریع باال رفت
و تند مادر هی کوک زد همان جا را

بریده شد نخ و از توی قاب بابا دید
میان دامن خود چرخ می زند سارا
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شوکران / یاسین نجارزاده

لِب هر زخم تا زبانه کشید
دوختند و زبان درآوردند

ما کران تا کران صدا بودیم
بی صدا شوکران درآوردند

خاک خوردیم تا رسیده شدیم
از زمین خوشه  خوشه چیده شدیم

زیِر دستاس، آبدیده شدیم
سفره کردند و نان درآوردند

خواب دیدیم بت شکن بودیم
عهد بستیم و سوختیم آرام

مردِم عهِد باستان، پس از آن
آتش از بوستان درآوردند

ساحران چمبرانه ِگرد شدیم
هر یک از ما به چنته چیزی داشت

مار از آستین درآوردیم
»نیشتر« از دهان درآوردند

چشم گفتیم اگر... به میل کشان!
گوش دادیم اگر... به زخِم زبان!

دشمنان، دشنه داشتند به مشت
دوستان، داستان درآوردند

مشتی از ما که نعره سردادند
از گلوگاه بر زمین خوردند

مشتی از ما چنان بلند شدند
که سر از خیزران درآوردند
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فذکر عطش الحسین... / ابوالفضل محمدزاده آقایی
برای حضرت ابوالفضل العباس؛ آیینه تمام نمای وفا و انسانیت 

پس یاد کردم از عطش او »برادرم«
آندم که چشم داشت به این سو برادرم

این سو که بود؟ »تشنگی من« کنار شط
آن سو؟ دریغ؛ تشنه تر از او »برادرم«

آمد-کمرشکسته تر از مادر و نشست
اما گرفته دست به پهلو برادرم

نالید؛ بین خون دو دست بریده اش
بی مشک و بی علم زده زانو برادرم

فرق عمود خورده! کمرگاه تا شده!
آب آور شکافته ابرو برادرم!

شیرآهن آبدیده تن آهونگاه من!
بازو بریده ببر بالجو برادرم!

شط شهید! خیمه خونین! درفش درد!
اینها تویی تمام؛ ولی کو » برادرم«؟

تهذیبی از مکّرِر زخمی به دست تیغ
بر پشت و پای و پاشنه و رو، برادرم!

بعد از تو برُکنند؛ بگو؛ خیمه های من
سر؛ با کدام تکیه و بازو برادرم؟

داغ تو را زمانه مگر داوری کند
با سنجه کدام ترازو برادرم؟

داغ همیشه ایست به جان برادرت
ای یاد کرده از عطش او؛ برادرم!





کالسیک شعر 
) مجموعه شعر(
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مجموعه شعرنُت های مترادف / اسماعیل محّمدپور

حسرت هفت سین
پیش از این ها بهار دیگر بود، هیچ سروي زمین نمي افتاد 

...و تبر این چنین عزیز نبود! 
...و درخت این چنین نمي افتاد! 

فصل، فصل شکوه ابراهیم، جنگ، جنگ بت بزرگ و خدا 
گرچه نمرود بود و آتش هم، قلب ها از یقین نمي افتاد 

 باغ هامان نچیده تر بودند، میوه هامان رسیده تر بودند
شاخه اي هم اگر تبر مي خورد، میوة دستچین نمي افتاد 

پیش از این روزگار دیگر بود؛ چشم ها سفرة نمک بودند 
در پي دست دوستي هامان، مار از آستین نمي افتاد 

کاش مثل قدیم ها بودیم؛ همه تکرار یک صدا بودیم 
و صدا کوه بود؛ کوهي که هیچ گاه از طنین نمي افتاد 

کاش مثل قدیم ها آري، بعد از این عیدهاي تکراري 
در دل سیزده به درهامان، حسرت هفت سین نمي افتاد 
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پرده خوانی
...و پر زدی به سمت خواب های آسمانی ات 

تمام شهر پر شد از نگاه ارغوانی ات 

غروب، بهترین بهانة سرودنت، بخوان 
ترانه ای دوباره با زبان بی زبانی ات 

در این حوالی دروغ، باورت نمی شود 
دلم چه تنگ می شود برای مهربانی ات 

 چه داغ پرستاره ای ست برجبین آسمان 
غروب ناگهاِن ناگهاِن ناگهانی ات 

همیشه من به رنگ انتظار می شناسمت 
و چشم های خسته ام نشان بی نشانی ات 

اگر چه الله الله زخم، مانده بر تنت ولی 
بهار می رسد قدم قدم به میهمانی ات 

تو از تبار آرش و سیاوش و تهمتنی 
و شاهنامه، طرحی از نبرد باستانی ات 

بخوان برای من که شاهنامه آخرش خوش است 
بخوان همیشه بی نظیر بود پرده خوانی ات 
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بّچه های خّط دیروز
غصة من و تو کم نیست؛ غصة من و تو ...آری 

من غم هنوز دارم، تو غم گذشته داری 
تو رفیق دیر و دوری، گر چه ساده و صبوری 

مثل رود می خروشی، مثل کوه، استواری 
رنگ غربت برنجی، زادة سکوت و رنجی 

داغ کربالی پنجی، زخم خیس» نصر چار«ی 
ای شکیب بی شکیبی، تو هنوز هم غریبی 

سبزی شکوه سیبی، سرخی غم اناری 
نان اگرچه در سبد نیست، حال و روز من که بد نیست 

گاه شعر می نویسم با کمی اضافه کاری 
 :- راستی هوا چه طور است؟ 
 :- حال بچه ها چه طور است؟ 

بچه های خط اول، بچه های رشت- ساری 
بچه های هور و مجنون، بچه های کرخه، کارون 

مهدی و حسین و هامون...*توی عکس یادگاری... 
بچه های خط دیروز، بچه های خط امروز 

بچه های آشنا با تیر و ترکش اداری   
جنگ، جنگ...دست بردار، این شعار نیست سردار! 

هرکه زخم بیشتر خورد، مانده گوشه و کناری 

 *اشاره به سردار شهید مهدی خوش سیرت، سردار شهید حسین امالکی و سردار هامون محمدی 
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جای خالی میدان
سردار !گام های بلندت کو؟ بشکن سکوت تلخ خیابان را 

جنگل نمی شناسد مان دیگر، از یاد برده ایم درختان را 

از یاد برده ایم که پیش از این، نفرینی طلسم تبر بودیم 
جنگل که بی تو سبز نخواهد ماند؛ با ما بخوان ترانة باران را 

از زخم خیز حنجرة فریاد، تفسیر کن دوباره به بغضی سرخ 
رنج پر از شکوفه و شالی را، دستان پینه بستة دهقان را 

تقویم ها دروغ نمی گویند، ما از بهار حرف زدیم، اما 
در اطلس شمالی مان یک عمر تحمیل کرده اند زمستان را 

کو مرد رزم آور میدان ها؟ در خود کسی سراغ نمی گیرد 
این سال ها مجسمه ات انگار، پر کرد جای خالی میدان را 

هرچند کاش بودی و می دیدی مردان تک سوار که می رفتند 
مردان تک سوار که می بردند با خود تبارنامة انسان را 

اینک کجاست سیرة خوش سیرت؟ در دست کیست پرچم امالکی؟ 
وقتی هنوز جای خیابان ها می آورند نام شهیدان را 

سردار من! بتاز کمی دیگر، تاریخ را به رقص بیاور باز 
ُسم ضربه های اسب تو می سازد موسیقی حماسی گیالن را 
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آزادی مشبّک
سنگر، گلوله، آوار، آتش، هجوم، پاتک 
دنیا هنوز خاموش، دنیا هنوز در شک 

دیوار پشت دیوار، آوار روي آوار 
آنسوي، گاهواره...، آنسوي تر، عروسک 

در خواب هاي کودک، لبخندهاي مادر 
بر دست هاي مادر، در خون تپیده کودک 

بر دست هاي مادر، بي هیچ آرزویي 
افتاده اند بي سر، سربازهاي کوچک 

شب نامه هاي رنگین، آنگاه مي نویسند: 
»جاوید باد آتش ! جاوید باد موشک«! 

تابوت هاي رقصان، بر شانه هاي تاریخ 
دیروز در» شتیال«، امروز در» بعلبک« 

فرداي کودکان هم، یک آسمان خالي 
بي هیچ شوق بازي، بي هیچ بادبادک 

بي هیچ بادبادک، بي هیچ شوق پرواز 
کنج قفس نشستن، آزادي مشبک 

آزادي خیالي، با آسمان خالي 
در حسرت کبوتر ...، در حسرت چکاوک... 
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از سیاه و سفید
عصر پاییز، خلوت شطرنج، مهره های سفید...ــ دیگر هیچ 
فکرهای سیاه در حرکت، هرکه اول رسید... ــ دیگر هیچ 

یک پیاده دو خانه ...اما هیچ، پشت او یک سوار دیگر چه؟ 
قلعه های سقوط  ماندند و حمله های شدید، دیگر هیچ 

]کیش اول[ 
 :-چه عصر دلگیری! سال 59 چه سالی بود؟! 

اندکی مکث... بعد، اسب سفید، چند خانه پرید دیگر هیچ 
 

 :-چای تان سرد می شود آقا! 
)شاه در فکر حرکتی دیگر( 

هر طرف راه باز می شد، باز کیش های جدید، دیگر هیچ 

خانه خانه سوارها در راه، خانه خانه پیاده، افتاده 
روی یک باخت شرط می کردند دست های پلید، دیگر هیچ 

ناگهان اهتزاز پرچم ها، ناگهان شعله های آتش بس 
کوچه هامان پر از فراموشی، خانه هامان شهید... دیگر هیچ 

بعد در شهر اسب ها زین شد؛ هر سواری رسید فرزین شد 
بعد هم جام زهر تسکین شد؛ پیر ما سر کشید، دیگر هیچ 

خواب های سیاه جا ماندند؛ مهره های سفید اما نه... 
سهم ما هم دلی مقوایی، از سیاه و سفید، دیگر هیچ 
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 مرگ تو روشني ست...
)به زنده یاد استاد غالمرضا رحمدل که از روشنی و مهربانی سرشار بود(

به: زنده یاد اسـتاد غالمرضا رحـمدل 
که از روشنی و مهربانی سرشار بـود 

خاموش مي شوند یکایک چراغ ها 
کم نیست در دل من از این گونه داغ ها 

»سلمان « که رفت پشت سترگ غزل، شکست 
»قیصر «که رفت، جشن گرفتند زاغ ها 

مرگ تو آیتي ست که ما هم یکي یکي 
باید گذر کنیم از این کوچه باغ ها 

 
مرگ تو روشني ست، فراق تو وصِل محض 

روزی فراق ها همه...، روزي فراغ ها... 

یک روز آفتاب و شبي ماه، عاقبت 
خاموش مي شوند همه چلچراغ ها 

تو رفته اي به جشن دل انگيز سهره ها 

ما مانده ايم و زخم زبان كالغ ها 
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رقص جنون
می ماند اما در این باغ، داغ صنوبر پس از این 
این باغ بسیار دارد گل های پرپر پس از این 

پرواز، آغاز خوبی ست وقتی هراس قفس نیست 
باید کبوتر بمانم؛ آری کبوتر پس از این 

من شاعر زخم و خنجر، شعری از این گونه خوش تر 
یک دشت گل زخم دارم؛ یک باغ خنجر پس از این 

 
این جا پر از کاخ سبز است، من هم سری سبز دارم 

اما زبانم که سرخ است مثل ابوذر، پس از این 

سر، غرق خون باید این جا، پا سرنگون باید این جا 
رقص جنون باید این جا، بی پا و بی سر پس از این 

گفتم: برادر بمانیم! 
گفتند: آری برادر؛ 

پیراهن پاره پاره ست، سهم برادر، پس از این 

می شد برادر بخوانم این گرگ های تنی را؟ 
از چاه باید بپرسم یکبار دیگر پس از این 
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چهارراه ولیعصر
چهارراه ولیعصر، نم نم باران 

هوای عصر غم انگیز چندم آبان 

نگاه گیج خیابان]-سکانس اول فیلم[ 
زنی کالفه، شبیه همیشه سرگردان 

]کلوزآپ -[ برو؛ )دوربین، صدا، حرکت( 
 :- سالم 

 :- گم شو! 
lifan -و هی بوق ممتد. .. 

 
 ... Impian-Chery-Baic-Fiat و زن تنها 

کنار تابلوی گم شوید؛ آقایان!

زن ایستاده که: » بی اسب، مرد می آید« 
زن ایستاده که:» آن مرد مانده در باران« 

خبر! خبر! بنویسید: » مرد می آید«! 
چهارراه ولیعصر، ساعت االن: 

پیاده رو، همه آدم-گچی، شبیه شما 
پیاده رو، همه شیطان، قدم قدم شیطان 

و کودکی که بلد بود منتظر باشد 
کنار خستگی خود نوشت:» بابا نان-

نداد؛ گرسنگی مشق هر شب ما شد« 
نوشت:» کوفه همین جاست؛ ها! همین تهران« 

و باز مرد نیامد؛ سکانس آخر بود 
که زن نوشت:» خدا هم تمام شد؛ پایان«! 

چهارراه ولیعصر خوب می داند 
چقدر جای تو خالیست یا امام زمان! 
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ایستگاه تان کجاست؟... 
شب نشسته است روي حوض ماه، در حیاط آسمان 

شب، شب سیاه، روي حوض زرد ماه، ماه مهربان 

ماه بود؟ نه، نبود! آسمان؟ نبود! شب؟ نبود! ها 
هیچ کس نبود- هیچ کس به جز خدا نبود -پیش از آن 

هیچ کس نبود که دل آفرید و آدم از گل آفرید 
بعد هم دوازده ستاره آفرید با دو کهکشان 

شب، نصیب ماه شد؛ مقدرات خاکیان گناه شد 
روزگارمان سیاه شد درست ابتداي داستان 

گاه، در عتیق روم و چین و گاه در یسار و در یمین 
جوي خون گذشت از زمین و جوي خون گذشت از زمان 

شب، شب دروغ و فتنه، گاه در حجاز و گاه در عراق 
ماه را به خون کشید گاه در نهان و گاه در عیان 

گاه، روي نیزه ها اسیر و گاه زخمي تفنگ و تیر 
گاه، نعش پاره پاره، گاه نیز چند تکـه استخوان 

فرصتي نمانده است؛ دارد این قطار دور مي شود 
ایستگاه تان کجاست...؟ 

خواب مانده اید...؟ 
اي مسافران...!
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صندلی چرخدار
در ایستگاه بعد، همان ایستگاه که... 

شب بود و ..چشم های تو خیره به ماه که... 

ماه زالل، خیره به اندوه سرخ توــ 
که او به تو نگاه، تو به او نگاه که... 

او هیچ کس ندارد و تو نیز هیچ کس 
او سر به چاه برده و تو سر به چاه که... 

 
در چاه، عکس ماه می افتد کنار تو 
ابری سیاه می رسد از گرد راه که... 

بگذار پشت ابر بماند همیشه او 
در این هوای یخ زده دیگر نخواه که...

 
مثل همیشه بدر بتابد؛ بتابی اش 
بی تاب تر بتابد و بی تاب، آه که... 

از پشت ابر نیز قشنگ است بغض ماه 
از پشت ابر نیز قشنگ است گاه که... 

از پشت ابر نیز بتاباندش به تو 
در ایستگاه بعد، همان ایستگاه که... 

مردی از انتظار می آید سوار، باز 
آرام از تو می گذرد؛ بی قرار، باز 

در ایستگاه بعد، تو با کوه می رسی 
از داستان»ریزعلی« در قطار، باز 

ماه زالل نیست که خیره شود به تو 
تو نیستی که ماه شوی در مدار، باز 
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اما قطار می رسد و ...محو می شود 

اما قطار می رود و... انتظار، باز 

حاال صدای کوه و سکوت مسافران 
حاال تویی که گم شده ای در غبار، باز 

حاال تویی که پای تو در پشت کوه ماند 
حاال تویی و صندلی چرخدار، باز 

می آید از غبار، سوار پگاه پوش 
با میوه های ماه و درخت بهار، باز
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مرد ُسربی
عشق، برقی زد و شهاب گذشت 

ماه از خیر آفتاب گذشت 

روزها مثل برق و باد... آری 
روزهایی که چون سراب گذشت 

روزهایی که قصه هامان با 
مین و خمپاره و خشاب گذشت 

مرگ، یک رودخانة جاری 
زندگی مثل یک حباب گذشت 

مرد، آهسته از پل حافظ... 
از خم و ساقی و شراب گذشت: 

]درد عشقی کشیده ام که مپرس 
زهر هجری چشیده ام که مپرس 
گـشـته ام در جـهان و آخـر کـار 
دلـبری بـرگزیده ام که مپرس[... 

یادش آمد چه روزهایی که 
با همین شعرهای ناب گذشت... 

]حال دل با تو گفتنم هوس است 
خـبر دل شنـفتـنم هـوس است 

طمـع خام بین که قصة فاش 
از رقیـبان نهفتـنم هوس است[... 

همه چیز آه... مثل رؤیا بود 
همه چیز آه... مثل خواب گذشت 

شبحی... سایه ای ... خود او بود؟ 
مرد سربی که با نقاب گذشت 
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مرد سربی که روزگارش با 
قلم و دفتر و کتاب گذشت 

مرد سربی که روزگارش با 
ترکش و پوکه و خشاب گذشت 

سال ها در خیال آزادی 
از خیابان انقالب گذشت 

... بعد از ذهن مرد، تصویر 
صندلی، پاسبان، طناب... گذشت 

بعد، سیگار دیگری گیراند 
غزلی خواند و با شتاب گذشت.... 
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عکس تو روی صندلی خالی
)به: مهِر مهربان، خمینی خوبان که درود خدا بر او باد!(

قدری شبیه ماه، کمی دریا، عکس تو روی صندلی خالی 
دریا و ماه خیره به هم در ما،  عکس تو روی صندلی خالی 

بعد از تو دسته دسته گل آوردند هر بار با ربان سیاه، آری 
هر بار با کتیبه ای و تنها عکس تو روی صندلی خالی 

دیگر مگر شبیه تو خواهد شد؟ هر قدر هم که حجله بیارایند 
اسپند و چند شاخه گل و خرما، عکس تو روی صندلی خالی 

 
ما در جهاِن ُمردة دور از خود، تو در جهان زندة دور از ما 

پیداتر از همیشة ناپیدا، عکس تو روی صندلی خالی 

آبی بیکرانه تر از دریا! مهتابی شبانه تر از رؤیا 
دنیا پر است از تو هنوز اما، عکس تو روی صندلی خالی 

بی روشنای خاطره ات آنک، ای آفتاب دور! چه باید کرد؟ 
از یاد رفته باشد اگر فردا، عکس تو روی صندلی خالی 

قدری شبیه ماه، کمی دریا، هر بار با روبان سیاه، اما 
می شد مگر کنار بیایم با عکس تو روی صندلی خالی؟! 

قدری شبیه ماه، کمی دریا، هر بار با روبان سیاه، اّما
می شد مگر کنار بیایم با عکس تو روی صندلی خالی؟!
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آرامش سپید

)به: تجلّی جانان، خمینی فلسفه و عرفان که درود خدا بر او باد!(

سپید زیست که آرامش سپید در او گم... 
هزار فصل زمستان، هزار عید در او گم... 

گذشته های غزل بود و صرف سادة بودن 
که حال ساده ای از ماضی بعید در او گم... 

دلش تجلی اشراق و از زاللی عشقش 
هر آنچه عقل به آنها نمی رسید در او گم... 

 
سماع و مستی عطار و بوسعید در او هیچ 

و سکر بادة حالج و بایزید در او گم... 

وجود بود و عدم در حدوث بود و قدم 
پدید بود و پدیدی که ناپدید در او گم... 

شهید زیست از آغاز و شعر زیست همیشه 
و در مسیر طلب، حیرت شهید در او گم...
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دل بیُهده بستیم...
هرچند گذشتند از این شهر، امیران 

خالی نشد این معرکه از خیل دلیران 

چندی نشنیدیم به جز زخم زبانی 
سطری ننوشتند به تدبیر، دبیران 

با خون دل آمیخت و از سوز جگر بود 
هر لقمه که خوردند و نخوردند فقیران 

ماییم و سِر دار، سکوت حسنک ها 
ماییم و تماشای سر سبز وزیران 

»از خون جوانان وطن الله دمیده*« 
آغشته به خون من و تو پرچم ایران 

افسوس و صد افسوس از این رنگ پذیری 
داد از غم بیرنگِی نیرنگ پذیران 

در روز عطش، زخم حسینی نچشیدند 
گفتند اگر از شام غریبان اسیران 

ما روزه گرفتیم، ولی مار به دوشان 
خوردند جوانان و رسیدند به پیران 

در شعبده شان هم خبر از دسته گلی نیست 
دل بیُهده بستیم به این معرکه گیران 

 *مصرعی از تصنیف معروف عارف قزوینی 
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جریمه
 بنویس آب، جار بزن نان تمام شد 
آن واژه های تلخ دبستان تمام شد 

بابا 
درخت 

داس 
کبوتر 
قفس 

سکوت 
 :-آقا ! اجازه؟ دیکته هامان تمام شد! 

یادش به خیر، طعم لواشک، غرور فقر 
در جیب آن فرشتة شیطان تمام شد 

فکِر فرارِ ساعت یک امتحان سخت 
با قرمز جریمه، چه آسان تمام شد
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 :- بنویس»گرگ آمد « و خط خورد خنده ها 

دیگر دروغ گویی»چوپان « تمام شد 

بنویس درس آخر جغرافیای ما 
با نقشة مچالة ایران تمام شد 

 :-آقا ! اجازه؟ 
خون شهیدان چه می شود؟ 

آموزگار: 
»هیس! 

پسر جان! 
تمام شد«... 

دیروزمان به دغدغة آب و نان گذشت 
امروز هم رسید به پایان، تمام شد 

شاید در آن کتاب که سارا انار داشت 
دنیای عاشقانة انسان تمام شد 

 
اما دلم خوش است که تقدیر تلخ مان 

با فال های قهوه و فنجان تمام شد 

مانند مشق های شبم، بی خیال شهر 
این شعر هم کنار خیابان تمام شد 
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بی نوایان

نشد، هنوز نشد، از قفس جدا باشیم 
به ما نیامده مثل پرنده ها باشیم 

به ما نیامده با آسمان نفس بکشیم 
به ما نیامده در ابرها رها باشیم 

چقدر زخم بنوشیم تا  درخت شویم 
تبر بیاید و در دست ها عصا باشیم 

 
عصا عصاست؛ ... و این عصر، عصر معجزه نیست 

که در مقابل فرعون، اژدها باشیم 

عصا، عصاست، تبر هم تبر ، درخت، درخت 
ولی درخت شدن، فرصتی است تا باشیم 

درخت، خاطرة زخمی تبر شدن است 
درخت خواست که با عشق، هم صدا باشیم 
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به ما اجازه بده، آفتاب بنویسیم 
به ما اجازه بده، در همین هوا باشیم 

به ما اجازه بده، آفتاب بنویسیم 
دوباره نان بنویسیم، آب بنویسیم 

به جرم یک نفس تازه در هوای غزل 
تمام قافیه ها را خراب بنویسیم 

که شعر، شکل روایت شود... که قصه شود 
 ...که قصه، درد شود با عذاب بنویسیم ـ 

که درد قصه شود، بعد» بینوایان« را 
دوباره با همة پیچ و تاب بنویسیم 

اسامی همة کودکان تنها را 
کنار نام »کوزت«، در کتاب بنویسیم 

به ما اجازه بده ، قصه را شروع کنیم 
به ما اجازه بده ، شعر ناب بنویسیم 
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یک آسمان ستاره 
)بیاد سلمان هراتی و:

در سین هام دوباره غمی، جان گرفته است
امشب دلم برای شهیدان گرفته است(

در سینه ام دوباره غمی، جان گرفته است 
امشـب دلم برای شـهیـدان گرفته است 

این کوچه هم به نام تو سامان گرفته است 
امشب عجیب حال خیابان گرفته است 

امشب دل زمین و زمان، مثل آسمان 
مثل هوای ابری آبان گرفته است 

حق دارد آه، ماه برای رهایی ات 
یک آسمان ستاره، گروگان گرفته است 

 
افسوس در محاق خود از یاد رفته ای 

افسوس، خاطرات تو پایان گرفته است 

مادر برای آمدنت نذر می کند 
مادر برای قبر تو قرآن گرفته است 

اما پدر، بیاد شهیدان دلش خوش است 
اما پدر که حاجت از آنان گرفته است... 

دیگر بیا عزیز که این پنجشنبه هم 
خرما گرفته است پدر، نان گرفته است 

او فکر می کند تو هم از راه می رسی 
حاال که شهر عطر شهیدان گرفته است 

او فکر می کند که تو هم ... ـ چند تکه ابر 
او فکر می کند که تو ...ـ ] باران گرفته است[
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روزی که میدان نباشد...
پیـشـکش به روح سردار شـهید محـمد جهان آرا؛ 

بیاد خرمشهر و مرثیة » ممد نبودی ببینی«... 

این خواب های سترون، تعبیر شب های سردند 
گفتند: »سبزیم و سبزیم«...، دیدیم زردند و زردند 

»ممد نبودی ببینی«پیغمبران زمینی 
روزی که میدان نباشد بسیار اهل نبردند 

گفتند: »آزاد هستیم، مردان خرداد هستیم« 
خردادها رفت و دیدیم اما زمستان سردند 

 
این ها بهاری نبودند؛ یک دم قناری نبودند 

چون جغدها هرزه خوانند؛ چون بادها هرزه گردند 

دعوای شان خون عثمان، ایمان شان  شیخ صنعان 
یک روز شاهان زهدند؛ یک شب خدایان دردند 

وقتی که دردی نباشد، فریاد مردی نباشد 
در شهر کاکل زری ها ، نامردها نیز مردند 

آنها که آزاد بودند، مردان خرداد بودند 
»ممد نبودی ببینی« با خون یاران چه کردند! 
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روی موج جنون

جمله اش مبتدا نمی خواهد؛ لحظه هایش پر از خبر شده است 
تیترهای همیشه، بنویسید: » سرفه هایش شدیدتر شده است« 

بنویسید: 
»مرد می سوزد« 

بنویسید: 
»مرد می میرد« 

در نفس های لختة این مرد، گاز اعصاب شعله ور شده است 
 

چشم هایش دو تیلة ساکت، دست هایش دو تکه چوب اما 
دوست دارد بغل کند آری؛ پسری را که خود، پدر شده است

 
دوست دارد بغل کند او را، دوست دارد که حس کند او را 
دوست دارد که حس کند بابا، دیگر آمادة سفر شده است

 
گاه، خیره به دور می گرید؛ گاه، خیره به خویش می خندد 

خنده و گریه... هر دو را عشق است؛ عشق این گونه دردسر شده است 
نوزده سال روی موج جنون، نوزده سال ربنایش خون 

و دعایی که مرگ می خواهد؛ و دعایی که بی اثر شده است... 
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رفت آن زمان که...
آن وقت ها کرشمة بسیار داشتید 

بازار داشتید و خریدار داشتید 

آن وقت ها که هم نفس باد هرزه گرد 
چشم طمع به سرو و سپیدار داشتید 

چیزی نداشتید؛ ولی هرچه هم که بود 
در سایة ابوذر و عمار داشتید 

 
اما یقین به خیمة ایمان تان نرفت 

از بس نماز و روزة شک دار داشتید 

برخاستید بی خبر از سفرة علی 
با اهل نهروان، سر دیدار داشتید 

قرآن به نیزه بردن تان آشکار بود 
دین را برای درهم و دینار داشتید 

کی از بهار سرخ، نفس تازه کرده اید؟ 
کی با نسیم سبز، سر و کار داشتید؟ 

ای کاش جای طلحه و جای زبیر و سعد 
یک حجم سبز، میثم تمار داشتید 

رفت آن زمان که خون شهیدان تباه بود 
رفت آن زمان که گرمی بازار داشتید... 
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عکس قدیمی
 ... و ایسـتاد؛ به دیوار زد عصایش را 
و تکـه تکـه فرو خورد بغض هایش را 

نگاه کرد به عکس قدیمی دیوار 
هزار و سیصد و شصت و چقدر بود انگار 

هزار و سیصد و شصت و چقدر ... ـ سنگر بود؛ 
هنوز قصة او زخم های خیبر بود 

 
بیاد داشت همان روزهای هرگز را 

صدای وحشی آژیرهای قرمز را 

چه خانه های قشنگی که ناپدید شدند 
چه خنده ها که در این خانه ها شهید شدند 

بیاد داشت شب هدیة عصایش را 
و خانه ای که در آن، جا گذاشت پایش را 

 
نگاه کرد به عکس قدیمی دیوار 

به عکس یاسر و سلمان و حمزه و عمار 

به بچه های محله که ریز ریز شدند 
و کوچه ها همه با اسم شان عزیز شدند 

» :- کجاست این همه خالی؟« 
]سؤال کرد از خود[ 

چقدر خسته و آزرده بود مرد از خود 

که گفت: خون شما پایمال خواهد شد؟ 
پالک های قدیمی، مدال خواهد شد 

گریست غربت همسنگر خیالی را 
و حجم کوچک تابوت های خالی را 
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بیاد داشت که یک مشت خاک آوردند 
به جای حمزه و یاسر، پالک آوردند 

همان ترانه که سلمان سرود یادش بود 
و سنگ قبر کسی که نبود یادش بود 

گذشت قرمز و آژیرها سفید شدند 
یکی یکی همة بچه ها شهید شدند 

هوای سنگر و شوق بگو بخند گذشت 
گذشت خاطرة »کربالی چند« گذشت 

شناسنامة عمارهای مان گم شد 
و استخوان شهیدان، عصای مردم شد 

شکست فاتحه ای را که خوانده بود؛ ولی... 
شکست بغض دلش را که مانده بود؛ ولی... 
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وسعت سبز )دفتر رباعی(

با حنجرة کالغ ها 

در حجلة درد و داغ ها می خوانند 
از زخم عمیق باغ ها می خوانند 

گفتند که سینه سرخ باغیم؛ ولی-
با حنجرة کالغ ها می خوانند  

پرچم های سفید

دیدیم که ناامید باال رفتند 
از شانة هر شهید باال رفتند 

تا قرعة خون به نام آن ها افتاد 
پرچم های سفید باال رفتند

مثل تبر

در حسرت موج، رو به دریا کردند 
توفان های دروغ بر پا کردند 

گفتند: »درختیم«!؛ ولی مثل تبر 
افتادن سرو را تماشا کردند 
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مثل گل سرخ

با ذکر بهار از زمین می رویند 
دل های شهید با یقین می رویند 

خون خورده و چاک چاک در وسعت عشق 
ـ مثل گل رسخ ـ این چنین می رویند 

دل در به در

بی عشق تو سینه رنگ داغی نگرفت 
دیری است نشان کوچه باغی نگرفت 
کس جز تو در التهاب پاییزی اشک 

از این دل در به در رساغی نگرفت 

ترانه غربت
هر سینه که از داغ تو لبریزتر است 

در خاطرة بهار، پاییزتر است 
ای عشق! بخوان؛ ترانة غربت من 
از بغض پرنده ها غم انگیزتر است 
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فاتحه

در کوی و گذارتان دلم می روید 
با عطر بهارتان دلم می روید 

می پژمرد و دوباره با فاتحه ای 
از سنگ مزارتان دلم می روید 

وضو

با لهجة عشق گفت وگو می کردید 
هر چیز که داشتید رو می کردید 

آیه آیه خدا تالوت می شد 
رکعت رکعت به خون وضو می کردید 

تشنگی قنوت

بر سینة اروند، علم شد دستت 
با تشنگی قنوت، خم شد دستت 

موج از هیجان نشست آن لحظه که دید 
مانند ابوالفضل، قلم شد دستت 



44

شهادتین

یک نهر فرات، زیر دین ات گم شد 
آنروز که بانگ »یا حسین«ات گم شد 

تردید ندارم که مسلمانی ما 
در راستی شهادتین ات گم شد 

نشانه 

از آن همه خیر و نیکی ات حرف بزن! 
از صندلی شریکی ات حرف بزن! 

خاموش نشو! نشانه هایت کم نیست 
با پای پالستیکی ات حرف بزن! 

چکامه

غم، بندی از چکامه اش را به تو داد 
باران شد و سوگ نامه اش را به تو داد 

اشک آمد و تا چشم به چشمم انداخت 
بیتی گفت و ادامه اش را به تو داد 
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سرفه

انگار پر از شوق رهایی شده ای 
در تاول خویش، مومیایی شده ای 

این شعر، صدای اعتراض من و توست 
با رسفه بگو که شیمیایی شده ای

جرأت سرخ

والفجر شد و دلی به اروند نزد 
دل های شکسته را کسی بند نزد 
ای جرأت سرخ، زندگی بعد از تو 

این گونه کسی به مرگ لبخند نزد 

مسافر

از جنگل و کوه و رود وقتی آمد 
یک شهر غزل سرود وقتی آمد 
باران شده بود؛ آسمان هم انگار 

دل توی دلش نبود وقتی آمد 
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کوچ

...بعدش باران گرفت؛ ما هم رفتیم 
ما هم دلمان گرفت؛ ما هم رفتیم 

دست خودمان نبود یک لحظه خدا 
از عشق نشان گرفت؛ ما هم رفتیم 

افق

پرواز خجالت زدة بال شماست 
دیدیم که هفت آسمان، مال شماست 

هر چند افق هنوز هم روشن نیست 
یک پنجره، چشم ما به دنبال شامست

رها

جاری و زالل، مثل رودید؛ آری! 
دریا دریا غزل سرودید؛ آری! 

هر چند رها شدید با بالی سرخ 
در خون غلتیده، سبز بودید؛ آری!
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مزار

در کوی و گذارتان دلم می روید 
با عطر بهارتان دلم می روید 

می پژمرد و دوباره با فاتحه ای 
از سنگ مزارتان دلم می روید 

پیشانی بند

یک دفتر خون، شهادتین آوردند 
از خندق و خیبر و حنین آوردند 

برخیز، شهید من! کجایی؟ برخیز! 
پیشانی بند»یا حسین « آوردند 

وسعت سبز

غم نامة سرنوشت، با خون زیباست! 
هر خانه زدیم خشت با خون، زیباست! 

از سرخی الله های این وسعت سبز 
باور کردم بهشت با خون زیباست!
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مرگ سرخ

چون آینه، روسفید باید شد و رفت 
از غیر تو ناامید باید شد و رفت 

گفتند که مرگ سرخ، شایستة ماست 
آری، آری، شهید باید شد و رفت 

پابوس بهشت

از داغ تو هر چه می رسد غم، بهتر 
انگشت نمای هر دو عالم، بهتر 

باید که شهید رفت پابوس بهشت 
این گونه اگر نشد، جهنم بهتر... 

با سرخ ترین غروب

دست افشان، پایکوب، برمی گردد 
با سرخ ترین غروب، برمی گردد 
ای حضرت آفتاب! باور داری؟ 

خورشید من از جنوب برمی گردد... 
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سهم

دیری ست غمی سترگ دارد این شهر 
یوسف های بزرگ دارد این شهر 

پیراهن من سهم برادرهایم... 
دیدید چقدر گرگ دارد این شهر 

مثل گل آفتا بگردان

از طایفة نسیم و باران بودند 
بر سفرة آفتاب، مهمان بودند 

در هر نفسی چشم به چشم خورشید 
مثل گل آفتابگردان بودند 

بازگشت

یک روز، به تیغ و قمه بر می گردیم 
از عالم دیگر، همه بر می گردیم 

اندازة یک نفس، اگر رخصت بود 
با منتقم فاطمه)س( بر می گردیم 
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رخت سفر

وقت است که توشة خطر برداریم 
دل! ای دل من! رخت سفر برداریم 

گفتند که می رسیم ما نیز اگر 
تنها دو سه گام بیشتر برداریم 

سر به سر مرگ

جز حسرت شمشیر ندارد سر تو 
جز عشق، به کس دل نسپارد سر تو 
یک عمر ولی تنت سر از پا نشناخت 

تا سر به سر مرگ گذارد سر تو 

از نای تو

در چشم تو انتظار آرام گرفت 

پاییزترین بهار آرام گرفت 

از نای تو در نی» اناالحق « یک دم 

منصور دمید و دار آرام گرفت 
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مجموعه شعر به اسب بنشین /محمد مهدی شفیعی

1
در گوشه ای از خلوتم سجاده پهن است

در گوشه دیگر بساط باده پهن است

یک سو کتاب فقه و یک سو دفتر شعر
یک مشت مضمون روی میزی ساده پهن است

همواره در این خانه پر رفت و آمد
یک سفره برکت، حاضر و آماده پهن است

گفتی  اتاقم تنگ و تاریک است آری
تا بی کران اما برایم جاده پهن است

از مسند اشراف باالتر حصیری است
که زیر پای مردم آزاده پهن است

وقت اذان شد، گفت وگو کافیست، برخیز
هم مهر تربت هست هم سجاده پهن است
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2
کجاست آنکه از این در به در خبر ببرد

مگر که باز نسیم سحر خبر ببرد

از این گلی که به دام کویر افتاده
برای باغچة بی خبر، خبر ببرد

از این غریبة از کاروان جدا مانده
کسی به قافله ای رهگذر خبر ببرد

پیامبر شدم و غافلم ز دعوت خویش
برای من کسی از من مگر خبر ببرد

چقدر گم شده ام در شلوغی من خود
برای آیینه ها یک نفر خبر ببرد
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3
کسی از غیب دعوتنامه ای با خط خون خوانده

کسی در گوش من انا الیه راجعون خوانده

چرا هرگز نمی فهمند مردم داستانم را
من از شیرین نوشتم شهر من از بیستون خوانده

منم پیغمبری که دعوتش را، معجزاتش را
پس از یک عمر زحمت، قوم او سحر و جنون خوانده

کتابی خسته از تاویل و تفسیرم که نا اهلی
تمام متن آن را واژه واژه واژگون خوانده

فتوحات1 مرا هرگز نفهمیدند یارانم
شهود آوردم و این جمع آن را ارغنون2 خوانده

نمی خواند، نمی فهمد، کسی این درس را، اال
کسی که مشق خون کرده کسی که خط خون خوانده

1: نام کتابی از محیی الدین ابن عربی در عرفان
2: نام کتابی از ارسطو در علم منطق
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گریبان گیرمان شد بغض جان کاهی که می گفتند
شکست آیینه ها را سردی آهی که می گفتند

به حرف نابلدها دل سپردیم و زمین خوردیم
به چاه افتاده ایم از راه کوتاهی که می گفتند

پی آب حیات افتاده ایم و خضر با ما نیست
به شیطان می رسد سیر الی اللهی که می گفتند

نشان از تاج و تخت مصر دادند و طمع کردیم
نیامد کاروان، ماندیم در چاهی که می گفتند

بیا تا پای رفتن هست و فرصت هست، برگردیم
که گمراهی است تنها مقصد راهی که می گفتند

اگرچه حجله ای از خون به پا کردند و رقصیدند
می آید رقص آن شمشیر خون خواهی که می گفتند
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ای شهر بی فریاد! در این سینه آهی هست
لبخند اگر خشکید، اشک گاه گاهی هست

دلخوش به این لبخندهای نیمه جان هستی
این شادی مضحک که گاهی نیست، گاهی هست

از زیر بار گریه هایم شانه خالی کن
حتماً برای گریه این اطراف چاهی هست

افتاده ام در جاده و بیم از خطرها نیست
تا اشک با من هست می دانم سالحی هست

دل بستن است و دل بریدن رسم این دنیا
در راه همواره رفیق نیمه راهی هست

تا بی کران باز است چتر آسمان یعنی
اینجا برای بی پناهان سرپناهی هست

شکر از خدا و شکوه از خود ورد سالک هاست
این روزها بر لب مرا شکری و آهی هست
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6
گفتم ای مرد از این همه گنجشک چشم بردار گفت می میرند
باغ سرد است و شهر خواب آلود اگر این چشم خفت می میرند

عاشقان را امان نداده فلک، باد و ابر سیاه هم دست اند
یک به یک می رسند و گنجشکان روز و شب جفت جفت می میرند

در هیاهوی شهر سنگ- آهن پیش چشمان بچه های محل
سنگ ها مفت مفت می رقصند، بال ها مفت مفت می میرند

گفتم اسفند باز نزدیک است کوچه سرد است کوچه تاریک است
جای گنجشک ها و جای درخت فکر خود باش گفت می میرند
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به پدرم که روحانی است:

کناری می نشینی خسته و خاموش این گونه
در و دیوار خانه می رود از هوش این گونه

تو از مهمانی غم های مردم باز می گردی
تو را صد داغ دل مانده ست در آغوش این گونه

غم دنیا و دین خلق سر بر شانه ات دارد
چه باری می کشی مردانه روی دوش این گونه

سالحت گریه و آه است و وردت ذکر اهلل است
که گشته آتش نمرودها خاموش این گونه

تمام عمر سهم من نوازش بوده از دستت
برای سیلی تو تشنه است این گوش، این گونه

تو لب وا کردی و لب بست این شعر از سخن گفتن
سرا پا گوش می ماند، سرا پا گوش این گونه...
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کنارم هستی و با بودنت این خانه می رقصد

تمام خانه دارد با من دیوانه می رقصد

تو گرم پخت و پز بودی و من با چشم خود دیدم
تمام آشپزخانه هنرمندانه می رقصد

به زیر لب چه می خوانی که هرشب وقت تسبیحت
میان دست، با هر ذکر تو هر دانه می رقصد

مرا اهل تحجر عیب کردند و نفهمیدند
گلی دارد کنار خود اگر پروانه می رقصد

زمین لرزید، اّما نه! زمین لرزه نبود ای ماه!
که دارد پا به پای من تمام خانه می رقصد
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به خاک  پای امیرالمومنین)علیه السالم(:

در چشم تو شهود شگفتی هست، آن را به جز شهید نمی فهمد
آیینه نیز قصد تماشا داشت، وا کرد چشم و دید نمی فهمد

از کوهسار معرفتت آری این سیل حکمت است شده جاری1
هرکس که دل نداد نمی نوشد، هرکس که دل برید نمی فهمد

عمری اگرچه غرق شد آن گونه در واژه های معجزه آمیزت
دریای اشک های تو را حتی »ابن ابی الحدید« نمی فهمد

گفتی که تن به سجده نمی دادم، معبود را اگر که نمی دیدم2
گفتی و قرن هاست که حرفت را عرفان بوسعید نمی فهمد

شیرینی شروع تو را آری غیر از خدای کعبه نمی داند
شهد شهود »فزت و رب«ات را بی شک به جز شهید نمی فهمد

ْیُل. )نهج البالغه، خطبة شقشقیه( 1: قال امیرالمومنین)ع(: یَْنَحِدُر َعنِّي السَّ
2: قال امیرالمومنین)ع(: ما ُکْنُت أَْعُبُد َربّا لَْم أََرُه. )اصول کافی، کتاب التوحید(
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چه فرق می کند اصال که دیر یا زود است
خیالم از تو و از وعده تو آسوده ست

نوشته اند می آیی و وقت آمدنت
چه فرق می کند اصاًل که دیر یا زود است

همین به راه رسیدن، رسیدن است آری
که موج اّول دریا تالطم رود است

فقط نه هرکس هیزم بیاورد، هرکس
نسوخت پای غمت، در سپاه نمرود است

هرآن که منتظر قائم است برخیزد
هرآن که منتظر غائب است مردود است

به گوش لشکر جالوت این خبر برسد
صدا ز کوه می آید، صدای داوود است
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به اسب بنشین که گرد راهت ُقرق کند باز جاده ها را

که با نگاهی به هم بریزی سواره ها را، پیاده ها را

که هر نفس برق چشم هایت تکان دهد بغض ابرها را
که هر قدم رعد گام هایت بشوید اندوه جاده ها را

بیا و پا در رکاب بگذار و بگذر از کوچه شب آلود
خراب کن عیش کاخ ها را، به هم بزن سکر باده ها را

پر از سکونیم و قطره ای شور دل به دریا زدن نداریم
به جوششی تازه رودمان کن بیا بشوران اراده ها را

نشسته ها را و خسته ها را چه کار با انتظارش آخر
می آید از راه امیر لشکر خبر دهید ایستاده ها را
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همه از هر کجا باشند از این راه می آیند
به سویت ای امین اهلل! خلق اهلل می آیند

زمین سرمست راه افتاد و بر ما راه آسان شد
زمین و آسمان با زائرانت راه می آیند

ببین شانه به شانه هم سفید و هم سیاه اینجا
به شوق دیدن تو پا به پا، همراه می آیند

مدار عاشقی سقاست، آغاز طواف از اوست
به سوی آفتاب آنجا به اذن ماه می آیند

قیامت کرده ای، انگار تصویری است از محشر
که دوشادوش هم نزدت گدا و شاه می آیند 

نکیر و منکر از من گرچه زهر چشم می گیرند
به لطف گوشه چشمت عاقبت کوتاه می آیند



64
13

بر فرض از دلیل و از اثبات بگذریم
قرآن تویی چگونه از آیات بگذریم؟

روشن ترین دلیل همین اشک جاری است
گیرم که از متون و عبارات بگذریم

ما را نبود تاب تماشا، عجیب نیست
از صفحه های مقتل اگر مات بگذریم

تفصیل بند بند مصیبت نمی کنیم
انگشترت...، ز شرح اشارات بگذریم

یک خط برای روضه گودال کافی است
زینب چه دید وقت مالقات؟ بگذریم

ما تیغ غیرتیم که از هرچه بگذریم
از انتقام خون تو هیهات بگذریم
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خیمه ها محاصره ست، تیغ هاست بر گلو

دشنه هاست پشت سر، نیزه هاست پیش رو

روی خاک پیکری ست، روی نیزه ها سری ست
قصه را شنیده ایم بندبند، مو به مو

قصه را شنیده ایم، قصد راه کرده ایم
شرح ماجرا بس است لب ببند قصه گو!

نیست، نیست نخل زار، پشت رقص این غبار
نیزه زار دشمن است، دشمن است روبرو

در مسیر مردها صف کشیده دردها
زخم ها نفس نفس، زهرها سبو سبو

عده ای ولی هنوز گرم بازی خودند
یا خزیده در سکوت یا اسیِر های و هو

شاه راه ما بالست، راه شاه کربالست
جز به خون نمی کنند عاشقان او وضو

عاقبت برای او پیش چشم های او
غرق خون شدن مرا، آرزوست آرزو
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کوه باشی، سیل یا باران چه فرقی می کند
سرو باشی، باد یا توفان چه فرقی می کند

مرزها سهم زمینند و تو اهل آسمان
آسمان شام یا ایران چه فرقی می کند

مرز ما عشق است، هرجا اوست آنجا خاک ماست
سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می کند

قفل باید بشکند، باید قفس را بشکنیم
حصر »الزهرا« و آبادان چه فرقی می کند

هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست
بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می کند

شعله در شعله تن ققنوس می سوزد ولی
لحظه آغاز با پایان چه فرقی می کند
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به هم درس و برادرم؛ شهید مدافع حرم؛ شیخ مصطفی خلیلی

همیشه سود این بازار را دیوانه ها بردند
و بار حسرتش را عاقبت فرزانه ها بردند

به دیدن یا شنیدن اکتفا کردند هشیاران
از آن سکری که مستان از می و میخانه ها بردند

حریصان گرم جمع توشه از این خوشه ها بودند
کبوترها به قدر حاجت خود دانه ها بردند

همه ماندند دورادور سرگرم تماشایش
همه ماندند و حظ شعله را پروانه ها بردند

اسیر داستان تلخ خود بودم که جا ماندم
تو را تا آن سوی شیرینی افسانه ها بردند

تمام شهر باران بود، باران بود، باران بود
تو را بر شانه ها، بر شانه ها، بر شانه ها بردند
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مرزی نمانده بین عزاها و عیدها
در چرخش فلک زده سررسیدها

فریاد بی صدای زمین  اند سروها
بی تاب، در تصرف باداند بیدها

سرها به نیزه رفته و در چرخشند باز
تسبیح های بی ثمِر بایزیدها

پیدا نمی کنیم در این شهر خویش را
گم می شوند کوچه به کوچه شهیدها

خالی مباد دفترتان از خروش و موج
توفان به پا کنید غزل ها! سپیدها!
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گمان بردی نوای نای و بانگ تار و چنگ است این
تو در خواب و خیال بزمی و شیپور جنگ است این

به چشم نیمه بازت تار دیدی در کف مطرب
ولیکن دشمن است ای دوست! در دستش تفنگ است این

برای هرکه آمد سوی تو، آغوش وا کردی
ولی این بار آه ای آیینه! سنگ است، سنگ است این

نشانده گوشه ای مات تماشا مردمانی را
ببین! سلول زندان است! کی شهر فرنگ است این؟

همان جنگ است اما رفته در پیراهن نیرنگ
لباس فصل تزویر است اگر که رنگ رنگ است این

دم تیغ تو گرم ای دوست! میدان را مکن خالی
وگرنه می کشد دشمن تو را در خواب و ننگ است این1

1: قال امیرالمومنین)ع(: »َمْن نَاَم َعْن نُْصَرةِ َولِیِِّه انَْتَبَه بَِوْطأَةِ َعُدوِّه » )غررالحکم، صفحه 422 (
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تا چند بر این گردن، هر سوی بگردی؟
ای کاش که می خوردی از امروز به دردی

ای سر! بنشین گوشه ای و خوب بیندیش
یک عمر بر این خاک چه کردی؟ چه نکردی؟

دل از تو چه می خواست به جز مصرع سرخی
دارایی تو چیست به جز دفتر زردی

باید بشوی همدم خون، خون گلویت
حیف است که دلگرم شوی با دم سردی

حیف است که بر بالشی آرام بگیری
ای کاش شوی دست به دامان نبردی

ای کاش تو هم حر شوی و لحظه آخر
مردانه بیارامی بر زانوی مردی
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گرچه در بی حاصلی غرق است در میان باغ، مستور است

تاک خشکی که به زعم خویش تک درخت باغ انگور است

مانده بی حاصل فقط در دل مثل یک عالم که در عزلت
مثل یک قرآن که در صندوق، آه! ایمانم چه مهجور است

بس که او با کفر نزدیک است بس که بی روح است و تاریک است
صد هزاران سال نوری از مرزهای باورم دور است

وقت بیداری شده ای دل! چشم وا کن ای دل غافل
پشت سر انبوه فرصت ها پیش رو تنهایی گور است

هر زمستانی شکوه مرگ، هر بهاری صحنه محشر
پیش چشمان اولواالبصار هر نسیمی نفخه صور است

می رسد نزد تا مأموری، متن دستورالعمل در دست
»روح او را بازگردانید« این تمام متن دستور است

گرچه از او راه می خواهی، فرصتی کوتاه می خواهی
التماس و گریه بیهوده است، آه! مأمور است و معذور است
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گرچه نه پالک و نه جسد می بینیم

بعد از تو هنوز مستند می بینیم
دیگر خبر از »روایت فتح«ات نیست
هر هفته دوشنبه ها »نود« می بینیم

22
در هر گذری و کوچه و بازاری

پهن است بساط حرص دنیاداری
آن پیرزن ساده بگو برگردد

یوسف به کالف می فروشند آری

23
از کیسه نام این و آن می خوردید
از خالی دست دیگران می خوردید
یک عده پی نان شب خود بودند

روزی که به نرخ روز، نان می خوردید!
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شاید که به تأثیر دعا زنده کنند

در برزخ این خوف و رجا زنده کنند
چندیست که شب نشین قبرستانیم
ما را مگر اینکه مرده ها زنده کنند

25
از مرز ظریف کفر و ایمان می گفت
از آدم و دام های شیطان می گفت
در کرب بال حسین را می کشتند

در گوشه حجره خواجه عرفان می گفت
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مجموعه شعرسرمشق / ُحسنا محمدزاده 

 
 

قلب سلیم 

در سینه دلمرده ام قلب سلیمی 
بین دوراهی ها صراط المستقیمی 

آنگونه ای در من که مخفی باشد انگار 
مشتی جواهر کنج صندوقی قدیمی

من در قفس خوبم ولی عادت ندارد 
روح پرستوها به توری های سیمی 

نشکست قلبم را کسی غیر از غرورم
یک نیمه ام آیینه بود و سنگ، نیمی 

آه ای اجل! مهلت به لب هامان ندادی 
اندازة یک لحظه لبخند صمیمی

با گردگیری هم نخواهد رفت دیگر 
از روی رف های دلم گرد یتیمی 
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نامه تحریم
برای شهید محسن حججی 

ارسال شود نامه تحریم به دنیا 
ما چشم نداریم بدوزیم به دنیا 

خوب است لب از لب بگشایند قلم ها 
شاید بشود حرف تو تفهیم به دنیا 

با ذبح پرستو رگ پرواز نخشکید 
افزود ولی پر زدنت بیم به دنیا 

»بل نقذف بالحق علی الباطل« دین را 
باید بدهد خون تو تعلیم به دنیا 

ما منتظر آیینه بندان زمینیم 
وقتی بشود روح تو تقسیم به دنیا 

بر نیزه سری مانده که در قلب محرم 
خط می دهد از سینه تقویم به دنیا 

از شاهرگت عطر حرم ریخته بر خاک 
این پیکر بی سر شده... تقدیم به زهرا 

بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون )آیه 18* سوره انبیا(
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هیزم شکن 

از چه بگویم ؟! از بدن هایی که می دانید؟
از بر دل غم، تاختن هایی که می دانید؟

از سروهای بر زمین افتاده  بی جان؟
یا حمله  هیزم شکن هایی که می دانید؟

اینجا کبوترها اسیر چنگ شاهینند
هر گوشه با پر پر زدن هایی که می دانید

هر لحظه روشن می شود چشم و دل یعقوب
با تکه تکه پیرهن هایی که می دانید

هفتاد کوچه آن طرف تر می رود فردا
بوی بهار یاسمن هایی که می دانید

فردا به جای سر، جوانه می زند خورشید
از آسمان سرخ ِ تن هایی که می دانید

بر باد خواهد رفت خواب ِ کاه ها یک روز
با کوه ِ صبر شیر زن هایی که می دانید

هر بار با پیراهنی نو می کند جلوه
کهنه نخواهد شد سخن هایی که می دانید
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رگ خواب 

می دود در رگ خواِب تاریخ، خوِن جوشنده  بی گناهان 
مانده هر قطره اش چون نگینی، روی تاِج خشایار شاهان 

ریخته پای گنجینه ها و... خیره مانده به آیینه  ها و...
صورتک های ایالمیان را، دیده بر چهرة روسیاهان 

سینه کوب و گریبان دریده، مثل سیمرغ های رهیده 
پرکشیده ست آرام و پر شور، از قنوِت دل سربه راهان

قصه از کوچه بی چراغ است، قصه از صندلی های داغ است 
از هر انگشِت ناخن کشیده، روی تقدیر بی سرپناهان 

در سجّل دلت کاوه بگذار، ناِم فرزندهای پسر را!
پتک بر خواب دل ها بکوبان، از دم صبح تا شامگاهان!

ناز شسِت زمینی که هر روز، با همان سینه  آتش افروز 
می زند در سکوِت گلویش، نبض فریاد مشروطه خواهان 

 
آستین های خالی خبردار! دست های خیالی خبردار!
دارد آهسته می آید از راه، روز سردارِی بی سپاهان 
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سرخورده 

من به دنیا آمدم دنیا زنی سرخورده بود 
در سجّل آرزویش مهر باطل خورده بود 

پا به پای رنج هایش در خیابان می کشاند 
چادر گل ساتنی را که گلش پژمرده بود

من به دنیا آمدم دنیا نگاهی تلخ داشت 
مثل اسما دختر همسایه مان افسرده بود 

کیف پول خالی اش را صبح تا شب می شمرد 
تار موهای سپیدش را ولی نشمرده بود 

بعد فهمیدم که صبر و بی پناهی هم زن اند 
مثل احساسم که از زن بودنش آزرده بود 

تا نشستم در خیالِ چشمه پایی تر کنم 
گیوه های زندگی را آب با خود برده بود 

آب می فهمد چه می گویم که روزی دفن کرد 
ماده قوی بی قراری را که جفتش مرده بود 



79 کاسه های انتظار 

رد خون سربداران مانده روی تاج ها
زندگی پیچیده دور گردن حالج ها

سروهای پیر هم پای گوزنان می دوند
دشت افتاده ست زیر پنجه  تاراج ها

نردباِن آسمان را باد با خود برده است
پایمان لنگ است در پیمودن معراج ها

قرن ها رفته ست اما باز هم خون می چکد
روز و شب از آستین کهنه  حجاج ها

اشک گنجشکان و آِه  سارهای بی پناه 
پر شده در کاسه های انتظار کاج ها

یک نفس مهمان مان کن! یک صدای یا علی
تا بلرزد پایه های سرخ تخت و تاج ها
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بیگانگی

از وجودم، عشق می گیرد شراب خانگی 
نسبتی داریم پاییز و من و دیوانگی 

برگریزان نگاهت مرگریزان من است 
می کشد این باغ را تا سرحد ویرانگی

من که یادم نیست جایی بین آدم های شهر 
دیده باشم رفت و آمد می کند مردانگی 

خشت و گل ها را نمی دانم ولی بی سابقه ست 
بین دل ها با محبت این همه بیگانگی 

یک نفر در کوچه نام کوچکت را برده است 
غم از آن دم در صدایم می کند پرچانگی 

روی کیک خاطراتم شمع روشن کرده اند 
شانه ام را می شکافد لذت پروانگی 

ای انار سرخ باقی مانده روی شاخه ها!
تا ابد خوش باش با حس یکی یک دانگی 
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افتاده ام از شاخه ای خشکیده بین برف ها
یک پرتقال خونی غلتیده بین برف ها

شاید مرا یک روز ابری زیر پای عابران
چشمان گنجشک فضولی دیده بین برف ها

شاید مسافر بوده ام یک روز، اما زندگی
دنبال من یک کاسه خون، پاشیده بین برف ها

هر روز دارد می دود، دنیا شبیه کودکان 
دنبال خرگوشی که می لرزیده بین برف ها

روزی به دریا می رسد ذرات آدم برفی ام 
بوی بهارت بازهم پیچیده بین برف ها

ترسیم کرده زندگی در آخرین نقاشی اش
قلب تو را؛ شاخه گلی روییده بین برف ها 
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جام جم برای ایران و افتخارات علمی اش

چرا پر پر شده در بادها گل های بادامت؟!
چه دستی می پراند مرغ ها را از لب بامت؟!

چه ترسی در وجود کوسه ها انداختی؟! 
دارد بریده می شود در قعر دریا حکم اعدامت

پر از اسطوره  جمشیدی و مبهوت می مانم!
چرا در موزه های لوور پیدا می شود جامت

گمانم سی... چهل سال است می جنگی که توفان ها
نیندازند حتی لرزه ای کوچک به اندامت

دوباره نامه ای با زعفران بنویس و امضا کن!
که دارد می رسد بر دست موال شور پیغامت

زیارت نامه می خوانند هر شب دستة  قوها
کناِر خواب ماهی ها و بندرهای آرامت

بزن چوپان من، آن نی لبک را در دل صحرا!
که روزی با نوایش گرگ ها را می کند رامت



83 اعجاز برای شهید ابراهیم عشریه 

چشمت برای من طبیبی بود ابراهیم! 
لبخند تو امن یجیبی بود ابراهیم! 

تا آمدی در سینه ام آتش گلستان شد 
عشق تو اعجاز عجیبی بود ابراهیم! 

دردی شد و پیچید دور استخوان هایم 
دوریت درد نانجیبی بود ابراهیم! 

افتاد و له شد زیر چرخ گاری تقدیر 
قلبم، که در دست تو سیبی بود ابراهیم! 

غم بر دهانم قفل زد اما سکوت من 
سرپوش فریاد مهیبی بود ابراهیم! 

ما دور ماندیم از هم و دل هایمان نزدیک 
دنیا عجب جای غریبی بود ابراهیم! 
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دست نشانده 

من زنده ام ای زندگی دست نشانده 
ای سینه مستعمره! ای شعر نخوانده 

من زنده ام ای زنده به گوری فقط این بار 
مرگ آمده در شاه رگم ریشه دوانده 

دنیا به من از دار و دواهای گیاهیش
جوشانده بی تابی و افسوس خورانده 

ساکی پر تنهایی و ترس است تن من 
ساکی که مرا تا دل تقدیر کشانده 

از چشمه خشکیده اشکم چه بگویم 
از وسعت اندوه دو نارنج چالنده 

خواب است که افتاده به جان شب و روزم 
آب است که دنیای من از سر گذرانده 

گونی زغالی شده و مانده به دوشم 
از جنگل انبوه دلم هیچ نمانده 
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چکامه

به کجا قرار بوده برسد ادامه من؟ 
که هراس مرگ جاری شده در چکامة من 

شده روزگار خیاط و نشسته پای چرخش 
که هزار وصله با هم بزند به جامة من 

غم کودکان بی نان شده شرح ماه و سالم 
سند یتیم خانه ست شناسنامة من 

به یکی دو فوت بند است چراغ سوز و سازم 
مگذار دوِد آهت بخورد به شامة من 

من از این جهان بی درد شکایتی ندارم 
برسد به دست چشمان تو دادنامة من 
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مانده ست از آن تابِش ناگاه، فرسنگ به فرسنگ نشانه
گشتند دل پنجره ها را، در کوچه  شب خانه به خانه 

اي مشِت گره کرده در بند! اي سینه تو کوه دماوند! 
ساعت دو دقیقه به قیام است، فریاد بزن مقتدرانه 

مگذار براي دل گرمت، سرما زده ها کیسه بدوزند 
در شهر کمین کرده زمستان، پاییده تو را چشم زمانه 

ققنوِس رها از قفس خواب! مرغابي افتاده به گرداب! 
تا بوده چنین بوده و تا هست، در سیطره  دامي و دانه 

دیدي لب هر دار سرت را، بر سیخ کشیدي جگرت را 
هر آتش سرخي بتوان یافت، دور تو کشیده ست زبانه 

حق داشتي از باد نترسي، از آن همه صیاد نترسي 
در پهنه  دریاي امیدت، امواج نُجستند کرانه 



87

تب پاییز

اردیبهشتم در تبِ پاییز، گم شد
در برگ ریزان های َوهم آمیز، گم شد

هی دانه دانه دانه گل های انارم
در بادهای وحشی و یک ریز، گم شد

انگورهای آبداِر  تاک هامان
در خمره های از تهی لبریز، گم شد

تاریخ من با آخرین اسطوره هایش
بین غبار لشکر چنگیز گم شد

فریادهاِی سینه  مشروطه خواهم
پشت سکوت ممتد تبریز، گم شد

من ماندم و ماه و شبی یلدایی اما
ابری رسید از راه - ماهم نیز- گم شد

 دیوانه ای با کفش های وصله دارش
در کوچه  عشقی خیال انگیز گم شد
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سفیر صلوات 

لب های عطشناک تو آغاز حیات است
دین ست... یقین ست... عروج ست... صالت  ست

با نبض تو باید بتپد قلب جهانی
نبضی که نمایانگر محیا و ممات  ست

تنها نه زمین! بلکه نگاهِ نگرانت
آیینه  بالندگِی کل کرات است

لّبیک بگویید که سّکان سماوات
بر عرشه  این کشتِی جان بخِش نجات ست!

گهواره  موساست که با بالش خونین
افتاده به امواج پریشان فرات ست

این بانگ حسینی که رسیده ست به عالم
دعوت به ستم سوزی و احیاء زکات ست

تکرار صداِی عطش آلود تو در باد
تا جمعه موعود، مناجات ِسمات ست

بر منبر دل ها چه غریبانه نشسته !
این خطبه جانسوِز »قتیل العبرات«ست

با بال و پری سوخته تا عرش پریده
پروانه  سرخی که سفیر صلوات ست
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یکه تاز

روبنده ای بست و خودش را جای من جا زد 
آمد بساط عیش و نوشم را براندازد 

در شهر می گفتند نام کوچکش عشق است 
هر ماه رویی پیش رویش رنگ می بازد

او آمد و غم یکه تاز ِسرزمینم شد
تا بود بر من تاخت و تا هست می تازد 

یک پله تا ویرانی ام باقی ست حاال صلح 
با تار مویم پرچمش را بر می افرازد 

از خانه دلگیرم که شب های بلندش 
با کورسوی اشک های من می آغازد 

از کوچه دلگیرم که بی احساس و پرچانه ست 
دائم به تعداد النگوهاش می نازد 

چون دبه ای خالیست دنیا، مادرم در آن 
با تکه های بغض من ترشی می اندازد 

یک عمر پایم سست بود و دیر فهمیدم
صبر است اعجازی که از من کوه می سازد 
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خط کوفی

این نامه به خط کوفی ست، با خود گله ای آورده 
لرزانده دل دنیا را، نه... زلزله ای آورده 

این نامه به خط کوفی ست، با جوهری از اشک و خون
بر پای خودش امضایی از قافله ای آورده 

از موسم حج می آید... از مشعر چند اسماعیل؟
شاید غم هاجرها را، با هروله ای آورده 

دستان قلم روی خاک، لب های قلم خشکیده 
سرهای قلم را از تن، با فاصله ای آورده 

شش ماه به دور دنیا، بر سر زده و چرخیده 
وقتی که نشان از تیر ِ چون حرمله ای آورده 

هفتاد و دو بار افتاده، زخمی شده زانوهایش
با خود خبر از پاهای پر آبله ای آورده 

یک گوشه ندارد گویی یا سوخته یا می سوزد 
حتما خبری آتشناک، از ولوله ای آورده 

این نامه به خط کوفی ست، برگشته به دست کوفه 
از بام و درش لب های پر هلهله ای آورده 

این بار گران غم را، این تاول ِ بی مرهم را 
تا شام جنون شاه ِ بی سلسله ای آورده 
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ابرهای بغض، در رؤیای بارانی شدن 
سینه ها دریاچه ای در حال طوفانی شدن 

پنجة خونین بالش ها پر از پرهای قو 
خواب ها دنبال هم در حال طوالنی شدن 

زندگی آن مرِد نابینای تنهایی ست که 
چشم ها را شسته در رؤیای نورانی شدن 

قطره ای پلک مرا بی تاب و سنگین کرده است 
مثل اشک بره ها در شام قربانی شدن 

خوب می فهمم چه حالی دارد از بی همدمی 
پا به پای گرگ ها سرگرم چوپانی شدن 

برکه های تشنه می بینند با چشمان خیس
نیمه شب ها خواب گرم ِماه پیشانی شدن 

خالی ام از اشتیاق بودن و تلخ است تلخ 
جای هر حسی پر از حس پشیمانی شدن 

چارة لیالی بی مجنون ِ این افسانه چیست؟
یا  به دریا دل سپردن... یا بیابانی شدن
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به دریا آشنا کن خاک خشک این طرف ها را!
پر از ُدر وجودت کن دل سرد صدف ها!

برو ای مرد! دریا چشم در راه است مشکت را
بیاور تا سکوت خیمه ها شور و شعف ها را 

یتیمانی که تا دیروز فرزند علی بودند-
همین هایند؛ حتما دیده ای این ناخلف ها را

دو دستت را ببر با خود! نگاه خسته ات را هم!
مهیا کن برای تیر نامردان هدف ها را!

میان تیغ ها و نیزه ها جشنی شده بر پا
به گوش بادها پیچانده ضرب آهنگ دف ها را

همیشه رو به ساحل می برند امواج سرگردان
برای دیدن لب های بی تابت صدف ها را
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خون غیرت 

ایران، ابابیلی ست با سجیل هایش
مشتی گره کرده ست بین ایل هایش

شاید زنی شرقی که بوی ربنا را
پر کرده جای سیب، در زنبیل هایش

دور ضریح سینه های در تب و تاب
آویخته دنبال هم قندیل هایش

قومی که می تازد به سمت کعبة من
بیگانگی بسته به عاج فیل هایش

گوساله های سامری را سر ببرید!
با فتنه های سرخ و قال و قیل هایش

در سرزمینی که خدا جاریست هر روز
با خوِن غیرت در رگ آشیل هایش

از خوشه های خشک، نان داغ رویید
با خواب سبز یوسف و تأویل هایش

یک روز می ریزد به اقیانوس آرام
از دشت های بی قراری نیل هایش
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بغض تلخی بر گلوی خاک چنگ انداخته 
آتشی آورده در دل های تنگ انداخته 

این محرم فرق دارد با محرم های قبل 
آب هم بر شانه هایش طبل جنگ انداخته 

ریسمان کهنه و پوسیده ای دارد غرور
نام ها را برده و در چاه ننگ انداخته 

پله پله چیده و تا عرش باال رفته است 
هر چه دنیا پیش پای عشق سنگ انداخته 

چیست پشت پردة چشمان نور اندیشتان 
آنچه عالم را چنین از آب و رنگ انداخته؟

زنده ام تا می پرم در آسمان کربال 
زندگی بر گردنم طوقی قشنگ انداخته 
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عشق اگر یک روز خوابید و نشد بیدار چه؟
زندگی افتاد اگر در ورطة تکرار چه؟

آرزوها در دلم گرم مقرنس کاری اند 
از فراز داربست افتاد اگر معمار چه؟

قبله ام بودی که مایل می شدم دائم به تو 
بار دیگر هم نمازم شد اگر شک دار چه؟

تا به نان خانگی ایمان نیاوردی نیا 
آمدی و رفت برکت از در و دیوار چه؟

گوشة چشمم غمی ناگفتنی پنهان شده ست 
حلقة اشکم اگر شد سرخط اخبار چه؟

آبرو چیزی به جز یک شیشه عطر تند نیست 
خورد بر سنگ جنون و ریخت در بازار چه؟ 
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تشویش

دنبال حسی تازه ام از عشق پر تشویش تر 
از زندگی بی وقفه تر، از عقل دوراندیش تر 

حسی که در بت خانه ام تندیس ها را بشکند 
از من بسازد آدمی از خویشتن بی خویش تر 

کی دیده ای زخم دلم پیش کسی سر واکند 
با اینکه دنیا می زند بر جای جایش نیشتر 

من از سماع چشم تو با دست پر برگشته ام 
پشت درت می ایستم از پیش ها درویش تر 

در اندرونی پهن کن، این قالی پاخورده را 
دل قیمتی تر می شود هر قدر باشد ریش تر 

در سرزمین سینه ام پیش از همه می زیستی 
ماقبل تاریخ من و قدری از آن هم پیش تر 

ای در وجودم از ازل! ای چشم هایت لم یزل!
در من نفس خواهی کشید، از طول عمرم بیشتر 
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دست باالی دست 

مشک را با اشک دنیا توأم آورده ست او 
زخم های دل شکسته مرهم آورده ست او 

این که برگسته ست از شط یک لب خشکیده نیست 
مشتی از آب حیات عالم آورده ست او 

شانه هایش النه هایی از پرستو خالی اند 
با همان بال جدایش پرچم آورده ست او 

ای تمام آیه های مصحفت ذبح عظیم!
سمت اسماعیل هایت زمزم آورده ست او 

بعد از این دنیا و عقبی تحت فرمان تواند 
ای سلیمان در رکابت خاتم آورده ست او 

تا بکوبد بر دهان روزگار نابکار 
از دل تاریخ مشت محکم آورده ست او 

دست باالی دوتا دستش نمی آید ولی 
پیش یک لبخند شش ماهه کم آورده ست او 
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قرار بوده دلم هیمة اجاق شود 
بسوزد و نفسش گرمی  اتاق شود 

من آن درخت سپیدار خسته ام که بناست 
هزار تکه شود گرم احتراق شود 

به کارخانة کاغذ ببر مرا که دلم 
ورق ورق شده تا نامة فراق شود 

بساز با تبر بوسه ای مداد از من 
که خط به خط لبم شرح اشتیاق شود 

به باغبان بسپارید بگذرد از من 
مباد حاصل یک عمر باغ، عاق شود 

دلم خوش است به تابیدن تو و راضی ست 
که تیر چوبی روشن ترین چراغ شود 
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از کوچه های تنگ و بن بست رفته دیگر 
دیر آمدی سراغش از دست رفته دیگر 

کفشی که این همه سال بین پیاده روها 
در جستجویت از پا ننشست رفته دیگر 

شایع شده میان دریا و موج هایش 
آن قایقی که ماند و نشکست رفته دیگر 

ای بادبادک دور! در بادها رها شو 
دستی که نخ به پایت می بست، رفته دیگر 

شاید به خانه برگشت آرامش قدیمی
دیوارها بخوابید! آن مست رفته دیگر 

دنیا! نپاش دانه هر صبح روی بامت 
مرغی که گفته بودند جلد است رفته دیگر 
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در همهمه ها گم شدم از تیررس تو 
ای زندگی ام بسته به هرم نفس تو 

قیچی شده بالم تو بگو از که بنالم 
قسمت شده هرگز نپرم از قفس تو 

از وسعت تنهایی ام آنقدر بگویم 
تنها کس من بودی و من هیچ کس تو 

شام شب و صبحانة من بوده ای ای غم 
کی می رود از روی لبم طعم گس تو 

شرمنده ام از مورچه هایت فقط ای مرگ!
از من چه به جا مانده برای هوس تو 

من منتظرم منتظر لحظة رفتن 
دنیا چه قدر مانده به بانگ جرس تو 
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یادم نمی آید که آغاز ِغمم کی بود
دنیا ولی در آب و تابش سخت، پاپِی بود 

من برف بودم روی موی شهر باریدم 
یادم نمی آید که روز چندم ِ دی بود

نای کسائی با نوای من گره می خورد 
هر نیمه شب روی لب ِ تنهایی ام نی بود 

یک ضرب نوشیدم سراپا مست فهمیدم 
در مردمک های خمارت شیشة می بود

خونم دوات و... شرح حاِل دفترم... هیهات!
من می نوشتم استخوان هایم قلم نی بود 

من می نوشتم، نامه هیزم می شد و می سوخت 
دنیا سر ِ سوزاندنم یک عمر پاپِی بود 
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سرمشق برای همسران شهدا 

هر روز اروندی به آرامی، از گونه هایت مي شود جاري
جامانده خرمشهر در چشمت، با زخم هایی کهنه و کاری 

هر لحظه دارد نقش می بندد، خطی شکسته روی پیشانی ت 
قدت خمید و چشم هایت شد، استاد نستعلیق بیداری 

تقسیم کن این درد را با من، این آه های سرد را با من 
تا حس کنی سرشانه هایت را، یک لحظه در حال سبک  باری 

دیوارهای خانه فهمیدند، زخمی ست سرتاپای لبخندت 
یک عمر با چشمان ِکنج قاب، کردند از قلبت پرستاری

مویت گلوله های برفی را، آرام با خود می کشد هر سو
از جنگ جامانده ست تا امروز، در تو نشانه های بسیاری 

از شانه هایت درس می گیرند، گاهی تمام مردها حتی 
دنیا سرش باالست وقتی تو، سرمشق زن های وفاداری 

طاقت بیاور بار غم ها را، طاقت بیاور بیش و کم ها را 
من حتم دارم عشق را هرگز، در خود به زانو در نمی آری
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صدای معجزه برای پیامبر اعظم )ص(

صدای معجزه می آید از پشِت دری دیگر
خدا گل می کند در ربّنای حنجری دیگر 

کسی با هفت پشت از نسل اسماعیل می آید 
شبی از دامن آییه گون هاجری دیگر 

خدا با نقرة حکاکی خاتم ، شبی زیبا 
می آراید به انگشت زمین، انگشتری دیگر 

به نخ کردند ماه و مهر را در نیمه های شب
که تسبیحی شود در پنجة پیغمبری دیگر 

چهل سال است می خواهد زمین، روشن کند شب را 
به نور چلــــــچراغ وحــــــیِ  پیغام آوری دیـــگر 

کنار هم هزاران برگ باران خورده مصحف شد 
برای آیـــــــة » یا ایّها الُمّدثری..« دیـــگر 

بخوان با صوت گیرایت: » اَلَم نَشرح لََک َصدرک«
برای سینــــة تنگ و دل ناباوری دیــــگر! 

ابوجهلی ترین پیمان آتشناک کافــــرها
به دست موریانه می شود خاکستری دیگر 

بیا تاریخ هجرت را به غار ثور برگردان!
که تار عنکبوتی کهنه می شد سنگری دیگر 

کشانده از شب بیت المقدس با چنان شوری 
دلت، قبله نما ها را به سمت خاوری دیگر 

گشوده می شود با تیغ های تشنه از هر سو 
برای شرح حال پیروانت، دفتری دیگر 
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کمی پُررنگ تر کن آیه های سرخ قرآن را!
که خوِن حمزه از این لحظه باشد جوهری دیگر 

برای نقطه های بای ِ» بسم اهلل« ها، دارد
به روی ریگ های داغ می افتد، سری دیگر 

حدیث بدر و فریاد اُحد را می کند تکرار 
صدای ال اِله... ات در غروب خیبری دیگر 

خبر آمد: که جایی شیشة عطری ترک خورده 
چه غم! هر قطره اش گل می کند در قمصری دیگر 
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بخوان والتین والزیتون... برای فلسطین 

گره وا می شود از کار تو یک شب از این شب ها
قسم بردفتر و اعجاز ِ دیرین ِ ُمرکب ها 

تو معجون ِ زمینی در دلت جمع ند از هر سو
جنون کفرها و خاطر ِ آرام ِ مذهب ها

سالم ای قدس ِِمهر آیین! سالم ای خوشة پروین!
سالم ای آسمان ِ شب زده! ای ماه ِ کوکب ها!

تو مثل شعر ِ نابی غرق در ایهام و تشبیهی
که محو خواندنت هستند چشمان ِمخاطب ها

بخوان والتین والزیتون! بخوان با لهجه ای گلگون!
بگنجان زخم هایت را کنار قلِب مکتب ها

نتازانید بر اسِب مراد ای ال مروت ها!
زمین ِ سرخ ِ اینجا نیست جوالن گاه ِ َمرکب ها

پناه آورده تسبیح عقیق مادری تنها
به سوز دانه های اشک و ساز گرم یا رب ها

مگر مردی بیاید ذوالفقاری را بچرخاند
عدالت جان بگیرد البالی جنگ ِ منصب ها

برادر! کوه باش و کاه ها را زیر پا لِه کن
برایت سنگ می رویانم از اعماق مطلب ها
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شیرازه ي تاریخ 

قرعه به نام ِ کینة قابیل افتاده 
اشک خدا از چشم جبراییل افتاده 

شیرازة تاریخ از هم واشده... آن وقت 
یک تکه اش در عهد ِ عام الفیل افتاده 

هر بار یک یوسف به قعر چاه هاي درد 
با دست فرزندان اسراییل افتاده 

تصویر صدها مریم و صدها صلیب امروز 
روي خطوط زخمي انجیل افتاده 

دیشب مالئک قدس را با اشکشان شستند 
بر گنبدش پرهاي دردائیل افتاده 

دیگر به ساطور احتیاجي نیست، ماهیگیر! 
حاال که ماهي گوشة زنبیل افتاده 

 
بیدار مي مانیم ؛

 شاید مژده آوردند :
فرعون یک بار دگر در نیل افتاده 
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برای اسداهلل الغالب »ع« ُمهر غدیر

در زمین افتاده حتما  اتفاق بی نظیری
آفتابی گرم دارد می دمد بر سردسیری

آسمان با وسعت جغرافیای ابرهایش
می شود یک تکه آن هم وصلة کفش امیری

میخکوب ِ خاک های سرد خواهد شد سیاهی 
هر طرف با نعل های اسب تازان دلیری

من زمینم؛ آنکه می بافد برای تخت شاهش
سال های سال با دسِت ورم کرده حصیری 

در هوای شانه هایم باد خرما می تکاند 
نیمه شب ها می برد پای مرا با خود، مسیری

من نمازم... آنقدر گرم نیاز سجده ها که -
ذکرها از پای تب دارم در آوردند تیری

هر چه دل در سینه دارد خاک، می افتد به پایش 
تا سراپا می شود از پشتة دل ها سریری

دیده بودی نخل سرگردان! که دریایی بریزد؟
شب به شب با هر نفس در چاه بی تاب کویری

موج دارد می زند آکنده از شور و هیاهو
جای جای سینه ها دریای خشکی ناپذیری

یا علی گفتند لب ها با همان لحن قدیمی
هر زمان بر کار عاشق پیشه ها افتاد، گیری 
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مجموعه شعرکاشیانه/ علی فردوسی 

1
انداخت چو عطر از سر گل فکر خزان را

پلکی زد و یک باره تکان داد جهان را

پلکی زد و وا شد همه سو چشم، الهی-
از چشم حسد دور بدار این تن و جان را

هر دانة تسبیح مگر مهرة مار است
این گونه که برده است دل پیر و جوان را

با دیدن یوسف اگر آن کرد زلیخا
با خویش چه می کرد اگر این سرو روان را...

او آمد و خوش آمد و آیین سالمش
در ولوله انداخت زمین را و زمان را

بر دین مساوات مزن وصلة تبعیض
آنجا که بالل حبشی گفته اذان را

بگذار که هر کس برود از پی عشقی
من باشم و او... کار ندارم دگران را
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2
دشمن است این پشت دریا میهمان؟ باشد کدام؟

مانده ام تکلیف در در این میان باشد کدام؟

وا شود یا بسته باشد؟ میهمان یا دشمن است؟
ای کلون در بگو با میزبان... باشد کدام؟

آرزو می کرد هر جا باشد اال روی در
این میان تقصیر میخ بی زبان باشد کدام؟

گرچه دشمن بود و می دانست، اما باز کرد
تا بدانی فرق او با دیگران باشد کدام

ای لغت دان بعد از این از سینة حیدر بپرس
تا بفهمی معنی آتشفشان باشد کدام

خانة امن است اینجا، خانة آل عباست
پیش این خانه بهشت آسمان باشد کدام؟

روی دوش مرتضی و دستپخت فاطمه )س(
ای یتیم کوفه، عطر و طعم نان باشد کدام؟

سائلی خانم گرفت و سائلی هم پیرهن
مانده ام خوشبخت تر در بین شان باشد کدام؟!
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3
سکوت بار گرانی است بر زبان علی )ع(

چه امتحان غریبی است امتحان علی )ع(

چه امتحان غریبی است؟ دست او بسته است
چه می کشد به خدا تیغ بی زبان علی )ع(

علی، همان که اگر ذوالفقار بردارد
امان عافیتی نیست جز امان علی )ع(

یقین که رشتة حبل المتین گره خورده است
به بند پارة نعلین راه دان علی )ع(

هزار یوسف مصری کالف ناچیز است
غالم اگر بفروشند در دکان علی )ع(

ادای مستی اگر در می آورم چه کنم؟
که دست من نرسیده به استکان علی )ع(

شنیده ام که مالئک دخیل می بندند
برای بال گشودن به نردبان علی )ع(

حسادتم به یتیمان کوفه آن گونه است
که عاشقم به یتیمی به شوق نان علی )ع(

سر از میان جماعت برآورم در حشر
مگر به داد رسد تیغ مهربان علی )ع(
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4
بدون آمدن آن گلی که خار ندارد

دل خزان زده عمری است که بهار ندارد

در این زمانة انگورهای شعله ندیده
دروغ عربدة مستی است و عار ندارد

همه ستاره به دوش و همه مدال به سینه
دریغ، خونی جنگ است و افتخار ندارد

عجیب نیست چموشی کند زمانة وحشی
که بی تو هرچه سواری دهد مهار ندارد

نکرده غیر درشتی زبان کفر و گمانم
خبر ز نازکی طبع ذوالفقار ندارد

تمام وصله و پینه است حال خندة تلخم
که بی تو یک سر سوزن دلم قرار ندارد

بیا، ولی نه به اّمید حرف منتظرانت
که قول کوفی این قوم اعتبار ندارد

به انتظار تو شاید جهان نباشد، اّما
به جز وفای به عهد از تو انتظار ندارد

 بریز باده به جامم، به سر سالمتی او
که روزگار خراباتی اش خمار ندارد
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5
تقدیم به حضرت نرجس )س( مادر بزرگوار حضرت مهدی )ع(

کاخ رومی که نشد جای چو تو پاک زنی
خانه ای کاهگلی باید و پیش حسنی

خانه ای کاهگلی، هم نفس اهل دلی
که در آن گل به سر عالم هستی بزنی

ریشه در عشق اگر داشته باشد سهل است-
گل نیلوفر اگر سر بزند از لجنی

تا به سر منزل مقصود -به یارت- برسی
مثل بادی که به هر سو بروی بی وطنی 

باد این مرتبه از سمت عراق آورده
سوی چشمان کسی عطر خوش پیرهنی

 
»جانت از عالم ِعلوی است، یقین می دانم

رخت خود باز بر آنی که همانجا فکنی«

عطر مریم زده ای، خواستگار آمده است
خوش بحالت که چنین الیق نرگس شدنی

دامنت النة معراج ترین پرواز است
الجرم دور خودت پیله بنا شد بتنی

روز مرگت همة هول و بالیت این است
که چطور از بر مهدّی خودت دل بکنی..
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6
شدند مست ترین های عشق دست به دست

پیاله پر کن و سر کش، خم غدیر شکست

قسم به نّص »یداهلل فوق ایدیهم«
که نیست در دو جهان مثل دست ساقی دست

زمین به دور خودش گیج و منگ می چرخد
چنان که هفت خِط جام خورده ای سر مست

بنوش، پای حساب علی )ع( است بعد از این
جهان به نیت رفع خمار بیعت بست

تو مرد مست شدن باش، باقی اش با او
به قدر مستی هستی شراب در خم هست
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7
بی تو ذکری که روی لب کائنات است

لوه« است ََّک َقد اَقِمَت الصَّ »اَشَهُد اَن

هم چراغ کلیمی که نورت هدایت
هم چنان کشتی نوح راهت نجات است

شک ندارم که »حبل المتین« گیسوی توست
شک ندارم که عشق تو از محکمات است

نیزه گر وا کند لب چه ها می نویسد!
جوهرش را مپرس از کدامین دوات است!

بلکه بی نیزه، باالتر است از جهانی
چون سر سربلند تو قائم به ذات است

کربال زندة خون ذبح عظیمت
خون اگر خون عشق است آب حیات است

ای دهان فلک مانده باز از شکوهت
چشم حیران خورشید سوی تو مات است

هر که از نفس خود رد شد امشب بهشتی است
بین دنیا و عشق تو، این پل »صراط« است

زیستن ننگ ما جان به در بردگان شد
در حیاتی که بعد از تو عین ممات است

 
غسل مّیت کن ای دشت خونین که امروز

روِز از شرم لبهاش مرگ فرات است
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8
به آستان امام صادق )ع(

با هر نخی که دوخته هر کهنه سوزنی
جز او عبای دین ننشسته است بر تنی

تابیده است و مشق شب آسمان شده
صبح است و صادق است، چه تکلیف روشنی

اکسیر عشق یافته جابر کنار او
این عشق و این دلم، چه طالیی! چه آهنی!

شیرازه کرده دفتر اوراق علم را
چه منطق اصیل و چه فقه مدّونی!

ای وسع فهم ما همه از آسمان تو
اندازة نگاه از آن سوی روزنی

پس کو رواق و گنبد و گلدسته و حرم؟!
ای شاه محتشم، چه غریبانه مدفنی

آه من است و گوشة چشمی نگاه تو
دست است و دامن است، چه دست و چه دامنی!



116

9
نرفته است به باب الجواد و بی خبر است

کلید مهر پدر در عنایت پسر است

پسر خود پدر است، او که چشم و ابرویش
فقط جوان شدة چشم و ابروی پدر است

نسیم آمد و از عشق مژدگانی خواست
چه قاصدی است خدایا! چقدر خوش خبر است!

زمانه در خم یک روز عمر او مانده
همان که زندگی اش گفته اند مختصر است

چقدر دل که اسیر کالم او شده است
چقدر دل که نمک گیر سفرة شکر است

چقدر چشم که روشن به روی ماهش شد
چقدر دیده که مشتاق رویت قمر است

نهاد بر سر بالین همین که سر، دانست
چقدر نقشه در این خانه است و زیر سر است!

مصیبتی است که پیوند همسرش با او
شبیه رابطة بین زهر با جگر است *

 
اگرچه هر که امام است مظهر جود است

ولی میان امامان جواد یک نفر است

* طبق روایات امام جواد )ع( توسط همسرشان ام فضل که دختر مامون بود مسموم شدند و به شهادت رسیدند.



117

10
یا ُمْمَتَحَنُة اْمَتَحَنِک اهللُ الَّذي َخلََقِک َقْبَل اَْن یَْخُلَقِک

گرفته اند به دل کینه آنچنان از او
نه تاب موعظه دارند، نه فغان از او

به روی زن نشود دست هیچ مرد بلند
نمانده باطن نامردها نهان از او

چگونه پیش تر از خلق خویش »ُممَتَحَنه« است!؟
خدا چگونه گرفته است امتحان از او!؟

به نّص روشن »لوالک«، وقِت هست شدن-
جهان اجازه گرفته است بی گمان از او

چنان به تیغ شفاعت به حشر می تازد
که نیست هیچ گنه کار در امان از او

شبانه بردن نان را علی )ع( به دوش گرفت
به خنده آمد زهرا )س( که پخت نان از او

شکست دستة دستاس، داشت دل می کند-
زمانه از حرکت، آنچنان که جان از او

 
جهان و هرچه در او هست زیر سایة اوست

برای گریه مخواهید سایبان از او
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11
تقدیم به آستان حضرت معصومه )س(

حیا به دست تو آموخت دلبری ها را
و آمدی که امامت کنی پری ها را

تویی که چادر شب را به ماه پوشاندی
گره زدی سر هر غنچه روسری ها را

تو آن خطیب غریبی که خطبه های غمت
گرفته دست دل پای منبری ها را

چنان تو هرچه که گشتم، کسی به جز زینب
نکرده است ادا حق خواهری ها را

هوای نامة ممهور بردن از دستت
کشانده از مشهد تا تو پا-پری ها را

همین که گوشة چشمی نظر می اندازی
شفای عاجل درد است بستری ها را

نشسته ام چو غباری به شوق اذن دخول
بیا بگو نتکانند پا دری ها را
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12
برای ابر شدن گرچه انتخاب شدم

خجالت از لب اصغر کشیدم، آب شدم

فرات بود و عطش بود و حضرت سقا
سوار مرکبی از موج، در رکاب شدم

بلند کرد مرا در میانة کف دست
بلند کرد مرا... شوق بی حساب شدم

نبود فاصله ای تا لب، ای بخشکی بخت
میان راه ولی از لبش جواب شدم

همین که آمدم از او گالیه ای بکنم
رقیه آه کشید از حرم، مجاب شدم

سوار مشک شدم سوی خیمه ها بروم
ولی دریغ که چون بخت خود خراب شدم

چقدر ریختم از زخم مشک روی زمین
چقدر سوختم و ساختم، عذاب شدم

دگر به یاد ندارم چه شد، شدم بی هوش
به خود که آمدم، از شرم در حجاب شدم

رسید حضرت زینب، یزید جام به دست
خدا مرا بکشد، قطرة شراب شدم

عجیب نیست که از چشم هرکس افتادم
به پای اجر عزاداری اش حساب شدم
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13
تقدیم به آستان حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد )ص(

باید جهان در مقدم او سر بریزد
از بهترین های جهان بهتر بریزد

روی زمین هر قدر گل دارد بیارد
تا پیش پای او گل پرپر بریزد

زیباترین الفاظ دنیا را به دقت
در قالب یک شعر در دفتر بریزد

ساقی اگر او باشد و میخانه هستی
آب حیات است آنچه در ساغر بریزد

مردی که در همراهی اوج بُراقش
جبریل تنها می تواند پر بریزد

آن مرد که لب تر کند، باران رحمت-
از آیه های سورة کوثر بریزد

شق القمر یعنی که مهتاب ایستاده
تا هستی اش را پیش پیغمبر بریزد

بر دامنش از قهر ننشیند غباری
از بام ها هر قدر خاکستر بریزد

باشد که زیر سایة امن نگاهش
هول از دلم در غربت محشر بریزد
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14
نشست بر سر دست نبی به منبر دست
زدند دست شعف اهل آسمان بر دست

)روایت است که در حجه الوداِع رسول
خبر رسید که جبریل نامه آورده است

نوشته بود: بگو دست کیست دست خدا
نوشته بود: بگو آنچه را که در پرده است(

برای بیعت او دست ها بلند شدند
شد آسمان و زمین ناگهان سراسر دست

کدام دست یداللهی است این دستی
که پیش آن نمی آید به چشم دیگر دست؟!

رسول رفت به معراج و دید در پرده
نشسته است کسی سیب نیمه ای در دست

گرفته است به تحقیق دست موسی را
شده است در ید بیضا اگر منور دست

خلیل هم متوسل به او شد آن وقتی
که برد پیش گلوی پسر به خنجر دست

کدام دست؟ همان دست بی محابایی
که برد یک تنه بر چارچوب خیبر دست

کدام دست؟ که پرورده آنچنان پسری
که پای عهد بشوید ز دست آخر دست

به یک اشارت شق القمر چنان کرده
که مانده است در اعجاز دست او تردست
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به کارگاه ازل هر که رفته می داند
ابوتراب نشسته است آب و گل در دست

ز چیره دستی ساقی بس آن که هیچ کسی
نیافته است به جز او به راز کوثر دست

گرفته ام چو گدا دست خود به اّمیدی
که او بگیرد از این دست روز محشر دست
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15
این صحن که مهتاب نگهبان شب اوست
صد بال ملک ریخته در هر وجب اوست

آیینة اسلیمی و ایوان مقرنس
معماری اسالمی شور و طرب اوست

از الکل رازی بگذر، مستی انگور
کاشف به عمل آمده تاثیر لب اوست

َجلد است کبوتر اگر از بدو تولد
محصول نمک گیر شدن در طلب اوست

خورشید- همان زائر گرمای نگاهش-
عمری است مجاور شدة تاب و تب اوست

 
در جنگل اگر آهو امروز عزیز است
از سابقة روشن اصل و نسب اوست

تعظیم کن ای شعر که در محضر سلطان
سهم دل هر بنده به قدر ادب اوست
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زره پوشیده از قنداقه، بی شمشیر می آید

شجاعت ارث این قوم است، مثل شیر می آید

به روی دست بابا آسمان ها را نشان کرده
چقدر آبی به این چشمان بی تقصیر می آید!

زبانش کودکانه است و نمی فهمم چه می گوید
ولی می خوانم از چشمش که با تکبیر می آید

به چیزی لب نزد جز آه از لطف ستم، اما
نمی دانم چرا از دست دنیا سیر می آید!

جهانی را شفاعت می کند با قطرة اشکی
که از چشمش تو گویی آیة تطهیر می آید

الهی بشکند دست کماندار تو ای صیاد
که آهو بَچه ای شش ماهه در نخجیر می آید

چه زخمی خورده آیا بر کجای طفل شش ماهه!؟
که با خون دارد از این زخم بوی شیر می آید!

 
بخواب ای کودکم، الال...، که سیرابت کند دشمن

بخواب ای کودکم، الال...، که دارد تیر می آید
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بس که در نیمة شب سجدة طوالنی داشت

قاتل خون خدا پینه به پیشانی داشت

در رکاب علی آن مرد که می زد شمشیر
آخر االمر، شگفتا، که چه پایانی داشت!

ملتزم بود به تجوید »وال الضالینش«
ولی ای کاش کمی لحن مسلمانی داشت

از همان معرکه ها، دست به ناحق دادن-
عادتی بود که تیغ عربستانی داشت

کربال عرصة آزادگی و ذلت بود
عرصه ای سرخ که هفتاد و دو قربانی داشت

»دوزخ« و »جّنت« دیوار به دیوار هم اند
کوفه هم »شمر« و »سنان« داشت و هم »هانی« داشت

ای بسا منبر که تکیه بر آن کرد »ُشریح«
ای بسا زندان که »یوسف« کنعانی داشت

سربلند از گذر حادثه آمد بیرون
مثل ُحر آنکه به چشم اشک پشیمانی داشت
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مباهله...

گفتند که هر کس بزند رو به خدایش
معلوم شود تا رقم صدق و خطایش

گفتند بیایید ببینیم خداوند
از ما و شما سهم کدام است بالیش؟!

شد وقت مقرر، همه دیدند می آید
آن مرد که از معجزه پر بود ردایش

همراهش زهرا و علّی و حسنین اند
او آمده با »اَنُفس« و »اَبناء« و »نِسایش«

دیدند عذاب است که نازل شود از غیب
این مرد که باال برود دست دعایش

گفتند که ما هیچ،... نباشند حریفش- 
عیسای مسیحا دم و موسی و عصایش

تا خواست محمد )ص( ببرد دست به نفرین
گفتند بیایید بیفتیم به پایش

تعظیم کن ای شعر که اینگونه بزرگ اند
در پیش خدا، پنج تن آل عبایش
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فقط نه عرش حصیر سرای فاطمه )س( است
جهان محل ادب پیش پای فاطمه )س( است

وقوع حادثة خلقت بشر تا حشر
تمام، حاشیة ماجرای فاطمه )س( است

به عشق مدفن او، ماه بر مدار زمین
خیال پر زدنش در هوای فاطمه )س( است

به نام های زیادی ملقب است علی )ع(
ولی به خانة خود مرتضای فاطمه )س( است *

اگر علی )ع( به خدا واگذارشان کرده
حساب بعضی ها با خدای فاطمه )س( است

تعجب است قیامت چرا به پا نشده!
که آسمان و زمین خون بهای فاطمه )س( است

اگر فلک که به دستاس او به گردش بود-
- نمانده از حرکت، از دعای فاطمه )س( است

اگرچه روضة زهرا )س( به هر طرف برپاست
خود خداست که صاحب عزای فاطمه )س( است

به روز واقعه با هول حشر بیگانه است
کسی که در دل خود آشنای فاطمه )س( است

* در روایتی نقل شده است که جبرئیل )ع( بر رسول خدا )ص( فرود آمد و عرض نمود: ای محمد، خداوند سبحان، علی را برای فاطمه 
و فاطمه را برای علی )علیهما السالم( پسندیده است و لقب مرتضی از اینجا بر ایشان نهاده شد.
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خطبه امام سجاد )ع( در شام

آهاي خنده کنان شام، شناختید کنون مرا؟!
َفا 1 َة َو الِمَني، أَنَا ابُْن َزْمَزَم َو الصَّ أَنَا ابُْن َمکَّ

منم که جد بزرگ من، قریش بندة علم اوست
که سنگ را به مقام خود گذاشت در وسط ردا 2

أَنَا ابُْن َخیِر َمِن ائَْتَزر... أَنَا ابُْن َخیِر َمِن انَْتَعل
أَنَا ابُْن َخیِر َمِن اْرتََدي... أَنَا ابُْن َخیِر َمِن اْحَتَفي 3

همان که در شب بسترش گشوده شد سوي حق پرش
انَا ابُْن َمْن ُحِمَل َعلَي الُْبَراِق لَیاًل فِي الَْهَواءِ 4

أَنَا ابُْن َهاَجَرْ ِهْجَرتَین... أَنَا ابُْن بَایَعْ بَیَعَتین 5
»أَنَا ابُْن ِعشق« که فرق او میان مسجد شد دو تا

منم که زادة کوثرم، منم که پهلوي مادرم 
شکست پشت دري که سوخت، أَنَا ابُْن َسیَدةِ النَِّسا 6

ي َعلَي الّصلوه« منم سالله ي آن کسي که گفت »َحّ
همان که با لب تشنه کرد نماز را سِر ني به پا

منم که زینت عابدین، منم که وارث علم و دین
آهاي خنده کنان شام، شناختید کنون مرا؟!

1- فرازي از خطبه ي حضرت سجاد )ع( در شام: »اي مردم! من فرزند مکه و منایم، من فرزند زمزم و صفایم...«
2- فرازي از خطبه ي حضرت ســجاد )ع( در شــام: »من فرزند کسي هستم که حجر االســود را با رداي خود حمل و در جاي خود 

نصب فرمود...«
3- فرازي از خطبه ي حضرت سجاد )ع( در شام: »أَنَا ابُْن َخیِر َمِن ائَْتَزَر َو اْرتََدي أَنَا ابُْن َخیِر َمِن انَْتَعَل َو اْحَتَفي...«

4- فرازي از خطبه ي حضرت سجاد )ع( در شام: »من فرزند آنم که بر براق سوار شد و به آسمان )هوا( رفت...«
5- فرازي از خطبه ي حضرت سجاد )ع( در شام: »من فرزند آنم که دو بار هجرت و دو بار بیعت کرد...«

6- فرازي از خطبه ي حضرت سجاد )ع( در شام: » من فرزند فاطمه زهرا بانوي بانوان جهانم...«
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چشم اگر امسال را هم آبروداری کند

گریه می خواهد مرا از غیر او عاری کند

هرکسی اینجا هنر کرده است با اشک آمده است
کاش پلک از این هنرها پرده برداری کند

بین دل با داغ او عقد اخوت بسته اند
در ازل، آری، خدا این خطبه را جاری کند

نوحه خوان در روضه می خواند به استمداد اشک
بانگ »هل من ناصر« است این، کیست تا یاری کند؟

 
می روم تا کربال، آنجا که مردی آمده است

پای عهدش تا نفس دارد وفاداری کند

رود می افتد به پایش تا به هر قیمت شده
قطره ای از خویش را در جان او جاری کند

آب اگر مهریة زهراست پس هر طور هست
باید از مهریة زهرا نگهداری کند

بیشتر از ضربت شمشیر، یک سوراخ مشک
می تواند زخم را بر پیکرش کاری کند

می روم قدری جلو، آنجا که یک سر روی نی
بی محابا قد علم کرده است سرداری کند

آنکه تعلیم تکلم داد بر عیسای طفل
می تواند پس سر بر نیزه را قاری کند

 
باز می آیم به خود، آنجا که در من یک نفر

گوشه ای کز کرده، می خواهد فقط زاری کند

چشم کارش گریه در سوگ »حسین بن علی« است
کور بادا چشم اگر از گریه خودداری کند
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تقدیم به حضرت رقیه )س(

برای فاطمگی، گرچه او مثال ندارد
سه سال بیشتر این نازنین مجال ندارد

به حکم اینکه همه نور واحدند، در این قوم
بزرگواری ربطی به سن و سال ندارد

به آب دیده بشویند هر چقدر غمش را
مصیبتی است که از سینه ها زوال ندارد

به سر رسیده صبوری، چقدر غصه و دوری!
بیاورید پدر را، سر قتال ندارد

چقدر سفره که هر گوشه پهن گشته به نامش
حرام باد اگر لقمة حالل ندارد

به العالج ترین دردهای شهر بگویید
به جز شفا سر این سفره احتمال ندارد
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تقدیم به حضرت خدیجه )س(

تو همانی که گذشت از همة بود و نبودش
تا که عاشق شود، احسنت به این تاجر و سودش

 
او که عاشق شد و زیبا شد و واال شد از این عشق

که خدا بود و خدا بود و خدا بود وجودش
 

دست و دل باز شد آنکس که دلش بستة حق شد
ربط دارد همه کس مثل تو جودش به سجودش

 
سوختی، آتش اگر خواست بتازد به محمد )ص(

تا نگه دار شود دود تو از چشم حسودش
 

کوثر از شیر- شراب تو چه نوشید که این سان
یازده مرتبه تکرار شده مستی رودش؟!

 
هر زنی جز تو بگوید شده محبوب پیمبر

برده بسیار فرا، پای خود از حد و حدودش!
 

ما همانیم که غافل شده ایم از تو و شأنت
تو همانی که فرستاده خداوند درودش
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حدیث کساء

آورد سر شوق رسول مدنی را
تا دخترش آورد عبای یمنی را

جمع علی و فاطمه پهلوی محمد
کم داشت فقط شور حسینی حسنی را

در یک صدف اینگونه کجا جمع توان دید
این پنج عدد گوهر نایافتنی را؟!

نقل است از آن روز، که راوی شده جبریل- 
در جمع ملک این همه شیرین سخنی را

راوی شده، هرچند بعید است بفهمند
جز شّمه ای از این همه مضمون غنی را

 
در غار پی یار چه هستید؟! ببینید

در زیر عبا محفل یاران تنی را
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عجیب نیست اگر روی نیزه سر باالست

جواب مرد به ذلت جواب سر باالست

سری به نیزه دو لب آیه های شیرین خواند
از آن به بعد دگر قند نیشکر باالست

چه سفره ای است که هفتاد دل نمک گیرند!؟
چقدر شور در این جمع مختصر باالست!

مصاف عشق و ریا نابرابر این گونه است
که در مقابل هر تیغ صد سپر باالست

به شوق آب لب خشک غرق تب کم نیست
شگفت آنکه تب آب بیشتر باالست

در این طرف عطش عشق می کند غوغا
در آن طرف عطش سکه های زر باالست

مپرس »َهل ِمن ناِصر« که در جواب ای سرو
به جای دست فقط دستة تبر باالست

 
به هیچ آب فروکش نمی کند عطشم

دمای داغ تو در کورة جگر باالست





شعـــــــر نــــــــــــــو
) تک اثر(
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گوشه های تاریک/ پیام جهانگیری

سربازی که از قطار جا مانده
به خانه برنمی گردد

سربازی که از قطار جا مانده
می نشیند

فشنگ هایش را
قطار می کند پشت سر هم

و با رگبار گلوله ها
در میدان جنگ، پیاده می شود

قطار اما
هنوز می دود از ریل ها

در تاریکی عمیق تونل سنگر می گیرد
و زخم هایش را آرام می کند

در انتهای قطار، جایی هست
که زخم ها، سنگین ترش کرده اند

همان جا که سربازها
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بلند می شوند
در گوشه های تاریک خودشان

راه می روند
و بغضی که در گلویشان هست

با چکاندن هیچ ماشه ای، شلیک نمی شود
جنگ تنهاست

و تنهایی اش را با سربازها
قسمت می کند
و تنهایی اش را

با زن های پشت پنجره
قسمت می کند
جنگ تنهاست

و در هر ایستگاه
مسافران زیادی را

اضافه می کند به تنهایی اش

باید یکی بلند شود
ترمز اضطراری را بکشد

باید یکی بلند شود
برگردد به خانه

و نخ های مادربزرگ را سوزن کند

جنگ
رفتن است

رفتن آدم ها
دست ها

پاها
باید یکی ترمز اضطراری را بکشد

سربازها به خانه برگردند
چرخ های خیاطی،

کارشان را شروع کنند
و خیاط ها بگویند

از هر سرباز
چند نفر

کم آمده است!
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مونالیزای جهان سوم/ زهرا شرفی

هنوز ز دختراِن مزار شریف
طرح لبخندهایشان را
روی قالیچه های افغان

َرج می زنند.
صورِت )شربت گلی(ها

مونالیزای جهان سوم می شود.
تو فراموش نشدنی ترین

تصویِر جهان هستی
دختِر کابلی!

که پیش از نفس کشیدن
صدای گلوله را شناختی،

قبل از اینکه
خوشه های انگور را

توی بلور جهازت بچینی
با بمب های خوشه ای
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دست به دست کرده ای
تاکستان ها را...

تمام دنیا
روی حلوای برادرانت

انگشت زده اند،
با این حال

دهاِن هیچ تفنگی شیرین نمی شود
مگر دهاِن تو

که به اُردوگاه های دور
ناِم ایستاده را

پخش می کند.
تنها تو می دانی
بی رحمِی گلوله

به چند قسمت نامساوی تقسیم می کند سرزمینت را،
وقتی انتحار

در قنوِت پدرت
حوصله اش سر می رود

مادرت سرباز غمگینی می شود
که حوصلة هر گلولة کوچکی را دارد.

گلوله!
تنها خودت حدس بزن

به نفع کدام صدای نارنجی
)شربت گلی(ها را قتل عام می کنی
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بادام سوخته/ فهیمه قائدی 
تقدیم به شهدای مدافع حرم افغان تیپ فاطمیون

در آینه
در عکس های کیف پولش

پیدا نمی کند خودش را

با تیغ
با ماشین

دستی می کشد به سر و صورتش
می تراشد سرش را

پوست سرش را
جمجمه اش را

ماشین در شیار گیجگاهی چپ می کند
پیاده می شود

راه می افتد در چین های مغزش
راه می رود روی اعصاب خودش
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فکر می کند
چیزی در ذهنش جرقه می زند

می سوزد
رِد دود را می گیرد تا سلول خاکستری

سلول را باز می کند
از بند بیرون می کشد خاطراتش را 

ورق می زند...

فصل اول
خدا چشم می گذارد برایش

از باغ بادام

ورق می زند...

فصل بعد
معلم امال می گوید:

بابا بادام داد
با پوست
باگوشت

ورق می زند...

فصل نو
خاکی ست

پشت سنگر
بادام ها را می شوید با گاز اشک آور

برق شان می اندازد با نور انفجار
دوربین شکاری را می گذارد مقابلش

زمین گرد می شود
بادام ها ِگرد می شوند

معلم در سنگر ِگرد می شود
دشمن دوِر سنگر...

بادام ها زوم می کنند روی لیست
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گروهان
حاضر!
آتش

حاضر!
کودکی دستش را باال نمی برد

که صورتی ُگلی سر دارد

می دود به سمِت
نه

می دود به سمِت
نه

می دود به سمِت

سرش گیج می رود
چین های مغزش را می تکاند

چین های دامن صورتی رنگ پریده تکان می خورند
دشمن در میدان تکان می خورد

معلم در سنگر تکان می خورد!
مادر در خاکستر

پدر در سلول
برادر پشت دوربین شکاری

صورتی رنگ پریدة رنگ پریدة پریدة 
پریده!

تکان بخور!

هر چه ورق می زند
ورق بر می گردد

بادام های خیس پوست می ترکانند
تِق تِق

جوانه می زنند در لوله ی تفنگ
تَق تَق

درد در عضالت دشمن می پیچد
در اولین نفرشان
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دومین نفر
سومین

مین
.
.

مین ها
مثل بادام

پخش می شوند در صفحه

و تو
هر جای این صفحه پا بگذاری

بوی بادام سوخته می آید
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ماهیاِن ُمحرِم دریا/ علیرضا رجب علیزاده کاشانی 
به : شهدای واقعه منا که احرام انسانیت بر تن؛ گاهِ دم برآوردن نیافتند...

... با زهرخنِد طعنه و تشویش
 گفتند: برف! برف!

 صحرا ولی
 هرگز ندیده بود ازین پیشتر به خویش

 حتی به حرف
 برف.

گفتند و ما
 این سوِی شیشه اما

 دیدیم؛ خون
- خوِن سپیِد بسته-

 در شارِگ حیاِت زمین موج می زند
 چندان که آسمان

 از خیمه هاِی ابِر سترون
 با دیدگاِن شرم و شگفتی
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 نشسته دید
 بر سنگفرِش داِغ خیابان

 این خوِن بسته را.
 در تنگناِی معبِر آه و نفس

 برِف نشسته را.
دیدیم و دید

 سر سوِی اوج میزند
 پرهاِی پشته پشته کبوتر سوارِ هم

 از زخِم کشته کشته کبوتر کناِر هم.

 این سوِی شیشه
 ما

 در گودِی بالِکِش چشماِن منتظر
 با هیاتی به قامِت باران گریستیم

 پُرسان گریستیم که ای ایستاده زیستگان!
 ای شاهداِن مشهِد مشعر!

 با تار و پوِد پیکِر خورشیدخورده تان
 در مسلِخ منا 
برِف کفن چرا؟
 درآتِش عطش

این پیرهن چرا؟
تا با کدام نشتر نیش آغشت

دستاِن دیوسارِ جگرخوار
 اینبار

 ِگرد َحَرم درید
 از حمزه - حاجیاِن شما شرِح صدر را؟!

 تا از کدام سو
 چون آتشی نهان

 در پرده هاِی زنده و زایاِی زندگی
 مرگی چنین

- به هروله وهول-
 رخنه کرد؟!

خط و خبر رسید که خوِن بسا کسا
 بر پشت و پای و پاشنه

 در کاِم رگ فسرد.



 خط و خبر رسید که یک ساحل
 از ماهیاِن ُمحِرم دریا

 در تُنگی از عطش
 بر موِج درد ُمرد...

عطِر مهاجراِن الی اهلل
 در شامه نسیم

 آمیخته به سردِی کافور و سوِز اشک.
بر شانه هاِی لخِت منا 

خورشید؛ گیسواِن عزادار را گشود
 این سوِی شیشه

 اما 
با حّج ناتماِم شمایان

 باران در استالِم َحَجر بود...



شعـــــــر نــــــــــــــو
) مجموعه شعر(
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مجموعه شعرکوله باری از تپانچه و طوفان/ محمد صارمی شهاب 
1

این سان
که هر آینه

تسخیر حضورت در سینه مکّرر می شود

در می یابم
تو همان آوازی هستی

که در عهد عتیق
از حنجرة عشق به تحریر درآمدی

بی آن که دهانی گشوده کنی

و رازی
که نسل در پی نسل

در گوش زمین زمزمه شده بودی
بی آن که کسی صدایت را

به خاطر داشته باشد

تنها
تنها

این کوله بار تو می تواند باشد
از پی این راه دراز

این که در خود
خنجر دارد و خلعت

گلوله دارد و گل
تپانچه دارد و طوفان
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2
فریادی ست گاه

بی آن که شنیده شود
خاموش می ماند

با دستی از افسوس
بر دست دیگر

رودی ست گاه
هم نغمة شبانة گل های زرد خودرو

هم زمزمة سنگ های مانده در سینه اش
از پس سالیان دراز

گاه نیز
سربازی ست آمادة نبرد

سربازی آمادة فرار

هرچه باشد اما
هیچ گاه

در کنج خیالبافی خود
عزلت نکرده است

هماره
چون شکارچیان
در بزنگاه شکار

یا چون تیرباری در انتظار فرمان آتش
یا کارگری

راس ساعت وجدان
آمادة کار

حاضر است

شعر را می گویم رفیقان
این فرماندة جنون واژه ها

در بزنگاه هر فراخوان دوران
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3

شیهة بی قرار اسب ها و
کمان گیسوی کمانچه ها

در کمرگاه کوهستان پیچید
وقتی از البالی نه توی پوستین چرمی

دولول پدر
گرد ماشه اش را می چکاند

ما
بچه های این ایل

با زخم به دنیا می آییم

با درد بزرگ می شویم
و با گلوله عاشق

حتی وقتی
خبرمان

در پریشانی گیسوی دختران
لزگی می رقصد

و ما
برای مسافران دنیا

دست تکان می دهیم
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4
آن ِسّر مگوست

نام تو
که بر دهان جاری اگر شود

واژه ها
فواره وار به آسمان می بارند

نام تو
هر چه باشد

معنایش
کالم سرخ شکفتن است

حضور سبز رویش
و وسعت آبی پرواز

چیست نام تو؟
ای رهایی موعود!
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5
در کنج تنهایی حتی

در مسکوت ترین دقیقة حیات
کسی در ما نفس می کشید

آزادی
از رگ گردن به آدمی نزدیک تر است
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6
رازیست در نام تو

که تا زمزمه ات می کنم
از گلوگاهم

دو رود خروشان
فواره وار به راه می افتند

و کاغذهای شعرم
به هیئت کاغذی شکسته بادبان

بر آن ها به پرواز در می آیند

نسیم ها
با بوی پیراهن خون آلودت

در گلوی سبز درختان
زمزمه می شوند

رازی ست در نام تو
که تمام زمزمه ها را فریاد می کند

در گوش هایی
که از آوازت

قالب تهی کرده اند
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7
»در عشق دو رکعت است که وضوی آن درست نیاید اال به خون«

تذکرة االولیا- ذکر منصور حالج

در رکعتان عشق
وضویی ساختیم

از خون

و طهارتی
در امواج واژه ها

سر نه بر خاک
که بر سپهر سربلندی

به سجده ساییدیم

آن گاه
ققنوس وار قیام کردیم
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8
چشم هایت

چشم تمام گریه هاست
دهانت اما

دهان کدام لبخند خواهد بود

تویی که آسمان
تمام بار امانتش را بر دوشت نهاد

با بغض هایی
که در گلو مانده

هوا را هاشور می زنند

دهان کدام آواز خواهی شد؟
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پرواز

اگر بدین سان است
که در هوای تو بال بال می زند

طنین اش
بال های فرشتگان بسوزانَد و

بر زمینِ شان افکَند
تا به هیئت انسان درآیند

و عشق بورزند

به شاخه گلی
چه فرق می کند

به صفیر گلوله ای
و
.
.
.

بمیرند
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10

به آنان که بعد از جنگ هم این سوی میزها ماندند

تنها بریدگی های گردنی به جای خواهد ماند
از این سطرها

یا دستان بستة واژه ای
گه هوای شعرها را
آفتابی می خواست

چرا که سفیدی پیراهن آن سوی میزها
تاب این زخم های کهنه را نخواهد داشت

چارة دیگری نیست محبوبم

من سوت خمپاره ها را
از حافظة شیمیایی ام می زدایم

تو هم عطر نان را
از حافظة سفره
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11
به خاورمیانه » قلب مجروح جهان«

هواپیماها
منطقة پرواز ممنوع اعالم می کنند

و کبوتر ها را می پراکنند
اما 

پرواز را ممنوع کردن نمی توانند

بولدوزر ها
آثار تاریخی را ویران می کنند

اما تاریخ را ویران کردن نمی توانند

جالدان
به جرم اعتقاد سر می برند

اما اعتقاد را سر بریدن
نمی توانند

زندگی
جریان دارد محبوب من!

و عشق 
با شلیک هیچ گلوله ای

از راه نمی افتد
تا آن هنگام

که به امیدی به در می کوبیم
که با پیراهنی سپید

سطرهایی سپید
سرنوشتی سپید

آن سوی در ایستاده باشی
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12
خون از شاخه می چکید

از برگ ها
وقتی خزان

به هیئت اندوه یک سرزمین
از چشم هایم می گذشت

هر مژه
قندیل خون بود و آتش

پاییز
در زمستانی که منم

شعله می کشید
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13

چشم های تو
تنها رسانه ای ست

که دروغ را مخابره نمی کند

این را 
از پلک های فرو افتاده ات

که یأسی عمیق را 
در بی خبری

پوشانده اند
می توان فهمید

با این همه
غیر از ایِن مان امیدی نیست

حتی اگر تا همیشه
هر کسی 

هر جای دنیا که شلیک کند

ما کشته شویم
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نام تو را
بر لب زمزمه می کنم
دهانم تنوره می کشد

از این همه زخم
از ُهرم این واژه
به تو می اندیشم

در مخیله ام
یک دشت سراسر آفتابگردان

می روید
که اعصاب خورشید را به هم می ریزد

بی تاب توست مهتاب
در آوار خونین شب

دلتنگ توست آرامش
در هول این انفجار مکرر

بی قرار توست جهان
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15
قامت

بلندای باران و 
دهان

کالم آبی اشراق

جهان
به پیشواز تو آمده بود
با هزاران واژة مشتاق
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16
به دنبال تو

در آسمان ها نمی گردم
بگذار بر فراز خانه ام

محدودة پرواز ممنوع اعالم کنند

به دنبال تو
در کوچه نمی گردم

بگذار همه جا را قرق کرده باشند
رویا ها و واژه هایم را حتی

می دانم می آیی
حتی اگر شده

در چکه های باران
بر کویری

که معنای باران را نمی داند
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17

وقتی پرده ها را کنار می زنی
گلوگاه گنجشک های حیاط

در نیمه راه ترانه و ترس
آواز می شوند

من
با شعری در آستین و

گلوله ای در قلب
ادامة این خواب شیرین را

به سوت خمپاره ها می سپارم

پرشده ام از صبح ناب
اما

در من
جای دستی خالی ست

که این صبح را
به گنجشک ها و باران

به باغ و آوازهایش
تعارف کند
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18
در انتهای هر چکامه

که سرودیم از تو
قصیده ای می آغازد

با دو چشم موزون و مقّفا
که با حسرتی عمیق

احتمال آمدنت را
به بُغض نشسته اند

سروده ایم تو را ای عشق!
با صراحت باران

با استواری خاک
تا آخرین کالم

آنجا که زبان از گفتن باز می ماند
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اگرچه کمی دیر رسیده بودیم

اما
هر نسیمی

که چینی بر جبین آب ها می انداخت
یا پنجة خونین سروها را با خود می برد

یادمان بود
که درخت ها 

از ریشه
با آفتاب رابطه دارند و

رودها
از سرچشمه 

با خورشید
همین بود

که هر الله ای می پژمرد
در ما

کسی شهید می شد
و تقویم هایمان را

از شقایق سرریز می کرد
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20
صدای همهمه در گوش حیاط می پیچد و

از عطر کاهگلی دیوارها
باال می خزد 

صدای گلوله اما
در قلب ماهی های حوض

مکرر می شود
از پله های ایوان قدیمی باال می روم

ایوانی
که از تصویرهایش

طاقة رنگین کمان را به خاطر دارم و
باغچه های سراسر سرو

سراسر سبز
و صفیر گلوله ای

که هر سال
جراحت تُنگ ماهی ها را

مرور می کند

ما از تبار عجیبی بودیم
و از میان آن همه همهمه

و از میان آن همه 
زنده بادها و مرده بادها
آزادی اش به تو رسید

و من هم چنان به دنبال آزادگی اش
سرگردانم
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21
گنجشک

نه اتفاق کوچکی بود
نه حماسه شگرفی
سر سبز درختان را

از گلوگاه سرخش فریاد می زد
وقتی

جیک هیچ کدام از ما در نمی آمد

22
چترها

باز که می شوند
باران می گیرد

کلمه ها
به تو که فکر می کنم

شعر می بارند
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23

بوی تو را دارد این نسیم
که این گونه

دیوارهای سیمانی
شکوفه کرده اند

و از بُن هر سنگ
چشمه ای
اشک وار

به راه افتاده

بوی نام های تو را دارد این نسیم

نام تو
که این بار زندگی

این بار عشق
این بار آزادی

نام تو
انسان است
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از آن سال ها...

زمهریر
بر غریبگی لب ها منزل کرده و

زمزمه های آشنا
از کنار گوش های خسته 

می گذرند

گویی
کسی را 

یارای سخن گفتنی هم اگر باشد
کسی را

جسارت شنیدنی نیست

ابرها
یک آه ممتد اند

که از هزاران سینه گریخته اند
و خشکیده هزار آواز دمادم

در حنجره
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شمشیری آخته
در صدای تو بود

و حرف هایت
آواز فواره ای

که از تمامی دارها بلندتر می خواند

آتش بودی اما
به رفتار گلستان  

گلوله بودی اما
به لهجة گل سرخ  

خشم بودی اما
به هیئت عشق  

مشق نام تو زیباست
حاال قلم

چه گلولة تفنگ باشد
چه بال کبوتر
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26
بگذارید

این سوسوی بی رمق
زنده بماند

کورسویی باشد
در این شام سهمگین

بگذارید
این زمزمه

فریاد اگر نمی شود

نجوایی باشد
در سوُرت گوش های سرما برده

آه اگر امشب را صبحی مقدر باشد
جهان طلوعی جاودان خواهد داشت
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27
دریا
گاه

چشمان تو بود
گاه گونه های مادر

گاه
خشکسالی دست های پدر

و گاه مردمانی
که درجستجوی یکی پاسخ

بر سینة دیوار
در بن بستی خلوت

به گلوگاه عشق شلیک می شدند

چقدر حرف دارد
سینة این صدف های دریایی
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به طعِم ملِس نسیمی دل خوشم

که صبحگاه پس از بمباران
از البه الی تیرهای چوبی ایوان

هوای دهکده را کاهگلی می کند

به زایمان نخستین گوسفند
پس از شبیخون گرگ ها

و عطر نخستین نان
که پس از سال های قحطی

هوای کوچه را برشته می کند

به دل خوشی هایی
که مثل پنجه های پیچک حیاط

به دیوار سیمانی
چنگ می زنند



175

29
آفتاب 

از ابتدای نام تو طلوع می کند
زاده می شود روز

از حضورت
ابرها

از تو سخن می گویند
دریا

هیمنة نام توست
یگانه الفبای زیستن!

نام ات چه بود؟
که فراموشی اش

اینگونه
سرنوشت آدمی را

بر غم
رقم زد

30
به نامی نیازت نبود

قفس ها
تو را

به نام کوچکت
می شناختند
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31
تا آن هنگام که هنوز

لب های مادری
ناکام از بوسة ناسیراب

از سینة سربازان جدا می شود
گلوله ها

صدای شان از جای گرم
در خواهد آمد

32
تنهایی ات را

از گلوی این قفس بردار
بگذار

این بال های میله میله
هوایی تازه کنند

33
از جنگ

تنها نشانی می ماند
از مرگ

بر سینة سربازان ما
و سربازان دشمن
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مثل کولی های بندر
که کنار اسکله

گرداگرد صیادان پیر
هلهله می کنند

کلمات 
دور دهانم 
می چرخند

کولی ها
با خلخال های شان

و ماهی ها
با پیراهن های پولک دوزشان

می رقصند

دهانم 
عطر تو را دارد

پیامبری 
که شعر های جهان را

هجی می کند
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35
تو را

به میهمانی عروسک ها خواهم برد
و بر دستان کوچک مجروحت
تپش قلب پرنده ها را می بندم

گیسوان پالسیده ات را
با نوازش نسیم

شانه خواهم کرد
از میان مزارع نیشکر

از سر چهارراه ها
از میان خشت های کوره پز  خانه

و یا حّتی
از میان آمار کشته شدگان جنگ بوسنی

دستی تکان بده

می خواهم عروسک ها را
به میهمانی ات 

بیاورم

36
شمعی روشن کردیم
نه به ُکشتن تاریکی

به جست و جوی رّد پای تو

حتی اگر
دیرسالی ست

که از این دیار
رد نشده باشی
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37
عشق

با همان لبخند همیشگی
از قاب عکس پدرخیره ام شده بود

مثل نسیمی که از دشتستان وزیده باشد
از البالی الله های واکرده آغوش

گلویی  تر کردم از نام ایران

 تا دمادم صبح
 با رگبار همساز چند واژه 

 بر سینة دیوار
سروده شدم

38
چنین بود

رستگاری جاوید

سیاره ای
به قصد تصرف در نظم کهکشان

بر مدار خود عصیان کرد و
خود را

به سینة خورشید کوبید
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1

وقت اذان صبح مادرم 
مرا از البه الی خواب ها بیدار کرد و 

بیچاره نمی دانست
نماز را پنهان کرده ام و شعر را آشکار

باید همه چیز را آشکار می کردم
آشکار می کردم

 ارتباط وضو گرفتنم را
با راه پله تاریک و حوض یخ زده حیاط

ارتباط خروپف های پدر را
با غرق شدن مادرم در نماز

ارتباط نامم را 
با قرآن مجید

حتی این شعر را با امام رضا
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امسال

زمستان به زیارت آمد
برف به زیارت آمد

سرما...
و تو نیامدی

نیامدی و من
تک و تنها

به آب شدن برف ها نگاه می کنم
به زمستان

که تعظیم می کند و 
با پیرمردها

سوار اتوبوس می شود

تو نیامدی و 
بچه ها

امسال هم
به جبر روزگار

یکسال بزرگتر می شوند
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3
- التماس دعا!

- دو رکعت نماز جای من بخون!
 -آقا، تو حرم واسه ما هم دعا کن!

- مجید اگه حرم می ری یاد امام رضا بنداز- خودش می دونه –!
- دلم گرفته، خوش به حالت، صحن گوهرشاد یادم کن!

- به آقا بگو، خیلی وقته می خوام بیام پابوس اما...!
- این امانتی رو بی زحمت، بنداز تو ضریح!

درد خودم را دیگر فراموش کرده ام
شده ام مثل پیکی زخم خورده

حال و روز جنگ را برای پادشاه می برم
راستی 

چرا پادشاه حال پیک را نمی پرسد؟
چرا خبری از خود 

برای این جماعت شکست خورده نمی دهد؟
خادمی اسب و شمشیرم را می گیرد

وارد قصر می شوم
آنقدر زخمی ام

که جای تمام لشکریانت گریه می کنم
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ایستاده ام در انتظار اتوبوس
تنها باد است که با سرعت

از کنارم عبور می کند

از این کیف
دستگیره اش گرم مانده و

از من
تنها دستی که کیف را گرفته

شده ام جسمی بی روح
جسمی که لحظاتی پیش

روحش را برای زیارت بدرقه کرد
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وولوو

اسکانیا
بنز

ایکاروس
در آغوش  اتوبوس های زیادی به خواب رفته ام

بهترین خاطراتم از این جاده
زمانیست که  اتوبوس ها

مثل مدادهای رنگی
برای نماز صبح

کنار هم می ایستادند
و غمگین ترین خاطره ام

هنگام برخورد  اتوبوس قرمز 
با  اتوبوسی آبی بود

که به طور غیر معمولی زرد شد
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تنهای تنها به زیارت آمده ام
یک صندلی خالی کنارم خواب است و

من به یاد سفرهای قبلی
با جای خالی
 حرف می زنم

 تا زودتر
 وقت رسیدن، برسد

خمیازه صبح تمام نشده
تصویر گنبد طالیی

در مردمک چشم های راننده می افتد
شاگرد می گوید: بر محمد و آل محمد صلوات

و چند خیابان آن طرف تر
صاحب مسافرخانه ای
صلوات می فرستد و 

کلید  اتاقی را
از حافظه دیوار

 بر می دارد
آبی به صورتم می زنم
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به آینه نگاه می کنم
هیچ کسی را نشان نمی دهد 

انگار تصویرم جای من به زیارت رفته و
اشک می ریزد

همه چیز عجیب است
اینجا نام همه رضاست

حتی نام آن مرد
که چمدانش را از عمق پله های توبه باال می آورد

حتی آن مجری تلوزیون
که صورتش با نویز 

 به گوشه ها کشیده می شوند
حتی نام من

که شناسنامه ام را
در جیب صاحبخانه پنهان کرده ام

دراز می کشم روی تخت
تختی که خستگی از تن هزاران زائر گرفته و 

هنوز مرتب است
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7
ماهی هایم را

به سایه درخت سپردم 
و شعرهایم را به خدا 

شاید باور نکنید اما
درخت که می دانست زائزم 

مرا در آغوش گرفت!
حاال کنار سقاخانه نشسته ام 

مثل بادی افسرده
حس آن را ندارم 

به دنبال بازی لیوان های پالستیکی بروم
کبوتری بیمارم - غبغبه باد کرده 

بی میل به حرکت دسته جمعی
تکه سیبی نذری ام 

افتاده در سطل آشغال
پارچه سبزی جا مانده ام

 روی ضریح
اصال کفشی ِگلی ام

با رد پایی خجالت آور
می زنم زیر گریه

و هرگز نمی دانم اشک
شروع این دیدار است یا پایان
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8
باید تفاوتی با باران داشته باشم

همان بهتر که از چشمانم سنگ ببارد
تفاوتی با روز قبل

کبوتران توی سینه ام را آزاد کنم
حتی آن پرنده شکسته بال

که نامم بود!
باید بگردم و 

ابتدای این اشک های سنجاق شده به هم را پیدا کنم
باید اینطور فکر کنم

که هر کسی را رضا صدا زدم 
 برگردد
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9
بادبان سبز باال می رود

 و من می دانم
با وجود این همه ماهی در صحن
دریا همین جا به دنیا خواهد آمد

نگاهی به قطب نما می اندازم
فاصله زیاد نیست

با قبله ای که می خواستم

باید بفهمم
این کشتی با باری از طال و آینه

کجای زندگی ام لنگر انداخته
اصال آنکه روی عرشه 

سکان به دست گرفته و 
به دنبال اشک هایش در باران می رود

با خدا چه نسبتی دارد؟!
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درست نمی دانم 

شاید برای این هواپیما دانه پاشیدی
 که کنار ضریح ات فرود آمد 

شاید این تقویم
 روزها را اشتباه فهمیده باشد 

اما مطمئنم
پیر زنی 

نخ بافتنی اش را داد به شما برسانم 
به ضریح نرسیده تمام شد 

پیر مردی گفت 
 گره پارچه سبز من آن قدرها هم کور نبود 

که چشم های آهویم دیگر ندیدند 
و کودکی که به حرف نیامده بود

 چیزی نگفت 

هفته اگر هشت روز بود
 به شما می رسیدم 

همیشه یک روز کم می آورم 
یکی که گنبدش کبوتر دارد 

یکی که گم شده در اوقات شرعی من 

این بارآمده ام 
سجاده ام را به ضمانت شما ُمهر کنم 

اگر هواپیمایی از سمت شما نپرید 
با شعر بعدی برمی گردم 

نخ بافتنی پیر زن را جمع می کنم
 دست پیر مرد را

 می گیرم و از خیابان رد می کنم 
و با دست دیگرم دست آهو را 

می دانم
کودک هنوز هم

 به حرف در نیامده
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تعظیم کرد و 
 و گوشه ای از صحن نشست به حساب و کتاب 

اگرقطره های در حال فرود از فواره
 بدی های من باشند

و اشک های در حال فرود از گونه ام
 خوبی ها!

وای بر من
که چقدر کم گریسته ام

اگر باقیمانده یک تقسیم در آدمی اشک باشد ؟
وای بر من

 اگر بغض ممیز یک رفتار ندانسته 
خوش به حال آنان 

که روزی در این صحن به تساوی رسیدند
آنان که معنای تساوی را فهمیدند

 نگاهی به دو پرنده َجلد روی شانه  هایشان انداختند و گفتند: 
» خسته نباشید فرشته ها« 

پرنده ها هم بی خبر
روح را از این تساوی بیرون کشیدند
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سوار بر پله برقی

از خاک بیرون می آیم
حوض لباس شیشه ای اش را

هنوز تن نکرده و 
خادمان آفتاب

با خاک تیمم می کنند
هیچ غریبه ای در صحن نیست

همه آشنای تو اند و
گویی خادمان حرم

با جماعت پرنده ها
نماز ظهر می خوانم

با دست هایی که گندم می ریزند
ذکر می گویم

ذکر خورشید 
که قبای طوالنی اش را

می خواهد بر تن غروب بیاندازد

ذکر حوض را 
که خیره 

به حفره های زمین
هنوز اشک های آسمان را جمع می کند

گوشه ای نشستم به استخاره
خوب و بد
 با هم آمد

خوب تو بودی آفتاب شدی
من بد بودم و 

به سایه ای که عبور می کرد
 پناه برده بودم
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سوزن ها در کمر
زالو ها به گردن
قرص ها در گلو

تا کی باید آب شفا بنوشم؟
وقتی درد 

با پیراهن قبلی در ماشین لباسشویی می چرخد و 
دوباره همان را خواهم پوشید

وقتی قلب 
مثل یک ساعت کوکی

زمان مرگ به صدا در می آید و 
این بار باید

در دنیای دیگری
از خواب بیدار شوم

اینجا
 در صف منتظران

هزاران نفر شفا گرفتند و من 
هنوز آخرین نفرم
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با آونگ صلوات

در خواب تاریکی افتادم
خوابی که

از عکس های قدیمی 
سیاه و سفیدتر بود

پدرم درخت شده بود
خشک

آنقدر که از باد هم فرمان نمی برد!

مادرم اما مدام
انگشت به شیشه قاب عکس می کوبید

گویی کسی قرار بود بیاید دنبالش

حتی دیدم مرغ مینای خواهرم را 
که تازه یاد گرفته بود، صلوات می فرستاد

نه عده بیشتری صلوات می فرستادند
خیلی بیشتر

»بیدارشو آقا
صحن جای خوابیدن نیست«
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طنابی به سر می بندم 

طنابی به کمر 
به دست ها

 زانو ها
 پاها

کافیست پنجره فوالد دست های تو باشد
و من عروسکی افتاده

می دانم 
درست مثل پرده دیروز همین نمایش

مرا به حرکت در می آوری
صدای نقاره ها پخش می شود و

تماشا چیان تشویقم می کنند
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نامش را رضا خواهم گذاشت

اگر پسر باشد
و اگر دختر بود راضیه

پزشکان دیگر حرف هایم را نمی فهمند
تا به حال ندیده اند انگار

درد زایمان یک شاخه را 
وقتی شکوفه ای به دنیا می آورد

آنها به معجزه بی تفاوتند
یا رضا 

همسرم شاخه است
اما شکسته بر درخت 

 تنها ذکر تو را می گوید
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ضامن زعفران های مزرعه پیر زن شد

تا باد
مثل هر سال

 دست درازی نکند
پیر زن طوری به گریه می نشست

که هم والیتی ها 
به چشمانش

چشمة رضا می گفتند
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از عالم و آدم دلگیرم

اما اشکی از چشمانم جاری نمی شود 
 اگر تنها نور 

دلگیرم کرده بود
 چشمانم را می بستم

اگر کوه دلگیرم کرده بود
 سر باال نمی آوردم
و اگر این درخت 

که هر روز همین وقت ها
سیب در دستانم می گذارد...

نه! 
حال زندگی کردن مثل همیشه را ندارم 

اصال می خواهم این سیب جا خوش کرده در دستانم 
اشک باشد

بغضم را چون درختی وسط صحن بشکنم و 
زیر پای زائران بیاندازم 

شاید کسی
در فکر اینکه نصیبی برده 

عاشقانه بو بکشد
درد تو را همه می دانند علی محمد

جاذبه درد کمی نیست!
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به کاظم رستمی

از ما نبود
پنهانی به زیارت گوشه های صحن می آمد و

کنج های دیوار را
برادر صدا می زد

پرسیدم
می دانی آسمان بعد ناله های چه کسی می بارد؟

تنها نگاهم کرد

چشم هایش چقدر تاریخی بودند!
شبیه دیواری ویران شده در عهد عتیق

که بازگشته
تا دوباره در جای خودش بایستد

پرسیدم 
راستش را بگو

این همه دیوار برادران تو هستند؟!

چیزی نگفت
غرق شد در تماشای ضریح
آنقدر که نفس کشیدن را 

 فراموش کرد
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مشتی گندم ریخت کنار خودش
تا کبوتران کودکی اش برگردند و

و بر شانه های بنشینند

از چشم هایش پیداست
هزاران صدآفرین از معلم مدرسه

هنوز طلبکار است
ده ها موشک نساخته با برگه های امتحانی

یا رضا
آنکه زل زده به باجه اشیاء گم شده

دزدیست که آمده
کودکی اش را پیدا کند 
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پدرم گفت

 گردوها که پوست انداختند
 و باغ خودش را از تمام طعم ها خالی کرد 

 به زیارتت می آییم
مادرم لواشک های خشک شده را 

از روی بند رخت جمع کرد 
داد دست بچه های خیاط بانو

که تازه چادر نمازش را دوخته بود
خواهرم ریسمان ریسمان 

انجیرهای خشک شده را در طبق می چید
پس کی گردوها 

 دست پسران روستا را سیاه می کنند؟
ای باغ 

بگو کجای این جسم بی حرکتت به التماس بنشینم
و نگاه به چشمان مادرم بیاندازم که اگر دیر شود...

آری معجزه شد
دستهای سیاه تکان می خوردند

با حرکت  اتوبوس
باغ داشت می گریست و عزرائیل

 گل های چادر نماز مادرم را می چید
 تا یک دست سفید شود

 تا سال ها بگذرد و امروز این ها را در حرمت
 برای خودم تعریف کنم
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آسمان به ِهق ِهق افتاد 

وقتی شنید پابوس می آیم
دریا کیف دستی ام شد 

با طرح ماهی و موج
که دردهای نگفتنی ام را

در آن ریخته بودم 
و دو رود 

دستگیره هایی شده بودند
که آن را به دستم می دادند

بارها دیده ام 
جسدی شناور روی دست ها

حرمت را طواف می کند
آن وقت است که مرگ معنا می گیرد 

بارها دیده ام کودکی چند روزه را
با آب سقاخانه می شویند

آن وقت است که زندگی معنا می گیرد
مرگ 
زندگی

یک جفت تا به تا 
 به کفش داری می سپارم

وقت برگشت
تنها یکی را پس خواهم گرفت
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بغضی بزرگ دارم 

اشک هایم به زیارت نیامده اند
آن هم این روزها

که روحم چون جوانی دوآتشه
مدام از جسم بیرون می زند

شبیه حاال
که رفته البه الی زائرین 

 دست به ضریح بزند
و مرا

با این جسم خاکی وخسته
 تنها گذاشته

آه پرنده ها وقتی پروازتان را جمعی 
از مناره ای به مناره دیگر می بینم

حسودترین شاعر دنیا می شوم
شاعری که دوست دارد در تخیالتش 

اوج بگیرد و
وقت فرود 

کنار شما بنشیند
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فرش
فرش
فرش

یکی فرش می اندازد وسط صحن
درست در مسیر رفتن خورشید

فرش
فرش
فرش

دوباره فرش می اندازد وسط صحن 
قبل از آمدن خورشید

بانو گوهرشاد!
در کجای صحن ایستاده ای

و نگاهت را
 به این همه چادر سفید و رنگی دوخته ای؟

که چون شالیزاری
با نسیم تکبیر

 به قنوت می روند
بانو

چرا نمی بینی تصویرم را
در حوضی که فرمانت ساخته شد؟!
آن وقت که مانند امواج کوچک دعا

اشک هایم را
به ضلع مقابل حوض می کشاندم؟

چهره ام را ندیده ای 
که چگونه غرق می شود

وقتی زائری 
دست به الیه های شفا می برد و

 مشتی آب برای وضو بر می دارد

مرحومه گوهرشاد
آن که فرش می اندازد منم
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از این صحن به آن صحن
از این رواق به آن رواق

تنم به هر که می خورد 
مسیرم عوض می شود

انگار گم شده ام
 با باری بر دوش

نه توان نشستن دارم
نه صدایم می زنند

بایستم

شنیده ام اینجا
 هر قطره اشک

یک الیه از دردها را بر می دارد
سر، روی پنجره فوالد می گذارم و 
الیه الیه به خود نزدیکتر می شوم

می شوم هیچ
شبیه پَری افتاده از بال یک کبوتر

شاید چشم کودکانی را اسیر خود کردم
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قدم می زنم در سرزمین فرش ها

آسمان آینه ها
قدم می زنم تا به کوهی از طال برسم

خادمی مرا از خود بیرون می آورد و می گوید:
» اینجا گلی در گلدان پژمرده نمی شود«

خادمی دیگر می گوید:
» سوال آینه ها را پاسخ داده ای؟«

سر به کوه طال می گذارم
به یاد عبای پدر

که قرار بود زیر همین آفتاب خشک شود
چرا این همه وقت نفهمیدم 

آنکه نور را با انگشت
از آینه ای 

به آینه دیگر می رساند
گوشه ای از صحن نشسته

او که غروب را 
از پنجره ای به پنجره دیگر می برد 

با این همه زائر دوست بود

بر می گردم
پیش از آنکه سرزمین فرش ها به پایان برسد

چشم هایم
پاسخ آینه ها را داده اند
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دو تا یک 

توی یک قفسه
دو بعالوه دو
دو منهای دو

کفشداری یازده 
یک ماشین حساب قدیمی بود

28
ایستاده ام

مقابل کفش داری
و مردم از کنارم عبور می کنند

شبیه تخته سنگی که 
در مسیر رودخانه به فکر فرو رفته
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این روزها

هر بار
 از چشم کسی می افتم 

انگار تکه سنگی
از اوج کوه

به دره افتاده و 
آرزوهایش چون پرنده ها پر کشیده اند

حس یک روستایی را دارم 
آنقدر روستایی 

که از تجمع درخت های خشک و شکسته می ترسم
از این همه زائر

می ترسم از سرمای نیمه شب 
که پنهانی دور نمازم می پیچد

می فهمد پای خدا در میان است و دور می شود
از پوست ضخیم انگشتان پدر می ترسم

وقتی ضریح را مثل دیگران احساس نمی کند

باید جوانه بزنم
از البه الی این همه شاخه در صحن

به ضریح برسم
و نذرم را چون میوه ای

 هر چند کال
آن سوی حصار بیاندازم

شاید دوباره آرزوهای پر کشیده ام،کنارم بنشینند
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چه کسی می داند

َدِر ورودی ضریح چند قفل دارد
و کلید طالی آن چند دور در قفل می چرخد؟

چرا در حیاط صحن درخت نمی کارند
دسته گل های باالی ضریح 

از کدام باغ می آیند؟
چه کسی می داند

 تا به حال چند نفر توبه کرده اند
 چند نفر توبه شکسته اند؟

 چند نفر شفا گرفته اند
 چه کسانی هنوز منتظرند؟
چند شعر اینجا شروع شد و
چند داستان به پایان رسید

من به همه این ها فکر کرده ام
جز به خودم 



210

31
نمی دانم بخندم یا گریه کنم؟

زنی نذر کرده تا سگش را پیدا کند
چه بسا درد او 

بزرگ تر از درد من باشد
که در پی پیدا کردن خودم هستم

می نشینم گوشه ای از این دارالهدایه
هزار آینه در من خیره می شوند

سری می چرخانم
هزار سودا در آینه ها تکان می خورند
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دست های زیادی ضریح را گرفته اند

شاید آن که نزدیک تر است
درد بزرگتری دارد!

سالم می کنم و گوشه ای می نشینم
 تا رحل سینه باز کنم

حرف های نگفتنی ام 
شده اند آیه هایی شنیدنی
حتی قلبم را وقف کرده ام
مسافرخانه ای شده است

 برای آنان که از دور زائرند
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زنی که به حرمت صاحبخانه

چادر سر کرده بود
ناخن به خداحافظی کشید

و الک فیروزه ای
از انگشتانش پرکشید 
 سوی گنبد و کاشی ها

گویی یادگار کودکی اش اشک بود
که آن هم

دست ُسرمه را گرفت و
 پایین ریخت از چشمانش

لطفا کسی نگاه نکند!
زنی آمده است

 خداحافظی کند
 با آینه های شکسته پشت سرش

34
به احترام تو
عقب عقب 

از ضریح دور می شوم
و به عمق فردا نزدیک تر

اینجا سالم معنای خداحافظی می دهد
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اعتراف می کنم

آینه را من شکستم 
تا چشم هایم را از آن همه چشم جدا کرده باشم

اعتراف می کنم
از کنارت عبور کردم 

و آنقدر بی تفاوت نشان دادی 
که پرنده ها هم باور کردند و کنارت نشستند

می روم
و چاله چاله در ته مانده های باران

تصویر گنبدت 
مرا تعقیب می کند

تو بارها باران را در چشم هایم اعتراف کرده بودی
می روم تا تکه های آیینه را جمع کن
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تو را به خاک سپردند

در خراسان 
شانه چپ ایران 

آنجا که قلب می تپد 
حاال این جاده ها

 رگ های پر خونی هستند
که تیره و پر درد از آن عبور می کنی 

 پاک و معصوم بر می گردی
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می ایستادم 
دستم را

به زانوهای پدر ستون می کردم
تا مرا در آغوش بگیرد

کمی آن طرف تر
مادر بزرگ هم کنار پدربزرگ 

مثال روی طاقچه 
سیاه و سفید

اما من و پدر می توانستیم رنگی بایستیم
منتظر چاپ شدن عکس ها

حدودا نیم ساعت
می توانستیم سوغات بخریم

آب میوه بخوریم
حتی همدیگر را گم کنیم

چقدر دلم برای آن روزها تنگ شده
آن روزها که گم می شدم و

 یکی بود مرا پیدا کند
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 خواهرم گم می شد

در چادر ابریشمی اش 

مادرم مثل قدیسه ای
 کنار رودخانه 

حجاب از بغض هایش برداشته بود
و چشم هایش را می شست

چه روزهای زیبایی بود
وقتی از الی در

نگاه می کردم به خانه پروانه ها و
 سقف با تمام آینه ها

سری برایم تکان می داد
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دیگر بزرگ شده ام

و می توانم 
در برزخ به دنبال پدربزرگ بگردم

مرده ها بعد از مرگ همه چیز را می فهمند
آن قاب عکس شکسته در مسافرخانه مشهد

آن قلمة شکسته در باغ گیالس
کار من بود

حتی کم شدن سیگارهای اوشنو
و تو چقدر صمیمی بودی

که بزرگترین دروغ ها را باور می کردی
وقتی به امام رضا قسم می خوردم
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به برج های آبادگران مشهد

دوستم علی می گوید 
به امام رضا اعتقادی ندارد

درست مثل من 
که به حرف هایش اعتقادی ندارم 

او هر بار به گره ای عاشقانه بر می خورد
از پنجره اتاق

به نورانی ترین نقطه این شهر خیره می شود و
با چشمانی خیس 

به بی اعتقادی اش ادامه می دهد
در عجبم 

که چرا در این دنیای نورانی
هر بار زیر سایه ای می رویم

به چیزی فکر می کنیم که اعتقادی نداریم
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دو تا چشم 
از ما قبل تاریخ برایم مانده بود

با موهای سفید سرم 
که یکی یکی

می افتادند و در سینه ام خاک می شدند
آلبوِم همیشه بازی در سرم بود

از چهره هایی شفا گرفته 
دهانم دیگر به اجبار تاریخ باز می شد

شده بودم قسمتی از موزه آستان
به یکباره

با انفجاری در خرداد 73
از پله های میان سالی افتادم

ابروی مجسمه ای که در صورتم بود
 شکست

سکه ها در جیب صاحبان تاریخی شان لرزیدند
و تمبرها

 به دور از زمان شان باطل شدند
همه چیز به لرزه افتاده بود

همه چیز جز اعتقاداتم
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اگر روزی

ناگهان
سیل دست ها

تکه چوبی به  اتاقم آورد 
چگونه به این اهالی مرده به دوش بگویم

مرا غرق کنند
در طواف خانه تو 

چرا آینده صدای مردگانش را نمی شنود؟
مگر این فاصله با گذشته 

چند وجب است
که اینگونه ما را به حال خود رها کرده؟

ناگهان 
تَرَک از سفال گلویم باال می آید و 

اشک بیرون می ریزد
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می دانم

این آخرین شعر است که برایت می گویم
و فردا 

روی دست ها 
شفا گرفته، مرده ام

نه مرگ ده سالگی که با کمربند پدر باشد
نه مرگ بیست و چند سالگی

که عزیزی با قلبم برای همیشه برود
نه سی سالگی 

که شغل فقیرانه ام شعر گفتن باشد
نه! 

اگر به چشم هایم نگاه کنی 
خواهی دید زندگی سال ها پیش در من مرده است

و دوستانم هر کدام 
مرا در نقطه ای که به خاطر نمی آورند 

چال کرده اند

یا علی ابن موسی رضا
می خواهم  بمیرم

همین امشب
نه مثل مجید راعی در آتش سوزی مسجد ارگ

نه مثل غالمرضا بروسان در تصادف جاده 
نه مثل الله و الدن در جدایی شان

نه!
می خواهم در عاشقانه های این کتاب بمیرم
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مجموعه شعرگمشده /آریا معصومی 
 )) از کوچه آوازه خوانی نمی گذرد پنداری که هیچ کس عاشق نیست((

                                                                                                بیژن نجدی

))ما فرزندان قرن جنگ و هیاهوها، چیزی که گم کرده ایم در این شلوغ بازار، عشق است((

1
این همه خون

که از آن بیرون می زند
دلیل خوبی ست تا بگویم

خداااآ... خاِک قلِب انسان را
از میداِن آخرین نبرد خونیِن دایناسورها

برداشته است

پس عجیب نیست که جهان
این گونه بوی جنگ و خون می دهد

وقتی همه چیز
از قلب ها سرچشمه می گیرد

اشتباه نکن
حتی همین که به کسی فکر می کنیم

همین عشق
نام اولین جنگ

بعد از آفرینش انسان است
آن گاه که آدم و حوا
همچون دو تکه ابر

به سمت همدیگر یورش بردند
و سپس

سخت در آغوش هم گریستند

آیا یک روز کسی
این رگه های خون

مرزهای خاورمیانه را
برخواهد داشت
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و ما
در آن سرزمین باستانی

سخت در آغوش برادران و خواهران مان
خواهیم گریست؟؟؟

پنجره را می بندم
مادربزرگ، دارد نماز می خواند
جنگ آرامش زندگی را شاید

اما آرامش مرگ را
چگونه از او می گیرد؟؟؟
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2
سربازان آریوبرزنند*

الله های واژگون زاگرس
شرمگین از شکست

*سردار ایرانی بود که در برابر سپاه اسکندر مقدونی در کوه های کهگیلویه امروزی ایستادگی کرد و خود و سربازانش، همگی با افتخار 

کشته شدند
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بر بلندای درختان بلوط

برنو به  دستت داد
تا خون گرازها را

قبل از رسیدن به مزرعه بریزی
و صدای شلیکت در گلوی زاگرس

زهرة )کیسه صفرا( هزار گراز را بترکاند
تا وقتی گندم ها را

 در دست می گیری
از مشت هایت

خوِن دل چکه کند...

بر بلندای درخت بلوط
قلم به  دستت داد

و کنار نام مادر از خاک نوشتی
و رفتُی رفتُی رفتی...

آنقدر که از بلندای زاگرس عبور کردی
و پدر و مادرت بر غروب خورشید گریستند..

تو رفتی
و با قلمی که بارها از مادر و خاک گفته بود

در وصیت نامه ات نوشتی:
خورشیدی که شهید می شود

در نقطه نقطة جهان
طلوع می کند
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سال ها بعد
معلم روستا

در کتاب خاطراتش نوشت
آنروز که بمب ها زودتر از زنگ مدرسه

بچه ها را
از خانه ها بیرون آوردند
قرار بود به آن ها بگویم

َخردل
همیشه ُسسی در تهران نیست

5
دوستت دارم
تو نمی دانی

دوستت دارم
هیچ کس نمی داند

شهیدی گمنامم
که تنها خودم

مادرم را می شناسم
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بر بلندترین نقطة زاگرس

رو به گنبدت می ایستم
چند سنگ روی هم می گذارم

ما می گوییم ِکل ِکله*
تو بگو کبوتر

چه فرقی می کند
وقتی هردو

دعا بر لب دارند

* کل کله: زاگرس نشینان استان کهگیلویه و بویراحمد برای دعا کردن بر بلندترین نقطه کوه می روند و رو به سمت آستان مقدس 
چند سنگ روی هم می گذارند و دعا می کند. که به چینش این سنگ ها روی هم کل کله می گویند
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7
روحی که می خواست بگریزد

ما را پیر کرد
روحی که گریخته بود

در جسمی دیگر
به  زندگی بر خواهد گشت

از کدام زندان و از کدام زندانی حرف می زنید؟
از ما استخوان ها می ماند

از ابوغریب ها دیوارها
نه قلبی هست

نه زندانِی ای
که از دردها بگوید
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سربازانی که از جنگ برنمی گردند

نمرده اند!
شبیه مردانی 

که بعد از دیدن تو
دیگر کسی آن ها را نمی بیند

 
از جنگ

پوکه ی فشنگ هایی می ماند
که نیمی از آن ها رفته است

از زیبایی تو
هزار ته سیگار...

نگاه کن
آن مرد که سیگار به دست می آید

قطار کوچکی ست
که اندوه یک رفتن را آورده است

تا قطاری که روی ریل دود می کند
اندوه هزار رفتن را ببرد

حاال گیرم که تو
برای تمام مردان جهان

دست تکان بدهی
با شلیک آخرین گلوله
چیزی تمام نمی شود

جنگ تا سفید شدِن چشِم هزاران مادر
 ادامه دارد
و زیبایی تو

در موهایی که سفید می شوند
به نسل های بعد ارث می رسد

به تو فکر خواهم کرد
آن قدر فکر خواهم کرد

که سال ها بعد
روزنامه ها تیتر بزنند
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» از لب های جنازه ای
دود بلند می شود«

مردم، متعجب به عکسم نگاه کنند
 تو لبخند بزنی
زیر لب بگویی:

دیوانه هنوز به من فکر می کند

زیبایی یک زن
مردان زیادی را تنها می کند

تنهایی
به خیابان می رود

دیوانه می شود
و چقدر دیوانه ها شبیه همند
و چقدر پوکه ها شبیه همند

و چقدر ته سیگارها شبیه همند
انگار همه از زیبایی تو برگشته باشند

شبیه من
که یک بار مرده ام

برای دوست داشتن تو
و بارها گور به گور شده ام

برای هزاران زنی
که بعد از تو دوست داشته ام

از جنگ های سخت
تنها یک نفر زنده برمی گردد

و تو آن قدر زیبا بودی
که ما ترسیدیم

و هیچ یک دوست نداشتیم بدانیم
از هزاران مردی که سیگار به دست

به دنبال تو راه افتاده اند
کدام قطار به مقصد می رسد
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9
چه حیایی دارد خورشید

یک بار هم
 از غرب طلوع نکرد 

تا صورت کوهی را ببیند
که هر روز

از پشت سرش در می آید

10
رابطه ها سرد شده است

سال ها در کنار هم می ایستیم
شبیه دو مجسمه در میدان

بدون ا ین که پای قلبی در میان باشد

بارها از کنار هم می گذریم
در جستجوی کسی

که به سادگی
از کنارمان گذشت

و به سمت انقراض می رویم

تنهایی انسان ها را نابود می کند
تا بازی زمین

با موجود جدیدی 
دوباره آغاز شود

باورش سخت است
اما کافی ست لحظه ای

به تنهایی ماموتی فکر کنی
که در جستجوی نیمة دیگرش

از سیبری به  راه افتاد
و قرن ها بعد فسیلش را
در بیابان های عربستان

کشف کردند
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کودکی
که تیر وکمان به دست می گیرد

در همه جای جهان
شکارچی می شود

در جریان یک انقالب
شکار

12
خورشید بودی

روی صورتت اسید پاشیدند
اما چیزی از زیبایی ات کم نشده...

حاال ماه شده ای
با چند لکه ی سیاه
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13
پرسیدی:

چگونه دوستم داری؟
گفتم:

پرنده ای عاشقم
که برخورد گلوله ای به سینه ام

تا مرگ
بیشتر از چند ثانیه

طول نمی کشد
و آن چند ثانیه را

به تو فکر خواهم کرد

14
گنبدت خورشید

و زائران
ابرهایی که می بارند

عجایب جهان
هشت گانه می شود

وقتی که مردم 
خورشید و باران را
در کنار هم ببینند

15
پرچم در باد می رقصد

پرچم درباد پاره پاره می شود

چیزی که زندگی را زیبا می کند
یک روز ما را از پا در می آورد
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16
همچون کرم کوچکی

که سال هاست
نگهبان پیله ای ترک خورده است

و حس سربازی را دارد
که باور نمی کند

هم سنگرش بدون او
به آسمان رفته باشد

هنوز در انتظارت ایستاده ام...
بی خبر از این که

قصة عشق را
کالغی می برد

که هیچ وقت به خانه اش نمی رسد
بی خبر از این که

هیچ پروانه ای
از ترس دوباره کرم شدن

به خانه اش برنمی گردد
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17
مادرم دریاست

آنقدر که
چند قطره ی اشکش

غرقم می کند

18
در سکوت آمدی...
در سکوت رفتی...

جهان
این همه واژه را

برای چه می خواست؟

19
بیا همینجا بمانیم
حتی اگر بگویند

زمین به زودی منفجر می شود...

فقط یک لحظه
فکرش را بکن
اگر با آدم ها
به ماه برویم

شب های مهتابی نداریم
برای عاشق شدن
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20
همگی به نشانی خانه تان

صدها نامه بودیم
صدها وصیت:

))دیگر بر نخواهم گشت. شاید قهرمان جنگ بشوم و نامم را بر کوچة  تو بگذارند((

)) گروهبان شاهین باالکوهی
ستوان عبدالصمد بوف
گروهبان آریا معصومی
سرباز صفر کرم کاتب((

و صدها اسم دیگر...
که پستچی یکی یکی می خواند
اما تو هیچ یک را بیاد نمی آوری

اما تو هیچ یک را نمی شناسی
و آن کوچه را

کوچة شهیدان گمنام می نامند
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21
سنگ نیستم

که برای زندگی به  دنیا آمده باشم
انسانم و می میرم

من که برای فراموش کردن یک برگ
پاییز می شوم

22
گریزی نیست

و اندوه
چون قطره های آب

که دل سنگ را می شکافند
راه خویش را پیدا خواهد کرد

و من  اتوبوسی
با دردهایی برای نشستن

اشک ها سوار می شوند
اشک ها پیاده می شوند
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23
ما که باید آن قدر

بر شانة هم می گریستیم
تا آب از سرهامان بگذرد

و مروارید چشم های همدیگر را صید کنیم
به عشق خندیدیم
به درد خندیدیم

در عبور از کنار یکدیگر خندیدیم...

جنگ جهانی بعد
جنگ آب است

و ما اشک هامان را
در خودمان ذخیره می کنیم
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24
آنروز که صدای شلیک

زنگ مدرسه شد
کودک با دستی خون آلود نوشت

بابا بابا
 آّب آب

بابا بابا
...

تا صفحة سپید کاغذ
که می توانست پرچم صلح باشد

میدان جنگ شود

25

در اسارت
نمازش قضا نمی شد

سروقت
پیشانی اش را داغ می زدند
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مجموعه شعرآرواره های خلیج / فرحناز حمزه 

 1
دایره المعارف جنگ 

با جمجمه آغاز می شود
 با جمجمه پایان می  یابد 
 دنیا حساب و کتاب ندارد

 هر چه می شمارم پنج به اضافة یک 
می شود چهار انگشت نداشته  ام 

 استخوان  های بیشتری بیرون کشیده می شود از اسکلت این ساختمان
 که هر بار می  لرزد

 از شمار پروانه  ها کم می شود 
 مسلّح نبود خاک 

وگرنه شناسنامه  ات غمگین نمی  شد
 مثل گل های حیاط خلوت من

 یا 
 این پروانه

 که از تمام نظام مهندسی  های دنیا پایان کار گرفته است
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2
جادویی نبود جعبه  ای که خبرهای شیرینی نداشت 

مثل موهای فرفری این مجری
 که با اخبار جنگ نامزد کرده 

 و هر شب موشک ها را به خواستگاری گل  ها می  فرستد 
 قصد ازدواج نداشت

 دختری که صلح را به زبان شیرینی  های خانگی تعارف می کرد
و موج گیسوانش تمام رادیو های دنیا را روشن 

حاال هر وقت حلقة ازدواجت برق می زند
 دل تمام فیلم ها می  سوزد

 و گیسوانت حلقة فرهای دنیا را کوچک 
 این بار نارنجک را در دهانت بگذار 

رادیواکتیو را خاموش کن
 و به سربازی فکر کن 

که پیش از انفجار نان خامه  ای می پخت
 سربازی با انگشتی بزرگ  تر از تمام حلقه  ها 
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 3
 تنگ بست ه ای

 دکمه  های یونیفرمت را 
 تا جنگ را پوشش دهی 

آرایش نظامی تو 
خط چشم های مرا سیاه کرده 

لب  های من، سینه  ی تو را سرخ 
 تسلیم می شوم 

به دست  های سربازی که نارنج کوچکی را پرتاب می کند
 نارنجک  ها عاشق می شوند

 و دنیا بزرگ  تر دیده می شود انگار
 از سوراخ دکمه  ای

 که قلبش را برای صلح باز کرده
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4
هوای دیگری دارد

 مردی که تمام ترکش  های دنیا را
ترک دوچرخه  اش می  گذارد 

و فکر می کند کجای این زنجیر گیر کرده
 که پیش نمی رود این شعر 

پیش نمی رود این شعر
کورس می  گذارم

 با سرباز یک دنده  ای
 که از تمام فرمان  ها سر باز می زند

 جنگ را دور می زند
 و آخر خط

تقصیر تمام مدال ها را به گردن صلح می  اندازد
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5
 دست هایت را که بستند 

 خلیج آرواره  های بیشتری نشان داد
 مرواریدهای کمتری 

 حاال هر بار می شمارم 
کم می آورم

 ساحل جریمه  ام می کند
 به اینکه بنویسم غوّاص  ها پیراهن  های نازکی دارند

 شمشیر  ماهی  ها چشم های تیز بینی 
چشم  هایت را ببند

 و پیش از خواب به دریا فکر کن
 دختری که بسترش همیشه از اشک پر است
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6
از این بهار می گذرد معشوقه  ام

در رگبار تند چلچله  ها
حافظ من، قرآن کوچکی است که شیرازه  اش توی هــمین شعر می  ماند

حافظ تو
لباس  های ضد گلوله 
من جزء کدام حزبم 

با تیری که هیچ تابستانی را هوایی نمی کند
جدی نگیر 

فصل  ها ورق می  خورند 
و تاریخ 

شاید
کوچ کوچکی است در فاصلة دو رگبار

دست  هایم را باال می آورم
و قلبم را به پرستوها تسلیم می کنم

پاییز فقط رنگ  های زیادی دارد
وگرنه کفن این سرباز و گیسوی مادرم با هم سپید شدند

جدی نگیر
بیا خشاب  هایمان را عوض کنیم

فال  هایمان را
فنجان غزلی
شاخة نباتی

و عصری که پاییز را شیرین  تر کند
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از تمام گالیه  های دنیا، آه سرخی می ماند
از تمام گلوله ها، پوکة کوچکی

چه اعتقاد عجیبی دارد این ماشه
به انگشتان معجزه  گر تو 

می  توانی انتخاب کنی 
این خط به لب  های تو ختم شود یا به جنازه  ی عاشق من 

گیرم خبردار بایستم 
دنیا خبر نمی شود 

تابوت من بوی باروت تازه می دهد 
و محبوبم برای شمردن پوکه  ها انگشت کم می  آورد 

ایمان دارم
به اندوه غیر نظامی  ها 

ایمان دارم
صلیب سرخ هم که بیاید عیسای من زنده نخواهد شد

و صلح شاید سالم نظامی شاعری است 
که به پوتین  ها مرخصی می دهد

 و بندهایشان را می  فرستد اجباری
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8
فرقی نمی کند این شعر را تو پاره کنی

یا
خمپاره  ای غمگین

من توی همـــین انفجار زاده می شوم
با زخمی رنگین  ترازگونه  های گلگونت 

فرقی نمی کند اکسیر من روشن  تر باشد
یا

گیسوان طالیی تو 
سپید پرچمی که تکان می  دهی

یا
پیراهن نوزادی مرده

سربازها مدال  های شان را به آخر همین شعر می  آویزند 
تا

کیمیاگر محزونی
سرب را به صلح تبدیل کند 
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9
از زخم تو 

تا
 بانِد کوچِک من 

فاصله، پرواز غمگینی است 
آوازت را به من بده 

بال  هایت را به کودکی در لیست انتظار 
باران بر گوشة باند نشسته است 
و من به رگ  های تو فکر می کنم 

به این که تنها چند قطره  ایم
در فاصله  ی دو رگبار 

به صلح روی جعبه  ی سیاه 
آب  های سنگین سِرُم های جهان را گریسته  اند 

و من به رگ  های تو فکر می کنم 
سفر به خیر، بلیط  های بی  تاخیر 
سفر به خیر، گلوله های مهاجر 

و تو، پرندة مجروح بادها 
دلواپس نباش 

پرستار من، از تمام برج  ها مراقبت می کند 
و محبوبم پایبند بوسه  ات 

باران بند می  آید 
خونت بند می  آید 

نفسم بند.
فرودگاه همیشه به وسعت پروازهایش گریسته است.
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10
بي پرده بگویم 

لیـال ال به ال ي همیـــن فاصلــه ها می میرد
من دو گام باالتر از موسیـقي کـالمت 

مي ر سي 
دوباره

مي  رقـصي 
صـمیـمي

دور امواجی که جزیره را مجنون می خوانند 
چه ارتباط غمگیني است 

بین سکوت من و 
قطعه هاي تو 

موج  ها می خوانند 
موج  هاي انفجار بلند می خوانند: 

گازهاي خردل 
قوي  تر از تمام نت  هاي دنیا 
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 11
اذان مغرب به افق باروت 

یک، دو...
گلوله هاي روي گلدسته 

هم شمار گل  هاي ز مین مد ر سه 
من

پایم را توي همین پاییز بي  مهر جا گذاشته  ام 
تو

سرت را روي نیزه 
نماز صلح را که بخوانیم 

همسایه  هاي جهان 
توپ مرا 

به تفنگ تو ترجیح مي  دهند.
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 از کدام سمت باز کنم 
 آلبومی قدیمی را 

 هر بار عکس تو مرا یاد استخوان  های شکسته می اندازد 
 خاطره! خاطره!

 ورق بزن 
 لبخند ها به گفتن سیب عادت دارند 

 سیب  ها به 
 اُفـ

 تـا 
 َدن 

 و این دوربین هرطور گرفته شود تو را نشان نمی دهد 
 عکس بگیر 

 پوتین  های پادگان به هر جنگی پا می  دهند
و سرباز های مرده به احترام سرود ملی هم بلند نمی شوند 

عکس بگیر 
اتاق  های تاریک شهر

اسکن  های شلوغ 
 و دختری که بی  صدا پخش می شود در رادیو لوژی

دختری با دستی کوتاه تر از تمام آستین های دنیا
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استخوان  های شکسته
به شمارش اعداد می  اندیشند
و من به دلتنگی چتری بسته

در این سال  های خشک
زخم تو، از تمام آغوش  های دنیا باز تر است

و خون که فکر می کردیم تنها از رگ  هامان می گذرد
مرز ها را تکان داد و

ما محو شدیم 
محـو

آواز گنگ اعداد
شمارش معکوس

از ارتفاع کدام جنگ افتاده  ایم
به نقطه ی صفر خاک 

ثبتم کن 
ابرها گرای مرا گرفته اند 

و تاریخ پشت اعداد مبهم مزارم سنگر
صلح تنها قالب چتر بازی است که دلش پیش آسمان گیر کرده 
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14
از اشغاِل تلفن همراه تو
تا فلسطین کوچک من
چند اجالس می گذرد؟ 

زنگ بزن 
به ضمیر محزون زمین 

من شمار مرزهای مزاحم را می دانم 
و از تمام نقشه ها 
تنها پایتخت تو 

پاِی تخت تو پرستار غمگینی است 
با زخمی که هر روز سر باز می شود 

و نبضـش قوی تر از تمام تفنگ  های دنیا 
زنگ...
بزن 

شاید این بیت 
زیباترین خانة جهان باشد 

برای سنگ زدن 
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15
این زنگ هم برای تو 

تفریِح من،
 گشتن دنبال ناظمی است که انضباط جنگ را کم می کند

توپم را که بردارم 
شیشه های همسایه 

 می
 ری
 زد

و دبستان با خنده  های تو بزرگ می شود
به تخته سیاه بگو 

زنِگ آخر، پادگان را معاف می کنم 
موشک ها را فلک 

و قبول می شوم
با همین نمرة صفر موهای تراشیده  ام
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چه اعتیاِد عجیبی دارد لبخند تو 
به گوشة دنج همین قاب 
سَرَم که سوت می  کشد 

خمپاره ها قطار می شوند و 
حلقه  های دود 

کوچه های کبود 
تزریق می شوم به رگ  های سبز باغ 

به پرچم سرخی که از مزار گل  ها برمی  گردد 
خشابِ من از تمام جنگ  ها دِل پُری دارد 

و محبوبم دلبستة ترکِشی است که هیچ  گاه ترَکش نمی کند 
خاکستر از درون رگ هایم می گذرد 

خون از زخم  های شهر 
چشم  های خماِر تو 
لب  های کبوِد قاب 
قلبم تیر می  کشد 

َسَرم سوت 
بوسه  هایم بوی شیشه  های گلزار می دهد
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رو به فسفر 
کمی هوا برای آتش زدن رویاهایم 

حلقه  های دود 
و مردی که سوت می زند

 تا گوش خمپاره های جهان کر شود 
برمی گردم 

به جشِن تولّد دنیا 
 به ساعتی که شن  ها عاشق شدند 

و اسرار سراسر هستی را آهسته آهسته رقصیدند 
برمی گردم

به روبان قرمزی که زمــیــن را کادو می گیرد 
به معبری که از آن رد می  شوی 

سوت بزن 
آخرهمـــین بیت 

خاکریز من، با تمام خانه ها عکس یادگاری می گیرد 
و از تمام آژیرها تنها لک ه ای خون می  ماند 

سوت بزن
شمع ها را فوت می کنم 

تا کیک زرد، صد سال زنده بماند 
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این هنگ هم که بمیرد 
هیچ فرهنگی به دیده  بانی شعر من استوار نخواهد ماند 

بشمار 
یک،
دو،

از سربازهای کوکی من 
تا گیجگاه خونی تو 

فاصله 
توپ کوچکی است 

که هیچ کودکی بر زمینـــش چشم نمی گذارد 
حاال دوباره بشمار 

من شش خانه آنسو تر از خطوط انتحاری قایم می شوم 
و تو زنگ تمام موزه  های جنگ را که می زنی 

تا زیر درخت  های زیتون فرار کن 
نوبت من که می رسد 

چشم بندم را بردار 
باید نامه  ای بنویسم به مادرم 

این بار که زیتون می  زاید 
نازی صدایش نکند
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این  بار که تور بیاندازی 

خلیج فارس را صید می کنم 
برای ماهیانی که خواب نفت دیده اند 

جنوبی!
گرم  تر بخوان 

غّواصان این حوالی آب مروارید گرفته اند و
دریا سهم خشکی ها را باال کشیده است 

آوازت که تمام شود 
نفت  کش  ها آنقدر پیر شده اند

که دیگر هیچ کشوری را به خاطر نمی  آورند.
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از گلوله هاي برفي من 

تا گرماي تیر تو 
فاصله 

بوسة ترکشي است 
روي نخاع عاشق من 

چرخ بزن 
دور نارنجک های بي  ضامن 

من همیشه تاریک  اتفاق مي  افتم 
و آفتاب 

منوّر کوچکي است توي دستان بي  مهرت 
چرخ بزن 
فصل بعد

زمستان بعد 
رگبار بعد 

زمین پوکة سیاهي است 
توي چشمان آدم برفي 
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تاریخ 
موش کوری است که نفت می خورد

و اقتصاد باال می  آورد 
یک
دو 
سه 

می شمارم نسب  هایی که مرا به قابیل می رساند
تو را به کالغی بی  انقراض 

سه
دو

یک
آتش از کدام سو می  وزد

این سان که خرد می شوم زیر اقتصادی کالن 
دادی کالن تر 

دفنم کن 
کنار چاه های کور

شریان من نفت بیشتری بیرون خواهد داد 
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از موریانه می گذرد 

و راه در میانه به اتمام می رسد 
همسایگان سربی در کسوف زاده می شوند 

و ماه هذیان تابناک خویش را تقسیم می کند 
این سایة جویده از  آن کیست؟ 

شاید دوباره برگیسوان گندم رقصیده  ای 
این سان که از کناره  های لبت خطی سرخ بیرون می زند 

سینه ها همیشه تردید کرده  اند 
گلوله ها هرگز.

24
بندری که برقصی 

ناوگان جهان در من غرق می شوند 
تا عروسم دریا باشد 

ستاره  ام ساقدوش بلم  های باز نیامده 
 صورت من 

سوخته  تر از تمام چاه های نفت 
دستانم 

 سیاه  تر از بخت تو 
کل بزن 

دکل  های گمشده می  رقصند 
قسم می  خورم به قطره  های سیاه و چاه های عمیق 

چشمان جاشو 
خیس تر از تمام شناور های دنیاست.
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 هوای متبرکت 

 چه خوب می پلکد 
 در ساعتی که جفت زندگی نیست 

 نگاهم نوح واره  تر 
 به انتظار 

 چکه چکه تر شد 
 در ساعت هفت آدینه 

 یک کوچه مانده به میالد 
 پر از زمانه  ام انگار 

 به هیات پرستویی که فصل خویش نمی  داند 
 صد و اشک بار قسم 

 یک جام ماه نذری مرا بس است 

26
 به سرفه های تو فکر می  کنند 

تمام معدن  های فرو ریخته
 کارگر های زخمی

 و مردی دروغ تر از تمام روزنامه ها 
 نفس بکش دینامیت کوچک من!

 گیرم تیتر اول کیهان باشی
 یا 

ستاره  ای قرمز روی سردوشی این سرباز 
 آخِر انفجار

 آغوش تو داغ  تر از تمام خبرهای دنیاست
نفس بکش

حاال هرچه سرفه  های تو شیمیایی  تر
 واکنش دنیا کمتر 
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رباعی 1
شهری که فقط انار دارد و بلوط 
چشمان پر از غبار دارد و بلوط 

ایالم، زن عشایر جنگ زده 
 یک دامن پر بهار دارد و بلوط 

رباعی 2 
ایالم و مّنور و شب موشک و پاتک 

مردان اسیر مانده در قلة میمک 
من کودک عاشقم کمی سکه بریزید 
بر دست به جا ماندة من بر لب قلک

رباعی 3
ایالم عروس سوگلم می  خواند 

خود را غزل و شور زمین می  داند:
مهران پسر خوب و نجیبی است گلم 

با دلهره  های دهلران می ماند 




