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پيشكش به استاد مشفق كاشاني 
آفتاب بي غروب ديارم 
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مرا زدند به شهر شما، چه مي دانم
شرابی آمده اسمش نگاه کردن توست

تو مثل برفی، پس لذت تماشا بس
گرفتن تو همانا تباه کردن توست

اگر نگاه گناه ست پس يکی بشود
گناه کردن من با گناه کردن توست
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يا تخته پاره اي که گرفتار موجم و
هرگز مرا قبول نکرده کرانه اي

تنهايی من از خوِد تنهايی ام ُپر است
در بی نشانی است که دارم نشانه اي

چيزی نمانده است که ديوانه ام کند
ترس مترسکانه ام از موريانه اي

اين جا کسی صدای مرا پس نمي دهد
پای کدام کوه بخوانم ترانه اي؟
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بپرس اين دست هاي هرزه ي آماده ي چيدن  
كجا بودند وقتي كالي ات را تاب آوردم ؟ 

بريز از خويش زنبيل مرا از خواستن پر كن  
براي شاخه هايت يك زمستان خواب آوردم





16

آنَقَدرها مرد هستم تا بمانم پاي تو 
مي توانم مايه يـ  گه گاه ـ  دلگرمي شوم  

ميل ميل توست اّما بي تو باور كن كه من  
در هجوم بادهاي سخت ، پرپر مي شوم





18

به بادهاي فراموشي زمان دادي  
همه قبيله ي من ، ايل من ، تبار مرا 

به ظرف ميوه اگر سيب نارس تو رسيد 
خراب كرد زمان ، سيب آبدار مرا 

وصيتم همه ي آن نوشته هاست عزيز! 
نگه بدار ورق هاي يادگار مرا





20

مثل گ ِرامي كهنه ُنت مي ريزم از خويش  
خواب خوش ديوارها را مي پرانم  

عصرانه ي بي انتهاي چاي و لبخند 
اين بزم را تا آخر شب مي كشانم  

هر بار دارم چشم برمي دارم از تو 
عكس تو مي افتد درون استكانم  

بعد از تو هرگز لب به آب و نان نه ... بگذار 
طعم لطيف عشق باشد بر لبانم





22

هر روز بيشتر به تو نزديك مي شوم  
چيزي نمانده است كه مال خودم شوي  

حاال تو چشمهاي مني ابر شو ببار 
تا قطره قطره گريه به حال خودم شوي  

عاشق نمي شوي سر اين شرط بسته ام  
نه ... حاضرم ببازم و مال خودم شوي





24

يك آسمان اگرچه به رويم گشوده اند  
من راضيم كه در قفسي جز تو نيستم  

حاال خيالم از تو كه راحت شود، عزيز! 
ديگر به فكر هيچ كسي جز تو نيستم
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از حّد »دوست دارمت « اعداد عاجزند 
اصلًا نمي شود بشمارم براي تو 

اين شهر در كشاكش كوه و كوير و دشت  
دريا نداشت دل بسپارم براي تو 

من ماهي ام تو آب ، تو ماهي من آفتاب  
ياري براي من تو و يارم براي تو 

با آن صداي ناز برايم غزل بخوان  
تا وقت مرگ حوصله دارم براي تو





29

بحث تو تنها نيست پيش از تو، هر كس كه آمد توي دستش بود؛
طومار باز ماجرايي تلخ ، شالق سخت امتحان من  

 
هم ذره ذره ذره طوفان برد، هم شعله شعله شعله آتش سوخت  

نفرين به دستاني كه اول ريخت، اين زهر را در استكان من  

دنبال من مي گردي و ديگر... ديگر مرا پيدا نخواهي كرد 
از خاطرات مشترك حتي، گم مي شود نام و نشان من  

هرچند هر دو شاعريم اما، از حرِف هم چيزي نفهميديم  
ديواِر چين ِ دل ندادن بود، بين جهان تو، جهان من  

تو آخرين پاييز من بودي، يك ضربه تا افتادنم كم بود 
افتاده ام از پا و مي بينم، پوسيده ديگر نردبان من  

 □
يك قطره اشك گرم مي افتد، بر ويترين آهسته مي غلتد 

هر كس به سمتي مي رود اما، با طعم تلخ داستان من  

يك عده مي گويند هر پاييز، در شهر، آواز غريبي هست  
آواز موهومي كه مي خواند، انگار با لحن و بيان من





31

گفتند: هرچه آهو مال تو، مال تو هر چه آهو... غير از اين  
اين ببر حرف زور نمي فهمد، غير از همين شكار نمي خواهد 

 □
در شعرهات سوز »بنان « داري ، در خواندنت صداي »قمر« جاري  

البته يك تفاوت كوچك هست، همراهي سه تار نمي خواهد 

بايد قبول داشته باشي ، حرف ؛ سرمايه هميشه ي يك مرد است  
مي خواهدت درنگ نكن چون مرد، يك چيز را دوبار نمي خواهد
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چقدر مانده به وقتي كه مال هم بشويم ؟ 
درست از آب درآيند احتماالتم  

تو محشري به خدا، من بهشت گم شده ام  
تو اتفاق مي افتي ، من از محاالتم  

چقدر ساكتي و من چقدر حرف زدم  
دوباره گيج شدي حتمًا از سؤاالتم  

دلم گرفته اگر زنگ مي زنم گاهي  
مرا ببخش كه اينقدر بي مباالتم
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حتي مرا نشان خودم هم نمي دهند 
آيينه هاي دور و برم را شكسته اند  

گل هاي قاصدك خبرم را نمي برند 
پاي هميشه ي سفرم را شكسته اند  

حاال تو نيستي و دهان هاي هرزه گو 
با سنگ حرف مفت ، سرم را شكسته اند
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تب ندارم كه هذيان بگويم، با تو هر لحظه يك اتفاق است  
ديگر اصلًا تعجب ندارد، زير چتر تو باران بيايد 

مثل شبـ  قصه هاي قديمي، روي زانوي مادربزرگي  
لحظه هايي كه خيلي طبيعي است، ماه تا سطح ايوان بيايد 

مي شود ورد جادوگري زشت، دختري را بخواباند و بعد 
با تب بوسه ي قهرماني، عمر سرما به پايان بيايد 

 مي شود يك درخت كهنسال، دفتر خاطرات تو باشد 
مي تواني ببيني كه يك شير، صبح توي خيابان بيايد 

قصه يك سرزمين عجيب است، مرز بين خيال و حقيقت  
مي شود مثل تو يك فرشته، اتفاقي به كاشان بيايد
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تو هم كه آينه اي اشتباه مي گيري  
اگر شبيه خودم نيستم شبيه كي َام ؟ 

كه هرچه سعي كنم ناگزير مي ريزد 
غم هميشه ام از خنده هاي زوركي ام  

سوار اسب مي آيم و مي برم با خود 
تو را به دهكده ي خواب هاي كودكي ام
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ما دو روديم كه حاال سِر دريا داريم  
دو مسافر يله در آب و هواي خودمان  

احتياجي به در و دشت نداريم اگر 
رو به هم باز شود پنجره هاي خودمان  

من و تو با همه ي شهر تفاوت داريم  
ديگران را نگذاريم به جاي خودمان  

درد اگر هست براي دل هم مي گوئيم  
در وجود خودمان است دواي خودمان  

ديگران هرچه كه گفتند بگويند، بيا  
خودمان شعر بخوانيم براي خودمان
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حرف هاي قشنگ پشت سرم، آرزوهاي مادر و پدرم  
آه خيلي از آن شكسته ترم، كه عصاي غم پدر بشوم  

پدرم گفت : »دوستت دارم ، پس دعا مي كنم پدر نشوي « 
مادرم بيشتر پشيمان كه، از خدا خواست من پسر بشوم  

داستاني شدم كه پايانش، مثل يك عصر جمعه دلگير است  
نيستم در حدود حوصله ها، پس چه بهتر كه مختصر بشوم  

دورها قبر كوچكي دارم، بي اتاق و حياط خلوت نيست  
گاه گاهي سري بزن نگذار، با تو از اين غريبه تر بشوم





45

هر صبح ، اميد همه ي چلچله ها بود 
گندم گندم سفره ي دستان جوانش  

با اين همه انگار غمي داشت كه مي ريخت  
از زاويه ي تند نگاه نگرانش  

يك زلزله ي سخت ، تكانيش نمي داد 
يك شعر ولي زلزله مي ريخت به جانش  

 انگار دو دل بود همان طور كه »ساراي « 
بين »ارس « وحشي و جبِر سبالنش  

طوفان شد و من برگ شدم رفتم و رفتيم  
افتادم و افتاد غمي تلخ به جانش  

مي خواست بهاري بشوم باز، كه جا داد 
پاييز و زمستان مرا در چمدانش  

در واشد و او رفت همان گونه كه يك روز 
در واشد و پاشيد نسيم هيجانش





47

حاال برو به خاطر آسوده ، در دلم  
تا بازگشت ، جاي كسي نيست النه ات  

□
پاييز، سهم حنجره ي من ، تو سعي كن  

سرشار از بهار بماند ترانه ات  

من يك مترسكم كه به  دوشم ... خدا كندـ  
خوشبختي ِ ُهما بنشيند به شانه ات  

نگذار در خشونت مردانه حل شود  
رفتار مينياتوري دخترانه ات  

من مي روم صدا شوم و زندگي كنم  
در بيت بيت هر غزل عاشقانه ات





49

پر از ظرافت و زيبايي زني ، اما 
تو را به خاطر اين چيزها نمي خواهم  

به كاسه ي كلمات زمين نمي گنجي  
براي درك تو درمانده است الفبا هم  

تو دوست داري شهر مرا و عادت كرد 
به كفش هاي تو پس كوچه هاي اين جا هم





51

طنين قهقهه ات در تبسّمم مي ريخت  
هجوم زلزله ات در غرور گهگاهم  

سياه و سرخ گره خورده بود و پيدا بود 
جنون دست تو در تك تك ورقهاهم  

در اين نبرد فقط بي بي ِدلت كافي است  
براي كشتن پنجاه و يك ورق با هم  

 به دست داشتي آنقدر دل كه مي لرزيد 
دل سياه ترين برگ هاي باال هم  

 □
مرا به باخت كشاندي ولي نيفتادم  

به اين اميد كه روز خداست فردا هم  

شروع مي شود اين بازي تمام شده  
اگرچه رو بكني برگ آخرت را هم





53

خشكي ام را بهانه مي گيرند، كه رهايم كنند و در بروند 
خودشان نيز خوب مي دانند، رگ به رگ خون مكيده اند از من  

هر كجا از نفس مي افتادند، باز سنگ صبورشان بودم  
گريه هايي به من فروخته اند، خنده هايي خريده اند از من  

محو كردند رّد پايم را، كه نداني كجا گرفتارم  
بعد تا هرچه دورتر بشوند، سمت ديگر دويده اند از من  

چشم ها جور ديگري هستند، حرف ها روي ديگري دارند  
واي هر جا كه پا گذاشته اند، قصه اي آفريده اند از من
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برعكس آخر همه ي قصه هاي تلخ  
شايد شبي به چنگ من افتاد ماه من  

روزي مگر خوِد تو دچارم نكرده اي ؟ 
از چاله در بيا كه بيفتي به چاه من  

داغ مرا به دوش بكش سال هاي سال  
اي شانه هات ُمهر شده با گناه من
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در اتاق رازهاي تو سرك نمي كشم  
بيش از آن چه خواستي نمي پرم ، قبول كن  

قدر يك قفس كه خلوتت به هم نمي خورد 
گاه نامه مي برم مي آورم ، قبول كن  

گفته اي كه عشق ما جداست ، شعرمان جدا 
بي تو من نه عاشقم ، نه شاعرم ، قبول كن  

آب ...  
وقتي آب اينَقَدر گذشته از سرم  

من نمي توانم از تو بگذرم قبول كن
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من گيج ، ساعت گيج ، اجسام اتاقم گيج  
آرام ، در هر ذره مي جنبيدي انگاري  

در قالب هر باد پنهان مي شدي ، آن وقت  
در پرده ، بي آواز مي رقصيدي انگاري  

مي ريختي در كوچه ، جاري مي شدي در جوي  
از هيچ آغازي نمي ترسيدي انگاري  

حل مي شدي در ريشه هاي هر درخت پير 
با شاخه هاي تازه مي روييدي انگاري  

چشمت حساب تك تك گنجشك ها را داشت  
تنها و تنها آسمان مي ديدي انگاري  

شهرم؛ عروس برف پوشي بود روي او  
مثل بهاري تازه گل پاشيدي انگاري
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از من مخواه دل بكنم چون كه بوده اند  
تنها اميد زندگي ام اين بهانه ها  

در خاك ريشه دارم و دل بسته ام به آب  
بوي سكون نمي دهد آيا نشانه ها؟ 

من با سفر غريبم و جاري نمي شوم  
مدفون اگر شدند اسيرند دانه ها  

از من گذشته است ولي ميوه مي دهم  
بسپارشان به حافظه ي رودخانه ها
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شربت تلخ شب تيره ي كاشان از من  
ماه ؛  اين خربزه ي روشن شيرين از تو 

من چه ام ؟ زردترين برگ خزان ... اين از من  
تو چه ؟ سرسبزترين فصل بهار... اين از تو
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من و تو مثل دو تا روِد موازي بوديم  
من كه مرداب شدم ، كاش تو دريا بشوي  

دانه ي برفي و آنقدر ظريفي كه فقط  
بايد از اين طرف شيشه تماشا بشوي  

گره اي بود كه تا باز شود فهميدم  
تو خودت خواسته بودي كه معما بشوي  

در جهاني كه پر از »وامق « و »مجنون « شده است  
مي تواني »عذرا« باشي ، »ليال« بشوي  

مي تواني فقط از زاويه ي يك لبخند  
در دل ِ سنگ ترين آدم ها جا بشوي  

بعد از اين ، مرگ نفس هاي مرا مي شمرد 
فقط از اين نگرانم كه تو تنها بشوي
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يادش به خير! پشت مرا ناگهان شكست  
آن دوستي كه خواست بميرد براي من  

حاال شب عروسي تان مست مي كنم  
تا ُبهتتان بگيرد از خنده هاي من  

 
آقا! مبارك است ، چه داماد خوشگلي ! 

خانم ! مبارك است ، به طعنه ؟ نه واي منـ   

اين خانه از هميشه خراب است تا هنوز  
اين سرنوشت بود نوشتند پاي من ؟ 

سيگار را دوباره سرو ته ، دوباره ...َاه  
تلخش رسيد تا طعم چشم هاي من  

از كوچه هاي كاشان تا پشت باغ فين  
يك مرد دفن شد كم كم انتهاي من
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وقت دوازده عدد گنگ مي دوند 
وقت هزار ثانيه گم مي شوند بود 

آن شب كه قرص ماه 1 نخوردند ابرها 
درد ستاره هاي مرا مي كشند بود 

يك لنگه كفش قرمز جا ماند پشت در 
در كوچه رّد پاي »تو را مي برند« بود
1. دختران غرق در رود گناه  دختران خودكشي با قرص ماه  

                                                                                           احمد عزيزي  
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هی قهوه چی ! ستاره به قليان من بريز
جای زغال، روشنش از آفتاب کن

انگورهای تازه ی عشقی که داشتم
در خمره های کهنه بخوابان شراب کن

از خون آهوان بده ظرفی که تشنه ام
ماهيچه ی فرشته برايم کباب کن

از نشئه خلسه اي بده، از ُسکر ؛ جرعه اي
افيون و می بيار، بساز و خراب کن

دستم تهی است هرچه برايم گذاشتی
با خنده های مشتريانت حساب کن.
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پلك ها را مي پراند چشم ها را مي برد 
داروي بيداري و جادوي خواب آورده ام  

سوره هايم جام ها و آيه هايم جرعه هاست  
وحي نازل از ازل دارم ؛ كتاب آورده ام  

قهوه چي ! ديوانه مي گويي به من اّما مگر 
حال تو خوب است و من حال خراب آورده ام  

بدحسابي كرده ام ، دستم ولي امشب ُپر است  
صبر كن لب تر كنم ، حرف حساب آورده ام  

من َسَرم داغ است و مستي در دلم ُقل مي زند 
جام آتش روي قليان شراب آورده ام  

قهوه چي ! من خنده هاي مشتري هاي تو را 
پشت در با گريه ساعت هاست تاب آورده ام
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رختي بپوش از ابر و رؤيا و كتابي كن  
آئين شوخي ها و رسم دلبري ها را  

مقصود شو ديوان به ديوان انوري ها را 
از گور برخيزان به صف كن عنصري ها را 

بي سّكه هم سازند و هم راهند و هم سفره  
معشوق بازي ّ و شكار و ِمي خوري ها را 

ِمي ،ِ مي بياور هي بياور ِكي سرم داغي  
ساقي عطش دارم رها كن مشتري ها را 

امشب در اين مي خانه ي بي خواب ، چشمي كو 
تا مثل من رنگين ببيندگچ ُبري ها را؟ 

داغم چراغم ، خامشي دور از شب انگور 
حاال كه دارم بر سر افسر سروري ها را  

مستم ! بده پيمانه ها را ُپرَتَرك دستم  
لولم ، ملولم ، لب به لب كن آخري ها را 
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خوابم ،خرابم ، هر دو چشمم خفته در بستر 
تيمار كن يارا! خمارا! بستري ها را 

لب هام نمناك است و عطر بوسه ام سرخ است  
ساقي بيا اين َور رها كن آن وري ها را

 از خرداد 83 تا نيمه شب 11 دي ماه
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گريه يا خنده ست در سمفوني اندام تو، 
بي صدا باال و پايين مي نوازد شانه ها  

من توَام وقتي تو من هستي ، چه فرقي مي كند 
اين چنين گم مي شود گاهي مسير خانه ها  

روز و شب مال تمام مردم دنيا ولي  
ساعتي از گرگ و ميش اش مال ما ديوانه ها
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مثل من آواره شو از چارديواري درآ! 
در دل من قصر داري ، خانه مي خواهي چه كار؟ 

ُخرد كن آيينه را در شعر من خود را ببين  
شرح اين زيبايي از بيگانه مي خواهي چه كار؟ 

شرم را بگذار و يك آغوش در من گريه كن  
گريه كن ! پس شانه مردانه مي خواهي چه كار؟
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بعد عمري كه قفس وا شد و آزاد شدم  
تازه برگشتم و ديدم كه پري مي خواهم  

سر به راهم تو مرا سر به هوا مي خواهي  
پس نه راهي ، نه هوايي ، نه سري مي خواهم  

چشم ِ در شوق تو بيدارتري مي طلبم  
دل ِ در دام تو افتاده تري مي خواهم  

در زمين ريشه گرفتم كه سرافراز شوم  
بي توخشكيدم و لطف تبري مي خواهم
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چشم بادامي و شيرين و خوش و بانمكي  
چيني و تازي و ايراني و هندوي مني  

گوش تا گوش به صحرا بخرام و َنَهراس  
شيرها خاطرشان هست كه آهوي مني
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مرا رها كن و از حجله ام بزن بيرون  
بريز خون به رگ شهر، خانه خانه برقص  

برقص تا بروي آسمان كه مثل هم اند 
فرشتگان ِ به پرواز، دختران ِ به رقص ...
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در استكانت با هر سليقه اي فالي  
در آسمانت خورشيد و ماه با هم بود 

سرم به سنِگ هر اندوه محكمي بخورد 
كسي كه از تو فراري شود نخواهم بود
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من شاعرم چه سود كه »سعدي « نمي شوم  
من »مهدي «ام دريغ كه موعود نيستم  

من بر صليب ُمردم و ديگر نمي دمم  
باور بكن ستاره ي داود نيستم  

ديگر گذشت دوره ي باالنشيني ام  
خاكسترم به آتش تو، دود نيستم2

 مي سوزم و نمي شنوي ، بيش از اين مخواه  
اين شعله بي صداست ، ني و عود نيستم  

بگذار و بگذر از من و بگذار بگذريم  
من ديگر آن كه باب دلت بود نيستم

2. دود اگر باال نشيند کسر شان شعله نيست » صائب «
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هر قطعه از جواني مان را مرور كرد 
با دست ِ من - شبانه - سه تار شكسته ام  

ميدان نديده نيستم اّما چه فايده  
شمشير پير، دست سوار شكسته ام  

رّد مرا بگير و بيا تازه مانده است  
بر سنگ فرش ، خون انار شكسته ام  

گاهي بيا سراغم اگر كه شناختي  
اسم مرا به سنگ مزار شكسته ام
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تو اشتهاي دل انگيز ريشه ها هستي  
كه بي تو باران كم مي خورند باغچه ها  

تو ناظمي بنشين نظم را تماشا كن  
َنبند پلك ، به هم مي خورند باغچه ها  

مثلثند ولي با تو ُبعد مي گيرند 
و بيشتر به ِهَرم مي خورند باغچه ها  

تو مي خوري غم و غم مي خورند باغچه ها  
از اين حياط قلم مي خورند باغچه ها
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َنشكن مرا زياد مزاحم نمي شوم  
تا بوده ام وبال به گردن نبوده ام  

انكار كن مرا و من اقرار مي كنم  
يك لحظه در تصّور اين زن نبوده ام
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تقديم مي شود به تو و خلوت شبت  
هرچند ناخوش است ؛ صداي مرا بگير 

بگذار به »عروسي خون «1 دعوتت كنم  
دستي جلو بيار و حناي مرا بگير 

افتاده عكس ماه به فنجان خالي ام  
يك فال قهوه دورنماي مرا بگير 

وقت پريدن است اگر عازمي بيا 
دست مرا رها كن و پاي مرا بگير

1. عنوان نمايشنامه اي از لورکا
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هي سبز در سفيدي چشمت جوانه زد 
يك بار هم سئوال نكردي بهار چيست  

در خلوتت به عاقبتم فكر كرده اي ؟ 
ُخب ... كيفر صنوبِر بي برگ و بار چيست ؟ 

روزي قرار شد برسيم آخرش به هم  
حاال بگو پس از نرسيدن قرار چيست ؟...
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تو سئوالي شگفتي كه دنيا، روبرويت جوابي ندارد 
محِو سرسختي ِ تو عاليم ، غرق دشواري ات راه حل ها  

داستان بلندي ست ديگر، هر شب و روز دنباله دارد 
قهر و مهر من و چشم هايت، جنگ و صلح تو و اين غزل ها





104

گل طاليي ِ خورشيد شو، كه مي چرخد 
به مركزيت تو كهكشان تازه ي من  

غرور قله ي خوابيده بودم و آشفت  
به افتخار تو آتشفشان تازه ي من  

ازاين به بعد به همراهي تو دل گرمم  
كه قهرماني در داستان تازه من
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با شاعِر در بنِد جنون ِ تو گرفتار 
مي سوزم و مي سازم اگر جاي تو باشم  

خورشيَدمي و عادت هر روزه ام اين است ؛
يك پنجره مبهوت تماشاي تو باشم
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شاعري آمده تا اوج ِ تو را فتح كند 
نادري آمده تا هنِد تنت را ببرد 

شعر پوشيده اي و دكمه به دكمه ، شاعر- 
مي َكَند قافيه ي پيرهنت را ببرد 

شانه كن ! اين همه در طاقت يك آينه نيست  
شانه اش بار پريشان شدنت را ببرد
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يادم نمي آيد جوابم داده باشي  
يادم نمي آيد سالمم كرده باشي  

با تو همين اندازه شيرين بود اگر بود 
زهري كه با حرفي به كامم كرده باشي  

مي سوزم و دود مرا مي بلعي ، آن گاه  
ِله مي كني وقتي تمامم كرده باشي  

حاال چطوري من حاللت كرده باشم ؟ 
وقتي تو اينطوري حرامم كرده باشي
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چه قدر سنگ زدند و به خود قبوالندم  
كه ضرب دست تو پشت سِر فالخن نيست  

چه قدر حرف براي تو دارم و هر بار 
در آب و تاب تماشا توان گفتن نيست  

چه دردناك و غم آلود! اين كه مي داني  
به هر دري بزني نيمه ي تو اين زن نيست
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از اوج سبزهاي بلند آمدم كه تو 
با زردهاي ريخته هم بسترم كني  

تن داده ام كه رقص سرانگشت هاي تو 
بندم كند عروسك بازيگرم كني  

تكرار كردم آن چه تو مي خواستي و... آه  
غافل شدم از اين كه كس ديگرم كني  

من يك حقيقتم اگر از من گذر كني  
من يك دروغ محضم اگر باورم كني  

چيزي نمانده از من ِ آن روزهاي من  
گل داده ام كه باد شوي پرپرم كني
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تا كه يادم بوده اهل خواهش چشم توَام  
حال ، با اين وصف پيدا كن كجايي نيستم ! 

شعِر »نازل « دارم از سوي تو، تكفيرم مكن  
تا ابد پيغمبرم فكر خدايي نيستم  

با تو آري ، باتو نه ، با تو چنان ، با تو چنين  
هيچ ، درگير و كش چون و چرايي نيستم  

گرچه عمري آرزو كردم رها باشم ، ولي  
چون رهايي ربط دارد با جدايي ... نيستم
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قدر تني از پيرهني فاصله داريم  
واي از تو چه سخت است  همين قدر جدايي  

اي قطب كشاننده ي پرجاذبه ، ديگر 
وقت است دل آهني ام را بربايي 1

گفتي و نديدي و شنيدي و نديدم  
دشنام و جفايي و دعايي و وفايي  

يك عالمه راه آمده ام با تو و يك بار 
بد نيست تو هم با من اگر راه بيايي

1. بر آن بودم که از آهن کنم دل                                 ندانستم که تو آهن ربايی
                                                                                                         سعدی
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بال هميشه كه بد نيست ، راستي ديدي ؛
تو آن بالي قشنگي كه آمدي به سرم  

من و تو ما شده بوديم اگر نفهميدم  
منم كه مي گذري يا تويي كه مي گذرم
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صداي تو ضربان ظريف و سرد و َنماَنم  
تراوش خوش دور سبو تو را چه بنامم ؟ 

به هم تنيده تر از هاله هاي رنگي رؤيا 
بلندبال تر از آرزو تو را چه بنامم ؟ 

كسي نديده دو چشم خراب زير دو محراب  
شراب خورده ي تكبير گو! تو را چه بنامم ؟ 

غزال وحشي رام ! اي پلنگ زخمي آرام ! 
نجيب زاده ي بي آبرو تو را چه بنامم ؟ 

سقوط يا خفقان ؟ هم سقوط هم خفقاني  
طناب دار من از تار مو! تو را چه بنامم ؟
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من نشاني دارم از داغ تو روي سينه ام  
خواستي دورم كن از پيشت ، مدالم را نگير 

خاطرت آسوده با ببر نگاهم گفته ام  
با همين بازيچه ها سر كن ، غزالم را نگير 

زندگي تنها به من قدر تو فرصت داده است  
بيش از اين ها خوب باش از من مجالم را نگير 

خسته از يكرنگي ام مي خواهم از حاال به بعد 
تا ابد پاييز باشم ، اعتدالم را نگير
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»شيرين « و »تلخ « داشته در كندوي دهان  
»نيش « و »عسل « چنان كه زبان تو سال ها 

دنبال او نگاه كسي موج مي زده  
مانند چشم من نگران تو سال ها 

هم اسم تو، شبيه تو، انگار سايه ات  
مي زيسته به نام و نشان تو سال ها 

 حاال هم از هنوز جهان مي رسد به گوش  
ناقوس ممتد ضربان تو سال ها 

انگيزه ي توالي و نظم طبيعت است  
ميزان شانه هاي جوان تو سال ها 

بر برگ ها وزيده بهار تو قرن ها 
در رنگ ها دويده خزان تو سال ها 

در صلح و جنگ هاي زمين نقش اول است  
آرامش تو و هيجان تو سال ها 
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در اورشليم و تاج محل از دو سوي شرق  
بانگ نماز بوده اذان تو سال ها 

انگار پشت پرده ي دربارها هنوز 
بر شانه هاست تخت روان تو سال ها 

ده قرن پا به پاي غزل عمر كرده اي  
در سبك ها دميده بيان تو سال ها 

اين زن تو نيستي و تويي ، موج مي زند 
ايهام مطلق جريان تو سال ها 

در نسخه ها و حافظه ها صبر كرده است  
تا آمدن به بطن زمان تو سال ها 

 اين زن تويي كه بين دو قطب جنون و عشق  
چيزي نبوده جز نوسان تو سال ها 

فرهادها و بيژن ها خاك خورده اند  
تنها و گنگ در چمدان تو سال ها 
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با غّده هاي بدخيمش رشد كرده است  
در مغز شعر من سرطان تو سال ها 

من با سي و دو حرف به آهنگ مي كشم  
زيبايي تو را به زبان تو سال ها 

تو قطره قطره خون مرا گوش مي كني  
پس جاري من و شريان تو سال ها 

از خاطرت به سادگي امانمي روم  
ديگر پر از من است جهان تو سال ها
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كولي زنان شهر همه خواب ديده اند  
در معبد خرابه ي بودائيان تو را 

معبد به خود فشرده و با غرشي مهيب  
زاييده آن چنان كه تويي از دهان تو را 

افسانه هاي شهر من از پيش داشتند 
دفتر به دفتر از تو نشان در نشان تو را 

 بر هر كتيبه ي كهني وصف كرده است  
بالرزشي غريب ، خط كاتبان تو را 

از آتش آفريد تنت را و خنده كرد 
از آب و خاك و باد، خدا داد جان تو را 

شيرين وتلخ ، طبع تو را در هم آفريد 
زهر و شراب ريخت به جام زبان تو را 

گويند شسته اند شب آفرينشت  
با خون تازه تازه ي صدها جوان تو را 
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تا درس عشوه ياد بگيري گذاشتند 
در دامن تمام زنان جهان تو را 

دادندت از خليل : دو لب آتش مذاب  
دادند از آرش آه : دو ابرو كمان تو را 

سركوفت خورده غنچه دهان در دهان تو را 
حسرت كشيده رنگ ، خزان در خزان تو را 

از روز خرده خرده گرفتند و ريختند 
در قالب ستاره به هفت آسمان تو را 

شيرين كجا و شهوت فرهاد كشتنت  
خسرو كجا و نوكري آستان تو را 

تو مي روي و پشت سرت ضّجه مي كنند 
خانه به دوش ، بيشتر از كاروان تو را 

  طاووس ها جمال تو را مشق مي كنند 
تقليد مي كنند همه آهوان تو را 
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آنقدر خوش خرامي و رعنا كه شاعران  
تشبيه كرده اند به سرِو روان تو را 

من شاعرم ولي تو به معني نمي رسي  
يعني نكرده اند معاني ، بيان تو را 

قصد غزل نمودم و اينك قصيده شد 
در قالب آورند چرا شاعران تو را؟ 

بر من ببخش اين همه غفلت كه واقفم  
شايسته نيست قافيه ي شايگان تو را
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هم »خواجه « كنار آمده با ُزهد، پس از تو 
هم »شيخ اجل « دست از معشوق كشيده  

صندوقچه ي مبهم اسرار عروضي  
»المعجم « از اين دست كه داري نشنيده  

انگار »خراساني « و »هندي « و »عراقي « 
رودند و تو درياي به وصلش نرسيده  

 با مثنوي ، آرام مگر شعر بگيرد 
تا فقر قوافي نفسش را نبريده  

 □
مفعول و مفاعيل و دل بي سر و سامان  

مستفعل و مستفعل و اين شعر پريشان  

بانوي مرا از غزل آكنده ! كه هستي ؟ 
در جان فضا ِعطِر پراكنده ! كه هستي ؟ 

از »رابعه « آيا متولد شده اي يا 
با »چنگ « تو را »رودكي « آورده به دنيا 
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درباري »محمودي « يا ساكن »يمگان « 
در باده ي مستاني يا جامه ي عرفان  

اسطوره ي »فردوسي « درپاي تو مقهور 
»هفتاد من ِ مثنوي « از وصف تو معذور 

اي شعر تر از شعر تر از شعر تر از شعر! 
من با خبر از عشق شدم ، بي خبر از شعر 

دست تو در اين شهر بر اين خاك نشاند ام  
تا »قونيه « تا »بلخ « چرا ريشه دواندم  

آرام ِ غزل ، مثنوي ِ شور و جنون شد 
 اين شعر، شرابي ست كه آغشته به خون شد 

برگرد غزل ! بلكه ُگلم بشكفد از گل  
ل   ال َحول َ َواَل ُقوة َ اِااّل ِبَتَغزُّ

 □
بانوي تر و تازه تر از سيب ِ رسيده ! 
بانوي تو را دستي از شاخه نچيده ! 
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بايد كه ببخشيد پريشان شده بودم  
تقصير خودم نيست هواي تو وزيده  

آشوب غزل هيچ ، كه خورشيد هم امروز 
در شرق فرو رفته ، از غرب دميده  

اين قصه ي من بود كه خواندم كه شنيدي  
»افسانه ي مجنون به ليلي نرسيده«
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به غير ساختن و سوختن چكار كنم  
مرا كه چشمي خون است و چشم ِ ديگر آب ؟ 

 نه ... انتظاِر زيادي است اين كه فكر كند  
به سرنوشت منـ  اين تخته ي شناورـ  آب  

 □
مرا كه دانه ي صد سال خفته ام در خاك  

ببين كه تا ابد از ياد برده ديگر خاك  

به انجماد زمين هاي قطب مي مانم  
به مجرمان نگون بخت تا كمر در خاك  

شراب ِ مرگ خورانيدم و به گور سپرد 
مرا به هيأت تاك از خودت برآور خاك ! 

كه خوشه خوشه ام انگور زهردار شود 
كه بي شمار شود ُكشته هام در هر خاك  

»از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه باك  
اگر شراب خوري جرعه اي فشان بر خاك « 
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 □
مرا به ُجرم تو انداختند در آتش  

بعيد نيست گلستان شود اگر آتش  

ز شانه هاي تو عمري ست مي وزد طوفان  
ز چشم هاي تو عمر ي ست شعله ور آتش  

 مسافري شده ام در مسير دوزخ تو 
كه هرچه پيشتر؛ انگار بيشتر آتش ... 

چه مجمري ست سيه گيسوان سوزانت  
به زير خاكستر مي بري به سر آتش  

حكايت تو و من نقل شمع و پروانه ست  
حكايت من و تو داستان َپر، آتش  

 □
پري كه سوخته اينك رها شده در باد 

و ماجراي مرا گفته است با هر باد 

به باغ مي رود و بيم نامه مي خواند  
ز آتش تو لب گوش هر صنوبر باد 



140

بر اين سر است كه رسوا كند تو را هر جا 
به تاخت مي رود از باختر به خاور باد 

پري كه سوخته پرواز تازه اي دارد 
سبك ، گريخته ، بي خانمان ، رها بر باد 

جزيره ، دانه ، َپرم من در آب و خاك و باد 
پس از تو قسمتم از روزگار بهتر باد
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