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   شاعر يوگرافيب

شاعر  و در حال حاضر از  سنده،يمهندس عمران، نو يقره داغ قاسم

از دانشگاه  رانيرا در ا ياسيس يها تيفعال.  بوف يگردانندگان مجله آوا

كتاب  نيمروج نيشروع نموده و جزو اول سيكار و تدر يها طيو مح

دانشگاه به  طيدر مح. باشند يم رانيممنوعه در ا يو صوت تاليجيد يها

به عنوان  ييدانشجو يهمسو با شوراها و تشكل ها يها شخاطر تال

و  ياجتماع طيدر شرا نياديبن راتييانتخاب و تغ انيدانشجو ندهينما

  .بوده است شاناي ياصل يكشور و دانشگاه از دغدغه ها يفرهنگ

 يانتقاد يشعرها ياجرا  ليدر دانشگاه بوشهر به دل ليدوران تحص در

پنج ساله  يوقفه  كياز دانشگاه اخراج شدند كه  ييدر مراسم دانشجو

  .شد جاديا التشانيدر روند تحص

از وزارت ارشاد سه جلد كتاب شعر  يطوالن يها يريگيبعد از پ رانيا در

بود كه  يكتاب ها به حد نيكنند كه متاسفانه سانسور ا يمنتشر م

چهارم  از حجم  كيبا حدود » زند  يدر من نعره م يباز شروع« كتاب 

  .رسد يشعر ها به چاپ م

مختلف شروع به انتشار شعر  يوبالگ ها و كانال ها قيكار از طر يابتدا

 هم يگاه. كه مجوز چاپ نداشتند، دنكن يمخودشان ها و مقاالت 



 
     

 

.  ادندد يمخاطبان قرار م اريشعرها را چاپ و در اخت نيبصورت محدود ا

  .شود يم يمجاز يو ارائه كتاب در فضار ديتول يبرا يريآغاز مس نيو ا

مشكل و  اريها بس تيفعال نيبخصوص انجام ا رانيكه در ا ييآنجا از

با الگو گرفتن از حركت گروه   شانيا نيخطرناك است  بنا بر ا

 يها در آلمان بصورت خانوادگ ستيدر زمان ناز»  ديرز سف«  ييدانشجو

  . كنند يممنوعه م يو انتشار كتاب ها ديتول نهيدر زم تيشروع به فعال

 يو ستم ها يحكومت يدر اردحام دروغ ها 21قرن  يسالها نياول در

خسته  يدر دانشگاه و جامعه  يشبانه روز يو پس از تالش ها يمذهب

 ياز جوانان كنارهم جمع م يو مبارزه با جهل، گروه يدر آگاه رانيا ي

 ميسانسور رژ غياز ت يبه نحو يدارند و هر كس يشوند كه درد مشترك

و  دياست و به دنبال آن هستند كه بتوانند عقا خوردهضربه  يآخوند

 غيت يدارند و زخم يرا كه به آنها دسترس يديمف يكتاب ها ايمقاالت 

    .همه قرار بدهند اريسانسور جهل شده اند را در اخت

انتشار اخبار و   رانيدر ا يمذهب تريتوتال  ستميس تيتوجه به حاكم با

قدرتمند  يلترهايحكومت است  و ف اريكتب  بصورت كامل در اخت

سانسور چه در وزارت ارشاد و چه در نظارت بر مطبوعات به شدت 

از آنچه خودشان  ريغ يخش مطالبكنند و مانع پ ياعمال قدرت م

  .ندشو يدانند ، م يمناسب م

 يآغاز م يكاربرد يسخت ول اريپروژه و  راه مبارزه بس كي نيا بنابر

   .رديمردم قرار بگ اريدر اخت يشود  كه اطالعات و كتاب ها به راحت



 

    

دهنده  يشده  و آنرا  فرار اديكتاب اوستا  از جغد با نام اشوزشت  در

گروه هم  نيا يها تيفعال نكهيبا توجه به ا.  خوانده اند هايديو پل وهايد

 رانيمسلط بر ا يو مبارزه با احكام خرافه و اسالم ييخرافه زدا نهيدر زم

وها يدادن  د يو هدف آن فرار يرساندن يو رسالتش تالش در آگاه

با توجه به  نياست  بنابرا رانيحاكم بر مردم ا يمذهب يهايديوپل

» بوف يآوا«آن  نام  يها تيگروه وفعال ياستعاره ا فيتعار نيا يكينزد

  . رديگ يبه خود م

و  ليهسته  مستقل تشك نيمدت چند سال از شروع كار، چند يط در

كند  و بعد از  يم دايها ادامه پ تيفعال نيبصورت مجزا و خود گردان ا

به  يبودند و دسترس رانيكه در خارج از ا ييطرق مختلف توسط گروهها

از  رونيو ب ديكه در تبع ييها سندهينو ايممنوعه داشتند و  يكتاب ها

ها  تيگسترش فعال يبردند آشنا شده و از آنها برا يبه سر م رانيا

  .شود يكمك گرفته م

بعد از  نكهيافتد و ضمن ا يكوچك اتفاق م يحركت ها نيبا هم انقالب

 ازيبه جامعه مطلوب ن دنيرس يها برا نهيزم نيا يانقالب ادامه  كي

 طيو شرا رانيامروز ا تيكه از وضع يرانياصل هدف هر ا. مبرم است

خسته شدند و  رانيهموطنانشان چه در خارج و چه در داخل ا يزندگ

   . هست يخرافه اسالم ميرژ نيا يدارند، برانداز تياحساس مسوول



 
     

 

كند و هر  يرا انتخاب م يروش و ابزار كيكار  نيا يهم برا يكس هر

اسلحه  يكي: سالح دو نوع  است  نيا. به سالح دارد ازين يمبارزه ا

  .دادن به مردم و آشنا كردن به حق و حقوقشان يآگاه ديگريو  ينظام

كنند و  يكم حوصله عمل م اريبس ياسيكه در مبارزات س يكسان

را  يبرسند اكثرا راه نظام جهيبه نت عيسر يدوست دارند كه از راهها

موارد هم  ياريكه در بس شونديم ييكنند و متوسل به راهها يانتخاب م

مختلف  يتا راحت تر با انگ ها دهديمستبد  م يها ميبهانه دست رژ

با توجه به انقالب .  مسلحانه ، آنها را سركوب كنند رزهطلب و مبا هيتجز

از  كي چيبه ه هيشب ي، تحوالت فرهنگ اجتماع رانيدر ا رياخ يها

منجر به  شهيهم يو آن ينظام جاناتيه جيو نتا ستين يوالت جهانتح

ا  شده .ج ميمثل رژ يخرافه ا يها ميها و رژ يكتاتوريبوجود آمدن د

  .است

 يمهم كه مورد توجه گروه قرار م اريو بس ياما سالح دوم و كاربرد و

  .و مطالعه ياست به نام آگاه يابزار رديگ

با  يبحث باشد ول نيتر يتكرار ديشا رانيزدن از آمار مطالعه در ا حرف

 يو رسانه ها ينترنتيا يموجود و گسترش شبكه ها طيتوجه به شرا

 نيكنند از هم يم يسع شتريبه اطالعات ب يدسترس يمتنوع مردم برا

   . راه ها استفاده كنند

 يبه مرور مردم را برا  يليمنابع اطالعات و اخبار  ومراجع تحل نيا كه

 ليمنفعل تبد يا كننده شان  به مصرف يو ذهن يشناخت يازهايرفع ن



 

    

و به اخبار گوش بدهند  ننديبنش  دهندكه يم حياكثرن ترج. كنند يم

كه كامال  ياجتماع يدارند  از رسانه ها و شبكه ها ازيرا كه ن يواطالعات

حالت فرد  نيدر ا. كنند افتيكنترل حكومت هست ، در حتت

. منفعل است كند يم افتيكه در ينسبت به اطالعات كننده افتيدر

و شخص دچار  شوديدر فرد م يانتقاد يحالت باعث تنبل نيمعموال ا

   . گردد يبدون انتقاد م رشيپذ

 يخبرگزار اي  تيچون فالن سا: ديگويرسد كه م يم يبه نقطه ا شخص
 نطوراتفاقيحتما هم ايمطلب را منتشر كرده پس درست است  نيا

  .است افتاده

   .ست نجايجامعه ما هم از هم شرفتيموانع پ نياز بزرگتر يكي

با مقدسات در  ريمطلب و كتاب مغا نيكه انتشار كوچكتر يطيشرا در

 عايتابند  و سر يو آن را بر نم  زديانگ يرا بر م ميخشم رژ دايشد رانيا

و  رويو تمام ن. رنديها را بگ تينوع  فعال نيا يكنند جلو يم يسع

  .مردم بشوند يگذارند تا سد راه آگاه يتوانشان را م

ها و گردانندگانشان را  نيبندند  ،  ادم يرا م يتلگرام يكانال ها مدام

 يم لتريها را ف تيكنند ، سا يمدت محكوم م يطوالن يبه حبس ها

ابراز  نيكه كوچكتر يفرستند به كسان يم زيآم ديتهد يها اميكنند پ

 نيدر چن. كند يمنتشر م يمجاز يدر فضا نهاير اخالف نظ  يا دهيعق

 ياز وطن باق ياجبار ديجز تبع يها چاره ا بيادامه فعال يراب يطيشرا



 
     

 

مردم  يآگاه يو توان برا رويبا تمام ن ديجد نيماند تا در سرزم ينم

  . تالش نمود

در غربت و  يو زندگ ديروزشمار فرار و تبع ي جهيحاضر هم نت مجموعه

كه قرنهاست در بند  ستيخاطر خود و مردم يتسل يتپش نبض برا

 .گرفتارند استبداد

  



 

    

 1گور 

________ 

   چون آب 

  شود از  گلدان  يم زيكه سرر

 ، وانيا يگلو در اتيخلق ح به

 ستيجازيكالمت ا نوازش

 . شعر دركند  يم نميكه تضم 

 يلوفرين چون

  ب،يس يصعود از شاخه ها در

 . ز پلونوم اندامتاشوم  يم رابيس

 . شوند يم از پستان تو سبز ميآوندها و

 ميمكرر بهار

 در خاك مشترك،  شهير و

 . ِ ماست ريانكار ناپذ تفاهم

 برفكوچ وحشت و درد در



 
     

 

 

 

 به سرنوشت من چيبپ

 ! گندم يدانه  يا

 اتفاقِ آتش و آب تا

 ديمحاقِ ام نيا در

 باشد و بهشت

 .تكرار صد گناه ممنوعه 

    



 

    

  2گور 

_______ 

 كوچ يدر مرزها

 در ثبت هر ورود و

 . نام من است تس،يآشو

 رشيپذ ياتاق ها در

 شود روحم يم كبود

 .  ريسرانگشتان تحق تا

 ست  يبارم از اعتماد خال كوله

 جانيترس و ه و

 باخته ام را يها هيقاف

 . زنند يحسرت پرواز نعره م به

 تو در تو يدرها

 شود يمن بسته م بر

 اعدام يجوخه ها هنوز



 
     

 

 گاز ياتاق ها در

 شبشان را با قاتق مرگ نان

 . خون  در تناولند وشراب

 عصر،  نيكارگران ا ما

 تمدن و سنت يتنگنا در

 .ميهبوط رسوالِن مرگ و وحشت مبهوت

 يخستگ يكه امضا ميكاغذ  ما

 . زنند ياخراج م ينامه  يپا در

 كه زخم نزن،  يگفت

 . ستيراه بهتر صبر

  اما،

 ديشود از زخم شانه ها بر يرا نم اديفر - 

 كه رفت يعمر

 حسرت و هر لحظه با هراس به

 ستيتلخ يقصه  فرجام،



 

    

 .ينبرد زندگ در

 !ست؟يراه بهتر صبر

  .شود از مرگ پس گرفت يرا نم اديفر

  

   



 
     

 

 3گور 

______ 

 ده رونِيب

 هم سنگرش يبا گلو يسگ

 زند،  يم ييرها مارش

 امتداد سرخ مرگ و

 . ستيجار برف ديسپ در

 جوشد يرگ راه م در تمرد شهوت

 را شيها شبانه نيغمگ يقنار و

 شاخه ها ليقند يانزوا در

 .دهد يم نيتسك شبنم اشك با

 تقابل است يانتها انتقام،

 شود يدرخت، تبر بالفعل م يوقت

 خاك عمق فاجعه را و

 .كند يم افياستخوان مردگان ش با



 

    

 ؟!فقر ميبه تقو ميقرن چندم ما

 وحشت عدالت است كه

  دندان طال و

 جوديم نان 

  !اطعام كارگر يسفره  از

 

  



 
     

 

 4گور 

_____ 

 ستيخوب يمرگ همخانه 

 كه سرود چشمانت يوقت

 اشك است ي انهيناش فيتعر

 .بالش فقر يرو به

 ما ي وزهيدر قرن در كه

 به نظم معتقد است چارراه

 . نان به رنج وشرف و

 سيمانتمدن  نيا در

 تلااص ترانه هاي 

  ال،يمحالند در آسمان خ ديام

 كه فاجران 

 را يانبساط آزاد 

 تمول يچرخها ريز



 

    

 كار  يغروب خسته  در

 خط ترمزِ رِقّت با

 .كشند يگند و لجن م به

 ازدواج،  كودكان

 كار، كودكان

 انكار، كودكان

  . آمار يب كودكان

 

. 

    

   



 
     

 

 5 گور

______ 

 !رانيا

 !جواب  يفحش ب  يا

 زمان يگهواره  در

 يا ستادهيبا زخم تن ا 

 مردت را  ابانيآس

 كرده،  يبوجار و نان نيدر باد نفر 

 از تجاوز چشمانت اشك  و

 . است دهيدستانت خونِ ماس و

 غروب در لبانت يسرخ

 دهد يم انيگس طغ طعم

 ستيسوغات خودخور كه

 . تجاوز قرن ها از

 مرگ  آبستن



 

    

 خدا، آبستن

 مكاتب نفرت را شِيزا و

 امامزاده ها  در

 با فوژان و خشم 

 .يبسته ا كمر تكثّر شّر به

 تيفراز پستانها بر

 شوند يچخماق كُش م كولبران

 تياز شكاف ران ها و

 زده  رونيب يتفنگ

 كند يپاسبان نجابتت را تا

 . تيبربر يگُه لوله ها  يگلوله  از

 مداومت ضيح از

 زنديفواره م اهيس يطال

 يناپدر يسفره  در  فرزندانت و

 . شوند يم   كنند، يم   دهند،  يم ريس



 
     

 

 

  يشوهر يها به جرم ب روس

 برُت كردند سيخزر گ در

 كه  ينوبت در

 چهل روزه ات را ي غهيص

 .داديچهل ساله كفاف نم ي عده

  اكنون

 از جنگ، خون و انقالب خسته

 دامنت را نيچ

 انگشت شرم و غم با

 يكش يم اتو

 تياز چشم ها و

 .ستيرنج و انتظار جار دوشاب

 نبض تنت  و

 تپد؛ يچهار مرد م انيم



 

    

 

 خون،

 ر،يشمش 

 ، اسالم

 تجدد و

 .توامانت شده اند  شوهران

 

  



 
     

 

  

  6گور  

____ 

 بر تو ديچيخواهم پ

 رد انگشتانم در تنت و

 احساس را يسرخ

 بدل خواهد كرد ييپايچل به

 ناگفته  يشعر ها از

 . .. ممنوعه يفرصت ها و حسرت ها از

 ديسكوت هر كالم تو را خواهم بوس در

 ايتپش سرخ اقاق و

 مروزيانعكاس آفتاب ن با

 چشمانت  يشال در

 . خواهش را فتح خواهد كرد سرود

 مطلق اندامت در دستان من قدر



 

    

 انيخدا امتداد

 تمدن خواهد شد يدر هزاره ها 

 نو يپرستش با واژه ها و

 لمس ملتمس انگشتانم بر پوستت با

  دابي يم معنا

 را  ديام انيات آش نهيس اريش  و

 . خواهد داد ديمهاجر خسته  نو نيا به

 

  …ها اگر بگذارند فاصله

   



 
     

 

  7گور  

 ـــــــــــــ

  غمبرانيسكوت، بشارت پ

 .شاهراه تذبذب  خداست در

 سركاوش تقابل كوثر در   

 .جنگل در مه آبستن است ياز جداره  

 در واژه هاست  جانيقتلگاه ه 

 يزندگ و

 در باد  يدختر سوانياز گ مدام

 .زند يم جوانه

 خدا  يهوو شوهرانش

 بهشتند يها هيآ در

 اش كشتزار رسول يزنانگ و

 .تيابتر يابطال ننگ ابد در

 



 

    

 يمواز يگورها

 شود يم زيلبر انيشوايانزال  پ  از

 ست توهم است شن ر پدر

  ريبهشت، تناول شمش و

 جان خلق  از

 .شهوت يليپدوف يآستانه  تا

 پستان ها اريش دربهشت   ديكل 

 خواهش و شرم است يدوگانه   منشور

 پرگار  مرگ و

 در بستر شرع خدا  همچنان

 .دوباره يجهاد يموعظه  ي تشنه

 پا به زا  عروس

  ديزا يشب تمرد م هر

 را  نيآغوش پدر حسن و

   .كند يم بيخالفت تاد ريزنج درانتظار



 
     

 

  8گور  

_________  

  نيمحجور  زم تيبر اقل

  ام به دعا نشسته

  .محراب چشمانت در

  ستيلوفريتو ن يصدا

  متنبر مرداب  دهييرو

  ،وزن يجهان ب يانحنا در

  جانم ي رهيوش

   .شود به تمنا يم سبز

  وحشت گل داده اند يها شاخه

  توست راثيم ريكابوس كو و

   .از عبور بعد

  هم آفتاب ام ياريبخت  از

  .مرداب را عاشق است كه ستيزن 

 



 

    

 

  9گور 

____   

  خسته ام

  .مدام يِنعش كش نياز تداوم ا

  شود يكه تبر تبرئه م يوقت

    آوازش را يقنار تا

  داركوب يپرده  در

  كوك كند، 

  ي وطن ترانه و

  ست ياسب ي ههيش 

  انيبه شوِق ماد كه

   .كند ياستبداد را استوار تر م 

   ق،يعم يها حفره

  تر،  قيعم يها زخم



 
     

 

  ام كه كابوسِ تابوت شدن يدرخت 

  كند ينم ميرها

   مينس وسوسه

  كشد يدست نم ميلرزش شاخه ها از

   .آب مشكوكند انيبه طغ ميها شهير و

   باور باغبان به

   ام دهياز درون پوس من

  درخت يخواب نما شدن برا و

  را يامامزاده ا چيه يسبز 

  .آورد ينم ارمغان

  دميد خواب

  ام را بعد از تورق هيهمسا

  چاپ سپردند ريزنج به

   ادرارِ مغزشان را و

  .دنديپاش كرشيپ يتكه ها به



 

    

  من سالهاست و

  پرستم يم زخم

  .خواب نيا ريترس تعب از

 

  



 
     

 

  10گور 

-------------  

   مساحت اندامت

  خواهش است يعربده 

   من يچشم ها و

  .راهنتيپ ديتا بع ديتبع ي بازه

  لغزد، يكوه م اريبه ش اشك

  رگ نهاده به مرگ درخت

   .ست يحوصلگ يپستانِ صبر متورم ب و

  است،  انيگناه خدا چشمانت،

  .يدلتنگ يدر كرانه  وبيا يمن قربان و

  شيتو در منشور خو انعكاس

  شعر قرنهاست يب ي شاعره

  خيتار يوسوسه  از

  .زهدان اشك در



 

    

  شو ويغر

  را،  عشق

  ستيجار تيكراهت به كفا كه

  آهن و مكر، يسرما در

  گندم يجوانه  و

  چاك ترس در

  هوس را غمبرانِيپ ي لولهيق

   .كند يآشفته نم 

  مرز مهر يمزار ب نيا در

 مرگ خوشا

  .مرگ خوشا

  

  

   



 
     

 

  

  11گور 

  ــــــــــــــــ

  هنوز ميرياس يطانيشورش ش كيدر شب شهنه و 

  هنوز خانه نگيريم  نيالفت ا يهمه غم زدگ اب

  خيتار جانيگره خورده به خون در ه خرداد

   هنوز آن شاه شهيريم و  وريت شهرشهو در

  شناور به شب و مرگ سپاه يگلها ابه يخون

   هنوز ميريمس ريياصل  و تغ يبه نف محكوم

  ميجمكران پرورد ويكه به نام د يويد

   هنوز فتاده، گوشه گيريماش  دهيتار تن در

  ماست يخيتار ي شهيجهل كه در ر با نطفه ي

  هنوز رند پيريمظهور  نيحسرت غمگ در

  

  



 

    

  12  گور

  ـــــــــــــــــــ

  ستيسوزان ي هيدرونم  هاو

  شيور از اندوه مسلسل آوار خو شعله

  .اكنون انميعر اعتراف

   انگشتانم

  ام قهيهر دم بر شق ستيتفنگ

  .اعتراض به

  ستيخون در سرم جار يجو ـ

  و پنج يمقدس س وعدد

  رود يبرابر چشمانم رژه م در

   وار تيهدا يمارش مرگ و

   بودن ي دهينعش گند بر

  .نظاره گر است   يپوزخند به

   خود به وداعم با



 
     

 

  ياديانسان ز يا بدرود

  يراه نيب يموالها واريِد يهرزنگار يا بدرود

  ستيدر كار ن يتيابد

  انسان بودن كه

  است تيابد بطالن

   از آن زيگر و

  .يرسم يدر مراسم ستيپوچ تعارف

   شهيهم

  ستين قتياز حق زيگر رفتن

  يگاه

  ستيهودگياز ب ريناگز زيگر

  .يهودگيب از

  ...و

  .كيشل

   



 

    

  

 13گور 

 ـــــــــــــــــ

 صدام در تب عشق سوخت

 .تب عشق به خون

 ينيو خم

 اعدام داشت يايماالر 

 بن الدن  و

 جنون نفله شد نيتاول چرك از

 هنوز اسد  و

 سديل يجنگل مردگان زخم م در

 تفكر  يالشه ها و

 گندند يزندان م در

. 

 !من  يمنزو ي انهيخاورم يا آه



 
     

 

 دهد يباروت م يبو بازوانت

  تيدر هرم نفس ها و

 .ستيخون ِ دلمه بسته  جار يبو

 نفت را مانند است ، زشيخ كرتيپ

 .مجاورت آتش  در

  يآزاد مينس و

 اعدام،  يبند بند  دار ها در

 .كند يتلخ را تجربه م زييپا

 دخترانت امروز و

 زنند ينسل ها را رقم م  

 حجاب ديپرچم سپ با

 ريعبور از  اجبار  و تزو در

 افتخار تمرد يسكو ها بر

 .انقالب ابانيخ در

 ! من  يايآس آه



 

    

 !زيجنون آم ييتنها يا

 نفس ها و غرورم را نيآخر بگذار

  تيراه آزاد در

 كنم يقربان

 شيتو و خو يبرا

 كه ييدانه ها يبرا

 دار نباشند، گريد

 شوند يدرختان كه

 سوزد امروز  يكه م يباغ يبرا

  .نديز يها م هينخوت آنانكه در سا از

 

 

   



 
     

 

  14گور  

  ـــــــــ

   جهان

   مانند است ييبه گردو

   يدستان كودك در

  بلوغ يدر كوچه ها يباز به

   .از سرور يلب خند و زودگذر ينفرت با

  اختصار كلماتم من

   سر انگشتانت با كن واژه ها را در من ليبر

   .روز نو يروشنا كيتار در

  ناب يپچ پچ كالم با

  نامبارك قرن ياهويه در

  ام مودهيها راه پ نيكودكانه تر بر

  شده ام يپرچمدار جهان و

  .كوچك اعتماد يكلبه  در



 

    

  ! من سينمس يا  يقبله ا نيكدام به

  ركوع آورمت كه

   كذب يمناره ها از را بيبانك پر فر تا

   ناپاك كالغان را ياهويه و

  !نشنوم اسي به درختان شب از

  كه مغلوب خوابم اكنون

  چكد ياشك م كه يآرامش بركه ا در

  .منقلبش يچشمها از

    



 
     

 

  15گور 

__________  

  يتو عشق

  .اليخاك و خون و خ از

  شعرِ سكوت 

  منتظرت يچشم ها از

  است ريسراز 

  تياز زخم ها يزندگ و

  مكد يشراب م ي رهيش

  ناموزون يشرم در طپش ها اريش و

  تازه است يمعبود آبستن

□  

   ينيزم تو

   ات نهياعتدال س و

  انقالب شوق من با



 

    

   و مرگ شيزا يفصل ها در

  تفاهم است به

  لبخندت ريتكث و

  .كند يتاب م يامكان آفتاب شدن را ب 

□  

  يآسمان تو

  يكن يسقوط م يوقت

  آغوش من در

  .هودهيب يچرخش ها يدلهره  از

  تو كه باشم همبال

  يراه من كه باش هم

  .ستيپرستو شدن هراسم ن از

  نباشم،  يحتا اگر مقصد 

   .ينباش ياگر مقصد حتا

□  



 
     

 

  ،  ييآهو تو

  تيمن در سنگر داغ ران ها و

  بهشت كالفه ام ،  يبو از

  باگره يچشمه  و

  ات يمثلث زنانگ از

   .است زيسرر همچنان

□  

  يمنتو  

   انيعص زيكه از جهش لبر يمن

  اندامت يتامنحن

  .مرگ دورترم هزار

  

   



 

    

  

  16گور 

__________  

  تن نيزند ا يزار م

   از نبودت و

  كشد يصبر م واريبه د نرشاخ

  از زمستان مداوم نياستخوان زم 

  دارد، يدر كف نم دوام

  دار بلند سكوت و

   .خورد يبر ابِر حوصله م گره

  و هفتِم كامل، يس يدرجه  در

   تنت يگرما

  است؟ ليكدام تما ييتنها زميه

   خنده ات يب نيدر ماه خون و

  دستان جنون، يالياست



 
     

 

  پرورد؟ يمرگ كدام گنجشك را م 

  چه سود يزجر كُش نيا به

  رس توست ريكه شكار در ت 

  و خاك سرخ 

  ملتهب يبهاره  اريش در

   .بذر عشق است آبستن

  قربانگاه به فرمان تو 

   .شود يم رياتفاق از سرانگشتانت سراز و

  مگذار فرو

  .كن فرمان

  كينزد يفاجعه  يا

  .كن فرمان

  

  

   



 

    

  

  17گور 

  ـــــــــــــــــــ

  ــ چه مكاري تو

  كه فريبت هنوز     

  در انحناي داالن بي انتهاي زمان در گذر است       

  و نارس سكوت بي مديحه ي خونين دهان   

  اجدادمان هنوزبرجاي مانده ز       

  ديرينه نابخردانه ي قنديل سادگي ست            

  ــ وچه مكاري تو

  اي پير بي رياي عدل      

  مبارك ياي زباله دان نام ها       

  و خالق شاهكار شهوت ولذت درد           

  چه رياها پيداست ــ

  در آن سپيده ي خوش يمن خواب     



 
     

 

  وچه به خامي فريفته اي مان     

  به لقمه ي ناني وساعت اتمام كار        

  كدام سپيده ؟ 

  بهشت؟ كدامين

  لكه ي ننگين بودن است؟ بهاي

  روزگار كبود كدام كتاب به

  كالمي ز ذلت خلق؟ نوشته

  بود نوشتي به غم ز شادي وشور؟ چه

  بود كشيدي به شب زمينه ي نور ؟ چه

  مان مده وا ده به لحظه ي مرگ فريب

  موعودت است همه بامداد شب

  اي شقاوت شوم         

  

    



 

    

  18گور 

  

_______  

  در باغ معلق

  بازوان هم انيم

  ملموس ياعتكاف حضور در

   .ديكش يم ههيش يانيعر

  خورد ياز گردنت عطش م ميلبها 

   نيالتهاب انسان نخست و

  كشف ناهموار تنت در

  عروج اندام ها و

  بشارت بهشت چون

   .دوچندان بود يحالوت

  مرگ يتجربه  به

   .ميبود شناور غلظت اعتماد و اتكا را 



 
     

 

  جانيدر گوش ه ادتيفر 

   .داد يم پرواز خواهش را يپرندگان وحش 

  آمدم يجنگ توفان م از  من

  شهر ممنوع يدروازه  بر  تو و

   انتظار پرواز در

  يگشوده بود  آسمان ي نهيدر س دست

  ستاديدر مدار مذاب باز ا نيزم

  .از نور و آتش زاده شد» ما«  و

  

  

   



 

    

  

  19گور  

  ــــــــــــــــــ

  دختر بهار و باد

  داد ينفت م يوطنش بو

  ، نينفتال يتنش بو و

  .احساسش طعم اشك يها زيدهل و

   بر دوش شيبار شكست ها كوله

  اش در دست يرخوت همبستر و

  موديپ يدر افق راه م رهيخ

  نهاد يم نيدر نهاد زم آه شيقدمها

  سوخت ياش از فرط نفرت م چهره

  .بود دهيزبانش را گز نينفر و

   ييآوار  تنها در

   اش لهيرا در اعماق مخ مردش



 
     

 

  .سكوت كرده بود رباريت

  اش "يلوفرين يكفش ها" يصدا

  ازدحام جنگ مردانه در

  بود ستميباروت قرن ب يچاشن

  نيحرمسراها از حمام ف و

  نيكورتاژ هزاران جن تا

   .دنديبر يم رگ  تيجنس ينف در

  در خاطرات خود قدم برداشت لنگان

  ديبه اشك كش نيآست

  سپرد لياباط به  را شيها شب

  در آفتاب نو و

   را ديجد يمروزين

  تيآغاز لبخند و رضا به

  .پر كرد ريدلپذ ييفردا از

 



 

    

  20گور  

  ــــــــــــــــــ

   ختير يفرو م يمرد باران

  ديلغز يكه م يرگبار ريز

  ييشب طوفان تنها در

  امتدادش را يمرزها

  خواب ستگاهيسر هر ا در

  فكران ياز روسپ يلشكر

  بود ييتب كشور گشا در

  كرد يرگش م قيتزر مرگ

  شد يحل م يدر چا فلسفه

   .در باور ملت مغلطه

  وحشت داشت يدر سرما يپا

  جيگ يسرش گهواره ها در

  بودند شيداريب پاندول



 
     

 

  خواب تا انكار نيا ديكش يم

  رفت يدر نقشش فرو م باز

  ختير يفرو م يباران مرد

  شياز عبور خو يسراب در

  

    



 

    

  21گور  

________  

  

  بنوش، 

  مكتوب فالسفه ام نيمن آخر

  شبانه يها شياز  تشو يا جرعه

  ايپرولتار نيخون آخر و

   .نبرد نان در

   بنوش،

  ات از عشق يمانيپش تا

  آوار صدا تمكين نكند به

  شو زيو لبر بنوش

  من از

  مرگ ينجابت گزنده  از

  ديام يكهنه  نيپوست تا



 
     

 

   تيرگ ها در

   .كند جلوه موزون را يا لهيدف

  بنوش

  هنوز در من  تينبودن ها كه

   .اندازد از اندوه يشعر  م شراب

  ات را يخستگ زيبر

  شب ي نهيس درون

  ابر آبستن صبح است كه

  .عرش خاور فتح به

  

  

   



 

    

  22گور 

  ــــــــــــ

  بيهوده پر مي شدزماني زندگي 

  از ابر خالي ماندن                             

  فقط ماندن                                                

  . . . و ديگر هيچ                                                      

  و آنسو رقص طوفان شعر مردن بود

  و پوچي در عدم فرياد مي زد

  دي ؛و خورشي

  . تن يخ كرده اش را جستجو مي كرد         

    . . .  بمان هنگام رستاخيز نزديك است

  پس از آن رفتني بي وقفه اما

  سوي يك مقصود                                    

  و آغازش چو رفتن سخت دشوار و مالل انگيز

  يكي در گير طوفان بود و آن يك



 
     

 

  خسته از پيكار                                           

  كه فريادي بر آمد از گلوي تشنه ي ديوار

    . . .  بمان هنگام رستاخيز نزديك است

  زمين دلسرد و وحشتزا ست

  زمان مقتول انسانها

  و حسرت حاصل يك عمر

  و گهگاهي اهورايي براي ظلمت انسان

  دلي سوزاند و پس هيچ

  ، نه تعميدينه آوايي 

  همه دلمرده و خسته

  و آنگاهست آوايي كه برخيزد

   . . .  بمان هنگام رستاخيز نزديك است

  بمان هنگام رستاخيز

   . . .  نزديك است          

  



 

    

 23شعر  

 ــــــــــــــــــــــــ

 رو كه شد راست ادهيدامن كوتاه پ

  ابانيخ

 قابِ من به پنجره زل زد از

 قاب پنجره آشفت چارچوب

 ماركت سوپر فروخت ياز حدقه  رهيخ بقال

 جوب را سوراخ  گاريس

 امالك زد باال  نيآست و

 باد  دامن

 ديتاب     ديايتا ب يبه تاكس ترمز

  كيشل يآماده  واترجت

 .را شكافت نيماش جانيخون چراغ ه كه

 آسفالت شكاف

 كرد يرا ضد عفون ابانيخ جانيه



 
     

 

 زنم  يصدا و

 ام را  ختنه يآشپزخانه و جوان 

  

   



 

    

 24گور 

 ــــــــــــــــــ

 شود يم رتريپ ايدن يوقت

 انسان گرسنه تر،  ييما در تنها و

 در غار يكلنگ يصدا انعكاس

 . تمدن است يفردا آبستن

 ميغلت يم خيتار قلِيدر ص همچنان

 سنگ در آب  چون

 . اعتماد و به جبر  يب

 .ميدر عبورمان هر چه  رهاتر،  سازنده تر و

 رنج در شكاف زمان يها قنات

 تجربه اند استقامت

 .كنند يم خانه نيآنانكه در مذاب زم با

 يتابوت هزار خستگ و

  .دوش كارگرانِ تفكر است بر



 
     

 

 25ر گو

 ــــــــــــــ

 ابر جوان  بر فراز خشك نهال 

 .نهاد ديبه خورش قهيغران شق

 تن داغ تشنه را  دستانش

 .ديبه نوازش  مسح كش 

 كرشيقطره ها بر پ يجار

 بود و باران عرق

 درخت يدر كشاله ها و

 .ختيو مقطر به هم آم شور

  ديعربده كش فاونوس

 شيرگها در

 .تا گذرگاه ابر دييرو و

 ديبر آسمان كش شاخه

 آغوشش به فتح كبوتر و



 

    

 .داد سالم

 

 بودم  ابر

  جوان

 دميبار و

 .تنت يدشت تشنه  بر

 اكنون تميهو 

 خاطره هاست يسبز

  .عبور از تو در

  

  



 
     

 

  26گور  

_______  

  رفته ام اديز راههيب

   آبستنِ شكست ميها شهيهم

  .دهند يهمراهانم طعم انتقام م  و

  شده ام ديانتظار قرنها سف در

  ام يخاطرات مرجان و

  .غوطه ورند يخبر يب يآب ها در

  حواس يب يها فرصت

  حوصله مرده اند، يب يقدم ها در

  خاكستر زمان را و

    برد يبه آسمان م هيهد باد

   صبر راهنيندامت در پ تا

  .احساس را مالمت كند كودك

  



 

    

  وهن نهمهيساحل ا بر

  سقوطم در آغوش تو، مشتاق

   نفس نيآخر تا

  عشق باشد يبو

  تو يصدا و

  ام يخوان يم كه

  تيمالك ميتكرار م با

  .نامم در

  

  

  

   



 
     

 

  27گور  

____ 

 بود يزبانم مادر

 يپدر نميسرزم

 

 به زبان مادر نه

 , پدر نيدر زم نه

 ميمدفن آرزوها در

 را  مرگ

 غربت يلهجه  با

 گلوگاه تمدن در

 .سرودم

  



 

    

 28گور 

__ 

 جز باد و آتش نيقيبه 

 . ستيدر من ن يعنصر

 كشد يكه شعله م يانيطغ 

 يسرنوشت و

 .كه در زمان شناور است 

 نبسته ام يبر خاك شهير

 كه سوداگران  چرا

 انسان ميتقس به

 نيزم يها انيشر در

 كشند يخون م خط

 . نام مرز به

 ام به لمس آب شهيهرگز ر و

 نكرده وضو



 
     

 

 يكه تقدس آب حت چرا

 چرك رسوالن  يبو به

 است آغشته

  

   



 

    

  29گور 

______  

   !ناز كن

   .توست ونيجهان مد

  يانجماد و خستگ در

   و مطمئن افراشته، مغرور 

  يتوفان گذشته ا يخط تشنه  از

   !كن ناز

   .توست ونيمد عشق

   برد يكه رشك م يوقت

  هم،  نهييآ

   زمستان يشبها ي چهيباز

   ،يشو ينم

  كارگاه رنج در

   .و  دستت خداست يباف يم ديام



 
     

 

   !ناز كن 

   !كن ناز

  .توست ونيكه نام انسان مد 

  

  

   



 

    

  30گور 

_____ 

 آسفالت 

 خورد يكارگران جر م ادياز فر

  »لياسماع«هنوز   و

 . جهِل تحجر است يِقربان

 كنند يجهان درد م كارگران

 مكتوم برف اريش دراتحاد  و

 . مهلك استبداد است گلاب

 شهر پستان

 سوزد يجنبش و خشم م از

 شيشهوت زا و

 .ستيجار ابانيخ يكشاله ها در

 بزرگ  كتاتوريد

 چپ يپا ريز



 
     

 

  يمارش آزاد و

 فقر پوريش در

 ملت را كيآخر  يها خرناس

 . كند يم آشفته

 توفان نيا وارثان

 انسانند يفردا انيبان

 .گذر از چپاول و مرگ در

 كوچك يبهار در گلدان ها و

 جوانه هاست نيتمر

 .مكتب عشق در

  

   



 

    

  31گور  

 ــــــــــــــ

 نام بد قواره ام را

 .قرن ها دميتراش يم

 بودم زيشب آبستن گر كي

 وطن، از سقوط از

 .از تن و

 تركان  يساحل مرمره خرابه ها در

 آتش خشم روشن بود از

 در آب يقيقا و

 . زيباد لبر از

 صبح تا ميديكش لنگر

 گنگ را يآسمان شفق كه

 .كرد يابرها ق در

 قلب تمدن 



 
     

 

 انفجار من در عبور از

 بود، مكدر

 ديچرخ يها در صبر م ساعت

 باران و شبنمخواب از   گلدان و

 .نبود پريده

 تب داشت ، خاك

 داد يمرگ م يبو زمان

 نيتا او نيف  از

 نام وطن به

 .نينام د به

 بلوغ ياز قحط زيدر تبر ونجهي 

 خورد يمشروطه م 

 نو يخنجر مرگ با دسته ا و

 نو يدار و دسته  با

 عربده بود  به



 

    

 .انقالب دانيم در

  نيتر از غمگ جمعه

 بار به راه انداختم كوله

 هنيم ياز خرناس ها وهنوز

 .خوابم يو ب جيگ

  

   



 
     

 

 32گور  

  ـــــــــــــــــــــ

  شك يكوچه  نيباز رخت زن و ا

  صبح بريخ نيبخت من و ا باز

   خواب ديزا يكه نم يتخت باز

  يصبر يعقربه ها، ب قمر

  پاشند يدر حوصله ام م زهر

  فارغ شدن از كودك غم درد

  .ييدر شهوت رستَمزا باز

  در كوچ نمينش يم

  .تهران تا دور پوچِ

  آتش رفتن در باد يسرخ

  در چشم يجيرنگ خل يتلخ

  راه لجوج نيبرد ا يم بادبان

  شب خيخورم باز به كوه  يم



 

    

  من اند ماريو خاطره ب رفتن

  حادثه  و بنگ عبور تركش

   دست ديسا يو م ديآ يم شيپ

  .كه مرا در خود كشت يروز نهيد

  دشمن من نيتر زيتجه هيگر

  .به قضاوت تا صبح ندينش يم

 

  



 
     

 

  33گور  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  قدم بزنم يكم ديباز با
  به من بزنم يسر ديبا باز

   سنديدوباره ام خ يچشمها

  تو را به هم بزنم ديبا باز

  حسرت ها شهيهم ي تخته

  ستييكه تخت تنها يا نهيس

  وقت اوهام و من در گور باز

  رنديم يكه در تو م يخاطرات

  و رنگ عبور گاريس طعم

  من در ارتش دود انقراض

  من به ضرب غرور كشتن

  تكرار يو دوباره  انفجار

  گريد يهم ستاره ا باز

   ديو ترد ياهيهم س باز



 

    

  .رديم ينفر به شوق گور م كي

 

  



 
     

 

  34گور  

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 متعصب  در من  يداعش انتحار

 شرف وقوع است در

 بر گلو  نيوتيگ

 در گرده ام فيگاو آهن تكل و

 شيدشوار شب در پ راه

 .از چراغ يسر خال پشت

 چرخد، يم سال

 گندد يم ماه

 ام انهيهمچنان در بهت تلخ م من

  ريست ناگز يستگاهيا يريپ و

 ست يبيمن فقدان عج در

 تو  از

 .موجه انتحار تنها



 

    

  35گور  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ملت كر كيدر سرم جنبش 
 در افق وحشت و باز چشمها

 .انگشت گرفتار منند يهر شاخه  خون

 شيپر ستيكه دگر ن يزلف ريگ

 ستيكه به دستم جار يمرگ خط

 ام ختهياز الوار فرو ر "من" زديگر يم

 كه منم ييجبران خطا باز

 كشدار يكشد خنجر تكرار به بغض يم

 تنم تار از امروز به فردا پل ِ خواب يم

 ودكا شده ام، رنگ

 و مرگ ادميحسرت فر 

 كردند دميكه از اندوه اس ييها نعره

 كه به قتل شعرند ييها ضجه

 نوشم يم يغزل نمينش يم



 
     

 

  رديگ يام م هيو قاف يمثنو آروغ

 پرد پلك صدا در سرداب يم

  ابانيفشارم به خ يم

 و باز  يدلتنگ تنِ

 باران و هوس ريز

 ييمن و تنها يرگبار قدمها ريز

 تابد يكه به من م يچراغ هر

 ابد تا تكرار از

 پستان شب است يو تشنه  هرزه

 حسرت در رگ ي شهيزنم ش يم

 همه در طعم بلوغ ابيغ از

 عقرب، ثمر آتش و دود شين

 از خفقان يخستگ

 .تا افسوس 

 .افسوس

  .افسوس

 



 

    

  36گور  

_____________ 

 باز با آتش و خشم

 برف ها را

 . از تن ميزدا يم

 اليزنم از شهر خ يقدم م و

 تو  يانسان يحصار بت ممنوعه  تا

 تو آرام و صبور و

 كه منم يبرف كريبر پ رهيخ

 يخند يدهان م يدر  ها دست

 ييگو يافسوس به من م وبه

 يول ستيسرد فصل

 را فردا استوا

 در راه است، يانقالب

 .تا صبح ديبا صبر



 
     

 

 

 دانم يم يول من

 زمستان كه به جان افتاده نيا

 ستين هانيچرخش  در ك حاصل

 .زمستان به تب ما بسته است نيا

 چسب توام خيكه  من

 يدان يتو هم م و

 ديدرون با از

 ها را افروخت شعله

 اگر روزن امكانت بود آه

 .اگر فرصت جبرانم بود آه

  ...اگر آه

  

   



 

    

  37گور  

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 تو  ي نهياز س

 نياو واريد ي نهيس تا

 دهد يباروت و خون م طعم

 من  يسرت بر شانه ها و

 اعدام است كي يخستگ

  رياز انقالب كب بعد

 تو  يها چشم

 شب اهيس يگونه  يرو بر

 اهكليتر از جنگل س سيخ

 تاج يب يباز رانِيما ح و

** 

 ميرفت فرو

 در تو من



 
     

 

 .من يِرانيتو در و و

 دود  يتهران تا  بو از

 دور يكوچ تا  بو از

 بدرود يما تا  بو از

 دربند دود تهران

 دربند دور كوچ

 ما دربند بدرود و

 عشق يبود تابو نيا

 پدر يقرن بمب ها در

 مادر يها بمب

 .پدر و مادر يب يها بمب

  

   



 

    

  38گور  

  ــــــــــــــــــــ

  ميشده ا ايدن يما در آغوش هم آواره 

  مياز فاصله ها،  غرق تمنا شده ا خسته

  كه مدام آوار است يبه فصل دهيچرخ سال

  است واريپنجره ها  د يهمه   نيهمنش

  شيدر پ يسوزد و راه يدر حادثه م باغ

  شيو عابر در خو ييتنها يدر شعله  شهر

  ميو كتمان شده ا يدو مشغول فراموش هر

  ميفاحشه مهمان شده ا نيا يسر سفره  بر

  ميرقص يبغل خاطره در حجم زمان م كي

   ميجنگ يم مانييبه شب با تب تنها شب

  به اتاق ابانيو خ ابانيها را به خ كوچه

  معركه از فرط نفاق نيكُشد فرصت ا يم

  لخت يدر وهم درختان خزان خورده  خاك

  كشد اندوه به  الوار زمخت يتبر م با



 
     

 

  39گور  

 ــــــــــــــ

 دردم يسنگواره 

 سدوم يسو صورتم

 شياز خو زيگر در

 .بر دست يخرمهره ا و

 كشد  يلوط در من شعله م زن

 تا صبح نيهر پلك سنگ انيم

 شده ام يغمبريهمخواب پ قرنها

 به زا  پا

 هر روز  كه

 تازه است ياندوه آبستن

 هر صبح از بسترم  و

 .ديرو يم تمرد

 در من يا "والعه"بار  هر



 

    

 سفر نيشود       به مرور ا يسنگ م 

 مقصد را هرگزها و

 .برند يتاراج م به

 شماتت لوط ها كبود

 تسلسل تبلور من  و

 .ظهور ناممكن پابرجاست تا

 ستين يمن كس در

 .بازگشت از تو در

  يخال جهان

 در من ييتنها يانعكاس صدا و

 توست ادگاري

 .سميمكتب مرموز رئال از

 ستيمن زخم در

 حضور تو در دورها از

 ما را  كنميدوره م و



 
     

 

 .شب پس از تسلط مرگ هر

 بارد يم سكوت

 ستيما جار كريبر پ ييتنها و

 ها همچنان دواژهيكل و

  خوردند يخاك م چيه در

  

   



 

    

  40گور  

______ 

 ام دهيد اديز واريد

 اما

 نيتر از برل مرگ

   رانيتر از ا رياس

 ميندبه تر از اورشل  و

 آغوش توست؛ واريد

 . ممنوع، مقدس قاتل،

 

 يا دهيكه بر من كش  يا گستره

 و مرگ توام است تيامن

 .اسارت مداوم و

 

 جهان است يدروازه  بازوانت



 
     

 

 در هر عبور كه

  خيتار فاتحان

 .كشند يسپر بر خاك م فروتنانه

 فتح من رقيب و

 توست يشاد

 يبوسه ا كيبار كه شل هر

 در خاكت را تجاوز

 .كند يم هيتوج

  

   



 

    

  41گور 

 ــــــــــــــ

 نسانيانسان ، ا يشده غمنامه  رانينام ا

 است ز راه تهران انيخون در جر خط

 !ينمانده ، مدد چيجوانان وطن ه از

 و نگران ميمنتظر نيصف مرگ چن در

 ما منتظر است يچاك به قربان چن،يچ در

 همسان يمرگ ي غهيدگر و ت ياميپ با

 ما خندان است يچهره  يول ميبه دار سر

 سرداران نيكه شود نوبت ا يديام به

 يانسان يزندان شده دانشكده  كنج

 رانيپادگان و خفقان است تمام ا 

 كه در اندوه دالر و نفت است ياقتصاد

 انيزمان خون مصدق بخورد از شر هر

 است ريمذهب گ ي شهيكه در ب ريپ ي گربه

  انيپا يب يحادثه  نياز ا زديبرخ كاش



 
     

 

  42گور  

 ــــــــــــــ

 خواستم نوازشت كنم

 قلم شده بود يآزاد يدستم برا

 دوستت بدارم خواستم

 . عالجش عشق نبود يگرسنگ

 ببوسمت خواستم

 .مشترك كبود شده بود اديدر فر لبانم

  متيببو خواستم

 مكرر از غبارِ استبداد شدم يها سرفه

 

 خواستمت اما، يم

 داد يم نياو نينفر يبو آغوشم

 بود نيمز "زباله"و  "خاشاك"به  ابانيخ و

 



 

    

 تو لبخند بود جهان

 جهان من تب داشت اما

 مرتب داشت يا جهيسرگ

 .خواست يخاك همچنان خون م و

 

  ييجدا

 سر انگشتان ما گل انداخت در

 .زمستان بود يوقت

 مستان بود ينوبت نعره  يوقت

 در باغ  يمترسك و

 .پخت يم يكالغ و قنار كباب

 

   

  



 
     

 

  43گور  

 ــــــــــــــ

 در دست  يبا انار

 پا انداخته بود يرو پا

 نيغمگ يكول

 و با اعتماد مغرور

 را انتيسرخ خ يها دانه

 تنش له كرد  يها اريش در

 پا خاست بهشرم  يب

 روز وشب گذشت  از

 خنده را نيآخر و

 فقر ياليخ يگوش ب در

  .كرد كيشل

 

   



 

    

  44گور  

_____  

  ام ييدر اتاق تنها ستيچند

  مشغولم يعيمرگ طب به

  رميم يم ياز تخت خواب و

  يزندگ نيبه تمر كه

  باهزار سنگ قبِر سرگردان 

   .بافته ام ايرو

  بارگاه امن ماست نجايا

   تو اليخ

  كه منم يخداوند و

  مخلوق،  يب

   ن،يكاب يب

  .يبادافراه حت يب و

  در تمردم هنوز



 
     

 

  كه بر من گذشت يتطاول از

  خانه ام،  در

   ام؛ ياجاره ا وطن

  كه هر صبح آنجا

  كنند،  يبه خون وضو م انيخدا

  حقارت ينماز را در صف ها و

   نان شب يبرا

  .خوانند يم شكسته

  خشم يها مناره

  شوند يم سبز چارراه وحشت در

  كنبد ها يطال از فقط ديخورش و

  .منعكس است انيدندان حاج و

  در زندان و

  روز شبانه

  فروشند يم گوشت



 

    

  دار يپا يسالخ يبرا

  .ناباورند كه به مرگ خود يزندگان از

  من حيهنوز ترج و

  ست ييدر هوا تنفس

  به تو آغشته است كه

  اگر خاكش يحت

  كوب اسب ناپلئون باشد سم

  . تلريافگنده سم ه اي

  باك غربت را چه

  تو و من باشم اگر

  را يهر روز آزاد كه

  .ميريبم يمانيس ياتاق ها در

 

   



 
     

 

  45گور  

_______ 

 يياهل كجا

 ات شده ام ياهل نسانيا كه

 زادگاه توست ارهيس كدام

 باغ بلور تنت كه

 شرم، يها وهيم

 لبخندت  و

 ترك خورده را انار

 !كند يم خجل

 راهنتيباد در پ رقص

 هزار ساله است رياس

 .يلذت آزاد در

 آغوشت 

 بخشش است ي بهانه



 

    

 فاصله ها  و

 استيدن تمرّد

  .ساز دلكوك  نيبرابر  ا در

   



 
     

 

  46گور  

____________ 

 قاطر نزّا نيا ستيعمر

 چرخد  يم يمن گرد سنگ در

 دهد يبه كف نم ينان  ابشيآس كه

 نجابت مادر نه

 نه عظمت پدر و

 گردش مداوم زمان از

 .نجاتم ندادند كي چيه

   اكنون

 چشمم شيپ يطعمه ا يب

 دنده ها يناله  يصدا و

 ند،يسا يم كه

 تكرار را به عادت يسمفون

 روزشمارم



 

    

 .يزندگ يچرخه  در

  تيچندس نهمهيا با

 چشم مشغولم دنيچ به

 درختان جهان از

 كنم يرا بغل م روزيد

 در من است فردا

 تفاهم يدلتا نيا و

  ريانكار ناپذ چه

 يمن و خوشبخت بر

  .گشوده اند آغوش

  

   



 
     

 

  47گور  

 ــــــــــــــ

 چشمانت 

 بم بود يخرما

 .مرداد اشك و

 لبخندت و

 از شرم   يكوه يدامنه  بر

 .بود دهيماس

 يشاعر بود يكم كاش

 ياندك ميشعرها تا

 ديچك يزبان تو م از

  كاش

 عاقل بودم يكم كاش

 از انعكاس تو در خود و

 .دميهراس يم



 

    

 

    

  48گور  

__________ 

 فرناز  _به دختر صلح  ميتقد                

 ه؟يفرق فشنگ با گلوله  چ:  فرناز

 .مثل ماچ و بوسه است قايفرقش دق:  ساسان

 كُشه؟ يفشنگ با احساس تر م يعني:  فرناز

 بودم نيدر برزخ ا سالها

  ا؛يآ كه

 آنكه با فشنگ سر و كار دارد،  

 بندد يرا به توپ م يتيآنكس كه جمع از

 آنكه رودررو بدون

 در مگسك چشم

 را احساس كند، هدف

 است؟ كتريانسان نزد به

 مطلق يمرز يامروز در ب اما



 
     

 

 تحجر يفرار از حصار تو در تو در

 معتقدم سخت

 كند يقلم را قلم م آنكه

  .بد نسل تر  است مايروشيه از

   



 

    

  49گور  

_________  

  

   چشمانت

  .بهشت يدروازه  

  لبانت

  .هفت ساله شراب

  تنت و

  .سرخ اقوتي قصر

  به غلط يعمر

  .ميافالطون خورده ا بيفر

   ييتو عشق

  .شود يكه غرق بوسه م يكريپ در

    



 
     

 

  50گور  

______ 

 . ام رانهيو

 نيا جز

 شود يم فيچگونه توص 

 كه در من يمرد

 انشيطغ ي شعله

 ؟!كشد يم زبانه

 كه دست شسته ام ستيزمان ريد

 آورانش اميآسمان و پ از

 سالهاست واعظانِ الغر فكر و

 مرگم را ي كمانچه

 دستگاه ترور در

 .كرده اند چاق

 



 

    

 روزها  نيا

 شده ام  يشرافت مرد رانيح

  د،يشياند يدر مارن م يوانگيبه د كه

 . بود تيپر از هدا وضربانش

 

 تر از مصمم تلريه

 شيام به قتل خو آماده

 تهاجم انسان  در

  .فتح صبح به

   



 
     

 

  51گور  

 ــــــــــــــ

 يليعبور موقت تحم نيآه از ا

 .ستيكه از آن من ن يجهان و

 چهلُم يآستانه  در

 ام را  مهين

 ام يكودك يفرفره ها يفاصله  در

 يباد يها نيجنگل تورب و

 گم كرده ام؛ كيبالت يايدر در

  ييدر ازدحام تنها سالهاست

 جنگل تمدن يسرما  از

  تياستخوان منجمد انسان تا

 يزخم هنيم يترانه ها با

 نيبد وطنِ غمگ نيا و

 .ام هيدر رقص و تجز يمرگ يمزار ب بر



 

    

 ست يبارم از آواز ته كوله

 زميناچار لبر نياز سرود غمگ و

 شعله ورم  شيانتقام خو در

  .ست يكه به مرگ منته نگونهيا

   



 
     

 

  52گور  

 ــــــــــــــ

 سر به در ميسا يم

 بسته وستهيپ در

 ستيمكرر در من شعله ا نيا تكرار

 اصطحكاك ، از

 . شيزا يب يخاكستر و

 امتداد رود تا كُنه در

 كند ياثر خاك سرد را  طلب م يب يعابر

 .از آهنگ فرجام قبل

 كه سكون جهان جميگ چنان

 ناممكن ستيا معجزه

 , اتميح يگيوار  در همسا خيمر

  يحسرت باشنده ا در

 .كند يدر من حضورش را سال شمار كه



 

    

   

  53گور  

 ــــــــــــــ

 تو يصدا

 خاك در شهوت باران است  يتشنه  يبو

 ام، يكوچه باغ كودك در

 .تكرار ي شهيكل يب

 كنم يم گوش

 بندم يم چشم

 تنم را دشت شوق  و

 .كشد يآغوش م به

 غروب   ي رمه

 ها  هيسا يرژه  و

 نيمخمل يخطوط نت ها در

 شوراند يلذت را م ي حماسه



 
     

 

  ريتن دهقان پ چون

 .خرمن صد ساله اش در

  بخوان

 كومه سالهاست نيا كه

 .موافق است يانتظار باد ها در

 سكوت،  نيسرزم در

 نر ها و ناله ها ينعره   اريد 

 ستيتو دشنه ا ليبد يب آواز

  .تحجر حسرت پرست نيفرق ا بر

  

  

   



 

    

  54گور  

 ــــــــــــــ

 كور يباد ، از قرنها ياز سالها

 جهان مشترك بودم با تو من

 !يدرد مزمن عموم يا

 گوشمان بود خيب تسيآشو

 الك قرمزت و

 . شد يبا خون انتقام ست نم 

 

 سميبا پرچم فمن يزن

 رفت يمن رژه م در

 درخت شدن را   و

 . بود نگران

 من گوچك شد جهان

  كوچكتر



 
     

 

 كوچكتر

 كتر كوچ

  .در اتمسفرت نفس بكشم تا

  

   



 

    

   55گور  

 ـــــــــــــــــــ

 ميستيما بد ن

 ميآمده ا يبد نيسرزم از

 ميكند گرسنه ا يتا چشم كار م و

 نان  ي گرسنه

 فكر ي گرسنه

 سكس ي گرسنه

 كار ي گرسنه

 .حتا

  مانيتتمه ها از

 يپدر يخانه  در

 نامشان و خواب شبشان را شرفشان،

 .دزدند يم

 يخند يشوم، م يم تلخ



 
     

 

 .تركد يبغضم م و

 شوم هر لحظه يم مرگ

 .يزندگ يبرا 

 

 ما ، سرنوشت ما سرِ

 تر از قهوه ات شده يا قهوه

 .تو همچنان  نگران طعم قهوه ات و

 يزندگ ستين چهيباز

 ندارد، تكرار

 .ما يبرا الاقل

 و من يشتنيخو زيلبر

 .لب دوز وطن 

 ستيشرافت جل پاره ن 

 .عورتم را بپوشاند كه

 درز گندم ي افسانه



 

    

 تو در چپاول بود  سالح

 من  خيتار از

  .و قرنها قرنها

  



 
     

 

  56گور  

  ــــــــــــــ

  امروز غمبرانِيپ

  انزال و شهوتند ، دلواپس

  .كارگاه مكر در

و ن اقيرا بگذار در كوزه ات رف كادي  

  ام يرشد يها هيآ من

   .ستيبهشت ن نجايا

  من فقط به جهان بدون مرز با

  جهان فقر يمن به سوم و حت با

  سر به دارها يبه سلسله  ديشا

   توان زد و يتلخ م لبخند

  ، خسته ، خسته تر خسته

  از مرگ قصه گفت 

  .ديرس يبه آزادگ و



 

    

  57گور  

 ــــــــــــــ

   !من يرياث نيسرزم يا

  مرد يدر من خواه عاقبت

  بزرگم يآرزوها چون

   .معشوقه ام و

  است ديتبع يچاشن در من ديع تب

  ِ ممكن ها، ديبع و

  مكتب  جهاد از

   .معابد كفر و رمزو يمقتدا از

  م،يباز يهمچنان م

  پردازم يم، بازم يم

  ...باز هم و

  



 
     

 

58گور     

 ــــــــــــــ

 ام ييبر تخت تنها دهيلم
 واريدر د يبغض كهنه ا يب

 التماس در گلو يقاب شكسته  يب

 نيتن پوش نفر يب

 نيو زم نيسرزم يب

 دور يخاطرات از، كور يبا اجاق

 اكنون  مينجايا

 انيكشاكش كور عص در

 كمرگاه كوه بهت و

 ، شياستوار خو يبنديبر پا تا

 و شك رها شوم مانيوسواس ا از

  ستيشب جار ليس

 تنها او كه با خود دشمن است و

 .كشد  يجهان را م جور

    



 

    

  59گور  

 ــــــــــــــ

 گذرد ياز خواب ما م سالها

 غار  رونيب يهمچنان سگ و

 سر يب يفتنه  نيا يسرما در

 .كشد يم زوزه

 قبل  سالها

 جنون ابانيخ در

 خانه ها را  يروسپ

 ما بستند  يدرمان عاشق يبرا

 .نماز يصف ها يكافه ها را برا و

 . شصت ي دهه

 .پست ي دهه

  نيغمگ يدلقك ها ما

 ميمذهب بزرگ شد ركيس در



 
     

 

 ميتر شد بزرگ

 مينان را رقم زد يطوالن يصف ها و

 نفت  يب يها تيو پ ريپن يب يكارد ها با

 هجوم بردبم، تيبه مدارس در پ جانيبا ه 

 .ميباخت 

 سكس و سنگك را يروز سنگرها هر

 پشت خطوط فقر تا

 .مينبرد حسرت مغلوبه شد در

 شصت ي دهه

 انگشت شصت  ي دهه

 . ماتحت تحجر به

 پل معلق تمدن  

 .رود تمرد شكست بر

 جشن سالگرد زمستان 

 بهار بود در



 

    

 ديترس ياز مرگ نم يكس و

 ست يبيموجب عج مرگ

 ،ملت كي مرگ

 .ست يالعالج و شگفت  يماريب

 كشند يهنوز چخماق م و

 ها شصت

 منقبض يها قهيشق بر

 داريمواضع پا بر

 .سرِ دار در

 شصت ي دهه

 پست ي دهه

  .سرپرست يب قرن

 

   



 
     

 

  60گور  

_____ 

 ينور تو

 .يتو منشور!   نه

 من يبر آستانه  ستادهيا

 .نور ريتكث به

 را من زاده ام تو

 تلخ يخود ، در خود، در شب از

 .در جنگ با سقوط و

 قرار انتظار يخنجر ب بر

 يرا حنجر شد ادميفر

 نبندم به سكوت، ينا تا

 .اسيندوزم به  لب

 صدا باشم شور

 .شورش ترس در



 

    

 تيغمبريپ مبعوث

 بود گسستنم

 شب، از شراب از

 .خواب يسودا و

 يرا بال شد پروازم

 .غربتم را تاب و

 ميبود يكيدو  هر كه چندان

 .هجرت تن  در

 ميافتيبوسه  سيتند

 عشق سيتقد در

 شد انيعر وكالم

  زيعز يسه شنبه ها در

 . شهيامتداد هم تا

 وطن يها چكيخاكستر پ در

 تيبر تار مو پنجه



 
     

 

 ند،يآفر يم حسرت

 انسان راثيم تيصدا و

  ..تكامل است يهزاره ها در

 

   



 

    

  61گور  

 ـــــــــــــــ

 دارم يآغوشم را بر م

  .خاطرات پرزاز   تكانم ياش را م ييتنها

 نخ نما يبه دردها ميسا يم دست

 يمواز يجهانها تيدر ابد و

 .شوم يگم م 

 قرن منطق نيا در صادقانه چه

 را طالبم حضورت

  .انسيدر انتظار سوش يمومن چون

  

  

  

  

  



 
     

 

  

  

 


