


بازشروعیردمننعرهمیزند

اقسمقرهداغی





این مجموعه به تندیس بزرگ شرافت و قلب تپنده ی یک انسان به معنی واقعی ، دوست ارزشمند  سودابه کامران

تقدیم می شود 



قره داغی، قاسم، 1361- * سرشناسه:  
باز شروعی در من نعره می زند/ نویسنده   قاسم قره داغی. * عنوان و نام پدیدآور: 

تهران: نشر نهر، 1395 * مشخصات نشر:  
84 ص؛ 14/5 × 21/5 س م. * مشخصات ظاهری:  

95000 ریال، 978-600-7421-10-9 * شابک:   
شعر فارسی _ قرن 14    : * موضوع 

20th century – Persian Poetry    : * موضوع 
PIR 8357 /1395 2ب9164ر * رده بندی کنگره:  

1/62 فا 8 * رده بندی دیویی:  

* عنوان: باز شروعی در من نعره می زند
* مؤلف: قاسم قره داغی

* نشر: نهر
*به کوشش سودابه کامران

* طرح و اجرای جلد: قاسم قره داغی
* ویراستاری رسم الخط: فاطمه علیجانی

* شمارگان: 50- تعداد محدود )نشر به شکل فایل پی دی اف(
* تاریخ انتشار: 1395

* نوبت چاپ: اول
* شابک: 978-600-7421-10-9

* تعداد صفحات: 84 صفحه 
* قیمت:  9500 تومان

کلیه حقوق این اثر متعلق به مؤلف می باشد و هرگونه استفاده از 
این کتاب )کپی، تکثیر، استفاده در کارگاه های آموزشی( بدون اجازه مؤلف 

پیگرد قانونی دارد.

آدرس ناشر و پخش: 
تهران- میدان توحید- خیابان ستارخان- کوچه محمدی- پالک 21 تلفن 66900181

در صورت تغییر آدرس با این شماره همراه تماس بگیرید: 0912-1724397

www.guspoem.wordpress.comآدرس اینترنتی کتاب:  



مقدمه

روز و روزگاری بـود رنگـی و ملـون بـا انسـان هایی بدین سـان جامـه بـر تـن کـه حتی 
فرهیختگانـش را مشـغله ای نبـود جـز لودگـی و بـازی. در این آشـفته بازار کـه تناقضی 
فاحـش وجـود داشـت بیـن رنـگ و گـرد حاصـل از خمودگـی، یک بـار دیگـر حـس 
منجی گـری راه نجاتـی شـد بـر مغروقی که گمـان اقتدارش در دنیای شـور )مشـورت( 
از او ناجـی ای سـاخته بـود در تفکراتـش. غافـل از اینکـه در دنیـای مـرام و معرفت هم 
ُخلف هایـی بسـان قوانیـن فیزیـک و ریاضـی وجـود دارد کـه بـه ظرافـت، جایگاه ها را 
تعویـض می کنـد. پـس ایـن رهاننـده، پلـکان عبـوری شـد از ندانسـته ها و نخوانده ها و 
ندیده هـا؛ و ایـن فـرو رفتـه، متکـی بـر این دسـتوار، پله هـا را یک بـه یک بـاال رفت تا 
بدان جـا کـه توانـی بـرای بازگفتـن یافـت و مجالی بـرای همفکـری و رایزنی. همیشـه 
رسـم بـر ایـن بـود کـه خالـق اثـر خـود دیباچـه ای بـر آفریـده اش نـگارش کند امـا بر 
اسـاس همـان قوانیـن عکـس موجـود در جهـان، ایـن تـازه دانش آموختـه در محضـر 
مؤلـف خواسـت تـا آموخته هایـش را در قالـب یـک چنـد خطـی کوتـاه بـه دو نشـان 
از چلـه ی کمـان ذهـن رهـا کنـد. هـم بـه رسـم وجـود یـک مقدمـه و معرفی یـک اثر، 
اثـری کـه خـط به خطـش را مؤلـف با جانـش زیسـته و لمس کـرده و مروری سـت بر 
خاطراتـی کـه شـاید تجربه ی هیچ طعم و مزه ی از پیش تعیین شـده ای نیسـت و بایسـته 
و شایسته سـت کـه نامـی نـو بـر ایـن فرآینـد گذاشـته شـود. خلقی کـه سراسـر هویت 
اسـت و شناسـه. مایـه مباهـات مـن اسـت که قسـمت بسـیار کوتاهـی از ایـن لحظات 
ثبت شـده را حضـور داشـتم؛ و هـم بـه رسـم سـپاس و قدردانـی از نویسـنده و شـاعر 
نازنیـِن اثـر که گشـاده دسـت، هر آنچه عشـق و مهـر در وجودشـان به ودیعه بـود را با 
خواننـدگان بـه اشـتراک گذاشـتند؛ و در نهایت خرسـندم کـه این مجال را بـه من دادند 

تـا افتخـار نوشـتن مقدمـه ای را به جای ایشـان داشـته باشـم.

سودابه کامران
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دختری در شب شناور بود
و مردی در خونابه ی صبح

نفس های کش دار و مسلول می کشید.
شب فروریخت

آسمان به سکسکه افتاد
اناری از بغض دیروز ترک خورد

و من در میان
شب و خونابه ی صبح زاده شدم
به دیرگاه خاطره ی مردگان بودم

در تنهایی جزیره ی شعر.
و شب در لنگرگاه من پهلو گرفته بود

سال ها در من جاری بود
و پنجره ای بسته

در سلول های تنهایی ام
با زنگاری در جدار کهنه ی خویش

در جدال و ستیز بود
ناگاه چون گاو نر در هیجان بلوغ

شروعی در من نعره زد
و پنجه ی شکست سکوت

بر حنجره ام کشید
ایستادم

و فریاد برآوردم
من!

فرزند خون و شب
باید تن فروشویم
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و از شجره ی نارس اجداد خویش
پیوند بگسلم

اکنون 
که پیغمبر خود مبعوثم

در شریعت دستان زایشگر روز
و پرده ی شب را با دستان خود

به خلق روز دریده ام
و زایشی دیگر را آبستنم

از مادری روزچهر
و پدری رودسان

چنین بود سرنوشت من
مردی که  شب زاد،
ولی در روز زیست.
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پریشان ماه می گرید به حال خفتگان امشب
شبی که اشک می بارد به بزم دیدگان امشب

شب سرد سیه پوشان فراق تلخ می نوشان
امشب زمان  تقدیر  به  قلندر خواب می ماند 

به بغض ناله های من سرود مرگ می پیچد
که این شاید کند تسکین، غم دل مردگان امشب

کبوترهای عاشق را که مست از ساز باران اند
امشب پروازشان  پر  دارد  مرگ زا  طنین 

به ناقوس کلیسایی که شب را سردتر سازد
صدایی تازه می غرد که او رفت از میان امشب

مرا پاییز و بی برگی که بر هر کس غمی آرد
کمین افکنده در پایم به بازی در میان امشب

آمد فرود  قلبم  بر  که  ناجی  آن  گرم  وجود 
درخشان از صفای دل رود در آسمان امشب

ساقی دل  شد  فروزان  او  نگاه  خورشید  به 
که از می های پی در پی بسوزد استخوان امشب

نو بهاری  امید  به  فراموشم  را  خود  غم 
که خضرایی دگر روید از این فکر و گمان امشب

تب دارم و  دل مجروح  تسکین شقایق ها  به 
امشب آوازه خوان  شده  می خواند،  شاد  سرودی 
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چنین شعری سرودم من به گوش قلب یک عاشق
که بعد از مرگ دلدارم سرود غم مخوان امشب

نمی جوید یاری  مرا  بی جامم  جان بخش  دگر 
که جان تازه ای بخشم به یار مهربان امشب

به روی کاغذ بی جان که هر دم جان به او بخشم
کشیدم من به دست خود خطوطی بی نشان امشب

قلم در دست من یک دم صدای سوز بر سر داد
امشب آشیان  کرد  او  در  من  ناله های  فغان 

به هر خطی پری رویی گمارد این قلم هر دم
به موج این پری رویان نهادم قمریان امشب

پدر گوید که من َمرَدم نباید گریه سر دارم
به حرف او دگر مردی ندیدم در جهان امشب

پنهان غصه ها  قلبم  به  خشکیده  نای  دستم  به 
امشب آن  زیر  نوشتم  را  وجودم  سرآغاز 

هزار و سیصد و شصتم، شب سرد زمستانی
همان شب گوییا کرده سقوط از بیکران امشب

به مرگی سخت اجباری که شکرش را به جا آرم
چنین پیدا شد آن شب هم که گشته داستان امشب

جدایی ها هنگام  به  هر دم  کنم  حاصل  سکوت 
امشب خزان  آغوش  در  بینم  دیگری  بهار 
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شده ام عریان  خویشتن  از  من  که  بگشا  دیده 
شده ام قربان  تو  مقصود  به  و  کوه  کنده ام 

پراکنده و من تو  خط و خودکار چو موی 
شده ام پریشان  شعر  ادب  مضامین  در 

رفت ایمانم  تو  روی  بت  تمنای  بر 
شده ام مسلمان  تو  چشم  به  لیک  کافرم 

دگرم دین  به  که  یا  شده ام  ترسا  تو  با 
شده ام گبران  مسلک  در  تو  عشق  زآتش 

نَفَسم و  حی  به  آرام  خویشتن  در  چه  گر 
لیــک در خـود به یقـین هر چه تــویی، آن شـده ام

محال عریان  تن  تو  و  تو  افسوس  در  من 
شده ام انسان  اُسوه ی  تو ام  راه  سالک 

می رقصد    من  پی  از  به دست  جام  مولوی 
شمس در شمس چنین صوفی رقصان شده ام

فرار حال  در  وامانده ی  کودک  یک  مثل 
می گریزم به تو از خویش که جنبان شده ام

تعمیدم این  بازیچه ی  که  انگار  ولی  عشقم  پیر 
که در این سلسله هم صحبت صنعان شده ام

رنجیدم شدم،  خویش  در  تو  قهر  از  هر دم 
شده ام پشیمان  و  بسیار  تو  کوی  از  رفتم 

بس را  ما  همین  بشاش،  دل  و  حال خوب 
شده ام ایمان  تارک  من،  تو  آیین  از  غیر 
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هفت بیت

 بــاز ایــن دیــو بی قراری هــا، می کشــد دســت غــم بــه شــانه ی مــن
 قصه هــای تلــخ ایــن جدایــی مــا، می شــود شــعر عاشــقانه ی مــن
قایــق خاطــرات و حســرت ها مــرا در شــط،   بــاز می بــرد 
ــن ــه ی م ــک عشــق در کران ــدد، نعــش ی ــان غــروب می گن  در می
زده انــد قــدم  ســکوتم  در  ناگفتــه،  شــعر  تِرا بایــت   یــک 
مــن جوانــه ی  ســاقْش  پیــچ  ممنوعــه،  دار  بــه   می کشــد 
تنهایــی و  شــراب  جــام  بــاز  خیامــم،  ایســتگاه   پشــت 
 هم صــدای پــای ســهراب اســت، راز گل هــای خانــه ی مــن
تنهایــی، در خیالــم نشــاط دریاهاســت تنــگ  بــه   ماهــی ام 
 غــرق ِدر هــم بــه اوج پروازنــد، شــعر نیمــا، فســانه ی مــن
بــا ســپیدی شــعرش آمــد، شــاملو  فــرود  میــان شــب   از 
مــن شــبانه ی  شــد  آیــدا  خــوردم،  قســم  دریــا  بــه   مــن 
 در گریــز شــعر تنهایــی، بــوی کافــور و خســتگی از مــرگ
ــن ــه ی م ــر تران ــت، روی دفت ــم دس ــق جان ــه عم ــی ب  می کش
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عاشق:

 منــم محکــوم یــک عشــق و تویــی مأمــور زندانــی
 تــو را مــن یــاد مــی دارم بــه وقــت شــور و عشــق خــود
ــو ـّـا ت ــم امــ ــو را می جوی ــورم ت ــرداب بی ن ــن س  در ای
ایــن شــهامت را از مــن تــو دادی  نبــود   دم گرمــم 
 بـــرای عشــق مــا شـــاید نـــداری میـــل چــــندانی
ــندانی ــو خـــ ــان ت ــم گری ــم، من ــه غمگین ــی ک ــی وقت  ول
ــدانی ــهر رنــــ ــه دور از ش ــن ب ــای م ــدا از غّصه ه  ج
دندانــی زخــم  بــا  بــودم جگــر  دم  بــه  دم   وگرنــه 

معشوق:
ــندانم ــحال و خـــــــ ــر خوش ــم اگ ــور زندان ــر مأم  اگ
مــن غّصه هــای  از  رهــا  تــو  جدایــی  مــن  از   نگــو 
 اگــر زندانیــت کــردم حصـــــار عشــق دورت بــود
ــن کارم ــکر ای ــردی ش ــردی نک ــم ک ــم گ ــق و رس  طری
 تــو را مــن دوســت مــی دارم غــم و دردِ تــو را دانــم
ــم ــو می دان ــن خــود را ت ــه م ــم ک ــر جان ــو ب ــم و دردِ ت  غ
ــم ــن جام ــظ ای ــدر حف ــه ان ــودم ک ــن ب ــق م ــار عش  حص
ــدانم ــل و وجـــــ ــر عق ــر ب ــدم نظ ــی ران ــن اندک ــی م  ول
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سکوت

 در ســکوتی خفتــه بــودم آشــیانم طعمــه ی تــاراج شــد
 آرزوهایــم بــه آنــی پیــش چشـــمم خرمنــی بــر باد شــد
ــت ــم شکس ــا دره ــِی آیینه ه ــم از ویران ــه ی ویران  خان
 آنکــه یــار بی ریــا پنـــداشتم، چــون دشــمن شــّداد شــد
 بــا بهــار عمــر مــن رویید نفــرت، کینــه و تــرس و فغان
 هــر کــه با مــن بود همــره، جام زهــر و ناله و فریاد شــد
 خنجــر و خــون ناله و شــک درمســیِر زندگی بــا دیگران
بــا نماهنگــی چــو دیریــن روزگارِ تلــخ مــن در یاد شــد
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تــو چــون ســردار ُرم بــودی و مــن ویرانه های فتح اســکندر
کــه داِغ تلــِخ تاریخــم کنــد نفریــن بــر ایــن افســانه ی داور
ســکوتم تلــخ، کامــم زهــر و هرگزهــا پــر از شــادی 
چنین مرگی ســزاوار کدامین خســته ی جنگ اســت در خاور
 شــبی کابــل، شــبی بغــداد و پــس تقســیم اســتانبول
ــاور ــن ب ــو نک ــا ت ــت ام ــوش اس ــن و خام ــر ام ــه ظاه ب
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شب نیلوفری

ــو ــان ش ــت مهم ــب نیلوفری ــرا در ش ــی گاه م  گاه و ب
نیــاز و  بــی رب  مؤمــن  مــن  ممنوعــه ی   ســیب 
 رخ نمــودی بــه مــن و ســخت شکســتی همه ابیــات غزل
ــت ــدارم باقی س ــرت دی ــن و حس ــت م ــام در دس  ج
مــردم ایــن  یــاد  بــه  نبردنــد  کــه  نیکــم   نــام 
 خــال لب هــای تــو در جنــگل جانــم جــا مانــد
تــو پریشــانی  قصــه  و  مــن  بد نــام   مــرد 
ــو ــحرگاهان ش ــا رب س ــت بی ــوت اس ــه م ــب ب  ش
شــو بی پایــان  عریانــی  و  جامــه  آن   برکــن 
ــو ــان ش ــله هم پیم ــرا سلس ــاش و م ــدرم ب ــاقی مقت  س
 پشــت ایــن پنجــره بنشــین و مــرا رشــک خــوش بتان شــو
 الاقــل بــاش و بــه خوش نامــی مــن امــکان شــو
ــو ــان ش ــه ی جان ــر از بادی ــفیر خب ــا و س ــرده بگش  پ
 بــاز ایــن هــم کنــم انــکار تــو دست افشــان شــو
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بارانــی روزهــای  ایــن  و   مــن 
 از کدامیـــن بهشـــت آمــــده ای
تاریــخ در  همیشــه  از   برتــر 
ــود  ــر ب ــه پ ــکوتم همیش ــن س  م
 ای رفیـــــــق آســــــیایی مـــن
بــرد را  مــا  جنــگ  کجــا   تــا 
 دل خوشــی حق ماســت پــس اکنون
ــن ــاق را برچیــ ــعله های نفــ  شــ
 بــاز بایــد جهــان خــود را ســاخت
ــم ــه بارانــ ــارم همیشــ ــن بهــ  م
 از ســکوت ســازها هراســم نیســت

ایــن ســکوت طوالنــی  مــن و 
ــی ــرخ کوبانـــ ــرود ســ  ای ســـ
می مانــی اوج  در  نهایــت   تــا 
ــانی ــزرگ انســـ ــای بـــ  دردهــ
 ای غـــــــرور و نمــــاد ربّانـــی
برهانــی و  اســاس  و   بی دلیــل 
 وقــت آن اســت ســر بجنبانــی
ایرانــی میــان عــرب، کــرد،   از 
 بی حضـــــور سلــــاح و خفتانــی
ــی ــأس و ویران ــخ و ی  در شــب تل
 ترســم از ســقوط و رســم خانخانی
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وداع

نــه تــو از پیلــه بــرون آمــده پروانــه شــدی
نــه مــن آرامــش بعــد از شــرر و طوفانــم

قصدمــان ســاختن قصــر در ایــن عالــم بــود
ــم ــک و ویران ــه ت ــن کلب ــوک در ای ــال مفل ح

ای بهــار همــه ی حســرت مــن، مهــر افزون
کــه مــن انــگار چــو لب هــای تــب ســمنانم

ــدی ــد و خندی ــد ش ــت کن ــن قدم گاه رفت
ــم ــت نظر می دان ــو را سس ــگار ت ــی ان گفت

رفتــی انــگار کــه عالــم همــه دنبــال تــو بود
ــم    ــب و دندان ــه ل ــم ُمهــر ســکوتی ب دوخت
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چه طلوعیست که با تلخی غربت به جدال و غوغاست!
بــاغ بی بــرگ در انــدوه و زمیــن، ســر بــه هواســت

می روم از غم و اندوه تو تا دور شوم از بت خویش
باز جاپای تو بر روی زمسـتان من و خاطره هاسـت

دیــروز هیجــان  ای  بخنــد  آرام  تنهایــی ام  بــه  تــو 
آبی هاســت فاصلــه ی  از  دورتــر  مــن  تنهایــی  فصــل 

آخــر غــروب  و  چمن هــا  و  دریــا  لــب  بوســه های 
ــه ی بغــض و شکســتت پیداســت ــن حادث ــر م ــاز در دفت ب

فصــل بارانــی مــن هجــرت بی وقــت نکــن، دورنشــو
خودخواهی هاســت عرصــه ی  و  مخمصــه  پــر  راه 

مــن ســفر کــردم و در راه شکســتم همــه  پل هــای را
ــت ــه ای از  تجربه هاس ــده و برک ــقی ش ــر مش ــن دفت ــن م ت



24
قاسمقرهداغی

حریف

ــم ــا متهمی ــه م ــم ک ــه نبردی ــه آیین ــک ب ش
مــا بــه تنهایــی یــک قلــب بســی معتقدیــم

ــا را می ســاخت ــم ثانیه ه ــی ه ــا از پ روزه
به ســقوط شــب و این حال و هــوا مرتبطیم

بودیم مهلک  صحنه ی  یک  هم بازی  که  ما 
اینــک امــا بــه ســکوت و خفقــان معتکفیــم

ســال ها از پس هم ســاخته ایــن قصر پریش
ــم ــام قدی ــا هــم شــده ای ــه ی م فخــر ویران

ــم ــاران بودی ــل به ــر فص ــو منتظ ــن و ت م
کاش می شد که کمی صبر به پا می کردیم
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پیشوای فصل ها بودی
و شکوه فاصله ها

و دوری تعریف تو بود
آبادی از تو نماد یافت
با سنگ های بر پشتت

و نسیم حضورت
دم مسیحای ممکن من بود

در چارچوب دری
که عبور تو را

به هنوز منتظرش میخ می کوفت
زمان فرمان ایست داد

و تو را
 پدر نام نهادند.
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تسلیم

در عمق جنگل چشمانت
جاده ایست

منتهی به آتشکده های نور
درست یک کیلومتر قبل از خواب.

این سمت شهر
جمهوریت احساساتم را

با کودتای چشمانت
متزلزل کرده ای

ای پارتیزان سلطنت تنهایی های من.!
از فتح قله هایت آمده ام

کوله انداخته
دستواره شکسته
ارسی بر دست

و هنوز تشنه ی کشف توأم
بر خیز و دروازه بگشا

و این لشکر فاتح را
با بارباروسایی دیگر

استقبال کن
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دیدی دلم آن روز بارانی
»هرگز نخواهم رفت« هم رفت!!

بی خود به سقف بی خیالی ها نچسبان
آن اعتماد کاذب نفس خیالت

فکر و خیالش جای دیگر پرسه می زد
محتاج دستانی برای خودکشی بود

چشمی که می خشکید هر ساعت به راهش
اکنون غریق بی نجات روز و شب هاست

از دامنش گل چیده بودی یک گلستان
پرپرشدن هایت ببین در زیر باران

ای آخرین فصل سکوت خستگی ها
آغوش سرد بی کسی هایت تو بگشا

من باور تلخ همیشه اعتمادم
یک آن نباید از خیالت می فتادم

این آخرین برگ درخت سادگی هاست
باغی که سیبش طعمه ی آغوش تنهاست
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سفر در پایان

مغلوب ترین شعر جهان را برایت آورده ام
از فراز کوه های تنهایی خویش

سکوت ترکانده ام از بغض
برای درد مشترکت

و فریادم را به گلوله بسته اند
اکنون

لورکا در من می خندد
و من قندیل شاخه ی سرمای مردادم.

اسید بی تفاوتی هادر صورتم تاول بسته
و انتظار روزهای خوب

با شایدها همسایه اند.
در آرامگاه ابدی شعر

مجال سخن در من بریده است
و هنوز در اندوه و ندامت خویش 

در سفرم
برای فراموشی غنچه ای که نجات را طلب می کرد

از گزند چکمه های شوم زمان
و من امید رهایی را

با شلیک یک »نِه « قاطع
بر دیواره ی سینه اش

میخکوب کردم.
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مصلوب قصه ی تنهایی ام هنوز
یاَزنده ی گسستن از این خاک خسته ام

اندوه مرگ نشسته بر اندام الله ها
من آفتاب مشتعلم در مدار خویش

ترسان زشعله ی خاموش آخرین
آهسته در شب تکرار می روم

بیمار لحظه ی وصلم در عمق شب
بر سوگ خویش پریشان نشسته ام

امید لحظه ی پایان تشنگی
خشکیده در جدار نازک تب دار باورم
دریاب مرا به دو بازوی مست خویش

تا لحظه ی شراب شدن را بپرورم
امروز باید از این آه دم نهاد

برگیرم آینه در بَر، که بینمت.
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شروع

به میثاق،
میعادگاهی در تاریخ نیامده را

ورق زدیم.
و از یاد بردیم

این حقیقت مطلق تلخ را
که قطارها هر گز در انتظار مسافرانشان

نمی مانند.
سوار بر اسبان چوبی
به تمرین شکار رفتیم

در جنگل انسان و انفجار
و باز از یاد بردیم

که فردا را با شمشیرهای
اعتقاد و اعتماد
شکار نمی کنند.

روزی 
به گریه های زنی 

در باران
سجده کردم
و آنگاه بود

که جهان آغاز شد.
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کم باد بود و
پرامید

بر باد داد
امید را

و زندگی را
قایق بادی

در دریای اژه.
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ممنوعه

به یاد آر بازی پروانه و آتش را
در انجمن عشق

بر بال های خسته ی من
آن هنگام که شعله می افکنی

در قلمرو شب
فرمان از توست

و من نازی ناچارم
در کوره ی آدم سوزی تن خویش

از باغ تو زیتون هاچیده ام
به هوس

ای آخرین سرباز مقاومت
در دره های اورشلیم
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روزم از شب تیره تر بود و نگاهم منتظر
فصل سرد و سرخی عصری که در من زاده شد

سنگ ها را سنگری کردم برای خویشتن
سنگ هایی را که عمری بَرده وارش بُرده ام

من نماد بودنم باالتر از هــر زندگی
خسته ام از شب نشینان، شرمگین از بندگی

زنده بودن، زنده ماندن 
سخت نیست

درد تنهایی مرا نابودِ بودن می کند
در علف زار علف خشکی که زندان من است

دانه می کارم ولی بیشه نه از آن من است
جرم من ترس از شکستن بود و خون و منجالب

راه می پیمودم از خودباوری تا انتخاب
نردبان دیگران گشتم که برخیزند لیک

هر کسی بر خاست دستش نیزه ی خوش زخم بود
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نحس

روز نحس
روز شکست

شکستن
کوه را عظمت نیست

در مقابل شکستی چنین بی بها
 تسلیم

در آن سوی این کویر
این بی زندگی زندان

نهاِل نه همتای مقصود را
چه ارزان

به دستان افسانه گردن زدیم
آنگاه کلید دروازه ی ابهام را

در معادله ی حل ناشده ای
در جاری زندگی

چرخاندیم

اجبار را از گرده نیفکنده
بر اجباری دیگر

شیرین از الاقل بودن
تن دردادیم
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و لبریز شدیم تش بادی دیگر را

بر پیشانی زندگی مان
که چیزی جز این نبود

که چیزی جز این
نیست

چه ارزان گذشتیم
از احساس و عشق

گران بس خریدیم
این روز نحس

این شکست
این شکست
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خلوتی با مالئک

ـ خون لبریز خدا در رگ ناموس زمان
می تپد سرد و ضعیف

شعله ای
در دل یک مرد حقیر

می شکافد گل اندام و تنم
با نگاهی خصم آلود

ـ می فشارد به تنش
نو گلی گیسوی امید، ولی

کیست رفیق؟
قایقی در شط جادوگر عشق

ـ با من از ناله مگو
ناله ی مرغی نگران

که من آن جوی حقیرم
که تو را

با تنی چند ز مردان خدا
بردم از وسعت

خ و ن
سالی ار رهبر دل کشتی ایام شکست

چه کنم؟
ناله به کوی که برم؟

ـ با توام ای گل امید ببین
دست من خون تو را می شوید
تن تو زخمی از ایام من است
دل تو شاه حقیقت طلب است

و من آن خاک سفیر
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و من آن خاک سفیرم

که ز خود
راه حق ساخته ام بر تن تو

می شناسی تو مرا؟
یا در آن خلوت شب

با خدایی که زمن اوج گرفت
می زنی دست دعا
می کشی بر تن او

پرده ی حجب و حیا
خاکم و خاک نی ام، حاکم کوی دگرم

که گرفتم به خود امید رسیدن به خدا
شاید از سردی لبخند به من خنده کنی

یا ز هشیاری خود پوچ بدانی تو مرا
یا در این دیر خراب

بر گل یخ زده ام نور دهی
ای پرستوی بهاران صبر کن

شاید این
آغاز بودن باشد و ماندن

چه دانی؟
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بمان هنگام رستاخیز نزدیک است

زماني زندگي بیهوده پُر می گشت
ز رنگ خالي ماندن

فقط ماندن و دیگر هیچ

و آن سو رقص طوفان شعر مردن بود
و پوچي در عدم فریاد می زد

و خورشیدي؛

تن یخ کرده اش را جستجو می کرد
بمان هنگام رستاخیز نزدیک است

پس از آن رفتني بی وقفه اما
سوي یک مقصود

و آغازش زرفتن سخت دشوار و مالل انگیز
یکي درگیر طوفان بود و آن یک

خسته از پیکار
که فریادي بر آمد از گلوي تشنه ی دیوار

»بمان هنگام رستاخیز نزدیک است«
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زمین دلسرد و وحشت زاست

زمان مقتول انسان ها
و حسرت حاصل یک عمر

و گه گاهی اهورایي براي ظلمت انسان
دلي سوزاند و پس هیچ

نه آوایي، نه تعمیدي
همه دل مرده و خسته

و آنگاهست آوایي که برخیزد

»بمان هنگام رستاخیز نزدیک است...«
» بمان هنگام رستاخیزنزدیک است...«
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واال کالم آزادی

پشت پرچین زمان
آن طرف تر زهیاهوی فساد

شبنمی کاشته ایم
ناجی بوته ی پژمرده ی آزادی ماست

آن طرف تر ز درخت و هوس پوچ کالغ
پای بیکاری سرو

زیر پیکار گل و پیچک نور
شبنمی کاشته ایم

شبنم چشمه ی چشم
از زاللی سرشار

مملو از بوی حیات
مملو از پاکی و عریانی روز

برتر از تجربه ی تلخ خیال دیروز
-روی سجاده ی شب،

خوبی عاقبتی ست
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سبز خواهیم شنید
سبز خواهیم سرود

سبزتر از دیروز
پاک تر از فردا

بعد از آن رویش باغ
که به دست من و تو
پای آن بوته ی عشق

ـ پای آزادی ما ـ
شبنمی سبز شود.

می رسدمیوه ی عشق
می نشیند خورشید
بر لب تیغه ی حق
شبنمی کاشته ایم

شبنمی خواهم کاشت...
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تلخ و گس

ضجه های برگ های ُرفته از باد زمستان
درب های بسته رو

رهگذر بر روی سرما
رد پایی تا ابد داشت

روی هر شاخه کالغی
جای بلبل می زند بانک

شمع قندیلی ز ماه آویخته
روی آن سلطان شب را مه گرفته

خاک از سرما به خود می لرزد این سان
در فلک آوای آرام و نجیبی در طنین است

موج بادی برف های خفته را
از لحظه های الشه ای می روبد اکنون

گرگ ها در رقص خونند
آیه های یأس در مه

موج های زندگی رنگ جنون اند
آه! من در مرکز این تلخ کامی ها اسیرم

چاره ام ده
چاره ای واالتر از بیهوده مردن.
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آتیه

ترهه ای خواهم شد
دوره گردی تنها

مملو از عشق دروغ
به خدایم، به زمین

روزها را خواهم کشت

در میان دو لب پنجره ها
خنده ها خواهم کرد

بر غم آینه ها
دورتر خواهم شد

از غم خوبی ها
خوب ها خواهم چید

در فغان پاییز
سازها خواهم ساخت

بر نوای شبدیز
رقص ها خواهم کرد

در شب بی جنبش
ناله ی کودک کاری بود

که در هذیان شبی می نالید
شب به پیشانی او دوخته بود

مهره ی رسوایی
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شاید از پشت درخت
یا ز نایاب بهار

که در آن سوخته بود
یا ز آغاز غمی

بانک برداشته بود
نعره هایی خاموش

اشک هایی لبریز.
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به صداقت باران

ما از اتاق های آینه
ما از صداقت شمع
ما از عطوفت باران
و از طریقت عشق

با کوله باری تهی از حیله و کین
قدم به روز نهادیم
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چه مکاری تو

و چه مکاري تو
که فریبت هنوز

در انحناي داالن بی انتهای زمان درگذراست
و نارس سکوت بي مدیحه ی خونین دهان

برجای مانده ز اجدادمان هنوز
دیرینه نابخردانه ی قندیل سادگي ست

و چه مکاري تو
اي پیر بی ریای عدل

اي زباله دان نام های مبارک
و خالق شاهکار شهوت و لذت درد

چه ریاها پیداست

در آن سپیده ی خوش یمن خواب
و چه به خامي فریفته ای مان

به لقمه ی ناني
و ساعت اتمام کار
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کدام سپیده؟

کدامین بهشت؟

بهاي لکه ی ننگین بودن است؟
به روزگار کبود کدام کتاب

نبوده کالمي ز ذلت خلق؟

چه بود نوشتي به غم ز شادي و شور؟
چه بود کشیدي به شب زمینه ی نور؟

فریب مان مده وا ده به لحظه ی مرگ
شب است همه بامداد موعودت

اي شقاوت شوم
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سماجت تاریخ

روز
روز

روز
ابهت نفرت گلویه اي ست.

در انبار بی مصرفی یکي زاده ی
طوفان و رود

تلخ کام و شکسته
از ورزیدگي تجارب خویش

در چاله ی گندیده ی
اوراق سمج گذر؛

»تاریخ«
ورق خوردن خویش را به ثبوت و تداوم است.

و تو
که سایه ی شوم نگاهت هنوز

به اجراي نابخشودگي یک گناه
رهاشده از ذات بنده ای

میان ثانیه ها لحظه لحظه می نهد
هزار حکم بندگي و هــالک را

و تو
چه کودکانه فریفتي

در اعصار بی جوابی تلخ
سپیدي افکار ساده ی چوپان شب نشین

دیریست که در کشاله ی این بی ثمر مرگي
رخت صداقت مان را ز تن در یده ایم
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آیینه روي

خصلت کامل نبود
که چیني بزرگ

بر شارگ این آینه پرخون نشسته بود
وقت است که به آمرزش مان
سر کني فریاد

یا بر کني همه این
ریشه های بی سر خویش
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درد سکوت

زمان تلخي را گسترانده است
و چیرگي دستان زمانه

از پوچي بر انحنای بغضي سهمگین و نابکار
چنان می نگرد که گویي

بر تابوت ناپیداي سهل انگاری خویش
لمس دستانم،قلم را

که به لمس کاغذي می انجامد
و عریاني کاغذ را می کاود

»لذت کاوش در تن
در عریاني تن«

جان دادن
و تمامی درد بودن خویش را

در او تزریق نمودن
و به جاي ماندن آینه ای

 را تجربه کردن
و تکرار مکرر شدن

و ثبت خویش
در جریده ی نامي ممکن

سکوت، تناسب مکدر درد است
و نوشتن و ابراز فـــریاد

زادن و زاده شدني هستي زا ست.
زندگي را به یاوه به سر بردن

و تنفرنفرت انگیزی را به جان خریدن
چه دشواري دردناکي ست.
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در مسیر خرد

مسیر بي تالطم نفرت انگیزی را
پذیرفتن

و بر سایه راه رودي
در جریان ماندن

و تقدیر را
به تقویمي بسنـــــــده کردن

خطي ست سرخ بر سپیدي نیاز آزادي
انکار طغیان رود

نابخردي محضي ست
بر طلیعه ی ذهني راکد
تأملی بزرگ نیاز است

درخور درک چنین گفتاري
آري
آري

درخود فرومردن
خشکاندن در بطن خویش

به اراده ی سنگ وار
هرچه را که محرومي

از داشتن
از دیدن

و حتی از دانستنش
جهنــم به ظاهر انسان سازی ست

انسانیت کشي
که همه هنرش

بی مصرف سازي انسان است.
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»ما«

بودت
دردیست جانکاه

نبودت
فراغتي خشم ساز

و حکایتي تلخ ز مضاعِف تنهایي
تحمل هر یک را

به ظلمتي امکان آوردیم
تا لحظه های فرجام

در سرتاسر این بي نجابت، روز
کودکانه های راهمان را خندیدیم،

تلخندي از سر نیاز به هم.
از آن رو

خنده هامان
ماسیدگي خشم و انزجار بود،

در گلویي چرکین.
آواز خشم،پنهان زمزمه ای را

بدل می شد
تا نیاز

تار و پود »یکتایي« را
در طنین »با« و »هم«

به هم برطند.
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غربت تن

چونان دریچه به در
محتاج گشودنم

از زنجیــر غربتي
حتی به دیدن دربان این قفس

خاموشي سلول زندگي
جاری به زحمت ِحـرفي،

تنفسي.
در شاهراه امید و تقاطع یأس

بربستن راهش نیاز همتی ست
افزون ز همت ما

گو چه باید کرد؟
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هم صدا

سکوتم
نه سبب نبود حرفی

که نبود قابل مستمعي را
خاطر است.
هزار سخن

بر دروازه ی نایم می خشکد
هزاران سؤال

بر پیشانی افسوس هایم
»بي هم صــــدایي دردیست.«

باغ خشکیده را
مالمت باغبان چه سود؟

»بي هم صــــدایي دردیست.«
خیابان عابر خالي را

چراغ خونین چه ثواب؟
»بي هم صــــدایي دردیست.«

صدای شکسته در گلوي چرکین مرا
بستن به قِطّ زبان

چه نیاز؟
»بي هم صـــدایي سخت و جانکاه دردیست.«
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زندگی

زندگي شاطره ی تنورک نان خداست
هیزمش،دستان پر مهر پدر

آتشش،چشمان مادر در نگاهي پرشرر
بیُهده بزمي  ست آتش توز،نفرت ساز

دست مکری با پلیدی با ریا
می کشد بر پخته ی ناني طلسم یک امید

در نیاز چشم آزآلود ما
حاصل این آتش و بزم و خیال
باغ سبز بي خزان و نازهاست.
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نازنینا!

نازنینا!
تا نهایت کدام قصه

ناز فروختن را
بر ما منت خواهي نهاد؟

لمس مردمکانت در شب،
آشناترین لطافت فصل است

در امتداد گرماي بي رویش استوا.
و هنوز را تا آخرین خِط شب مردگي

تا به »نه«گفتني،
در سرحد تشنگي

طلب خواهم کرد.
از چه می ترسی این سان؟

 از آن که انتظارت را
در بستری آلوده

کشیده باشم؟
از آن که تو را

در میان امواج هزارتوی
رها کنم؟

یا آن که اکنون را در پس حالي
به گنجینه ی فراموشي

وا دهم؟
نه ...

نه من خیال خام و فاسد هرزگی ام
نه تو نفرین جادوگر کاخ تنهایی

هر دو آغازیم
هر دو بی پایان
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آغازِ اکنون

و پایانی تا به مرگ
در آن هنگام که زمان

در میانه راه
و طاقت در ابد سر رسیدگی

به بزم »نه« یا»آري« گفتني
نفس می کشت.

کولیان سراسر روزناگفته آمال زنانگي خویش را
در آینه ی حضور و نجابتت

رقصیدند.
روز میالد

دستان آرزویت را
در وهم انتظاری

از سودای بود و نبود
به امتداد آرزوهایم کشیدم.

اکنون»ما«انسان خسته از الوان فریب
به نام»من« و »تو«

که ماي بی ریای خلقتیم
سبز زیستن را

بر کویر فصل رویش
به ارمغان آوریم

تماشا کن!!



58
قاسمقرهداغی

آتش به جان

خرامان از میان راه می رسی
با تبِر شکنجه ی شیرین نازبر دست

و لب خندي
بر لب

»انا الحق« 
در مقابلت در هم می شکند

به نگاهي و آهي
چشمان فّواره ایت

به امتداد فوران آتشي در من
گشوده می شود

و شکوفه های مقدس خواهش
تن برشته به آتش
 نگاهت می کنند.

افسوس! که ما
محکومین سکوت ابدیتیم

و پیش از آن که سخني به میان آید
در خود می شکنیم.
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بازی بی برنده

سیر سلسله ی سور و سرور
و سنگسار عواطف خویش

چه ممکن افسانه ایست
در منجالب نیاز

اکنون که امتـــداد ناممکن
و هر چه پیش تر، پست تر

تا دیدن ابدیت
مرگ را نمودار می کند
این سربه مهر افسوس

چه بازي بی برنده ایست.



60
قاسمقرهداغی

هم سنگر

هم سنگریان به قتل هم خنجر کشیده اند
پشت بر پشِت سایه های هم قطاری خویش

و قطاری لرزان در باد
ناالن در ریل ریا کاری یاران

و غربت هم صدایی
در راه

به پیش می رود این رود
این راه

تا نهایت جبران ناپذیر
در امتداد رفاقت.

من با خنجری خونین بر پشت
و خلِط خون ناله ای در نای

و تو مغرور
با خنجری بر پشت

و خنجری خونین بر دست
سیراب از خون هم سنگرت.
ما بیهوده در ایستگاه متروک

به انتظار ایستاده ایم
به انتظار دستي

به عداوت
حتا
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سنگ قبر

من که تمام عمرم را زیسته ام
و در تمام زندگی ام، هنوز عریاني همیشه هایم بود

و خوب می دانم که در زندگي جاودانه ام
هرگز نمرده ام

چرا که من تندیس تراشیده ی تمام تاریخم
و تاریخ را درنگ نیست

حتي لحظه ای
من خداي نیل را در میان اهرام ثالثه ی خون، ظلم و زنجیر

حبس کردم
و از جام شوکران سقراط، بر وسعت تمام شک های زمین چکیدم
و داروین را به نمایندگي اجدادش با درخت و عشق آشتي دادم

و گوسفندان موسي را که گرگ آز و کینه به دندان گرفته بود
به دشت وسیع بوته های یقین رساندم.

و بر پیکره ی تمام بت ها نوشتم:
»شما هم حقید... شاید...«

و در سر در شهر فاضله ی بي فاضل افالطون نوشتم:
»همه محق زندگي اند.«

و طلوع رستاخیز بامداد را چون سپیدي صادق ترین صبح پرستیدم.
همچون تمام رب النوع هایش

من زماني بر وسعت خویش خندیدم، که از حجاب تن فراتر نبود
و خالي از تمام کینه ورزی هاي زمین،

همه ی یقین ها و عشق و نفرتم را به خاطر تقدس پوچشان
به دار کشیدم
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سنگواره

به نام من در تاریکي تو
در نجابتت

آن هنگام که از قیلوله ای ناب برخاسته ای
آن هنگام که مرا در ابدیِت یک شعر؛

در فتح یک سکوِت مداوم
و در انتهای یک بی رنگی مطلق

به اقتدار رسانده ای
به پاس آخرین تنفس مسکوت در خیال

رها کن این دم بي دیر نابجا
که سنگواره هاي زمان

سنگیني خاطره ایست در من
از شمارش دوران بلوغي ناب

و سکوتي سنگین از حماسه های تهي
اعجوبه قرن سیاه

این بي نجابت تلخ
سزاي کدام سخاوت ناپخته بود؟
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پدرم؛
نفرت نفرین شده بود

مادرم؛
محبت خشکیده ی یک ویراني

همیشه هایم را هرگزهای وجود پدرم پر می کرد
و خاموشي مادر در انزواي شب ها

سنگیني سنگ زمان بر دوش
و کوره راه گذشتن از خویشتن در پیش

براي من آیا ساحلي خواهد بود
تا از تالطم این بیکراِن ظلمت

به تنفسي کوتاه
فرود آیم؟
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جاذبه

من از آغاز زمین دیرترم
و از آن ابر سیاه دم صبح

سخت دلگیرترم
من خداي همه ی شب زده ها
خسته از فاجعه ی سوختنم

راه من آه و اگر هیچ نداشت
ماه پیوسته به باالي شب غافله بود

رخصتي یافتم از پیله ی تنهایي خود باز شدم
رقص زیباي زمین چرخ من و جذب تو بود
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... و میالدت سر می رسد
در هزاره ی تنهایي اقاقي ها و شبنم ها

تا سرود سرخ تاریخ به تکرارت ببالد

و تو مغرور از بودن
زنده بودن.

فرداي تو دیر بود
و امروزت هیجان زاده شدن

شوري براي آغاز
شوقي براي میالد.

زاده شدنت را از شرمگاه تاریخ
تا شامگاه همیشه
با سرودي موزون

پاس می داریم

میالدت، تولدی نه ! که انقالبی است
در طبیعت بازوان یک مرد

شرمسار از شکنندگی زنانه ات
چه زیبا

همچون غنچه ای نارس 
آواز سر دادی زندگی را

و من به حسادت بادها بر خاستم
در جنگل گیسوانت

و بی تردید این پایان من بود
چرا که تو را

در سیاهی غمگین چشمانت
حریصانه طلب کردم.
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رها

بیابان پیش رویم، نعره های خشک و ممتد در گلویم
زمین نامهربان آهنگ و سقِف آسمان بی روح و بی رنگ

کجای ظلمت شب می توان همراه جستن، یارگشتن
که این نامهربانی در نگاه مادران هم شب نشین است

لبم خاموش، دستم ناتوان از سردی آهنگ تقدیر
چه می گویند اینان؟ فرصت تکرار تا کی؟

شبم تاریک، روزم تیره، ساعت ها ملول از چرخش پوچ
چه تصویری؟ چه تندیسی؟ کدامین نام دیگر را پرستم؟

چه در من دیده ایداین سان هراسان و پریشان؟
که می خیزید سویَم پر زکین، با دشنه و زنجیر؟
مرا دیگر نه کاری با نبودت، یا وجودت هست
نه کاری با سکوت بیشه ها در ظلمت شب گیر

برو تا مرز این بی شرمی ممکن قدم بگذار
برو در ساحل این تیرگی خوش باش
که من دیگر توانم نیست، جانم نیست

رهایم کن،
 رهایم کن،

 رهایم
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سیِب جاهالنه ترین درخت بودم
در پهنه ی بیکران شب

نفسم از دریچه های تنهایي ُشش هایم پر بود
بي هیچ جریاِن جاري تکثیر

سکوت و رکود بودم در آستانه ی مهیِج یک میالد
و شریاني تازه یافتم در رگ تقدیر

تلنگري باران وار در شیشه های اتاقم لرزید
تا انعکاس یک اندوه

و سرودي تازه یافتم، بی قافیه ی تکرار
در بندهای ملتهب زندگي

بوسه های وسوسه انگیز تشنگِي دریا بر ساحل
و خیسي عرق قایقران

شرم تنفس دختري در امتداد نجیب »هامون«
تا عصمت کودکانه ی یک نگاه

مرا این گونه معنا کرد، 
در تأللؤ زندگي، 

در نبود عشق
»رویاهاي بي تکرار«
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بغض

بغضی غمین از پشت گوشی گفت
این آخرین ترس جدایی هاست
مردی سرود مرگ را می خواند

در ارتباط ثابت و سیار
یک لحظه باید می شمردم من

این بغض را در لحظه ی دیدار
فصل غزل در قعر تنهایی
پاییز هم آن را مکرر کرد

ای آخرین قّدیس این جنگل
من قصه های رو به پایانم
پیمانه ها در باد می رقصند

با یک غزل، یک جام و تنهایی
در می کشم الجرعه این بغضی
کز آخرین دیدار در یاد است.
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در آستانه ی این شهر بی خدا
من ماه ملتهبم هنوز 

در آسمان شبی گنگ و بی عبور 
جالیز در هوس نعره ی مترسک است
این بازی کالغ کشی هم نصیب من.

با هر تبر به قتال درخت و برگ
خوکی چنین به زراعی فکنده مرگ 

آیین کشتن هیتلر، سکوت پرنده ها
دیگر به متفقین جهان هم

امید نیست.
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توهم

در آغاز همه وهن بود و وهم
در آوردگاه ما به طغیان

زرتاب گونه ی زرین ردا
و شیپور بزرگ در دهانه ی خشم

سپید رخت موت و غزلواره ها
شراره در شرر آمیخت شک به جان

رفتن همان و رسیدن همان
به الجورد نهایت، به بیکران

شوری کشیدیم به تاریخ و ما
در کالبدی نو به جهان آمدیم
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مریض خانه ی پنهانی ست
در من

به کورتاژ مدام شعر
و باراجی

که بر پشت کودکان سکوت
تنبیه حیات می نوازد.
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ویرانه

آن سوی این کوه مقاوم
قلبی ست که از بناهای روم باستان

آب می خورد
و سنگ می شود تمام مرجان های تنش

و جزیره ای می سازد
با بیرقی از فراق و دل تنگی

قلعه ای ست فروریخته
و ناپلئون وار

در مسکویی بی دفاع
به چشمانی در آن سوی مرزها

خیره شده است.
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آتش فشان خاموشم،
امروز
بی تو

غبار شعله هاست بر تنم
و خطوط تشباد های خاطره ها

در حفره های خالی جانم.
آتش فشان خاموشم

و هزار سال است که از هم گذشته ایم
از پاییز تا حال.

تو،که آتش به جانم افکندی
و من، که

آتش فشان خاموشم، هنوز...
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مسخ

من زاده شدم
برای بارهای متمادی

و این بار در اسکاندیناوی
همراه وایکینگ ها

از مادری سخت گیر و خشن
در سرما و برف

چونان بار اول که برف می بارید
و خوِن چراغ های ممنوعه بر روی آسفالت پخش بود

و نیمه شبی که طلوعش را
در باغ های باور

گم کرده بود
جنگل آبستن وهم و سیاهی

و نیروی باران
فقط شکستن بود

شاخه ها و غرور را
هیجان زاده شدن

این بار در عبور از کوره راه تمدن
و روشنای دوردست جهان مدرن

که من در عمق باور مطلق
چه ساده لوحانه باورش کردم.
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پروانگــی حــس  از  پــر  دنیــا  یــه 
دیوانگــی و  خــاص  خلــوت  از  پــر 

نمیشــه همــش نامــه داد، »اس« نوشــت
بیــا بــس کنیــم جنگــو بــا سرنوشــت

خاطــرات تــوی  گم شــدن ها  ایــن  از 
نجــات و  گریــز  لحظــه  یــه  نداریــم 

می زنــم قــدم  تــا  تنهاییــام  تــو 
بشــکنم تنــو  حصــار  ایــن  می خــوام 

صدایــی کــه هــر لحظــه تــو گوشــمه
خاموشــمه تاریــخ  کــه  خطــی  تــو 

می گــه بــس کنیــم ایــن غــم کهنــه رو
نــرو چشــمم  پیــش  از  گفتــم  چقــدر 

بی قــرار و  دل تنگــم  و  ســرد  شــبا 
انتظــار عمریــه  شــده  کارم  کــه 

اســتوام تــو  دریایــی  فانــوس  یــه 
انــزوام ســاحِل  تــوِی  عمــری  کــه 
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معشوق کشی

مــن پیــچ و خــم تاکــم، پاییــز مــرا خــورده
یک لشــکر حســرت بــاز، در بســتر من مرده

ــه ــه پیمان ــه ب خــون از رگ تاکســتان، پیمان
ترک خورده جام  در  ومی نوشم،  می نوشم 

به هم خورده چخماق  قبرم،  سر  سنگ  من 
زاییــده ی خــردادم، مــاه تبــر و گــرده

هم مرگ دگرباشــم، ای حاکم دشــمن شــاد!
تندیــس بلــوری از ایــن خشــم فروخــورده

وقت است که برخیزیم،از شاخه در آویزیم
شــاید کــه رهــا گــردد، ایــن دلقــک افســرده

ای کوه تــر از الوند،اندوه تــر از ژانــدارک!
بــا بیرقــی از وحشــت، در راه وطــن مــرده

ای بــا مــن و از مــن دور،ای باخته ی مغرور!
شــادی کــن و آتــش زن بــر این عــدن مرده
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صدام در تب عشق سوخت
تب عشق به خون.

و هنوز بغداد ماالریای اعدام دارد
بن الدن 

از تاول چرکین جنون نفله شد
و هنوز اسد 

در جنگل مردگان زخم می لیسد
و الشه های تفکر 

در زندان می گندند

آه ای خاورمیانه ی منزوی من !
بازوانت بوی باروت می دهد

و در حرم نفس هایت
بوی خون دلمه بسته جاری ست.

پیکرت خیزش نفت را مانند است،
در مجاورت آتش.

و نسیم آزادی 
در بنِد دارهای اعدام 

پاییز تلخ را تجربه می کند
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آه آسیای من!
ای تنهایی جنون آمیز!

بگذار آخرین نفس ها و غرورم را
در راه آزادیت قربانی کنم

برای تو و خویش
برای دارهایی که

دیگر دار نباشند،
که فرزندانی شوند

برای باغی که می سوزد امروز 
از نخوت آنان که در سایه ها می زیند.
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دل برون آی که من خاک ســـرآغاز شـدم
هستی خود زدم و مست طـــرب ساز شدم

گر نخواهی که برون آیی از این پرده ی باز
این بدان ای گل من؛ از تو خوش آواز شدم
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زخم دل )دو بیتی(

ای یار بگویم غم خود نه آن که بیمار شوی
یا به من خنده کنی زهـــر زه مـــار شوی

بلکه در بهت و سکوت گفته هایم شنوی
بر دل غم زده ام دایه و تیمــار شـــــوی






