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 بر رخسار غالم خون نشست 

 

 

 شب بود

 ای کوچک ستاره

 ای نبود  مثل هيچ ستاره

 مادری در زورآباد 

 : به انتظار چريکش بود

 کاکل زيبايش

 . و ارغوان قامتش

  

 در موهای غالم 

 خاک ريخته بود

 دانست ی رگبار را می گلنگدن وظيفه

 . طاقت آزادی بود ی نارنجک بی و حلقه

  

 شب بود

 ای کوچک ستاره



 ای نبود  مثل هيچ ستاره

 ماشه هالل ماه بود

 باروت عطر شورش

 . ی فردا و خون عصاره

  

 شب بود

 آن هنگام که بلندای عزم انسان

 نويسد هايش می ی رگ تاريخ را با فواره

 آن هنگام که عصيان باور است

 ی فرياد و لهجه

 . ست نزديکخويشاوندی

  

 شب بود

 بر لبان غالم 

 رمز واحد پيشروی بود

 در موهای غالم 

 خاک ريخته بود

 دانست ی رگبار را می گلنگدن وظيفه

 . طاقت آزادی بود ی نارنجک بی و حلقه

  



 شب بود

 های زورآباد   کوچه

 مهمان جرقه شد

 بر رخسار غالم 

 خون نشست

 اش افتاد کاکل

 . و ارغوان قامتش شکست

 

 

 شب بود

 ماه گريست

 ها  لبان کوچهبر 

 سرود فردا بود

 مادری انتظار را دريد

 ی خونين شورش را ستاره

 . سنجاق اراده کرد

 

 شب بود

 . ارغوانی تاريکی را شکست

 شب بود



 آسمان زورآباد

 .    پر از ستاره شد

 

  ۹۲ـ۷ـ۲۰

  



  خالق واقعی 

 

 

 تو آسيايی هستی

 پدر و مادرت دو کارگر فرسوده

 ديگرها و پاهايی که  با دست

 کار را بلد نيستند

 آمريکايی هستی

 پدر و مادرت دو معدنچی قديمی

 بينند که هنوزهم کابوس اعماق زمين می

 رئيس جمهور فرشته است: اند دو معدنچی که باورکرده

 از آسمان آمده

 ئی بيش نيست کارگر دست و پا چلفتی

 معنی ست کارفرما نباشد کار بی

 ها هم ها و قديس کشيش

 اند زندگیراهنمايان 



 دهند که چگونه بايد دعا کرد ياد می

 . تا فردا از آسمان کار برسد

 تويی که بايد ترديد کنی

 نه رئيس جمهور فرشته است

 نه کارفرما بخشنده

 کارهم از آسمان نيامده

 تويی که خالقی

 تويی که بايد مديريت کنی

 ها بال بگيرند و برند تمام کارفرما

 . خوابد هيچ کاری نمی

 

 

 تويی که بايد ترديد کنی

 ها دنيايی در انتظار تو نيست اون باال باال

 که گويا ديگر کارگر نخواهی بود

 . های کار هم خبری نيست و از چرخ

 . بگذار بهشت و دنيای خيالی مال قديسان باشد

 



 تويی که خالقی

 تويی که بايد مديريت کنی

 ديگران خدا را خلق کردند

 .تو زندگی را خلق کن

 

 ۹۲ـ۸ـ۲



 راز حادثه

  

 نشينم به تماشای باغچه می

 هنوز

 هايت را باور نکرده است آغاز قدم،سکوت

 انتظار است و زمان چه اندازه آبستن

 . های کوچک اميدواری دلخوش است و زمان چه اندازه به نبض

 

 ی خاک ها به سوی چهره هجوم برگ

 ی شاخه ست فراموشی ناعادالنه

 حصار است اختيار بیشرم 

 همه چيز انگار پيش نگاه من ساده ست و

 ی قاصدکی ست معصومانه رقصو همه چيز انگار 

 . آرزوی باد ميان گيسوان بی

 

 ها قرار کوچک برگ است ماندگاری واژه

 ی شاخه آگاه است هنگامی که از اعتماد کودکانه



 ماندگاری انگشتانت تعبير ناهمواری ست از بودن

آغ��از فص��ل تلخ��ی را ب��ه نگ��اهم ه��ای م��ن مي��ان ت��رس دس��تانت  و پلک
 دهد مژده می

من ميان اين زمان محبوس همچ�ون جويب�اری ک�ه نافرج�امی خ�ويش 
 را باوردارد تنهام

فري��اد را تق��ديم نبودن��ت  ه��ای بی ه��ای ري��ز، تم��ام حباب وتم��ام خروش
 . ام کرده

 

 کسی حضور ياغی فصل را

 ها زمزمه نکرده است در گوش برگ

 نگرد نمیکسی به آغاز فراموشی 

 ونگاهت، آرام

 سپارد هايش می نسيم رنگ باختن من را به انبوه خاطره

 واژه، همچون گذر گيج رهگذری و نگاهت، بی

 فهمد که راز اين حادثه را نمی

 زند در هيأت سکوت زانو می

 ها چقدر تنبلند اين ثانيه

 . اين انزوا چقدر طوالنی ست

 

 نشينم به تماشای باغچه می

 ها ها و اعتماد لحظه آرام آرام مرگ



 ميان افتادن خاطرات جاری ست

 ی بودن است پنجره آخرين تجربه

 اش و حضور ناهمگون من ميان چهارچوب چوبی

 پوسيدن نگاهی ست

 ی زمان را با هياهوی کوچکش که روزنه

 . ازدحام بخشيده است

 

 نشينم به تماشای باغچه می

 به تماشای باغچه

 د شدانگشتانت که ديگر لمس نخواهن

 گذارند ام جای می مرگ را ميان لبان کهنه

 ها چقدر تنبلند اين ثانيه

 اين انزوا چقدر طوالنی ست

   .چقدر طوالنی ست

 

 ۹۲ـ۸ـ۱٦

      

  



 شباهنگام 

 

 ميشه

 ی قديمی تو در خانه

 ای تازه واژه

 . تقديم پنجره کرد

 . در ايوان خوابی سفيد ديد

 در سکوت شب تمام مفهوم بودن را

 . ميان خطوط لبانت نقاشی کرد

 

 ميشه

 هيچ گلی را قربانی ابراز عالقه نکرد

 برای تقديس هر دقيقه از بودن

 نرگسی را

 . در خشکسالی خاک کاشت

 

 ميشه

 . برگيسوان هر ريحان روبانی آبی بست



 با درخت سيب سخن گفت

 های صنوبر و کاری کرد که شاخه

 . راز رود را بفهمند

 

 ميشه

 . معنی دلگير شد های بی به آسانی از ازدحام

 ميشه ماه را ميان چشمانت يافت

 . و نگاه پر از واژه شود

 

 ميشه

 عريان عريان

 . شباهنگام در حوضچه خزيد

 . از تيک تاک ساعت دور بود

 

 ميشه

 در هيأت ماه

 . همچون دو شبگرد نابهنگام جفت گيری کرد

 ميشه از واژه، از فرياد

 آبستن شد

 ان عريانعري



 . شباهنگام، در حوضچه خزيد

 های صنوبر و کاری کرد که شاخه

 .مند راز رود را بفه

 

 ۹۲ـ۸ـ۳۰



 آقای کارفرما، تولدت مبارک 

 

 

 

 آقای کارفرما، تولدت مبارک 

 ای؟  برای اين مناسبت، چند روز مرخصی گرفته

 اصال نيازی به مرخصی هست؟ 

 کنند؟  به جرم غيبت، اخراجت نمی

 برای کيک تولدت، چقدر پرداختی؟ 

 شود؟  دستمزد يکماه ما، پول کيکت می

 کنی؟  ها را فوت می در کدام ويال شمع

 

 آقای کارفرما، اگر ما جان نکنيم

 ی شما نريزد و خونمان در کار مرده

 توانيد کارفرما باشيد؟  شما می

 توانيد استثمار کنيد؟  می

 



 آقای کارفرما

 اند؟  ار يخ بستههايت سر ک هيچوقت دست

 ای؟  از داربست افتاده

 اند؟  های زغال رفته هايت زير واگن هيچوقت پا

 ای؟  ی مرگ را سرداده هيچوقت ميان چنگال کار، ضجه

 

 کارفرما، تولدت مبارک آقای

 بازهم کاری کنيد که باور کنيم اين سرنوشتی تعيين شده است

 هايتان بترسيم کاری کنيد از مسلسل

 . و هر روز تکرار اين بردگی باشد

 

 

 آقای کارفرما

 ها را بفرستيد بازهم کشيش

 گويند تشکل گناه است وقتی می

 زنند وقتی از دنيای زيبای بهشت حرف می

 برند و ما را از زمين به آسمان می

 .ريزد هايشان می اشک

 های قشنگشان تنگ است دلمان برای حرف

 تنگ است دلمان برای اميد بستن به آن دنيا



 . کنيم که گويا ديگر کار نمی

 راستی آقای کارفرما

 چه تضمينی هست

 گويند، بازهم کارگر باشيم ها می شايد در دنيايی که کشيش

 های بهشت بيفتيم شايد هر روز از داربست

 . و هرشب کابوس بيکاری ببينيم

 اند؟  ها با شما هم از آن دنيای خيالی گفته کشيش

 زنيد؟  فروش سهام حرف می يا با هم از خريد و

 

 آقای کارفرما

 رنگ سرخ جشنت

 ی مرگ ماست عصاره

 شويم های کار متالشی می  هنگامی که ميان اره

 ربايند هايمان را می های کار، دست هنگامی که تيغ

 ی کودکان کار است لبان ترک خورده

 . چکد که سپيده دمان شبنمی سرخ از آن می

 

 آقای کارفرما، تولدت مبارک

 بازهم کاری کنيد

 نژاد و مليِت متفاوت که به اسم مذهب،



 برده بودن خويش را فراموش کنيم

 . و جنگ با شما گناهی بيش نباشد

 

 راستی آقای کارفرما

 : گويند ها می کشيش

 هايی برابريم ما و شما انسان

 اين واقعيت دارد آقای کارفرما؟ 

 اين واقعيت دارد؟ 

 ما و شما برابريم؟ 

 آقای کارفرما؟ برابريم

 

 ۹۲ـ۹ـ۱۰



 برف 

 برف، برف، برف، غاز سفيد

 با اين روئيای زرد من

 کنی؟  چه می

 ها من همچون جغدی سوخته در رنگ

 و غروب،ازدحام کالغ

 معنی و غروب، ازدحام بی

 و غروب، و غروب، حرفی نگفته

 . دهد آزارش می

 

 برف، برف، برف، غاز سفيد

 برف، برف، حرف نگفته

 است ز چکهمژگانم پر 

 ز راز

 ز ابهام

 .مان اين سکوت مکنمهمرا 

 

 ۹۲ـ۹ـ۲۳



 زمستان دم پنجره 

 

 با انگشتانی از مخمل

 آرام 

 کدر شدن چشمان فصل به آرامی

 ای آب به آرامی افتادن چکه

 بر رخسار زمين 

 هنگامی که بر پشت بامی کوچک

 به خواب رفته است

 به آرامی لغزش شبنمی

 بر لبان گل

 به آرامی

 پنجره بايد کوبيدبه 

 هايش را بتکاند پلک

 نگاهش از پرچين بگذرد

 ست که زمين آبستن سفيدی

 سرمايی در شيار دارد



 رخسارش بسته به دستان باد است

 . طلبد اش نگاهی نازک می وسفيدی

 

 زمين

 عروس خواب است

 هوسناک است

 حجاب بر بيشه زده

 اش نزند که ماه، لب بر ساقه

 خفته های خاکستری ريز گنجشک

 های سفيد دوردست ميان بيشه

 از خواب نپرند

 ی نازک فصل  چهره

 . های کوچکشان پر پر نشود با قدم

 زمين عروس خواب است

 . عروس خواب

 

 به پنجره بايد کوبيد

 که نگاهش از پرچين بگذرد

 انعکاس اخم خورشيد بر برف

 ی پشت بام لرزش شبانه



 صدای شکستن چوب در دستان درخت

 شکستن يخ

 آواز حيات

 رقص دود 

 رقص کوچک باغ

 زيباست

 . زيبا

 

 به پنجره بايد کوبيد

 هايش را بايد تکاند پلک

 شرمی ست زمين آبستن بی

 لخت لخت

 به رنگ انزوای تاريکی

 ای برف به رنگ سقوط دانه

 بر مژگان جويبار

 به رنگ رد پای رهگذری

 گردد که هيچوقت باز نمی

 های کوچک به رنگ واژه

 ز قصهبه رنگ آغا

 به رنگ عروس خواب



 . به رنگ عروس خواب

 

 زمين عروس خواب است

 . زمين آغاز يک حادثه است

 

 

 به پنجره بايد کوبيد

 که ببيند

 که بخندد

 برقصد

 شادی کند

 به پنجره بايد کوبيد

 .به پنجره بايد کوبيد

 

 ۹۲ـ۱۰ـ۱



 الوالو

 

 *مژه های نرم الوالو

 پوشند ی خواب می جامه

 ها چشمان جيرجيرکبر نيزار،پيش 

 گيرد را می* دست های ريبوار

 های شادی بادبادک

 .شوند بر کپر نگاهش آذين می

 

 ريبوار،فصل نازک قصه را

 سازد در آسمانی از تگرگ رها می

 کند ترس را آونگ چشمان الوالو  می

 گويد از شب می

 از پاييز که پيرهن بابونه است

 از جويباری که نرم نرم

 ها ميان سنگ

 .پذيرد را می سکوت



 

 لرزد الوالو می

 تابش ست که کرم های شب زندگی ييالقی

 سرود نور را بلد نيستند

 کوچک موج های لرزش

 چکند بر لبانش می

 ريزد و خنکای اشکی در نگاهش می

 گويد از پنجره می

 های ساده برآن پيداست که خانه

 از هياهو

 ندرسا ای که گيسوانش را به دشت می ی کودکانه از جاده

 ميرند های نيلی بر دامنش می ريزگل

 شود و رقصی غمگين،مهمان بيد قامتش می

 اش های آبی صدای گوشواره

 دزدد ها را می نگاه جيرجيرک

 و انتظار بازهم

 شود تقديم آب می

 تقديم آبی

 آبی،آبی و آبی

 و زرد



 .و زرد،و زرد

 

 گويد ريبوار از شب می

 افتد میاز گذر فانوسی که زود بر پيچگاهی 

 از گندم زار يک خاطره

 .کنند هايی که داس را النگوی علف می و مترسک

 

 لرزد الوالو می

 گويد از فردا می

 فهمند ها که حرکت را می از فلس ماهی

 از آب

 از آبی

 .های عشق ورزيدن از پژواک يک ترانه بر تپه

 

 های ريبوار گلبرگ عشق،ميان پرچين سست دست

 .کند رگ هايش می ی شالی خاکستری را حلقه

 

 لرزد الوالو می

 شود خوابش پاره می

 ست های کوچکی سينه هايش دو بلدرچين با قلب



 ترسند که از آواز کشتزار می

 لغزد ماه نگاهش در حجابی تيره می

 ی محبوس ميان پنجره

 بر عشق روبانی سياه می بندد

 خانه سياه است

 خواب سياه است

 عشق سياه است

 های شب تابش کرم ست که زندگی ييالقی

 سرود نور را بلد نيستند

 ی اسبی ست که آرام شيهه

 .شود در غروب نارنجستانی پنهان می

 

 ۹۲ـ۱۱ـ۳

   

  



 زن بودن در تاريخ نگاهم

 

 

 کردم نگاهت می

 ی تو آميخت خاطراتی تلخ، من را به سينه

 ای بود غريب روزگاری که زن واژه و

 که من، من نبودم روزگاری

 درگرو خم شدن بودو زيستن 

 روزگاری که زن داستانی الل بود

 بايست به سر کند و چادری که می

 روزگاری بود که مرد بودن يعنی انسان

 . بخشودنی و زن شرمی نا

 

 اگر روزی دوباره نگاهت کنم

 در تاريخ لبانت

 ات  ی ستم خورده در تاريخ چهره

 نگرم می

 نگاهم در قلبت خواهد ريخت 



 کنم می و زن بودن را حس

 آن روزگار

 روزگاری خواهد بود

 که زيستن يعنی شورش دو بوسه

 شورش دو عالقه 

 .ترين تعريف است و انسان که زيبا

 

 ۹۲ـ۱۱ـ۱٥

  



 … زندگی  

 ات به دور خانه

 سازم کپرهای کوچکی می

 ای  و صدای ساز دهنی خسته

 هر روز

 از کپری که گيسوانش در غروب است

 . نشيند بر مژگان پنجره می

 من را همين بست است

 که به جستجوی صدا

 گشايی های آبی را می پرده

 . و شايد که بخندی

 من، عجوالنه

 همچون قاصدکی که عشق باد را پذيرفته ست

 بازم خود را در آبی پنجره می

 و زندگی

 .ها غروبی غم انگيز است تن

 

 ۹۲ـ۱۱ـ۲٤



 سرود کشتزار 

 کودکان با اندامی برهنه

 رقصيدندتمام گندم زار را 

 ها تيغ خوشه

 هايشان را پاره کرد لب

 و تنها رنگ خون بود

 . ها لغزيد نی که در نی

 

 سرود خوانان در سفر

 راز آرزوهای زخمی را فهميدند

 فهميدند که نان از خون آبستن است

 . و زندگی، کشتزاری طوالنی ست

 ها بايد رقصيد ترين تا دور

 رقصيد

 تا روئيا و ترانه

 .ها مترسکتا آواز مرگ 

 

 ۹۲ـ۱۱ـ۲٥



 قدم های شکوفه

 

 

 زمستان است

 برف در سکوت

 ها و شال دودکش

 های دور غريب را ييالق

 دهند خبر می

 دريغ از يک سخن

 . دريغ از يک سفر و کوچی کوچک

 

 زنی از خستگی پنجره

 نگرد ی خالی را می جاده

 های شکوفه است زنی به انتظار قدم

 کودکی ستهای  گيسوان بادبادک دلتنگ دست

 . ها اعالم کنند که بهار را تا فراسوی مرز

 

 گريد خواهرم برای تنگ بلور می



 ی اشکی ست زندگی چکه

 ترساند که ماهی را از خواب می

 . ای ست در سکوت موج زندگی ريزش ترانه

 

 خواهرم روزی بند گيسوانش را

 خواهد دريد

 و زندگی گيسوان زنی ست

  .زند که جريان باد را شالق می

 

 ۹۲ـ۱۱ـ۲۱

 

 

  



 در ستايش مادر

 

 

 هايم بر خاک دست

 کنم علف را بو می

 هايی همچون موج مادرم با قدم

 شکند تنهايی گندم زار را می

 خوانند ها سرود نان می باد و خوشه

 : گويد مادرم می

 شبی سياه

 مسلسلی سکوت کوچه را شکست

 ماه سرخ بود

 ها لرزيدند خونچاله

 و چريکی به زيبايی ترانه

 در عزم ِ بزرگ ِ سنگر

 مانيفست شورش را

 . با انفجار تضاد معنی کرد

 



 کنم به خاک نگاه می

 به خروش گندم

 ی شليک است هايش آماده به مادرم که دست

 و انسان و نان

 که تيرگی شب را خواهند شکست

 در رگبار و جرقه

 در خون و باروت

 .در انفجار و آفتاب

 

 ۹۳ـ۱ـ۱

 



 اينجا سوما است 

 

 

 اينجا سوما است

 شرايط سخت

 انسان درد است

 . کوبند ها را می ها چهره و باتوم

 اينجا سوما است

 آن هنگام که ترکيه گرسنه بود، 

 زد های سوخته سيلی می کار فرما بر چهره

 . کرد و ساعات طوالنی کار بيگانگی را خدا می

 

 اينجا سوما است

 اعماق زمين

 ای نيست روزنه

 را دوباره ديدتا خورشيد ارزان 

 نان دشوار است



 پيوندد دنيا به ارقام می

 . شوند ها يتيم می و کودکان در نقاشی

 

 اينجا سوما است

 آن هنگام که درد گلوگاه را دريد، 

 ها را بسته بودند ها راه مسلسل

 . های ُمرده را نديد و کسی فانوس

 

 اينجا سوما است

 اعماق زمين

 ت، کارفرما چهره زيبای روزنامه هاس

 . مالک بزرگی ست که از دهاِن هاِر دُمکراسی پيغمبر شد

 

 اينجا

 اينجا سوما است

 دنيای بردگی

 شدند،  های سود چاق می آن هنگام که صندوق

 ترکيه گرسنه بود

 . دنيا از وال استريت تا ماريکانا گرسنه بود

 



 اينجا سوما است

 شد،  آن هنگام که مرگ استشمام می

 . کارفرما بهشت در دنيای دروغين را هم خريده بود

 

 اينجا سوما است

 نان دشوار است

 پيوندد دنيا به ارقام می

 .شوند ها يتيم می و کودکان در نقاشی

 

 ۹۳ـ۲ـ۲۹

 



 قفسی برای عشق 

 

 ام عاشقت شده

 ديدی

 آن سرباز کهنه

 که جنگ را در خود کشت

 با درخت

 ها و سکوت با برگ

 هايش را گم کرد آن رويا که شبی بربا باريک راهی 

 سخن گفت

 اش های خسته پوتين

 نشان خاک دوردستی بود

 ها کشتند اش را ژنرال که ماه

 . اش برای تمام دنيا گريستند و کودکان

  

 ام عاشقت شده

 ديدی



 وقتی آن زن الل

 های سفيدش را تقديم خورشيد کرد لباس

 تمام مردان مقدس

 کردندواژگی   آرزوی بستر بی

 . ترين بهانه بود و خدا نزديک

 

 ام عاشقت شده

 ام يار زيبا عاشقت شده

 ی دنيا شود بر اين مخروبه چگونه می

 هايم را تقديمت کنم بوسه

 ی بردگی شود بر انگشتانت به جای حلقه چگونه می

 های گياهی را بگذارم شاخه

 . که قانون مزرعه را نپذيرفت

  

 ام عاشقت شده

 ار زيباام ي عاشقت شده

 آن شب

 وقتی ماه برکه را بوسيد

 ای کاش

 توانستم ای کاش می



 نور را آونگ مژگانت کنم

 ای کاش

 شديم های هم عريان می ای کاش بر فلس

 و خدا

 .پوسيدند ها می و منبر

 

 ۹۳ـ٤ـ۷



 ای کاش نارنج ها بريزند

 

 

 بارد باران که می

 کنند ها هوس پاييز می نارنج

 دانم من راز فصل را می

 های کهنه وقتی پيرمردی از پشت پرده

 نگرد اش می به عبور کودکی

 های کوتاهش و با دست

 . کند های زندگی را لمس می گونه

 

 بارد باران که می

 ريزند ها می نارنج

 ها آن سوی ديوار

 ها ها و تنهايی روی ميز

 . زنی لباس انتظار پوشيده است

 



 بارد باران که می

 های خسته پشت پرده

 ای نابينا پنجرهپشت 

 شمارد پيرمردی مژگان زنی را می

 . ها را در عطر نگاهش نهان کرد که روزی خاطره

 

 بارد باران که می

 من و تو

 گوييم ها می از قد کشيدن نارنج

 هايمان و قطرات بر خاک رس لب

 .دهد بوی کودکی می

 

 ۹۳ـ٤ـ۱۸

 



 غزه

  

 زايمان تاريخ است

 زند خدای جنگ چنگ می

 . های کوچک توست و تمدن لعنت به سنگ

  

 ايم انفجار کرده ما بغض بی

 رويم که فرياد نکنيم به خيابان می

 . آنکه باروت در نگاه بنشيند کنيم بی گريه می

  

 بنويسيد

 هايی که سوخته است بنويسيد با دست

 های توپ شد بر خاک غزه کودکی هم بازی الشه

 را نقاشی کردهايش  های صلح رويا کودکی با پوکه

 بر خاک غزه گيسوان دختری سوختند

 . تا آتش بسی يک طرفه اعالم شود

 



 ايم خطر کرده ما بغض بی

 آنکه آژيری باشد ايم بی سکوت کرده

 . ها الاليی بگويند آنکه زره پوش ايم بی خفته

 

 ست بنويسيد هايی که زخمی با دست

 ها واژه بود وقتی کاتيوشا دنيا بی

 ی را نشانه رفتندهای دست عاشق گل

 ای اشکی سرخ بود و فلسطين قطره

 . که برای مرگ شادی گريست

  

 ست بنويسيد هايی که عاصی با دست

 های زنی با شبيخون شبانه سرخ است بر خاک غزه گونه

 . برخاک غزه مرگ نشان بوسه است بر آزادی

  

 ايم انفجار کرده ما بغض بی

 آنکه آژيری باشد ايم بی سکوت کرده

  .ها الاليی بگويند آنکه زره پوش ايم بی خفته

 

 ۹۳ـ٥ـ٥



 تان  به ظلمت اذان

 

 شب بود 

 شنگال زخمی 

 ماه  شنگال بی

 و کوبانی

 ی شليک های چريکی بود آماده و کوبانی دست

 شب بود

 کودکی خموش گرمای پستانی را گم کرده بود

 شد نور در کوچه سالخی می

 . فروخت و خدا در خيابان دختری را می

  

 شب بود

 ئی خون النه کرد بر گلوگاه ستاره

 دنيا را گلگون کرده بود… های حلب ی زنی بر سنگ فرش جنازه

 رسيد اش تا شنگال می و مژگان مرده

 و خان يونس گريه کرد



 . و حلبچه دوباره مرد

  

 شب بود

 شد خواب با انفجار لعنت می

 مسلسل بودکردستان سرود 

 کرد اش بوسه می زنی عطر آشنای شورش را بر اسلحه

 . و سنگر کشتِن بانگی بود که حاکميت شمشير بر گل را ايمان داشت

  

 شب بود

 شب بود

 ماه سنجاقی بود بر انيفرم يک زن

 کهکشان قطار فشنگی بود به انتظار رگبار

 عشق

 مقصد

 و

 آرمان

  .ی يک کودک بود خنده

 

 ۹۳ـ٥ـ۲۹  

 



 ايی به بزرگی عراق دني

 

 بارد در بيروت باران می

 های آنکارا خيس است و سنگ فرش

 ی فلوجه های گرسنه کودکی بر خيابان

 فروشد لبخندی فراموش شده را می

 های خاکی کابل مردی در کوچه

 ورزد اش عشق می های کهنه به خاطره

 . کند ها نهان می و ضربان قلبش را در سکوت ديوار

  

 بارد باران میدر بيروت 

 بارد در بيروت باران می

 گيرند و منبرهای نينوا سنگسار دختری را جشن می

 های زخمی بغداد و زنی از پنجره

 نگرد به حاکميت مردان مقدس می

 کنند اش سرخ می هايش را با خون باکرگی و گونه

 برند هايش را سر می و مژه



 برند هايش را سر می و واژه

 . و گيسوانش را ممنوع

  

 بارد در بيروت باران می

 بارد در بيروت باران می

 گيرد ام را می آب جنازه

 هايم هنوز پيداست و دست

 . شايد تارمويی از مرگ تو نيز بگذرد

  

 آه عشق من

 ام بوی عراق گرفته

 *بوی اعدام الحريه

 ام گرفته* بوی انتفاضه

 . گذرد ام می و زره پوشی از روی کودکان غزه

  

 آه

 آه عشق من

 هايم ديگر توان ندارند دست

 شايد موهای تو در اين برهوت دنيا سوخته است

 های زخمی هستی همان زن پنجره   شايد



 . ام و من هنوز رازت را نفهميده

  

 بارد در بيروت باران می

 و دنيا را خدا گرفته است

 : نگاه کن عشق من

 های تانزانيا از خرابه

 نگرد کودکی به مرگ ما می

 . سرايد ی کليمانجارو را می و سرود خسته

  

 نگاه کن عشق من

 ايم بوی کابل گرفته

 بوی عراق

 . بوی اعدام الحريه

  

 

 آزادی: الحريه-۱

جن���بش مق���اومتی مردم���ی گس���ترده در مقاب���ل . خي���زش: انتفاض���ه-۲
های مقاومتی م�ردم  اصطالح بر جنبش انتفاضه به. گری و ظلم اشغال

 .اسرائيل اطالق داده شده است  فلسطين در مقابل حکومت

 ۹۳ـ٦ـ۱۹



 جان دادن به فصل

 

 دارکوب خسته

 ديگر اين چنار پير را از ياد ببر

 ام بوی پاييز گرفته

 و شايد برف زمستان در نهان دلم خانه کند

 به درختان بلوط بگو

 جويباری که شما شعرش کرديد

 برگ های من را بوئيده بود

 ها گفتم و من بودم به ريگ

 وزد زيستن سختتر از بادی ست که می

 .زند و شالق می

 

 ۹۳ـ۷ـ۱٥



 دشواری عشق 

 

 

 شاهد بودند

 هايی در بغض شاهد بودند با قلب

 و ديدند

 رقصيد ای می مادری برای جنازه

 کدامين

 کدامين کوه چنان استقامتی را بلد بود

 کدامين فصل

 به جنگ چنين دردی برخاست

 و در سال غم اندودش

 . طلوع را به خاک نسپرد

 

  

 شاهد بودند

 هايی در بغض شاهد بودند با قلب

 و ديدند



 رقصيد اش می عاشقی برای يار مرده

 کدامين

 کدامين از شما

 در لطافت غروبی زيبا

 عشق را چنين پنداشت

 و ضربان قلبش به صدای شليک عادت کرد

 کدامين از شما

 آوردبوسه و باروت را به هنگام ديدار بر زبان 

 در شبی سخت

 ی نارنجکی بر انگشت حلقه

 . ای در فراسوی سنگر نامزد شد با زيبايی ستاره

  

 

 عشق سختريِن سخترين هاست

 زيباتريِن دردهاست

 مادام که سرودی بر ناآرامی لبانت بنشيند

 ی غربت تو را مشغول خويش سازد ترين کرانه نسيمی از دور

 شوقی در نگاهت بلغزد

 . و واژه از غالف سکوت بگريزد

  



 عشق

 ترين هاستسخعشق سختريِن 

 .  تو باشد نيازمندمادام که زيستن 

 

 ۹۳ـ۸ـ۱۸

  



 در جستجوی کوچک پرواز

 

 

 شايد رهايی

 ی کوتاه آبی بود آن لحظه

 که من پرواز را به جستجو بودم

 و نيافتم

 ...ام هاست که فراموش کرده و سال

 ُرسی خاکمن کجای اين 

 ...ام های کوچک زيسته بهانهبا 

 

 ۹۳ـ۹ـ۱۱   

 

  



 تن پوشی به دوری تو

 

 در سال موهايت

 به جستجوی آن روزم

 که عشق لکنتی در واژه نباشد

 .و پاييز تن پوشی کهنه نشود

 ام من فصل هاست که ريخته

 .و خاک نزديکترين بوسه است

 من 

 ای دارم به وسعت قلبت من هنوز سبزينه

 راند میآه که قلبت مرا 

 شوم و آسان در گردش بادها گم می

 ميرم و آسان در دل جويباری می

 .رود که به سوی دريايی نمی

 

 ۹۳ـ۹ـ۲۳ 



 آرام و پوسيدن

 

 ها ميان ريگ
 در تارپود خواب يک بيد

 .به تماشای روئيايی کوچک نشستيم

 
  فصل در فرياد باد مرد
 خورشيد فراموش کرد 

 سبز شود گياهیی  که در چهره
 غروب غمگين زمستانو 

 .پاييز را از دست های زمين ربود

 
 کسی به ما نگفت

 هايشان سرود بود آن رمه اسب که شيهه
 در شال ابراندود کدام پيچگاه خاموش گشتند

 کسی به ما نگفت
 های آن روستای دوردست ميان تمشک

 ها زخمی بودند چرا برگ
 .چرا زرد در جويبار چکيده بود

 
 آن روئيا نشسته ايمما هنوز به تماشای 

  و موج های کوچک بی معنی
 .به ساحل پوسيدنمان می زنند

 ۹۳ـ۱۰ـ۲  



 موصل در خيابان های پاريس

 

 اينجا پاريس است

 و گلنگدن می کوبد خيابانی را

 که خدايان ممنوعش کردند

 و روزنامه ها سنگينی جنازه ی کاريکاتوری را

 .بر دوش می کشند

  

 اينجا پاريس است

 های بی جانی بر سنگ فرشدست 

 می خواهند برای هزارمين بار بنويسند

 .و تف کنند سرمايه و آسمان را

 اينجا پاريس است

 و دمکراسی ژنرالی ست ريشو

 و دمکراسی لبخندی ست بر لبان رئيس جمهور

 .وقتی که فاجعه قلمی را خفه می کند

  



 اينجا پاريس است

 .و ماشه خدا را شليک می کند

 س استاينجا پاري

 .و پنتاگون از پيش خبرها را نوشته بود

  

 اينجا پاريس است

 اينجا پاريس است

 از پس کوچه ها می شود به موصل رسيد

 .از پنجره ها می شود سنگساری را ديد

 آری اينجا پاريس است

 حقيقت و تيترها تيرباران می شوند

 و روزنامه ها سنگينی جنازه ی کاريکاتوری را

 .بر دوش می کشند

 

 ۹۳ـ۱۰ـ۱۸



 سرخ زيباترين است

 

 آبی زيباست

 و قتی باران از راه پله های قديمی می گذرد

 وقتی تصويرت در چاله های آب می ريزد

 وقتی صدای قدم هايت در شرشر کوچه می افتد

 .و اطمينان اينکه تا دقايقی ديگر به آغوشت می کشم

  

 زرد زيباست

 زرد زيباست

 پنهان می شویوقتی ميان خوشه های گندم 

 وقتی بر گيسوانت روبانی ريز بسته ای

 وقتی آفتاب از ميان مژه هايت می گذرد

 .و چنين است که روز رام شده است

  

 سفيد زيباست

 وقتی لنگرها رها می شوند



 و سفر به آغاز می پيوندد

 وقتی قايق ها می گذرند

 و ما بادبان های دوردست را نگاه  می کنيم

 دنبال گل های ريز می گردموقتی روی دامنت 

 و لمست می کنم

 .گشتن بهانه است: وقتی می گويم

 آری سفيد زيباست

 .سفيد زيباست

  

 سرخ زيباست

 سرخ زيباترين است

 وقتی پليس شليکش را اعالم می کند

 وقتی باتوم ها واژه ها را سرکوب می کنند

 .وقتی پرچم انقالب را در دست داريم

 آری عشق من

 سرخ زيباست

 .رخ زيباترين استس

 

 ۹۳ـ۱۰ـ۲٤



 زيباترين سنگر

  

 خورشيد

 از تپه های دوردست بر می خيزد

 و شاخه های درخت وحشی

 نور را شانه می کنند

 روز در رخسارت آشيانه می بندد

 و

 من

 بازهم

 جستجوگر شعر زندگی ام

 ای واژه

 پيش از آنکه لکنتم را پاره کنی

 .پيغامی از آزادِی قلب ها بگو

  

 غريبترين واژه در ازدحام گفتن هايیتو 

 بدان



 اگر زندگی

 گريِز زخمی سربازی باشد که ديگر،

 جنگ را قبای عشق نمی کند

 می گريزم

 و

 برايت ديگر شعری دور از اسلحه ها خواهم گفت

 با بوسه ات

 .تمام ژنرال های وجودم خواهند مرد

  

 اکنون گريخته ام

 مچاله کرده ام سنگری را که پس هر شليک

 به ياد تو بوده ام

 زيباترين کمينگاه آغوش توست

 به هنگامی که قصد استعمار موهايت را دارم

 زيباترين فرمان کرشمه ی لبان توست

 به هنگامی که اونيفرمم را به خاک می سپارم

 و

 .تنم بی مرز می شود

 ۹۳ـ۱۱ـ۲۹



 ُرزينا

 

 

 ُرزينا

 هايت شکفته است لب

 کنانآنی ست که رقص تر از  ماه شرمگين

 بر دامنت بلغزد

 بند گيسوانت

 ات ست که مادر معدنچی روبانی

 .اش بافته است های زغالی با دست

  

 ُرزينا

 خفته ميان بازوان ملوانی از سرزمين خشک

 ملوانی تنها با نيروی بازويش

 .و چند کتاب از مردی ريشو



  

 ُرزينا

 ُرزينا خفته ميان بازوان ملوانی شرقی

 شناسد؟ میبوسه کدام آيين را 

 .خواند ی کليسا بيهوده می ناقوس پوسيده

  

 ُرزينا

 ُرزينا

 اند ملوانان اعتصاب کرده

 کند ست که کار می بندرگاه ازآِن کسی

 آيد؟ نان از کدام آسمان می

 .گويند ها بيهوده از کارفرما می کشيش

  

 ُرزينا

 داند می



 در دست آن ملوان شرقی

 های سرخ اوست لباس

 ُرزينا

 ستتاب ا بی

 ست ملوان شرقی خونی

 .پرچم اتحاديه باال رفته است

 ۹٤ـ۱ـ۱



 اعتراف

 

 

 بارد برف می

 شنوم تنها نوايی که ميان اين زمستان می

 ست قطاری

 .برد که مرا به دوردستی نامعلوم می

 ها زمين از پشت شيشه

 آرام

 شود کفنپوش می

 های زودگذر در دوردست و تپه

 آورد های تو را به يادم می پستان

 که شبی

 ها قبل از آژير پليس

 .بر آن بوسه زدم

 من آن بوسه را اعتراف کردم

 اعتراف کردم به عشق

 به تو

 .به باورمان



 

 آه عشق

 ها زودگذر بودند همه زيبايی

 ات زيبايی بوسه

 زيبايی گِل ُرز اتاقمان

 زيبايی لبخندت

 سرودی ممنوع

 .واژهای مخفيانه

 دانند زيبايی چيست آنان نمی

 جای ترانه و رنگبه 

 .سرباز و اسلحه در جمجمه دارند

 

 اکنون

 برف ميان موهايم ريخته است

 سربازی با يونيفرمش

 بوسه، عشق و باورم را

 کند تيرباران می

 دانم می

 دانم می



 در مرزی دورتر

 اند گلهای سرخ روئيده

 مانند رنگ سرخ پرچممان

 .مانند رنگ سرخ مرگمان

 

 ۹٤ـ۱ـ۲٤



 شعری برای تنهايی

  

 در فراسوی سکوتت اللم

 تا فردا

 تا فرداها

 کدر، همچون هیتا آن لحظ

 ی چشم هاهنابينايی در کوچ

 .و حضورت که اعالم نمی شود 

 آن سپيده ی زيبا در رقِص لب هايت

 .به انتظار گفتن است

  

 کدام لهجه ی بی واژه را بايد آموخت

 تا دريافت زنی الل را

 .که دامنش از بابونه است

 .در لکنت کدام پلک گم شده استبهار 

 در چشمانت

 .چند سال برای زندگی هست



  

 ی غمگين بايد خواندهدر کدام تران

 تا همچون ابری کهنه

 باريد بر رخسار قطاری

 .که سال هاست ايستگاهش را فراموش کرده است

 .ريل ها چه پريشان به مقصد نمی رسند

   

 تا کدامين تنهايی بايد تنها بود

 تو بودن را که شبی بی

 .در خود بکشم

 ماِه ما مهمان کدام غيبت است

 …که دقايق خود را در تکرار

 .تکرار می کنند

  

 چقدر فلس بايد ريخت

 تا همچون ماهی

 بی پلک

 .بر قالب بغض کرد

 دريايی در خيال



 .کرانه ی مرگت را کف آلود کند

  

 تو هم رويايت را گم کرده ای

 بی واژه، بی نور

 .بی خودت

 زخمی در چشمانت ريخته استرودی 

 پلک بزن

 پلک بزن

 تا گريه کنم

 گريه کنی

 .به آغوشت کشم

 ۹٤ـ۲ـ۷



 مثل همه نبودن

  

 لبانم را ميان گيسوانت کشيدم

 .آنگاه که ناقوس کليسا می نواخت

 گريستم

 .آنگاه که شاد بودم

 عاشقت شدم

 .آنگاه که زمانی نبود

 و رقصيدم

 .آنگاه که رقصيدن بلد نبودم

  

 قبل از رويش ستاره

 .بيدار شديم

 آنگاه که شهر به خواب رفته بود

 .از واژه های غايب گفتيم

 آنگاه که عشق حلقه ی بردگی بود

 .ما در هيچ تقديس گاهی اعالم بودن نکرديم



  

 ای عشق

 من برای تکرار نشدن دوستت دارم

 برای ديوانگی

 برای خطر و کارهای ممنوعه

 برای عادی نبودن

 .داشتن دوستت دارم برای دوست

 

 ۹٤ـ۲ـ۱٦

 



 مرگ و بوسه

 

  

 صبح گاهان

 مرزهای آبی را می پيماييم

 کرانه ها

 سوت کشتی ها

 نمايان شدن خشکی ها در دوردست

 احساس رسيدن

 باد بان ها و موج ها

 صدای سکوت صدف ها

 های مانده بر تنتهچک

 .همه، همه دنيايی ست که تقديمم کرده ای

  

 آسمان می رقصندمرغان دريايی در 

 ابرها در باد پاره می شوند

 برداشتن روبان سرخت است… عشق



 رها کردن لباس هايت است پيش چشمان خورشيد

 .ای ست بر لبانت ميان ريگ ها و اعماقهبوس

  

 مرغان دريايی در آسمان می رقصند

 ابرها در باد پاره می شوند

 دست ها جستجوگرند

 روياها الل نيستند

 د در پروازواژه ها حبابن

 ماهی ها تافصل جفتگيری

 .لب هايت را فتح کرده اند

  

 مرغان دريايی خواهند گذشت

 ما در تکرار بوسه خواهيم مرد

 آب موهايت را به آغوش می کشد

 موج ها

 صدای ما را می برند

 حباب ها به آفتاب می رسند

 ماهی ها عريان می شوند

 کشتی ها سوت می کشند



 می روند

 می روند

 .آغاز دريايی ديگرتا 

 

 ۹٤ـ۳ـ۱۳



 سولماز 

 

  

 سولماز

 قرار بود شعری شوم برای تو

 اما خدا لهجه ها را ممنوع کرد

 .و من ميان کلمات زخمی شدم

 لبهايت اعدامِی کدام جمعه است

 .با کدام لهجه گريه کنيم

  

 سولماز

 قرار بود

 گردنبندی آبی باشم

 شبانه از کوچه بگذری

 را به ياد آورند و پستان هايت سردی من



 اما مردی بودم تا حجاِب افغانستاِن تنت

 .توهم زنی بی پنجره

  

 سولماز

 قرار بود

 عريان آغوشت کنم

 بپوسند منبرها

 .بپوسند خدايان و کتاب های مقدس

 سولماز

 اکنون پيغمبری شدم

 .که هر شب از سالخی تنت باز می گردد

  

 لمازوس

 خونين تر از ديروز

 هادر سرزمين ممنوع 



 من ممنوع ترينم

 بغدادی سياه

 - آنگاه که آسمان می خواند -

 در جمجمه ام ريخته است

 چادر داغت را بپوش

 .تا خدای درونم تجاوزگر شود

 

 ۹٤ـ۳ـ۲۹

 



 تا هميشگی

 

 خاطراتم را بستم

 کوه را نگريستم

 راه را

 خانه را

 و ُرز خشکی که عليه گلدان مرده بود

 .يارتنها تو را فراموش کردم ای 

  

  

 در قدم ها بازماندم

 کوه را نگريستم

 راه را

 خانه را

 و ُرز خشکی که عليه گلدان مرده بود

 .بازهم تورا فراموش کردم ای يار



  

 اشک کوه ها در خيالم ريخته است

 می دانم

 از راه

 از سفر

 ها زيباتریهُرزها و قص از دنيا،

 .و من بازهم می خواهم فراموشت کنم

  

 .قلبم مرده است پری غمگينت در

 

 ۹٤ـ٦ـ٥

 



 ی سرخ گونەسپيد

  

 .چکاوکم خواب است

 از کشتزار

 زناِن سفيد پوش

 .ترانه ی گندم می خوانند

 اگر می دانستند

 فردا

 سربازها و ژنرال ها

 .گندم ها را کشتار می کنند

 در دستی خوشه

 .و در دستی ديگر اسلحه داشتند

  

 و

 اگر کودکان می دانستند



 کوچهبر آسمان اين 

 جت ها خواهند گذشت

 .و هياهو و بوسه را نشانه می روند

 چنين بی تابانه

 .بادبادک هايشان را رها نمی کردند

  

 اگر تو می دانستی

 پِس هر بار خاموشی ات

 اين مرزها و خون ها نام ميهن می گيرند

 و انسان فراموش می شود

 .هرگز غياب نمی کردی

 ای کاش می دانستم

 کدام لبان خونين

 ی سرخ گونەدر کدام سپيد

 .گذاشت» آزادی«نام تو را 



  

 ای عشق

 اگر ماه می دانست

 چشم ها کاری کرده اند

 که ما از نگاه می ترسيم

 .هيچوقت بر اين پنجره نمی نشست

 .هايت را بر لبانم پچ پچ کنهبوس

 

 ۹٤ـ٦ـ۱٦
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