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طرح ھا و پندارھا

1ـ
مگر از روزن دروازه ی منظومه ی ما
آفتابی دگرانديش فراز آيد با مھر
ت خلقت
تا شب ظلم ِ
به سحر بنشيند.
٢ـ
به چه انگيزه،
ْ
آغازين ازل،
در كدامين شمارش ِ
در كجای نامتناھی،
با كدام دست معجزت
آفريده شدم؟
چھارم اگر بود
سھمی ز بضاعت فھم ِ اين
َ
اذان انا الحقم تا به گوش ِ كبريا می رفت.

٣ـ
تا شبنمی به ناز ننشيند به دامن صبح
راز ظھور آفتاب از كناره ی شب
شاعرانه نيست.
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۴ـ
در ناگواری آب ھای اين مرداب
درنگ كن،
تشنه ی مفلوك؛
آن سوی ھمھمه مشتی سراب مانده و بس.

۵ـ
كمی بيش از اينم اگر شعور قضاوت بود،
در برزخای ِ◌ بود و نبودم
جان نمی فرسود.

۶ـ
سھمی به سزاتر از شعور
نصيب بودم اگر،
تقدير
منصفانه ترم بخت رقم می زد.
٧ـ
و خداوند
ھرگز آدم را
ز بار ِمعرفت،
بھره ور نخواست؛
رقابت را
ـ باری تعالی ـ
در ح ّ
ق خود روا نمی داشت،
پنداری.
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-٨
گذار معرفت،
در
ِ
آدم
ھزاران خدای واره سرشت
ـ از سيم و زر
و از تراشيده ی سنگ نيز ـ ؛
در گذار تم ّدن،
اينك
آدميزادگان را
خدا می كند
انسان.

9ـ
سالم
ّ
ب تمناست؛
فري ِ
گوتا نطفه ی خواھش
نيازی راستين باشد
يا نباشد.

-10
سر برندارم از اين خاك؛
روز رستخيز
گو گر ھزار
ِ
بيايد و
محك زنان
بگذرد از من.
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11ـ
شرمت
زنانه ترين حريم ِ سرخی ِخطر است،
يا منصفانه ترين شراره ی ھشدار:
كاين جا قلمرو عشق است ،ھان!
حذر کن و آنسوترک بمان،
مباد
جان بسوزی از آتش حرمان.

١٢ـ
مگر ز چاك گريبان تو كرده گذر
نسيم سحر
كه خنچه ی نوعروس بھار
ـ بر طبق ـ
می كشد به سر.

-13
دوباره بوی گل آمد ز باغچه؛
خدای من،
تو از سفر آمده يی باز؟

 ١۴ـ
دردی دوا نمی كندم رخوتای مو ّقت؛
رحمی ،خدای را،
مرگ!
ای نشئه ی جاويد.
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 ١۵ـ
بھار نارنج
با عطرپاش ِسپيدش
به كوچه باغ خاطره ھام
بھار می پاشد؛
كه گفته بود:
»با تك گلی بھاران نمی شود؟«

 ١۶ـ
نيمی زعكس ِ آن كه ام
در آينه پيداست؛
آن نيمه ی دگرم،
ا ّما
با شكستن آينه ح ّتا
ھويدا نيست.

 ١٧ـ
ب شكفتن غنچه و
شتا ِ

آغوشْ تنگی كاسبرگ؛

اين بی وفای خام بين
كه سينه چاكی ِ آن نازنين نمی بيند.

 ١٨ـ
تاری از تشويش
تا تابيده بر پو ِد خيال
ت اين بيش و كم
ّلذ ِ
ح ّتا دمی
مقدور نيست.
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 ١٩ـ
چه شميم سرخ گلی،
چه حال و ھوای بھاری؛
بشارت َمقدم يار است
اين ھلھله
پنداری.

 ٢٠ـ
آه-
تارك ايوان شامگاه
وقتی به
ِ
فانوس ِ انتظار
نمی بايدت
دگر آويخت،
اندوه
ِكز می كند به آستانه ی درگاه.

 ٢١ـ
زن را
غريزه ھای شباب
زخاطر خواھش ھاش؛
ديری است تا زدوده
ِ
شراب و
شعر و
ت عشق:
شراف ِ
اين است
طريقت من
به پيره سری.

6

 ٢٢ـ
پايان فصل
سرآغاز برگ ديگری است؛
ھميشه
ِ
گوش كن!
بادھای كولی پاييز
گور برگ ھا می گذرند
پاورچين ز
ِ
وسكوت و ھياھو
حضور يكدگرند.
اعتبار
ِ
ِ

 ٢٣ـ
كف شاش ِ ماديانی
بر فضله ی پوسيده ی خويش:
بر سفره ی د ّيوث نشستن
چه مصيبتی است،ـ
نيست؟
اين خيل ِخرمگسان را باش،
ا ّما
ت گنديده ی خويش.
يله بر خوان ِ لياق ِ

 ٢۴ـ
سنگوار تح ّمل،
ای صبوری ِ
ِ
ای ناگزيری ِ با درد
درھم آميختن،
ای زيستن!
شكرا،
چاالك می گذری و
دور می شوی از من.
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 ٢۵ـ
آميزش ِ زنبور و گل را می ماند اين عمر:
درنگی،
در فرصتای ِ مكيدن ِشھد
زنوش نافه ی گلبرگ.

- 26
بی گذر از رنج
به گنج رسيده را مانی؛
شگرف تجربه را بر اين سرای يگانه
ِ

قدر نمی دانی.

 ٢٧ـ
تا تعادل شاھين ظُلم سنج ِروزگار
دستان ِعادلی
ھوشيارانه به كار؛
ت ضمير نا به خود آگاه،
يعنی به پش ِ
قراوالن منصفی مدام
كار انتقام.
در ِ
 ٢٨ـ
بوزينه ھا
ـ غافل ز تناسل ممت ﱢد نسل ھا
به سوی تكامل ـ
»آدم شدن«
به طومار غريزه ھای خردكشان نيست؛
و ھم آدم،
»انسان شدن«
رديف تم ّناھاش.
به
ِ
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 ٢٩ـ
پس از عزيمت من
گوھر چه باد،
باد؛
تا زنده ام ولی
داد،
فرياد از اين ھمه بيداد.

 ٣٠ـ
يقين ِ صداقت نھفته در زاللی شبنم؛
چھر كدام گل ولی
به
ِ
بنشيند
گوھر تر
اين
ِ
تا خوش بدرخشد در آستان سحر.

 ٣١ـ
نه آفتاب را در خلوص ِ درخشش درنگ
و نه خاك را در صميم ّيت زايش ترديدی؛
اين ابر تيره دل
دريغ اگر كند ا ّما

باران ِ رحمت خود را...

اين ابر تيره دل
ا ّما...
وای.
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 ٣٢ـ
بدين گونه تا كه پوشش ِاين شام
ظالم ِ بی سحری است،
جوز زمانه
دار ع ِ
شب زنده ِ
باردار يلدای ديگری است.
ِ

 ٣٣ـ
اين ذرّه ی غبار منم ـ
سرگشته در دل اين ِگر ِد بی قرار منم،
ر ﱢد حضور من بر اين سفينه به جز
] َگر ِد خاك نيست:
اين ھيچ ِ ُگم تبار منم
منم.

٣۴ـ
اين گونه ام كه كشيده شب به درازا
يلدای ِ ھيچ ستاره ی بی مھر
تا سپيده
نپاييد.

 ٣۵ـ
تشنه جانم:
كوير تموز؛
عطش زده يی در
ِ
ت تر
در اشتياق جرعه يی ز طراو ِ
تاول می زند لبم:
آبشاری از خنكای عشق می طلبم.
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 ٣۶ـ
كفايت نبود
آن يكی پن ِد پير تجربه،
باور كن:
ھزار پار و پيرار اگر
ت عمر بود،
پساپش ِ
و كروری از فردا فرارويمان اگر،
امروز نيز
ت ديروز می گذشت.
در حسر ِ

-37
تبلور شبگير
چندان که ابر در
ِ
قطره قطره بلورين شد و باريد،
و طراوت در طيف نور
به دامن ِ خيس ِ سرو آويخت،
من از کنار پنجره ديدم،
سخاوت خورشيد
بر بام قوس و قزح
براده ی زر می ريخت.

-38
آفتاب را
با رھروان شب زده قاعده اين است:
کور باش
يا سرسپرده ی نور باش.
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-39
نفرين ِ شب باره ھای عجوزه
ت پرده ی شرم می برد؛
ماه را به پش ِ
ھای
زيبايی!
عريانی تو را چگونه به طرحی توان نگاشت؟

-40
تنديس ِ سنگ بودی و يخ؛
زھرم ِ بوسه ی من بود
كه كم َكمك برکۀ شراب شدی،
مرا زآتش ِخواھش رھاندی وخود نيز
آب شدی.

-41
راھی به روزن ِ انديشه ھای توام نيست؛
نيست می شوم آخر
ب بيم و اميد.
در اين سرا ِ

42ـ
يك برگِ گل به باغك بی آز من بھار می آرد؛
ای بودنت نويد باغ ھای سوسن و ياس
از در درآی و دريابم:
باغك تنھايی ام را برف ناھنگام پوشانده است.
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 ۴٣ـ
ت سست بنيادم
خراب تر از
آوار داربس ِ
ِ
كه ش ھزار مرتبه بار
سنگين تر ازتوان تح ّمل اوست.

 ۴۴ـ
سرد و تاريكم:
خلوت تنھايی ام را برف ناھنگام پوشانده است؛
ای ھمه ھرم محبت
نوبھار خاطر من
تا مگر تو
بی خبر از در فرازآيی
چون ھميشه مھربان
آغوش بگشايی.

سفير نور!
ای
ِ

سرد و تاريكم...

 ۴۵ـ
دستم به دامنت
ای عشق
ب تخ ّيل من؛
پنھان بمان به پشت حجا ِ
تو آخرين پنا ِه امن منی
بمان به ھمان گونه كه يی ـ
خدای را
مباد
ز رمز و راز نھفته
پرده برفكنی.
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 ۴۶ـ
دُردی است
ته نشين پياله ـ
ھان!
مباد به غفلت اش
قطره يی حرام كنی؛
الجرعه نوش كن،
رفيق
مباد
پروای ننگ و نام كنی.
دُردی نشسته در دل ِ ُخم...

 ۴٧ـ
او را زلطافت گلبرگ وامی
ب رعنايی
واز تناس ِ
ب کالنی است؛
نصي ِ
در اين خنكا
گناه انديش ْه خيالی
زآرزوی من
می گذرد.

 ۴٨ـ
آدم را ز نور شعور
بر حذر داشت؛
بر او ا ّما،
تم ّنای خواستن مستولی بود:
ت آزمون
جسار ِ
آغازين عصيان ِ انسان شد.
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 ۴٩ـ
فارغم،
فارغ از غم ِ كم و بيشم؛
نه ـ
ميانديشيد
درويشم،
خورجين من ز تجربه لبريز است:
ب تن را،
تا ھی كنی دوباره مرك ِ
ﷲ ﷲ!
كه عصر پاييز است.

 ۵٠ـ
بی اخمی بر ابروی كينه
زآشنای غريبه
گريختم؛
خود غريبه شدم ا ّما
به ناچاری
تا با غريبگان درآميزم.

 ۵١ـ
از مردمان گريخته،
در سنگری ميان ِ من وسنگ
انديشه كرده ام به تأمل
كام تلخی خود را:
سختی كشيده ی ناكسان ِغريبه بوده ام بسی،
ا ّما
ھمواره سخت
ب خويش و خويشتنم.
خانه خرا ِ
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 ۵٢ـ
پيرانه سر
ژرف باورم
به
ِ
ھنوز
»كمال«
پسنديده تر از »جمال« نيست؛
كمال ِ جمال را
در اين دو روزه ی باقی
آرزومندم.

 ۵٣ـ
پا بر ركاب سمند سُم طاليی خويش،
نياز
ھرچه بتازد
به ساحت دل من
قناعت پيشه تر می شود
كيش ِ سرشتم؛
خورجين حافظه ام ز تجربه لبريز است:
ھی می کند نياز اگرچه توسن خود را
مرا عنان به دست و به پاشنه مھميز است.

 ۵۴ـ
چندان كه شب
ـ بی اعتنا به ش ﱢ
ط خون شفق ـ
خيمه بر سياھی آفاق می زند،
غروب غم زده را در شھادت نور
ت تعزيتی نيست؛
فرص ِ
وقوع حادثه ھا ـ آه
گاه
بی رحم است.
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 ۵۵ـ
تنھايی
تداوم ِ ناعالجی ِ زخمی است
درنشسته به شورابه ی درد؛
دردت به جان من ا ّما،
زخم
بسوزانم و آزمن ِد اين و آن َم ُكنم.

 ۵۶ـ
خيال می كنی كه صفای احساسم را
با تيركمان ِ تھمتی ناروا
سينه دريدی؟
باشد؛
ب جان و
نوش تو باد كبا ِ
شراب خون قناری،
ارزانی تو باد
بزم خونخواری.

 ۵٧ـ
قانون جنگل است
آيين ِ تج ّدد ما:
ھرچه تيغت تيزتر
دشنه ناپرھيزتر
خون ريزتر.
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 ۵٨ـ
نه نيازی مرا به نوحه ی صد سوگوار بود
نه به مرثيه در رثای جنازه تمنايی؛
برای كفن بريدن من،
باری
يك غمگسار بس.

 ۵٩ـ
ازسبز زيستن كجا سخن به ميان است؟
ِ
زرد است و سرخ بھار و خزان عمر:
پروای مردن است ھماره و
عصيان ِ لحظه ھا.

 ۶٠ـ
پربھره ترين معامله
در اصل
تبادل عشق است
در ملتقای ِصافی و صفا،
بی آزی ـ
اعتبار توازن.
يا نيازی به
ِ

 ۶١ـ
ت سوری است
عطری كه در طبيع ِ
پر می كشد
ھرآينه در ھوای نيمروز:
تا پسين،
ـ به ھوش باش ـ
اين با ِد شرطه نمی گذرد دگر
زگذار زمان.
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 ۶٢ـ
بروب غبار خستگی از توسن ِ تن من،
بار گران ِ مرا به ُگرده كشيده
ِ
اين ھمه راه.
 ۶٣ـ
قھر است با من اين شب يلدايی،
آفتاب؛
ھم بسترا!
به مھر بی دريغ خويش
با طليعه ی صبح
آشتی بده مرا.
 ۶۴ـ
يكچند زعشق سخن به ميان بود،
چندی ز عشق ورزيدن؛
پيرانه سر
اينك
عشق
در آستانه ی باور ايستاده
در مقام ِ پرستيدن.
 ۶۵ـ
زيبايی تو را عروس بھاران
به وام گرفت:
تری
طراوت
صفا
شكوفايی؛
يا نه،
تو خود مگر عروس بھاری:
نما ِد زيبايی.
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 ۶۶ـ
من و كاستی ھای كالن،
من و احساس ِ توانگي ِر تعھد به دوش ِعاطفه،
من و بی امانی ِ زخمدرد نيش ِ كسان...
من ـ
بی توش و بی توانم و رنج ھای زمانه كران تا به كران؛
آه،
چه كاھالنه می گذرد
توسن تن ِ من
زكوره راه زمان.

 ۶٧ـ
در ملتقای غم و غروب
زھدان ِ شوم عجوزه يی آماس می كند؛
پتياره،
پير شب
به عادت تكرار
آبستن ِكابوس وحشت است.

 ۶٨ـ
ھمشيرگی
ـ ديده ايم بسی ـ
ت خويشی نيست:
دالل ِ
چه بس غريبه كه آشنای درد تو بود
چه بس برادر ھمخون
كه پا به نبر ِد تو بود.
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 ۶٩ـ
ت نيمروزم را
ب خوش خرف ِ
خوا ِ
ُخرناس ِ فراخوان ِ ھشياری
برآشفته می كند؛
گرفتار بيداری خويشتنم ھماره
در شبانه ھای بی خوابی.

 ٧٠ـ
ھای!
چگونه بروبم اين ھمه اليه ھای درد را
ت آينه باز و
صيقل شود تا دل ِ سخ ِ
جوان شوم؟

 ٧١ـ
ای قيامت پيشه ی شيرين ِ ديروزين،
وار پريروزين!
ای پری ِ
ت جانكاه است
نقش ِ كدام حقيق ِ
اين انعكاس منكسر
بر آينه ھای دق
امروز.

 ٧٢ـ
ميعادجای ما
بر گرده گاه رفيع ِاعتماد بود؛
بادی ز دوزخ ترديد
در جان باورمان تنوره كشيد و ما اكنون
آخا
به حضيض ِ خيانت فروريختگانيم.
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 ٧٣ـ
در اين روزگاران ِ بی باران
» سترون«،
تفسير آغوش روسپ ْی زنی است
كه تحفه ی عشق را
پايش ِ رگباری پندارد
ت توفان.
تا فروكش شھو ِ

 ٧۴ـ
قمار بخت را چندان به ج ّد نگرفتم:
ِ
ز پا ننشستم
ھرگز از تالش
و پوييدم
ھماره
برای جوييدن؛
شكيبانه ا ّما
عبور فصل را برشمردم به اميد بھار.
زمان به باد از من گذشت،
آفتاب در عنفوان صبح
به خيمه گاه ابری ِ ظلمت پنھان شد.
اينك
در آستان ِ كھنسالی ـ
وقتی نمانده اميدی دگر برای اميد،
ناگھان
زمستان شد.
 ٧۵ـ
مبارك قدم باد طلعت طاليی خورشيد
ـ اين مصداق ِ طليعه ی نور اميد ـ
به ظلمتای كوچه ی فقر.
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 ٧۶ـ
شيرين!
تدارك سفری
با شوری كه تو در
ِ
صد زخمه ی تيشه ی فرھاد
برنمی كشد از جامه دان ِ تو
تسمه ی تصميم.

 ٧٧ـ
فكور خيالباف،
ِ
ـ دوست شاعر من ـ
ديرگه ديروز را
بزرگ بينانه می سرايد
و به دورگاه فردا
بزرگوارانه می نگرد؛
عينكی اش بود
الاقل
ای كاش
برای ّ
تغزل ِامروز.

 ٧٨ـ
تا كی بخواھم و نتوانم
تا كی بگويم و با وعده ھا وفا نكنم؟
اينك غروب واقعه،
ھشدار!
پيش آر شعر و شراب را
ھدر مده اين دو سه باقی
دقايق ناب را.
درود من به تربت آن حكيم كه گفت:
گمان مبر بجز اين
طريق صواب را.
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