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  اهن يك پيرتا شكوفه سرخ
  

 سنگ مي كشم بر دوش،
  سنگ الفاظ

  .سنگ قوافي را
  رقريزان غروب، كه شب راو از ع

  در گود تاريكش
  مي كند بيدار،

  و قيراندود مي شود رنگ
  در نابينائي تابوت،

  و بي نفس مي ماند آهنگ
  از هراس انفجار سكوت،

   
  من كار مي كنم

  كار مي كنم
  كار

  و از سنگ الفاظ
  بر مي افرازم

  استوار
  ديوار،

  تا بام شعرم را بر آن نهم
  تا در آن بنشينم

  . . .نداني شوم در آن ز
   

  !احمقم شايد. من چنينم
  كه مي داند
  كه من بايد

  سنگ هاي زندانم را به دوش كشم
  بسان فرزند مريم كه صليبش را،

  و نه بسان شما
  كه دستة شالق دژخيم تان را مي تراشيد

  از استخوان برادرتان
  و رشتة تازيانة جالدتان را مي بافيد

  از گيسوان خواهران
  ة شالق خودكامگان مي نشانيدو نگين به دست

  !از دندان هاي شكستة پدرتان
   
   

  و من سنگ هاي گران قوافي را بر دوش مي برم



  و در زندان شعر
  محبوس مي كنم خود را

  بسان تصويري كه در چارچوبش
  .در زندان قابش

  و اي بسا
  تصويري كودن
  :از انساني ناپخته

  از من ساليان گذشته
  گمگشته

  را داردكه نگاه خردسال م
  در چشمانش،

  و من كهنه تر به جا نهاده است
  تبسم خود را

  بر لبانش،
  و نگاه امروز من بر آن چنان است

  كه پشيماني
  !به گناهانش

   
  تصويري بي شباهت

  كه اگر فراموش مي كرد لبخندش را
  و اگر كاويده مي شد گونه هايش

  به جست و جوي زندگي
  و اگر شيار بر مي داشت پيشانيش

  ور زمان هاي زنجير شده با زنجير بردگياز عب
  !مي شد من

   
  مي شد من

  !عيناً
   

  مي شد من كه سنگ هاي زندانم را بر دوش
  مي كشم خاموش،

  و محبوس مي كنم تالش روحم را
  در چار ديوار الفاظي كه
  مي تركد سكوت شان

  در خإل آهنگ ها
  كه مي كاود بي نگاه چشم شان

  . . .در كوير رنگ ها 
   

   منمي شد
  !عيناً



   
  مي شد من كه لبخنده ام را از ياد برده ام،

  . . .و اينك گونه ام 
  . . .و اينك پيشانيم 

   
   

  چنينم من
  ـ زنداني ديوارهاي خوشاهنگ الفاظ بي زبان ـ

  !چنينم من
  تصويرم را در قابش محبوس كرده ام

  و نامم را در شعرم
  و پايم را در زنجير زنم

  فرزندمو فردايم را در خويشتن 
  . . .و دلم را در چنگ شما 

  در چنگ همتالشي با شما
  كه خون گرم تان را

  به سربازان جوخة اعدام
  مي نوشانيد

  كه از سرما مي لرزند
  و نگاه شان

  .انجماد يك حماقت است
  شما

  كه در تالش شكستن ديوارهاي دخمة اكنون خويشيد
  و تكيه مي دهيد از سر اطمينان

  بر آرنج
  ه تان رامجري عاج جمجم

  و از دريچة رنج
  چشم انداز طعم كاخ روشن فرداتان را

  .در مذاق حماسة تالش تان مزمزه مي كنيد
   

  . . .شما 
  . . .و من 

  شما و من
  و نه آن ديگران كه مي سازند

  دشنه
  براي جگرشان

  زندان
  براي پيكرشان

  رشته
  .براي گردن شان



  و نه آن ديگرتران
  نندكه كورة دژخيم شما را مي تابا

  با هيمة باغ من
  و نان جالد مرا برشته مي كنند

  .در خاكستر زاد و رود شما
   
   

  و فردا كه فرو شدم در خاك خونالود تبدار،
  تصوير مرا به زير آريد از ديوار

  .از ديوار خانه ام
   

  تصويري كودن را كه مي خندد
  در تاريكي ها و در شكست ها

  .به زنجيرها و به دست ها
  :و بگوئيدش

  !تصوير بي شباهت«
  »به چه خنديده اي؟

  و بياويزيدش
  ديگر بار
  واژگونه

  !رو به ديوار
   

  و من همچنان مي روم
  با شما و براي شما

  ـ. ـ براي شما كه اين گونه دوستارتان هستم
  :و آينده ام را چون گذشته مي روم سنگ بردوش

  سنگ الفاظ
  سنگ قوافي،

  :تا زنداني بسازم و در آن محبوس بمانم
  .زندان دوست داشتن

   
  دوست داشتن مردان

  و زنان
   

  دوست داشتن ني لبك ها
  سگ ها

  و چوپانان
  دوست داشتن چشم به راهي،
  و ضرب انگشت بلور باران

  بر شيشة پنجره



  دوست داشتن كارخانه ها
  مشت ها
  تفنگ ها

   
  دوست داشتن نقشة يابو

  با مدار دنده هايش
  با كوه هاي خاصره اش،

  و شط تازيانه
  با آب سرخش

   
  دوست داشتن اشك تو

  بر گونة من
  و سرور من
  بر لبخند تو

   
  دوست داشتن شوكه ها

  گزنه ها و آويشن وحشي،
  و خون سبز كلروفيل

  بر زخم برگ لگد شده
   

  دوست داشتن بلوغ شهر
  و عشقش

  دوست داشتن ساية ديوار تابستان
  و زانوهاي بيكاري

  در بغل
   

  دوست داشتن جقه
  ن غبار از كفش بسترندوقتي كه با آ
  و كالهخود

  وقتي كه در آن دستمال بشويند
   

  دوست داشتن شاليزارها
  پاها و
  زالوها

   
  دوست داشتن پيري سگ ها

  و التماس نگاه شان
  و درگاه دكة قصابان،

  تيپاخوردن
  و بر ساحل دورافتادة استخوان



  از عطش گرسنگي
  مردن

   
  دوست داشتن غروب
  با شنگرف ابرهايش،

   رمه در كوچه هاي بيدو بوي
   

  دوست داشتن كارگاه قاليبافي
  زمزمة خاموش رنگ ها

  تپش خون پشم در رگ هاي گره
  و جان هاي نازنين انگشت

  كه پامال مي شوند
   

  دوست داشتن پائيز
  با سرب رنگي آسمانش

   
  دوست داشتن زنان پياده رو

  خانه شان
  عشق شان
  شرم شان

   
  دوست داشتن كينه ها

  دشنه ها
  فرداهاو 
   

  دوست داشتن شتاب بشكه هاي خالي تندر
  بر شيب سنگفرش آسمان

  دوست داشتن بوي شور آسمان بندر
  پرواز اردك ها
  فانوس قايق ها

  و بلور سبز رنگ موج
  با چشمان شبچراغش

   
  دوست داشتن درو
  و داس هاي زمزمه

   
  دوست داشتن فريادهاي ديگر

   
  دوست داشتن الشة گوسفند

  وشت فروشبر چنگ مردك گ



  كه بي خريدار مي ماند
  مي گندد
  مي پوسد

   
  دوست داشتن قرمزي ماهي ها

  در حوض كاشي
  دوست داشتن شتاب

  و تأمل
  دوست داشتن مردم

  كه مي ميرند
  آب مي شوند

  و در خاك خشك بي روح
  دسته دسته
  گروه گروه
  انبوه انبوه

  فرو مي روند
  فرو مي روند

  و فرو
  مي روند

   
   زمزمه و فرياددوست داشتن سكوت و

   
  دوست داشتن زندان شعر

  :با زنجيرهاي گرانش
  ـ زنجير الفاظ
  . . .زنجير قوافي 

   
   

  :و من همچنان مي روم
  در زنداني كه با خويش
  در زنجيري كه با پاي
  در شتابي كه با چشم

  در يقيني كه با فتح من مي رود دوش با دوش
  از غنچة لبخند تصوير كودني كه بر ديوار ديروز

  تا شكوفة سرخ يك پيراهن
  :بر بوتة يك اعدام

  !تا فردا
   
   

  :چنينم من



  قلعه نشين حماسه هاي پر از تكبر
  سمضربة پر غرور اسب وحشي خشم

  بر سنگفرش كوچة تقدير
  كلمة وزشي

  در توفان سرود بزرگ يك تاريخ
  محبوسي

  در زندان يك كينه
  برقي

  در دشنة يك انتقام
  و شكوفة سرخ پيراهني

  .ر راه فرداي بردگان امروزدر كنا



 سرود مردي كه خودش را كشته است
  

  نه آبش دادم
  نه دعائي خواندم،

  خنجر به گلويش نهادم
  و در احتضاري طوالني

  .او را كشتم
   

  :به او گفتم
  »!ـ به زبان دشمن سخن مي گوئي«

  و او را
  !كشتم

   
   
   

  نام مرا داشت
  و هيچ كس همچنو به من نزديك نبود،

  يگانه كردو مرا ب
  با شما،

  با شما كه حسرت نان
  .پا مي كوبد در هر رگ بي تاب تان

   
  و مرا بيگانه كرد

  با خويشتنم
  .كه تن پوشش حسرت يك پيراهن است

   
  .و خواست در خلوت خود به چار ميخم بكشد

  من اما مجالش ندادم
  .و خنجر به گلويش نهادم

   
  كردآهنگي فراموش شده را در تنبوشة گلويش قرقره 

  و در احتضاري طوالني
  شد سرد

  و خوني از گلويش چكيد
  به زمين،
  يك قطره

  !همين
   

  خون آهنگ هاي فراموش شده



  ،»!نه«نه خون 
  خون قاديكال

  ،»!نمي خواهم«نه خون 
  «پاشاهي كه چل تا پسر داشت«خون 

  ،«ملتي كه ريخت و تاج ظالمو از سرش ورداشت«نه خون 
   زير افكندن،خون شانه باال انداختن، سر به

  خون نظامي ها ـ وقتي كه منتظر فرمان آتشند ـ ،
  خون ديروز

  خون خواستني به رنگ ندانستن
  به رنگ خون پدران داروين

  به رنگ خون ايمان گوسفند قرباني
  به رنگ خون سرتيپ زنگنه

  و نه به رنگ خون نخستين ماه مه
  و نه به رنگ خون شما همه

  !كه عشق تان را نسنجيده بودم
   
   
   

  به زبان دشمن سخن مي گفت
  اگر چه نگاهش دوستانه بود،

  . . .و همين مرا به كشتن او واداشت 
   
   
   

  . . .در رؤياي خود بود 
   

  ـ لرزشي باشيم در پرچم،«: به من گفت او
  »!پرچم نظامي هاي اروميه

  !ـ نه«: بدو گفتم من
  خنجري باشيم
  »!بر حنجره شان

   
  ـ بايد«: به من گفت او

  »! دارشان آويزيمبه
  ـ بگذار«: بدو گفتم من

  از دار
  »!به زيرمان آرند

   
  ».ـ لبي بايد بوسيد«: به من گفت او
  . . .» !ـ لب مار شكست را، رسوائي را«: بدو گفتم من



   
  .لرزيد و از رؤيايش به درآمد

   
  من خنديدم
  او رنجيد

  . . .و پشتش را به من كرد 
   

  فرانكو را نشانش دادم
   لوركا راو تابوت

  .و خون تنتور او را بر زخم ميدان گاوبازي
  و او به رؤياي خود شده بود

  و به آهنگي مي خواند كه ديگر هيچ گاه
  .به خاطره ام باز نيامد

  آن وقت، ناگهان خاموش ماند
  چرا كه از بيگانگي صداي خود

  كه طنينش به صداي زنجير بردگان مي مانست
  .به شك افتاده بود

   
  كوتو من در س
  .او را كشتم

  آبش نداده، دعائي نخوانده
  خنجر به گلويش نهادم
  و در احتضاري طوالني

  او را كشتم
  ـ خودم را ـ

  و در آهنگ فراموش شده اش
  كفنش كردم،

  در زير زمين خاطره ام
  .دفنش كردم

   
   
   

  او مرد
  مرد

  . . .مرد 
  و اكنون
  اين منم

  پرستندة شما
  !اي خداوندان اساطير من

   



  !اكنون اين منم، اي سرهاي نابسامان
  .نغمه پرداز سرود و درودتان

   
  اكنون اين منم

  من
  بستري تختخواب بي خوابي شما

  و شمائيد
  شما

  .رقاص شعله ئي بر فانوس آرزوي من
  اكنون اين منم

  . . .و شما 
   

  و خون اصفهان
  خون آبادان

  در قلب من مي زند تنبور،
  عشورو نفس گرم و شور مردان بندر م

  در احساس خشمگينم
  .مي كشد شيپور

   
  اكنون اين منم

  ـ! و شما ـ مردان اصفهان
  كه خون تان را در سرخي گونة دختر پادشاه

  .بر پردة قلمكار اتاقم پاشيده ايد
   

  اكنون اين منم
  ـ! و شما ـ بيماران كار

  كه زهر سرخ اعتصاب را
  .جانشين داروي مزد خود مي كنيد به ناچار

   
  ين منماكنون ا

  ـ! و شما ـ ياران آغاجاري
  كه جوانه مي زند عرق فقر به پيشاني تان

  .در فروكش تب سنگين بي كاري
   
   
   

  اكنون اين منم
  با گوري در زير زمين خاطرم

  كه اجنبي خويشتنم را در آن به خاك سپرده ام
  . . .در تابوت آهنگ هاي فراموش شده اش 



   
  اجنبي خويشتني كه

  يش نهاده اممن خنجر به گلو
  و او را كشته ام در احتضاري طوالني،

  و در آن هنگام
  نه آبش داده ام

  !نه دعائي خوانده ام
   

  اكنون
  اين
  !منم



 سرود بزرگ
  

  !شن ـ چو
  كجاست جنگ؟

  در خانة تو
  در كره

  در آسياي دور؟
  اما تو
  شن

  !برادرك زردپوستم
  هرگز جدا مدان

  زان كلبة حصير سفالين بام
  .بام و سراي من

  پيداست
  شن

  كه دشمن تو دشمن من است
  وان اجنبي كه خوردن خون تو راست مست

  از خون تيرة پسران من
  باري

  به ميل خويش
  !نشويد دست

   
   
   

  نيزارهاي درهم آن سوي رود هان؟
  مرداب هاي ساحل مرموز رود زرد؟

  كجاست جاي تو پس، سنگر تو پس! شن ـ چو
  در مزرع نبرد؟

  سانكوه بلند اين طرف جن 
  شن زارهاي پر خطر چو ـ زن
  يا حفظ شهر ساقط سو ـ وان؟

   
  در كشتزار خواهي جنگيد

  يا زير بام هاي سفالين
  كه گوشه هاش

  مانند چشم تازه عروست مورب است؟
  يا زير آب درخشان؟

  يا صبحدم
  كه مرغك باران



  بر شاخ دار چين كهنسال
  فرياد مي زند؟

  يا نيمه شب كه در دل آتش
  درخت شونگ

  ر جنگل هه ـ اي ـ جو دراند شكوفه هاش؟د
  هر جا كه پيكر تو پناه است صلح را

  .با توست قلب ما
   

  آن دم كه همچو پارچه سنگي به آسمان
  از انفجار بمب

  پرتاب مي شوي،
  وآنگه كه چون زباله به دريا مي افكني

  بيگانة پليد بشر خوار پست را،
  .با توست قلب ما

   
   
   

  ليكن
  !رفيق

  !شن ـ چو
  هرگز مبر ز ياد و بخوان در فتح و در شكست

  هر جا كه دست داد
  :سرود بزرگ را

  آهنگ زنده ئي كه رفيقان ناشناس
  ياران رو سپيد و دلير فرانسه

  هنگام تيرباران گشتن سروده اند ـ
   
   

  آهنگ زنده ئي كه جوانان آتني
  با ضرب تازيانة دژخيم

  قصاب مرده خوار، گريدي
  خواندند پر طنين ـ

  هنگ زنده ئي كه به زندان هاآ
  زندانيان پر دل و آزادة جنوب

  با تارهاي قلب پر اميد و پر تپش
  پر شور مي نوازند ـ

  آهنگ زنده ئي
  كان در شكست و فتح
  بايست خواند و رفت
  !بايست خواند و ماند



   
   
   

  شن ـ چو
  !بخوان
  !بخوان

  آواز آن بزرگ دليران را
  آواز كارهاي گران را

   مربوط با بشر، مخصوص با بشرآواز كارهاي
  آواز صلح را

  آواز دوستان فراوان گمشده
  آوازهاي فاجعة بلزن و داخاو

  آوازهاي فاجعة وي يون
  آوازهاي فاجعة مون واله ري ين

  آواز مغزها كه آدولف هيتلر
  بر مارهاي شانة فاشيسم مي نهاد،

  آواز نيروي بشر پاسدار صلح
  كز مغزهاي سركش داونينگ استريت

  لواي مرگ برده فروشان قرن ما راح
  آماده مي كنند،

  آواز حرف آخر را
  ناديده دوستم

  شن ـ چو
  بخوان

  !برادرك زردپوستم



 قصيده براي انسان ماه بهمن
  

  تو نمي داني غريو يك عظمت
  وقتي كه در شكنجة يك شكست نمي نالد

  !چه كوهي ست
  تو نمي داني نگاه بي مژة محكوم يك اطمينان

   چشم حاكم يك هراس خيره مي شودوقتي كه در
  !چه دريائي ست

  تو نمي داني مردن
  وقتي كه انسان مرگ را شكست داده است

  !چه زندگي ست
  تو نمي داني زندگي چيست، فتح چيست

  تو نمي داني اراني كيست
  و نمي داني هنگامي كه

  گور او را از پوست خاك و استخوان آجر انباشتي
  تو لبانت به لبخند آرامش شكف

  و گلويت به انفجار خنده ئي تركيد،
  و هنگامي كه پنداشتي گوشت زندگي او را

  از استخوان هاي پيكرش جدا كرده اي
  چه گونه او طبل سرخ زندگيش را به نوا درآورد

  در نبض زيراب
  در قلب آبادان،

  و حماسة توفاني شعرش را آغاز كرد
  با سه دهان صد دهان هزار دهان

  با سيصد هزار دهان
  ا قافية خونب

  با كلمة انسان،
  با كلمة انسان كلمة حركت كلمة شتاب

  با مارش فردا
  كه راه مي رود

  مي افتد بر مي خيزد
  بر مي خيزد بر مي خيزد مي افتد

  بر مي خيزد بر مي خيزد
  و به سرعت انفجار خون در نبض

  گام بر مي دارد
  و راه مي رود بر تاريخ، بر چين

  بر ايران و يونان
  . . .انسان ها . . . نسان انسان انسان انسان ا

  و كه مي دود چون خون، شتابان



  در رگ تاريخ، در رگ ويت نام، در رگ آبادان
  . . .انسان ها . . . انسان انسان انسان انسان 

   
  و به مانند سيالبه كه از سد،

  سرريز مي كند در مصراع عظيم تاريخش
  :از ديوار هزاران قافيه

  قافية دزدانه
  ة در ظلمتقافي

  قافية پنهاني
  قافية جنايت

  قافية زندان در برابر انسان
  و قافية ئي كه گذاشت آدولف رضاخان

  :»نون«به دنبال هر مصرع كه پايان گرفت به 
  قافية لزج
  !قافية خون

   
  و سيالب پر طبل

  :از ديوار هزاران قافية خونين گذشت
  خون، انسان، خون، انسان،

  . . .انسان، خون، انسان 
  و از هر انسان سيالبه ئي از خون

  :و از هر قطرة هر سيالبه هزار انسان
  انسان بي مرگ
  انسان ماه بهمن
  انسان پوليتسر

  انسان ژاك دو كور
  انسان چين

  انسان انسانيت
  انسان هر قلب

  كه در آن قلب، هر خون
  كه در آن خون، هر قطره

  انسان هر قطره
  كه از آن قطره، هر تپش

  ر زندگيكه از آن تپش، ه
  .يك انسانيت مطلق است

   
  و شعر زندگي هر انسان

  كه در قافية سرخ يك خون بپذيرد پايان
  .مسيح چارميخ ابديت يك تاريخ است

  و انسان هائي كه پا در زنجير



  به آهنگ طبل خون شان مي سرايند تاريخ شان را
  .حواريون جهانگير يك دينند

   
  و استفراغ هر خون از دهان هر اعدام

  ي خود روئي را مي خشكاندرضا
  .بر خر زهرة دروازة يك بهشت

   
  و قطره قطرة هر خون اين انساني كه در برابر من ايستاده است

  سيلي ست
  كه پلي را از پس شتابندگان تاريخ

  خراب مي كند
   

  و سوراخ هر گلوله بر هر پيكر
  دروازه ئي ست كه سه نفر صد نفر هزار نفر

  كه سيصد هزار نفر
   گذرنداز آن مي

  .رو به برج زمرد فردا
   
   

  و معبر هر گلوله بر هر گوشت
  دهان سگي ست كه عاج گرانبهاي پادشاهي را

  .در انواليدي مي جود
   
   

  و لقمة دهان جنازة هر بي چيز پادشاه
  !رضاخان

  .شرف يك پادشاه بي همه چيز است
  و آن كس كه براي يك قبا بر تن و سه قبا در صندوق

  ي يك لقمه در دهان و سه نان در كفو آن كس كه برا
  و آن كس كه براي يك خانه در شهر و سه خانه در ده

  با قبا و نان و خانة يك تاريخ چنان كند كه تو كردي، رضا خان
  نامش نيست انسان

  نه، نامش انسان نيست، انسان نيست
  من نمي دانم چيست
  !به جز يك سلطان

   
   
   

  اما بهار سر سبزي با خون اراني
  ! استخوان ننگي در دهان سگ انواليدو



   
   
   

  و شعر زندگي او، با قافية خونش
  و زندگي شعر من
  .با خون قافيه اش

  و چه بسيار
  كه دفتر شعر زندگي شان را

  .با كفن سرخ يك خون شيرازه بستند
  چه بسيار

  كه كشتند بردگي زندگي شان را
  .تا آقائي تاريخ شان زاده شود

   
  گيتار يك لوركابا ساز يك مرگ، با 

  شعر زندگي شان را سرودند
  و چون من شاعر بودند

  .و شعر از زندگي شان جدا نبود
  و تاريخي سرودند در حماسة سرخ شعرشان

  كه در آن
  پادشاهان خلق

  با شيهة حماقت يك اسب
  به سلطنت نرسيدند،

  و آنها كه انسان ها را با بند ترازوي عدالت شان به دار آويختند
  .گرفتندعادل نام ن

   
  جدا نبود شعرشان از زندگي شان

  و قافية ديگر نداشت
  .جز انسان

   
  و هنگامي كه زندگي آنان را باز گرفتند

  حماسة شعرشان توفاني تر آغاز شد
  .در قافية خون

  شعري با سه دهان صد دهان هزار دهان
  با سيصد هزار دهان
  شعري با قافية خون

  با كلمة انسان
  با مارش فردا
   راه مي رود، مي افتد، برمي خيزد، مي شتابدشعري كه

  و به سرعت انفجار يك نبض در يك لحظة زيست
  راه مي رود بر تاريخ، و بر اندونزي، بر ايران



  و مي گويد چون خون
  :در قلب تاريخ، در قلب آبادان

  . . .انسان ها . . . انسان انسان انسان انسان 
   
   
   

  ه لفظ، اين همه زيست،و دور از كاروان بي انتهاي اين هم
  سگ انواليد تو مي ميرد

  با استخوان ننگ تو در دهانش ـ
  استخوان ننگ

  استخوان حرص
  استخوان يك قبا بر تن سه قبا در مجري

  استخوان يك لقمه در دهان سه لقمه در بغل
  استخوان يك خانه در شهر سه خانه در جهنم

  .استخوان بي تاريخي
  

  
  
  
  
  
  
  
  


