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 افق روشن

 روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد

 .و مهرباني دست زيبائي را خواهد گرفت

  

  

 روزي كه كمترين سرود

 بوسه است

 و هر انسان

 براي هر انسان

 .برادري ست

 روزي كه ديگر درهاي خانه شان را نمي بندند

 قفل

 نه ئيستافسا

 و قلب

 .براي زندگي بس است



)دفتر ششم( هوای تازه   

  سوسياليست ا نقالبی ايرانانانجو اتحاديه سايت
http://www.javaan.net 

2

  

 روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است

 .تا تو به خاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردي

  

 روزي كه آهنگ هر حرف، زندگي ست

تا من به خاطر آخرين شعر رنج جست و جوي قافيه 
 .نبرم

  

 روزي كه هر لب ترانه ئيست

 .تا كمترين سرود، بوسه باشد

  

 ه تو بيائي، براي هميشه بيائيروزي ك

 .و مهرباني با زيبائي يكسان شود

  

 . . .روزي كه ما دوباره براي كبوترهايمان دانه بريزيم 
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 و من آن روز را انتظار مي كشم

 حتي روزي

 كه ديگر

 .نباشم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)دفتر ششم( هوای تازه   

  سوسياليست ا نقالبی ايرانانانجو اتحاديه سايت
http://www.javaan.net 

4

 

 نگاه كن

١ 

 سال بد

 سال باد

 سال اشك

 .سال شك

 اي دراز و استقامت هاي كمسال روزه

 .سالي كه غرور گدائي كرد

 سال پست

 سال درد

 سال عزا

 سال اشك پوري

 سال خون مرتضا

 . . .سال كبيسه 
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٢ 

 زندگي دام نيست

 عشق دام نيست

 حتي مرگ دام نيست

 چرا كه ياران گمشده آزادند

 . . .آزاد و پاك 

  

٣ 

 من عشقم را در سال بد يافتم

 ؟ ـ» نباشمأيوس«كه مي گويد 

 من اميدم را در يأس يافتم

 مهتابم را در شب

 عشقم را در سال بد يافتم

 و هنگامي كه داشتم خاكستر مي شدم
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 .گُر گرفتم

  

 زندگي با من كينه داشت

 من به زندگي لبخند زدم،

 خاك با من دشمن بود

 من بر خاك خفتم،

 چرا كه زندگي، سياهي نيست

 .چرا كه خاك، خوب است

  

  

 بودم اما بدي نبودممن بد 

 از بدي گريختم

 و دنيا مرا نفرين كرد

 :و سال بد در رسيد

 سال اشك پوري، سال خون مرتضا

 .سال تاريكي
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 و من ستاره ام را يافتم من خوبي را يافتم

 به خوبي رسيدم

 .و شكوفه كردم

  

 تو خوبي

 .و اين همة اعتراف هاست

 من راست گفته ام و گريسته ام

 ت مي گويم تا بخندمو اين بار راس

 .زيرا آخرين اشك من نخستين لبخندم بود

  

٤ 

 تو خوبي

 .و من بدي نبودم

تو را شناختم تو را يافتم تو را دريافتم و همة حرف 
 .هايم شعر شد سبك شد
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 عقده هايم شعر شد همة سنگيني ها شعر شد

بدي شعر شد سنگ شعر شد علف شعر شد دشمني 
 شعر شد

 همه شعرها خوبي شد

  

آسمان نغمه اش را خواند مرغ نغمه اش را خواند آب 
 نغمه اش را خواند

 گنجشك كوچك من باش«: به تو گفتم

 ».تا در بهار تو من درختي پر شكوفه شوم

 .و برف آب شد شكوفه رقصيد آفتاب درآمد

 من به خوبي ها نگاه كردم و عوض شدم

 من به خوبي ها نگاه كردم

ارهاست، بزرگترين چرا كه توخوبي و اين همه اقر
  ـ.اقرارهاست

 من به اقرارهايم نگاه كردم

 سال بد رفت و من زنده شدم
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 .تو لبخند زدي و من برخاستم

  

٥ 

 دلم مي خواهد خوب باشم

 دلم مي خواهد تو باشم براي همين راست مي گويم

  

 :نگاه كن

 !با من بمان
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 نگاه كن

 اشك رازي ست

 ستلبخند رازي 

 عشق رازي ست

  

 اشك آن شب لبخند عشقم بود

  

  

 قصه نيستم كه بگوئي

 نغمه نيستم كه بخواني

 صدا نيستم كه بشنوي

 يا چيزي چنان كه ببيني

 . . .يا چيزي چنان كه بداني 

  

 من درد مشتركم
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 .مرا فرياد كن

  

  

 درخت با جنگل سخن مي گويد

 علف با صحرا

 ستاره با كهكشان

  مي گويمو من با تو سخن

  

 نامت را به من بگو

 دستت را به من بده

 حرفت را به من بگو

 قلبت را به من بده

 من ريشه هاي ترا دريافته ام

 با لبانت براي همه لب ها سخن گفته ام

 .و دست هايت با دستان من آشناست
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 در خلوت روشن با تو گريسته ام

 براي خاطر زندگان،

 ه امو در گورستان تاريك با تو خواند

 زيباترين سرودها را

 زيرا كه مردگان اين سال

 .عاشق ترين زندگان بوده اند

  

  

 دستت را به من بده

 دست هاي تو با من آشناست

 اي ديريافته با تو سخن مي گويم

 بسان ابر كه با توفان

 بسان علف كه با صحرا

 بسان باران كه با دريا

 بسان پرنده كه با بهار
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 سخن مي گويدبسان درخت كه با جنگل 

  

 زيرا كه من

 ريشه هاي ترا دريافته ام

 زيرا كه صداي من

 .با صداي تو آشناست
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 . . .به تو سالم مي كنم 

 به تو سالم مي كنم كنار تو مي نشينم

 .و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا مي شود

  

 اگر فرياد مرغ و ساية علفم

 .ت را باز مي يابمدر خلوت تو اين حقيق

  

  

 .خسته، خسته، از راهكوره هاي ترديد مي آيم

 .چون آينه ئي از تو لبريزم

 هيچ چيز مرا تسكين نمي دهد

 .نه ساقة بازوهايت نه چشمه هاي تنت

  

 .بي تو خاموشم، شهري در شبم

 تو طلوع مي كني
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من گرمايت را از دور مي چشم و شهر من بيدار مي 
 .شود

ترديدها، تالش ها، و غلغلة مردد تالش با غلغله ها، 
 . . .هايش 

  

 .ديگر هيچ چيز نمي خواهد مرا تسكين دهد

 دور از تو من شهري در شبم اي آفتاب

 .و غروبت مرا مي سوزاند

  

 .من به دنبال سحري سرگردان مي گردم

  

  

 تو سخن مي گويي من نمي شنوم

 تو سكوت مي كني من فرياد مي زنم

 نيستمبا مني با خود 

 و بي تو خود را در نمي يابم
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 .ديگر هيچ چيز نمي خواهد، نمي تواند تسكينم بدهد

  

  

 اگر فرياد مرغ و ساية علفم

 .اين حقيقت را در خلوت تو بازيافته ام

  

 .حقيقت بزرگ است و من كوچكم، با تو بيگانه ام

  

 فرياد مرغ را بشنو

 ساية علف را با سايه ات بياميز

  آشنا كن بيگانة منمرا با خودت

 .مرا با خودت يكي كن
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 ترا دوست مي دارم

 طرف ما شب نيست

 صدا با سكوت آشتي نمي كند

 كلمات انتظار مي كشند

  

 من با تو تنها نيستم، هيچ كس با هيچ كس تنها نيست

 . . .شب از ستاره ها تنهاتر است 

  

  

 طرف ما شب نيست

 قتندچخماق ها كنار فتيله بي طا

  

 خشم كوچه در مشت تست

 در لبان تو، شعر روشن صيقل مي خورد

من ترا دوست مي دارم، و شب از ظلمت خود وحشت 
 .مي كند
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 ديگر تنها نيستم

 بر شانة من كبوتريست كه از دهان تو آب مي خورد

 .بر شانة من كبوتريست كه گلوي مرا تازه مي كند

 بر شانة من كبوتريست با وقار وخوب

  با من از روشني سخن مي گويدكه

 .و از انسان ـ كه رب النوع همة خداهاست

  

 .من با انسان در ابديتي پر ستاره گام مي زنم

  

  

 در ظلمت حقيقتي جنبشي كرد

 در كوچه مردي بر خاك افتاد

 در خانه زني گريست

 .در گاهواره كودكي لبخندي زد
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 آدم ها همتالش حقيقتند

 آدم ها همزاد ابديتند

 .من با ابديت بيگانه نيستم

  

  

زندگي از زير سنگچين ديوارهاي زندان بدي سرود مي 
 خواند

در چشم عروسك هاي مسخ، شبچراغ گرايشي تابنده 
 است

 .شهر من رقص كوچه هايش را باز مي يابد

  

هيچ كجا هيچ زمان فرياد زندگي بي جواب نمانده 
 .است

اي من به صداهاي دور گوش مي دهم از دور به صد
 گوش مي دهند

 من زنده ام
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فرياد من بي جواب نيست، قلب خوب تو جواب فرياد 
 .من است

  

  

 مرغ صدا طالئي من در شاخ و برگ خانة تست

 جامة خوبت را بپوش! نازنين

 عشق، ما را دوست مي دارد

 من با تو رؤيايم را در بيداري دنبال مي گيرم

 ممن شعر را از حقيقت پيشاني تو در مي ياب
  

با من از روشني حرف مي زني و از انسان كه خويشاوند 
 همة خداهاست

  

 .با تو من ديگر در سحر رؤياهايم تنها نيستم
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 سرچشمه

 در تاريكي چشمانت را جستم

 در تاريكي چشم هايت را يافتم

 .و شبم پر ستاره شد

  

  

 تو را صدا كردم

 در تاريكترين شب ها دلم صدايت كرد

 . طنين صدايم به سوي من آمديو تو با

 با دست هايت براي دست هايم آواز خواندي

 براي چشم هايم با چشم هايت

 براي لب هايم با لب هايت

 .با تنت براي تنم آواز خواندي

  

  من با چشم ها و لب هايت
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 انس گرفتم

 با تنت انس گرفتم،

  

 چيزي در من فروكش كرد

 چيزي در من شكفت

 ة كودكي خويش به خواب رفتممن دوباره در گهوار

 و لبخند آن زمانيم را

 .بازيافتم

  

  

 .در من شك النه كرده بود

  

 دست هاي تو چون چشمه ئي به سوي من جاري شد

 و من تازه شدم من يقين كردم

 يقين را چون عروسكي در آغوش گرفتم

 و در گهوارة سال هاي نخستين به خواب رفتم؛
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 .م بوددر دامانت كه گهوارة رؤياهاي

  

 .و لبخند آن زماني، به لب هايم برگشت

  

 .با تنت براي تنم الال گفتي

 چشم هاي تو با من بود

 و من چشم هايم را بستم

 چرا كه دست هاي تو اطمينان بخش بود

  

  

 بدي، تاريكي است

 شب ها جنايتكارند

 من با بدي قهرم! اي دالويز من اي يقين

 .انمو ترا بسان روزي بزرگ آواز مي خو

  

  

 .صدايت مي زنم گوش بده قلبم صدايت مي زند
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 شب گرداگردم حصار كشيده است

 و من به تو نگاه مي كنم،

 از پنجره هاي دلم به ستاره هايت نگاه مي كنم

 چرا كه هر ستاره آفتابي است

 من آفتاب را باور دارم

 من دريا را باور دارم

 و چشم هاي تو سرچشمة درياهاست

 .رياهاستانسان سرچشمة د
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 بهار ديگر

 !قصد من فريب خودم نيست، دلپذير

 قصد من

 .فريب خودم نيست

  

 اگر لب ها دروغ مي گويند

 از دست هاي تو راستي هويداست

 و من از دست هاي تست كه سخن مي گويم

  

  

 .دستان تو خواهران تقدير منند

  

رده سخن از جنگل هاي سوخته از خرمن هاي باران خو
 مي گويم

 .من از دهكدة تقدير خويش سخن مي گويم
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 .بر هر سبزه خون ديدم در هر خنده درد ديدم

 تو طلوع مي كني من مجاب مي شوم

 من فرياد مي زنم

 .و راحت مي شوم

  

  

 !قصد من فريب خودم نيست، دلپذير

 قصد من

 .فريب خودم نيست

  

 .تو اينجائي و نفرين شب بي اثرست

 .ب نازا، قلب من از تلقين تو بارور مي شوددر غرو

با دست هاي تو من لزج ترين شب ها را چراغان مي 
 .كنم

  

 من زندگيم را خواب مي بينم
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 من رؤياهايم را زندگي مي كنم

 .من حقيقت را زندگي مي كنم

  

  

 از هر خون سبزه ئي مي رويد از هر درد لبخنده ئي

 .چرا كه هر شهيد درختيست

 ل هاي انبوه به سوي تو آمدممن از جنگ

 تو طلوع كردي

 من مجاب شدم،

 من غريو كشيدم

 .و آرامش يافتم

 كنار بهار به هر برگ سوگند خوردم

 و تو

 در گذرگاه هاي شب زده

 .عشق تازه را اخطار كردي
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 من هلهلة شبگردان آواره را شنيدم

 در بي ستاره ترين شب ها

 لبخندت را آتشبازي كردم

 و از آن پس

 .قلب كوچه خانة ماست

  

  

 دستان تو خواهران تقدير منند

بگذار از جنگل هاي باران خورده از خرمن هاي پر 
 حاصل سخن بگويم

 .بگذار از دهكدة تقدير مشترك سخن بگويم

  

 !قصد من فريب خودم نيست، دلپذير

 قصد من

 .فريب خودم نيست
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 به تو بگويم

 ديگر جا نيست

 قلبت پر از اندوه است

مان هاي تو آبي رنگي گرمايش را از دست داده آس
 است

  

 زير آسماني بي رنگ و بي جال زندگي مي كني

 بر زمين تو، باران، چهرة عشق هايت را پر آبله مي كند

 پرندگانت همه مرده اند

 در صحرائي بي سايه و بي پرنده زندگي مي كني

آنجا كه هر گياه در انتظار سرود مرغي خاكستر مي 
 .شود

  

  

 ديگر جا نيست

 قلبت پر از اندوه است
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 خدايان همه آسمان هايت

بر خاك 
 افتاده اند

 چون كودكي

 بي پناه و تنها مانده اي

 از وحشت مي خندي

 .و غروري كودن از گريستن پرهيزت مي دهد

  

 اين است انساني كه از خود ساخته اي

 از انساني كه من دوست مي داشتم

 .كه من دوست مي دارم

  

  

 شادوش زندگيدو

در همه نبردها جنگيده 
 بودي
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 نفرين خدايان در تو كارگر نبود

 و اكنون ناتوان و سرد

 مرا در برابر تنهائي

 .به زانو در مي آوري

  

آيا تو جلوة روشني از تقدير مصنوع انسان هاي قرن 
 مائي؟ ـ

 انسان هائي كه من دوست مي داشتم

 كه من دوست مي دارم؟

  

  

 ديگر جا نيست

 .بت پر از اندوه استقل

 مي ترسي ـ به تو بگويم ـ تو از زندگي مي ترسي

 از مرگ بيش از زندگي

 .از عشق بيش از هر دو مي ترسي
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 به تاريكي نگاه مي كني

 از وحشت مي لرزي

 و مرا در كنار خود

 از ياد

 .مي بري
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 بدرود

 براي زيستن دو قلب الزم است

 دارد، قلبي كه دوستش بدارندقلبي كه دوست ب

 قلبي كه هديه كند، قلبي كه بپذيرد

 قلبي كه بگويد، قلبي كه جواب بگويد

 قلبي براي من، قلبي براي انساني كه من مي خواهم

 .تا انسان را در كنار خود حس كنم

  

  

 درياهاي چشم تو خشكيدني است

 .من چشمه ئي زاينده مي خواهم

  

 چك استپستان هايت ستاره هاي كو

 :آن سوي ستاره من انساني مي خواهم

  

 انساني كه مرا بگزيند
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 انساني كه من او را بگزينم،

 انساني كه به دست هاي من نگاه كند

 انساني كه به دست هايش نگاه كنم،

 انساني در كنار من

 تا به دست هاي انسان ها نگاه كنيم،

 انساني در كنارم، آينه ئي در كنارم

 . . . تا در او بگريم تا در او بخندم،

  

 خدايان نجاتم نمي دادند

 پيوند ترد تو نيز

 نجاتم نداد

 نه پيوند ترد تو

   نه چشم ها و نه پستان هايت

 

 نه دستهايت
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  كنار من قلبت آينه ئي نبود

 . . كنار من قلبت بشري نبود 

 
 
 
 
 
 
 


