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توضيح: 
تا كجا عمق داشت؟ آن شوقها، آن انديشه ها، آن آگاهيها، آن 

شور و حركت در جامعه ي ما، و بويژه در نسل جوان ما.
پاسخ اين سوال سخت است، اما اين يك روايت است كه شايد 
يك جواب از يك زبان به آن سوال بدهد. و آيا مي شود به زبان 

شعر روايي، به اين مساله پاسخ داد؟
دنباله دار  داستان  يك  نخست  جلد  مي خوانيد،  آنچه  دوستان! 
است به شعر، و به يك سبك تازه ي امروزي كه شبيه پسانوگرا 
است. موضوع آن وقايع دهه ي پنجاه تا آستانه ي انقالب 57 است 
كه از خالل لحظات زندگي يك جوان دانشجو در آن سالها بيان 
مي شود. در اين روايت، آرزوها، سطح فكر، عالئق، مشغوليات، و 
ميزان آگاهي سياسي و اجتماعي و انگيزه ي يك جوان دانشجو 
كه پا به ميدان مبارزات دانشجويي مي گذارد به تصويري شاعرانه 
كشيده مي شود. در اين تصويرها، از همة اوزان و انواع شعر كهنه 
و نو و سپيد استفاده شده. در جلد اول تا نخستين حركتها و 
اگر مجالي  قيام 57 پيش آمده ام. و در جلد دوم،  تظاهراتهاي 
باشد تا وقوع انقالب و انتظارات و لحظات آن قيام مردمي خواهم 

رفت.
تا چه قبول افتد و چه درنظر آيد.

    م.شوق 
  شروع:94 مهر 94 پايان جلد اول: تير95 
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)1(
سكوي ايستگاه ترن، لحظه ي وداع

يك عضو خانواده كه اسمش هر آنچه هست،
گشته ست رهسپار به دنياي تازه اي.

هر تقّ و تقّ چرخ ترن، هقّ و هقّ اوست
ترك تمام زندگي بيست ساله اش
ترك كنار مادر و يك شهر خاطره

دل كندن از پياده رو و حوض و مدرسه
بغضي كه در گلوي پدر هم نشسته است

اشكي كه گونه ي مامان تر است از آن
اين زندگيست كه حكمش جدايي است
اين بچه كه بزرگ شده يك جوان شده

تهران براي پيكر او يك دهان شده
مشهد نگاه ميكند از چشم خواهران
تهران بگير تا كه ببينم چه مي كني

سوت قطار و دست و.... پياپي.... تكان... تكان.....

)2(
با گريه هاي صامت تو حين شام شب

و نان و قورمه سبزي مامان كه در گلو،
قاطي شده به بغض دل تنگ حنجره 
 بعد از غم تمام شب و دشت و پنجره
سرماي ايستگاه، و وضو و نماز و چاي
و بحث خانواده ي هم كوپه در قطار.....
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)3(
ساعت 10 است و ترن، خسته تر ز راه

 خيل مسافران و غريبي و پايتخت 
ميدان راه آهن تهران و تاكسي 

تا قصرالدشت، قوطي كبريت خانه ها
روبوسي و سالم، دايي جان و بچه هاش
با اشك، سر به شانه ي داداش، بيدليل

مشهد هنوز بر جگرش مي دهد فشار.....

)4(
يك دوره باز درس وكتاب و پلي كپي

دختر، پسر، زرنگي و هوش و سواد و فهم
جنگ ظفار و خدمت اجباري نظام
وقت نهار، و سالن شيك غذاخوري

اينك بهشت! در پس دروازه اي بزرگ
باغي چه سبز و فوج جوانان شيك و پيك

صرف نهار و سيني و، كاناپه، صندلي 
دور است بوي سفره ي مامان و قابلمه

تا زرق و برق واژه ي دانشكده برو
كنكور و هي بخوان بخوان و بخوان، بخوان

آخر در اين مسابقه آن كارت را بگير
يك در، دو صد هزار جوان پشت آن به صف 

دهها هزار نخبه و خوارزمي و هدف
هر روز مي روي به كالس و مرور علم
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 و توي خط واحد و كوري كه مي كشد،

آرشه، به يك ويالون كهنه براي تو
آواز مرد غمزده ي عاشقي پريش

»بس كه دل مرا تو بيازرده اي بدان!
هرگر نمي شود كه ببخشايمت تو را

جاي من عاقبت درون باغ بهشت است 
اين را خدا به دفتر خود هم نوشته است«....

)5(
يك جمع دوست، آمده هر كس ز شهر خويش

در يك، دو تا اتاق اجاره به پشت بام
املت خوري، كه ساده ترين پختن غذاست

در منزلي كه كهنگي اش داد ميزند
و شستن ظروف غذا در اتاقكي

و بحث هاي نثر صمد بين حفظ درس
يك ماهي و شنا به خالف مسير موج 
درياي سينه ي تو ولي غرق شوقهاست

تهران عجب بزرگ و پر از ناچشيده هاست

)6(
كنكور و صندلي و سوال و چهار تيك

فهرست نام و صفحه ي كيهان و حرف قاف
اين نام شخص توست! قبولي تو! شاد شو! 

قلبش ازين خبر همه فرياد مي شود
دنياي درس و دانش و گاه بلوغ و فكر
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اين برگهاي سبز درختان چه تازه اند
اين آسمان روشن تهران چه آبي است

او بي خبر كه حاكم اين مملكت كي است؟

)7( 
دانشكده، اميد به آينده، افتخار

روپوش دكتري، پز تحصيل كردگي
تشريح مرده، سالن آمفي تئاتر و علم

شب، چارراه پهلوي و فيلم سينما
شيرين ترين زمانه ي تو در دهان توست

شيرين ترين چشيدن تحسين ديگران
هر ثانيه چه شوق نوي در نگاه توست
هر دم تب شنيدن يك چيز سبك نو
داداش و آتليه ي »رامبراند« و ژست
آبستره و طرح مدرن »خودت بفهم«
صبحانه كيك در تريا، چاي و مالبورو

تو جزو قشر روشن اين مملكت شدي!
رفتي از آنچه تا به حال كه بودي كمي جلو

)8(
هيچ از خودش نمي كند اين ذهن يك سوال

اين روز بيست و چارم اسفند، سال چند؟
افتاده صاف در وسط قلب اين وطن

اين كيست با مجسمه اش روي اسب سنگ؟
عنوان پرتأللؤ دانشجو، از تو شد
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فعال كه چيزهاي دگر رنگ باخته

يك افتخار خانواده و مامان كه: »بچه ام،
دكتر شده ست و كسي شد براي خود«
خوش باش. رنگ همه چيز تازه است
و تو جوان و قلب جوانت پر آرزوست
و در پياده رو، نئون و عطر ساندويچ 

آهنگهاي شاد آغاسي و هايده
در شور و در صداي مهستي دمي بايست

»بعد از تو هم به بستر غم مي توان گريست«
و خط واحد اتوبوسها به صف شده

و هيچ، فكر زندگي اي كه تلف شده
و فيلم وحدت و گلدن سيتي و شهر

)9(
شهر دو قسمتي تن خود را نموده پهن

گود جنوب شهر و شمال نو و مدرن
كم كم كنار رفتن رؤيا ز پيش چشم

برفك به روي صفحه ي رنگين آرزوست
كم كم كنار رفتن پرده ز چشمهات

كم كم نماي جامعه را آنچنان كه هست...
مثل ترك ترك شدن خوابهاي خوب

از اين شمال شيك، وزاين فقر در جنوب
و رنگ ابر، گاه شود مثل رنگ دود

خاكستري شد آنچه كه آبي و شاد بود
گويي كه كاخ شيشه اي آرزو شكست......
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)10(
يك روز از اين همه تصوير خوب و شيك

مه مي رود كنار و به تصويرهاي شهر،
هر چيز محو و مات كه شفاف مي شود

كم كم ارس، شريعتي و بحث اتحاد
كم كم كتابخواني و روشن شدن ز فكر

اسالم آنچه كه آخوند گفته نيست
يا آنچه را ز خانه بابا گرفته اي...

يك درك نو، مقابل ماركسيسم، و ايسم ها
يك حس نو درون صداي شريعتي

يك فهم البالي كتابهاي ضاله
اسالم يك چريك كه پيكار ميكند
در تو، ولي همه اش قاطي و شلوغ

كم كم خروش و آذر و فرياد وخشم و داد
كم كم شكستن همه ي شيشه ها و سنگ 
كم كم كتاب ضاله، درنگ و تب و خطر 
كم كم خبر ز شور، »گوارا« و »كاسترو«

اينكه رئيس كشور ماها شهنشه است
»ايران پدر«، »خدايگان«، و هيبت ساواك

كم كم برو به گود جنوب و جواديه
تا شهرك »جواديه بر پل بنا شود«

خسرو و دادگاه و گلي سرخ، ديدي اش؟
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»مهدي« چريك شهري و قصر و خرابكار

...
اما تو، عشق دكتري و دانش و مطب

اما تو، شوق جاده ي رؤياي زندگي
شمشادها و سر در دانشكده، كتاب

شعر فروغ و پپسي و فردين و شاملو.......

)11(
يك سر برو به ديدن فاميل با قطار
و باز بوي شهر كودكي و نوجوانيات
و باز چهر مادر و آن كوچه همچنان

آنجا كه شهر پر ز اذان است وقت ظهر
آنجا كه كوچه بوي سياست نمي دهد

مادر به فكر سبزي ظهر است همچنان
و اين كه »خانه اي كه كلنگي ست نو شود«
از روزمرگي و حس سكون خسته مي شوي

برگرد زود باز به تهران ناشناس
برگرد و در تريا، بحث كارل ماركس

و كفش كوه و جمعه و توچال برفگير
و كوي و خوابگاه و شعرهاي كوراوغلو.....

 



فصل دوم 
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)12(
تو و يك جمع دوستان جديد
هر زمان عشق تازه اي در دل

عطر نغز كتابخانه و علم
در سكوت تفكر و كلمات

بهتر از فيلم و سينما رفتن
عشق تنها شدن در انديشه

مي برد سربه سر وجودت را

يك زمان شوق بازي پينگ پنگ
عضو تيم و مسابقه هر روز
تب ورزش شعار در باشگاه

دو سه ماهي تمام بعد از ظهر
و فراموش مي كني نهارت را

بوي ساك و لباس گرم و عرق

يك زمان عشق نغمه ي سنتور
»فوق برنامه«ي هنر در كوي

دست استاد و ضربه ي مضراب
گم شدن در طنين آوازي 

مي دهد بوي غصه هاي تو را 
»گوشه«هايي كه گيرش افتادي

 و دلت رفت مثل مستي ول
گريه هايي ز عشق بي معني
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اشكهايي ز عشق بيحاصل
توي آن كوچه هاي گريه ي غم

شجريان و اوج فريادش
يا بنان و صداي مخملي اش

»همه شب ناله مي كنم چون ني
كه غمي دارم و تويي يارم«

)13(
هيچ معلوم هست راهت چيست؟

همه مثل تواند، بي تعريف؟
هيچ كس فكر هوشياري نيست
هر كسي رفته با دل و شوقش

كم كمك حرفي از سياست هست
و خودش يك هوا و دنيايي ست

شده يي عاشق كاله صمد
تيپ خاكي و موي ژوليده

بربري خوردنت به وقت نهار
نان و انگور، روي سطح چمن

شده يي جزو انقالبيها
عينك مشكي و كتاب و بحث

كم كمك حس بوي جديت
شانزده آذر و سه قطره خون

و صداي شعار كوبنده
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حرف برپا تو هموطن!! اينجا
حرف ياران كه كنج زندانها
سرشان دور از بدن گشته

شيشه هاي شكسته را بردار
پرت كن سوي گارد دانشگاه

تويي اينسوي و آنطرف يك شاه! 

)14(
پس از آن رنگ شوق كمتر شد

آنهمه آرزو و رؤياها
تو نبايد كه بي خيال شوي

وضع اين مملكت بدست كي است؟
خاني آباد رفتي و ديدي؟

جنب گمرگ، و شهرك بدنام 
جويهاي جنوب پرلجن است

بوي تهران تمام عطري نيست
سر خود را فرو نكن در درس

يك كمي غيرتي بشو و نترس

حس زندان تو را به هم ريخته
اين زمين كشته داده آن آذر!

احترامي فتاده در قلبت
به جوانان رشته ي فني

پشت آن پيچ راهرو، آن پشت
كاغذي نصب روي ديوار است
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عكس دست و تفنگ روي آن
تو نبايد كه پرت خود باشي

يك چريكي ست گرم در كار است
يك جواني كه دل زده به خطر
زندگي را بريده از دل خويش

هول ساواك ليك در دل توست
و چه مقدار هست فاصله ها

بين تو وان جوان شير شهيد

)15(
 به راه خودبخودي رفته اي بدون حواس
سرت درون سياست، نمي روي به كالس

كتاب خواندن و كوه و اداره ي تريا
بدون آن كه بيابي هويتي هشيار

و حس شورشي ات با تو گاه مي گويد
چرا وجود همه درس و زندگي شده است؟

و بين اين همه دانشجوي وطن آخر
چرا فقط منم و آن جالل و آن اصغر؟

ولي نه آن كه تو هم چيز ويژه اي باشي
و نصف قلب تو با زندگيست، با بودن

»دوزيست«ي شده يي بين عشق و پيمودن

و فكرهاي دروني كه پيش شخص خودت
رجوع مي كني و غرق مي شوي در آن

شبانه در شب كوي و به فكر عشق خودت
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و دود كردن سيگار زير آن باران

و اين كه آخر اين عشق بيهده چيست؟

)16(
سيصد تومن ماهانه داري

پول كمك تحصيلي توست
پنجشنبه ها تدريس كردن

يك مدرسه، ميدان ژاله
حاال شدي آقا معلم
بين معلمها نشستن

در دفتر و مردي شدي تو
جاي دبيري كه نيامد

اين بچه ها بايد بفهمند
من دوستم با بچه بودن

تدريس كن تا ظهر و برگرد
حرفي دو پهلو گفتن از درد
تدريس و بوي قورمه سبزي
ساواك اينجا هست يا نه؟ 

سيصدتومن ماهانه ات را
كم خرج كن قدري نگهدار
وقتي كه رفتي پيش مامان

در كيف او بگذار پنهان
گرچه به گريه مي دهد پس

»نه! پول جيب توست اين پول!
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اينقدر آيا ما فقيريم؟
از بچه مان خرجي بگيريم«!

)17(
جمعه و كوه و كوله ات، جمع و گروه و قله ها

حس جديد تازه اي، چهل نفر به خط شده
يال بلند و برف و باد، چايي دودي و صعود

آتش و شب به دور هم، شعله و رنگ چهره ها
فكر دگرگونه شدن، بحثي اين وسط شده

سوزش باد و شيب كوه، درون برف تا كمر، 
طعم و تب مبارزه، سرودهاي پرتپش

خستگي و پنير و نان، هواي شورشي به سر
تهران زير پاي تو، به زير ابر اختناق

فعال دلخوشي به اين، ترانه هاي آتشين
»قطاركش باالي سر، پر از فشنگه دايه جان!

و حرف دوستي تفنگ، و وقت جنگه دايه جان«
و اين فقط ترانه يي، دلت خوش است هي بخوان

دوباره باز روز بعد، كالس و درس و امتحان
دوباره دل سپردني، به همكالسي ات نهان
و فكرهاي عاشقي، و كارهاي شورشي.....

)18( 
يك اطالعيه از زير در، باز

يك صبح وقتي كه سحر بود
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ريز و فشرده حرف جدي
قايم كن اش زير لباست

ترسيده يك قدري حواست
تحليلهاي وضع كشور

بحث گروهي شورشي هست
و تو تصور كن: چريكي،
در خانه هاي شهر پنهان

كلتي به خود بسته ست و تنها
هر روز در چنگال مرگ است
امضاي اين كاغذ كه خواندي

نابود باد و مستمر باد
با يك تفنگ و يك ستاره

تو اين وسط هستي چكاره؟

)19(
خورشيد از غم با تمام وجودش ...

پاييز آمد... پشت ابر سياهي ....
داري اميد سختي كوهستان... 
بر جان تو، سختي اين كوه و... 

سوز حسي در تن ات افتاده...
آن رؤياها، آن هواي تازه

آن دنياي خوب و شاد و رنگين 
درك حسي تلخ و سرد و سنگين
گو ديگر آن، بو و رنگ و صفاي،،

نان داغ و طعم چاي شيرين
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حاال مثل فصل پاييز است و
النه كرده، كفتري در باران

تو افتادي توي فكر ايران
از تراوش باران مي گريزي



فصل سوم 
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)20(
حس ديكتاتوري تو را برده

خفقان هر چه خوب را خورده
مملكت كم كمك سياه شده

آرزوهاي نو تباه شده
فكر »كاري بكن« تو هم بعله!

يك تنه، هرچه مي رسد از دست
نامه ي يك جوان به يك ملت

اولين حركتت عليه رژيم
زير هر كاغذي سه تا كاربن

با خط كج مجي كه نشناسند
»آي مردم! چرا سكوت و نشست

اين وطن رفته زير استبداد
دشمن است كه اين حاكم است به ما«

اين شد اعالميه ي سياسي تو
توي پنجاه پاكت پستي

آدرسش را بگرد و پيدا كن 
در خيابان يكي يكي بنويس

با دوچرخه به توي هر صندوق
پنج پاكت بريز و باز برو.....

)21(
خواندن يك كتاب از »شب بد«،
خواندن يك كتاب از »شب دد«
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كم كمك حس دوست دارم شعر
كم كمك »قاصدك بگو چه خبر
شرري هست؟ در اجاقي خرد«
اين تو را توي حس شعري برد
رمز و رازيست توي اين اشعار

حرفهايي عليه شاه انگار
استعاره ست، مرگ آن رستم

»سوي رودابه كي خبر ببرد«؟
»مرگ تختي«ست آمده در شعر

»جمعه ها خون« به ناودان، كه چكيد
معني اش يك سياهكل رزم است

پس در اين مملكت مخالفتي است
تو كجايي؟ چرا نمي جنگي؟........

)22(
يك نقشه براي شاه ايران

اصغر كه تو را كشيد در راه
با پچپچه: صبح اول مهر
آتش زدن سن و تريبون

در لحظه ي يك مراسم سال
اين يك حركت عليه شاه است

اين يك حركت براي تاريخ
و سالن كنفرانس فردا

با چند چليك نفت در شب
مخفي شو شب به زير شمشاد
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كبريت بكش دگر تمام است
تو آمده اي به درس خواندن!

يك چيز دگر شدي به تدريج!
تو خود بخودي شدي مبارز!

با حس كمي ز فقر مردم
با بوي كمي ز زور ساواك

آن شب تب و اضطراب مي ريخت
از شاخه ي سبز و ترد شمشاد
در سينه ات از هراس آن كار

يك هول بزرگ 
شايد كه هنوز زود باشد

شايد بشوي تو هم گرفتار....

)23(
كار تو شده بجاي تحصيل

بر هم زدن كالس استاد
با مشت و لگد شيشه شكستن

كوبيدن صندلي به درها
ناگاه خروش و داد و فرياد
با ياد كسي كه توي سلول

از درد و شكنجه مي كشد داد،

يك نامه رسيده از برايت
احضار شدي تو هم به ساواك
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شايد كه روي و برنگردي

يك حس خطر، هميشه با توست
هر لحظه به هر كجا كه رفتي

شايد كه درون دام باشي

)24(
از درس و كالس دور گشته

يك مشت جوان اهل شورش
بي نقشه و طرح و فكر يك راه
اخراج شدن ز درس و تحصيل 
شد آن همه عشق دكتري، باد

نه كنده شدن ز آرزوها
نه عزم چريك و رزم جدي

مي چرخي و هر زمان به كاري
هر چيز كه پيش آمد، آمد.
شبها كه كجا شود بخوابم؟
با حس هراس دستگيري 
تنهايي و حس بي پناهي

دلتنگي و حس بي گناهي
دنبال كسي بگرد تا شب

در خانه ي او به بخواب شب را
نه خانه نه شغل و كار، نه پول!

يك دوست به داد تو رسيده
همشهري و همكالسي توست
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از مدرسه ي جواني تو 
سيصدتومني بگير از او

از بهر تو اوست سرپناهي
يك قيمه پلو به رستوراني
يك قول و قرار در خيابان

يك شام كنار او و يك بحث
در خانه ي هر اتاق اجاره

با ضربه به شيشه ي اتاقش
مهمان نخوانده اي! بيا تو!

در منزل كاروانسراوار
جايي كه بخوابي و بماني

او ارتشي است و تو سياسي
يك لقمه و لقمه ي دگر بغض
بي كس شده اي، تو در جواني
ساواك پي تو هست در كوي

كو عشق؟ كجاست شغل؟ كو كار
تحصيل چه شد، مقام تو چيست؟

آواره ي شهر »هركه درخويش« 
تهران شده تلخ و تار و بدخوي

)25(
بر سينه ي شهر راه رفتن

اين محمل ويزيتور شركت
از بهر هراس دستگيريست

يك سامسونت از طلوع تا شب
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گز كردن پيكر خيابان
يك تابلو پزشك آنجا

اين دكتر بدعنق ندانست،
 من خود ز پزشكي ام گذشتم؟

اين اول رنج هاي راه است
يك صخره ي حس تلخ تحقير

افتاده به روي شانه هايت
گم كردهاي آن همه هوس را
دانشكده همچنان به راه است

با سالن روتكانال و فيليلنگ
بي تو، همه چيز گرم در كار

تو پرسه بزن به هر خيابان
دكتر! بخريد از اين آمالگام
پورسانت فروش و آخر ماه

ششصد تومني بگير و خوش باش
ساواك اگر تو را بگيرد،

تو طاقت حبس و كابل داري؟
عكس تو به شيشه ي كيوسك است

 »اخراج به تهمت سياسي«......

)26(
ماشين شكار در خيابان

ناگاه ز پشت سر، گرفتند
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دستان هراس زير بازوت:
»بي آن كه بپا كني تو غوغا
يااهلل بشين درون ماشين!«

ساواك و هراس و ترس زندان
سوزن، و عذاب زير ناخن

»ـ يك چند سوال مي كنيم و..... «
با فحش و لگد: 
ـ »تو ضد شاهي

اي بي پدر فالن و بهمان«
تفتيش اتاق آن رفيق ات 

شب را گذرانده اي تو در آن
دنبال چريك، گشت دارند

»تو شكل همان چريك بودي«......

)27(
آواره روي پيكر شهري كه يكروز
دنياي رنگارنگ و زيباي تو بوده

ماشين هاي ولوويvolvo ساواك در گشت 
تو در پياده رو، كني بازاريابي

ديدي چگونه هر چه زيبا بود برگشت؟
يك شب شوي مهمان دايي جان و فردا

فردا نمي داني كجا بايد بخوابي
و خانه پيداكردنت بهر اجاره
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اين همكالسي مي رود ديدار يك دوست

در يك دهي با نام انگوران كه در برف
خوابيده در مازندران در قلب جنگل
و دوستش آنجا سپاه دانش است و 

تو مي شوي يك همسفر اين هفته با او
اين بهتر است از پرسه هاي هول در شهر

آنجا كه يك يك دوستانت را گرفتند
احمد كه كلتي را نشانت داد آن روز
و نقشه اي مي ريخت در شور جواني

ـ »من ترك اين هونداـ دويستات مي نشينم....
و ما دو تا.... در شهر مانند چريكي

كم كم خودش يك تيم و.... كاري انقالبي ...!«
حاال كه احمد توي سلولش نشسته

پيغام را به خواهرش داده: 
»فالني!

دنبال تو هستند،... دنبال تو هستند....«.......

)28(
دور از چشمهاي ساواكي

هر زمان مي روي به جاي دگر
همه جا در مظان شك هستي

همه ترسيده اند از ساواك
تو مبادا كه دستگير شوي
بي بهانه برو به هر جايي
روستاهاي مرزن آباد و 
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برف و كوه است و بوي دود و پهن
تو و آن دوست رهسپار و رفيق

بوي كندر ز سقف خانه ي ده
و درخت تمشك توي مسير

مهربانند مردم جنگل
خانه ي خلق و تافتون با ماست

تو شدي ميهمان يك مادر
كودكانشان چقدر معصومند

يك نفر در مسير با قاطر
»توي جنگل پي چريك است او
با تفنگي كه توي خورجينش«

و تو ترسيده اي: 
ـ مبادا من!

)29(
فهميده اي در مملكت جنگي ست جاري

بين شماري از جوانان مسلح
و دولتي با طول و عرض حاكميت
ساواك و ناگه دستگيريها و شليك
و پاسبانها بسته اند از هر طرف راه
احساس ناامني درون لحظه هايت

درس و مقام و زندگي شد زهرمارت
فيلم گوزنها، »قدرت« و مخفي شدنها

و انفجاري ناگهان در گوشه ي شهر
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و روزنامه، بوي خون دارد خبرهاش

و ترس، ترس و هول و هول و ترس و ترديد
من مي توانم يك چريكي باشم آيا؟

اقشار ملت در چه حال و در چه كارند؟
و هيچكس با هيچكس كاري ندارد

دالل خانه: »ـ كارت دانشجويي ات كو؟«
از منبر مسجد صداي روضه خوانها
بي حس تلخ اختناقش وقت روضه

و خيل انبوه خاليق در زيارت
دور ضريحي فكر دنياي پس از مرگ

و شاه رفته مشهد و پيش از زيارت
يك صف از آن آخوندهاي آنچناني

و پاسبان مامور معذوريست بي فكر 
در خانه ي تيمي، شده مخفي جواني....... 



فصل چهارم 
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)30(
دل دوباره هواي مامان كرد

و همه خواهران كوچكتر
هركه كوچكتر از تو در خانه
دلت از يادشان هميشه تنگ
غصه شان ابر اشك مي سازد

گريه در خاطرات آنچه گذشت
باز كوچه،... تو،.... زنگ را بفشار

سوت و كور است خانه با حوضش
و همان كرسي و عالءالدين
روي بار است آبگوشت نهار

شكوه ها توي اشك مامان است:

ـ بعد چل سال زندگاني ما
اين نداري و اين همه حسرت....

پدرت كرده توي ده جا خوش
ما و اين وضع و سقف كاهگلي!

خانه ي داديار استان است؟
و زمستان و برف و سرماهاش

يك بخاري كنده اي و ذغال
آبرومان كه رفته پيش همه

خرج اين زندگي كه تامين نيست....!!«
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اشك مامان تو را تكان داده:
ـ »غيرتت كو كه اعتراض كني؟« 

بغض آن خانه باز توي گلوست
خاطرات محصلي و اذان

حوض خانه پر است از قصه
و درختي كه در عروسيها

سيب مي داد و سال ديگر هيچ
توي ذهن تو بحث ژان پل سارتر

فكر مادر كنم و يا ميهن؟ 
   

)31(
ماشين تو را گرفته و قي كرده اي سه بار

از بس كه جاده فراز و فرود داشت
و بوي دائم بنزين هنوز هست

با حالت تهوعت اينك رسيده اي
گاراژ شهر تربت و يك ساك توي دست

يك آب يخ به صورت خود مي زني و بعد
اين تربت است، هاي...! همان شهر كودكي!

وقتي كه بچه بودي و در روزهاي عيد
دستان چاق خاله عزت و آن چادر گلي 

بوي تمام عيد بود و پناهي براي تو
و شاد شاد بود رنگ همه چيز زندگي

و سينماي شهر تربت و آن باغ ملي اش
در شب چه برق مي زد و تو توي باغها،

بازي سْك سْك و چشمان خود ببند
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شب، رختخواب مشترك كل بچه ها 

و خنده ها و شيطنت و هِرّ و هِرّ و كِرّ
اي كاش زندگي همه اش كودكانه بود

و هيچ كس بزرگ نمي شد چنين كه هست.....

)32(
به يك جنگ فرعي برو سوي ده

تو يك بچه، حاال جواني شدي
و باباست حاال در آنسوي تو

 چرا ظلم كرده به مامان، چرا؟
عجب وضع اين زندگي شد خراب

همه چيز اين مملكت بيحساب
نه برنامه اي هست در كار كس
يكي توي قصر و يكي در قفس

و اين خانه هم عين يك كشور است
در اينسوي مامان و اشكش به چشم

چسان چشم دوزم به چشم پدر
كه اين افتضاحي كه كردي درست

من از اشك مامان روانه شدم
كه تكليف ما چيست با اين پدر!

نمي پرسي از خود كه اين جنگ كيست؟
تو بر ضد شاهي!، كنون خصم كيست؟

تو هم در پي هر چه پيش آمده......
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)33(
دوران كودكي همه چيزش قشنگ بود

آن روستا كه پدر باغ و ملك داشت
و باد توي شاخه هاي درختان

و سارها و خوشه هاي خوشگل انگورهاي باغ....
حس سكوت و خلوتي ده

و آب خوردن اسب 
و جست و خيز بره هاي كوچك ناز

و راستي چه خوب بود
صداي ثابت پرواز يك مگس

در آن سكوت خانه ي دهقاني.....
حاال ولي....

تو ايستاده اي مقابل يك صحنه ي دگر
وقتي كه چشمهاي تو هم فكر ميكنند

و شيشه هاي رنگ رنگ عينك آن كودكانه ها
بر چشمهات نيست

اين اهل ده چقدر فقيرند 
با بچه هاي كوچك معصوم و گشنه شان

تنبان به پاي خويش ندارند
و مشتي از مگس، به روي بيني شان، 

دختر، پسر
بازيكنان خاكهاي مركز ده...

بر ترك يك موتورسوار تو حاال رسيده اي
دروازهاي بزرگ 
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غژغژكنان به روي تو چون باز مي شود

و آن زني كه در طويله ِپِهن جمع مي كند....

حاال نشسته اي مقابل بابا
آن هيبت بزرگ مركز فاميل

هم مهربان و هم غريبه و هم دور و هم قريب....
آن پدر

آن تكيه گاه...

ليوان شير داغ روي سيني و تو، روي يك تشك
ـ»آقا! خوش آمدي! چه شد از اينطرف ، شما!!؟«.

و پلكهاي تو از شرم 
تن مي زند ز چشم آقاجان 

و حرف، توي دهانت گره شده 
اما تمام حرف 

يك چيز بيش نيست:
ـ »من آمدم كه بپرسم....
آن خانه ي حقير كلنگي
 آن دست خالي مامان 

آن حوض يخ زده
آن خانه نيست. يك ده كوچك ميان شهر....... 

آن زندگي ست؟ 
آن وضع زندگي مادر من است؟

ـ ما خرده مالكيم 
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ما را ضعيف كرد شاه،...
چوپان براي رمه، پيدا نمي شود

و هر كه بر سر امالك خويش نباشد...
اين روستائيان.... همگي كوچ مي كنند

در كارخانه ها و كوره هاي حاشيه ي شهر
اينجا كسي سر امالك الزم است

و زندگي روستا
در شأن مادرتان نيست.......

اينجا كسي دلش 
براي ملك شماها نسوخته،

من پير گشته ام
 و همه ي شما كه بچه ي شهريد

كو يك كدامتان سر امالك اين پدر؟
ناچار من خودم اينجا.... 

  اما به چشم.....«

)34(
با قول يك رسيدگي جدي از پدر

در مي زني دوباره و مادر....
و يك قرارداد تازه براي هزينه ها.
گويي دو دولتند، اين مادر و پدر

و يك معاهده بايد نوشت
قاضي شدي تو بين مادر و پدر خود

مامان ولي به ريش تو مي خندد:
تو هم كه گول خوردي از پدرت، آي... ساده دل



فصل پنجم
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)35(
برگشت كرده اي و ديدن ده، يك كتاب بود

و آه.... وضع مردم دهقان خراب بود
برگشته اي تو باز به تهران پر خبر

با پس زمينه  ى يك درد خشك و تلخ
آن روستاي پرت حاشيه ي تربت

آن فقرخاك و آب
آن خلوت و سكوت

آن شانه هاي كار و بيل و خرمن و بار
مردان گاو و گوسفند و توتون
زنان آرد و هيزم و رنج و تنور

و فوجهاي زشت مگس
بر چشم و برلب پرزخم بچه ها

آن بي كسي بدون نفسهاي يك نجات
و آن قناتهاي خشك

و آن خري كه خار مي خورد 
و هر تكان دمش 

و تاپ تاپ يكنواخت آن موتور چاه
و دختران خسته ي ده

با كوزه هاي روي سر از چشمه مي رسند 
چين و چروك فقر، روي صورت آن روستاي خشك 

با جاده هاي خاكي پر پستي و فراز
و رود بي كسي كه برش مي دهد به راه

مي پرسي از خودت: كو چند هزار سال تمدن؟
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شاهنشهان آن همه تاريخ و هاي و هوي

سراب بود!؟
تاريخ تاج و تختها و شكوه و غرورها!

برگشت كرده اي و ديدن ده، يك كتاب بود
برگشت كرده اي و

اينجا تئاتر شهر و ترافيك و كنفرانس
اينجا دوباره باز خبرهاي تازه ايست
و غصه هاي خانه و مادر، درون باد،

يك طرح ياد مي شود.

)36( 
يك حس تلخي داري از زندان

يك برج با دروازه اش زشت 
در پشت آن ديوارها، ساواك
در پشت آن، سلولها، شالق
بطري، و ناخن را كشيدن
در پشت آن ديوارها، نعره

اين چهره ي شاه است و تاجش
ابن ميهنم اينقدر بدبخت

اينجا خبرهايش همه زشت 
اينجا خطر دارد سخنها

در شعرها خوني نهفته ست 
و آنچه بايد كرد آن چيست؟

مي خواني اش در بطن يك شعر
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در البالي خواب و بيداري
يك كودكي كه آرزو مي كرد

در پشت ويترين فروشگاه
كه آن مسلسل مال او .... كاش...!!

اين حرفها رمز است سر بسته 
اين را تو حاال خوب مي فهمي

وقتي كه هر دم در پياده رو
يك تيم از ساواك گيرد

بازوي يار همكالست
و مي برند پشت ديوار

در آن كميته ي مشترك واي.....

و شام تو بغض است هر شب
اين ساندويچ شد تلخ در كام

يك پپسي و 
چشمت كه لذت مي برد از سيني داغ

و روغني كه زير سوسيس
با انفجارك هاي داغش

و كاردك 
هي زير را رو مي كند در نور ويترين

و از مغازه ي آنطرف آواي ستار
قاطي بوي روغن و سوسيس گشته:

» با من بگو از روزهايي
شبهاي سرماي زمستون
با زوزه ي سگهاي ويلون
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شبهاي خلوت در خيابون

و زير سقفهاي شكسته 
رگبار تند و باد و بارون

آن گنجه هاي پر ز هيچّي
با حسرت يك لقمه ي نون.....

ما با هميم با من بگو باز
من را ز دوريها نترسون................«

يك لحظه بود از لحظه هايت
يك شب كه از پشت سرت رفت

)37(
تو زير هشت دوست نداري

اين واژه دشنه ايست بر پشت
يك آپولو نشست روي ماه

اينجا كاله درد تو را كشت 

اين مملكت حساب ندارد
بر عكس درسهاي مدرسه اي

بابا كه.... آب ندارد

يك انفجار و باز دوباره
عنوان روزنامه: خرابكار

و آن نگاههاي پر از معني
و ريخته اند داخل يك خانه

و باز تير خورده كسي، خون...
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و فوج پاسبان مسلح
و راه بند و مردم ساكت

هر كس به چاه خودش رفت
و كشته ي چريك، زني بود

امضاي يك پزشك قانوني......
  

)38(
اصال كسي در فكر اين نيست

كه راه حل مملكت چيست
آخوندها در روي منبر

ذكر مصيبت، گريه ، روضه....
و تو توقع هم نداري

حتي، كه آخوندي بجنگد!
اين حرف يك كم خنده دار است 

اين كار، كار هر كسي نيست
جز آن كه جانش را گرفته 

در مشت، چون نارنجكي داغ
زير شكمبند لباسش 

يك كلت داغي گشته پنهان
و هر كجا حرفي از او!؟....... هيس!!!

و »جمعه ها خون جاي بارون«
و »زير پوست شب« نشستن

در لژ تار سينماها
و تخمه خوردنهاي مردم

و بازي جام جهاني....
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و شعر نيما را به ياد آر

كه خانه اش ابريست يكسر
و تو دلت ابريست با آن

و سر به سر روي زمين ابر....

)39(
كوه پر كرده جاي خالي را

هفته اي يك دو روز كوله و كفش
جمع ياران و قله ها در برف

چاي دودي و دور هم، جمعيد
فكر يك انقالب در پچ پچ

و تو و يك نفر رفيق خودت 
بحث داريد: چند سال دگر؟

ـ مي شود بعد بيست، سي سالي؟
ـ كاش مانند فيدل و كوبا....

ـ الجزاير،.... عجب..... ! چرا ما نه!؟
مي رسد اين نبردها به قيام؟

ـ ارتشي كو شود بپا، فعال......

شهر از اوج صخره ها.... در دود
زير سقف تنفر خفقان

و ترافيك و كار و هر كسي يك جور
سر فروبرده در عاليق خويش
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)40(
مزمزه مي كني تو در مغزت

آنچه را خوانده اي به روزنامه
يك دفاعيه بود از زندان

از كسي كه به دادگاهش گفت:
»يك مسلسل اگر به من بدهيد
خالي اش مي كنم همين لحظه
رو به اين دادگاه و دادستان«!
 يك نفر متهم كه چندي بعد

تيرك از خون سرخ او شد رنگ
خون تو سرخ تر ز خون اوست؟

باورش مي كني؟ شعاري نيست؟: 
گفته از تيرگي سلولش

كه درين سالهاي تيره و تار
»ما ازين ساحل سكوت و ثبات

از دل موجهاي آرامش 
كه ز دريا رسد به اين ساحل

دكلي را به چشم مي بينيم
دكل فتح انقالب و خروش«

و سقوط نظام و 
  آزادي......!!

باورش صخره يي ست، خيلي سخت
با كدامين سپاه و لشكر و فوج؟
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سطح شهر از »سكوت سرشار است«

هر كسي فكر كار خود دارد
انقالبيست يا خرابكار است؟

واژه ي هيس هيس بسيار است
از كجا اين طلسم باز شود؟

كه در اين سرزمين ياس آلود
فوج مردم به هم برآرد موج 

با خروش تفنگ و ...آخ... اي كاش....
    

)41 (
همه يك رنگ و همنفس بوديد

با سرود و ترانه ها در كوه
جمع شورشگران دانشجو 

تو هوادار هر كه هستي باش
من كه سمپات هر كسي هستم

تو مسلماني و مجاهد دوست
اين مهم نيست! تو فدايي باش
مهم آن قبضه است و آن ماشه

مهم آن دست بي هراس و دلير......

ليك يك روز يك خبر. يك زخم
يك تالشي، خيانت و كشتار
خنده ي زشت مرد ساواكي

صحنه ي خائني كه در تصوير
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ضربه، و باز جشن فتح و ظفر

زير و رو مي شود هر آنچه كه هست
دوستي ها شده جداييها

با خبرها كه آمد از زندان
چه خبرها كه رفت تا ايران

پيشتازان صحنه ي پيكار
خنجري خورده اند از داخل

كودتا كرده اند يك عده
آيه را كنده اند از سر آرم

كمونيست گشته اند پنهاني!
هر كه را كه نكرده است قبول

قصه تلخ است.... هيچ مي داني؟
شاه شاد است و شاد ساواكش

تيزتر گشته تيغ ناپاكش
چه كس اين قصه را كند محكوم

گم شده چهر خائن و مظلوم



فصل ششم
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)42(

حاال دگر كو فكر مامان؟
يك كم سياسي تر شدي تو

برگشته اي دكتر شوي باز
با يك سفارش:
»كم شلوغ كن!

هر ماه يك كارت موقت....!
نقض سفارش يعني اخراج!«

برگشته اي و باز روپوش
بيمار و دندان، همكالسي

...
اما خبرها باز آرامش ندارند

يك اتفاقاتي ست در دور و بر تو
قاطي ست اين افكار در مغز سر تو

من چيستم؟ من يك مسلمان مبارز؟
يا دكتري و شغل و درس و كار و مدرك؟
و باز مي چرخي تو سرگردان به هر بحث

)43(
هيچ كس نيست تا به تو گويد:

»كي تو بايد كمي بينديشي
پوچ و خاليست اين هويت تو
اين همه هي كتاب مي خواني

از ژئوپوليتيك گرسنگي
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تا به اشعار ديني اقبال

تا به افكار برتراند راسل
تا به نهج البالغه و قرآن

صدر و آن اقتصادنا،....خواندي؟
سمت و سويي ندارد اين خواندن

چارچوبي ندارد اين ذهنت
خوش به ايني كه هي شلوغ كني

آبگوشتي و نان بربري اي
توي يك كافه اي كه كارگريست
مي خوري شاد و مي شوي ارضا

هدفت چيست؟ كار و بارت چيست؟
انسجامي نداري اصال تو« 

هيچ كس نيست تا كه بنشاند
و بگويد چكاره اي داداش؟

يك كمي فكر كن كه دينت چيست
اي مسلمان نماي خودبخودي!

اين وسط تو چكاره اي آيا؟«
هي به اين سوي مي روي بي سمت
هي به آن كوه مي روي بي سوي......

)44(
در چارراه سيروس، نزديك سبزه ميدان

مردم به كار مشغول، تو در سر قراري
با پاكتي ز انگور اصغر به سويت آمد
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امروز روز خاصي ست، يك كم هراس داري
آمد شد و ترافيك، تاكسي، چراغ قرمز

حمال و چند كارتن، يك بچه مي دهد هل
هر كس به فكر خويش است تو اهل قورمه سبزي

هنگام بازجويي، شايد به خود بلرزي
اين كار پر خطر را ، وقتي قبول كردي

پيش خودت بريدي هر چيز پيش آمد....
بگذار تا بيايد....

مشغول كن خودت را با روزنامه ي روز
در آنسوي خيابان، مهدي عالمتي داد
رفتي به سوي او با يك حالت طبيعي

ـ چند است ساعت آقا؟ 
ـ مانده ست ده دقيقه!

اين قلب كشور توست، اينجا جنوب تهران 
بازار گرم كار است، هر كس سرش به خويش است

جز تو و اين رفيقان، راستي چرا فقط ما؟
....

ناگاه زد به دستت ازپشت سر: ... بياييد!
انگور دست اصغر در توي جوي افتاد
رفتي تو همره او، مهدي شعار را داد

فرياد خشمگيني در گوش پاسبان رفت:
»اي مردمان بدانيد، شاه شما جالد است

از قحطي و گراني، ملت به تنگ آمده«
با نعره پيش رفتيد همراه هم، هم آواز

يك جمع غيرمعقول، يك دسته ي برانداز
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مردم، 
 نگاه. 

 مردم، 
 مردم،

 سكوت، 
 مردم.

گويي ز ساعت شهر، وقت و دقيقه شد گم
بهت پياده رو را، يك لحظه ديدي آن روز

بين شعارهاتان، نام كسي بد از قم
او را نمي شناسي، اما شعار دادي!:

درود بر خميني،!!!! 

در »كاست«ي كه يك روز 
در خانه اي شنيدي

با پچّ و پچّ مخفي، او اعتراض مي كرد
»كاپيتوالسيون خطاست ... 

تبعيض هست در آن«
 

گفتند او خميني ست
بي هيچ چيز ديگر، حاال تو اسم او را

در آن شعار گفتي
بي هيچ درك بيشتر
بي هيچ فكر بيشتر

اين، سطح فكر جاريست:
 »حتما كه ضدشاه است«
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فرياد مي كشيدي
از عمق سينه با خشم

اما شناخت چي شد؟ او كيست؟ او چه كرده؟
اين فكرها اضافيست

حس و شعار كافيست
هرگز سوال نكردي

يك چند تا اتوبوس، گويا كه مال ارتش
بايد كه سنگ برداشت، بر شيشه ي اتوبوس

تا چارراه بعدي 
خواهيم رفت با شور، تهديد، دستگيريست

)45(
يك صف به سوي قله روان است روي برف

يك جمعه باز موج سرود و شعار و حرف
از پنج صبح حركت كرده ايد و حال 

شهر است زير پاي و قدمهات روي يال
افتاده اي جلو و دلت خوش كه سي نفر

تكرار مي كنند آنچه تو آواز مي كني
شعر تو چيست هر چه كه آمد خوشآمده

فكر تو چيست، ملغمه ي خوانده هاي تو
دانسته هاي درهمي ز پراكنده هاي تو

يك گوشه اش ز فكر مكتب اسالم آمده
انديشه هاي تازه ي يك ديدگاه نو
فكري كه داده به تو يك نگاه نو
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اما شلوغ و درهم و بي عمق و پايه است
از هر چمن گليست ز انديشه اي رقيق

ناخوانده ماركس را شده اي رد ز ماركسيسم
با درك سطحي تاريخ و هر چه ايسم 

يك مشت حرف انقالبي و يك حس شورشي
آميخته به يك پز شور مبارزه

و دختر و پسر همه در صف روانه اند
تو رهنما و جلودار اين صفي

تا ظهر روي قله رسيدن و خستگي
و دستها به گردن يكديگر و سرود
از اوج قله شهر پر از دود اختناق

در زير پا نفسش بند آمده
گويي كه شوخي است همه چيز زندگي.....

)46(
خبر آمد شريعتي هم رفت

ناگهان گريه ات گرفت از درد
و طنين صداي او در گوش

گوييا يك صداي گسترده ست
بوي يك حرف نو از آن به مشام

تو از اين حرف او زدي بيرون
يك كم از دين خانه ي پدري

با كتابي كه متهم مي كرد
پدر و مادر تو را با شور
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راه بي سمت و سو به سوي ثواب
و دعاهاي بخشش و غفران

و تو عاشق شدي به ديني نو
كه نه مانند دين مادري است

و نه مانند دين آخوندي
با طنين صداي معصومش 
اشكها در اتاق خالي كوي

هق هق ات بهر چهره ي مردي
كه نديدي و دوستش داري

 و صدايش چه دوست داشتني... 

)47(
موجي از غم گرفته مسجد را
 و همه منتظر براي خروش
روي منبر در احتياط، كسي

حرفها مي زند به رمز و هراس
تا ز »يادآوران« كند يك »ياد«
ناگهان گريه و خروش و شعار

گوييا بغض جمعيت تركيد
و شعاري كه تا خيابان رفت

اولين گازهاي اشك آور
و تو با حال بد در آن گوشه
ارگ تهران و موج درگيري

گاردها هول گشته تا چه كنند
شل شده بند اختناق و سكوت
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مي شود هي به راه افتاد و 
كشته شد گاه گاه با تيري

ولي اين بهتر از سكوت همه....



فصل هفتم 
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)48(
و باز يك سفر به شهر خودت، ديدن پدر

بوسيدن دوباره ي مادر، و بچه ها
ديدار خواهران و دل تنگ و گريه ها
و باز بازگشت و خداحافظي سخت

و گريه با ترانه ي »دنبال من نيا
ديگر صدا نزن ز پس اشك چون بلور«

و توي »خالي شهري كه نيستي«
دلتنگ روي سطح خيابان غربت ات

اما تفاوت آن چيست با قديم؟
دنبال يك كسي كه خبر دارد از خروش

آيا كجاست شراري و شعله اي
كي هست در پي بحثي و جنبشي؟

اما تمام شهر چه آرام مي زيد
بي اعتنا به بمب چريكي كه كشته شد

ترس است مثل هوا در تمام شهر
مثل هواي مانده سكوتي ست روي شهر

تو ياد »امتداد خيابان زردپوش«
و فوج مخفي بي مغزهاي وحشتناك

)49(
يك عشق كوچك داشتي

با يك مغز كوچك تر از عشقت
و يك دنيا كه نمي دانستي چقدر كوچك است
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و هر زمان به سويي مي پريدي
كاش اين عشق نمي بود

تا كمي با مغز خويش كار مي كردي

 عشق
راضي ات نگاه مي داشت

كه بر سر كشتگان طبس
بيل به دست بگيري

و اموال زني را از زيرخاك
بيرون بكشي

عشق راضي ات مي كرد
كه براي خودت دكتري بودي

اما در صف حفاران
در باغ طبس،

بيل بردوش
به دنبال زني شوي مرده مي روي

تا سماور له شده اش را بيرون بكشي 
عشق راضي ات نگاه مي داشت

)50(
با ترانسپورت آمده بودي

از جاده هاي پردست انداز طبس
و بر سر گردنه

در امتداد صلواتهاي سالمتي راننده
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فرياد زده بودي

»به سالمتي آيت اهلل خميني!«
و نگاه هايي چند با ترس
نگاه هايي چند با ترديد

بر تو تابيده بود
و تو مغرور 

كه جرأت كرده اي....

اما نگاه كسي بر تو نمي تابيد
كه تو را مالمت كند

و تو نيز خود را مالمت نمي كردي
از اين كه او را به درستي نمي شناختي

)51(
چادر آخوندها در آنسوي بود
براي مردم فخر مي فروختند

آنان براي رقابت با دانشجويان آمده بودند؟
يا ما براي رقابت با آنان؟

و تو از آنان خوشت نمي آمد
اما نمي دانستي شايد

روزي، همانها،
خيل خميني خواهند شد

و نمي دانستي 
كه اين ندانستن جرم توست

و اين فاجعه
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همه افسوسي بود كه هيچگاه نمي فهميدي اش.....

)52(
در كوي دانشگاه 

تفسير مي خواندي
در كوه 

براي دانشجويان
تفسير خويش را مي گفتي

بدون اين كه بينديشي
كشف تو

در راز معجزه ي موسي
وقتي كه عصايش را به سنگ زد

چه مشكلي از زندگي حل مي كند؟
تو را اما

دلخوش مي كرد
و در چشمها

باالتر مي نشستي
و شايد در چشم آن كه دوستش داشتي.....

)53(
در سال سيل 

براي مردم قوچان گريستي
و پيرمرد آشناي خانواده تو را برد

تا بنگري كه مردم شهرش چه مي كشند



65

يك زندگي بدون قافيه
قوچان به گل نشسته بود

ماشين جيپ
در حوض خانه 
ديوارهاي ريخته

مردم 
بي آب و نان

»ـ اين سيل از كجا روانه شده؟
ـ قوچان درون شيب دره نشسته ست

باران كه سيل شود
ما هيچ دفاع نداريم«

شب و خوردن نان تافتون غرقه به روغن
دستپخت زن روستايي

و تو انگشتهايت را مي ليسي
و زن 

با شال رنگي اش
و با دامن پرچين و غرقه درگل اش

شايد
تو را از مادرت بيشتر دوست دارد

 و خوب يادت هست
آن صبح 

در بازگشت
آن اولين صدا كه مردم شهر 

از آن سخن نمي گفتند
صداي نارنجكي بود
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كه هيچ كس نمي دانست كدام »خرابكار«
ضامنش را كشيده

و ترس نيمي از وجود تو بود
و اين كه من كجاي اين كارم

  نيمه ي ديگرت بود.....

)53(
كم كم صداها 

زينجا و آنجا
دانشكده، بحث

كار سياسي
آيا به جاي مي رسد اين هاي و هوها؟

شبهاي شور و فرياد
غوغاي كوي و باتوم
فرياد و نعره و سنگ

خوابي به چشم كس نيست
اين امتداد كار است
شب تا سحر شلوغي

و تا كجا موج صداها ميرسد
تا گوش شهر تهران.

پايان جلد اول ـ  ادامه در جلد دو
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