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  بر آهعرشه
 

 ما برزخيان زمينيم
  ما بر گذرگاه تعليقو زندگينامه

 نفس ھا
 بر چار سوق عاريه

 بند بازی شھيق و زفيررا
ايش ميگذارنددر تياتر مردگان به نم  

 طفلکان ما
 زندگی را با خاک می آغازند
 و نقش عاطفه بر گل ميکارند

 شامگاه
 رشحه رشحه خون

 بر گلوگاه مادران می آويزند
 و بر نطع نامعلوم فردا می خوابند

 ما سياھی شب را
 با نور دودآلود چراغکھای چينی می شکافيم

 و جوشش سعادت را
 در چقماق  نکبتبار ھندی

  ماپنجه ھای
 ھنوز بر قامت فرمان نور

فراشته اندسجده گاھی ني  
  برقو اعجوبه

 در ذھن تنگاتنگ ما نمی گنجد
 ما برای چکيدن شبنمی
 و سر برافراشتن گياھی

 مليون بار
 به پای خاک محراب می افرازيم
 و ابريق خون به پای ابر می بنديم

 وقتی از خرناسة ترنی
 که غول آسا بر بکارت شب ميتازد و

  حماسه گون فراز ميداردمهدکل
 جمعيت عظيمی
 در برھوت رويا

 شيار عرقی بر چکاد می بندند
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 و در يکايکی آژنگ
 توفان محروميت موج می افتد

 ما در خيل آدميان
 کلک ميگذاريم بر پيشانی خوشبختی

 که يکبار
 بر پله ھای نازنين طياره ای
 قدم فراز و شبرنگ احساسش

  شکران نھاده باشدشيه
اراديوھ  

 ھی فرياد می زنند
 سينما بر دار رکود حلق آويز اند

 برای ما
 اين آوای گنگ

 سالھای سال در زھدان تولد
 خفته خواھد ماند
 دھھا، صدھا آدم

 در خونالودی سگان
 و پر ريختن گنجشککان
 لذت ناياب زندگی را
 به دندان می گيرند

 و اين زندگی
 در حلقه ھای نا تنگ محروميت

نجشکبا خون سگ و پر گ  
 تراژيدی تاريخ را می آفرينند

 مخترعان پست تاريخ
 سيه چالھای

 بر قامت نيم پيکری
                  که زبان بر زنجير اند

 با شکران نعمت می آرايند
 در قاموس ھيچ زبانی

 و در فراخنای ضمير بی پايان دنيا
"چادری"به جز   

 نشانی بر چنين آفرينشی نخواھی يافت
                          ھرگز               

 بر بدنھای نيم ديگر
 نخستين جراحی را

 سلمان
 با نی و خاک و خاکستر

             نقر ميدارد
 ما مقدسيان اين گورستانيم

 مود را بر کفن ھا می آزماييم
 بر تشعشع رشحه دانشی

 که لرزلرزان از سوزنک سوراخی
 گاه گاه می تپد بيرون

ند ابليس می کوبخرپنجه  
 و مليون بار به ريش تمدن ميخندند

 ما بوی تکامل را
 با سمنت و رابر

 در حفر چند چاھی بر گذرگاه ھا
 استشمام کرده ايم
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 ما در سرزمن
               کجکوليان روييده ايم

 زندگی بر گذرگاه تعليق
 اينجا اسکوالستيزم و قرون وسطا
                           ھرگز، ھرگز

  شيرينی در فانوس زرين خوابپستان ھای
 بر لبان می نمی سايند

 ما در دوران ارسطويی چھار عنصر 
 و زمين بر شاخ گاو

                  سبز شده ايم
 زنان مقھور طبيعت اند

 نفرين نامه مردھا
 حنای مرد شصت ساله ای

 به پای دخترکان ده ساله می بندند
ٌو مھر خوشبختی را  

 در شب تيره ميجوشانند
 طبيبان اين بيشه

 خود سرلشکر ويروس ھايند
 که در آوردگاه مکروبی

 در عمق زوزه ھای مزمن
                            جان ميکنند

 و عده ای بر چار ميخ دودی و طومار
 مردگان را ميدوشند
  قلنج تفال ميزننداپندسيت را در آئينه

 و با پيچ و تاب تماشايی
 دستان مرگ را آرام آرام می بوسند

 دنيا
 با يال و کوپال

 با رجز
 بر سنگر ناتسخير ايدز ميتازد
 و ما با خزيدن در پوست و

يدن نرمه واسيلينیبوئ  
 کمند آرامش 

 بر دست و پای روح خود می بنديم
 بدن ھای زمخت ما

 آنگاھی که احساس از کالبد رخت می بندد
بديتآنگاھی که لحظة بعد در گودال ا  

 فرو ميريزيم
 نوازش صابونی را
 به پيشواز کرم ھا
 ارمغان ميدارند

 ما برزخيان زمينيم
 آنچه در موزيم ھا 

 مجذوب ديده گان تاريخ اند
 ديده ھای ما

 صد سال ديگر نخواھند شکفت
                       بر آنھا

 در اينجا، تولد کاغذ پاره ای
 قدم ماندن بر ژوپيتر و وينوس

گل گياھیيدن روئ  
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 بر شوره زار ھامون اليتناھيست
با آوای ضعيف و کمرنگی/ جارچی ھا  

 خبرگذار شھر مايند
 وقتی غرشی بر فراز ميشورد

 آه تماشائيست
 زنان

 رھروھا را قد قد آذين می بندند
 و مردان رف رف ھا را

 ما در عصر پايان ناپذير ھدل ھاييم
ھندل/موتر  
ھندل/ساعت  
ھندل/تلفن  

   ھندل–زندگی 
 و بر پله ھای يک ھيچستان بی حجم

ھيچ/ البراتوار  
ھيچ/ بستر بيمار  

ھيچ/ واکسن  
ھيچ/ حمام  

آب تطھير بر شانه ھا ميريزند/ زنان نيمه شبی  
 و مردان در آب گل آلودی

 دين شب را به کرسی می نشانند
 من در پھنای اين بيشه

غنچه ای/ خنده  
چکاوکی/ فرياد  
پروانه ای/ سوز  

زنديده ام، ھرگ  
 تا رمانتيک ھا

 چاشنی ای 
 بر قامت واژه ھای خود بيااليند

 ما برزخيان زمينيم؟
  مرگکه بر رايحه

 شرار زندگی گشاده ايم
 جوايز نوبل و اسکار

  کاشفان ما نخواھند بود؟ھديه
 دراکوالھا

 کتاب سرنوشت را
 ازان سوی ديگر رقم ميزنند

 و بر گلوگاه تاريخ
 زنجير می بندند و فرياد

  بايد نابود گردندنمادھا
 ما برزخيان زمينيم

 بر گذرگاه آتش و انفجار
  سينماھای شھرمابر پرده

 کارگردانان وحشی
بربريت را/ فرھنگ  
خون/ با رقص  

آوار/ فريا  
مرگ/ سکوت  

 و زوزه ھای سرب
 در ھاليود خونين کام زندگی
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 روز صدبار و سال مليون بار
 بر ماھواره ھای سياه تاريخ می نشانند

وه آنبر ذر  
"انسانيت ممنوع                   "  

با تيغ ھای آخته/ جراحان  
 و دشنه ھای گذاخته
 فاتحان مسلخ ايام اند

می کنند/ ٌمثله  
خون می مکند/ رگ ميزنند  

 و بر پرتو ناز زندگی افسار مرگ می بندند
 و راستی ما برزخيان زمينيم؟

  ما بر گذرگاه تسليخ؟زندگی نامه
مدن قد کشيده ايمما بر کنگره ھای ت  

دراکوالھا! آه  
 خرامندگان ناز ناز دنيا

روسی/ با ميگ  
امريکايی/ استنگر  
چينايی/ کالش  

 و کاربرد اليتناھی
 بر آخرين پله ھای تمدن

 بر گورستان ھا
  باروت و پيام سرب می کارندھديه

 موزيم ھا بر کران کران سرزمين ما
اعرابی/ مجذوب چشمان شھوتکار  

يرانیا/ آوای نکتبار  
پاکستانی/ و ديد نگاه پر شرار  

بريده/ با پستانھای  
دريده/ شکم ھای  
کشيده/ چشم ھای  
تکيده/ عضالت  

  و ويرانه ھای خميده
می تابانند/ پژواک آرامش بر ھمسايگان نابکار ما  

در چشم اشکينة اختران و/ و با تکرار  
نقشی/ نطع خوناگون شفق  
 ما برزخيان زمينيم؟

ر گذرگاه گورستان؟ ما بو زندگی نامه  
 
 


