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ايـن دفـتريسـت بـراى مـردمـان گـريـخته و بـى پـناه سـوريـه ، عـراق ،افـغانسـتان  و آفـريـقا و هـم مـيهنانـم. مـردمـانـى كـوچ مـى كـنند بـه گـريـزگـاهـى تـا در 
آرامـش نـفس بـكشند بـى آنـكه تـيغ دادگـرى مـعبدان بـر گـلويـشان بخـرامـد و يـا گـلولـه هـاى بـراق مـايـه مـاشـه سـربـازان دولـتمردانـشان بـشود تـا گـوشـت 
تـنشان را بـدرد .  كـجا بـوده ايـم كـه دوران مـا بـرويـشان قـوانـني بـني املـللى  و خـشم را نـشان مـى دهـد . مـردمـى تـن بـه آب و آتـش زده، گـويـى شـناگـر 
مـرگ شـده انـد ، مـردمـانـى كـه بـا ديـدن مـرگ و كشـتار بـه چهـره اى روزمـره تـن نـداده انـد گـويـى بـه نـاهـنگام بـراى ملـس كـردن مـرگ بـراه افـتاده انـد.  و 
در ايــن هــنگام بــه راه افــتاده انــد مــى رونــد تــا بــا رونــد رودخــانــه اى از إنــسان تــا از دريــا و از خــشكى مــرزهــاى ســياســت، بــا ســرافــكندگــى دســت در 
دسـت كـودكـانـشان، پـيش و پـا افـتادگـى بشـريـت را بـه نـمايـش بـگذارنـد تـا مـا تـماشـاگـرانـش بـاشـيم .   ايـنجاسـت كـه خـيال و رويـاى تـو مـى تـوانـد شـعر 
را انـتخاب كـند تـا شـايـد بـه حـس واژه اى دسـت بـسوى آنـها دراز كـند.  تـا چـه بـسا كـه روزى بـتوانـى در چهـره شـان بـنگرى و لـبخندشـان را بـنويـسى 
بـى آنـكه حـس گـناه بـيش از ايـن آزار دهـنده بـاشـد.  دوران مـا هـمني اسـت كـه كـودكـى پشـت مـرزهـاى خسـته و از پـا درآمـده بـه ايـن گـيتى پـا مـى گـذارد 

و بر دوش مادر و پدر گام به گام رو به گريزگاه فرار مى رود. اين شعرها رونمايى است از اين فرار. 



١

گذرگاه 
از روى سنگ نقشه ها  

گذرگاه 
از زير بازار سوخته حلب

گذرگاه
از پهلوى دشنه در قلب كابل

گذرگاه
از دل گورستانهاى بغداد

گذرگاه 
از سراب شن هاى بن قاضى

گذرگاه 
از واپسني لبخند شب هاى  ٦٧ ايرانى

اى گذرگاه 
از اين آوار

         به  بيم گرگ مى رسيم
اى گذرگاه

به اين چشم ها 
            نگاه نكن 

اى گذرگاه
شهرها را بريز

            بروى  آينده گرد و غبار بى مرز

 



٢

گذرگاه  
مى گريزد 

تا آتش انفجارها
در مهتاب مرزها

رهايش كنند

تا خودش را
زير دندان مرزها 

مزه مزه كند 
 

اى دهان باز
فرياد تو در كدام غروب مى تند
اى تو، لبان بسته واژه مرزها 

اى تو نواى گريزان
روى كدام كاغذ نوشته مى شوى

   



٣

گذرگاه بغداد 
بوى فرار گرفته
گذرگاه دمشق

بوى پاى مردم پابرهنه
گذرگاه هرات 

بوى تجاوز
گذرگاه تهران

بوى نفسى حبس شده

اى رد خوش  فرار
اى رد خوش مرزها

اى رد تازه دوست داشنت 
                            به پارسى

                                  عربى 
                        كردى

                           درى
                             بنگالى

         

 



گذرگاه فرار
تو را با دالر مى فروشد

در دريا
قلبت را خيس مى كند

تا گذرگاه در سنگريزه هاى  شعرى
از دور سو سو بزند

اى فرمانبر
اى فانوس دريايى 

روزنامه ها را ورق بزن
بگو در اين ساحل بى نام

چند نفر در زيبايى سراب مرزها    
تشنه در اين آب ها فرورفته اند 



٥

گذرگاه فرارى
قران 

انجيل 
تورات را

زير پا گذاشت
تا 

در تور رقص ماهى ها 
در تور خشكى طوفان ها

به خط خوردگى نام خود برسد
تا

به عربى 
به كردى

و يا پارسى
چون پناهنده اى
در روزنامه ها

لبخند بزند

اى
زرتشت 

از چكامه هايت بخوان
اين لبخند هاى پشت روى ترس 

از گذرگاهى نمى گذرند



٦

گذرگاه   
فرار را شكار كرد

چون شاعران قرن پنجم
        تا
    بغداد

    كوبانى
    هرات
    دمشق

    نيشاپور
را زير پاهايش بچشد

تا در يونان
نشانى سقراط

را بگيرند
و پرسش
و پرسش

را در گذرگاه پناه بدهد 

اى نوشته هاى بى پايان
اى تمدن بى خرد  

 اى بوسه هاى خواب رفته در جاده ها 



٧

گذرگاه
هنگامى كه فرار شد

سرزمني ها را شكار كرد
تا از خاك آنها  

اميد هايش  را ببيند
بگذار ساحل ها

تو را ببينند
گذرگاه

آوارگى گفتگوست
تا به سرزمني نيچه برسد

اپرا را پر پر كند
تا مرغ آزادى 

بيش از اين پرواز نكند
تا مرغ آزادى در شعرها

روى مرزها قدم بزند

اى ساحل هاى الجوردى 
اى جاده هاى سر بتيغ خاريده

اى پل هاى سر بر كمر زده  
اى مرزهاى سر بگريبان نهاده

                         گريزگاه را نشان بده  



٨

گذرگاه 
         نفت كربال

گذرگاه
         ترياك كابل

گذرگاه 
         گيسوان كوبانى

گذرگاه 
         افيون تهران

گذرگاه 
        برهنگى طرابلس

اى گذرگاه
    رنگ قدم هاى بيشمار

                      به ساحل و
             دشت هاى  كرو 

          الل ها
        مى روند



٩

گذرگاه
     با من بيا

         كنار فرارى ها 
اينها گريز را در مشت مى گيرند

فرارى
گشودن راه شده

فرارى
آرام

در ساحل ها
امواج را خفه مى كند

گذرگاه زمزمه مى شود
تا نمك دريا

تا سنگ ريزه هاى راه
 البه الى هزاران گام 

ناپديد شوند

اى گذرگاه 
اى گلوله هاى فرارى

به جان چه كسى پناه مى بريد
اى مرزهاى خالى از خيال  

در كدام شعر نوشته مى شويد



١١

گذرگاه 
فرار مرزى است
در آغوش رنگ ها

تا جنجال نقشه هاى پاره  
                  زبان باز كند

وقتى گذرگاه
با پاى خودش

به شعرها مى رسد
ميان لبخند ها جستجو مى شود

 فرار 
    پاى 

        مرگ را به ميان مى كشد

اى گذرگاه
نگاهشان كن

         با يك دست لباس 
           بدون وزن و

                         قافيه
       در قايقى از شعر

              به اين ساحل ها ريخته اند
       اى گذرگاه 

           تصوير ها و 
                           استعاره هايشان

                                                   را
                    پناه دهيد

 
                

                         



١٢

گذرگاه كوتاه
فرار بلند 

گذرگاه تنها
فرار عاشق
گذرگاه مرده
فرار زندها

گذرگاه چشمان سرگشته
فرار جاده ها

گذرگاه قاب عكس 
فرار روزنامه ها 

گذرگاه لبخند
فرار گذشته ها 

گذرگاه آينده
فرار پناه گاه

اى فرار تنهايى
پناهگاه 

        اسير تو ست
اى  دوست 
اى دشمن

    مرزها را بريده اند
شعر را با خاك يكسان كرده اند 



١٣

دست و پاى  گريزان
البالى شهرها

لبه پرتگاه
پشت به پشت 
كنار جاده ها
به خواب رفته

گذرگاه
سر مى كشد به زنده ماندن

براى پخش شدن
روى زندگى 
با هر زبانى 

كه گذرگاه آواز بخواند
تا جايى كه

ستم مرز و 
       نقشه ها 

نوشته مى شود.

اى  پرتوى لغزشها
اى لبه شهرها

     گذرگاه گمشده را 
                 روى جاده ها بريز 
            تا جام هايشان پر شود

   از شراب رهايى نقشه ها
                 



١٤

گذرگاه فرار 
در تنهايى گريخته 

در سكوت  دريا
خودش را

 به كوير عراق
به كوه هاى افغانستان

و يا وحشت گرسنگى در آفريقا
مى رساند

گذرگاه فرار
با گريختگان سورى 

خبرى از
سهروردى نمى آورد

اى گريز فرارى
الشه ها را نشان مى دهى   

تا شعر در اين مكث ها نوشته شود
تا اين تانك ها

                  با رقص كولى ها
تا اين حصارها

                  با رقص مرده ها     



١٥

سنگ 
زير پاى گريزگاه 

به خواب رفت
تا هواى سرد خبرها

فرار را 
به نقشه ها نشان دهد

پا  روى مزرعه زرت  بگذار
پا روى مزرعه گندم  بگذار

تا لبخند مرزها

بوى گندم
بوى زرت

نفسگاهى 
به گذرگاه فرارى است

اى سنگ ها 
كه زير پاى گام ها خوابيده ايد

اى سنگ ها
ترس از فرار 

ترس از شماست 



١٦

گذرگاه
       سر و 

               ته جاده هاست
كالف سردرگم فرار 

ريسمان بافته از گيسوان گريخته
بروى  شانه هاى 

                  مرزى بني زن و
                                     مرد و

                                           كودكان  و
                     شعر

اى ريسمان كالفگى
ميان اين مرزها

      خدايى خوابيده
      همه در پچ و

          تاب
                            شعرى

 به گريزگاه  مى روند



١٧

گذرگاه باران 
   هم فرار بود

    هم تصويرى 
از پستان هاى زن
     كه قطره قطره 

     در دهان 
                كودك مكيده مى شد

گريزگاه فرار
به چشمها نگاه مى كرد

تا قطره قطره
روى گونه ساحل ها

                         و
                 راه مى چكيد

اى گريزگاه
      قطره هاى فرارى را ببني

                تا دريا در آنها خشك شود
اى جنگل آدم و

                    نواى شليك ها
اى دشت سكوت 

                  كه در آن قدم ها ناپديد مى شود



١٨

نشانى گذرگاه فرار
 زير قرن بيست و يكم نقاشى شده

مرزهاى تنبل اروپا  
        همراه گام هاى فرارى نقاشى مى شود

و لبان لبريز از ناگفته ها 
در گوش ها

         زمزمه
و مكث هاى بلند

       مرزهاى بى حوصله را
                         نقاشى مى كنند

اى قرن بى دليل
اى لبان بى صبر

اى گذرگاه بى منطق
اى جاده هاى گرفتار

اى هيچ
          هيچ

                مرزهاى
   گرسنه

                        
          



١٨

گذرگاه فرار
روى چهره توست

روى لبان من
روى بدن توست
روى خيال من

روى بى تفاوتى توست
روى انگشتان من

گذرگاه فرار
وجدان سنگ دلى 

در جاده هاى بى پايان 

اى وجدان 
        مرزهايت را نشان بده

اى جغرافياى خسته 
      نقشه هايت را نشان بده

اى مرگ ساده 
       بردبارى گورستانها را نشان بده

         
           



١٩

گذرگاه فرار
در دشتى پهناور 

زندانى است 
از زير درخت ها

از روى كشتزارها 
از زير تپه ها

از روى نا مهربانى ها
از زير رميدن ها

از روى فرارهاى خودش

اى فرار بى قرار
از داستانه هاى هزارو يك شب بگو

از كفش هاى خسته ات
از بدنى

           كه روى زانوى اين صخره ها بخواب مى رود
اى روى آورده

             با من از قدم هايت بگو



٢٠

واپسني گذرگاه فرار
با يك بليط 

يك جفت كفش  
و دو خواب سياه و سفيد 

در مرزهاى بهت زده 
موسيقى گام هايش را مى شنود

آفتاب زير گام هايش 
داستان ناتمامى است از سايه هاى غريبه

اى گرما
آفتاب بروى شانه هايت قدم مى زند 

اين كه مى بينى 
گريزگاه

پناه گاه جن و پرى در متل هاى ناگفته هاست



گذرگاه 
تنهايى در سايه هاست

گذرگاه در سوريه 
                 عراق 

                     افغانستان
                                ايران

                      رها شده
پاهاى تو 

     در جستجوى خشكى 
                 در كف مديترانه

      با ترانه اى ننوشته
                  مى رقصد
        با من لبخند بزن 

            تا با هم آواز بخوانيم
        

اى گذرگاه  تنهايى راه را ببني
اى خدايان مديترانه
اى خدايان دشت ها

اى خدايان گذشته ها 

 
 


