
 ناخوانده مهمان اين شعر،

 

 راخانه  درِ زنگِ زد و آمد

 را وانهيدل د نيا پريد رنگ

 زدن در آن از فهميدم و  زد در

 من سروقتِ چنين آمدهكيست 

 سرخيره آن و درنكردم  باز

 دربه  زد ترقاطع و ترسخت

 باوفاسفر هم اي»گفتمش: 

 مراكن  رها امروزكن  لطف

 ستآسودگي بر امروزمن عزم 

 نيست امروز شاعري يحوصله

 بگذريسرم  ز گر ،توامخاك 

 «شاعريي حوصله مرا نيست

 شكست را در و زد پا و شد تلخ

 نشستمن  در و آمد و زدچرخ 

 بود وانهيد يهمان كول! آه

 بوددر خانه  كه چه هر دربه  ريخت

 آتش گرفت من فريادخرمن 

 گرفتسياوش  بويجان ي خانه

 شدم اومن  و شد او ،من شد او



 شدم گوسخن گنگِ بگو،گفت 

 شد باززبان قفل آن كَمَك كَم 

 شد: آغازمثنوي يك غلغل 

 بدن از روحرفتن  ،قلمرقص 

 شدن شاعر و خودزدن در شعله 

 يافتن دگر چشمِ دگر، گوشِ

 يافتني درنشئه ،شدننشئه 

 يافتن دگر حالِ ،تازه شدن

 يافتن دگر بالِ ،زدن بال

 شدن حاضرصاعقه  گذر در

 شدن شاعر و خود درزدن شعله 

 برافروختنشعله  ،شدنشمع 

 سوختن و سوختن وسوختن 

 يافتن دگر پايِ دگر، دستِ

 يافتنافالك گذر  سرِ از

 آمدن به رقصمست  ،شدن مست

 زدنكف  و صف زدن و دف زدن

 شعر ستغريبيحال  عجبآه 

 شعرست فريبيآسوده كولي 

            *** 

 تويي خود از بردمي مراكه آن



 تويي شدمن  و آمدشبي كه اين

 توييمن شده كه اين  ،منمنه  آن

 تويي ،تناين  در فرورفته جانِ

 شب و استسكوت  و استغروب تو  يب

 شب واست برهوت  سراسرتو  يب

 بده راهم ،قافله ازام مانده

 بدهپناهم  خويش پرِ زيرِ

 امپريشاني شامآن ي كشته

 اميبرافشان كهبرافشان زلف 

 راپوش تنهمه بيفكن  دور

 راآغوش من  شعرِ اي كن باز

 شوم احيا توهاي نفس ز تا

 شوم دريا بهپيوسته ي قطره

 كتاب و كالس ودرس  از امخسته

 بتابمن  بر تو شعر،اي ام خسته

 بس واست حجاب  علم اين حاصل

 بس و استسراب وهم اين  آخر

 كتاب وكالس  و درس ازام خسته

 بتابمن  بر تو شعر، ايام خسته

 وارَهَم هااين شعبده ازكه  تا

 نهم مينا گنبدسر سربه



 را پرآسيببحث اين وانهم 

 راتركيب  وتجزيّه بازي 

 كور فصلِاين  درگونه اين مگر تا

 نور به رو شود بازاي پنجره

 چكدميكم  تو چشم از مگو ،خون

 چكدميقلم  چشمِ از من اشكِ

 استمن  خونِهمه  شنيديكه اين

 است من جنونِ عمر يكحاصل 

 كشدمي سركه  دردمن دل  از

 كشدمي پر است كه شعري شعله

 استآتش  از پر كه يتنورمثل 

 استسركش اش حوصلهبيي شعله

 انجمن دركه  ستغريبي داغ

 مناشك قلم چشم  از چكدمي

 من سرازيرِاشك اي مثنوي! 

 من رِيگشبي نالهي ترجمه

 من آوازِي شعله يامثنوي! 

 من سازِ ترينساده ايمثنوي! 

 زبانشيرين  قمرياي من!  سازِ

 بخوان برايم آواز اندكي

 سخنشيرين ي كول يامن  تارِ



 بزن برايم شور از ايپرده

 بگير «تن تن تَ تَ تن» روبمِيز

 بگيرمن  ازاي لحظه مرا باز

 شوم رهاتر باد، از مگر تا

 شوم فراتر ،خويش از سفر صد

 بچرخانَدَم باد ،شوم شعله

 بگردانَدَم آزاد تو ياد

 كن پرواز وبشكن  راقافيه 

 كن باز سحربه  رواي پنجره

 

 


