
 زدهخصدای ی

 

 دست مرا بگیر و دلم را تکان بده

 یعنی کمی به هیکل این مرده جان بده

 تا وا شود کمی یخ این جان منجمد

 در زیر زلف خویش مرا آشیان بده

 من و گوشتا وا شود دوباره کمی چشم 

 ی چشمی نشان بدهاز پشت پرده گوشه

 نمور یام کف این دخمهتاریک مانده

 ی دریچه کمی آسمان بده از گوشه

 زند صدای من از سوز این سکوتیخ می

 حرفی بزن دوباره تنم را توان بده

 شاید دوباره زنده شد این مرد منجمد

 نشان بدهاش از آن لب معجزیک بوسه

 

 

 یک جفت چشم داغ

 

 شنیدمشی که فقط میاوارهافسانه

 دیشب به چشم خویش در آیینه دیدمش:

 ی قلمغ که در سایهیک جفت چشم دا»



 کشیدمشهر شب هزار مرتبه من می

 رفت در پیاله و با اشتهای گرم می

 «کشیدمشهر شب هزار مرتبه سر می

 چه با غرور»از خود جدا شدم که بگویم: 

 «پروریدمشیک عمر در مخیله می

 ایسیبی شد و از آینه پر زد به شاخه

 آویختم به شاخه و از شاخه چیدمش

 ای بر لبم نشستمزمزه اول به رنگ

 کم جویدمشبعدن شبیه وسوسه کم

 های من دویدشد خون آتشین و به رگ

 جایی بدون مشعل سوزان ندیدمش

 ناچار در مراسم یک شعر ناگزیر

 این مرتبه به شکل خودم آفریدمش

 دیده و عالم تمام کرمن گنگ خواب»

 «  من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

 

 خلوت رویا

 بیا قدم بزنیم نجایازافته دلم گر

 دلم گرفته دالرا! بیا قدم بزنیم

 ببین چه ساحل سبزی بغل گشوده به ناز

 تو را به حضرت دریا بیا قدم بزنیم



 تو در کدام جزیره مرا به تور زدی؟

 جا بیا قدم بزنیمبه سمت سبز همان

 اند از اول گل تو را با منسرشته

 مبیا قدم بزنی وتنهاتکدر این هوا، 

 ست روح ما هر دودو روح خسته و زخمی

 بیا برای مداوا بیا قدم بزنیم

 جهان و هر چه در او هست جز معما نیست

 کنار گوش معما بیا قدم بزنیم

 است پردازدروغمسیر تلخ خیابان 

 به سمت خلوت رؤیا بیا قدم بزنیم

 های آلودهرها شویم از این چشم

 بدون پرده و پروا بیا قدم بزنیم

 «ی حسنپری نهفته رخ و دیو در کرشمه»

 بیا قدم بزنیم نجایازادلم گرفته 

 

 عطر جاری

 

 اتگل کرده است هر طرفی عطر جاری

 اتساحل پر است از نفس نوبهاری 

 ای ها چه پیامی نوشتهبر بال موج

 اتیسوار ایدراند به گونه تشنهکاین



 ی سبزی در آسمانکشد ترانهپر می

 اتی جویباریچیزی شبیه زمزمه 

 دهندها طلوع تو را مژده میگنجشک

 اتچشم همه به مشرق پرتونگاری

 ها بکن فکری به حال غربت پروانه

 اتیانتظارچشمهمه کنند از ایندق می

 های خشکآب طرفآنرسی از کی می

 اتی امیدواریتا سر نهم به سینه

 کشند هرچه سپیدارهای مست قد می

 اترسند به شاخ چناریرگز نمیه

 خورشید و ماه هر چه که خود را جال دهند 

 اتیدارنهییآشوند از شرمنده می 

 های مرا غرق نور کنبرگرد و چشم

 اتی ابتکاریهای معجزهبا شیوه 

 ای دوباره مرا زنده کن که بازبا بوسه

 اتایمان بیاورم به خداوندگاری 

 

 یتنگدل

 

 همدم منند، دو گواه ناگزیر: تویب

 زیرهای سربهراه، اشکهای روبهچشم



 این وجود تار، نیست جز کمی غبار تویب

 یا مرا بده به باد، یا مرا بغل بگیر

 پل بزن مرا به خویش، ای همیشه در نظر

 نظیروا منه مرا به من، ای هماره بی

 های خشکام، مثل شاخهی جرقهتشنه

 گیرآتش بهانه ور شودتا که شعله

 آن دریچه را نبند تا دوباره گل کنند

 ریپذدلهای های دلربا، بوسهخنده

 روی حسرت کویر، ابر مهربان ببار

 ابر مهربان ببار روی حسرت کویر

 

 

 آتش ساحلی

 

 هات ماه نباید خبر شوداز غمزه

 ترسم اضطرابش از این بیشتر شودمی

 های توستشور هزار شعبده در چشم

 ست یک جرقه از آن کارگر شودکافی

 کند؟دست نسیم با سرِ زلفت چه می

 تر شودهست صمیمانه کهنیامگذار از 

 پیراهنت اگر که بیفتد به دست باد



 شود دردسرهای سست بسی این دکمه

 آتش مزن به ساحلِ آرام، بیش از این

 ور شودکاری نکن که مرمره هم شعله

 

 

 مختصر شدم

 

 ور شدممن دیدهام نشستی و در دیده

 تر شدمام شکستی و آیینهآیینه

 با سحرِ  سرخِ سیب به سروقتم آمدی

 سر شدمی و آسیمهدیسررسآسوده 

 خواستم غزل کنم آن سیب سرخ رامی

 ور شدمآتش گرفت دفترم و شعله

 خواستم  فرو بروم در رگان تومی

 در خود فروشکستم و از خود به در شدم

 زوان تُردی آن بادر انحنای حلقه

 کوچک شدم، شکسته شدم، مختصر شدم

 

 

 یرسیمتو کی 

 



     دلم را تکاندم که باران بگیرد 

 زمین رنگ و بوی بهاران بگیرد 

   صدایت زدم تا هوا تازه گردد 

  پریشانی کهنه سامان بگیرد

     های سوزان نشستمکنار عطش

  که آتش به دامانم آسان بگیرد

 هایتخندهرسی باز با تو کی می

 ام جان بگیردکردهکه لبخند یخ

 رسی تا که رقصم بجنبدتو کی می

 سراپای من شور مستان بگیرد

 گرمت در آغوشرسی تا تو کی می

 تنم التهاب فراوان بگیرد

 ترسم آخری می...تو...میتو کتو کی می...

 که پیش از طلوع تو توفان بگیرد 

 ترسم اکنون که تا شام آخرو می

 شام غریبان بگیرد شبم طعم

 بیا پل بزن تا به خود بازگردیم

 زمستان بگیرد کهاز آنبیا پیش 

 بیا تا زمان با تو معنا پذیرد

 بیا تا زمین از تو بنیان بگیرد

 ستبه غیر از طلوع تو راهی نمانده



 بیا تا شب کهنه پایان بگیرد

 

 

 کجایی؟!

 

 امگل کرده است عطر تو در هر بهانه

 امتو از هر ترانه کشد صدایسر می

 شودهر جا غزل شبیه غرور تو می

 امشود هوس شاعرانهتحریک می

 آتش گرفته جای تنت در بغل مرا

 امست جای سرت روی شانهتاول زده

 در زمهریر غربت آغوش مخملت

 امانهیآش یبی تنهاترین پرنده

 شوم چو دود در این بادهای گیجگم می

 اممهرت مرا اگر نرساند به خانه

 ای شهسوار بخت مرا هم سوار کن

 اممن زائر غریب همین آستانه

 

 

 پروای بیهاپروانه

 



 ستمشغولیی دلای که همواره لبت مایه

 ستست که چشمان تو استانبولیچندماهی

 پروایندی بیهات دو پروانهمردمک

 ستهای تو پر از شیطنت شنگولیخنده

 پشت هر پلک زدن زلزله پنهان داری 

 ستای معمولیگر چه در ظاهر آن، حادثه

 امزندگی را به سر زلف تو آویخته

 ستو غمم نیست بگویند که نامعقولی

 طعم این واهمه تلخ است، تو لبقند بزن

 ستمشغولیی دلای که همواره لبت مایه

 

 

 شکوفایی

 

 شدنم ایدری رقصد و من تشنهموج می

  تماشا شدنمخندد و من محو آب می

 از عطر عبور تو بهاری شده است ساحل

 شکوفا شدنمهای تو در حال با نفس

 ستعکس رقصان تو در آب به من خیره شده

 شدنم دایشکمک آن ماه به کشد کممی

 باد مگذار که در پیرهنت چنگ زند



 شدنم خایزلورنه بیدار شود  شور  

 به امیدی که به این شیوه فریبت بدهم

 شدنم بایفرست که مشغول دیروقتی

 گذردبا چنین لطف که آب از سر من می

 رسوا شدنمی چه کسی گفت که شرمنده

 در خم زلف بلند تو اگر گم بشوم

 شدنم دایپرغبت  ازآنپسنیست دیگر   

 ی آب رهاستموج گیسوی تو در آینه

   شدنم ایدری خندد و من تشنهآب می

 

 

 تو حضوریب

 

 نکند آخر این راه به دریا نرسد

 این شب آشفته به فردا نرسدنکند 

 معنایمتو فقط صورت بی  حضور یب

 نکند صورت سرگشته به معنا نرسد

 ترسم ست، ولی میراهیبهسهم من چشم 

 ها بگذرد و فصل تماشا نرسدسال

 بندم اگر لب نرسانی به لبمداغ می

 میرد اگر آب به صحرا نرسدبوته می



 ستی دسترسیدامنت دورتر از واهمه

 به پیراهن تو دست زلیخا نرسدجز 

 دور باد از قد موزون تو آسیب زمان

 آفت چشم بدان صورت زیبا نرسد

 است بادابادروی دستان دعا این همه 

 همه باد خدایا به مبادا نرسداین

 

 

 ی آفتابسایه

 

 دری رو به دریا اگر وا شود

  پیدا شود زادهیپرهزاران  

 یزادگیپرزمین زیر بال 

 ی فریبا شودهاخندهپر از 

 زمان رنگ دیگر بگیرد به خویش

 دل و دیده غرق تماشا شود

 تو دریاترین آبی عالمی

 شود مایسنهییآجهان با تو 

 به دریا اگر  یک نظر بنگری

 پر از چشم و ابروی زیبا شود

 اگر سایه بر آفتاب افکنی



 اش وا شودگره از پریشانی

 اگر اشتیاقت تجلی کند

 طور سینا شود سرسربهجهان 

 ی من آغوش خود را مبندبه رو

 خواهد این قطره دریا شودکه می

 

 

 

 

 چشمان تو

 

 جهان طرح عظیمی از حباب است

 حباب از اصل بنیادش بر آب است

 سکونی نیست در ارکان عالم

 سر هستی به دست پیچ و تاب است

 یمثالیبتو تنها اتفاق 

 که چشمت خالی از هر اضطراب است

 مان تو هر جا که دریاستچش به جز

 آیی سراب استبه نزدیکش که می

 پناهم ده در استانبول چشمت

 که دریایی پر از شعر و شراب است



 وجودم در سحرگاه نگاهت

 حضور شبنمی در آفتاب است

 بخواه از شعله جانم را بنوشد

 تو هر چیزی که خواهی مستجاب است

 

 

 مکاشفه

 

 گفتکه از سحر می کسی شبیه تو بود آن

 گفتکسی شبیه تو، ای کاش بیشتر می

 ی اشارت داشتهزار قصه در آیینه

 گفتولی شبیه تو آرام و مختصر می

 برای آنکه خیال مرا برآشوبد

 گفتی تو شعرهای تر میبه سبک غمزه

 ها دلش پر بودی این اللاز استغاثه

 گفتهای کر میکسی که تا سحر از گوش

 مرداب گرفته بود دلش از سکوت در

 گفتبه لحن مرمره پیوسته از سفر می

 ستهنوز حسرت آن قصه در دلم مانده

 گفتی کاش بیشتر میا مکاشفهاز آن 

 



 

 یاد

 

 های خاطره را روی دوش باد آن تکه

 آوری به یادکه هیچ نمیحق داری این

 ها که با درون تو نسبت نداشتند آن

 نهادبر زخمشان که دست تو مرهم نمی

 داری منندولی دلیل نفس هاآن

 زدم وگرنه در این فصل انجمادیخ می

 ی تنهایی منندها شناسنامهآن

 های شادهای پاره و آن زخمآن برگ

 کنندتری جلوه میهر دم به رنگ تازه

 در طرح  ناگهانی و در شکل متضاد

 هادهند مرا با دریچهپیوند می

 های یادهای نور در آیینهآن تکه

 ام همان حدود خیاالت ماندهمن در 

 گذرد مثل برق و بادبر من زمان نمی

  ** 

 ایشکر خدا، تو زخم صداقت ندیده

 ای شبی از پشت اعتمادخنجر نخورده

 ات بمانپس در همان هوای فراموشی 



 دلی مبادآرامشت دچار پریشان

 

 

 شبیه نیامدن

 

 ریخت ایرؤبوی خبر در مشام  کهنیهم

 را به روی صحرا ریختشب آمد و تن خود 

 از نیامدنت پر شدها تمام ثانیه 

 ها ریختترانه خون شد و از چشم آرزو

 درست ساعت شش آن خبر هجوم آورد

 درست ساعت شش آبروی فردا ریخت

 ، خطر شبیه خبر خبر شبیه خطر شد

 ها را ریختخبر خطر شد و خون ترانه

 ستنگاه عقربه حاال به هشت خیره شده

 ریخت نجایادو ساعت است که موج آمد و در 

 همین دو ساعت نکبت، همین دو قرن دراز

 در این دور و بر هیوال ریخت چقدرببین 

                  *** 

 نیامدی که ببینی در این دو قرن دراز 

 زمان چه قدر شبیه نیامدن شده است

 ستمیز صندلی خالی طرفآنهنوز 



 شده است  چه قدر خالی تلخش شبیه من

 

 

 ی شکوسوسه

 

 یک روز از آن کوچه اگر رد شده باشی

 یک عمر بدان حلقه مقید شده باشی

 ی محض است و تو بایدخانهآن کوچه پری

 ی جسم مجرد شده باشیاز عاریه

 سر این پل مشکوک روز هرتلخ است که 

 در خنده و در گریه مردد شده باشی

 ی شک:تا کی جگرت را بجود وسوسه

 «د شده باشی و نباید شده باشیبای»

 خواهی اگر پیش تو هموار شود راهمی

 ها رد شده باشیباید که از این گردنه

 رها در باد

 

 دادشبی که شورش دیگر داشت شبی که شور تو گل می

 همه تن آزادوزیدی از همه سو در من، شدم از آن

 آویختسمند سرکش مغروری مرا به دلهره می

 دادمغروری تو را به دست جنون میسمند سرکش 



 چینندهای سمج گاهی چقدر تلخ و سخنچراغ

 افتادچقدر نور سفید و زرد به روی ماه تو می

 هامان به هم رسید و به هم پیوستهرم نفس کهنیهم

 مرا مراقبه رفت از دست تو را مالحظه رفت از یاد

 تن در من شبیه صاعقه در خرمنرها شدی همه

 خاکستر رها شدیم رها در باد تیأهسپس به 

 

 

 سکوت

 

 چشم مرا نگاه تو از یاد برده است

 لبخندهای سبز مرا باد برده است

 نغمه و در قحطی صدا سالخشکدر 

 گوش مرا تهاجم فریاد برده است

 آرامشی که در سخنم بود پیش از این

 مستی که آن شب از تو خبر داد، برده است

 د در وجودچیزی نمانده، هر چه مرا بو

 برده است زادیپرست آن نگاه دیری

 صبر مرا سکوت تو بر باد داده است

 چشم مرا نگاه تو از یاد برده است

                                               



 

 

 

 توفان

 

 وقتی خیالت از بغل بسترم گذشت

 آتش گرفت خوابم و آب از سرم گذشت

 شدم رورویزها خاطره رعدوبرقبا 

 ی خاکسترم گذشتهفت پردهتوفان ز 

 ای که روز ازل بین ما وزیدآن بوسه

 از برابر چشم ترم گذشت صدبار

 ی ناب مثل آبدیوانی از مغازله

 ی دفترم گذشتالی حافظهاز البه

 پرور تو بودپذیر مرهم جانمنت

 تیغی که از میان دل پرپرم گذشت

 ها پریدطعم لبت که از دهن سیب

 آورم گذشتفصل بهار معلوم شد که

 

 

 ی ماهآیینه

 



 در خیال رود غیر از ماه نیست

 گردد اما راه نیست!روز و شب می

 ماه را آیینه همچون رود هست

 رود را در سینه همچون ماه نیست

 ماه روشن کرده دنیا را ولی

 رود را راهی بدان درگاه نیست

 دشت یکسر خفته زیر نور ماه

 ستراه نی بدان جارود را اما 

 داند که جز رود غریبماه می

 کس از حال او آگاه نیستهیچ

 داند که غیر از قلب ماهرود می

 نیست شفاعت خواهکس او را هیچ

 خواهد بپیوندد به رودماه می

 بینشان اما جز آتشگاه نیست

 

 

 جادو فروشکولی 

 

 رسد آهنگ لبخندش به گوشمی

 آیم به هوشروم از هوش و میمی

 ست؟!های و هو یا زلزله ست اینهلهله



 یا بانگ سروش؟! لیصوراسراف

 ستبین مرگ و زندگی وآمدرفت

 !جادو فروشانتظار از کولی 

 مرگ را آورد اکنون پیش چشم

 ترس را انداخت اما پشت گوش

 گوید مدامزهر در جام است و می

 خواهد دل تنگت بنوش هرچه می

 ی گنگاهایرؤام مانند مانده

 گویای خموش گونه،تلخ شیرین

 کشدکشم یک ساغر و سرمیمی

 جوشوپر جنبهای آتشی شعله

 کند در من حیاتباز هم گل می

 آیم به هوشروم از هوش و میمی

 

 

 دلهره 

 

 ی آن آتش تر مانده هنوزساغرم تشنه

 مکن این بار دریغ از من اگر مانده هنوز

 ست مرا تنگ در آغوش بگیرشب سردی

 دگر مانده هنوزهای در تنم سردی شب



 ام مثل همان نارونیمن پر از دلهره

 که در اعماق تنش بوی تبر مانده هنوز

 ترین! خواب مرا ترک مکنزادهای پری

 ی دیگر به سحر مانده هنوزبوسه چند صد

*** 

 تو در آغوشی و از بس که به باور سخت است

 ی درمانده به در مانده هنوزچشم این خسته

 

 

 کهنه زخم

 

 من رویروبهکنان خنده نشست آمد

 من یوگوگفت بر پنجره هزار واشد

 رفت و مرا کالم برید ؛...از من گفتم

 من رویروبه ایآینه نهاده دیدم

 امجوانی شبیه درست ایآیینه

 من آرزوی همان رنگ به ایآیینه

 هاقرن یسوآن از آمد و دوید بغضی

 من گلوی در ایحادثه مثل ترکید

 باز گرفت باران و شد نو کهنه زخم آن

 من هویوهای از آینه سکوت شد پر



 دشمنی هیچ کدهغریب این در گفتم

 من آبروی با همهاین نکرد بازی

 بازگشت و خندید مسخره و بلند و تلخ

 من جویوجست قدمش در دوباره شد گم

 کودکی مثل دلیساده هنوز گفتم

 من وخویخلق همین پشت ستشده پنهان

 درد شبیه شخصی آینه از خزید بیرون

 من سوی به سرخی یشعله کرد پرتاب

 

 اساطیر صبح

 

 شودمی گیرنفس خانههوای تو یب

 شودمی پیرخودش  رسمِبه هم  آیینه

 طرف هر ز ببیند دورکه  را توچشم 

 شودمی سرازیرفتنه سیاه سیل 

 تلخ و تند چهبودن   تو بدونِ آتشِ در

 شودمی تبخیر حوصله یهاماندهته

 دوران کودکیوحشت های کابوس

 شودمی تعبیر توطئه رنگبه کم کم

 پیرکاج  از پشت وزدمی که تو لبخند

 شودمی اساطیرصبح رنگ  بهشامم 



 بیامن های نفسست شمردنی امشب

 شودمی دیرشدن زنده برای  فردا

 کن طلوعشب  طرف از دیگر بار کی

 شودمی تکثیر توپای پیش به هستی 

 

 

 من دردا وافسوس 

 

 تردامن؟! مرگای کرد  یخواه چهمن  با

 ؟!من اما ،چه تو با کرد،خواهم  چه تو با

 روشندل  این با ،گفتم خود بهعمری 

 من را هاآیینه کردخواهم  دیوانه

 راهی جزافسوس  ،نیست اما امروز

 من تازندگی  ازپایان بی راهیک 

 هستمای مجموعه او با پنداشتم

 منتنها  یتنها امروزولی او  یب

 مقصودی چیه یب امروزولی او  یب

 منآنجا  و نجایاباد سرگردان  چون

 باشد ایهدیه تا را، خوددل  خون

 دامن کنمپر میدیده  ازبارم می

 نوبنیادصبح  آن ایجاد!دم  از یاد



 من فردابوی  از بودم پر که یصبح

 بودآبی چشمانم  وقفهبی که یصبح

 من دریاموج  باخواندم می آواز

 لبخند از باغیک  کردمیگل  که یصبح

 من با هاپروانه کردندمی پرواز

 بایدمی تو از بعد خورشید،ای  تو از بعد

 من هاشبسقف  ازبیاویزم  را خود

 من یب ،من تو از بعد ،من شگفتاتو  یب

 من درداافسوس و  تو، دریغا وآه 

 

 

  مدام

 

 مدام دیوارهاتو  شیپ اندبستهصف 

 مدام دارهاسرت  پشت کشندمی قد

 زاللکشی مینفس ست زندگی توجرم 

 مدام مارها برت و دور کشندمی سر

 خوریمیسنگ  سوهمه  از داری میوه تو

 مدام ثمردارهاسرنوشت است این 

 سبباین  از تناور وقامتی  راست تو

 مدام تبردارها شوندمیتحریک 



 اگر بندها، از دگرشوی می آزاد

 مدام کارهادغلرسم به شوی راضی 

 گنگهای فتنهاین  از توشوی میآسوده 

 مدام زارهالجنبه  اگرکنی عادت 

 !؟منجالب بهعادت  و تو ،عاشقی تو امّا

 !؟مدام عارهااین  و تو ،شاعری تو امّا

 بمان بر و پربرگ وروشن  و سبز تو ؛نهنه 

 مدام تبردارها نگاهِحسرت  در

 

 

 رو به دریامسیرِ 

 

 وجو کردم نبودهرچه در تاریکی شب جست

 ام را صبح زودروم پیدا کنم آیینهمی

 روم اما مسیر رو به دریا بسته استمی

 های کوچه پنهان مانده در اوهامِ دودچشم

 اندی آواز را گم کردهطعم ساز و شعله

 سرود یبهای ی، کوچهقنار یبهای کوچه

 ه از رمز عبورست ذهن کوچخبر ماندهبی

 نیست گویا آن کلید راز جز در دست رود

 گیرم سراغ راه راروم از رود میمی



 را تا شهود امشورهدلبرد رود با خود می

 برد تا متن دریا، تا طلوع انبساطمی

 های وجودبرد تا نور، تا آیینگیمی

 هرچه دریا، هرچه رود تاروپودمخزد در می

 هست و هرچه بود ، هرچههر جاشود آیینه می

 

 

 چشمم به راه مانده

 

 چشمم به راه مانده که باران بیاورید

 شاید مرا به خاطر یاران بیاورید

 ید ی ما را بلد شدحاال که راه خانه

 برای من لب خندان بیاورید  لطفن

 ی ما را بلد شدیدحاال که راه خانه

 مهمان بیاورید و فراوان بیاورید

 ستترانگیاز بیزخمی که مانده بر دلم 

 یک حلقه دف به نیت درمان بیاورید

 شاید قرار شد همه از خود به در شویم

 آب و گالب و سبزه و قرآن بیاورید

 های سرخرسد آن بوسهامشب به بار می

 جان را برای عرضه به میدان بیاورید



 همه عروسهمه بوس ایندر ازدحام این

 حیف از شما که رو به بیابان بیاورید

 زادگان دهیدد را اگر به دست پریخو

 شاید کمی به حرف من ایمان بیاورید

 تر از پیش بر در است چشمم هنوز تشنه

 برای من لب خندان بیاورید لطفن

 

 

 کوه و موج

 

 گر پایداری استکوه جلوه»گفتی که: 

  ی مقاومت و استواری استاسطوره

 مانند موج نیست که با باد بشکند

 «در بردباری است یک عمر ایستاده و

 زنی!از موج غافلی که چنین طعنه می

 همواره موج در سفر اضطراری است

 رود ز خویشکند و میاز خود عبور می

 ی تن فراری استیعنی که از محاصره

 که بماند به منزلی  شودینمراضی 

 قراری استاش بییعنی بنای زندگی

 ای ماندگار نیستدر وهم هیچ مرحله



 ی ناسازگاری استنشانهترین روشن

 از بند و بار هرچه که باشد گسسته است 

 بندوباری استموج است و  موج عاشق بی

 شود شنید:اش میالی زمزمهاز البه

 «سرتاسر جهان مجاز استعاری است!»

 *** 

 است؟ گفتی که موج سمبل ناپایداری

 بهتر! برای اینکه شب و روز جاری است

 های سالآن کوه باشکوه، ولی سال

 سرسخت در برابر تغییر مانده است

 

 

 

 ارتفاع

 

   به ماه کرد ی دریچه نگاهی از گوشه

 کرد قاهقاهوار نعره زد و دیوانه

   مثل کسی که منتظر وقت رفتن است

 دوری زد و در آینه خود را نگاه کرد:

   زدهپوش، شانه کرده، معطر، کرمخوش

 راه کردای روبهخود را برای حادثه



   آمد کنار پنجره، اما به ماه؟ نه !

 پایین نگاه کرد، سرش گیج...

 هایش را بستچشم

 متری تا هراس ارتفاع بیست

 های تصمیمش را نجودگوشه

                ** 

 ی رهگذرهمسایه

 دوباره

 هایش مچاله شده بودها را که در عرق دستبهارنارنج

 در کیف ریخت و به شوهرش گفت:

 ی بلندتریرسه، از اون شاخهمی اگه دستت»

 «بهارنارنجا رو بچین...

              *** 

   را مکید و باز اششدهخشکآب دهان 

 از پنجره به سطح خیابان نگاه کرد:

   شوم از زندگی رهااکنون که می»

 غمگین چرا؟ شکسته چرا؟ مضطرب چرا؟

   ای به جانای زندگی که مثل سگ افتاده

 است از تو این زمان! این انتقام من

   ، ولی چه باک!نجایااختیار آمدم بی

 «روم اکنون به زیر خاکبا اختیار می



 سرود:گونه میخیام مست بود که این

 از آمدنم نبود گردون را سود»

 «!!وز رفتن من جاه و جاللش نفزود...

   آمد لب دریچه مصمم، برآمده

 زده، معطر، کرمشانه کردهپوش، خوش

   کرد پنجره او را به سوی مرگ پرتاب

 ی شهر بوی مرگپیچید در مخیله

 روی سرد پیادهافتاد روی شانه

 تلوتلوزن یکّه خورد زیر درخت و 

 آمد نگاه کرد، سرش گیج...!

 هایش را بستچشم

 های تصمیمش را نجود.تا هراس مرگ گوشه

 برگشت و به شوهرش گفت:

 «بهارا رو بچین...! رسه از اون شاخه هم اوناگه دستت می»

 

 

 

 

 

 

 



 برادر عصبانی مرمره

به گزارش »خورشیدی، جهان چندین بار خبرهایی مانند این را دید و شنید: 1392در شهریور سال   

ی هاآبمسافر در  500ست، روز پنجشنبه با بیش از متعلق به لیبی شودیمخبرگزاری... یک کشتی که گفته 

ست که یک کشتی حامل مهاجران در ی گذشته این دومین باریشد...در طول هفتهنزدیک به جنوب ایتالیا غرق 

در سواحل کشورهای  انیجوپناهی مرگ مهاجران و ... این روزها حادثهشودیمی ساحلی ایتالیا غرق هاآب

 «.اروپایی به یک تراژدی تکراری تبدیل شده است...

 

 اشی بردباریاز سر گذشت حوصله

 اش رسید  نوبت ناسازگاری کمکم

 ها به تالطم درآمدندموج بارهکی

 اش بیدار شد دوباره از آن خواب جاری

 جستند مثل صاعقه از شیشه دیوها

 اشاز سر نو زخم کاری باز کردسر 

 با شور و اشتها دو سه قایق جوید و خورد 

 اشقراریکمتر نشد  ولی ولع بی

 ذشتگای که از آن ورطه میکشتی خسته

 اشاختیاریی بینزدیک شد به نقطه 

 به دهان گشاد موج بعدازآنغلتید 

 اشبشنود احدی آه و زاری آنکه یب

 را حالآشفتهصدها نفر مسافر 

 اشیمارزهرِکرد در دهن  لقمهکی

 لنگر گرفت کشتی از آن بعد زیر آب



 اشدریا دوباره رفت به حال خماری

 *** 

 روز بعدرود و چند دنیا به خواب می

 اشپرد از خواب جاریدریا دوباره می

 

 

 

 

 

 

 خشم صاعقه

 

 صبح است و باز مرمره خندان است

  آسوده از حوادث دوران است

 بنددگشاید و میآغوش می

 هاش فراوان استمست است و عشوه

 رشیگنظرامواج گیسوان 

 در انحنای باد پریشان است

 جنبدباره خشم صاعقه مییک

 اول توفان استکنم که حس می

 وزد از هر سوفریاد سرخ می



 ی طغیان استدریا در آستانه

 رسد شبحی از دورانگار می

 چیزی شبیه وحشت عریان است!

 ترکیب این شگفت هیوالیی

  از دیو و جن و غول بیابان است

 موجود منکری که سرش، تنها

 ترکیب آرواره و دندان است

 طرف تاریخپای او در آن یک

 سرِ میدان استپای دگر در این 

 بینیدر زیر پاش هرچه که می

 از هست و نیست یکسره ویران است

 هاشچکد از آتش ناخنخون می

 خونی که رنگ خون شهیدان است

 صد مهره بسته است به تسبیحش

 ی انسان استهای کلّهکز دانه

 روی صلیب گردنش آویزان

 صدها هزار جمجمه جنبان است

 در هوس شاهی این یک هنوز

 است فرمانگوش بهآن یک هنوز 

 آن از گروه دولت عثمانی

 این از نژاد مردم یونان است



 ی رومیاین از تبار سلسله

 آن از سپاه فاتح سلطان است

 ها در آبغوغای گیج جمجمه

 سروسامان استهای بیچون گلّه

 *** 

 طرف ساحلشاعر نشسته این

 مبهوت و منگ و خسته و حیران است

 دریا ولی هنوز همان دریاست

 هاش دوچندان استمست است و عشوه

 خنددکند به شاعر و میرو می

 از این قماش فراوان است»یعنی: 

 ی تاریخ استاین عادت همیشه

 این اقتضای عالم امکان است

 دیدیگداز که میآن نقش جان

 آن روی سکه است که پنهان است

 این روی آن بهار و گل و سبزه

 کویرِ خشک و زمستان است آن رو

 ستدر چشم من که چشم اساطیری

 «هر دو از نظایر یکسان است این

          *** 

 خوان استشاد و غزل اگرچهدریا 



 شاعر ولی هنوز پریشان است!

 

 

 

 ی دیروزقصه

 

 تراود از لب دریا هنوزمی

 هایی از همیشه تا هنوزقصه

 خاطراتی از هزاران سال پیش

 هنوز پابرجاانده در ضمیرش م

 هایی کز غروراز غریو تیغ

 آشوبند خوابش را هنوزبرمی

 نازنینانی که با شمشیر جهل

 خونشان پاشیده در صحرا هنوز

 بوی سرخی کز سفیر انتقام

 وزد از سمت واویال هنوزمی

 شود فریاد هستی را شنیدمی

 پروا هنوزاز زبان موج بی

  شوم سازان هیمرثاز مسیر 

 فرسا هنوزفریاد جانرسد می

 خسته شد فریاد اما غافالن



 بسته گوش و چشمشان گویا هنوز

 ی دیروز نیستگوششان بر قصه

 بینند فردا را هنوز؟یا نمی

*** 

 هایی از همیشه تا هنوزقصه

 تراود از لب دریا هنوزمی

 

 

 ای رو به دریادریچه

 

 امشود سبک شدهمدتی می

 خوانمدر حقیقت مجاز می

 شود در منا غرق میتا خد

 خوانمرو به دریا نماز می

 

 ای باز استرو به دریا دریچه

 شود راهمکه از آن مست می

 خلوتی هست و کاغذ و قلمی

 خواهم؟!ها مگر چه میبیش از این

 

 ها؟! ولی فقط این نیست؛بیش از این



 شود گاهیقلم آشفته می

 خزد بغض در گلوگاهشمی

 شود گاهیدرد ناگفته می

 

 غم تلخی که در کنار سکوت

 ی بغض و تنگیِ نفس است:مایه

 ریزنجغم شیرانِ بسته در 

 غم مرغانِ مانده در قفس است

 

 

 رهایی

 

 دریا طرفآنکوه  طرفنیاجنگل،  طرفآندشت  طرفنیا

 ؟!جاکست در یایست، این چه مجموعهاین چه جادونگاری جلوه

 سترئال جادوییبینی، مثل متن نقش هر صفحه را که می

 ایرؤمرز بین یقین و تردید است، مفصل واقعیت و 

 شوخی پرنده و برگ طرفکطرف بازی نسیم و چمن، ییک

 پرواهای بیموج طرفکبادهای سرگردان، ی طرفکی

 موج مانند زلف تو لرزان، دشت مانند چشم من مبهوت

 آب مانند عشق تو جاری، باد مانند روح من شیدا

 نشینم کنار موج خیالانحنای زوال، می گریزم ازمی



 خیال حوادث فردا فارغ از هر چه سر زده دیروز،  بی

 نشینم برابر دریافارغ از های و هوی مردم شهر، می

 شود اما...نمی تو یب، تو یبتا شوم از غم زمانه رها، 

 

 در جنگل بلگراد

 

 روی تن درخت به خطی کج و کبود

 یادبود:چیزی نوشته بود به عنوان 

 های این پرندهمقدمهآواز بی»

 ربود؟دیروز از من و تو مگر دل نمی

 ی ملیحآیا همین شکوفه، همین غنچه

 گشود؟صد پنجره به روی من و تو نمی

 ترنم این رودها، مگر روبمیز

 ی دیروزمان نبود؟ترین ترانهجاری

 همه از یادمان پرید؟اکنون چگونه آن

 «ی سرود؟سرچشمهاینک کجاست آن همه 

 ی این ترانه رادیوانه، همچو من همه

 روی تن تمام درختان نوشته بود...

 

 

 



 ساحل سبز

 

 صدف یبدر پیشگاه روشن درهای 

 های کف!تا کی فریب و وسوسه، ای توده

 ی نورسته در امیدهر شب هزار غنچه

 شود تلفدر بازی دروغ شما می

 مانده استام خیره اسب نجیب حوصله

 علف یبآب و ابر! در نگاه تو، بی ای

 راهی نمانده، چرخ بزن، گریه کن، ببار

 رود ز کفام میکاری بکن که حوصله

 راهم ببر به ساحل سبزی که با نگاه

 ها را به هر طرفاند فاصلهپل بسته

 

 شیراز و بلخ و قونیه

 

 بر دامنش نشستم و از اشک تر شدم

 ور شدمآتش گرفت دامنم و شعله

 دوید در من و از من مرا گرفتچیزی 

 چیزی نماند از من و چیزی دگر شدم

 شعری به رنگ صاعقه در من حلول کرد

 تر بارور شدم یدیدم به صد ترانه



 شیراز و  بلخ و قونیه در رقص آمدند 

 شدم روزبریزبا من که زآن معاشقه 

 تنای حضرت تنبور و چنگ و دفبا تن

 «شدم گاهی به پای رفتم و گاهی به سر»

 آن شراب بود روبمیزاز معجزات  

 از پای اگر نشستم و بر پای اگر شدم

 های دورتاریک بود جان من از سال

 کم سحر شدمکم گذشتم از شب و کمکم

 ن اوبا آرزوی بوسه شدن بر لبا

 گاهی شراب گشتم و گاهی شکر شدم

 خواستم که چلچله باشم رها شوممی

 در شدمدر خود فروشکستم و از خود به 

 ی سعدی بگویمتبگذار تا به گفته

 آن شب چگونه شد که چنین معتبر شدم:

 چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب»

 « مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم

 

 

 

 

 



 

 قدکوتولگان

 

   هاخواهی آفتاب شوی با اشارهمی

 ها واکنی به روی تمام ستاره در

    ماهزمین بروی تا به اوج  خواهی ازمی

 هالب سبز مناره ون دعا که ازچهم

    یکویر به دریا سفر کن خواهی ازمی

 هاکناره ها ازهای حاشیهگوشه از

    نهی کسچیسر هسربه چیآنکه هبی

 هاکارههمه سو هیچ رسند ازسر می

            سترقم زده ای رامثل کسی که فاجعه

 ها برت را سواره و کنند دورمی پر

    گانانجمن قدکوتول خوری درهل می

                                                                                                                                                                                   ها                                                                                                                           بدقوارههر طرفت  کشندصف می

    شودات آرد میتمام جمجمه کمکم

-ی آروارهاشتهای منگنه در

                                                  ها                                                                                      

            *** 

    های دوردستای به افقحاال که رفته

 های سوگوارهای به خاطرهپیوسته

    واهمه به دست همان قدکوتولگانبی



 !هاجشنباره ینهیکنی در آگل می

 ی سامریگوساله

 

 رو به گلستان بیاورید»فریاد زد که: 

 گلخانه را به محضر باران بیاورید

 حیف از شما که چشم ببندید بر بهار

 حیف از شما که رو به زمستان بیاورید

 ایتان اگر سفر جاودانی استرؤی

 جان را برای جلوه به جوالن بیاورید

 اکنون کلید فتح جهان در کف من است

 ام به من ایمان بیاوریدمن مرد منجی

 در من استی خورشید اینک هزار چشمه

 «.ایمان به این حقیقت عریان بیاورید

 *** 

 فریاد شد بلند: تیأهجمعیتی به 

 کای خلق رو به حضرت برهان بیاورید»

 خواهد از شمااین سامری به شعبده می

 گوساله را به ساحت سبحان بیاورید

 چشمش پر از فریب و زبانش پر از دروغ

 زند: به من ایمان بیاوریدفریاد می

 باغ در گذر پایمال اوست هایگل



 «مردی که گفت: رو به گلستان بیاورید

 

 

 

 های رهابره

 

 اندخبر شده هاو گرگرسد غروب می

 اندتر شدهپناههای رها بیکه بره

 پیچدرسد و بوی درد میغروب می

 اندها بتر شدهبه یمن لطف نمک، زخم

 هاقمری دستهدستهرسد و غروب می

 اندور شدهکینههای اسیر دست قفس

 در این حوالی شب نورهای رنگارنگ

 اندرمق و سرد و مختصر شدهچقدر بی

 های زاللگیر گریهدر این غروب نفس

 انداثر شدهشبیه متن دعاهای بی

 ی چشم آسمان کور استقواحتمالبه

 اندهاش کر شدهبه اعتماد یقین گوش

 ی تلخی!چه سرنوشت غریبی، چه صحنه

 اند!همگی تیشه و تبر شدهها درخت

 گفت:ها میدرست بود که سردار سایه



 اندها همه امسال پرثمر شدهدرخت

             *** 

 های مهاجر، ولی خبر دادند پرنده

 اندخفته کارگر شدهخونهای بهکه ناله

 

 به جان ماه قسم آفتاب در راه است

 اندبارور شده سحر زادهای ستاره

 د شب به چشم خواهد دیدفلق که سر بزن

 اندتر شدهدیدههای سحر آبکه تیغ

 بینندرسد و آشکار میسپیده می

 اند در شدههای سراسیمه دربهکه گرگ

 

        

 هول

 

 ی در گریه را شنیدچیزی شبیه خنده 

 چیزی شبیه دلهره در جان او خزید

 وار رد صدا را گرفت و رفتدیوانه

 دویداز حافظیه تا ادبیات را 

 هاگم شد صدا میان هیاهوی نرده

 دیکل یبخون شد دلش برای صداهای 



 بوی فتنه داشت جاهمهاز حافظیه تا 

 وزیدجا فتنه میتا حافظیه تا همه

 در ازدحام ضجه و در انفجار جیغ

 رسیدی زالل به گوشش نمییک جمله

 های تلخافتاد روی حادثه و چشم

 جویدهای جگرش را که میخوردند تکه

 

 متن گنگ

 

 شویچشمت هنوز وانشده پیر می

 شویچون آفتاب عصر سرازیر می

 خستگی بتکانی در آینه آنکه یب

 شویگیر میای شکسته زمینچون سایه

 از جنس شبنمی، که به محض طلوع مهر

 شویدر عرض چند ثانیه تبخیر می

 ن به رنگ ضایعه در چند عکس تلخفور

 ویشدر ازدحام واقعه تکثیر می

 بعد از غروب، بر در و دیوار شهر خویش

 شویچندی اسیر دست تصاویر می

 ات دهندکمک به دست فراموشیتا کم

 شویشده زنجیر میدر خاطرات گم



 های دوردستای به افقحاال که رفته

 شویکم به رنگ متن اساطیر میکم

 !ی خواب ناگزیرا !مناقشهای دفتر 

 شوی؟!حال از کدام زاویه تعبیر می

 نیبعدازا، لیتأوای متنِ گنگِ قابلِ 

 شوی؟!طبق کدام ذائقه تفسیر می

 

 

 های حادثهکوچه

 

 زالونژادهای لهیقب همامروز 

 زادهامکند از رگ آیینهخون می

 ایتا بوی رستمی برسد از کرانه

 رسند از همه جانب شغادهاسر می

 شوند هزاران چراغ سبزخاموش می

 الفسادهادر همایش ام روز هر

 های حادثه در پیش چشم مرگدر کوچه

 ی انتقادهاست حنجرهخونین شده

 ست در مراتع تاریخ همچنانعمری

 چرند همین حزب بادهاوقفه میبی

 کنی ای آفتاب مهرپس کی طلوع می



  در این انجمادها تویبزنیم یخ می

 

 

 هارقص موج

 

 اندها که از سرِ دریا گذشتهاین موج

 1اندگذشته« اما»و « نشاید»و « شاید»از 

 اندی امنی نبستهدل را به وهم هیچ خانه

 اندگذشته ازآنجااند رسیده هر جا

 در پیچ و تاب حادثه گاهی به شکل راز

 اندسربسته از کنار تماشا گذشته

 با بادها معاشقه دارند روز و شب

 اندجا گذشتهاین هر دو از نشستن بی

 اندسر دنیا رسیدهاز آن  سر دهیشور

 انداز این سر دنیا گذشته سر دهیشور

 بود و نبودشان به همین رقص بسته است

 اند ها که از سرِ دریا گذشتهاین موج

 

 

                                                           
  -  بیدل )حرف اقامتت مثل ناخن است و مو / هر جا رسیده باشی ازآنجا گذشتهای(1

 



 سوءظن 

              حصیر همان نگاه روی باز کرده گل

 زیرسربه چشم آن یدخترانه لبخند

             اشمیشی چشمان و درهم هایزلف با

 سیر هایچشم از یسادگبه بردمی دل

        این از پیش سال چهل به شوممی پرت من

 زمهریر سوز تا زده،یخ هایگریه تا

             غروب آن در برفی تب آن اضطراب تا

 پیر کفتارهای یزوزه ازدحام در

        زن به رسدمی ایمرثیه شکل به شوهر

 تیر صدای با زمین به شودمی پرت زن

                اشدخترانه سبببی هایخنده از

 گیربهانه غروری روی به چکدمی خون

                دودمی کفتار تیأه بهسوءظن  یک

 ناگزیر پای با حادثه عرض و طول در

             مرد گرم اشک و زن سرد خون بار این

 حصیر همان بربه هم  خورندمی پیوند

*** 

 «بهار در خاصه شدن نبود از به بودن»

 آری!

 ریپذدل مرگ این بر درود ولی 



 

 

 شدهگم یصدا

 

 است پریده چشمم ز خواب که چنین شکبی

 است دیده خواب مرا دوباره ایپروانه

 سفید ایبره شیطنت دوباره شاید

 است دویده هاعلف تند خواب روی بر

 کسی شما ازدوش بهخانه خاطرات ای

 است ندیده را امشدهگم صدای آیا

 ببر امگهواره به دوباره بیا مادر

 است دهیآرم امیشوق کودک کهآنجا 

 ببرام گهواره بهدوباره  بیا مادر

 است دهیآفر شور تو یال یآنجا که ال

 بار هزارروزی که  بهشت آن درآنجا 

 است دهیدممن  برتو  یهاچشم خورشید

 سبز آن خاطراتی شعله که نیبب مادر

 است دهیآتش کشبه دوباره  مرا شعر

 بودهراس عین  که سیاه عقرب آن

 است دهیخز خوابمی جامه زیرست چندی

 دور هایسالآن  از حریص ایگوساله



 است دهیجو را امعاطفه ازبرگ دو  یروز

 بجو ایچاره خودت جان به را تو مادر

 است رسیده پایان یصفحه به امدفترچه

 نشد! ،نه !آه ،اشک اشک غزل... بر مادر

 است چکیده اشکی غزلاین  حرف حرف بر

 ستمدتی شعردلم  به بردینم یراه

 است دهیپر هاقلم رخ تمام ازرنگ 

 گنگ یهاواژه این در بریدهزبان شعر

 است دهیرم هایرمهوحشت  رنگهم

 ببرام به گهواره دوباره بیا مادر

 است پریده چشمم ز خواب که بیا مادر

 

 

  سرفرازی

 

 کنیمنمیکم کسی  شکوه ازگرچه  ما

 کنیمنمیخم  برای خدابه جز گردن 

 تلخ روزگار این در وصراحتیم  اهل

 کنیمنمی مبهمی گریه وگنگ  لبخند

 شویمهم داغ  اگرتفته  ریکو نیا در

 کنیمنمیمرهم منّت ذلیل  را خود



 دیگرانخون  از گذر با و خوریممیخون 

 کنیمنمی فراهمخویش  برایشوکت 

 منّتی زغباری به  شود گرآلوده 

 کنیمنمیزمزم  و کوثر به نظر حتّا

 شوید مگُ آلود،شیطنت  هایِسیبای 

 کنیمنمی آدمحضرت به  اقتدا ما

 

 

 

 محترم استاد

 

 بود که یاهرگونه ،آن روز هم گذشت

 سرودیب ،نغمهیب صفا،بی نور،بی

 درس کالسِ نیچند ،شببه  تاصبح  از

 فرودبی و اوجیب سرد،همیشه همچون 

 قدم قدمکم کم محترم استاد

 خمود و خستهدل ،اشخانه به آمد

 گرفت را سیگار زد، شعلهکبریت 

 دود میان شد گم ،مبلروی  افتاد

 «پدر؟ ،کجا یرفت بود،جمعه  امروز»

 کبود یحسرت با ،دخترش گفتمی



 دودازدحام  در ،دخترک انگار

 شنودمی و گفتمی ،خود یبرا تنها

 شکست پدر  چُرتِ ،دخترک غیج از

 گشود او فریاد را، بستهقفل  آن

 «نور پیام»: گفتش کور، غرور صد با

 بودنمانده نوری  ،ولی او چشم در

 ایتازهحرف  از ،اشخستهذهن  در

 نمودنمیراهی  دمید،نمینوری 

 ...؟بانککدام  وام ؟وام قسط کدام»

 !؟ادبودیبه من  از ،است مانده چه فردا

 !بزسروزهای  آن باد، خیربه  یادش

 «درودکودکی  ای! سالمکودکی  ای

 راه میانِ امّا ،کودکی به زدپل 

 ربود را استاد ،ایدوباره خواب

 اشعلمی تولید دید،خسته خواب  در

 !بودمقاله چندین  ،داغ و درد جنس از

 بودهفته  آغاز بود، شنبهکه  فردا

 زود صبحِبانگ  از ،درس و کالس نو از

 ؟تپندگی شور ؟زندگی نور کو

 شهود؟ کو کشف و کو ؟ایتازهحرف  کو

 کار دوباره فردا ،درسدوباره  فردا



 !سود؟ چهولی  فردا! آهدوباره  فردا

 

 

 جنگل کبود

 

 شودمی فراگیرفتنه  و دروغ یوقت

 شودمی شمشیر تو رفیقکف  در گُل

 طرف هر به را خود تنِ پراکندمیشب 

 شودمی شیرنظرت  در پیرروباه 

 کبود جنگلِ این در غلیظشب این  در

 شودمی گیرزمین باد، بلندِ روح

 یدوران کودکوحشت های کابوس

 شودمی تعبیر توطئه رنگبه  کمکم

 ستزندگی جرعه کیی تشنه باز که شاعر

 شودمی پیر هاوسوسه ازدحام در

 

 

 

 خندهگل

 

 هنوز رودمی دلمچشم  زخون  آنکه با



 هنوز دودمی من باورروی به شکی 

 مرگ رنگبه  عمری پس ازموش کور  یک

 هنوز جودمی مرا شکوهی دنباله

 خوردمیتاب ام خاطرهبند  یرو بر

 هنوز دهدمی را توبوی  که یراهنیپ

          ** 

 منغرور  یا جا،همه ازمانده  مردای 

 هنوز؟! شودمی وا توروی به دری  آیا

 

 

 برف استانبول

 

 برف آمد و زمین و زمان روسپید شد

 ایام ما به دیدن رویش سعید شد

 زیر فرود آمد و نشستو سربه کرنگی

 ی ما جدید شدحال و هوای حوصله

 های سبز بهاری فرا رسیدبا مژده

 ذهن درخت غرق امید و نوید شد

 هرکجای زمین را سپید کردکه با آن

 کشید شد:دلش می چهآندریا ولی هر 

 های مرمرههر جا لبش رسید به لب



 در او فرو خزید و در او ناپدید شد

 ی آغوش دلبر استچون عاشقی که تشنه

 جا شهید شدز خود گذشت و همان آنجا

 

 

 

 یک سینه حرف گنگ

 

 ستیز طِیمح ، پشتمرگ از خطوط پیش

 »خطر نَایست پیشِ» :صدا فریاد زد

 تفنگ ی، در نالهمرگ پیچید بوی

 ستزندگی که باد، خونی افتاد روی

 دید ، فهمید هر کهاز لحنِ مردنش

 زیست مرد، باید چگونه باید چگونه

 مست های، در کوچهپیچید باد سرخ

 «؟چیست صدای این هان»فریاد شد بلند: 

 ، پیچید در هوا«چیست صدای این هان»

 گریستمی که یباز، ابرپیش آمد به

 سبز وهویهای این»: و گفت باران شکفت

 کیست سرخ کند، از ناینمی فرقی

 او ، در آستینستروشنی پیغام

 نیست بهانه و باد و ابر، جز یک خون این

 کشیممی ما هر چه» :گوید آشکارمی

 «ستترانگی، از بیستترانگیبیاز 



       *** 

 ماند باز ، ننوشتهحرفِ گنگ نهیس کی

 ستها، بسیار خواندنینانوشته آن

 

 

 

 تو نگاه

 

  است غریب روزگاری راستی

 است فریب آیینه حتی چشم

  است دور خانه این از صداقت تا

 است غریب حقیقت عشق مثل

  روز آن فهمیدم تو نگاه از

 است فریب یک فقط مهربانی

  دینمایم گل که تبسم این

 است عندلیب رسوایی طرح

  دارد آسوده خواب بغل یک

 است نصیببی عاشقی از که هر

 

 

 نوازش نسیم



 

  امتشنه ایآیینه لبخند به

  امتشنه ایکینهبی آغوش به

  کنم تکلّف ندارم عادت و

  کنم تعارف خود دل با چرا

  اندساده چنیناین هاواژه اگر

  اندآماده من ظهور برای

  منند شعر جان هاواژه همین

  منند شعر مهمان همواره که

  امتشنه ایآیینه لبخند به

  امتشنه ایکینهبی آغوش به

 کجاست؟ آیا صمیمانه سالمی

 کجاست؟ خدایا الفت سرآغاز

 کجاست؟ محبت سرای خدایا

  کجاست؟ الفت شهر امآواره من

  ها؟الله ها،الله ای کجایید

  ها؟سالهای چارده کجایید

  دهید راهم آیینه باغ در که

  دهید پناهم هاتانسایه در و

  کرد فراموش را شماآن کس  هر

  کرد فراموش را، خدا را، خدا



  مباد هرگز فراموش شقایق

  مباد هرگز خاموش شعله گلِ

  زنندمی دم عشق از که کسانی

  زنند؟می هم به را ما بین چرا

 کجاست؟ نوازش نسیم خدایا

  کجاست؟ بارش سرآغاز کویرم،

  کنند منعم عشق از که مبادا

  کنند کم امبارانی احساس از

  یکدیگریم همزاد عشق و من

  یکدیگریم یاد در روز و شب

  امتشنه ایآیینه لبخند به

  امتشنه ایکینهبی آغوش به

  کنیم عادت لبخند به تا بیا

  کنیم عادت پیوند راز این به

  امید مثل باشیم، سبز بیا

  سپید صبح باشیم، صبح بیا

  نسیم مثل باشیم، پاک بیا

  کریم ابر باشیم، ابر بیا

  شویم چکاوک مثل ساده بیا

  شویم کودک بازگردیم، بیا

  خویش اصل از مانیم دور چرا



  خویش وصل تا بازگردیم بیا

 

 

 

 ناخوانده مهمان این شعر،

 

 راخانه  درِ زنگِ زد و آمد

 را وانهیدل د نیا پرید رنگ

 زدن در آن از فهمیدم و  زد در

 من سروقتِ چنین آمدهکیست 

 سرخیره آن و درنکردم  باز

 دربه  زد ترقاطع و ترسخت

 باوفاسفر هم ای»گفتمش: 

 مراکن  رها امروزکن  لطف

 ستآسودگی بر امروزمن عزم 

 نیست امروز شاعری یحوصله

 بگذریسرم  ز گر ،توامخاک 

 «شاعریی حوصله مرا نیست

 شکست را در و زد پا و شد تلخ

 نشستمن  در و آمد و زدچرخ 

 بود وانهید یهمان کول! آه



 بوددر خانه  که چه هر دربه  ریخت

 آتش گرفت من فریادخرمن 

 گرفت سیاوش بویجان ی خانه

 شدم اومن  و شد او ،من شد او

 شدم گوسخن گنگِ بگو،گفت 

 شد باززبان قفل آن کَمَک کَم 

 شد: آغازمثنوی یک غلغل 

 بدن از روحرفتن  ،قلمرقص 

 شدن شاعر و خودزدن در شعله 

 یافتن دگر چشمِ دگر، گوشِ

 ی دریافتننشئه ،شدننشئه 

 یافتن دگر حالِ ،تازه شدن

 یافتن دگر بالِ ،زدن بال

 شدن حاضرصاعقه  گذر در

 شدن شاعر و خود درزدن شعله 

 برافروختنشعله  ،شدنشمع 

 سوختن و سوختن وسوختن 

 یافتن دگر پایِ دگر، دستِ

 یافتنافالک گذر  سرِ از

 آمدن به رقصمست  ،شدن مست

 زدنکف  و صف زدن و دف زدن



 شعر ستغریبیحال  بعجآه 

 شعرست فریبیآسوده کولی 

            *** 

 تویی خود از بردمی مراکه آن

 تویی شدمن  و آمدشبی که این

 توییمن شده که این  ،منمنه  آن

 تویی ،تناین  در فرورفته جانِ

 شب و استسکوت  و استغروب تو  یب

 شب واست برهوت  سراسرتو  یب

 بده راهم ،قافله ازام مانده

 بدهپناهم  خویش پرِ زیرِ

 امپریشانی شامآن ی کشته

 امیبرافشان کهبرافشان زلف 

 راپوش تنهمه بیفکن  دور

 راآغوش من  شعرِ ای کن باز

 شوم احیا توهای نفس ز تا

 شوم دریا بهپیوسته ی قطره

 کتاب و کالس ودرس  از امخسته

 بتابمن  بر تو شعر،ای ام خسته

 بس واست حجاب  علم این حاصل

 بس و استسراب وهم این  آخر



 کتاب وکالس  و درس ازام خسته

 بتابمن  بر تو شعر، ایام خسته

 وارَهَم هااین شعبده ازکه  تا

 نهم مینا گنبدسر سربه

 را پرآسیبث بحاین وانهم 

 راترکیب  وتجزیّه بازی 

 کور فصلِاین  درگونه این مگر تا

 نور به رو شود بازای پنجره

 چکدمیکم  تو چشم از مگو ،خون

 چکدمیقلم  چشمِ از من اشکِ

 استمن  خونِهمه  شنیدیکه این

 است من جنونِ عمر یکحاصل 

 کشدمی سرکه  دردمن دل  از

 کشدمی پر است که شعری شعله

 استآتش  از پر که یتنورمثل 

 استسرکش اش حوصلهبیی شعله

 انجمن درکه  ستغریبی داغ

 مناشک قلم چشم  از چکدمی

 من سرازیرِاشک ای مثنوی! 

 من رِیگشبی نالهی ترجمه

 من آوازِی شعله یامثنوی! 



 من سازِ ترینساده ایمثنوی! 

 زبانشیرین  قمریای من!  سازِ

 بخوان برایم آواز اندکی

 سخنشیرین ی کول یامن  تارِ

 بزن برایم شور از ایپرده

 بگیر «تن تن تَ تَ تن» روبمِیز

 بگیرمن  ازای لحظه مرا باز

 شوم رهاتر باد، از مگر تا

 شوم فراتر ،خویش از سفر صد

 بچرخانَدَم باد ،شوم شعله

 بگردانَدَم آزاد تو یاد

 کن پرواز وبشکن  راقافیه 

 کن باز سحربه  روای پنجره

 

 

  را بایفر یغمزه کند زیاد خدا

 

 سو هر ازدوباره  امشب وزدمی فرشته

 سو هر ازستاره  اینک کندمی ظهور

 آید؟می عبیربوی  برگذشت که که»



 «؟2آیدمی ریپذدلچنین  که رودمی که

 افتاد فکربه ازل  در خداکه  شدخوب چه 

 آبادخراب این  درتجلی به  کند گلکه 

 پاشیدجان  نورخاک این تن  درکه همین

 پاشیدجهان  درآیینه همه این  دمکیبه 

 عالم در رسیدتجلّی  نورکه همین

 عالم در دمید فریباچشم  هزار

 عالم در رسیدتجلّی  نور کههمین

 عالم در وزید شیرین لیلیِ هزار

 لیالست از پرجهان  تمام من کهبرای 

 لیالست از پرزمان  و زمین من که برای

 لیالهمه  این بر ببندم چشم چگونه

 دریاهمه این  ازننوشم  نورچگونه 

 را دنیا رکرده استپُآینه  نگاه

 را ی تماشادیده نکنم وا چگونه

 باشد؟ خطا نظر زیبارخ  برگفت که »

 «را زیباروی  نبینندکه  بود خطا

 را تماشا شود وا گره کهآنبرای 

 را فریبای غمزه کند زیاد خدا

 ساعت هر کهای دیده کند زیاد خدا
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 را ما دلِ آتش کشد بر کرشمه کی به

 ستپراکنده هوادر  یخوش عطر ببین چه

 ستآکنده فرشته از  چقدر درخت ببین

 خوانندمی رازشاخه  این برکه  هاپرنده

 خوانندمی نماز شیرین وساده  چه نیبب

 ستجاری هاترانهدر  یصوت خوش چه نیبب

 ستجاریها عاشقانه نیا درهمیشه  خدا

 است فراگیربارآوری  نمنمچه  ببین

 است سرازیر ابرهااین  ازهمیشه  خدا

 ستزیباییچه  هر پشت در شدهنهان  خدا

 :ستفریبایی در گونهاین اوست کهجمال 

 گیاه شکلبه یکی  و شکل درخت بهیکی 

 ماه تیأهبه یکی  ،ستاره شکلبه  یکی

 پریشکل به یکی  ،پرنده شکلبه یکی 

 زریاسم به اسم صدیقه یکی  بهیکی 

 نورند یک تمام هااین کند،میفرق  چه

 منشورند هایدرست مثل همان رنگ

 جانند یک تمام هااین کندمیفرق چه 

 فراوانند  نظاهرنظرت  در اگرچه

 است دلبند و دلرباکسی  وجود اگر

 خداوند است ازتکّه یک گواست که  خدا



 ورزیدنعشق به  شهرمی شهره منم که»

 «بد دیدن بهام نیالودهدیده  منم که

 برچینینگاه  ازهوس  غبار اگر

 بینیمیکه  راهرچه  نگریمیزالل 

 ستنیاکندههوس  رادلش  وچشم  که یکس

 ستپراکندهبرش  و دورآینه  هزار

 باشدفرصتی  کاش اودیدن برای 

 باشدی تیأه چه در او کندیم فرق چه

 بیندمیسیاه  را هاثانیه که یکس

 بیندمیگناه  را مای خنده طلوع

 است بصر صاحب شیخو نظر در اگرچه

 بیندمیاشتباه قسم،  توی دیده به

 را خود سرِام کرده رهادوست  راهِبه 

 بیندمیراه سربه مراکه  خوشمدل و

 یگاه تشیعناچشم  به که خوشمدل و

 بیندمی کاه برگِیکی به قدرِ  مرا

 

 شبی عاشقانه خورشیدلب  ازشنیدم 

 « غَضَبی 'عَلیرَحْمَتی سَبَقَتْ»ی ترانه

 ترسمنمی خدا از دگرکه شدم چنان 

 ترسمنمی انتهابیعنایت  آن از



 سو هر ازهماره  ساناین وزدمی بهشت

 او؟ ازبترسم  چرارحمت  یکرانه نیا در

 ستجاری منتاروپود ی همه درکه  او از

 ستجاری من نبودِ و بود دلِ درکه  او از

 استنگهبان  مرا من از خبربیکه  او از

 استپنهان لطف  و استعیان  مهرِکه  او از

 ستپنهانیهای عشوهاین مَنَش  با کهچنان

 نیستجایی بهشت  جز مرا استمسلّم 

 آورد ما به روکه  ندانم است یمست چه»

 «آورد؟! کجا ازباده  این وساقی  بودکه 

 امشده رها خطر کز حال خودم به خوشا

 امشده جدا سودانگر جماعتِاین  از

 ماندند خبربی که یحال کسان به بَدا

 دندمان سفر صورتِ در و شد سربه  سفر

 شدمردم  ازدحامِ از پر دوباره کعبه

 شدگُم  خدا سفرکردگان ازدحامِ در

 خویش در سفرغافالن این  از نکردکسی 

 خویش در ترزالل را خدا کسی ندید

 باشد رهاخویشتن  از نخواست کهکسی 

 باشدخدا  ینندهیب نخواست کهکسی 

 ستبرآشفته دردها این ازخوابش  که یکی



 :ستگفته مابرای شیرین  وساده  چقدر

 فاش عبادت ازبه  پنهانگناه کردنِ »

 «مباش هواپرست ی،پرستیخدا اگر

 


