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 آن روزها
 

 آن روزها رفتند

  خوبيآن روزها

   سالم سرشاريآن روزها

  پر از پولکيآن آسمان ها

 السيآن شاخساران پر از گ

  چکهايه داده در حفاظ سبز پي تکيآن خانه ها

 گريکديبه  -

  گوشي بازيبادبادکها   يبام ها  آن

  هايج از عطر اقاقي گيآن کوچه ها

  ان روزها رفتند

   مني کز شکاف پلکهاييآن روزها

 دي جوشيز ، مي از هوا لبريم ، چون حبابيآوازها

 دي لغزي هرچه ميبه رو  چشمم

 نوشدير تازه ميآنرا چو ش

  يان مردمکهايمي يگو

  بوديخرگوش نا ارام شاد

  ريهر صبحدم با آفتاب پ

 رفتي ناشناس جتجو ميبه دشتها

  رفتي فرو ميکي تاريشبها بهنگل ها

 

 آن روزها رفتند

  خاموشي برفيآن روزها

 شه ، در اتاق گرم ،يکز پشت ش

 گشتميره ميرون ، خيهر دم به ب

  نرم ،يزه برف من ، چو کرکيپاک

 ديباريآرام م

 

 



  يچوب   بر نردبام کهنه ء

  بر رشته ء سست طناب رخت

 ري پيسوان کاجهايبر گ

   کردم به فردا ، آهيوو فکر م

 – فردا

 . زيد ليحجم سف

 شدئيبا خش خش چادر مادر بزرگ آغاز م

 ه مغشوش او، در چارچوب دريو با ظهور سا

  – کرد در احساس سرد نوريکه ناگهان خود را رها م -

 

 گردان پرواز کبوترهاوطرح سر

  شهي شي رنگيدر جامها .

  فردا …

 

   خواب آور بودي کرسيگرما 

   پروايمن تند و ب

   با طل رايدور از نگاه مادرم خط ها

   کردمي کهنه ء خود پاک مياز مشق ها

  دي خوابيچون برف م

   گشتم افسردهيدر باغچه م

  اسي خشک ي گلدانهايدر پا

  کردميخاک م مرده ام را يگنجشک ها

 

  آن روزها رفتند

  رتي ذبه و حيآن روزها

  يداري خواب و بيآن روزها

   داشتيه رازي هر سايان روزها

  کردي را نهان ميهر جعبه ئ صندوقخانه ء سر بسته گنج

 هر گوشه ، در سکوت ظهر ،

   بودي جهانييگو



 دي ترسي نميکيهرکس از تار

  بوديم قهرمانيدر چشمها

 

 ندآن روزها رفت

 دي عيآن روزها

  ان انتظار آفتاب و گل

  عطريآن رعشه ها

  يي صحرايدر اجتماع اکت و محجوب نرگس ها

  ين صبح زمستانيکه شهر را در آخر

 کردنديدار ميد

  سبزيابان دراز لکه هاي دوره گردان در خيآوازها

 

  سرگردان شناور بوديبازار در بوها

  ي تند قهوه و ماهيدر بو

  امد ، باتمامي قدمها پهن مشد ، کش مريبازار در ز

  آمختي راه ميلحظه ها

 زد ، در ته چشم عروسکهايو چرخ م

  حجميرفت با سرعت به سويبازار مادر بود که م

  الي سي رنگيها

  امديو باز م

  پريل هايه با زنبي هديبا بسته ها

 خت ،يريخت ، که ميريبازار باران بود که م

 رختيکه م

 

  آن روزها رفتند

 جسم  ي در رازهايرگي خيآن روزها

  ي رگ هاييباي محتاطانه، با زي هايي آشنايآن روزها

  رنگيآب

 زدي صدا ميواريک گل از پشت ديبا    کهيدست

  گر رايک دست دي



 ن دت مشوش ،ي، بر ا   کوچک جوهريو لکه ها

 مضطرب ، ترسان

 و عشق ،

 کرديشتن را باز گو مين خوي شرم آگيکه در سالم

  گرم دودآلوديظهرهادر 

  خواندميما عشقمان را در غبار کوچه م

 مي قاصد آشنا بوديما بازبان ساده ء گلها

   معصومانهي هايما قلبهامان را به باغ مهربان

 ميبرديم

  ميداديو به درختان قرض م

 گشتي بوسه در دستان ما ميغامهايو توپ ، با پ

  يکي که در تاريو عشق بود ، آن حس مغشوش

 يهشت

 ناگاه

  کرديمحصورمان م

  کرد، در انبوه سوزان نفس ها و تپش هايو ذبمان م

  دزدانهيو تبسمها

 

 آن روزها رفتند

 پوسنديد مي که در خورشيآن روزها مپل نباتات

 د، پوسندياز تابش خورش

  هايج از عطر اقاقي گيو گم شدند آن کوچه ها

 .  برگشتي بيابانهاي خياهويدر ازدحام پر ه

 ش راي که گونه هايرو دخت

 زد ، اهي رنگ مي شمعدانيبا برگها

  تنهاستياکنون زن

  تنهاستياکنون زن

 

  

  



 گذران
  

  د رفتي بايتا به ک

  ديگري به ديارياز ديار

 نتوانم، نتوانم جستن

 گري دي و ياريهر زمان عشق

 ميکاش ما آن دو پرستو بود

 مي کرديکه همه عمر سفر م

 گري به بهار دياز بهار

  ستي اکنون ديرآه،

 ،يخته در من، گوئيکه فرو ر

  از ابر گرانيتيره آوار

  آميزم، با بوسهء تويچو م

  پندارميم، مي لبهايرو

  گذراني سپارد جان عطريم

 

  آنچنان آلوده ست

 م زواليعشق غمناکم با ب

  لرزديم ميکه همه زندگ

  نگرميچون ترا م

 ينست که از پنجره ايمثل ا

  از برگ،تکدرختم را، سرشار

  نگرميدر تب زرد خزان م

  رايرينست که تصويمثل ا

  نگرمي مغشوش آب روان ميان هاي جريرو

 شب و روز

 شب و روز

 شب و روز

 

 .بگذار که فراموش کنم



 ک لحظه که چشمانيک لحظه، ي ، جز يتو چه هست

 مرا

 د دري گشايم

  ؟يبرهوت آگاه

 

 بگذار

 .که فراموش کنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  



  شوديآفتاب م
 

 نگاه کن که غم درون ديده ام

  شوديچگونه قطره قطره آب م

 اه سرکشميهء سيچگونه سا

  شودير دست آفتاب مياس

 نگاه کن

  شوديم خراب ميتمام هست

  کشدي مرا به کام ميشراره ا

  برديمرا به اوج م

  کشديمرا به دام م

  نگاه کن

  تمام آسمان من

  شوديپر از شهاب م

 

  ز دورها و دورهايدتو آم

 ن عطرها و نورهايز سرزم

 ي مرا کنون به زورقينشانده ا

 ز عاجها، ز ابرها، بلورها

 د دلنواز منيمرا ببر ام

 ببر به شهر شعرها و شورها

 

  امي کشانيبه راه پرستاره م

  امي نشانيفراتر از ستاره م

 نگاه کن

 من از ستاره سوختم

 لبالب از ستارگان تب شدم

 ن سرخ رنگ ساده دلايچو ماه

  شب شدمين برکه هايستاره چ

 ن ماين زميش از ايچه دور بود پ



  آسمانين کبود غرفه هايبه ا

  رسديکنون به گوش من دوباره م

  تويصدا

  فرشتگاني بال برفيصدا

 ده امينگاه کن که من کجا رس

 کران، به جاودانيبه کهکشان، به ب

 

 م تا به اوجهايکنون که آمد

 ا شراب موجها بيمرا بشو

 ر بوسه اتيچ در حريمرا بپ

 رپايمرا بخواه در شبان د

 مرا دگر رها مکن

 ن ستاره ها جدا مکنيمرا از ا

 

 نگاه کن که موم شب براه ما

  شوديچگونه قطره قطره آب م

 دگان مني ديصراح

  گرم توي اليبه ال

  شوديلبالب از شراب خواب م

 نگاه کن

  شودي و آفتاب ميدميتو م

 

  

  

  

  

  

  

  

 



  خاکيرو
 

 

 هرگز آرزو نکرده ام

 ک ستاره در سراب آسمان شومي

 دگانيا چو روح برگزي

 ن خامش فرشتگان شوميهمنش

 ن جدا نبود ه اميهرگز از زم

 با ستاره آشنا نبوده ام

 ستاده امي خاک ايرو

 اهيبا تنم که مثل ساقهء گ

 باد و آفتاب و آب را

  کندي مکد که زندگيم

 

 ليبارور ز م

  ز دردبارور

 ستاده امي خاک ايرو

 شم کننديتا ستاره ها ستا

 مها نوازشم کننديتا نس

 

  کنميچه ام نگاه مياز در

 ستميک ترانه نين يجز طن

 ستميجاودانه ن

 

  کنميک ترانه آرزو نمين يجز طن

  که پاکتريدر فغان لذت

 ستياز سکوت سادهء غم

  کنميانه جستجو نميآش

  ستي که شبنميدر تن

 تنم زنبق يرو



 ستيبر جدار کلبه ام که زندگ

 ده انديادگارها کشي

 :مردمان رهگذر

 رخوردهيقلب ت

 شمع واژگون

 ده رنگي ساکت پرينقطه ها

 بر حروف درهم جنون

 

 دي که بر لبم رسيهر لب

 ک ستاره نطفه بستي

  نشستيدر شبم که م

 ادگارهاي رود يرو

 پس چرا ستاره آرزو کنم؟

 

 اين ترانهء منست

 نيلنشر ديدلپذ -

 نيش از اين نبوده بيش از ايپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شعر سفر
 

 

 دي گوي ميهمه شب با دلم کس

  زديدارشيسخت آشفته ا»

 ديصبحدم با ستارگان سپ

 « رود، نگهدارشي رود، ميم

 

 اي تو رفته از دنيمن به بو

 ب فرداهاي خبر از فريب

 ختي ري مژگان نازکم ميرو

  تو چون غبار طاليچشمها

  تو داغيدستها  ستنم از ح

 م در تنفس تو رهايسويگ

  گفتمي شکفتم ز عشق و ميم

 هر که دلداده شد به دلدارش»

 ند به قصد آزارشيننش

 برود، چشم من به دنبالش

 «برود، عشق من نگهدارش

 

  و غروبيآه، اکنون تو رفته ا

 نهء راهي گسترد به سيه ميسا

 رهء غمي تينرم نرمک خدا

 م نهد پا به معبد نگهيم

 واري هر ديسد به روي نويم

 اهياه سي همه سيه هائيآ

 

 

 

 



 باد ما را با خود خواهد برد
 

 

 در شب کوچک من ، افسوس

  دارديعاديباد با برگ درختان م

 ستيرانيدر شب کوچک من دلهرهء و

 

 گوش کن

  ؟ي شنويوزش ظلمت را م

  نگرمي مين خوشبختيبانه به ايمن غر

  خود معتادميديمن به نوم

  کنگوش

  ؟ي شنويوزش ظلمت را م

 

  گذردي ميزيدر شب اکنون چ

 ماه سرخست و مشوش

 ختن استيم فرو رين بام که هر لحظه در او بيو بر ا

 ابرها، همچون انبوه عزاداران

  منتظرنديدن را گوئيلحظهء بار

 

  يلحظه ا

 .چيو پس از آن، ه

  لرزدين پنجره شب دارد ميپشت ا

 ن دارديو زم

 ز چرخش ماند ايباز م

 ک نامعلومين پنجره يپشت ا

 نگران من و تست

 

 ت سبزي سراپايا

  سوزان، در دستان عاشق منيت را چون خاطره ايدستها



 بگذار]                         

 ي گرم از هستيو لبانت را چون حس

  عاشق من بسپاريبه نوازش لبها

 باد ما با خود خواهد برد

 باد ما با خود خواهد برد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غزل
 

 «ي کنيامشب به قصهء دل من گوش م»                              

 «ي کنيفردا مرا چو قصه فراموش م»                              

   هيسا.ا.ه                                   

 

 ي کني مرا گوش ميچون سنگها صدا

 ي کنيده فراموش مي و ناشنيسنگ

 چه راي و خواب دريگبار نوبهارر

 ي کني وسوسه مغشوش مياز ضربه ها

 دست مرا که ساقهء سبز نوازش است

 ي کني مرده همآغوش ميبا برگ ها

 ده راي و ديگمراه تر از روح شراب

 ي کني و مدهوش مي نشانيدر شعله م

  مرداب خون مني طالئي ماهيا

 ي کنيت، که مرا نوش ميخوش باد مست

  که روز رايش غروبتو درهء بنف

 ي کني و خاموش مي فشارينه ميبر س

 باخت ه ها ، فروغ تو بنشست و رنگيدر سا

  ؟ي کنيه پوش ميه از چه سياو را به سا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  سبز تابستانيدر آبها
 

 

 ک برگيتنهاتر از 

  مهجورميهايبا بار شاد

  سبز تابستانيدر آبها

  رانميآرام م

 ن مرگيتا سرزم

 يزي پائياتا ساحل غمه

  خود را رها کردميه ايدر سا

  اعتبار عشقيهء بيدر سا

 يهء فرار خوشبختيدر سا

 هايداريهء نا پايدر سا

 

 جي گيمي چرخد نسيشبها که م

 در آسمان کوته دلتنگ

 ني خوني پيچد مهيشبها که م

  رگهاي آبيدر کوچه ها

 ميشبها که تنهائ

 - روحمان، تنهايبا رعشه ها

  جوشدي م نبضيدر ضربه ها

 ماري بي، هستياحساس هست

 

 «ستيدر انتظار دره ها راز»

  کوهي قله هاين را به رويا

 ن کندندي سهمگيبر سنگها

 شيآنها که در خط سقوط خو

 ک شب سکوت کوهساران راي

  تلخ آکندندياز التماس

 



  پر،يدر اضطراب دستها»

 ستي نيآرامش دستان خال

 «باستيرانه ها زي ويخاموش

  خواندي در آبها مين را زنيا

  سبز تابستانيدر آبها

 ستي زيرانه ها مي که در ويگوئ

 

 کدگر را با نفسهامانيما 

 مي سازيآلوده م

 ي خوشبختيآلودهء تقوا

 مي ترسي باد ميما از صدا

  شکيه هايما از نفوذ سا

 مي بازي بوسه هامان رنگ ميدر باغها

  قصر نوري هايهمانيما در تمام م

 مي لرزياز وحشت آوار م

 

 ينجائياکنون تو ا

  هايگسترده چون عطر اقاق

  صبحيدر کوچه ها

 نينه ام سنگيبر س

 م داغيدر دستها

 سوانم رفته از خود، سوخته، مدهوشيدر گ

 ينجائياکنون تو ا

 

  ره و انبوهيع و تي وسيزيچ

  دوردست روزي مشوش چون صدايزيچ

 شانمي پريبر مردمک ها

  گسترد خود راي چرخد و ميم

 رندي گيد مرا از چشمه ميشا

 نندي چيد مرا از شاخه ميشا



  بندندي بعد مي بر لحظه هايد مرا مثل دريشا

 ...ديشا

 نمي بيگر نميد

 

 ميدي هرزه روئينيما بر زم

 مي باري هرزه مينيما بر زم

 ميديرا در راهها د» چيه«ما 

 شيبر اسب زرد بالدار خو

 مودي پي راه ميچون پادشاه

 ميبخت و آرامافسوس، ما خوش

 ميافسوس ما دلتنگ و خاموش

 مي داريرا دوست ميخوشبخت، ز

 ستينيرا عشق نفريدلتنگ، ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 يکيان تاريم
 

 

 يکيان تاريم

 ترا صدا کردم

 ميسکوت بود و نس

  برديکه پرده را م

 در آسمان ملول

  سوختي ميستاره ا

  رفتي ميستاره ا

  مردي ميستاره ا

 ترا صدا کردم

 ترا صدا کردم

  منيتمام هست

 ريالهء شيک پيچو 

 ان دستم بوديم

  ماهينگاه آب

  خورديشه ها ميبه ش

 

  غمناکيترانه ا

  خاستيچو دود بر م

 ز شهر زنجره ها

 دي لغزيچون دود م

  پنجره هايبه رو

 

 تمام شب آنجا

 نهء منيان سيم

 يدي ز نوميکس

  زدينفس نفس م

  خاستي به پا ميکس



 است خي ترا ميکس

 دو دست سرد او را

  زديدوباره پس م

 

 تمام شب آنجا

 اهي سيز شاخه ها

 ختي ري فرو ميغم

  ماندي ز خود ميکس

  خواندي ترا ميکس

 يهوا چو آوار

 ختي ري او ميبه رو

 

 درخت کوچک من

 به باد عاشق بود

  سامانيبه باد ب

 کجاست خانهء باد؟

 کجاست خانهء باد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديبر او ببخشائ
 

 ديبر او ببخشائ

 بر او که گاهگاه

 پيوند دردناک وجودش را

  راکديبا آب ها

  بردي از ياد مي خاليو حفره ها

  پندارديو ابلهانه م

 که حق زيستن دارد

 ديبر او ببخشائ

  تفاوت يک تصويريبر خشم ب

  دور دست تحرکيکه آرزو

  شوديدر ديدگان کاغذيش آب م

 

 ديبر او ببخشائ

 اسر تابوتشبر او که در سر

 ان سرخ ماه گذر دارديجر

  منقلب شبيو عطرها

 خواب هزار سالهء اندامش را

  کنديآشفته م

 

 ديبر او ببخشائ

 بر او که از درون متالشيست

  سوزدياما هنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور م

 هده اشيو گيسوان ب

  لرزدي عشق ميدوار از نفوذ نفس هاينوم

 

 يء خوشبختن سادهي ساکنان سرزميا

  گشوده در باراني همدمان پنجره هايا

 ديبر او ببخشائ



 ديبر او ببخشائ

 را که محسور استيز

  بارآور شماي هستيزيرا که ريشه ها

  زنندي غربت او نقب ميدر خاک ها

 و قلب زودباور او را

  حسرتي موذيبا ضربه ها

 . سازنديدر کنج سينه اش متورم م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 افتدري
 

 در حباب کوچک خود

  فرسودي خود را ميروشنائ

 ناگهان پنجره پر شد از شب

 ي تهيشب سرشار از انبوه صداها

 شب مسموم از هرم زهرآلود تنفس ها

 ...شب

 

 گوش دادم

 در خيابان وحشت زدهء تاريک

  قلبش راييک نفر گوئ

  فاسديمثل حجم

 ر پا له کرديز

 در خيابان وحشت زدهء تاريک

  ترکيديک ستاره

 ...گوش دادم

 

 نبضم از طغيان خون متورم بود

 ...و تنم

 تنم از وسوسهء

 . گشتنيمتالش

 

  کج و معوج سقفي خط هايرو

 دميچشم خود را د

  سنگينيچون رطيل

 ، در خفقانيخشک ميشد در کف، در زرد

 

 داشتم با همه جنبش هايم

  راکديمثل آب



  شدم آرام آراميته نشين م

 در گودالم بستم يداشتم لرد م

 

 گوش دادم

 ميگوش دادم به همه زندگ

  در حفرهء خوديموش منفور

 يک سرود زشت مهمل را

  خوانديبا وقاحت م

  سمج و نامفهوميجيرجير

  پيمودي را چرخ زنان مي فانيلحظه ا

 ي شد بر سطح فراموشيو روان م

 

  شهوت مرگ-آه، من پر بودم از شهوت 

 دير کش سرسام آور تيياز احساس... هر دو 

 آه

 من به ياد آوردم

 اولين روز بلوغم را

 که همه اندامم

  معصوميشد در بهتيباز م

 زد با آن مبهم، آن گنگ، آن نامعلوميتا بيام

 

 در حباب کوچک

  خود رايروشناي

 . لرزان خميازه کشيديدر خط

 

 

 

 

 

 



 وصل
 

 آن تيره مردمکها، آه

 آن صوفيان سادهء خلوت نشين من

 چشمانشدر جذبهء سماع دو 

 از هوش رفته بودند

 

  زنديديدم که بر سراسر من موج م

 چون هرم سرخگونهء آتش

 چون انعکاس آب

  از تشنج بارانهايچون ابر

  گرمي از نفس فصلهايچون آسمان

  نهايتيتا ب

  حياتيتا آنسو

 گسترده بود او

 

 ديدم در وزيدن دستانش

 ت وجودميجسم

  روديتحليل م

 ديدم که قلب او

 ين ساحر سرگردانبا آن طن

  قلب منيپيچيده در تمام

 

 ساعت پريد

 پرده بهمراه باد رفت

 او را فشرده بودم

 در هالهء حريق

  خواستم بگويميم

 اما شگفت را

 انبوه سايه گستر مژگانش



  پردهء ابريشميچون ريشه ها

 ي شدند از بن تاريکيجار

  طلبيدر امتداد آن کشالهء طوالن

 ودوآن تشنج، آن تشنج مرگ آل

  گمشدهء منيتا انتها

 

  رهميديدم که م

  رهميديدم که م

 

  خورديديدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک م

 ديدم که حجم آتشينم

 آهسته آب شد

 و ريخت، ريخت، ريخت

  نشسته، ماه منقلب تاريدر ماه، ماه به گود

 

 در يکديگر گريسته بوديم

  اعتبار وحدت رايدر يکديگر تمام لحظهء ب

 نه وار زيسته بوديمديوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاشقانه
 

  تو رنگين شدهي شب از رويايا

 سينه از عطر توام سنگين شده

 شي چشم من گسترده خوي به رويا

 شيده از اندوه بيم بخشيشاد

 د جسم خاکي که شويهمچو باران

  ها کرده پاکيم زآلودگيهست

 

  تن سوزان مني تپش هايا

 هء مژگان مني در سايآتش

 گندمزارها سرشارتر ز يا

 ن شاخه ها پر بارتري ز زريا

 دهاي در بگشوده بر خورشيا

 دهايدر هجوم ظلمت ترد

  بيم نيستيبا توام ديگر ز درد

 ستيم نيهست اگر، جز درد خوشبخت

 

 ن بار نور؟ي دل تنگ من و ايا

  در قعر گور؟ي زندگيهويها

 

  دو چشمانت چمنزاران منيا

 داغ چشمت خورده بر چشمان من

 نت گر که در خود داشتميپيش از ا

  انگاشتمي را تو نميهرکس

 

 ست درد خواستنيکيدرد تار

 هوده خود را کاستنيرفتن و ب

 نه هايه دل سيسر نهادن بر س

 نه هاينه آلودن به چرک کيس



 در نوازش، نيش ماران يافتن

 زهر در لبخند ياران يافتن

 زر نهادن در کف طرارها

 

 

 خته با جان من آمييآه، ا

  مرا از گور من انگيختهيا

 چون ستاره، با دو بال زرنشان

 آمده از دور دست آسمان

  خشک سينه ام را آب تويجو

 بستر رگهايم را سيالب تو

 نچنين سرد و سياهي ايدر جهان

 ت قدمهايم براهيبا قدمها

 

  به زير پوستم پنهان شدهيا

 همچو خون در پوستم جوشان شده

 ختهگيسويم را از نوازش سو

 گونه هام از هرم خواهش سوخته

 رهنمي بيگانه با پيآه، ا

  سبزه واران تنميآشنا

  غروبي روشن طلوع بيآه، ا

  جنوبيآفتاب سرزمين ها

  از سحر شاداب تريآه، آه ا

 از بهاران تازه تر سيراب تر

 عشق ديگر نيست اين، اين خيرگيست

  در سکوت و تيرگيستيچلچراغ

 ار شدعشق چون در سينه ام بيد

 از طلب پا تا سرم ايثار شد

 

 اين دگر من نيستم، من نيستم



  که با من زيستميحيف از آن عمر

  لبانم بوسه گاه بوسه اتيا

 ره چشمانم به راه بوسه اتيخ

  لذت در تنمي تشنج هايا

  خطوط پيکرت پيرهنميا

  خواهم که بشکافم ز هميم  آه

 د به غميک دم بيااليم يشاد

 ي برخيزم ز جا خواهم کهيآه، م

 ي هايزم هاي اشک ريهمچو ابر

 

 اين دل تنگ من و اين دود عود ؟

  چنگ و رود ؟يدر شبستان، زخمه ها

  و پروازها؟ي خالياين فضا

 اين شب خاموش و اين آوازها؟

 

  سحر باري الئي نگاهت اليا

 گاهوار کودکان بيقرار

 مخوابيم نيت نسي نفسهايا

  اضطرابيشسته از من لرزه ها

  منيخفته در لبخند فرداها

  منيا هايرفته تا اعماق دن

 

  مرا با شور شعر آميختهيا

 اينهمه آتش به شعرم ريخته

 يچون تب عشقم چنين افروخت

 يالجرم شعرم به آتش سوخت

 

 

 

 



 پرسش
 

 

 

  هايسالم، ماه...  هايسالم ماه

  هايسالم، قرمزها، سبزها، طالئ

 ا در آن اتاق بلوريد، آيبه من بگوئ

 که مثل مردمک چشم مرده ها سرد است

  شهر، بسته و خلوتيو مثل آخر شب ها

  را شنيده ايدي لبکي نيصدا

 ي ترس و تنهايي هايکه از ديار پر

   خوابگاه هاا،ي اعتماد آجريبه سو

  ساعت ها،ي کوکي اليو ال

  آيد؟ي پيش م- نور ي شيشه ايو هسته ها

 

 

 دي آيو همچنان که پيش م

  افتندي، از آسمان به خاک ميکليل ايستاره ها

  کوچک بازيگوشيو قلب ها

 . ترکندياز حس گريه م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمعه
 

 

 جمعهء ساکت

 جمعهء متروک

  کهنه، غم انگيزيجمعهء چون کوچه ها

  تنبل بيماريجمعهء انديشه ها

  کشداري موذيجمعهء خميازه ها

  انتظاريجمعهء ب

 جمعهء تسليم

 

 

 يخانهء خال

 يرخانهء دلگ

 يخانهء در بسته بر هجوم جوان

  و تصور خورشيديخانهء تاريک

  و تفال و ترديديخانهء تنهائ

 خانهء پرده، کتاب، گنجه، تصاوير

 

 

 آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت

 ي من چو جويبار غريبيزندگ

  ساکت متروکيدر دل اين جمعه ها

  دلگيري خاليدر دل اين خانه ها

 ... گذر داشتآه، چه آرام و پر غرور

 

 

 

 

 



 يعروسک کوک
 

 

 ينها ، آه ، آريش از ايب

 توان خاموش ماندينها ميش از ايب

 

 

  يتوان ساعات طوالنيم

   چون نگاه مردگان ، ثابتيبا نگاه

 گاريک سيره شد در دود يخ

  ک فنجانيره شد در شکل يخ

   يرنگ ، بر قالي بيدر گل

 واري موهوم ، بر ديدر خط

  خشکياتوان با پنجه هيم

 ديد و ديکسو کشيپرده را 

 بارديان کوچه باران تند ميدر م

 نشي رنگي با بادبادکهايکودک

  يک طاقير يز  ستادهيا

  رايدان خالي مي فرسوده ايگار

 ديگوياهو ترک مي پرهيبا شتاب

 

 

  ماندي باقيتوان بر جايم

 در کنار پرده ، اما کور ، اما کر

 

 

 

  اد زديتوان فريم

 گانهيت کاذب ، سخت ب سخيبا صدائ

 " دارميدوست م "



 ک مرديرهء يتوان در بازوان چيم

 با و سالم بودي زيماده ا

 

 

 ني چون سفرهء چرميبا تن

 با دو پستان درشت سخت

 ک ولگرديوانه ، يک ديک مست ، يتوان در بستر يم

 ک عشق را آلوديعصمت 

 ر کردي تحقيرکيتوان با زيم

  راي شگفتيهر معما

  پرداختي به حل جدولتوان تنهايم

 هوده دل خوش ساختي بيتوان تنها به کشف پاسخيم

  ا شش حرفي پنج يهوده ، آري بيپاسخ

 

 

  ک عمر زانو زديتوان يم

  سرديحي ضري افکنده ، در پايبا سر

 دي خدا را ديتوان در گور مجهوليم

 افتيمان يز اي ناچيتوان با سکه ايم

 دي پوسي مسجديتوان در حجره هايم

 ري پيارتنامه خواني زچون

  ق و جمع و ضربيتوان چون صفر در تفريم

 کسان داشتيوسته ي پيحاصل

 لهء قهرشيتوان چشم ترا در پيم

   پنداشتيرنگ کفش کهنه ايدکمهء ب

  ديتوان چون آب در گودال خود خشکيم

 

 

  ک لحظه را با شرمي يبائيتوان زيم

  ياه مضحک فوريک عکس سيمثل 



 کرد يدر ته صندوق مخف

  ک روزي ماندهء يتوان در قاب خاليم

 ختيا مصلوب را آويا مغلوب ، يک محکوم ، ينقش 

 وار را پوشانديتوان باصورتک ها رخنهء ديم

 ختي پوچ تر آميتوان با نقشهايم

 

 

  بودي کوکيتوان همچون عروسک هايم

 دي خود را دياي دنيشه ايبا دو چشم ش

  ماهوتيتوان در جعبه ايم

 شته از کاه انبايبا تن

  تور و پولک خفتيسالها در البال

 يتوان با هر فشار هرزهء دستيم

 اد کرد و گفتي سبب فريب

 " ار خوشبختميآه ، من بس "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ماهيتنهائ
 

 

  يکيدر تمام طول تار

 : اد زدنديرکها فريريس

 "...  ماه بزرگيماه ، ا "

 

 

  يکيدر تمام طول تار

  درازشاخه ها با آن دستان

   شهوتناکيکه از آنها آه

 رفتي باال ميسو

 ميم تسليو نس

  نشناخته و مرموزيانين خدايبه فرام

  خاکي مخفيو هزاران نفس پنهان ، در زندگ

  ، شبتابيار نورانيرهء سيو در آن دا

  نيدقدقه در سقف چوب

   در پردهيليل

 غوکها در مرداب

 زيکريهمه باهم ، همه باهم 

 : اد زدنديده دم فريتا سپ

 "...  ماه بزرگيماه ف ا "

 

 

 

  يکيدر تمام طول تار

 دي شعله کشيماه در مهتاب

 ماه

  شب خود بوديدل تنها

  ديترکي رنگش ميداشت در بغض طالئ



 

 معشوق من
 

 

 معشوق من

  شرميبا آن تن برهنهء ب

  رومندشي نيبر ساقها

 ستاديچون مرگ ا

 

 

 قرار موربي بيخط ها

 ا او ري عاصياندامها

 در طرح استوارش

 کنديدنبال م 

 

 معشوق من

  فراموش گشته استي ز نسل هايگوئ

  ي که تاتاريگوئ

   چشمانشيدر انتها

 ستين واريوسته در کميپ

  ي که بربريگوئ

 شيدر برق پر طراوت دندانها

 ستيمجذوب خون گرم شکار

 

 

 

 معشوق من

  عتيهمچون طب

  دارديحير صريمفهوم ناگز

 او با شکست من



 ون صادقانهء قدرت راقان

 کنديد ميتأئ

 

 

  انه آزادستياو وحش

 زهء سالميک غريمانند 

 رهء نامسکونيک جزيدر عمق 

 کندياو پاک م

 مهء مجنوني خيبا پاره ها

 ابان راياز کفش خود ، غبار خ

 

 

 معشوق من

  ، در معبد نپاليهمچون خداوند

   وجودشي از ابتدايگوئ

 گانه بوده استيب

 او

 رون گذشتهست از قيمرد

 يبائياد آور اصالت زي

 

 

 

  خودياو در فضا

 ي کودکيچون بو

  رايوسته خاطرات معصوميپ

 کنديدار ميب

 انه استيک سرود خوش عامياو مثل 

 يانيسرشار از خشونت و عر

 

 



 داردياو با خلوص دوست م

  رايذرات زندگ

 ذرات خاک را

  راي آدميمها

  پاک رايغمها

 داردياو با خلوص دوست م

  کوچه باغ دهکده راکي

 ک درخت راي

   رايک ظرف بستني

 ک بند رخت راي

 

 

 معشوق من

  ستيانسان ساده ا

  که من او رايانسان ساده ا

  بين شوم عجايدرسرزم

 ک مذهب شگفتين نشانهء يچون آخر

 مي بوتهء پستانهايدر البال

 پنهان نموده ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي ابديدر غروب
 

 

 ا شب ؟يروز  -

 ستي ابدي دوست ، غروبينه ، ا -

 با عبور دو کبوتر در باد

 ديچون دو تابوت سپ

 ب ،ي از دور ، از آن دشت غريو صداهائ

  ثبات و سرگردان ، همچون حرکت باديب

 

 

 د گفتي بايسخن-

 د گفتي بايسخن

  خواهد با ظلمت جفت شوديدل من م

  د گفتي بايسخن

  يني سنگيچه فراموش

 افتدي از شاخه فروميبيس

  زرد تخم کتانيه هادان

 شکنندي عاشق من مي هاير منقار قناريز

 ميگل باقال ، اعصاب کبودش را در سکر نس

  يسپارد به رها گشتن از دلهرهء گنگ دگرگونيم

 

 

 ...آه

 ظ سرخيست بجز چرخش ذرات غلي نيزيدر سر من چ

  و نگاهم

 ک حرف دروغيمثل 

 نست و فرو افتادهيشرمگ

 

 



 شميانديک ماه ميمن به  -

   در شعريمن به حرف -

 شميانديک چشمه ميمن به  -

  در خاکيمن به وهم -

  گندمزاري غنيمن به بو -

 من به افسانهء نان -

  هايت بازيمن به معصوم -

  ک درازيو به آن کوچهء بار

   بوديکه پر از عطر درختان اقاق

  ي که پس ازبازي تلخيداريمن به ب -

  که پس از کوچهيو به بهت

   هاي که پس از عطر اقاقيلي طوي خالو به

 

 

 ها ؟يقهرمان -

 آه-

 رندياسب ها پ

 عشق؟ -

  کوتاهيتنهاست و از پنجره ا -

 نگردي مجنون مي بيابان هايبه ب

  مغشوشي با خاطره ايبه گذرگاه

  نازک در خلخاليدن اقياز خرام

 

 

 آرزوها ؟ -

 بازنديخود را م -

  رحم هزاران دري بيدر هماهنگ

  ؟بسته -

 ، بسته  وسته بستهي ، پيآر -

   شديخسته خواه -



 شميانديک خانه ميمن به  -

 ش ، رخوتناکي پچک هايبا نفس ها

   چشمي نيبا چراغانش روشن ، همچون ن

  شي تشويبا شبانش متفکر ، تنبل ، ب

  نامحدودي با لبخنديو به نوزاد

   بر آبي در پيرهء پيک دايمثل 

  از انگوريا پر خون ، چون خوشه يو تن

 

 

 شميانديمن به آوار م -

  اهي سيو به تاراج وزش ها

   مشکوکيو به نور

 کاوديکه شبانگاهان در پنجره م

 ک نوزاديکر ي کوچک ، کوچک چون پيو به گور

 

 کار ؟... کار -

 ز بزرگي ، اما در آن ميآر -

   مسکن داردي مخفيدشمن

 آرام آرام. جود يکه ترا م

 ر راهمچنان که چوب و دفت

 گر رايهودهء ديز بيو هزاران چ

  رفتي فرو خواهي چايو سرانجام ، تو در فنجان

  ق در گردابيمثل قا

 گاريظ سي جز دود غليزيو در اعماق افق ، چ

 دي ديو خطوط نامفهوم نخواه

 

 ک ستاره ؟ي-

  ، صدها ، صدها ، امايآر -

  محصوري شبهايهمه در آن سو

 ک پرنده ؟ي -



 دها ، اما ، صدها ، صيآر -

   دوريهمه در خاطره ها

 با غرور عبث بال زدنهاشان

 شمياندي در کوچه مياديمن به فر -

  واري آزار که در دي بيمن به موش -

 !  داردي گذريگاهگاه

 

 

  د گفتي بايسخن -

  د گفتي بايسخن

  يدر سحرگاهان ، در لحظهء لرزان

  که فضا همچون احساس بلوغ

 زديمآي مبهم ميزيناگهان با چ

  خواهديمن دلم م

  م شومي تسليانيکه به طغ

  خواهديمن دلم م

 که ببارم از آن ابر بزرگ

  خواهديمن دلم م

  نه    نه     نه    نه    ميکه بگو

 

 

 

  ميبرو -

  د گفتي بايسخن -

 ا خواب ؟ي ، يا تنهائيا بستر ، يجام ،  -

 ... ميبرو -

 

 

 

 



 مرداب
 

 

  گرفتيماري کرد و بياهيشب س

  گرفتيماريان بيده را طغيد

 غيماند ، دريدن نميده از ديد

 غيداند ، دريدن نميده پوشيد

 افتي کهنه يرفت و در من مرگزار

 افتي کهنه يم را انتظاريهست

 م رايد و تنهائيابان ديآن ب

 م رايد مقوائيرش.ماه و خو

 ر ، بازهدان به جنگي پينيچون جن

 وار زهدان را به چنگيدرد ديم

 اما حسرت زادن در اوزنده ، 

 ل جاندادن در اويمرده ، اما م

  نا خواستن  خودپسند از درد خود

  بر پا خاستنيخفته از سودا

 يهوده اي بيخنده ام غمناک

  يهوده اي بيننگم از دلپاک

 مينم از دلدادگيغربت سنگ

 ميشور تند مرگ در همخوابگ

 شينامده هرگز فرود از بام خو

 شي شاهد اعدام خويدر فراز

 ناکيکرم خاک و خاکش اما بو

 بادبادکهاش در افالک پاک

 شيمهء پنهانيناشناس ن

 شين چهرهء انسانيشرمگ

 شي جفت خويکوبکو در جستجو

 شي جفت خويدود ، معتاد بويم

 دش گهگاه و ناباور از اويجو



 جفتش اما سخت تنهاتر از او

 کدگريم و هراس از يهر دو در ب

 کدگريتلخکام و ناسپاس از 

 ي محکومانه ايقشان ، سوداعش

 ي مشکوکانه ايايوصلشان ، رؤ

 ۀۀۀ
 

 م بوديائي به دريآه اگر راه

 م بودياز فرو رفتن چه پروائ

 ان ماند آبي ز جريگر به مرداب

 ابد آبيش نقصان ياز سکون خو

  ها شوديم تباهيجانش اقل

  ها شوديش گور ماهيژرفنا

 

 

  آهوان دشتهايآهوان ، ا

 گلگشت هاگاه اگر در معبر 

 د آوازخوانيافتي يباريجو

 اها رواني دريرو به استغنا

 شيان خويشم جري از ابريجار

 شيان خويخفته بر گردونهء طغ

 ال اسب باد در چنگال اوي

 روح سرخ ماه در دنبال او

 گشوديران سبز ساقه ها را م

  ربوديعطر بکر بوته ها را م

 بر فرازش ، در نگاه هر حباب

  تابغ آفيدريانعکاس ب

 دياد آوريخواب را يخواب آن ب

 دياد آوريمرگ در مرداب را 

 



 يني زميه هايآ
 

 

 

  آنگاه

  د سرد شديخورش

  ن ها رفتيو برکت از زم

 

 

 دنديسبزه ها به صحراها خشک

 دندياها خشکيان به دريو ماه

  و خاک مردگانش را

  رفتيزان پس به خود نپذ

 

 

  ده رنگي پريشب در تمام پنجره ها

  ک تصور مشکوکيد مانن

 ان بوديوسته در تراکم و طغيپ

 و راهها ادامهء خود را

  رها کردنديرگيدر ت

 

 

  ديشينديعشق ن   بهيگر کسيد

  ديشيندي به فتح نيگر کسيد

 چکسيو ه

 ديشينديز نيچ چيگر به هيد

 

 

  ي تنهائيدر غارها

 ا آمدي به دنيهودگيب



  داديون مي بنگ و افيخون بو

  بارداريزنها

  دندي سر زائي بيزادهانو

 و گاهواره ها از شرم

 به گورها پناه آوردند

 

 

  ياهيچه روزگار تلخ و س

   شگفت رسالت رايروينان ، ن

  مغلوب کرده بود

  غمبران گرسنه و مفلوکيپ

  ختندي گري الهيگاهها  از وعده

  يسي گمشدهء عيو بره ها

   راي چوپاني هي هيگر صدايد

  دنديدر بهت دشتها نشن

 

 

  ينه ها گوئيدگان آيدر د

  ريحرکات و رنگها و تصاو

 گشتيوارونه منعکس م

  و بر فراز سر دلقکان پست

  ح فواحشيو چهرهء وق

  يک هالهء مقدس نوراني

  سوختي ميمانند چتر مشتعل

 

 

 

  الکليمرداب ها

   گس مسموميبا آن بخارها

  تحرک روشنفکران رايانبوه ب



 دنديش کشي خويبه ژرفا

 ي موذيو موشها

 اوراق زرنگار کتب را

  دندي کهنه جويدر گنجه ها

  د مرده بوديخورش

 د مرده بود ، و فردايخورش

  در ذهن کودکان

  داشتيمفهوم گنگ گمشده ا

 

 

  ن لفظ کهنه رايآنها غرابت ا

  خوديدر مشق ها

 ياهيبالکهء درشت س

 نمودندير ميتصو

 

 

  مردم ،

 گروه ساقط مردم

 ه و مبهوتديدلمرده و تک

 ر بار شوم جسدهاشانيدر ز

 رفتنديگر مي به غربت دياز غربت

  تيل دردناک جنايو م

 شديشان متورم ميدر دستها

 

 

  يزي ، جرقهء ناچي جرقه ايگاه

 جان راين اجتماع ساکت بيا

  کردي ميکباره از درون متالشي

 آوردنديآنها به هم هجوم م

 گر رايکدي يمردان گلو



 دنديدريبا کارد م

  از خونيان بستريو در م

  با دختران نابالغ

 شدنديهمخوابه م

 

 

 وسته در مراسم اعداميپ

   طناب داريوقت

  رايچشمان پر تشنج محکوم

 ختيريم  رونياز کاسه با فشار به ب

 رفتنديآنها به خود م

  يو از تصور شهوتناک

 ديکشير مير و خسته شان تياعصاب پ

 دان هاي ميشه در حواشياما هم

 يديديجانبان کوچک را من يا

 ستاده انديکه ا

 ره گشته انديو خ

  آبيزش مداوم فواره هايبه ر

 

 

 د هنوز هميشا

  له شده ، در عمق انجماديدر پشت چشم ها

  م زندهء مغشوشيز نيک چي

   مانده بوديبر جا

  خواستي رمقش ميکه در تالش ب

  آواز آبهاياورد به پاکيمان بيا

 

 

  ياني پاي بي چه خاليد ، وليشا

  د مرده بوديخورش



 دانستيچکس نميو ه

  نيکه نام آن کبوتر غمگ

 مانستيخته ، ايکز قلبها گر

 

 

  ي زنداني صدايآه ، ا

 أس تو هرگزيا شکوه يآ

 ن شب منفوري ايچ سوياز ه

  نور نخواهد زد؟ي بسويبينق

  ي زنداني صدايآه ، ا

 ... صداهاين صداي آخريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هيهد
 

 

  زنميت شب حرف ميمن از نها

  يکيت تاريمن از نها

  زنميت شب حرف ميو از نها

 

 

  اوري مهربان چراغ بي من اي براياگر به خانهء من آمد

  چه که از آنيک دريو 

  به ازدحام کوچهء خوشبخت بنگرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دار در شبيد
 

 

 

  و چهرهء شگفت

 به من گفت  چهي درياز آن سو "

  ندي بيست که ميبا کسحق 

   وحشت دارميمن مثل حس گمشدگ

   منياما خدا

 د ؟يشود از من ترسيا چگونه ميآ

  چ گاهيمن ، من که ه

  ولگرد   سبک ويجز بادبادک

   مه آلود آسمانيبر پشت بامها

 

 

   نبوده اميزيچ

  ل و نفرت و دردم رايو عشق و م

  در غربت شبانهء قبرستان

 " . ده ستي به نام مرگ جويموش

 

 

  و چهرهء شگفت

  با آن خطوط نازک دنباله دارست

  شان رايکه باد طرح جار

  کرديلحظه به لحظه محو و دگرگون م

  سوان نرم و درازشيو گ

  ربودشاني شب ميکه جنبش نهان

  گشودشانيو بر تمام پهنهء شب م

  اي ته درياههايهمچون گ

  چه روان بودي دريدر آنسو



  و داد زد

  دير کنباو "

 " ستميمن زنده ن

 

   رايکي او تراکم تاريمن از ورا

   کاج را هنوزي نقره ايوه هايو م

 ....  اويدم ، آه ، وليديم

 

 

  ديلغزينهمه مياو بر تمام ا

  گرفتيت او اوج مينهايو قلب ب

   که حس سبز درختان بوديگوئ

  . ت ادامه داشتيش تا ابديو چشمها

 

 

 حق با شماست

 از مرگم  ه پسچ گايمن ه 

  نه بنگرميجرئت نکرده ام که در آئ

  و آنقدر مرده ام

  گريز مرگ مرا ديچ چيکه ه

  کنديثابت نم

  آه

   راي زنجره ايا صدايآ

  ختيگري ماه ميکه در پناه شب ، بسو

 د ؟يدي باغ شنياز انتها

 

 

  کنم که تمام ستاره هايمن فکر م

   کوچ کرده انديبه آسمان گمشده ا

  ، شهر چه ساکت بودو شهر 



  ر خوديمن در سراسر طول مس

  ده رنگي پري از مجسمه هايجز با گروه

  و چند رفتگر

  دادندي خاکروبه و توتون ميکه بو

  ان خستهء خواب آلوديو گشت

   ز روبرو نشدميچ جيبا ه

 

 

  افسوس

  من مرده ام

 و شب هنوز هم

 " . هوده ستي ادامهء همان شب بيگوئ

 

 

 

  خاموش شد

  ع دو چشمش رايو پهنهء وس

  ه تلخ و کدر کردياحساس گر

 

 

  ا شما که صورتتان رايآ "

  يز زندگيهء نقاب غم انگيدر سا

  دي نموده ايمخف

  أس آوريقت ين حقي به ايگاه

  ديکنيشه مياند

  ي امروزيکه زنده ها

 ستند ؟يک زنده ني بجز تفالهء يزيچ

  ي که کودکيگوئ

   گشته استرين تبسم خود پيدر اول

  بهء مخدوشين کتي ا-و قلب 



  - . آن دست برده انديکه در خطوط اصل

  گري خود ديبه اعتبار سنگ

  احساس اعتماد نخواهد کرد

 

 

  د که اعتبار به بودنيشا

  و مصرف مدام مسکن ها

  را  يال پاک و ساده و انسانيام

 به ورطهء زوال کشانده ست

  د که روح رايشا

  نامسکون  رهءيک جزي يبه انزوا

 د کرده انديتبع

  ده امي زنجره را خواب ديد که من صدايشا

  که صبورانه  ادگانين پيپس ا

  ه داده اندي خود تکي چوبيزه هايبر ن

 آن بادپا سوارانند ؟

  يونيدگان الغر افين خميو ا

 ش ؟يآن عارفان پاک بلند اند

  پس راست است ، راست ، که انسان

  ستي نيرگر در انتظار ظهويد

  و دختران عاشق

  ي دوزيبا سوزن دراز برودر

 ده اند ؟يچشمان زود باور خود را در

 

 

  غ کالغانين جياکنون طن

  ي سحرگاهيدر عمق خواب ها

  شودياحساس م

  نديآينه ها به هوش ميآئ

   منفرد و تنهايو شکل ها



  يدارين کشالهء بيخود را به اول

   شومي کابوس هايو به هجوم مخف

  .  کننديم ميتسل

 

 

  افسوس

  ميمن با تمام خاطره ها

  سرودين نمياز خون ، که جز حماسهء خون

  چ گاهي که هيو از غرور ، غرور

  ستيزير نمين حقيخود را چن

  ستاده امي فرصت خود ايدر انتها

  ينه صدائ:  کنم يو گوش م

  يک برگ جنبشينه ز :  شوم يره ميو خ

   بوديپاک  و نام من نفس آنهمه

  گر غبار مقبره ها را هميد "

 ". زنديبر هم نم

 

 

  ديلرز

  ختيش فرو ري خويو برد و سو

   ملتمسش از شکافهايو دستها

   مني ، بسويلي طويمانند آهها

  ش آمدنديپ

 

 

  سرد است "

  کننديو بادها خطوط مرا قطع م

   هست که هنوزيار کسين ديا در ايآ

  از آشنا شدن

  شيدهء خوبا چهرهء فنا ش



 وحشت نداشته باشد ؟

  ده ستيا زمان آن نرسيآ

  باز   باز  باز  چه باز شودين دريکه ا

  که آسمان ببارد

  شيو مرد ، بر جنازهء مرد خو

 "   کنان نماز گزارد ؟يزار

 

 

  ديد پرنده بود که ناليشا

  ان درختانيا باد ، در مي

  ا من ، که در برابر بن بست قلب خودي

   از تأسف و شرم ودرديچون موج

  آمدميباال م

  دميديان پنجره ميو از م

 که آن دو دست ، آن سرزنش تلخ

   دو دست منيو همچنان دراز بسو

   کاذبيده دمي سپيدر روشنائ

  رونديل ميتحل

  ک صدا که در افق سرديو 

 : اد زديفر

 " .خداحافظ "

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وهم سبز
 

 

 

  مکرديه مينه گريتمام روز را در آئ

  بهار پنجره ام را

  وهم سبز درختان سپرده بود  به

  ديگنجيم نميلهء تنهائيتنم به پ 

  مي تاج کاغذيو بو

   آفتاب راي آن قلمرو بيفضا

  آلوده کرده بود

  توانستميگر نميتوانستم ، دينم

   پرنده هاي کوچه ، صدايصدا

  ي ماهوتي گمشدن توپهايصدا

  زان کودکاني گريهويو ها

  بادکنک هاو رقص

   کف صابونيکه چون حبابها

  کردندي از نخ صعود مي ساقه ايدر انتها

  يباد که گوئ  و باد ،

  زدي نفس ميرهء همخوابگي تين لحظه هايدر عمق گودتر

  حصار قلعهء خاموش اعتماد مرا

  دادنديفشار م

 خواندندي کهنه ، دلم را بنام ميو از شکافها

 

 

  تمام روز نگاه من

  ره گشته بوديم خي زندگيهابه چشم

  به آن دو چشم مضطرب ترسان

  ختنديگريکه از نگاه ثابت من م

  انيو چون دروغگو



 آورندي خطر پناه مي بيبه انزوا

 

 

 کدام قله کدام اوج ؟

  چيچاپي پين راههاي ايمگر تمام

  در آن دهان سرد مکنده

 رسند ؟يان نمي و پايتالق  به نقطهء

  بي ساده فري واژه هايد ، ايبه من چه داد

 اضت اندامها و خواهش ها ؟ي ريو ا

  زدمي خود ميسوي به گياگر گل

  نين تاج کاغذين تقلب ، از اياز ا

 بنده تر نبود ؟يکه بر فراز سرم بو گرفته است ، فر

  

 

  ابان مرا گرفتيچگونه روح ب

 ! مان گله دورم کرديو سحر ماه ز ا

   قلبم بزرگ شديچگونه ناتمام

 ! مه را تمام نکردين ني ايمه ايچ نيو ه

  دميو د  ستادميچگونه ا

  شودي ميه گاه تهيم ز تکير دو پاين به زيزم

   تن جفتميو گرم

 ! برديبه انتظار پوچ تنم ره نم

 

 

 کدام قله کدام اوج ؟

   مشوشي چراغ هايد ايمرا پناه ده

   روشن شکاکي خانه هايا

  عطر مي شسته در آغوش دودهايکه جامه ها

  خورنديتان تاب مي آفتابيبر بامها

 



   زنان سادهء کامليد ايمرا پناه ده

   نازکتاني پوست ، سر انگشت هايکه از ورا

   راينيجن  ف آورير جنبش کيمس

  کنديدنبال م

  شه هوايبانتان هميو در شکاف گر

  زديآمير تازه مي شيبه بو

 

 کدام قله کدام اوج ؟

  ي نعل هاي ا- پر آتش ي اجاقهايد ايمرا پناه ده

  - يخوشبخت

   مطبخياهکارين در سي مسي سرود ظرفهايو ا

  ياطير چرخ خي ترنم دلگيو ا

   جدال روز و شب فرشها و جاروهايو ا

  يصي حري تمام عشق هايد ايمرا پناه ده

  ل دردناک بقا بستر تصرفتان رايکه م

  به آب جادو

  ديآراي خون تازه ميو قطره ها

 

 

  وز تمام روزتمام ر

   بر آبيرها شده ، چون الشه ا  رها شده ،

  رفتميش مين صخره پي سهمناک تريبه سو

  يائي درين غارهاي ژرف تريبه سو

  انين ماهيو گوشتخوارتر

   نازک پشتميو مهره ها

 دندير کشياز حس مرگ ت

 

 

   توانستميگر نمي توانستم دينم

  خاستيم از انکار راه بر مي پايصدا



  عتر شده بودي روحم وسيسم از صبورأيو 

 و آن بهار ، و آن وهم سبز رنگ

  گفتيچه گذر داشت ، با دلم ميکه بر در

  نگاه کن "

  يش نرفتيچگاه پيتو ه

 . يتو فرو رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 فتح باغ
 

 

  دي که پريآن کالغ

 از فراز سر ما

   ولگرديشهء آشفتهء ابريو فرو رفت در اند

  مودي افق را پيپهنا . يزهء کوتاهيش همچون نيو صدا

  خبر ما را با خود خواهد برد به شهر

 

 

  داننديهمه م

  داننديهمه م

  که من و تو از آن روزنهء سرد عبوس

  ميديباغ را د

  گر دور از دستيو از آن شاخهء باز

  ميديب را چيس

  ترسنديهمه م

  ترسند ، اما من وتويهمه م

  ميوستينه پيآبه چراغ و آب و 

  ميديو نترس

 

 

  وند سست دو ناميسخن از پ

  ستيک دفتر ني در اوراق کهنهء يو همآغوش

   خوشبخت منستيسويسخن از گ

   سوختهء بوسهء تويقهايبا شقا

  يت تن هامان ، در طراريميو صم

  انمانيدن عريو درخش

   ها در آبيمثل فلس ماه

  ستي آوازي نقره ايسخن از زندگ



  خواندي گاهان فوارهء کوچک مکه سحر

 

  اليمادر آن جنگل سبزس

  ي از خرگوشان وحشيشب

   مضطرب خونسرديايو در آن در

  دي پر از مروارياز صدف ها

  ب فاتحيو در آن کوه غر

  ميدياز عقابان وان پرس

  د کرديکه چه با

 

 

  داننديهمه م

 داننديهمه م

  مي اافتهيمرغان ، ره يما به خواب سرد و ساکت س 

  ميدا کرديقت را در باغچه پيما حق

   گمنامين گليدر نگاه شرم آگ

 ک لحظهء نامحدوديو بقا را در 

 ره شدنديد به هم خيکه دو خورش

 

 

  ستي در ظلمت نيسخن از پچ پچ ترسان

   بازيسخن از روزست و پنجره ها

   تازهيو هوا

  سوزنديهده مياء بي که در آن اشيو اجاق

  گر بارور استي ديشت که ز کينيو زم

  و تولد و تکامل و غرور 

  سخن از دستان عاشق ماست

   ميغام عطر و نور و نسي از پيکه پل

  بر فراز شبها ساخته اند

  ايبه چمنزار ب



  به چمنزار بزرگ

  شمي گل ابريم کن ، از پشت نفس هايو صدا

 همچنان آهو که جفتش را

 

 

  سرشارندي پنهانيپرده ها از بغض

   معصوميوترهاو کب

  د خودي برج سپي هاياز بلند

  نگرندين ميبه زم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 .... ي گفت مادرش روزيبه عل
 

 

 

 کهي کوچيعل

 ري بونه گيعل

  دينصف شب از خواب پر

 د با دسي ماليچشماشو ه

  ديازه کشيسه چار تا خم

 پا شد نشس

 

 

 ده بود ؟ي ديچ

 ده بود ؟ي ديچ

   بوددهي ديه ماهيخواب 

  ي ، انگار که به کپه دو زاريه ماهي

  ريه طاقه حريانگار که 

  يمنجوق کار  هءيبا حاش

  يانگار که رو برگ گل الله عباس

  ش کرده بودنيخامه دوز

  کردن تو چشاشي ميم موشک بازيقا

  ين گرد صاف الماسيدو تا نگ

  واشي يهمچ

  واشي يهمچ

  کرديخودشو رو اب دراز م

  اشير نگکه باد بزن ق

  کرديصورت آبو ناز م

 

 

   نوي کتابچه هاي تنش ، بويبو



  ه دويه صفر گنده و پهلوش ي يبو

   پزونيد و آشپزخونه و نذري عي شبايبو

  شمردن ستاره ها ، تو رختخواب ، رو پشت بون

  اطيختن بارون رو آجر فرش حير

   شوکوالتي لواشک ، بويبو

 

 

  فتريانگار تو آب ، گوهر شب چراغ م

  ونيکهء شاپريانگار که دختر کوچ

  ه کجاوهء بلوريتو 

  رفتير باغ و راغ ميبه س

  زونيدور و ورش گل ر

   سرش نور بارانيباال

  هي بود ماهيفهء جن و پريد که از طايشا

 هي بود ماهي ددريايد که از اون ماهيشا

  هي بود ماهيال تند رسرسيه خيد که يشا

   که بوديهرچ

  که بوديهرچ

 کهي کوچيعل

  محو تماشاش شده بود 

  داش شده بوديواله و ش

 

 

   که دس برد که به اونيهمچ

  رنگ روون

 نور جوون

  نقره نشون

  دس بزن

  ا شديبرق زد و بارون زد و آب س

   وا شديماه  ر تنين زيکم زميش



 دسه گال دور شدن و دود شدن

   نور سوختن و نابود شدنيشمشا

  کهي کوچيلباز مث هر شب رو سر ع

  يدسمال آسمون پر از گالب

  ي نه خوابيي نه ماهينه چشمه ا

 

 

  زديرا نفس نفس مي بادگيباد تو

  ديکشيدو مي بيزلفا

   دراز گل آغاي لنگاياز رو

 زديشو پس ميچادر نماز کودر

 

 

  رو بند رخت

  رايرا و عرق گيرهن زيپ

  شدني مي به حاليگه و حاليدن به تن همديکشيدس م

   بدير که از فکراانگا

  شدني مي پر و خاليه

 

 

  رکايرسيس

  زدنيسازا رو کوک کرده بودن و ساز م

  شدي که باد آروم ميهمچ

  زدنير آواز ميز  قورباغه ها از ته باغچه

  گهي ديش و شبهايشب مث هر شب بود و چن شب پ

  يامو عل

  گهي ديايه دنيتو نخ 

 

 

  کهي کوچيعل



  سحر شده بود

  خواسيش رو منقرهء ناب

    خواسي خوابش رو ميماه

  راه آب بود و قرقر آب

 که و حوض پر آبي کوچيعل

 

 

  کهي کوچيعل "

  کهي کوچيعل

  ينکنه تو جات وول بخور

  ننه قمرخانميحرفا

  يادت بره گول بخوري

  ر باشهي خيدي ديتو خواب ، اگه ماه

  خواب کجا حوض پر از آب کجا

  که اسمتوي نکنيکار

  سنيتابا بنو کيتو

  ا کنن طلسمتويس

  س که آدميآب مث خواب ن

  ن سرش فرو برهياز ا

  اديرون بياز اون سرش ب

  تو چار راهاش وقت خطر

  ادي سوت سوتک پابون بيصدا

  ن محکمهيشکر خدا پات رو زم

 ت کمه ؟ي چي ، چي عليسيکور و کچل ن

 مي شابدوالعظي بريتونيم

  ي سوار بشين دوديماش

  ي ، جاهل پامنار بشي، خال بکوب يقد بکش

  نهي قشنگو نبيزاينهمه چيفه آدم ايح

  اال کلنگ سوار نشه

  نهيشهر فرنگو نب



  سيار و بستنيب و خيفصل ، حاال فصل گوجه و س

  سينه زنيه ، سيگه ، تو تکيچن روز د

  وونهي دي علي اي عليا

 ا تخت مرده شور خونه ؟ي بهتره ، يتخت فنر

  يتو به آب شور زدرم تو هم خوديگ

  ي خانومو به تور زدي و اون کوليرفت

  شهيشه ، نون نميمون نمي که ايه ؟ ماهي چيماه

  شهي تنبون نميه وجب پوست تنش واسه فاطياون 

  ي بزنيدس که به ماه

  رهيگياز سر تا پات بو م

 چهيپيبوت تو دماغا م

  رهيگيا ازت رو ميدن

  ر بخوابير بخواب ، بگيبگ

  يباطل نکنکه کار 

  ه غازي صد تا يبا فکرا

  يحل مسائل نکن

  اد چشتيسر تو بذار رو ناز بالش ، بذار بهم ب

  ينو محکم چنگ بزن که اب واريقاچ ز

  ". شکشتيپ

 

 

 رفتيگه داشت سر ميحوصلهء آب د

  رفتيخت تو پاشوره ، در ميريخودشو م

  يکيخواس تو تاريانگار م

  ! ي زکياها: " داد بکشه 

  س که اگهي حرفا ، حرف اون کسوننيا

 دنيه خواب ديه بار تو عمرشون زد و ي

  کم تغار دارهيک شيه خيکار به کار ي چيماه

   که سهله ، سگشميماه

  ن تغارا عار دارهياز ا



  کنهين ميچرخه و ستاره دس چي تو آب ميماه

   رفتياونوخ به خواب هر ک

  کنهين ميخوابشو از ستاره سنگ

  برتشيبرتش ، ميم

  ايواري دلمردهء چاردياين دني اياز تو

  ايکاريا ، بينق نق نحس اعتا ، خستگ

  ي و شلختگي آش رشته و وراجيايدن

  يدرد قولنج و درد پر خوردن و درد اختگ

  ي بشکن زدن و لوس بازيايدن

  ي و ناموس بازيعروس دوماد باز

   گز کردنيابونارو الکي خي هيايدن

  چک به سر حظ کردنه لي خوندن ياز عرب

   صبح سحرايايدن

  تو توپخونه

   دار زدنيتماشا

  نصف شبا

  رو قصهء آقا باالخان زار زدن

  که هر وخت خداشيائيدن

  ذارهيتو کوچه هاش پا م

   از عقب سرشيه دسه خاله خانباجي

  اديه دسه قداره کش از جلوش مي

  يري که هر جا ميائيدن

 آديوش مي راديصدا

  ن همبونهء کرم و کثافتي ايبرتش ، از تويبرتش ، ميم

  و مرض

  برتشي پاک و صاف آسمون ميايبه آب

  " . برتشي کهکشون ميبه ادگ

 

 

  ه شاپرک گذشته بود و داشت حااليآب از سر 



  داديفروش م

 کهي کوچيعل

  نشسته بود کنار حوض

  دادي آبو گوش ميحرفا

  انگار که از اون ته ته ها

  زدي صداش ميه کسيرا ،  نوياز پشت گلکار

  ديکشيآه م

  زديواش به پاش ميدس عرق کرده و سرش رو 

  ک دو سهي: " گفت يانگار م

   ؟ هه هه ههيدينپر

   ته آبم بخدايايکي اون تاريمن تو

  يحرفمو باور کن ، عل

   خوابم بخدايماه

  دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن

   روي مرواريپرده ها

   رو بکننن رو و اونيا

   باوفام سپردميبه نوکرا

  کجاوهء بلورمم آوردم

  مينجا دور بشيسه چار تا منزل که از ا

  ميرسيا ميشه سبز دري هميبه سبزه زارا

   کف که چوپون ندارنيبه گله ها

  ون ندارني نور که پايبه دالونا

  ون ندارني صدف که پايبه قصرا

  ادت باشه از سر راهي

  يوارهف هش تا دونه مر

  يکاري که بعد باهاشون تو بيجمع کن

  مي کنيه قل دو قل بازي

  ي، عل  ام ، نفسم پاکهي ، من بچهء دري عليا

  يا همونجاس که همونجا آخر خاکه ، عليدر

  دهيا رو به عمرش ندي که دريهر ک



 ده ؟ي فهميش چياز زندگ

   لجنين بويخسته شدم ، حال بهم خورده از ا

  ييکه دو تاانقده پابپا نکن 

   لجنيم تويتا خرخره فرو بر

  کهي کوچيعل  يا ، و گرنه ايبپر ب

  " . شم بهت بگم نه تو ، نه منيمجبور م

 

 

  دي کرد و تو کشيهو باال اومد و هلفيآب 

  ديانگار که آب جفتشو ست و تو خودش فرو کش

  ي نقره ايره هايدا

   خودشونيتو

  دن و خسته شدنيدن و چرخيچرخ

  اله کردن و از سر نومواکش

   ته حوض بسته شدنيرايبه زنج

  قل قل قل تاالپ تاالپ

  قل قل قل تاالپ تاالپ

  زدن رو سطح آبيچرخ م

   ، چن تا حبابيکيتو تار

 

 

 "  کجاس؟يعل "

  " تو باغچه "

 " ؟.نهيچي ميچ "

  ". الوچه "

  آلوچهء باغ باال

   ؟ بسم اهللايجرئت دار

 

  

  



  بودک پرندهيپرنده فقط 
 

 

   ، آهي ، چه آفتابييچه بو: " پرنده گفت 

  بهار آمده است

 " . ش خواهم رفتي جفت خويو من به جستجو

 

 

  وانيپرنده از ا

  د و رفتي پرياميد ، مثل پيپر

  پرنده کوچک بود

  کرديپرنده فکر نم

  خوانديپرنده روزنامه نم

  پرنده قرض نداشت

  شناختيپرنده آدمها را نم

   هوايپرنده رو

   خطريو بر فراز چراغ ها

  ديپري مي خبريدر ارتفاع ب

  راي آبيو لحظه ها

 کرديوانه وار تجربه ميد

 

 

  ک پرنده بوديپرنده ، آه ، فقط 

 

 

 

 

 

 

 



  مرز پر گهريا
 

 فاتح شدم

  خود را به ثبت رساندم

  ن کردميک شناسنامه ، مزي ، در يخود را به نام

 ک شماره مشخص شديم به يو هست

   ساکن تهران٥ صادره از بخش ٦٧٨باد   پس زنده

 

 

  الم از همه سو راحتستيگر خيد

  آغوش مهربان مام وطن

  يخيپستانک سوابق پرافتخار تار

   تمدن و فرهنگييالال

 ... و جق و جق جقجقهء قانون

  آه

  الم از همه سو راحتستيگر خيد.

 

 

  ياز فرط شادمان

  ششصد و هفتاد و هشتاق ، يرفتم کنار پنجره ، با اشت

  بار هوا را که از غبار پهن

   خاکروبه و ادرار ، منقبض شده بوديو بو

  نه فرو دادميدرون س

  ير ششصد و هفتاد و هشت قبض بدهکاريو ز

   کار نوشتميتقاضا   ششصد و هفتاد و هشتيو رو

  فروغ فرخ زاد

 

 

  ن شعر و گل و بلبليدر سرزم

  ستن ، آنهميست زيموهبت



  يت موجود بودن تو پس از سالهاي که واقعيتوق

  شوديرفته ميسال پذ

 

   که منييجا

   پرده ، ششصد و هفتاد ويم از الين نگاه رسميبا اول

  نمي بيهشت شاعر را م 

  انيب گدايئت غريکه ، حقه بازها ، همه در ه

 گردنديه مي خاکروبه ، به دنبال وزن و قافيدر ال

  مين قدم رسمي اوليو از صدا

 ره ، ششصد و هفتاد ويت  يان لجن زارهايکباره ، از مي

  هشت بلبل مرموز 

  که از سر تفنن

  اهيخود را به شکل ششصد و هفتاد و هشت کالغ س

  ر در آورده انديپ

  پرنديهء روز مي حاشي بسويبا تنبل

  مين نفس زدن رسميواول

   ششصد و هفتاد و هشت شاخهيشود به بويآغشته م

  گل سرخ

  م پالسکويمحصول کارخانجات عظ

 

  يستن ، آريست زيموهبت

  يخ ابو دلقک کمانچه کش فوريدر زادگاه ش

  ي دل تنبک تبار تنبوري دل ايخ ايو ش

  شهر ستارگان گران وزن ساق و باسن و پستان و

  پشت جلد و هنر

  "  بابا به من چه ولش کنيا" گهوارهء مولفان فلسفهء 

 ! ي وا-وشک هيمهد مسابقات المپ

  ر و صوتي تصوي که دست به هر دستگاه نقلييجا

   ، از آنيزنيم

  ديآيتازه سال م يبوق نبوغ نابغه ا



   ملتيدگان فکريو برگز

 

 ابنديي که در کالس اکابر حضور ميوقت

  کباب پز  نه ، ششصد و هفتاد و هشتي سيک به رويهر

  يبرق

  فيزر ردساعت ناو  و بر دو دست ، ششصد و هفتاد و هشت

  داننديکرده و م

  يسه بودنست ، نه ناداني کي از خواص تهيکه ناتوان

 

  بله فاتح شدم   فاتح شدم

  ن فتحي اياکنون به شادمان

  شمع  نه ، با افتخار ، ششصد و هفتاد و هشتي آيدر پا

  افروزميه مينس

  ي طاقچه تا ، با اازه ، چند کالميپرم به رويو م

  ات به عرض حضورتان برسانمي حيند قانويدربارهء فوا

  م رايع زندگين کلنگ ساختمان رفيو اول

   پرشورين کف زدنيهمراه با طن

  ش بکوبميبر فرق فرق خو

  کروز زنده بوديمن زنده ام ، بله ، مانند زنده رود ، که 

  بهره  و از تمام آنچه که در انحصار مردم زنده ست

  خواهم برد

  

  توانم از فردايمن م

  ستي شهر ، که سرشار از مواهب ملير کوچه هاد

   تلگرافيرهاي سبکبار تيه هايان سايو در م

  گردش کنان قدم بردارم

  وار مستراحيبار ، به د  و با غرور ، ششصد و هفتاد و هشت

 سمي بنوي عموميها

  خط نوشتم که خر کند خنده

 



 

  توا نم از فردايمن م

  يوريهمچون وطن پرست غ

   که اجتماعيميده آل عظي از ايسهم

  هر چارشنبه بعد از ظهر ، آن را

 کندياق و دلهره دنبال ميبا اشت

  ش داشته باشميقلب و مغز خو 

  يالي از آن هزار هوس پرور هزار ريسهم

  خچال و مبل و پرده رساندشيتوان به مصرف يکه م

  يعي طبيرا   ششصد و هفتاد و هشتيا آنکه در ازاي

  ديمرد وطن بخش  شصد و هفتاد و هشت به شيآن را شب

  توانم از فردايمن م

  کي مغازهء خاچيدر پستو

  ن نفس ، ز چند گرم جنسيدن چنديبعد از فرو کش

  دست اول خالص

   ناخالصي کواليه پپسيو صرف چند باد

  اهو و وغ وغ و هوهوياحق و يو پخش چند 

   فاضلي فکور و فضله هايرسماً  به مجمع فضال

  کرروشنف

  وندميروان مکتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپيو پ

  ن رمان بزرگم رايو طرح اول

  کهزار و ششصد و هفتاد و هشتي سنهء يکه در حوال

  يزي تبريشمس

   دست چاپ خواهد رفتير دستگاه تهيبه ز  رسماً

  پاکت  بر هر دو پشت ششصد و هفتاد و هشت

  زميژه بري اصل وياشنو

 

  اتوانم از فرديمن م

  با اعتماد کامل

 کيدوره به    ششصد و هفتاد و هشتيخود را برا



  دستگاه مسند مخمل پوش

  هين آتيدر ملس تجمع و تام

  همان کنميا مجلس سپاس و ثنا مي

   و-را که من تمام مندرجات مجلهء هنر و دانش يز

  خوانميتملق و کرنش را م

  دانميرا م" درست نوشتن " وهء يو ش

  ي قدم به عرصهء هستيتودهء سازنده اان يمن در م

  نهاده ام

   آنيکه گرچه نان ندارد ، اما بجا

   دارديعيد باز و وسيدان ديم

  شيياي جغرافي فعليکه مرزها

  ريدان پر طراوت و سبز تياز جانب شمال ، به م

   اعداميدان باستانيو از جنوب ، به م

  ه ستديدان توپخانه رسيودر مناطق پر ازدحام ، به م

 

  تشيو در پناه آسمان درخشان و امن امن

  ي قويقو  از صبح تا غروب ، ششصد و هفتاد و هشت

  يکل گچيه

  فرشته  به اتفاق ششصد و هفتاد و هشت

 - آنهم فرشتهء از خاک و گل سرشته -

  سکون و سکوت مشغولنديغ طرحهايبه تبل

 

  بله فاتح شدم  فاتح شدم

   ساکن تهران٥بخش  صادره از ٦٧٨پس زنده باد 

  که در پناه پشتکار و اراده

  ده است ، که در چارچوبي رسيعيبه آنچنان مقام رف

  يپنجره ا

  ني سطح زميمتر  در ارتفاع ششصد و هفتاد و هشت

  قرار گرفته ست

 



 

  ن را دارديو افتخار ا

 -  نه از راه پلکان-چه يتئاند از همان دريکه م

  خود را

 ان مهربان مام وطن سرنگون کندوانه وار به داميد

 

  نستيتش اين وصيو آخر

  سکه ، حضرت   ششصد و هفتاد و هشتيکه در ازا

 استاد آبراهام صهبا

  اتش رقم زندي حيه کشک در رثاي به قافيه ايمرث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دوباره خواهم داديبه آفتاب سالم
 

 

 

   دوباره خواهم داديبه آفتاب سالم

   بوديکه در من جاربار يبه جو

  لم بودندي طويبه ابرها که فکرها

  باغ که با منيدارهايبه رشد دردناک سپ

  کردندي خشک گذر مياز فصل ها

   کالغانيبه دسته ها

   شبانه رايکه عطر مزرعه ها

  آورنديه مي من به هديبرا

  کردي مينه زندگيبه مادرم که در آ

   من بوديريو شکل پ

 هوت تکرار من ، درون ملتهبش ران ، که شيو به زم

   ، دوباره خواهم دادي سالم-انباشت ي سبز مياز تخمه ها

 

 

 

  ميآيم ، ميآيم ، ميآيم

  ر خاکي زيادامهء بوها: م يسويبا گ

  يکيظ تاري غليتجربه ها: با چشمهام 

  واري دي آنسويشه هايده ام از بيبا بوته ها که چ

  ميآيم ، ميآيم ، ميآيم

  شودي پر از عشق مو آستانه

  دارنديو من در آستانه به آنها که دوست م

   که هنوز آنجا ،يو دختر

   دوباره خواهم داديستاده ، سالميدر آستانهء پر عشق ا

 

 



 مردميمن از تو م
 

 

 

  مردميمن از تو م

  ي من بودياما تو زندگان

 

 

  يرفتيتو با من م

  يخوانديتو در من م

  ابانها راي که من خيوقت

  مودميپي ميچ مقصدي هيب

  يرفتيتو با من م

  يخوانديتو در من م

 

 

   عاشق رايان نارون ها ، گنجشک هايتو از م

  يکرديبه صبح پنجره دعوت م

  شدي که شب مکرر ميوقت

  شدي که شب تمام نميوقت

   عاشق رايان نارون ها ، گنجشک هايتو از م

  يکرديبه صبح پنجره دعوت م

 

 

   به کوچهء مايآمديت ميتو با چراغها

  يآمديت ميتو با چراغها

  رفتندي که بچه ها ميوقت

  دنديخوابي مي اقاقيو خوشه ها

  ماندمينه تنها ميو من در آ

 .... يآمديت ميتو با چراغها



 

 

  يديبخشيت را ميتو دستها

  يديبخشيت را ميتو چشمها

  يديبخشيت را ميتو مهربان

   که من گرسنه بودميوقت

  يديبخشيت را ميدگانتو زن

  ي بوديتو مثل نور سخ

 

 

  يديچيتو الله ها را م

   يپوشانديسوانم را ميو گ

  دنديلرزي ميانيسوان من از عري که گيوقت

  يديچيتو الله ها را م

 

 

  يچسبانديت را ميتو گونه ها

  ميبه اضطراب پستان ها

  گري که من ديوقت

  مي نداشتم که بگويزيچ

  يچسباندي مت رايتو گونه ها

  ميبه اضطراب پستان ها

  يداديو گوش م

  رفتيبه خون من که ناله کنان م

  مرديه کنان ميو عشق من که گر

 

 

  يداديتو گوش م

  يديدياما مرا نم

 



 

 گري ديتولد
 
 

  ستيکيهء تاري من آيهمهء هست

  که ترا در خود تکرار کنان

  ، آهدم ي آه کشي ابديبه سحرگاهان شکفتن ها و رستن ها

  ه تراين آيمن در ا

 وند زدميبه درخت و آب و آتش پ

 

 

 

  دي شايزندگ

  گذردي از آن ميلي با زنبيابان درازست که هر روز زنيک خي

  دي شايزندگ

  زدياوي با آن خود را از شاخه ميست که مرديسمانير

 گردديست که از مدرسه بر ميد طفلي شايزندگ

  ، در فاصلهء رخوتناک دو باشد يگاريد افروختن سي شايزندگ 

  يهمآغوش

   باشديج رهگذريا عبور گي

  دارديکه کاله از سر بر م

  " ريصبح بخ" د يگوي مي معني بيگر با لبخنديک رهگذر ديو به 

 

 

  ستيد آن لحظه مسدودي شايزندگ

  سازديران مي چشمان تو خود را وي نيکه نگاه من ، در ن

   استين حسيودر ا

  ختيافت ظلمت خواهم آميادراک ماه و با درکه من آن را با 

 

 



  ستييک تنهاي که به اندازهء يدر اتاق

  دل من

  ک عشقستيکه به اندازهء 

  نگردي خود مي سادهء خوشبختيبه بهانه ها

   گل ها در گلدانيبايبه زوال ز

  ي که تو در باغچهء خانه مان کاشته ايبه نهال

   هايو به آواز قنار

  خواننديک پنجره ميکه به اندازهء 

 

 

 

 ...آه

  نستيسهم من ا

   نستيسهم من ا

 سهم من ، 

  رديگي آنرا از من ميختن پرده ايست که آويآسمان

  ک پله مترو کستين رفتن از ييسهم من پا

   و غربت و اصل گشتنيدگي در پوسيزيو به چ

   در باغ خاطره هاستيسهم من گردش حزن آلود

  : دي که به من بگو ان دادنييو در اندوه صدا

 ت رايدستها "

  " دارميدوست م 

 

 

  کارميم را در باغچه ميدستها

  دانميدانم ، ميدانم ، ميم  سبز خواهم شد ،

  مي انگشتان جوهريو پرستوها در گود

  تخم خواهند گذاشت

 

 



  زميآوي به دو گوشم ميگوشوار

  الس سرخ همزادياز دو گ

  بانمچسيم برگ گل کوکب ميو به ناخن ها

   هست که در آنجايکوچه ا

  که به من عاشق بودند ، هنوزيپسران

   الغريک و پاهاي باري درهم و گردن هايبا همان موها

  ک شب او رايشند که ياندي مي معصوم دخترکيبه تبسم ها

  باد با خود برد

 

 

  هست که قلب من آن رايکوچه ا

  ده ستيم دزدياز محل کودک

 

 

  ن در خط زمايسفر حجم

   خط خشک زمان را آبستن کردنيو به حجم

  آگاه  يري از تصويحجم

 گرددينه بر ميک آي يکه ز مهمان

 

 

  نسانستيو بد

  رديمي ميکه کس

  ماندي ميو کس

  يديزد ، مرواريري مي که به گوداليري حقي در جوياديچ صيه

 . د نخواهد کرديص

 

 

  من

  رايني کوچک غمگيپر

  مسکن دارد يانوسيشناسم که در اقيم



  ني لبک چوبيک نيو دلش را در 

  نوازد آرام ، آراميم

  يني کوچک غمگيپر

  رديميک بوسه ميکه شب از 

  ا خواهد آمديک بوسه به دنيو سحرگاه از 

  

www.maniha.com  

 


