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 نگرش
 

 

 ام بر ساحتِ دریای

 و با تالطمِ اقیانوس.

 ات را بیارامچشمان

 تا من

 در خود           

 نظر کنم.                        

 

 بگذار در آسمانِ نیلینِ عشق

 یِ بزرگِ خویش را ببینمستاره

 و راهِ کمال را

 آرام آرام                      

 بجویم                                       

 با نرمشِ باد

 درختِ شاد.بر تک

 

 بارمسبُک

 رومبارم و سیال میسبُک

 امیِ رؤیایبه گونه

 و تصویرِ تو را
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 برم.با خود می                      

 

 !پرواز کن

 !با من پرواز کن

 آغاز کن!

 دیگر زیستنی را آغاز کن! با من

 ستکه عشق پیدایی

 و نهایتِ پیدایی

 ست.شیداییگی و یدهشور

 

 1363بهشت اردی
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 عاشقان
 

 

 را  "دوست دارم"

 گونه بگویمچه

 ست کهن.ایکه عشق قصه

 اش زیباستیِ بدایتآسانی

 اشو نهایت

 آه...

 

 یِ اساطیرای اسطوره

 کنمام را چراغی میچشمان

 وارِ زیستدر تاریک

 گانِ این دفتر را تا واژه

 ات باشدنتوانِ خواند

 و یارایِ گفتن. 

 

 هایِ باور را بگشایدریچه

 و زنگارِ شک را 

 یِ تجربه بزدایاز آیینه

 گیای برایِ من زنده

 هرمگونه با تو به مِببین چه
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 نگرم.گونه میو عشق را چه

 بیا رازِ وجودِ خویش را بگوییم

 پوشیمدر ردایی عابدانه م راو خویشتن 

 که عاشقان

 ازندآوکولیانِ خوش

 و در بازارِ عشق

 دیبایِ سرنوشت را

 نمایندعریان می

 چرا که آنان 

 دانند.می رازِ بزرگِ پنهان را

 

 در سرزمینِ هستی 

 ترینیتو یگانه                         

 ترینیتو به                                         

 ات بر منلبخنده

 ت بر آبمهتابی اس                       

 آی نایاب

 مرا دریاب!                  

 

 گیسوانِ بلندت

 اندهایِ تاریخشرابه                       

 و بادهایِ واقعه

 کنند.  ها را پریشان میآن

 هراسی نیست
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 هراسی نیست ای آبشارِ کوهسارِ جان 

 ای بلندایِ بودن.

 امات بر سپیدایِ ذهننگاه

 تصویرِ نهایت است

 دواند مرایو م

 تا به غایت.

 هایِ انسانآی عشق

 هایِ عاشقانسان

 بر من بتابید                        

 گان بر خویشتا ستاره

 گونه ننازند.این                              

 یِ لیلی را من کجاوه

 امبا دستانِ خویش آراسته

 من مجنون را 

 در کعبه صال دادم

 به کجا؟ رویهای به کجا می

 و او را دعا کردم تا بیابان را بداند

 و چترِ انوارِ خویش را بر او گستراندم

 ات باد توان

 ات باد.توان

 

 من شیرین را شرابی کردم

 و قطره 

 قطره           



6 

 بر جانِ فرهاد فشاندم

 اش راتا استواری

 بر بیستون نشاندم.                        

 توانستمکاش می

 بیفروزم تو را

 تو را مشعلی کنم

 تا خود را ببینم.

 کاش

 کاش.

 

 دهدکسی با من ندا می

 اش در منو انعکاسِ صدای

 ستآوازی                                       

 ستآغازی                                               

 آه ای نازنین

 بیا تا عشق را لوایی کنیم

 زیمو تا کهکشان بیفرا

 بگذار از خون

 رودِ دواری بسازیم 

 جاری 

 سیال

 گدازان و گذران

 امانهایِ بیاز وادی

 کرانتا اقیانوسِ بی                           
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 اش راهایِ منشعبو رشته

 بر خاکِ تشنه کشانیم                                     

 هایِ وحشی راتا گُل

 بر روشنایِ دل نشانیم                         

 گانکه آینده

 گانِ مِهرندباشنده                 

 گانِ شعرندخواننده                 

 از بازتابِ تو

 تابِ منتا تاب

 گیای شورِ زنده

 ای التهابِ من. 

 

 63اسفند 
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 غروب
 

 

 دریا

 غروب       

 و باران.               

 ای آشنایِ من

 یِ بلندباالنگیارِ شیفتهتا شاخس

 ناالنها عدالتیاز بیگانِ عزیز و آن پرنده

 گونه پرواز کنم؟چه

 

 بارداز نگاهِ تو مهربانی می

 و دوستی 

 گیرد.در آوایِ تو پَرمی

 ستاره!

 گنانه مبارغم

 دل با کبوتران شکست

 هاو بر اندامِ گُل

 شبنم شکست.

 

 اتبگذار در چشمان

 طلوع را ببینم                        
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 ای که مرا و ستاره

 خواند. به خود می                  

 

 در دوردست

 آتش و خون                  

 کندغُلغُله می                              

 بگذار با تو

 از ستاره تا سپیده بگذرم.             

 

 64بهمن 
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 پرواز
 زادبا یاد فروغ فرخ

 

 

 ستیِ غمگینیچرا همیشه کوچه

 گیرد؟ام میهمیشه دل و من

 بارندابرهایِ تیره می

 اندیشم.هجرتِ شب میبه  و من

 

 آه معنایِ عمیقِ دوستی

 خورمدر تو غوطه می

 هایِ کوچکوقتی که با برگ

 گویماز بهار می

 و گنجشکانِ معصوم را

 گیرم.ام میدر آغوشِ چشمان

 

 یِ تصورمپروانه

 نشیندبر باغچه می

 امهایو شبنمِ حرف

 ریزد.ها میبرگبر گُل

 ات گیمرا با رازهایِ جاودانه

 آشنا کن
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 و پریوار زیستن را

 با من بیاموز.                           

 

 بینمتو را می مندشکوه

 آییهای باغ برمیکه از دَم

 ات از حریرِ جان و هزاران خورشید

 ند.نکطلوع می

 

 گانهایِ باغچهمن در تپشِ آرامِ قلب

 گانو آوایِ مترنمِ پرنده

 گی را یافتمسرودِ بزرگِ زنده

 و اینک

 ـ با یادِ پرواز ـ         

 ورشعله

 گذرم.از مدارت می

 

 64اسفند 
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 یک سنفونی
 

 

 اممن تمامتِ هستی

 امای از قلبکه پنجره

 به سرزمینِ غروب

 جاودانه گشوده است.

 هایِ فرودِ شهابسنفونی

 ام راسبدهای

 انباردگانِ غم میاز ستاره

 و هر نت از آهنگِ زوال

 ام رابرگبرگ

 نشاندبر لحظاتِ یأس می

 ناکو سخت غم

 شکند.چیزی در من می

 

 قلبِ من 

 تپشِ دَم به دَمِ زمانه است

 و هر تپش

 ست خونین.گُلی

 

 امهایِ ذهناز خلوتِ کوچه
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 گذردهایِ تو میدمتنها طنینِ ق

 تاکِ ساعتو تیک

 یِ شوم راحادثه

 کند.اخطار می

 

 من تنها یک قطره 

 شمارمهایِ بیمیانِ قطره

 چکم.و می

 

 65بهشت اردی
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 اینگاهِ ستاره
 

 

 اتاینگاهِ ستاره

 هاستپروازِ گُل

 با روحِ بهار

 و نسیم

 لبخند و اشک است.

 

 دلِ من

 تپدمیدر حوضی کوچک 

 بویمیِ تو را میپیراهنِ کودکانه

 گریم.و عاشقانه هزار بار می

 

 بالدزار میپروانه در سبزه

 باردهایِ ریزِ محبت میقطره

 خنددجهان در سیمایِ تو می

 شوممن لبخند و اشک می

 یِ عشقو فواره

 سویِ آسمان

 شود.فراز می

 65خرداد 
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 مهتابیبی
 

 

 انده ماندههایِ نگرانی گشوددریچه

 شده در اقیانوسی ابرگم

 ست.کبوتری                                     

 رودمهتاب میهایِ بیدل با شب

 و جویبارِ باریکِ خون

 با لبانِ عاشقان.

 

 ای سازهایِ جهان

 بنوازید با من امشب

 سرایمکه می

 ام راسرودِ سوزناکِ سرزمین

 آوایِ دردآلودِ دربندیان

 هایِ غمگینِ غربت را.هو تران

 

 گذردمگین میزمین بر مداری سه

 ریزد.رازهایی، آوازهایی، و پَرهایی را فرومی

 کبوترِ ما کجاست؟

 

 65مرداد 
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 توانند!نه! نمی
 

 نه رختِ ترس

 ماندبر طنابِ توطئه می

 نه صلیبِ کهنه در گورستان

 دارد. مرا از رفتار باز می

 امسروده گی را برایِ همیشهمن زنده

 ام را شگرفو اندیشه 

 ام.منتشر کرده

 گردابِ تیره را

 و توانی نیست. یتاب

 این همه ماه 

 از هر سویِ این دریایِ تاریک!

 ام پروازِ خورشیدی

 به ترنم

 سوزاند.شب را می

 سرخ

 بر بامِ صبح 

 نشینممیفرو             

 یِ مقدس راستارهآن تَکو 

 کنم.هجی می                           

 66فروردین 
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 مهاجرین

 

 

 غمگین 

 گذرندروزها می

 خورشید نیست

 داندو کسی تو را نمی

 من  اما

 زنم.تو را حدس می

 

 مأیوس 

 اندابرها روان

 کنندتردید می

 اما من

 ای غریبِ دوردست

 ات رایِ آشنایِ نگاهستاره

 هادر آسمان                                     

 گیرم.دنبال می

 

 ماه نیز نیست

 من اما دیریست

 ات راهایِ روشناشک
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 هایِ خویشبر گونه

 کنماحساس می

 کنم.هایِ مهتاب میآرزویِ شب

 

 ست که برباید از مانه توفانی

 فریادی را

 ایمهایِ تاریخ جستهکه از  کرانه

 ش خاموش بتواند کردا افتراینه هیوالیی که با رگبارِ

 یِ کهن.یِ شما را در قلعههشور و شعل

 

 ات را بیارامپس چشمان

 آرامای دلتو 

 کنمای را حس میمن پروانه

 نشیند.یِ برگِ باور میکه بر سبزی

 

 66تیرماه 
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 دریا
 

 

 یِ من بودی گیتو آغازِ زنده

 ای دریا

 بودی یِ منتو آوازِ رهایی

 رؤیاای 

 ید ـبگذار

 را! انتآهنگِ زیبایی

 انتهایِ منِ بیمِ آرزوهاینسی یدذاربگ

 برقصد! ِ مستِ شمایِ امواجبر رویِ ترانه

 

 دنیا را سراسر

 ابهام پلنگِ ابر و ببرِ 

 .ه استپاره کردپاره

 هر برگ صورتِ من است

 مبهوت به جهان نگریسته.

 

 گویممن از پونه و شبنم می

 گریممن از پونه و شبنم می

 آیدصیادی می

  دستدورهایِ هنهفتکسی در 
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 بوید.ها و صداها را میسایه

 موید.کسی در اندوهِ خورشید می

 

 ام در صدایِ توستگمشده

 ای آب

 بگذار تو را بشنوم!

 

 دریا را سراسر 

 ابهام پلنگِ ابر و ببرِ 

 .است کرده هپارپاره

 هایِ ساحلدر سبزه

 گُلی مبهوت مانده است

 او رؤیاهایِ رنگارنگِ و کسی از 

 نگفته  سخنی

 اویِ هایِ تنهاییپروانهبه دیدارِ 

 است.نشتافته 

 

 66بهشت اردی
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 انتظار
 

 

 توانم بود؟گونه میبخت چهخوش

 گیگاه که چنگالِ گرسنهآن

 ام را کودکان

 یکی                 

 یکی                     

 کشدفرومی  مرگبه مردابِ

 

 توانم بود؟گونه میبخت چهخوش

 جنگیِ وحشیکه هیوالیِ  گاهآن

 کشد شعله می

 ناک ــ هراس                  

 امهایِ میهندر مرز و مزرعه

 و گُلی در عزا نشسته است

 مادرم                                      

 

 ها گان را در دخمهستاره

 اندبه بند کشیده

 و زیبایی 

 ستمحوگشته تبسمی
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 توانم بود؟میگونه لبخندی چه

 دلبرم!

 گونه؟بخت چهخوش

 

 تا گلدانِ پشتِ پنجره را

 عطری غمگین است

 یِ انتظارتا بر شاخه

 ـ در دور ـ                           

 بهار پرستویی بی

 با یادِ وطن هست

 یِ تشویشمن شعله

 ام.نگاهی نگران

 ای هراسانپرندهیِ تشنههایِ در بال

 ام.آشیان

 

 نه

 توانم بودبخت نمیخوش

 اثری از خورشید پیدا نیستچرا که خُردینه

 تعهداش نامدی که خورشی

 ست. مهربانیاش بام

 

 66مرداد 
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 دیوارها
 

 

 معنایِ عشق را ـ

 من

 بر قلبِ خویش

 زنمقلم می

  یِ دریا.در تاریکی

 

 دیگر رااشیا نمودِ هم

 دهندبازتاب نمی

 یِ گُل را.سرخیبو، و نه 

 تو سخ

 رانندسرد می

 ماتطوالنی و دیوارهایِ 

 انوارِ مهربان را.

 

 اندآینه ماندهها بیگُل

 گانو پرنده

 خوانند.دت را نمیآهنگِ مو

 

 آخر صدایِ مرا باد
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 بَرَد؟جای میبه کدام گمنام

 نگاهبیکه  انداینان کیان

 گذرندآوا میبیکه 

 و به کجا؟

 

 پروانه در قایقِ برگ

 نورددرا میدریایِ دنیا 

 گشایدفاجعه بادبان می

 و اندوه بر دریا 

 کشد.پارو می

 

  66مرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 ابهام
 

 

 چون یکی رایحه از گَردِ گُلی

 رون جستب                                    

  توفان در

 عاشق بود               

 دوردست خدایِهایِ بیدر خالیو 

  فرورفت.                                         

 

 شاید تو یک حباب بودی

 ،یک فریاد شاید

 غریب بود اتسان که صدایآن

 نبود. تو را آشنایی و

 

 خیالی سیال

 .یتدر ابد

 یِ دریاکرانهدر بدیِ بی

 بودی.شاید تو یک حباب 

 یِ عقابمردههایِ آشیانبر کوه

 ی رفته از یاد.فریادشاید 
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 وجوجست
 

 

 ا پروازِ صداهایِ غریب استجاین

 ام.آشیانپر و بیمن بی

 .اموحشیانهایِ دانهمن شکارِ 

 گانای پرنده

 ای تیر به دستان

 ام.شکستهمن دیگر خسته، من دل

 روممی "مهربانی"جویِ بانویِ سپیدِ وبه جستمن 

 ایتا چون قطره

 اش بگذارمفواره ِانِ فطرتِ پاکسر بر دام

 ا راهو تمامِ تلخی

 ناگهان بگریم.
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 گانپرنده
 

 

 به طولِ یک مسافت نگریستم:

 راهی که شهاب پیمود

 یِ گُلِ یاسیِ سادهگیو در غمِ زنده

 گریستم.                                                   

 

 هایِ خویشاز اشک

 سازمفانوسِ کوچکی می

 گانِ کوچکو برایِ پرنده

 در گذرگاهِ تاریک 

 آویزم.می                         

 

 66شهریور 
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 خواب
 

 

 بیندهمه شب خواب می

 شودهمه شب از خواب بیدار می

 اندوهیِ جاییهمه یِاز روزنهو 

  اندیشدیِ جان میهابه دوردست

 گسسته در جهانهایِ هستههایِ عزیز و به دوستی

  ی از خیانت وپایانهایِ بیبه خیزاب

 مکررِ دریا مکرِ

 دِ یک رؤیااننمگانی که هستند و زنده گیبه زنده

  به آن کس که خودش را در بادهاو 

 گم کرده بود ابرهاعقیمِ یِ در زیرِ کوهه

 اش را نیافت.و هرگز خانه

 را  یادبنیِ بی این کاشانههمه چیزِ

  یایِ شکنندهاز جنسِ شانه

 خواب یافت. عمرِدر گیسویِ کم

 

 66شهریور 
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 آزادی
 

 

 بادهایِ رؤیا

 پرده در پرده

 شوال به شوال

 گی بدین چهره است.مرا زنده

 

 دودِ درد

 هایِ هستیپیچنده بر فرازِ دره

 دستیآه... ای فراخ

 مرا سفر به افقی دیگر است.

 

 آیمبه سویِ تو می

 آزادی!

 مات بسایتا دست بر تنِ سفیدِ رازِ صدف

 ات بسپارمگانرا به منقارِ پرنده اکتشاف

 روزِ دریایی.یِ یک کاویکنجدر 

 

 66شهریور 
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 بختیخوش
 

 

 یِ تنها مگسِ دیوانه

 کوبد.سر بر شیشه می

 

 نه

 ام.بختمن خوش

 من تنها نیستم.

 

 یِ کوچکپنجره

 من 

 کاغذ      

 و قلم.             

 

 66شهریور 
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 کودکانه
 

 

 ها ساختیمای از گُلا در پشتهمان رما کلبه

 نسیم عاشق شدیم.صداقتِ و به 

 گیاز شوریدهای پروانه با دسته گی،دور از پراکنده ما

 عشق گی در راهِ رازهایِ درازِبه دیوانه

 مقصدِ مقدسِ آزادیبرایِ رسیدن به و 

 م.پیمانِ دوستی بستی

 صباهنگام 

 شوییمیِ نور چهره میدر چشمه

 پریم.نسیم میبلند و کوتاهِ یوارهایِ و از فرازِ د

 گذریمها میما پُرغصه از شهرِ قصه

 ایم.کوچک ساده و و میهمانِ مردمِ

 وجو ادامه خواهیم دادبه جست

 تا شمشادهایِ شاد

 یم.یابهایِ آزاد را بشمعدانی تا

 هایِ معصومیت استبالیِ گیهراسِ ما از آلوده

 هایِ بشر.آرمانیِ ها دربارهگمانتِ هایِ شکست، شکساز ندانستنِ علت

 شَر. هایِ شرارهیِ یِ عشق و عقل، از پیروزییِ جاودانههراسِ ما از جدایی

 

 66مهر 
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 هادست
 

 

 من خدا را یافتم

 هایِ کوچکی زیرِ سبزهدر حفره

 در خاک و ریشه و

 ها.یِ گُلساقه

 کش یافتمگیِ زنان و مردانِ زحمتمن خدا را در ساده

 امکوچک ارمغانِدر 

 به تو.

 

 یِ کوهای در آیینهپرنده

 ام.روشنایِ ستاره بر کتابِ دل

 

 ای دوست 

 ها بوییدهگُل رنگِ من تو را در

 گان دیدهیِ پرندهدر پرپرِ آزادی

 آواره هایِاز ردِ پایِ خاک

 امتو رسیدهناپیدایِ یِ خانهآغازِ بیبه رازِ 

 از زمین و زمان

 ام.را پرسیده حالِ نبضِ تو

 تو دانم که دستانِمن میحاال دیگر 
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 خدا درآمده است!یِ خالقِ حوصلهاز آستینِ 

 

 

 66مهر 
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 کشورِ دریا
 

 

 ام هایِ صورتبا اشک

 زارها در کشتساعت

 خیره ماندم.

 امسرزمیندیرینِ هایِ بر آب

 گذرندفاجعه میشماری از پیر و بیهایِ کشتی

 هایِ اعدامیدستهورِ شعلهجز سرودِ  و

 شیونِ زنانبادبانِ بلندِ و 

 باد نیست.یِ حجیم و سیاهِ هندسهدر 

 نفرین بر شما ای ابرهایِ بد و زشت

 سرخ رها، که ماهِ که ماهِ 

 تان اسیر است!ِ پوالدیهایپنجهزنگارِ در 

 ای دریاکُشان، ای مرواریدرُبایان

 تانکفشسرد و کثیفِ که آثارِ 

 بر تمامِ سرودهایِ ویران

 هایِ سرافرازو بر گلویِ گردنه

 به جا مانده است.

 

 قناری یِ بلندِ آوایِدلهرهیِ من به اندازه

 ام.تنهاییِ تبر و کلنگ، که آشیانِ تبانی ،در جنگلی متروک
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 دریادرخشانِ نشاندنِ کشورِ  برای

 ریابر سرانگشتانِ سرزمینی بی

  !کمک کنیدها به مرغابییاران 

 

 66مهر 
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 دَمسپیده
 

 

 من خورشید را دیدم

 گی برآمد و فریاد زدکه از تیره

 «دیگر شب به پایان رسیده است!»

 

 ها هلهله کردندتمامِ برگ

 ها رقصیدندپروانه

 و دخترانِ کوچک

 ها آب پاشیدند.در کوچه

 هایِ یادِ شهیدانو من از برایِ گیالس

 ام درشدم.هایِ قلبگاهبه پنهان

 

 در میدانچه فواره

 در شهر 

 کار               

 گیهایِ زندهو در کنارِ شعله

 دستانِ بیدار.

 

 کنمیِ عشق دست درمیاز پنجره

 و خورشیدهایِ کوچک را
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 آویزم.هایِ زیتون و پیروزی میبر شاخه

 

 66مهر 
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 برف
 

 

 بارد و منبا آن که برف می

 کنمبه تمامی شکوهِ یأس را احساس می

 دارد.ام میچیزی اما به تأمل

 شاید که در آغوشِ سردِ  درختان

 یِ ناپیدایِ امید ترانه

 .شوداندک بیدار میچون کودکی اندک

 که بر لبانِ تو لبخندشاید 

 شود.هشیار می ایچون پروانه

  نیرویی مرموزصدایِ بییِ ن که زمزمهآبا 

 یِ ظلمت و زمهریر اشاره رِ گستردهبه اقتدا

 و بارشِ پَر بر بارویِ ویرانِ باورها 

 ادامه دارد                                                 

 به تمامی و شکوهِ یأسِ 

 دکنمیرا سفید و ساکت احساس 

 داردچیزی اما برف را به تأمل می

 منمتروکِ هایِ یِ استخوانتکهکسی در تکه

 خواند.یِ ناپیدایِ امید را میرانهت

 

 67آبان 
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 عاشقانه
 

 

 از عشق گفتم

 نه انعکاس پذیرفت.ینشاطِ رودی در آی

 از درد گفتم

 امبر دیوارهایِ ذهن

 خطوطِ یادها لرزید.

 

 آرایداین شمشادِ برهنه که میانِ من و تو تن می

 گوید:به عشوه می

 یِ جانهمین فواره"

 "مرا بس!

 دهنددیگر دل میبه یکدو گُل که 

 شود.نسیم بیدار می

 شوید ببینیمگونه تن میبیا شمشاد را که چه

 بیا از عشق

 تنها از عشق بگوییم

 تا بر گیسوانِ سیاهِ شب 

 ستارهسرود و از 

 آسمانی کنیم.

 67اسفند 
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 عروسک
 

 

 امهایِ کتاببر بامِ قفسه

 شتاببی عروسکی نشسته است

 تابشِ آفتابدر که غبارِ اتاق را 

 نه به تحقیر و نه با غرور

 پاشد.تحیر می

 

 در این خانه جایِ پایِ مردمانِ بسیار است

  .گانیشدهگانی، گمعزیزانی، رفته

 !عروسکِ کوچک های

 قبل از کوچِ ما، و پیوستنِ ما به غبار

 قبل از ترکِ یار و دیار

 !نگاهی بکن به ما

 یِ سکوتبر صفحهو 

 !را کاملی اتمکلبیفشان 

 

 گوید.عروسک اما سخن نمی

 

 ایمما رفته

 گی گذشتهعمرِ زندهکمظریف و ما از مرزِ 
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 ایم.گان پیوستهدرگذشتهیِ بازناشدنیگُلِ رازِ به 

 خالی است قفسه از قلب

 جایِ عروسک هنوز هم

 بر آن بامِ عالی است

 حیران اشو نگاه

 اش در فضا چرخانآهکوچکِ حبابِ 

 نان.نشی  اتاقبر کفِ

  کالم.اش بیلبان

 

  67آذر 
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 رشیدترین شمعِ جهان
 

 

 یِ جانشایسته آن که برخیزم و فواره

 در پایِ تو ریزم

 ای جانان

 ای شور و شمعِ جهان

 یِ سخنگذارِ شیرینیبنیانای 

 یِ دنیا.خانه، در ساکتیِ دریادر سردالنه

 ، هستیمخزنِ اسرارِ پُربهایِ هستی تو

 اساطیریهایِ یِ عصیاننهگنجی

 عصاهایِ اثیریصاحبِ 

 عطاهایِ آسمانی. 

 

 پروانه در طبیعتِ خاطرات ثلِمشایسته آن که 

 .شومرها 

 رومهایِ یأس به سیرِ سبزه

 نشینمب هایِ امیدبر گُل

 مدهوش شوم.

 به هوش آیماهلیانه تو، پُر امانِ سر بر دامانِ 

 م.را خالی از وحشت و وحوش یابدنیا 
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 شمعِ جهان هستیترین و رشیدترین تو شایسته

 ای جانان

 یِ خاطر وآورندهتو جمع

 یِ زین به اسب ودهنده

 زینهار به انسان

 پناهِ جهان.تو 

   ایشعلهخُردهچون خُرم،  اضطراب و، بیتر آن که منپس بایسته

 ذره بگدازممهربانِ تو بگذارم، ذرهیِ سر بر شانه

 ازنین بنوازمروشنی را با تاری ن

  .بمیرم ندامتبیجان دهم، برایِ آخرین بار گاه آن

 

   67دی 
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 عاشقانه
 

 

 باد و این رقصِ بلندِ عاشقانه

 بو است آن ترانه!چه خوش

 ات من از صدایِ رنگینِ جامه

 شوم.مست می

 ت که بلند، چون ابر ااز عبورِ سفید و پاک

 گی درآمدهاز مرده

 کفن دریده

 غبار تکانده

 شوم.هست می

 

 گیرندگانِ من از رؤیایِ گیسوانِ تو بال میپرنده

 من با دریایی از خاطره

 دل به خیزابه و خطر سپرده

 از خون گذر کرده

 شوم.همه پرواز می

 

 زیبایِ من 

 بر تن هنوز پوشیده نشدهِ ای از نجومجامهتو با 

 در گلو اتهایِ تُرد و رنگینِ کهکشانیبا ترانهتو 
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 هستی دیگری یِسپیده

 رقصان و سرشاد

 یِ خودمخون و خانهبگذار من 

 سره ببرم از یادام را یکهایو خاطره

 نامگرچه ریز، گرچه بیشدن به امیدِ سلولی و 

 جسمِ تودر اما مسرور 

 یِ تو و تولدی دیگر را یافتن در اندیشه

  اتهایِ دریایِ آسمانگیکرانهدر بی

 محو شوم

 .آبادگان چون ستارهتو شوم  در

 

 67فروردین 
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 شکوفدشعری که می
 

 

 اندیشممی

 روید.ای در تاریکی میو فواره

 گریم می

 گردانمو ماه را در اقیانوسی می

 روندها به اعماق فرومیدخمه

 ایو پرنده

 سپید              

 آید.مست برمی                      

 

 یِ جهاندر مزرعه

 جویدنام را میهایِ بیای گُلپروانه

 ام را به تو هدیه خواهم داد!(یِ قلب)خالصه

 و کودکی

 اش را توپِ پُربهایِ سرنوشت

 اندازدها میبه سیالب

 )به دیدارت

 هر چه گو پیش بیاید!(
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 خورشید رادرازِ زرین و یِ نیزه

  ی رازناککرانِ شبدر تنِ بی

 کنمپرتاب می

 امیِ سرگردانارهو سی

 بر سرانگشتانِ سبزِ جهان

 نشیند.به شکوفه می

 

 

 67شهریور 
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 در مهتابی
 

 

 تکاندام طبیعت جامه میدر اندیشه

 خیزمبرمی

 هاو برف

 ریزند.فرومی

 

 هان! 

 بیابانِ من بیا!به 

 ـ آن عاشقانـ  یِ منبه دیدارِ ارواحِ دیوانه

 صلیِ ففوارهشنیدارِ به 

 ـ هایِ سرآمدِ هر نسلانسانـ  اشهایآن قطره

 جایی که عروسِ عشق

 ،رقصدتَرَک میعریان

 و حرکتِ سبزِ نسیم بر خاک

 گذارد.برجای میرا، طرحِ پیچک و یاس 

 احساسی شکوفان

 دل.رنگینِ هایِ بر راه

 خوانمدریا میمبارکِ یِ ات را در آستانهفصلی که نام

 بو سراسر از جدارِ غرو

 غریب و محجوب قرمز، سرودی 

 سردِ زمینساکنانِ دلخشکِ هایِ بر لب
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 آید فرود.می

 فصلی که در آن

 گشایم را می امپنجرهمن 

 کنم.و شب را از آنِ خویش می

 

 67آذر 
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 آلودمِه
 

 

 !لب بگشای و مرا معنا کن

 ام را بدانم.تا خانه

 ام را تا پیامِ سرخِ خون

 جهانیان بخوانم.یِ عِ پراکندهجمبرایِ 

 

 امان باریدهدیِ ابری چناز این کلبه

 شاعران گیسوانِکه 

 بر باران بوسه زده

 کمانی در شانه شکسته.و رنگین

 را یِ خورشیدابالغِ پیامِ غروبِ ابدی

 امچنان سرداده

 گانِ کتابِ تابناکِ آفتاب که صدایِ خواننده

 گرفته.سخت در گلو 

  رنگارنگِ انتظار یِپوچیاینک 

 هایِ هراس حبابسیاهِ وفورِ و 

 اند.ساختهزاران را در نیای خانه شانبرایِ خود

 شانهایبه خاطرِ پوچ از آب درآمدنِ وعده انفجاراتاینک 

 اند.باختهدر سراسرِ خاک را  شاناعتبارِ خود
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 شنومهایِ ناآشنایی را میمن نالهحاال 

 آید.می هایِ مکررِ دورکه از کوه

 یِ جهانیان تَکِ جمعِ پراکندهتَکحاال 

 از هر جانبِ جان

 آید.جا کور میبه این

 دارم آه ای که تو را دوست می

 ات مرا انعکاسی بدهتابی از نگاهدر نیم

 تا موجِ بلندِ اضطرابی را فروبنشانم

 مرا به بادهایِ فرسایش سپرده است.که 

 ستایمتو را می ای که

 ستانمدادگران میتو را از بی ای که دادِ

 در اوجآبی و که ات از لبان

 موجیِ هر پراکندهرنگ و بیجمعِ بر 

 پرتاب کن! را ایستاره

 نادانی را بر دار کن!

 ام را بدانم.خانهعاقبت  من تا

 نوظهور داده را به دستِ خورشیدیپارو من عاقبت تا 

 ها فراخواندهعقابان را از درونِ صدف

  هزار سالهشاعرانِمتالطم خونِ  یِ پیامِ آبیبه سویِ

 برانم.در فرداها کشتی 

 

 67آبان 
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53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


