
 
 
 
 

 آرزو بر باد
 

:پاره يکم  
 سيب های آبی 

 
 

 مهدی موذن جامی
 
 
 
 
 
 
 
 

: چاپ کاغذی  
)با کوشش پوران فرخزاد ( ايران جام  

 روی جلد کار استاد آيدين آغداشلو
1378تهران،   

2004سپتامبر : انتشار وب  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:درونه  
 
3 / اندوهرنگ   
5 / سماع   
8 / سيب   

    9/  مهربانو  
11/  هبوط   
12 / آرزو   
16 / سلوك   

17/  تو   
18/ خورشيد غايب است        

  19 / شرحه شرحه 
21/  گوزن         

        /24 Confidence 
25/ زمستان        

26 / یبدو          
28 / حضور فصل         

30/ آبی         
32 / یروشن یتمنا یا         

33 / یشادمان سوره        
 
 



 
 
 
ندوهرنگا  
 

را غربت زورق  
انداز آب در  
رياساط یآبها انيجر به بسپار را خود  
یشگانيهم یشب بستر در آه  
سپرد یم ره  
سكوت یآرام به  
اعماق یجار یآبها محض خلوت در  
بخواب شيخو یتنهائ زورق در  
خود تينها یب یخستگ از  
بكاه یاندآ  
صبح دختر  
رود از یچيپ آنار در  
شد خواهد انينما تو بر  

 
؟رفت یخواه آجا تا  

افتي یخواه یشهر  
یجاودان یَسَحر آرامش در غنوده  

ديپرس ینخواه یزيچ  
آسوده یخواب یجار به  

سپرد یخواه را خود  
رفت یخواه  
رياساط شب یسو آن  
آند یا جلوه صبح گنج آه ديشا  
یبرس یگل منزل به ديشا  
كرانيب یظلمتها پشت از همواره آه  
آند یم  طلوع تو یبرا  
آن نگاه  
یا خاطره جز یدار چه گريد  
یرنگها از  

ديسپ و یآب   
یبيس و  
دنشيرس وعده آه  

بود یرنگيب فصل ظهور  
بيس كي   
بيس كي  

بود یآاف تو یخشنود یبرا  
یديد درخت آدام بر  
 اما



؟یدينچ   
یبيس آن یبو از مست تو  
بود دهينارس آه  

ديرس وچون  
ديپوس تو دنيچ از قبل  
سرخش خاطره از و  

سوخت خاك  
 

یزن یم آب بر گام آه اآنون  
یشيتشو پر چه  
نمان مساعد باِد چيه انتظار به  

بهمنان و دشمنان  
ستين تو سئوال نيا  
ستين تو یمعما نيا  

شو یجار  
رياساط خوابرنگ یآبها در   
تنت بسپار و  
را ات خسته تن  

جاودان یخلوت آرامش به   
را گل آدام یسرخ   
  چشمانت سيخ درخاك یا آاشته تو
یگذشت یم هآ یوقت  
جهان؟ باغ آناره از  

 
  آن نگاه
یزيپائ اندوهرنگ درختان چگونه آه  

شيخو حاصليب تالش از خسته  
تكانند یم نهيريد سبِز یهست بار از را خود  
روند یم خواب به و  
شو خواب در  

زمان یوارهايد پشت از یآواز ترنم به   
سرد یبادها بستر از بيغا  
برفها آوار از بيغا  
اام ستادهيا  

حضوِر در  
تماشا یجو بهانه چشماِن   

بهار با دلداده درختاِن چونان  
پنهان یمرگ با اند استاده نكيآا  
زوارييپا یسوگ در  

 
 آه
شو خواب در  

  دور یبهار مهر شزنوا به مگر



باره دو  
 سبز 

 سبز  
 سبز   

یشو داريب     
 
 

64 نآبا  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سماع
 

زد آتش را خود یمرد  
  را خود یمرد
جماعت دهيدر رتيح از چشماِن برابر در  
زد آتش  

 
بلند باال  
تن بر  

ديسپ یيردا   
یرِازا با  

رداش ِاشكفِت از   
انينما    

ديسپ     
یدستار یب  

سر برهنه  
پا برهنه  

گذشت یم  
رانيو یباغها آوچه از  
بلند یيگامها با  
انيخدا چونان یوقار با  
یسو به  
دانيم  
رفت یم  

نشيخون یدستار  
دست به   

بود سحر  
صبح ستاره  

شيخو ئِتيه نيتر درخشان به  
آسمان طاِق یبلندا بر  
سوخت یم  
یمينس  

ینويم درختان یها عطردان فراز از گذشته  
ديوز یم  
ـ داشت یم دوست همواره آه یمينس ـ  
مرد چانيپ و دراز یهايمو و  
گرشيباز یدستها به  

شد یم آشفته  
 
  دانيم



قرون یخستگ یتهاان در  
بود دايپ  

آمد فراز  
دانيم انيم به  

ستاديا اندر  
گشاده دعوت به دستها  

یبيصل ئتيه به   
شيخو راز پر یها چشم  
بست فرو یا لمحه  
:آرد اديفر  
  یآ«

یآ   
»!جماعت   

 
ديدم یم دهيسپ  
سكوت زار شوره در  
پناه یب گنجشك چند  

یزيپائ یدرخت ريز   
آوتاه و ختهير برگ  
بهار بازمانده ِنيآخر یجستجو به  

 
گشود چشمان  

آرد اديفر  
یآ«  

 جماعت 
!جماعت   

  »عشق  
آرد درنگ زمان  

ستادنديا جنبش از بهار یبو به گنجشكان  
مرد یپا در  

نيخون دستاِر  
بود فتاده  
آرد اديفر  
   :بود صداش در یراز و -
یآ «  

!جماعت   
-صاعقه     

نيزم نكيا  
عاشقان از   

»شود یم یته    
 

ديخچر آنگاه  
شيخو گرد  ديچرخ  



   را وداع رقص
سماع نيآخر نيا   

 
آمدند بر كي كي  

بامها به یبرخ  
فراز دانيم سمت به یبرخ  
چشمانشان سوز مين یها فانوس با  

صدا آن دنبال به     
آسمان غروبگاه از  
آمد یم ديپد یابر  
وانيد ئتيه به  
ستاديا دهيسپ  

گذشت نگران زمان  
گرفت یاهيس آسمان  
ستندينگر مردمان  

نكيا   
 صاعقه  

 
دينبار یباران چيه  
عشق ِبيصل خاآستر بر  

 گنجشكان 
بهار یبو به    

بودند مرده     
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بيس  
 

یآفتاب  
درخشد یم دلم در  
  را عشق آتاب آهنه و

زنم یم هيحاش  
گردم یم باز مرگ یسو آن از  
آلود بيس یخوابها از یسبد با  

  رنگ یآب یها لحظه نهِر آناِر به ام آمده
  نيا ميبشو تا

آلود خواب یها بيس   
 

آنم یم عبور  
برگ به دهيپوش یها داالن از  
  و گفتن یبرا ها نكته بس
خاموش لب  

یزيپائ سيخ درختان  
اند انيعر  
باران از افتهي یطراوت عصر یهوا  

  ستين یغم 
هست تو نگاه تا  
!راه در بهاٍر یا  

خرسندم من  
عشق اندوه به  
!مينس هيسا هم یا  
یشو یم دور تو  

 دور  
اما یمان یم  

حضور در شهيهم   
»توست از آندهآ یخلوت هر«  

 
 

64 آذر  



   
 باد ستين و ینا بانگ نيا است آتش              

 باد ستين ندارد آتش نيا آه هر                
 

 مهربانو
 
اراني« ـ  

 وفا 
است رنج از تر بزرگ عشق آه  
درد آتِش خرمنها سهمناك بيهل و  
انيميبراها بر  

!همنفسان  
 گزندی نيست

»؟ ستين یگزند« ـ   
هست یرنج«   

ستين اما یگزند  
»گمانيب   

 
بودند یآوه ديسپ دامنه بر  
گريد یآوهها گرداگردشان و  
شان ها غيست با  

ديسپ   
 همچنان  

 
ستيچ اتيح« ـ  
»؟اراني  
» آموخت ديبا آوه از یزيچ« ـ  
» آموخت ها آوه یها شانه از ديبا یزيچ« ـ  
شان جاودانه یتنهائ از و«  ـ  
!اراني  

»!عاشقان  
   

  »؟...انيميابراه و « 
اندر آتش به نابخردان  
پنداشتند شان سوخته  

  اما اووشيس
انيم در سرفراز  

بزرگ رسول و  
گلباران به  
نهادن جان در نيچن یآتش  

  را همت
!عاشقان  
!دالن سوته  



  بزرگ مهر مگرنه
است؟ آتش از یجهان اندر خود به  
»یآتش مقدس « -  
یآتش مقدس « -  
یآر  
»اوست از جهان اديبن آه  
  را اقتدا پس
  بزرگ یبانو به
ديزن یفص  
  !اراني

!پرستان مهر  
بزرگ یبانو مهر  
اش یآفتاب نگاه با  

 نگران
  ما به
ماست یدشتها به  
!اراني  

  !آوران آشت
» ديآ ما یسو به را یاري آه بشود«  ـ  
»بارد یم مهر از باران آه « ـ  
»ديرو یم مهر از اهيگ و « ـ  

همگنان به رسد او مهر«   
اوست فروغ و  
  خاك مياقل هفت هر به
یغيدر یب   

*»تابان   
 

 پس
 هال

!جوانمردان  
 
 
 
 

64 آذر  
         

 
 
 
 

  مهر يشت:از*
 
 



 
 

 هبوط
 

 پس
دميآفر را حوا  
شيخو صورت بر  
بودم مجهول یا نهيگنج  
عشق اقياشت یدستها از  

 دور   
 خواستم

  تا
شوم شناخته  

 
او از شيپ بود مكدر یخلوت صبحگاهان  

  باد و
سرگردان و مضطرب  

جهان هاله یجستجو در  
سكوت ازهيخم در  

  زمان
گذشت یم   

نيزم بهاِر یب باغ در  
 گنجشكان

یي بهانه یجستجو به  
دهند سر تا  

نشاط پر و سرخوشانه  
شان نغمه    

گلها دخترآان  
وروزها شبها  
دنديد یم نوازش خواب  

ديخورش و  
روز هر  
شيخو صورت درخشان نهييآ  
  و آرد یم ها

  خوب خوِب
آرد یم پاك   

تنها من  
تنها جهان  
انتظار تب را یهست  
بود گرفته بر در  

  فرشتگان
روز هر  

 شادمانه



آمدند یم آه سالخورد ستارگان قصه یپا از  
شوق به زدند یم اديفر  

!ما سرور   
ددهن یم یشادمانگ یروزها از خبر ستارگان   

ست؟ين بايز   
 

ديرس بهار آنگاه  
ديسپ یها شكوفه با  
  نكيا
روان ها باريجو آام بر  

جوان یها آب تازه یسرودها  
  خاك و

دهيپوش  
هسبز نورِس و طراوت پر فرش با  
  نيزم بر

 بهشت
بود آرده هبوط  

 
 پس
نيزم قلب در  

آردم پا بر یتختگاه  
نيزر مهر از  
ساختم بان هيسا و  

  آن بر را افق
نهادم یا همَخّد  
صداقت یبآ یپرها از  
ديبی ها شاخه زنيب باد و  

مينس دست به سپردم  
  نكيا

خواندم فرا را نواز چنگ باران  
آرزو آهوان و  

آوردم گرد  
  آنگاه
را عشق سرشار و زنده نفس  
دميدم  
خاك سخاوتمند یدستها در  
روز یس  
بماند نيچن  
بود بهشتيارد با  
حوا آه  
  درخشان یصبح فيلط عطسه با
شيخو ِنيريد خواِب از  

 برخاست



بود آرده مست را جهان ازين عطر  
ناز به كنيو  

 حوا
ديخورش نهيآ در چشمان  
 گشود
ديآش عشق بلند زلف به یدست  

 برخاست
گل شرم بسان انيعر  
مهر زالل چشمه در  

بشست تن از شب غبار  
 پس
شيخو تختگاه به آمد بر  

گلها دخترآان  
بود گرفته بر به  

زدند یشيآسا لبخند گلها  
 

  جهان
شكفت یم  
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   کهگفت آن                  
  نشود يافت می 

  آنم                  
 آرزوست                  

 
 

 آرزو
 
!رنج وقت نيدتريشد یا  

آجاست؟ عشق یها هيآ نزول وقت  
!بهاران سبز یهست یا  
باش داشته ادي به  
توست عبور خاطره با  
صبور نينچنيآا  
ام دهستايا برفها آوار در  

نماز اآنون  
گزارم یم آفتاب به رو  
!شب به سپردگاِن دل ههم یا  
  را ماللت و
یآفتاب یا هيسا باريجو در  
قراريب دل از ميشو یم  
  یا خانه من
ام ساخته عشق مشرق به رو  
یته  
یهرظلمت آدورت از  

 شفاف
  یگنجشك آوچك و شاد قلب چون

برده پناه   
آاج مرِگ یب بازوان به    

شيخو ريتقد  
تو نگاه در ام دهيد نيچن  
مگر ننگرم آه  
تو راز ز پر اما ساآت چشمان با  
تو از یسيتند  
منم آه  
!آرزو ديخورش یا  
نگران من با تو  
نگرم یم تو از من  
جهان روشن آفاق به  
ستيآ نهيآ یسو آن  
!من یها نفس با گانهي یا  

تو نهانآشكار  صورت جز  
 



مهر برج بر آمده بر نكيو  
ام آرده هيتك آفتاب به  
آفتاب به تا  

است یرسن  
تو سوانيگ از   
نجايا  
عشق بلند بام از  
خود  تمامِت به یهست  
  داستيپ
 
  !جاودان سبز یا
  و آزاد سرو بسان یگفت تو آه زمان آن از
یزمستان به اعتنا یب  
:ام دهيشياند  

قتيحق چون تو «   
ژرف چه    

ابيريد چه    
» یا ساده چه    

 
 
64 ید  
 

         
 



 
 

 سلوك
 

یدان یم چه تو  
  در غنوده درخت یا

 بارِش  
یا نقره    
!ماهتاب    

تاب یب باِريجو آه  
است؟ خواب یب چه از  

خاك و سنگالخ ريمس تواز  
آفتاب تموز از تو  

؟یدان یم چه    
بود یخواه یا نقره یاهايرو در همچنان تو  

یوقت   
شوقبار باِريجو آه   
نهد سر پشت شتاب با  

را شهر زير برگ یباغها آوچه تمام  
شيخو سكوت یجار در  

 
آرزو آفاِق آغوِش در آه زمان آن و  

َتَرش چشم  
 بدرخشد 

شوق ز     
اش قصه تو  

باد ز   
ديشن یخواه    
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 خواهم یم بساز یرود و خوش یمعاشر              
 ريوز بم ناله به ميبگو شيخو درد آه              

 
 تو

 
  نكيا

بزن یچرخ   
بآ مرمِر بر    

!سكوت یآب لوفرين  
اشراق آدام یتنهائ ساقه از  
آب؟ به یا فتاده فرو  
مينس مجلس در تو یافشان دست با  
لرزد یم برآه شفاف نهيس  

اقياشت از     
انيپا یب یخلوت حضور نجايا  

بزن یچرخ  
نامحرمان نگاه از دور  
ريبگ و فشانيب یدست  
باد مهربان دست  
بهار رسد فرا تا  
بيس درختان بر بشكفد تا  

طراوت سرخ یبو آن    
التهاب پر اتِش آن    

 
  رنج یها آب عمِق در

است؟ آمده آف به تبسمت آدام ديمروار  
!انزوا ساِنيطل در دهيخز فرو صدف یا  
-د بار یم حادثه باران نكيا  

یگريد ديمروار      
 
 

بسپار ادي به  
عشق یآب یسفرها در  
یآن بر اشراق داِس به مرا خار  
است یا هيآ نيا  

»تو  « سوره یابتدا در  
!من همه یا    
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است بيغا ديرشخو  
 

  ام سوخته من
 چنان

زمستانم گذاِر از خبر یب آه   
ام سوخته من  

  چنان
بهار گريد آه   

من در    
آرد نخواهد یا جلوه     

 
ام سوخته من  
ام نهاده تابستان نيجب بر داغ و  
ستين دستم در یبيس  

را همه باغها  
ام سوخته من  

 
ام شده گم فصول انيم از من  

نديگو ینم سخن من با ها شكوفه  
روند یم آناره بر بادها  
ستين یآب آسمانم  

 
بود آفتاب گوهر آدام  
فصول یباغها آوچه در مرا گرداند یم آه  
داد یم ام یآشت و  
بود؟ چه هر با  
 

بيس كي سرخ آتِش از  
نگاه كي یهست  

 سوخت  
باد و  

بود راز نگاهبان تنها  



     هزار خون بچکد طبيباناز آستين
 شير دل بر نهند یدست تجربه به گرم              

 
شرحه شرحه   
 
یتابيب و اضطراب آه نينچنيا  
است انداخته چنگ وجودت به  

یبر یم گمان  
  چگاهيه

ديد ینخواه را صبح   
شانيوپر شيخو یب  

ات نهيس گنجشك آن یها تپش  
  است یمحتضر چنان
مرگ حلول وقت به  
  و یخور یم جيگ
یرانيو  
اما غرور پر یادهاي با یا مخروبه قصر شكل به  

 ناتوان
دست دور و تنها  
یابي ینم نيتسك چيه  
ها لحظه لغزنده صخره بر  

یاميپ چيه زيدستاو  
یگل    

ینيب ینم    
  روحت ابر
ليطو یا ازهيخم با  
آند یم دور خسته و وسيما  
را نيريد باراِن یهاادي  

  را خود
ريحق یسنگ چون  
ینيب یم راه انهيم بر  
يیتماشا و یطراوت هر از  

یته      
شدن پرتاب و خوردن پا اضطراب از زيلبر  
راه چشم از دور خاِك زوال و سكون در و  

شدن مدفون       
یآن یم فكر  
یندار چيه  
یا نداشته چيه  
یا داده بيفر را شيخو همواره و  

یپنهان نابوده یهاگنج به    
گرد و غبار از پر یبادها نيتر رحمانهيب  
رنديگ یم انيم در را تو  



خار زخِم جز و  
ستين تينثار  

 
یمان یم یمحتضر به  
مرگ ترحِم یب حضوِر در آه  
شيبرا  

است رنگيب یگل هر طراوت  
نظرش در و  

چشم جادو و رعنا زناِن  
گول یاحمقان چون    

زبون یاتيح به مغرور جاِن مهين ارواح یها یشادمان و  
زديانگ ینم شوق به را دلش  

  را تو یآن یم احساس
آرد تواند ینم شاد زيچ چيه  
را یتار شكسته و دور شادمانه یها نغمه و  

 مدام
یآن یم مرور خود با  
را شور پر دست كي حضور و  

یآن یم آرزو هودهيب    
 

چشمت برابر  
افتد یم یا پرده  
زيچ هر باطن و پنهان رنگ و  
زشت و ضحكم  

آند یم رخ    
 
  آه
!ديشد یشانيپر یا  
یبد هر رنگ با تو وقت نكيا  

است مكدر    



 
 
 

 گوزن
 

  اآنون
تواند یم گاو كي چگونه آه یفهم یم  
ايدر سوزاِن هچراگا در  
آند چرا هرز علف اليخ یب  

  اآنون
خواب از آه  

یا برخاسته هراسان  
یلرز یم آابوس كي وحشت در و  
گنگ و است بيغر چه هر یمعنا به و  

یا خورده ونديپ       
 
:یشياند یم  
» بود؟ فاصله شهيش كي تيشفاف چرا «  

 اآنون
است یمعن یب اآنون آه  

شده مثله مردگان اجساد  
ابانهايخ آف بر ختهير  
 

یخاست بر آه خواب از  
ديآش یم شعله تيها گوش  
آرد یم غرق را تو بيغر یحس  

ینابود یبو به    
بيمه یارانفج یگذرا لحظه چون  

چيه گريد و     
 

بود یا زوزه باد  
عيفج یقتل به محكوم زمان و  
اعدام جوخه یپا به  
سپرد یم راه  

 
:یگفت  
را دهنده تكان و بلند رمان كي اول فصل توانم یم امشب «  

»سميبنو نفس كي          
نوشتن ليم و  
  دردناك و ديشد
زانديگر یم خواب از را تو  

 
بود فرنمت شود یم چقدر  



بود انزجار از پر و زاريب شود یم درچق  
خورد چرخ شود یم چقدر  

جيگ     
رانيو یها لحظه در     

بود دهيدر چقدر  
خلق چشم    

:یآرد فكر  
اش خانه داريسپ درخت بر آه آقا یعل بود راحت چه«   

» بود زده دار را خود         
 

 صبح
بود آاذب  
تلخ یانزجار از زيلبر  

شكافت یم تو چشمان  
یآتش تيها هشان از و  

گردنت یدوسو در    
ديآش یم زبانه     

تيها گوش و  
  بردبارانه 

سوخت یم    
 

بود پوچ چه حرفها «  
»نمود یم ديام از پر آه امروز یحرفها  

بود آورده در روحت  شكل به را تو یپوزخند و یگفت خود با  
بسوزانند را تو یآن تيوص ديبا  

یا نبوده وقت چيه آه رنگاا    
 

 اآنون
یرنگ درشت لكه چرا یفهم یم  
باشد شده پرتاب یبوم به یياعتنا یب سر از آه  
است دار یمعن  
ديشا و  
باستيز  
ِبيفر چشماِن از باتريز  

سوداگر زنان    
یترسان چه خواب از  
ینه هم بر آه چشم و  

ها آابوس    
  دوستانه و ميمال یها خنده پنهاِن وجه
زاست وحشت و موهن چه  
تو رسواگر شمچ نفوذ از یآس چيه چرا  

ست؟ين منيا       
 



یآش یم گاريس  
شراب هگزند یتلخ و  
است دسترس در  
شانيپر  
منانياهر حلول از  
تو خلوت غار در  
رهيخ  
یگوزن نقش به  
  وارهيد بر آه
یا دهيآش  

 
آقا یعل  
بود تنها چه  
بود مرده تا بود دهيآش یدرد چه  
بود دهيآش یدرد چه  
را شدن خفه درد آه  

بود دهيخر جان به    
 

است مسلح پدر  
است آمده شيپ زمان با پدر  
است مسلح سالحها نيتر آشنده به پدر  
یا ساده چه تو  
جوان شاهزاده یا  

آرزو ساده لباس در  
یآن یم فكر انيگر و بيغر رخش به  
  مسلِح دندان به تا یدوار در را زيعز یآس ديبا یآن یم فكر و

دشت به آمده فرود         
یآن جستجو          

 
ستين دايپ پدر نام تو بند بازو بر  
سرت در و  
پهلوانان غرور پر یادهاي  

است زنده     
 

يینما یم شاداب و ُسرخرو  
مده بيفر را خود اما  
ختير یخواه فرو گريد یزمان اندك تا  
!قرون تابوت از آمده بر یائيموم یا  
بود نشسته تيپهلو در آه آهنه زخم آن  

فردا اي امروز  
نيزهرآگ دشنه آن ِنآمد فرود وقت به  
آرد خواهد باز سر باره دو  
خون و  



تو جوان و گرم خون  
ديجوش خواهد  

تو و  
  دوباره

مرد یخواه   
 
هودهيب  
یا برخاسته هودهيب  

هنوز یينوشدارو  
ستين دايپ یدست به    
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 » آبائنا االولينیما سمعنا بهذا ف«:و قالوا              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Confidence 
 

است یگناه عشق  
است یگناه اعتماد  

اند زآارانيپره چه مردمان و  
یيجو یم توچه   
گناه؟ پر دست یا  
 



 
 

 زمستان
 

ميآن نو را سال  
است دهيرس بهار  
ند ز یم رگبار  
زند یم رگبار  

است نيخون و سيخ نيزم و   
 

است سرد هوا هنوز  
آشد یم نفس آه است زمستان هنوز  
باورند ساده چه ها شكوفه  

 
  غربت صِف
ليطو  
دستها و  

 آبود
یعابر  
ابانيخ یسو آن از  
آند یم گذر  
  اعتنا یب
اعتنا یب  

مرگ چون  
  

است بيغا آفتاب  
 زمستان

سوزان -بهار   
است آار در    

یآرامش شاخه  
پرنده یبرا  

 آجاست؟ 
 

زند یم رگبار  
آسمان چشمان از  

بارد یم آتش  
ام غرقه  
ديسپ و یآب یها رنگ در  
یبوم بر  

-َشَبق از تر اهيس   
 دلتنگم
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یبدو  
 
مرگ و عشق انيم  
یآر  
مرگ و عشق انيم  
  است یيجا
  آن در
ام ستادهيا  
 
ومن من انيم  
موج یتاب یب و سنگ سكوت انيم  

  است یساحل
  ستادهيا آن بر
آنم یم نظاره ايدر سرنوشت بر  
تاس یآب یها بيس از پر سبدم   
 
ژرف تينها یب تا یچاه یظلمان قعر انيم  
بلوغ نو شكوفه ديسپ سرود با  

است یگرداب  
آن در  
عشق نيمت بلح به  

شمياند یم    
 
نتوانستن و توانستن انيم  
نتوانستن و خواستن انيم  
است یهول یايدر  
آن در  

من زورق  
است سرگردان   

 
 آه
بهار با زمستان انيم  

است یفصل  
 آنجا
»گذشتن «به  
»دنيرس راف « و  

آنم یم فكر   
 

ی بغض شهيهم  
 ناگهان



یكيتار به سپردن دل و غروب انيم مرا  
دهد یم تكان       

ديُشو یم      
ديُشو یم      

شود یم آفتاب خانه گلوگاهم  
 

ام یداريب یخوابها در  
است یآابوس  

روند یم رفته یراهها بر همواره آه آنها شالق ريز   
نسپرد تازه یراه هراس به دل      

 
ديبا آفتاب به تنها  

بود ميتسل    
 آنگاه
فارغ و بال آسوده  
سپرد شور یها ماسه به تن  

دود یم پوستت در آه یمطبوع یگرما  
است بسنده  

آفتاب یب  
است دروغ تماشا   

 
یندار یيادعا چيه«  

!یبدو هبرهن انسان  
ساحل آنار در یبيس به و  

یخشنود     
» توست آن از آفتاب  

 
:آموختند تو به مانشاد و دانا گنجشكان  

خوان سرود آه یا پرنده انيم «   
باد نهيس بر نهيس      

گذرد یم        
آند یم ینقاش را او آه آن با  

 پرواز
»است یجاودان یا فاصله   
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 تو وصل مژده                    
 آو

 جان سر آز                    
 زميخ بر                    

 
حضور فصل  

 
  ميگو یم تو با
است دهيپوش یراز نيا  

من محرم    
توست آن از ميدستها  

 
ميگو یم تو با  
ام خفته بهار ِديسپ تن بر  
خواب در  
یتنهائ زورق بر  
یآب لوفرانين انيم از   

رانم یم    
 
!ملون گلبرگ یا  
!یميصم ِديسپ تِن یا  

خاطره یبادها بِر در آه نسانيا برهنه  
یا نشسته       

تو اندوه از  
  دارد خبر باران تنها
شبانه یبادها و  
وزند یم فصل یسو آن از آه  

را گلدانها حزن  
زنديآم یم هيگر به   

 
عشق بستر  
است یته  
 آه

!نوازش بلند آبشار  
 
!گمشده مهراب یا  

تو ابروان قبله  
سو آدام  
؟است افق دامک  
روم یم شب مرآب بر آه نسانيا  
ديرس خواهم چيه واحه به  

 
!مشكوك ینگاهها یا  



شما ینارزا اهاتانير  
عشق یاستغنا در  
هست اير یب یگل  
  را خود روشن یهست آه
مينس مشتاق یها بوسه به  

است سپرده     
 

 هزاران
اند آرده ساز نغمه  

او یسو از «   
  »ميآن جستجو را بهار   
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یآب  

 
باران و درخت مكاشفه در  

یيآجا تو   
!شادمان و آوچك پرنده یا    

 
:رودس صبا  

یا ستادهيا حادثه یسو در «  
!سبز یتكاپو یا  
مخالف یبادها نهمهيا هجوم در و  
یا آمده در زيست رنگ به  

گاه چنانكه  
  را شيخو رنگ 

»یآن یم مگ   
 
!پاك و سالم یها زهيغر یا  
!یبدو یسرشار یا  
آلود خاك ملوث تن نيا  
یباران یآب دست به  
آغاز روز آه  

ديبخش فصل به را بهار  
آند یم شهياند    

 
!بكر یگانگي عاشق یا  

است تر توآهنه عشق شراب  
؟یشانيپر تلخ طعم اي  
 

مخوان خسته  
بخوان شيخو گلوگاه از را بهار  

بخوان شادمانه  
!شوق ِسيخ پرنده یا   

یخوان یم تو یوقت  
ستين یدرد  
تو ترانه  
ـ آند یم داريب مرا دستان  
 فردا
خواند یخواه ها شكوفه انيم  
 
!شقع شفاف هبرآ یا  
منفرد یجوبارها نهمهيا  



  تو از
رسند یم وحدت به  

 اآنون
است من صورت نيا  
تو چشمان سيخ نهيآ در آه  

داستيپ     
!شاد یبانو آب یا      

است كينزد هزاره  
است كينزد هزاره  

یبارور عطر و  
را بلوغ نو دختران نيباتريز  
است آرده جيگ  
 
  را یآب لوفرانين

شان تامل یاسغنا در  
ستا یاشارت  
یفهم یم خوب را آن تو آه  
  نگاه
است بسنده  
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!یروشن یتمنا یا  
 

ام نيسنگ مرگ چون  
نجايا  

ديترد نهمهيا حضور  
یسرگردان نهمهيا    

 باران
 باران
 باران

تينها یب یها پرسش از انباشته و خسته ذهن نيا و  
یرو یم آه تو «  

» یرو یم شهيهم یبرا انگار  
 
!یروشن یناتم یا آه  

آجاست؟ دوست مهربان دست  
 
ها خنده انيم  
یشو یم ساآت كبارهي  

یآن یم مرور  
را جهان یشعرها نيتر تلخ  

 
  !آرامش ِنيروزيد نگاه یا «

  آفتاب از شاخه نيتر دورمانده حس
»است من با    

 
»است خوشبخت یمرد نيا« -  

یعني خوشبخت  
خواند یم آب مثل آه يیصدا از دور شهيهم   

سرگردان شهيهم   
داشتن انيم   

 و      
 نداشتن      

ستادهيا   
حزن پرتگاه بر   

 
  !یزيغر یبدو یا
یا ختهيآم  

گلها ساده قلب با   
 شبها
نيزم برهنه تن یگرم و عطرماه انيم  



یرو یم خواب به     
باران تيمعصوم  

  یآرزو  
  توست  

 



 دميد یم بكشم زارت آه گفت یم چه هر              
 بود دلسوخته من با ینظر نشنها آه              

 
یشادمان سوره  

 
  تو از

   -تو به مگر - 
زم؟يبگر چون    

نكيا  
  لحظه در 

 انكشاِف  
  حجاِب نيا   

نيآخر  
  ِنه فراتر یگام

درد ِغيست بر    
ساآِن یا     

 فصوِل    
!نيجب گشاده       

 
  !اعتنا ِنيروزيد یادگارهاي یا

انتظار درختان یها هيسا امتداد در  
یآرزومند ملتهب نفس  

شكسته و خسته    
ُبرد یم راه     

 
یباش كينزد آه اگر«   
دور آه اگر اي  
جهان انيپا تا  
سوخته اقياشت نيا  

 همچنان  
ُبرد یم تو راه شكسته     

»یدان یم -        
 

بخوان مرا  
ام افتهي درد قليص آه مرا  
بخوان شيخو به  

!عشق یآب داماِن  
 
!معطر نفس یا «   

دردمند آالم نيا آلود تب نقش  
نسوزاند را اليخ یب سطوِر اگر  

  و آب شرافِت یزه  
»یخاموش       



 
 
 
 
 

:به دنبال اين دفتر خواهد آمد  
 

:آرزو بر باد   
 ف ص ل حضور
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