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   غزل زمانه
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تندر شد ، خون غلغله زدی هنغمه در نغم
   گر شدی رنگ زمان د،ن رنگ دگريشد زم

  
  گشت   مینده که در خونیچشم هر اختر پو

   : شب خنجر شدی هبرق خشمی زد و بر گرد
 
  گل خون، شب خودکامه که در بزم گزندش -
   جنون جوش زد و پر پر شد ر رگباریز

  ن پسريبوسه بر زخم پدر زد لب خون
   – داغ دل مادر شد، گلی هنيآتش س

  
  ديد چکي خورشی هماش، رگراني شبگروی

   و سنگر شد  آتش و خون موج زدکوهی از
  



  بست   میغنچه ورق در ورق خون چون که آن
  شرف خاور شد ،خونشعله زد در شفق 

  
  آراست   میآن دالور که قفس با گل خون

  نه آمد، سخنش آذر شدزلبش آتش
  

   سوزان نوآراستگان ی هنيآتش س
  ، تب باور شدتاول تجربه آورد

   
   سرخ ی ه آن فتن،وه که آن دلبر دلباخته
   شدر زد و رهبريرهروان را ره شبگ

   
  سوخت   می عشق که در باغ زمستانی هشاخ

   بارآور شد آتش قهقه در گل زد و
  

  دان افکنديعاقبت آتش هنگامه به م
   خاکستر شدکه همه خرمن خونشعله  آن
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

   ريدر هوای درهم شبگ
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ن سلول یست ايچ
  روزن  وارهای پست بیین دیست ايچ

  ش يدو روزی بک یجز برای 
  ل ير سي لرزان در مسهای دارییپا
  ان کنيل بنيس
  

  ر نامردانیرد از تزويگ یمام  خنده
  به گلزاران جان،وار اما خاموشم ا  هیگر

  :ست جاری
  قانم يست با خون رف م شب آلودهيهیگرچه د

  ز ي من نی هو به خون تاز
   و مردم آزاریید– هجند
  کاری  ر تبهيپ ی هقحب



   کشتارلعه ق،تهيدر کم
  همچنان سرگرم خونخواری ست 

  دانم  یک ميل
  :خوانم یز ميانگ های سهم و چو توفان

   نشستهای به باغ خون 
  ها دست      
   هاپا        

  ی ای چشمان خون پاال...آ
  ريدر هوای در هم شبگ

  پشت سنگرهای سرخ سازمان عشق 
  پشت ابر شعله و باروت

  خواند خروس خشم  یبا صداهائی که م
    مردمی ههای خان بام روی

  ن شبیپشت ا
  ن شب فرتوتیا    

  صبح مردم
    داری ستيصبح ب    

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   غزل بند
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  کی بندم هست ی ،تا که در بند
   وندم هستيبا تو ای سوخته پ

  
  د يـگر با خورشـ م،رم رازـنب
    سوگندم هستی هشیخون ره تا ب

  
  خنجر خاری در خون دهان 

   ز گلزار بپرسندم هست گر
  

  گر بنرمی گذرند آتشوار
   تـجادوی آبی ترفندم هس

  



   سرخی هشیداغ سرسختی اند
   تـن خطرمندم هسيزخم خون

  
    خون خواهد شدی ه گلخان،بند

   زلبندم هستــغرخ ـتا دل س
  

  ی ...آ روم  می،شکنم یگل خون م
    مانندم هست،باغ را گل گل

  
  ست يتو بر آنی که مرا پشتی ن

   تـاوندم هسـرآنم که دممن ب
  

  دم از سنگر عشقیپنجه گر رو
   تـدم هسـکن تشاج ـگل نارن

  
  خته در سرب و سرودیشفقی ر
   تـندم هسیای فرآـروی دلت

  
  خون ه دل اکنونم اگر خفته ب

   تـندم هسـردائی خرسـدل ف
  
   من ی هی کبوتر مرو از شانا

    لبخندم هستی هاخـتا بلب ش
  

  ارـون بهـ خ، اگرتانمـدر زمس
      ها که در آوندم هست با چه گل



   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

   در بند ، سحر



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بندی هلودآ وار شبیپشت د
   کوه ی هاز سر شان

  دیرو  می گلی،ريروی خاکستر شبگ
  بر سر دره و دشت 

   دیپو  میسحر روشن ره
  

   کبوتر آرام،بال در بال سحر بسته
  چرخد  می کهنروی با روی

  ند بر باميمی نش



   
  شعرشم یدر دلم باز شکفته گل ابر

  خته روی لب من یآتش رنگ فرو ر
   دستان سحر،سوی پنجره آن

  شم نور یخته ابریاز لب بام فرو ر
   بندی هريوار تیپرت کرده گل تابانی از پنجره بر د

  می رسد بانگ خروس
  می زند آبی بر آتش تند تب من 

  ند گذشت ن خطرميخواب خون
   سر آمد شب من به
  

  آفتاب آمده است 
  واریطور که روی د و همان

  روی خون دل من 
   رنگ شادی زده است

  
   بند از گل شعری هشده خان پر
  خته در هر سلول ی شعر فرو ری هشاخ

  ها از لب پنجره
   بندی هگردم در گوش  میس کهب
  خوانم از هر گل جا  میس کهب
   
  اندخو  میدر من رودی ی...آ

  د بنیيبام  خته از پنجرهی آوهشاخ



  لرزاند  میبرگ
   نوری هوار گل تازیروی د
   راند  میگسترد و  میبرگ

   من ی ه؟ در دل گلخاندر دل بند کجا
  خفته آهوئی بر دامانم 

  آن کبوتر که به بام آمده بود
  بال در بال سحر

    منی هاز لب بام فرود آمده بر شان
  

  مانم یناگهان باز به جا م
  کیر آوار صدائی نزدیز
  بندد دست   می،د دریگشا یم

   -چشمان سحر  - روی چشمانم
   کیچشمبندی تار

  
  مانم یای م لحظه
  لود آ روم خون می

    خوانم  میقان را در قعر جگرين رفيشعر خون
   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 غزل برای دالوران

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  برای برادرانم، سهند و ساوالن

 
   ،کوهی
  ده دميستاده کنار سپیکه ا  

   ای بر کاکلت هنوز نشسته ستاره
  ،رودی
  تپی   میکه در هوای سحرگاه  

  ای  واره نهي چو آئ،وسته و شکستهيپ
   مهربان ،چون رود

  بائی يمانند کوهسار شک
  بائیی ز،بائی ای دالوریز



   
  ها ز واژهيوقتی پرندگان سبکخ

  کنند  می زبان تو پروازی هاز شاخ
   غوغای شور و نور،تیها  خندهوقتی که

  ن تنگنای سردی ای هدر قلب شبگرفت
  بندد  مین کمان همهمهيرنگ

   پاک تو های و چشم
  های مهر  ن چشمهیا    

  خندد  میبا شوق کودکانه
  در قلب من 
  ،دست سحر

  زمان را   
  کند  میداريب    

  ائی ی صخره و در،صبح و ستاره
   بائیی ز،ای دالور بائییز
  

  اما 
  ن کوهانیباتریز

  کوهان سنگرند
  ز يانگ های خاطره ورود

   شناورند،ایآوازه خوان بجانب در
  تو کوهسار مردان 

  انسانکوه     
  تو رود بار توفان 



   انسانرود    
  عت و انساني طبی هاسطور

  ائیي شگفت دو دنی هزيآم
   بائییز ای دالور بائییز
  

  ک روزیای ست که  نامت پرنده
  ته خی خون ری هان سوختياز آش
  کند  میپرواز
  های تابناک کشد به سوی افق پر می

  جنگل  کشد به  میپر
  دشت  کشد به  میپر    
  ال صبحی گسسته یی هشان هکشد ب  میپر

  سم آتشگون صبحی شکسته با
  در حلق شب 
   هرای بازگشت

  
  خواند  میای ست که نامت پرنده
  راند  میای ست که نامت پرنده

  در بامداد گلگون
  واژگونجا که  آن    
  ای شکسته با نعره
  خونروی افتاده     
  ب تپه يدر ش
  ناک شبر دوی هجمجم    



   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 غزل رفيق   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  به رفيق راهم، حمزه فراهتی 

  
  
  
  

   
  ن سوگواران صمدیسوگوارتر هب  
   اولدوزی ق سادهيرف 
  که دل به موج سپرد 

  رد گلخون خلق را از روديمگر بگ
  ارس اد ماند و چنگی فری ه کرانو بر



   برآمد از دل گرداب و ارغوان را برد 
  

  
   ام  آتش جاودانه،ام حر شبانهس ای

  ام  ای گل سرخ خانه
  شور من و شرار من       
   ماندگار منی هزخم      
  

   سحری هچشم تو خند
  دست تو سنگری مرا

  در شب سرد کارگر      
  ام  ای ز سحر نشانه

  ستاره بار من  ِلين    
    ماندگار منی هزخم    
  

  ام  یام، نبض بلند و پست یای تب تند هست
  ام  یستبه چه به شعلگر ،ام یگرچه به خون شکست
  ،با تو و بی تو من توام

  ، هر دوامچنگی و چنگ
   ام تاب و تب کرانه

  موج کران گذار من      
    ماندگار منی هزخم      
  
  وهر جاودانه شدلی زنگدار تو، جيس



  کرانه شدي بی هجذب، وخشم هراسبار ت
  ام  ای غم جاودانه

  ام هکرانيشادی ب
  ، قرار مننشورش م      
    ماندگار منی هزخم      

  شود  میشب آفتاب، ات با تب و خون خنده
  شود   می، آبدتپ  می،خیبرف بام   هدّر

   شود  می، رود شرابونمی تپد آبرنگ خ
  ام  ای غزل روانه
  ام  ای تپش ترانه

   من روزگاری هنغم      
    ماندگار منی هزخم      
  

  ، تا همه باغ خون شومزنم  میبا تو براه
  شوم  واژگونی ه واژگون شوی، اللی هالل

  ای گل سرخ سازمان
  چشمه و آبشار من      

  دره و کوهسار من ،نالله و رود بار م
  غلغل ارغوان توئی

  آتش نغمه خوان توئی       
  ان خونيبلبل آش

  در شب خونچکان توئی      
  منمی ...آ

  خونگل واژگون توئی 



  ی منم...آو
  پرپر تند خون توئی

   اشکبار منی هخند
  قرار من  یهق هق ب

  ام ه زمانی هحادث
  بهار منبرق خزان      
   ماندگار من ی هزخم      



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    غزل شکنجه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سوزم  میاگر چه درتب تند شکنجه
   افروزم  میدهايخته خورشیزخون ر

  
  کرم از آذرخش خونالوديشکست پ

   های جانسوزم در گلماقد تنيدم
  

  ، که چراها انهیاز تازام  دهيبه خون تپ
   د نوزمیز  مینهنگ شعر به خوناب

  



  ، کنار آتش زخمنينشسته در شب خون
   آموزم  میتپش زندگی، ز برگ خون

  
  کشم برلب  می خاموشی ههزار شعل
   اندوزم  می خون در جگری ههزار نعر

  
  در بندام  ن آهوانهيبه چشم خسته مب

   وزميخوابگاه پل، نگربه خشم خفته 
  

  سر شبانه مرا هچنان هوای سحر زد ب
   روزم، خت روی سریکه شاخه شاخه فرو ر

  
  دان صبح خواهد ُرستيچو آفتاب به م

 ن و چشم خونتوزمي لب خونی هحماس
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  
  

     ساز پنهان–ن نغمه یا



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   سرخ شهادت است ی هبائی تو بوسیز

  دميتو شهمن از شهادت 
  باتر از نگاهتیز

  گذرند  میهای عشق که در ابر و باد گلبرگ
  دميآواز باغ گل نشن

   دمیپرواز شور و نور ند



  
  ،ای خواهر

  ای برادر  
  ای موج    
  ای عبور      

   ای جنگل غرور
   زمان ی ههنگام
   دانش صبور ای

  شور ی هدار بس حماسی دی هکه در کران
  ایمرا چو در

  لرزانی می      
  و مثل آتش پنهان

  ز سوگوار جنگل جانم رايپائ
  می سوزانی      

  ميدائيو روی دامن ش
  از آتش عشق      
  ق سوزان یائی از شقایدر

  انییرو می      
  ای دانشور صبور

  دانی یتوم      
  ن گوزن فالتمیزخمی تر
  هائی از خون با شاخ

  در کوهسار عشق
  شفشانمآت



  آتش    
  آتشفشان درد      

  اما نشسته سرد
  سخت و مشوشم

   گفتنی ههای بست بر قله
  سکوت برف      

  در ژرفنای دور نهفتن
  غوغای آتشم      

  ورم خاموشوار و شعله
   در کنار عشق      

  
  ن دهان بستهیا با

  اما    
  فردا

  روی بهار گلگون
  آتشفشان خون
  آتشفشان خونم

  ون خهای توفنده از تالطم گلواژه
  زد از دهانم توفان آبشاریمی ر
  ای واژگونیدر
   ای واژگونمیدر
  

  نه 
  ا راینه جنبش دريسرب و س



  ارای آن ندارد ی
   آرامش آورد هب  

  هر چند روی موج بکوبد
   جنونی هنيوز س
   امواجی ه جهندی هنياز س

  آورد خونآتش
  هر چند روی موج بکوبد
  بهر چند بر فراز کبودا

  ساز پنهان ن نغمهیا
  ل موجتابين نیا      

  خوان را قلب هزار موج غزل
  اشوبديباد و بروت مرگ ب

  ایدر
  شهيهم  
  استیدر    
  شمار  بیهای اه تپشای کارگیدر
  صدای عشق ا،یدر
  صدای زخم ا،یدر
  صدای ممکن ا،یدر
  صدای مردم ا،یدر

  ا،یدر      
  صدای حبس        
  گریصدای د ا،یدر

   ا دهان خونیدر      



  دهان سرخ شهادت، ایدر
  صدای مادر ا،یدر

  گون های اللیدر        
  ا صداست یدر
  ا یدر

  .فرداست  با رهائی امروز
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  حربا
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پنداشتم
  ست سر بلند کوهی

  وز ابرهای آرام
  ده بر چکادش دستاری از غروريچيپ

  و آفتاب عشق
   دورهای از پهنه

   نورهای اش افشانه ته ز شانهخیآو



  نهاهای باد شب و شاخه
  ها  سرخ ستارهی هسرشار از شکوف
   ورندخ  میاش تاب زده در آسمان شب

  
  پنداشتم 
   ر استيش

  ال آفتابی یبا 
  ودر کنام عشق

  ر است يدل    
  ای  ا کوهوارهی

    ر استيکه بزنج    
  

  م آمدم از دور دست دشت يمثل نس
  مثل کبوتری 

  های خسته لبا با
  ادگار خون شکسته یو 
  ه خنجر منقارخته بیآو
   ئی از تغزل سرخ ستارگانایدر
  

  کوه نشستم پاْی بند در 
  ارغوان شکفت ام  زده ی شبها از بال
  ورم را   شعلههای تا نغمه

   آتش آاللههای چون برگ
  ستمکدر سنگ سنگ کوه ش



   وندي پی ه ترانی هو تشن
   خردیی هچشم انتظار چشم

   دل با سرود دامنه بستم
  

  و کوه
  سنگ  های با واژه

  !دار ولی از رنگ با و رنگیز
  پنهان و آشکار

   کبوتربا رامش
  مار -ریاما حر      

  گفت  می دور سخنهای از چشمه
  شیها و چشم صخره

  وار و سرد ديخوش      
  ديسنج  میبائی سرود کبوتر رایز

  در چشم کوه کبوتر
  ک تکه صبح بودی

  صبحی نشسته تشنه در آغوش سرد کوه
  بود گرچه قلبش سنگی –و کوه 

  سنگی شکسته از تب تنهائی
  ن و رنگ بازيرنگ
  -رنگ سازين

    تفکرهای حربای کوه
  لی و اخرائیيد و نيسبز و سپ

   صد کاسه چشم داشت و



   دید می      
  

  ر بادیده زيخوش، کوه ز کف برآمده
  د با تمام درشتییمی د
  آن کبوتر شيدر پ

   سحری هآن تک      
  ُخرد،  شنی هُخرد است مثل دان

    ُخردُخرِد        
  ش چشم کبوتريو باد پ
    کف را بردی هد و کوهواريتوف
  
  اخگری و

  خته در بادیدر قلب کوه ر
  ای آراست  ستارهی هدنبال

   اشک کبوترهای و دانه
   خاموش آهوانی هی گرهای چون جرعه

  خت یفرو رپرده پرده د و يجوش
   شکسته نجوائیی هجوبار
  : کبوتر برخاستی نهياز س

  پنهانن جرقه یکاش ایا
  را را کند تويرد و گيات بگ در هستی

  ن شکستگییعشق و خرد بتابد بر ا
  با کند تو رایز

   نابجایهدر ژرفنای قلب تو ای کو



  -ادگار عشقین یا-ن جرقه یمگذار ا
  در بادهای رنگ روان تو گم شود

   آتشی هن شکوفیبگذار ا
  تش زند به سنگ و شکوفا کند تو راآ
  

  ر ينه ش
  ريشه شبگير بيش  
  روباه
  نه کوه
  ر يکوه بسته به زنج  

  شنکاه بود
   تفکرهای حربای کوه

   ب آفتابدر آفتا
  در ماه
  ماه بود  

  
  منقارخته به خنجر یآو
  ائی از تغزل خون ستارگانیدر

  دلخسته تر
  در خون شکسته تر

  آزمون تلخ نی حسرت اهای از پهنه
  سوی هزار کوه

  کبوتر 
  خواند  میها را ای چشمهیرو



  کوهسوی هزار 
  کوه هزار مرد

   هزار دردمرد
  وارشان  سنگی خاموشهای نهيکه س

   ها تپد از قلب الله  میدر پای چشمه
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   سرچشمه
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نه در هوای دانه
  نه در هوای آب    

  با بال من هوای پرآرائی
  دنيبا بال من هوای ره

  با بال من هوای رهائی ست 
   هاست خون تمام پرندهکه ، با بال من

  



  گل در سکوت گلدان
   متروکهای در گوشه

  رديم می
   ماندابی ه گرفتی هنيآئ
   سردهای هی واگوی هنهد به لرز  میدل

  ش غبار زمانیدر پو
   زنگار مرگ

  رديمی گ
  

  آواز عشق را، حتی پرنده در قفس
  برد  میادیاز 

   زمانی ،لهيدر باغ سرد م
  می خواند
   سردهای بر شاخه

  زند  میقارمن
  تن بر جدار آهن

  می کوبد
  ...آنگاه 
  وس یه از تکاپوی مأدلخست

   دنجهای در گوشه
  می ماند
  ندينش  میخاموش

  ديدر خلوت گرفته زخاکستر ام
  ردیپذ  میو رنگ



  
  شود آوازش  میجوبار سرد

   سرمای همی پژمرد به زخم
   پروازشی هبال و پر شکست

  کری که اکنونيبا پ
  به هر پرش نشسته

  های خون روانهپ
  

  اما من
   فرمندی هن شکستیا    

  در قصر سرد جادو
  کار جادوی کهنه    

  کز هر پرش بپاست
  سدهای تو به تو

  واریوار پشت دید
  گذرم  میچون رودخانه

  ر و مستموجدا    
  شکنم  میچون رودخانه

  اشک روی اشک    
  لبخند روی لبخند

  ای مردمانیکاکل فشانده بر سر در
   .به بندام  سرچشمه

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   در بند پهلوی



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در بند پهلوی
  افتاده مرد خسته و خونالود

  شیده از کف پايآتش دم
   زخمهای تراود در برگ  میآرام

   آتش های چون قطره
  شیها  رگی هخون از جدار تفت

  مي سهای شالق



  روی مدار خون
  ار گشته است و نگشته ست يبس

  شیرا، گریروی مدار د
  زدیر  میدرخشد و  میچون چشمه

   شکسته ی هبر چهر
  - مهتاب ماه دی-
   شیباي شکهای هیماب گريس

  ادیلب بسته روی آتش فر
   گلزخمی هدر آتش شکفت

  می سوزد
  ش یدر کنج تنگنا
  بی قرار است چون شعله

   
  اما، در آسمان پنجره

  مردمک سرخ انتقام، ماه تمام
  ب ابري مههای در چشمخانه

   استدار يب
  
  ده سرخ و سوخته در تنگنای بنديتاب

  بر شاخ نسترن
  ماه شکسته را

   نديمی ب
   گلگشتی هدر خلوت شبان

  ادگاريخون ب،  زخم گلهای شاخهاز 



  نديمی چ
  تا مرد وارهد مگر از درد

   شکستهی هچون شاخ
   واری دی هنينهد به س  میسر
  :ندينش می، آرام

  جا نیاام  تنها نه من شکسته
  ان خونيجا م نیاام  ن نشستهتنها نه م
  ن دشتیها شکسته در ا چه شاخه
  ن باغیها شکفته در ا چه زخم

   ار استيجا بهار سوخته بس نیا
  

  ها گلزخم
  سوزند  می آتشهای با قطره

  سوزتر پر
  افروزند  می خوابهای و شعله

  :تر و خونفروزتر رهيدر چشم مرد چ
  چه دور، ام در خانه
  شب همي ن پنجره مهتابهای شهياز ش

   اندوهی هافشانده گرد سوخت
  ست مادرم جا در اشک و دود نشسته آن
  پدر، جا گرفته زانوی غم در بغل آن

  سي خهای با گونه، ختهی رهای با ژاله
  برادرم، ده روی مشق شبانهيخواب
   "سحر "ی هنيبر س



  سوی همسرميخته گیوار ر آشفته
   الالئیی هخته ترانيآم

   اوهای هیبا گر
  ده تا سحر اعداميمادر رس
   اوهای های  شکند  میاريبی اخت

  اما پدر هنوز
  ده روی زانوی اندوهيتاب

     خفته گرانبار استهای هیاز گر
  

  آرام ، مادرمی  ...آرام آ
  دیده برآيبگذار تا سپ
  ده ببندنديبگذار تا سپ

  ريپشت مرا به ت
  " تشآ" دیبگذار تا برآ
  ک ي شلی هبگذار تا ستار

  ذرد از کهکشان خونوار بگ وانهید
  ور شود خون شعله

  بگذار باغ خون
  رباران يبر خاک ت
  پرپر شود
  " ريت" بگذار بذر

  د در آفتاب خون یچون جنگلی برو
  گر شودد ایفر
  ماند ن بذرها به خاک نمییا



  شکفد چون برق  میاز قلب خاک
  گذرد چون رعد  میروی فالت

   خون است و ماندگار است
  

   خوابهای خونشعله
  زدیآو  می مردهای پلکدر 
  واریرهاند از تن د  میتن

  بر سوز التهاب 
  می خوابد

  ای صبحیرؤ
  ریزد میدر خواب و خونش آتش 

  
  شب خونخوار، بيشب مه، و شب
   بال غضب بسته با کمر،وارجالد

  ن خونيآرنج بسته با گره آست
  ها نهدر چشمخاریخته خون جای چشم 

  نی اوی هدر قلع
   حصاری هدر قلع
  ب خوفناک قزل قلعهدر نق
   کشتاری هتي کمی هدر قلع

  کی تاری هخم گشته روی حفر
   ن در کار استيبا دست و بال خون

  
  شیایده مرد با تب رؤيخواب



  خلدش در خون  میهر لحظه خار
  از گلشن گزند

  و ماه سرخ 
   . بندی ده پشت پنجرهيتاب
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  کاوانن يزم، شانه با فلز تاوان شانه به
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رديگ  مینی شخميوقتی زم
  روی خاک دستی به

  کودک و باران، د و کومهيبا قلبی از خورش
  افشاند  میگندم
  تابد  میا آهنی چون کورهی

  در قلب رگبار صدا و پتک
  ق کاریدر حر از گردش بی تاب بازو

  ناکـمـ غی هش در نغما ان کلبهيبافد م  میورـا تی
  اديزن ص، گهواره



  راند  میاد بر امواجيص
  در اعماق  جا که تورش مانده آن
  قشیبا قا

   - ای در موج گهواره-
   ماند می

  با هوائی دور، ودر هوای بامدادی
  خواند  میديدر انتظار ص

  با کار، خون مردان و زنان، تپد در کارخانه  میای
  آور پاتخت ميبر محور ب
  ،ورياز نور و ن، رد به کار زندگیيگ  میو شکل

  آهن و فوالد
  و خون و اندوه و صدا و دست 

  درد است 
  امان در باد دودی بی  
  هن سرسخت غوالی هروی گرد      

  
   بندد  میخوشه، دهد خون  میدر هر کجا گل

   :گرگونیبرای روز د
  گریکند با مرد د  میان دشت نجوايمردی م

  اش بر دوش کوله          
   کاریی هبرای لحظ، اریی

  قرمز ی هاز چارراه بست
   اوراق توفانی هبا بست
   رود خاموش می    



  واریهائی پشت هر د در خانه
  شیدل تشو،  دلهای با ضربه

  هول آدمخواراز 
  شي تفتی هتق نيد طناو هزاران پنجه در خونخانه اندازکز 

  
   ا نونهالی بسته با در گوشی، زنی، مردی

  چند يپ  میا در سحرگاهان کهی
  هائی نرسلوفر شوم ين

  هائی  جنگل شورای تنهای بر تکه
  دـوش را صـرمز خامـ قایـه د نعرهیاـگش یـ مو

   خوندهان از پوست
  ال يزند دل در دهان آتش س  میغل

   بندد وطن از دوست  میگلدسته
  
  سوگواران، بتيتابند بر خاک مص  میجا که بی پروانه آن

   -دارانيخانواران شه-      
  ر نگاه سرد جاسوسان و شبداران یز

  ن هق هقیيبا طن، پوشان رهيگرداب تند ت، عزاو ابر 
  زارد  می آشفته

  کوبد  میمی چرخد و بال عزا بر خاک
  بارد  میزجر و ضجه، هیوگوار افتاده در وا وانهید

   روی مزارانی که دارد صد بهار سرخ در آغوش
  

  بازند  میان سورگاهانی کهيحتی م



    عشرتی ه تازهای در پرده
   خونهای  ماهوتی هپهنبا چوبدست استخوان بر 

  ل خونداواني باغ ما را خهای گلسّکه
   
  ا با جهانخواران شب در شام خونالودی

  وار مکار کبوترهای طانيدر بزم ش
   قهاری ه قحبهای طانهيش
  جا که در تاالر  آن

  جهد  میخون، از گردش دندان تاالن بر جگربند ملل
  جار  تا

  
  جائی ، هر زمان، من هستم آری

   خی تاربسته با گاو آهن، رخیو س اورز
  خاک کهنه را، ش خشمير و رو دارم به خیتا ز

  همدوش ورزاوان
  آهن از گندم، دیتا گندم از آهن برو
   خوشه برگ و خرمن روی آهن، چون مته و چان

  چرخم می
  شانه به شانه

  با فلز تاوان    
   ن کاوانيزم        

  
  ها که روی دشت حسرت سوخت همه گل با آن

  ختی ارغوان آوهای افشانه، ار زمانویو روی د



   صبحی اگر در باغ برف آلود خواهد ُرست
  بارد  مید سردي دم سپباغی کز آن هر

  ده بر جوشان آتشگون فروبندیید گر -
   ُگلهای تاالب

  ُگل ُگل شکفته در کنار راه
  "سومار" تفته تا "بادیتا"از 

  "زابل" تا "نوسور"از جنگل 
  -کارد می ،سرخ تند، د سرديکه بر سپ

  صبحی همان در دور دستان
  کین نزديا همی      
  مانی از ادیرو می
  از انساند یرو می
  ادیاز فرد یرو می
  از گندمد یرو می
  از فوالد د یرو می
  از پشت تالش شانه و بازود یرو می
  از گلمشتد یرو می
  از ماشهد یرو می
  از زنداند یرو می
   وارهای سرد تو در تویاز دد یرو می

  
  ،  پنبههای از گلشانهد یور می

   دودناک مسهای از سرچشمه
   چایهای وهیاز ر، از نوچ برنجد یرو می



  از آوندهای فندق و بادامد یرو می
  ای سبز نخلیاز درد یرو می
  روزه و ماهیياز فد یرو می
    روشنی هک جنوب تفتی تارهای از اعماق آتشد یرو می

   ان خون خامیشر
  
  از موج شمال سبزد یرو می

  "آوان" ی هنياز آئ      
  از اوج جنوب سرخد یرو می

   "آالوان"ای یاز در      
   رودهای از برگ، شکرياز گلبندهای ند یرو می
  ر پوست یاز حر، چبلنداز سنگ پد یرو می
  شم یای ابریاز درد یرو می
   گالیی هپشت، از چشمان چانچود یرو می
  از شاخ درشت دام، از دال سترگ کوهید یرو می
  ،پود خون از تار نگاه ود یرو می

   از مشرق قالی      
  
  از گل د یرو می

  زعفران    
   تونیز      
  از امروزد یرو می
   خونهای از تاالبد یرو می

   



  الوندخم اخم دماوند از از د یرو می
  از شادید یرو می
  از لبخندد یرو می
   ن آزادیيشانی خونياز پد یرو می

  
  آلود  ارغوانهای در راه
  چان دهان و چشميفان پاز تود یرو می
   خشمهای زابياز خد یرو می
    تاوانی ه تالش تازهای چ و خميدر پ

  
  ن کاویيزم، بر خاک بی سامان

  افشاند  می حسرتی هخوندان
  خواند  مین زنی غمناکي چوبی هدر کلب
  ای دری هخست دل
  قش،یبا قا

  ،ای در موج گهواره    
   می ماند          
  ،و دود
  ،دود بی امان  
   راند  میاددر ب      
   گلگونی هدر هال

  جهاند خون  میآهن از آهن
   تندکارهای افروزد ز آتش  میو چهره و بازو

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   چهار حرف
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  م چهار حرف است يدان یم

  م یک ازبریک یش را یها حرف
  ميسینو  میآن را

  ميسینو  میروی کاغذ
  روی هوا
  واریورودی د

   
   استچهار حرف

  نه چون سالی با چهار فصل
  بائیی زی هغول خست



  :ک فصلیبا     
  ز خونيپائ
  ز لبخنديپائ

  ای آتش است یبائی که خود دری زی هغول خست
   زمانی ه هفت ماههای وما بچه

   میسوز  میای پرومتهیهوده در آتش رؤيب
  

  ميزن  میش حرفا در باره
  ميسینو میاش  در باره

  تومارهائی سرخ
  نه با خونتومارهائی 

  تومارهائی با سرخاب
  ميزن  مینهيسنگش را به س

  میيگو  میدشياز خورش
  اش امدهيدهای نياز خورش

  از دست بزرگش،
   کوچکشی هو از خان

   
  از کودکان 

  میيگو  میاز کودکانش  
   حسرت جامه و برنجهای گل
  ای بازی و باغی رؤهای گل
   مزرعه های گل

   کارخانههای گل  



   مدرسههای گل
  ی دربدرهای لگ    
   آفتابگردان فرداهای گل

  اف سختیيگل هائی که روی ال
  -برند مینهائی که جز با گرسنگی و شالق  ساقه -

  داریبسته و پا شکسته
  ریگردآلود وفصل ناپذ

  کشند  میدر هوای تلخ قد
  هوائی که با طعم خون و دود

  بندد  میهیروی زبان ال
  گردد  میها هیدر ر

  انه يودم کرده و مخف
  ترس خورده و ملتهب

  تاریکای  چون پروانه
  شرجی زده و سوختهای  پروانه

  شود  میها رها روی لب
  افتد  میتیها ش قدميو مرده و خاموش پ

  ميگوئ  میاز هوای تلخ
  ميزن  میسهاهای خود را ليیخروس قندی رؤ و
   

  ميزن  میحرف
  شي خستگی و بستگهای از شب

  شود و  میدارياز سحرگاهان که ب
  می رود          



   کند روزهای از ساعت
   چربهای نياز آست

   سوختههای و عضله
  از خفقان

  از اعتصاب    
  از شب

  از شبنامه  
  از برق و

  ازياز پ  
  گاهی، و تنها
  از لبخندی    

  مرنگيای ن هیکه چون سا
  گذرد  میموش لبانشابر چخماق خ
  ميو نمی خواه
   ميم آتش پنهانش را باور کنينمی خواه

  
  ميزن  میحرف

  ميزن  میحرف، از چهار حرف
  شوند  میای لهيمان پیها حرف
   م شديخواه "او" ی هم پروانیيمی گو

  م سوختيو در آتش اندوهش خواه
   میبر  میرمی کوچک شباهتشتر به کيو ب

  
  ميزن  میحرف



  ميزن  میحرف،  حرفهای خشه با
  زنيم و همچنان که حرف می

  میبر  میادیرا از " او"
  میبر  میادیکودک را از 
  میبر  میادیدرخت را از 

  میبر  میادینگاه و بوسه و لبخند را از 
  شوند  می صداهای  خشه،ها و کلمه
   ستندياء ني اشهای نهیگر آیکه د

  
  ميزن  میحرف
  ميزن  میحرف
  ميزن  میحرف

  ميزن  میبائی حرفی زی هاز غول خست
  میا ش برگرفتهیها که چشم از آتش

  ميدان یو تنها م
   استچهار حرف     

  
  میبا عشق نان و عشق گل آغاز کرد
  با عشق سهم همگانی آب و درخت

  سهم مدرسه
   چوبیهای مکتيسهم ن    

  سهم دانه
  و سهم خاک    

  سهم کارخانه



  و سهم کار    
  ها و معدنها و رودها  سهم جنگل
  ان آزادی یسهم بی پا

  آزادی      
  آزادی        

  سهم شادی
  و سهم فردا

   
  ميزن  میحرف
  ميزن  میحرف، رف حهای با خشه
  ميزن  میادیها فر در خانه
  ميزن  میادی نامطمئن فرهای در خلوت
  ميزن  میادیها فر روی مبل

  کنار کولرها
  ميزن  میادیها فر ن کوره پزخانهيادگار خونیبا 

  ميزن  میادیتکه تکه و بی حزب فر
  ميزن  میادیم و فريمی شکن
  میزیر  میم ويکن  می تلخ را قرقرههای تجربه

  ميکن  میتازه، ريمان را با فنجانی شیلوگ
  زخم خود

  میبند  میزخم خود را
  و روی خون کاروانسرای سنگی

  مينوش  میم و عرقیجو  میلهيف
  مينيچقدر غمگ، قيه رف...آ-     



  ندينش  میمان چه کند و آرام در گوشتیها دندان
   -لغزد  میو الکل چه غمناک در گلو     

  میجو  میلهيف
  میجو  میزخم
  میجو  مینيدبودهای خونای

  میجو  می کارهای نهي گرسنه و پهای معده
  میجو  میحرف
  میجو  میحرف

  وتنها با چند گلبرگ
  باریک جویای از  و تکه
  ای ناشناخته ندهیای از آ و پاره

  -شناسد  میرود  می"او"که با  آن -     
  :قرار شب یزندگان بيعت ستيکه از طب

  متوازن خرد و عشق های دامنه -    
  - زگان آتشزنه و گلبرگيآم       
  میا وام گرفته            
  میدار میسوی نان و فردا بر هقدمی ب
   برزخیهای ن فاصلهیو در ا

  ميکن  میوار شب را قسمت وانهید
   ميکن  میشب را قسمت

  
  ميزن  میحرف

  رود  می"او" که با و تنها آن
   می شناسد      



   سازمان فردایسالم ا
  سالم ای سازمان عشق

  هنیي ای گسترش مسالم
  سالم ای سازمان کارخانه

  شتای سازمان ک      
  "او" سالم ای سازمان

   مردم ی هکه از صدای شکست
  از قلب عاشقان سرخ عدالت 

   آتش ارانیهای از گلبن
  ن تابستاني خونهای از نعره

   ارتشی هانی شاخياز دهان گل طغ
  از دهان خون و دفاعش

   اوراق آتش ی هان حماسياز م
  ابانی شهادتي خهای ان شعلهياز م
   خون پراکندههای رهیو جز
  ديسر خواهی کش      

  نده یسالم ای غول آ
   سالم    

  
  بای زی هو غول خست
  در آتش زمان

  دیآ  میو می رود
  رود  میو دیمی آ

  ش انباشته استیها با توفانی که در مشت



  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  رودخانه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ش یبه راه خورودخانه کاکل افکنده 
  راند  میشيپ

  لیيخورد س می
  خرد پرخاش می

  ن دشوارين چنیتا به راهی ا
  موج موجش را ز دست سنگ 

  رهاند می
  زيش باد چنگ افکنده در پائیدر دو سو

  افشاند  میکهکشان سوگوار برگ در راهش
  ن دلسردی و سختیيبا چن

  ،کوبد  میرودخانه سر به سنگ و صخره



  خواند  میشیراه خو هسرودش را ب
  استیق آبی دريا او را قراری با عميگوئ
  کشد از قله امواج ین سر مين چنیکا

  ماند یره ميدر دور دستان خای  لحظه
  شیها که خنده زد آنیر  میو فرو
  موج روی موج        

  داستي روشنش پهای از روان خنده
  داند  میراه خود را رود

  قطار چشم، بارد  میقطره
  نشاند  میشیال موج هاروی ی

  رود سرسختی
   تواند می، ا شکستنیا دلی را با لب دری دری هبوس

  
  من نشسته در کنار رود

  روی سنگ      
  چرخند  میهای سوخته با باد م برگیش رويپ

  کار من
   -ه دارمیواگو-     
  خسته و دلتنگ        

  رود را ماند
  در کنارم رود

  کوبد سرودش را  میسر به سنگ و صخره
 .ندخوا  میشیراه خو ه ب



  


