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▼ 
 

 با ِچل چكاوِك مست 
 آهنِگ شهر را آشفته بود

.ترانه باران
برهنه در باران ايستاده
ُمشِك ابريشِم تاج را

.به تاراِج باد و آب سپرده ُبدی
گرفت  ملكه عريانيت را پرمی

.قفِس باران
موها چاالك، ِرنِگ قلم

تسخيرميكرد
.افقِر َرنگ ر
آراستت آبدست می

.صورتگِر باران
آميزة چرك و دوده و خاك

بر تِن آوچِك نحيفت 
.ُشريد می

برهنه جلو آپر
داشته مادر وا

شويدتان مگر
.دستاِن باران

 
89بهار 

 
 
 
 
 
▼ 

 
سقايی مست
:خراميد در آوچه می

. . .آب 
 

 89تابستان   
 
 
 
 
 
▼ 

وربه سعيد سلطانپ                        
 
 
 

بادهای خاآستر
پيكرت را به اوقيانوِس افق بردند

.گاه خورشيد حجله
و عجوزة پيِر شب هنوز

های روز را از ذرِت زمان  زردانه
آشد می به نيش

.آند می به چاِه سكوت ُتف و 
 

طنيِن ياِد خونينت 
پيچند  می آه بادها به خود



.ست نويِد سعيِد فرداها
 

89تابستان 
 
 
 
 
 
▼ 

 
 باورنخواهدآرد كسهيچ

 باورنخواهدآرد       هيچكس
 شكست اماِن يأس چگونه شكيب در هجوم بی

وقتی به هر چهارراِه شهِر سروها
.بريدند جوانی را لبه جوی سرمی

 
 باور نخواهد آرد و هيچكس

 آشيد  را به آتش های ياس آه بوی خون بوته
آردند ها را قی و قارياِن مست قرآن

شدة دختران بود  اعضای ُمثلهو شيرينی آن
.شد می آه بر ترازوها تلنبار

 باورنخواهدآرد هيچكس
چگونه خواب از آرانه چشم برخواسته

آوبند درپی می آلود پی تنها آابوسهای آف
ای قديم است مستی افسانه

زاری  وگوشه لبها در عمِق شياِر بی
.وضوح پيداست جسِد لبخند به

  هچكس
دارد بياد ن و هيچكس
ها  سرِخ سوخته در سينه آين سينه
اميد است

.اميد
 

89پاييز 
 
 
 
 
 
▼ 

 
شاخساراِن سپيدار

آويزة وسوسه ارغوانی شب
رها، در آغوِش نسيم 

.شوند تسليم می
آنسوترك

خفته بر شانه جنگل 
درياچه

.خواِب ماه را پلك ميزند
و من 

 را  آاروانسرای متروِك پريشانی خويش
آنم می اد دورهدر زوزهای ب

. . .آغازد  آه با آابوِس تازيانه بر پشِت جوانم می
 

89پاييز 
 



 
   
 
 
▼ 

 
 سيارة نزديك 
گی خورشيد بر مداِر گرفته

  ای آه خاآش سياره
پيكر هنوز از قدِم تمساحهای غول

لرزد می
 را خفاشهای عظيم  و هوايش

در هر پرواِز شبانه 
انبارند از دهشِت مرگ می

ای آه تناوِب سيالبهای داِغ خون سياره
در محوری آهن 

.دهد تاريِخ آن را تشكيل می
ای بر قلِب زمين  سياره

سيارة ابدی شب
شِب سياِه ديوارها

ديوارهای پوشيده از قفس
های جيغ  آه تنها اره قفس
گذرند  را می هايش ميله

آنده خيِز پا سرخهای سينه نه سينه
آشيده  نه چكاوآهای چشم

شماِر پرستو ر نه صفوِف بیو
نقص درسكوتی بی

.اند  به نظاره پوسيدن بالهای خود را بر آف قفس
 

رنگ دارد   فغان گاه زنگی بی
قلبی لخت 

:تپد مياِن منقارهای آنده می
.زباِن چيدة قناری

آرده را  آبوتراِن ِآز
.اند نامه بر بال ِآزداده

در آونگی ابدی 
:شمرد ا میهای خون ر چكه ثانيه چك

.دستان گاِه بريدة هزار گلو
  قفس

. بر سياهه ديوارها وتنها قفس
 

سيارة نزديك 
فرمان صادر شد 
وحشراِت دوزخ

به قفسها هجوم بردند
درة عفونت 

رسيد ساعِت صفر فرامی
و تنها چاره 

.انفجاِر مرواريد بود
 

سالگرِد آخرين سالخی بزرِگ خمينی  
89تابستاِن  
 
 
 
 



 
▼ 

 
بامداد. به ا

. . .جنايت را چون مذهِب حق موعظه فرمايد . . . 
                                               

 
چاوشی دلنشيِن غوآان 
ريخت هنوز به هوا حباب می

آه ديگربار
شب تاريكی گرفت

و ماند
های دريده  ماند تا جسِد غوآها با حنجره

آبگير را پوشاند
ب غرق شدنيزار در مردا

باِد خنياگر آوچيد
.و پرستوها به مرداب سقوط آردند

 
زاِر دّق  مياِن شوزه

ای شب های ثانيه جسِم هرزة سكوت به ضربه
تسليم شد

و پيامبران به تقديِس آندو
.ساختن فرمودند پيروان را آعبه

جنايت مذهِب حاآم است
.جوند  را زنده زنده می و آافراِن پرشكوهش

ها نشسته  ريهجرِم شب در
 نياِز مسمومی است تنفس

شود می آه بر نيامده قی
دانند ِگزيدگان می تنها لب

.هوايی ست آه ناِم اين قرنطينه ناگفته بی
ديگران در ميدانهای خالء 

آورند آشند وچرك باالمی وار جيغ می ميمون
برند می نزاِع خوردن هجوم رسوالِن گرسنه به

های بيشماِر طالب  دسته
ها  ساطور بدست در سردابه

آنند تمرين رسالت می
شدة آدمی قطعه و آاميونهای اعضای قطعه

.پيوسته بسوی قبرستان در حرآت است
جنايت مذهِب حاآم ست
.و مومناِن بيشمار دارد

 
 89پاييز 

 
 
 
 
 
▼ 

 
 درآمِد باران  بوی خاآی است پيش

نافه ياسی است در دِل آوچه 
 بادبادِك بادبردة آودآی

.بوسه نخستين در دهليِز تاريك
تار است افسانه عشق هنگامه سه

.، اعماِق خون آوای سياوش
 دور          ميهن، رويايی بس



.ای پيوسته در رگها          ميهن، وسوسه
به زنجير پهلوانی نيست  

با چشماِن ميل آشيده، خيره به آسماِن دخمه
ميهن سالخی آخرين است 

.می راباآِرگاِن اعدا
 نيست چهچه قفس

.نعرة نخستيِن نوزاد است در بنِد زنان
َپرَپِر مسلسل نيست ازآبوترخاِن همسايه

ميهن شايد 
شايد آخرين تپشهای اطلسی باشد

.به موسِم چكمه
است  زنده          ميهن آابوسی بس

ای پيوسته دررگها ست           ميهن وسوسه
.         پيوسته در رگها

 
89يز پاي
 
 
 
 
 
▼ 

 
 با ترانه دستهايت

      گردو بِن سترگم
            به ستيِز توفان 

های عشق را                 باردانه
.، تن سپاِر تو                      پيشكش

با عطِر پيكرت
      آبهای غروبم

          آميزة نقره و مس
               آرانه سرمه و سپهر

.            جادة ترا بر سينه مغرور        
وآنگه آه بادبان آشی 
       ای ناخدای جنون

              سماعی چرخانم
.افشاِن مهر                     دست

 
89پاييز 

 
 
 
 
 
▼ 

 
 هزار چشم

بر هزار طبِق تقديم
فحِل سياِه شتر 

.خدا را
هزار پيكِر يك چشم

.سوخت درهزارالی باروها می
!هزار دستان

!          هزارچشِم خموش
. . .                      درده آواز 

!وار آوازيم بخوان باربد



آان خسروام
نای اندر چشم هزار شبديِز بريده

.هزار ُخِم بشكسته اندر رو
!آوازيم بخوان

ام          آان راهی
.                  آويخته هزار رگ

 
89زمستان 

 
 
 
 
 
▼ 

 
رِف سكوت ب

جرِم خال در جنگِل آاج نيست
يا آه پرواِز پژواك 

.بر درياچه يخ
برِف سكوت

گل نيست های آاه عروسی آوچه
.چكه قنديلهای ِرنگ با چك

 
برِف سكوت

آوهستانی نيست با گردوبنان بر سينه
دودآشها به دامان
و گهگاهان، گرم

.پارِس سگی
برِف سكوت
ه های خوِن لخته خفت بر صخره

.پروا زنگاِر آرشمه ميپاشد  چه بی          آفتابش
برِف سكوت

هياهوی ميليونی سگ است
از صفای سنگ
به َمروة سوگ

از َمروة سوگ به صفای سنگ
.در تفِت دراِز خيابان
ايستاده تيرهای برق
رو در چشمهای پياده

.رفته به انباِر برِف سكوت
 

12/1/90
 
 
 
 
 
▼ 

 
جنازة ماه را

شب خانه هر نيمه اِن سالخپاسدار
های خاك و لجن آوچه از درة پس

.برند زدة آهنی می در تابوِت زنگ
برق صِف تيرهای چراغ

.گذرد پاورچين از آنار شب می
 



محاق
يگانه مفهوِم روشِن زمان است

وتابوِت روان 
.شائبه آن شمارشگِر بی

از اوراِق فراموِش ماه
اننش شماِر گورستاِن بی گورهای بی

.هريك ورقی به آف دارد
خوِن ماه چه رنگ است؟

عاِم رنگ  در قتل
.سياه جامه ناگزيِر جهان است

.درخشد خانه می تنها سالخ
خون ماه چه رنگ است؟

 
شب بود
و ماه

در تابوِت حلبی 
.رفت بر دوِش شبداران می

برق تنها قدِم لنِگ تيرهای چراغ
باآورسوی سوگوار

.ه بودآواِز جناز بدرقه بی
 

90ژوئيه 
 
 
 
 
 
▼ 

 به افسانه آواها 
 محمدرضا شجريان

 
 

برگنبِد گيتی نشسته 
سود سر به خورشيد می فرياد

روشنتر از آفتاب
شفافتر ز باران

آشيد  پر می از گلوش
وشاِن واژه ماهی

ابروی هفت رنِگ مهر شد
.زد راه سپهر می

غمان آه درچنِگ درد خميد
و آويرهای برهنه غروب 

  های مخمِل صداش در سايه
به خوی خفتند

.است بغِض باراِن عصرگاهی جهان را گرفته
  اش زمزمه

آاود روز را می اندروِن پيِر خسته اين قوِم تيره
  و از باتالقهای خونهاش

.زند های اشك سرمی ستاره
 

مست و خراب
آشد  از چهارسوها و رواقها پامی
دنشين در ايواِن پروانه و عشق می

شفافتر از فواره 
روشنتر از اطلسی

   لغزد آواش می



.های واژه آيينه
چراِغ ِچل بلورواِر نمك شد

.بر سقِف سيه َخندزد
و در اوج 

شب را به پهنای آذرخش
برد آهسته می

.شِب تندرهای آويخته در خالء
آند سحرواره فرود می

واره چون شميِم شبنم نسيم
گيرد ها می به سينه
  و سپس
جاری

های اسطوره چون رودخانه
بر آرانه

.بيدآاِن شنگرف
 

90تابستان 
 
 
 
 
 
▼ 

 
جامگان سوار سيه

بر توسناِن سرخ 
قطارهای آين بر سينه
اختراِن عشق در دل
آفتراِن نويد بر شانه

توفان از ستيِغ آوه چنان
آز سنگ سنِگ سنگستان 

.غريو برخاست
در باغهای ده اما

.ماليد شم در راه میخرمِن آوِر عقرب چ
 

زهر در سرخی اسب به سياهی نشست
زهر بر جامه سياه به سرخی نشست 

.سنگالخ در باد موييد
 

گريباِن ابر را 
شيهه سرِخ ماه دريد

از هفِت روِد ستاره پريد
همه دشِت زمين را تاخت

.های شب فرو شد و درگردنه
 

!ماِه گريان
!     مادياِن آبستن

دوخت؟       رانت را آه جامه سيه خواهد          سوا
                            

90آوريل 
 
 
 
 
 
▼ 



 
راه 

گذرد از ديوارها می
.باروها و پرچينها
در هر يك دری

.ای ای ، دروازه رخنه
َآنند بر آن چيزيت می

زنند زخميت می
.ُآنند خواريت می
ديواِر آخر 

چيدة قالبهای سكوت
در شفاِف آبی آن
:نويسد آونِگ طناب می

» . . .بيا . . .      «
 

ديواِر آخر 
آشند و خميازه  می پوتينهايی آه چرس

فكنند به خاآت می
مثاِل آيسه شن

.آنند شليكت می
ديوار اغلب 

شود می بر بستِر آخر خم
نگاه از چشمهای پيرت 

آشد درمی
. . .       

. . .           
و باد 

دوزد  مونجوق می نه خويشباد آه بر شلفي
.گزيدن اما آِن توست
                            

19/9/90
 
 
 
 
 
▼ 

 
سكوت 

ترانه شيدايی بود 
و نسيم 

.آشان در پرده حرير پژواك، دامن
آفتاِب سرِخ عصر

.بافت بر سپيدای ديوار نقِش موج می
تنت بر من آرميده

نگاهت به پلكهای رويا آوچيده 
بارد زاِر تنت می ب آه بر نارنجوباز آفتا
و هواش

فكندم          آه مست می
.             فكندم                   مست می

                    
24/5/90 

 
 
 
 



 
▼ 

 برای گيالن
 
 

در خلوِص تاريكی 
توان جست رنگ هم می

های شناوِر خون باشد خاصه اگر مهتاب دانه
وبيداری

.ه صورتپشنگی ناگزير ب
ماه
تی گريزپا تی

تِك اتاقهای شهِر ريخته سربكشد در تك
نشسته را اما های دندان بچه

.لولوهای بولدزر در جيب برده باشند
آفتاِب نورافكنها

در داالِن غباری بدود
آوِب تيرهای آهن، رقصان غليظ از غلياِن پای

.و رخِت شيروانی پهِن خاك باشد
جوهِر تاريكی
رقهای ماتم نيستجز بخاِر بي

آجا پای عنكبوت سوزِش پيِر زمين را اندازه بگيرد
 

ها را  لرزه و پس
اجتماِع ُخرِد خوابگرد

پا برپلكانی بی
دِر شب رفته بشمرد به اتاِق بی

 بلرزد دريا در بستِر خويش
.وجنگل در بهت

در خلوِص تاريكی 
توان ديد ها را هم می آوِچ پنجره

ده در باراِن رويا راشايد نه پنجرة ِآزآر
زيِر نيم تاقی از طرِح يك آوچه

آه باژگونه باران خاِك خيزنده از زمين باشد
حرير بر آغوشهايی آه بسترهای سردند

نقشهای خشكيدة خون
               ماسيدة مو

                       لهيدة گوشت 
ای آه با تاريكی  و رايحه

. خويشاوند دارد سرشتی بس
ها وِچ پنجرهآ

انتهای درة شب نيست 
چين      مارمولكهای خواب

.آنند همی           شب را بر ديوارهای باقی َگز
 

 90زمستان 
  

                          
 
 
 
▼ 

 
 بامداد
ای غنوده در برگ است شهزاده

به نرمترين نوازِش آفتاب



گشايد لبخند می
با غلغلِك ابر
ها ترين آانهغشه آود جهان از غش

.قريِن نيكبختی است
 با خورشيد وداعش

            خون است
                 آسماِن آتش

و چكامه پرستوها
اند آه سوگنامه آغازين را سروده

.نامه واپسين را و ياد
.اند مارهای شب برآمده

 
بامداد

بختی است شهزادة شور
ميان تيرهای تبريزی
.د لبخندگشودهبه نيزة آغازيِن خورشي

 
 90 زمستان 

 
 
 
 
 
▼ 

 
 بهار 

جز تالقی چشمهای تو با درخت نيست
هنگام آه ابرها 

های نوشين چشمه
.اند سقفی نو برجهان آرائيده
همهمه مه مياِن آاجها
رازی را نهفته ميدارد

   گنجی لطيف
      ُدر

لبريز از خاطرة آب
ريِز ماهرويان افسانه  سينه

اِن خواب فوارة چنگي
ريزد هنوز آه می

با حسرِت بانوی رويا
.های حرير در مهِر ناگشای پرده

رازی لطيف
گنجی غريب
         باران

.            ارمغاِن خجسته بامداد
 

 90زمستان 
 
 
 
 
 
▼ 

 
 بی شك آه هر پنجره معصييتی است نابكار
 و جز به باغهای عشرت باز نخواهد شد

ا در آاِم آدمیهای هو شك آه جرعه بی



.جز غلغله چرك نيست
هر مرد زندانی ناپيدای يك تصوير

و زن
آماِن سه تير 

بندد  می آه در جام نقش
.سوخت دوزخ يا دهشت هر دو را خواهد

 
پرواز 

.دارد سموم است آه از سجده بازت می
يابد  ُگل با جنازه تعميم می
 نيست  و رنه صنعتی بيش

شيئی تبيين شده
 ا بافتهه پديده

جهان رنگ شده
قصه سالخی
پيچند فروشها در آاغذ می رويا را دست

دل را واآسيها برق مياندازند
.آشند عشق را در ترازوی ساتن می

آارد شك آه آدمی غير آنتن نمی بی
تواندبود ديده جز ترجماِن ذهن نمی
رفت  توان راه دار نمی جز در چارقهای چراغ

قرآن يا آوآاآوال
.شك گواراترين است سان بیقی قدي

                            
2/1/90   
 
 
 
 
 
▼ 

 
  بر بالهای نرگس

در بستر نگاه غنوده
تا آه منی 

هزار پروانه بوسه
.نوِش شهد تنت به نوش

 
20/2/90

 
 
 
 
 
▼ 

 
 شامگاهان
آه دريا
آشيد به آسمان  شعله می

  ميجستند از آتش
 دويدند بر آب و می
. خورشيد پرياناز تيرة

آه داِس آخته ماه
بر گلوگاهشان لغزيد

ُشره به دريا چكيد خون
.افق يكسر سوخت



نشست دودة شب بر جهان می
آه نعرة گاو به دريا غلتيد

وتا جنگل 
.ناله پريشاِن مرغ پر آشيد

بدند اما آدميان آه با جنايت خوآرده
.به عشا بانگی سجديدند

 
23/4/90

 
 
 
 
 
▼ 

 
ن آالغاِن سكوتجورا بال

در قفِس خشِك شاخسار
بر جادة چناراِن خاآستر

. آش لنگان صِف نعش لنگ
پيرمرد لرزيد
:مرگ خنديد

به روسبيانت همی بخشم« 
».            آز اين ُملك جز جوان برنچينم

.جهان را آالغ جر داد
 

14/5/90
 
 
 
 
 
▼ 

 
رودخانه 

آارواِن پيروزه است 
بخشد ز میدست دره را سب گشاده

.و پارينه را هيبِت ُدر
 

لغزد قويی آه بر آيينه می
جاودانگی تنهايی است

ها را به ساحلی واگذاشته غباِر لحظه
آه دسته خسته عنكبوت
در شراِر بادها و باران 

آاخهای شگرف را 
بر ستونهای خشِك لوخ

.سازند ساخته و باز می
بر شكِم تپه 

قطار
 ماند زنجيرة نخی زورقهايی را

از آاغِذ سياِه مشق
آلودی بر جوی لجن

 را آه مسافراِن ُچرِت خمارش
.ريخت به گوداِل شهر خواهد

 
رودخانگان اما
ست ها         هزاره



             در بستِر اوقيانوس
.شوند                      سيراب می

 
13/8/90

 
 
 
 
 
▼ 

 
 های اقاقی است  باران مثاِل قطره

چكد اِر پرسايه ابر میاز شاخس
قله در مه آشيده

آندوی آويخته از شاخه 
.نگران در جسِد ماِر خيِس جاده

گزنه سرِد پاييز
هجوِم گرسنه زنبوری است مرغزارها بلعيده 

پنجرة تاريِك اتاق 
خواِب زمستان به ديوار مانده  خميازة بی

لغزد وار به بستر می ابِر آفتاب آه سايه
.وست به مجراهای تاريكیفروِد نوايی ت

همه دستانم در سودِن نور
گيسويی

.خرامان در پيچ و تابهای شور
 

از سقِف خِف شب 
غلتان آبوتِر نفس

به راههای آشنای تنت
       دوراِن پولكيِن آفتاب 

.های اقاقی             ورای خوشه
                                        

21/9/90
 
 
 
 
 
▼ 

 
جره پن

ای عميق است  آوچه
بين آبهای تلِخ تنهايی

موازی تنگ
گاهی بخت باران

.و وسوسه شيروانی
.های خميازه اما نابخشودنيند گربه

زنگی نابهنگام گاه
. ريختنی ديوارهاست لرزش

 
ناگهان 

.ُبهتی نامنتظر
بين من و تو

پنجره فيروزة بيكرانه است
های سبز گرمايی تراونده و رگه

ار چشمكهای پروانهوتكر



.آنند آه گلگشت را تصوير می
 

سرِب اسفنجی آسمان
               آاسه آاسه 

.                      خوِن اندوخته ماست
ضرورتی منتظر 

.جهان را به صليب خواهدآشيد
 

11/9/91
 
 

    
 
 
▼ 

 
شجريان و آسماِن عشق به محمدرضا

 
 

عشق
شايد نسيمی باشد 

ردِش نيزار بردمهتاب را گ
شايد گذِر بارانی، آوچه آاهگل

.شايد هم تابستانی شود هياهوی بستری
عشق 

.آسمانی است قناريها ميخوانند
  عشق
.عشق

 
به آفاِق نفرت 

.عشق اما حديِث آور است و آيينه
در اين ديار جز دسيسه نگشته 

ازاين دقِّ آين
جز تلخه نفرين نرسته

 نبوده  منقبض در اين بسترها غيِر ترس
بر اين شهرها نكبت تنيده

.درگاِه هر خانه گوری جوان است
         عشق ؟
         عشق ؟

!تو آوازی مست های عشق بزن 
!   تو 

آه جالداِن اين ُملك 
!عشق  را هم قبا آنند 

 
26/7/92

 
 
 
 
 
▼ 

 
نه ريحان و اطلسی باغچه

زارهای ُآندريِن خيس نه پسته
.های باران انگيزهگذشت و رفت 

نه پشِت پنجره رامِش عشقی



بنداِن بامها نه تماشای آيينه
.های باران گويی گذشت و رفت انگيزه
نه غوغای گنجشككاِن ناودان
نه شوِق چادرآاِن خيِس آوچه

.های باران آخ گذشت و رفت انگيزه
نه رگباِر عصِر نوروزی 
نه روستای غرِق شكوفه 
.های باران زهديگر گذشت و رفت انگي
گندمزاِر صورتی مهتاب

      در خون روييده و غرور
.های ياران              دريغا انگيزه

 
21/12/92

 
 
 
 
 
▼ 

 
تن از آب برآشيدی 

سنگهات دوخته 
.            خورشيد
يكی نگاه نشانديم
ژاله افروخته
.            مهر

يكيم بوسه ربودی
دستهات ساخته 

.  نسيم          
 گيسوت درفكندی رقص

رودها نواخته
.            بهار

شيرين چه خوانديم آه بيا
خسرويهات باخته
.            عشق

 
21/12/92

 
 
 
 
 
▼ 

 
ابريشم و يشم نه 

مرواريد و حرير نه
شطرنج و نرد نه
:تاخت  انبوِه اشتر می

مغول
*«آورد   را بر شمشير می ياسايش» 

 َبردهزر باز ميبرد و
. ميجست و جواهر َجّماش

يزدان ترا ای يزدگرِد ُگرد
.باشی      به ياقوِت خون تاج گذارده

 
 



وقتی دختراِن زرتشت در آرزوی جوی شرم
استخوان به افسوِن شن باختند
به نهِر آسياب خوِن مازندران 

آه سوگند بست
بر خاِك آسيابها

     يزدان ترا ای يزدگرِد ُگرد
.باشی اقوِت خون تاج گذارده     به ي

 پِس هزار بهار
  اين خاِك پرطپش

شكافد هنوز در خوِن مردمانت می
پِس هزار زمستان

.َعلِم بيگانه چه سياه در خيابانها ميرقصد
يزدان مارا ای يزدگرِد ُگرد

.ايم به ياقوِت جام خوِن جگر گرفته
 

7/1/93
»الفصاحه نهج« .يمآن  ما ايمانمان را بر شمشيرهايمان حمل می*

 
 
 
 
 
▼ 

 
بر وصاِل دريا و ماهتاب 

بر تمنای خاك و ابر
بر وسوسه باران و موج
چشم در سرنوشِت آدمی

نشيند پری آتشين می
 را پروانگان های اشكش آجاوه

.تا معبِد خورشيد خواهندبرد
 

مهرباِن ما
هر بار در قطارهای تانك مينگرد

آه زناِن مصلوب بر توپ
آنند گرسنه را تا گور بدرقه میآودآاِن 

. تراود  می  از پستانهاش       آذرخش
آراِم ما هر بار دل

انتهای مردانی را مينگرد صفهای بی
برند آه تازيانه را سجده می

.غرد  می              ُتندر در رانهاش
او 

ها ايزدبانوی خجسته واژه
آرميده بر سرير آفتاب

 عريانی خلعتش
 عشق پادافرهش

جاودانه فروِغ همه تاريكيها
.                  شعر

 
93ژانويه 

 
 
 
 
 
▼ 



 
تكراِر ابريشميِن عشق 

بر ساقهای نيلوفر
خاِك نمناِك صبح

.پلك زده همنفِس آفتاب
حاليا

    تكراِر نيلوفريِن بوسه
.                   بر ساقهای تو

 
8/1/93
 
 
 
 
 
▼ 

 
نرياِن بهار مست

.رمی درشكهچشمهِا چ
سياهه چادری زمان

.َتقه نعل و آسفالت َتق
خِط خاك و عرق

.دايرة عشق و تازيانه
!رايحه شورشی جهان 

!                طلوع آن 
 

10/4/93
 
 
 
 
 
▼ 

 
تاب  بی

در گذرگاِه ماهيان
آب بی

ميدانچه شبانگاه
ماهان را

     تنها همدِم ماجرا
.مان                خاِل سپيِد آس

 
1/5/93
 
 
 
 
 
▼ 

 
بر بلندای پنجرة انتظار خميده 

.بود گيسو به شانه شب سپرده
تاخت طپِش شمع به ديوار می

  اش و پشِت برهنه
.آرد تر می سكوت را آشفته

!آمد  آه اگر می



!آمد              آه اگر می
 

4/6/93
 
 
 
 
 
▼ 

 
 با من ای اغوا 

با من ای آراِم شيريِن سحرگاهی بگو
ای؟ آجا؟ در چه

 جستجو آردن؟ عاشقی را در جنوِب اشكهايش
يا رِگ بيتاِب عشقی تازه را

در آواِر خزانی تلخ تيغ بستن؟
!نه ! نه 

!با من ای آگاهی ناب 
!ترين لحظه  ای آب

!نما 
طلسِم شير بارانی

.پايان بر سياِه خشِك اين روزاِن بی
آجای آرزو پا ميگذارم من؟ آجا؟

يا ممنوع؟بهشِت گوي
موِج شعله ميرانم؟ زورقی بر موج
خسته و بيزار

قعِر مخروِط شنی انتظار
آيد برای مور و خرطوِم هيواليی آه می

دير يا زود
. . .دير يا زود 

 
93وين ژوئيه 

 
 
 
 
 
▼ 

 
 خواهم چو ماه  
در نگاِه برآه 

عريان شوم 
.           ويران چنين آه منم

سنجدبنان 
اشبر ساحِل تمن

شكنم درهم
.        خسته از اين دست منم

آو تا چو ارغوان 
به پيشواِز بهار
در خون آشم

.          چنين به اشتياق منم
شايد آه شب را
در پوسيدِن شهر

شوم ساييده
.  فسرده چنين آه منم         

شايد چو قارچ 



گالشی ز
شوم  لگدمال

.             روييدة پاييز منم
 

16/8/93
 
 
 
 
 
▼ 

 
!دختراِن آاشان

زده هر بهار لعلتان راه
تيِغ ُگِل سرخ 
با من بگوييد 
ناِف آه بوييده؟

    آه؟
.    آهوی بيقراِر دشت

 
93نوامبر 

 
 
 
 
 
▼ 

 
باريكه مهتاب بر ديوار ميشكند
.در غضبناك دندان آليد آرده

.ديداِر ماه چه شيرين است       _ 
نشين شده صدا ته
.ك به سودای روسبی استسيرسير

در حياط، پوتينها 
.آوبند گردة رويا می ناگهان بر
.پاياِن آار شايد مهتابی باشد       _ 

 
93پاييز

 
 
 
 
 
▼ 

خداياری . به ب
 
 

 بر جادة ابريشم 
.های نفت ميرود لوله

از جادة ابريشم
.آيد آارواِن تانك می

.اند  نياويخته آسی را از بنِد آفشش
 

25/10/93
 
 
 



 
 
▼ 

 
ثمره . به ف

 
 

.لرزيد زده در سيلی توفان ِمی خزان
آابوِس تلِخ شكستن
.شيوِع بيداری بود

زده  خزان
.در رويای عشق هوِس شبنم داشت

بود زمان در ساعِت زرد خفته
و او

محكوِم بيزواِل ريختن
خراشيدن

.شكستن
 

رفت  زده در بستِر پاييز می خزان
 ميپوسيد مشو چندِش خيِس برگ در آا

هنجاِر آسمان وآرداِر نابه
.يارست جز گريستن نمی

 
شد بهِت برف را شنيدن می

دوختن به سوزنی ريزباِف يخ ديده
پشت مهرة مدِّ مرگ را در مهره

آردن  حس
در بروی زمان بستن

.در هاونی چلچراغ نشستن
 

زده  خزان
 .آرزوی زمستان داشت

 
93دسامبر 

 
 
 
 
 
▼ 

 
گفتم باد
دود اين ديوانه پيوسته دوان؟ جا میبه آ

 چيست؟ خواستش
 آو؟ نيازش
آف دارد از اين گرِد جهان گشتن چه به

؟ و هرگز نرسيدنش
برد  درود خواهم به نرگس
خواند   خواهم ز نگاهش

آهنِگ آجا دارد باد؟
 آه  نگاهش غمزة نيم

برو_ 
نرگسان را نيست 
.حوصله دانِش باد

 
گفتم از آاِج بلند



 شهر گر خاُمش پيِر نظاره
پرسم

آهنِگ آجا دارد باد؟ 
 ! آخ انتظارش_ 

آه بيايد دهدم
نفسی تازه هوای ُآهسار

برآشد 
خفته من  غم جاِن تاريِك به

گاه باران گاه برفی
سر و شاخ و برم بنشاند به

.نو آند تازه آند خانه من
 و مست بيايد گهگاه سر خوش

وپاپيچد به تنم همچو نهالی ن
 بگيرد همه شب   و قوس در آش

اين تِن من 
سرريز از لذِت رفتن آند 

.ايستا پيكِر من
باد را آهنگ 

.تِن مشتاِق من است
 

24/12/93
 
 
 
 
 
▼ 

 
بامداد. به ا

. . .جنايت را چون مذهب حق موعظه فرمايد . . . 
 
 

جنايت هنوز مذهِب حاآم است
  را هنوز  وآافراِن پر شكوهش

.جوند ده میزن زنده
عيسای نوزاد 

پستاِن باآرة مادر را به دندان دريده 
.تا آودآان الفبا را با جيِم جنايت آغاز آنند

 
 

خيابان
گذارند سايه دو رديِف دارآه برآاآِل بنزها بوسه می و

شتابند به بهشتی می
:  الكل فرورفته در مِه افيون و

        آنيزآان را
.اند ها چيده  بر تاقچه              فرشتگان

جنايت، مذهِب حاآم است
و غارت، يگانه انگيزة غايی آن
.آند آه جويهای بهشت را تأمين می

عدالت، ساتوِر بيدريِغ جنايت است 
های چرآيِن آن و قانون، رونوشِت سوره

.اند آه يازده نسِل حواری به آخريِن اخته خود سپرده
جنايت هنوز مذهِب حاآم است

لغزند  در خيابانهای خيِس خون میبنزها
.ميرد درخت شرمسار از هستی پلشِت دار می

روند چشمهای بيشماری در خياباِن بهشت رژه می



.              تا جنايت هنوز مذهِب حاآم باشد
 

93زمستان 
 
 
 
 
 

▼ 
 

 :ديگر کارهای شاعر
 

 1998 شکنندشمعدانيها می
 2003 نافه بيقراری

 2006 طلسم
 
 


