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 رقص اموات 
 

                                     های شب  هسوت ترن به گوش رسد نیم 
ی دریای بیکران  هآهسته از کران   
                                                باد خنک ز مزرعه ها آورد به گوش 

های و هوی بیشه ، سرود دروگران در   
                                           ها  هخواند نسیم نیمه شبان در خراب 
                                              در نقش کاهنان شب اوراد ساحران  
ها فکنده چو غوالن رهنشین  هبر جاد   
                                           های چناران و عرعران  همھتاب ، سای 
احل دریا ، خفیف و محو باد آورد ز س   

                                                     ھا و شبانان و عابران آواز موج
خفته بی صدا  ی شب ، هجنگل در آشیان   

                                             ی غوکان دوردست  هبا وهم شب ، تران
گیرد درین سکوت غم آلوده ، توأمی   
                                    ی طناب سپیدی است راه ده  هچون رشت 
در نور مه ، کنار چمن های شبنمی   

ها  هستار چشمک زنان ز پشت درختان ،  
                                      چون چشم دیوهای هراسان ز آدمی 
ک اد صدای دور نیی ، گرم و سوزنیآ  

 همراه باد نیمه شبی ، با مالیمی
                                 خیزد فروغ قرمزی از آتش شبان 

های کوه ، به محوی و مبھمی هدر سای  
ها  هدر هم دود چو دود شب تیره ، سای   

 از دورها ، صدای سگان خرابه گرد 
ک ابر هم زند سکوت بیابان سھمن   

هم آن خموشی شب ، اضطراب و و  پیچد در  
ک اهای ت هبر هم خورد ز باد خنک ، شاخ  

کند چراغی از آن دور ، روی کوه سو سو   
ک اید صدای دمبدم جغدی از مغآ  

 در آب برکه ، تند شود قطعه قطعه ماه 
ک اهای شسته به هم یابد اصطک هن قطعوا   

ھا ی نرم درخت هبر روی برکه ، سای  
ک اک چاهای سیه رنگ و چ هپردگسترده    

 گاهی در آب گل شده ، برگی کند شنا 
یستادم و کردم نظر ز دورآهسته ا  
خیزد ی کبود که در بیشه می هبر جاد  

 وانگه به دور خویش نگه کردم از هراس
ید شب بود و ماه و باد خفیفی که می وز   
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 گویی فروغ ماه چو از بیشه میگذشت 
مزید  ادگانکرد بر شمار پریزمی  

های مرگ  هی دخم هدر پیش دیده ، منظر  
ام گزید  ههای پر از غص هدل را ز قص  

 غم بود و نور آبی مھتاب نیمه شب 
د ها که در دل ظلمت مکان گزی هوان بقع   

فنا ی  هوان مرغ شب که سر زد ازو نال  
ها خفته بود و باد  هاینجا سکوت و خاطر  

در دود شب توهم و رؤیا دمیده بود    
کم کم ذهن ز خنده تھی کرده بود ماه    
غمگین ، در آسمان کبود آرمیده بود    

 اندام بیشه در شمد نرم ماهتاب 
چون زخمیان پیر ، به بستر لمیده بود    
ید در آن به رقص آای که مه  هدر پای چشم   

 از خستگی ، چنار نحیفی خمیده بود 
من بودم و سکوت شب و سیل خاطرات    

اط حیاتم رمیده بود گویی ز دل نش  
بر از عالم بقا چون مردگان بیخ   

ی باد نیمه شب  هناگه صدای همھم  
پیچید در خموشی خلوتگه خدای   

شمگین گفتی به یک نھیب سواران خ  
ها ز جای هکندند مرکبان خود از ضرب  

 یا در فروغ ماه پریزادگان مست 
 در خلوت و سکوت ، همه دف زدند و نای 

نشین ، های و هو کنان  یا رهزنان بیشه   
ها زدند بر اسبان بادپای زمھمی   

 یا راهبان پیر چو گرم دعا شدند 
 آوازشان به گریه در آمیخت هایھای

ناگه درین خیال ، شدم خیره بر قفا    
 از آخرین مزار ، صدایی خفیف و خشک 

ای قبر را گشاد  هآمد به گوش و معجز   
 اندام خالی شبحی ، الغر و مخوف 

نیمه شد عیان و در آن دخمه ایستاد تا   
پیراهنش سپید چو مھتاب نیمه شب    

ن در مسیر باددر تیرگی به موج زد  
و ، پیش پای او ی ا هدر نور ماه ، سای  
ای بر زمین نھاد  هطرح ز هم گسیخت  

ی تبر  هدست چپش ، دست در استخوان  
 در استخوان دست دگر ، از نی اش مداد 
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نی گرفته جای گفتی سرود مرگ در آن  
 یک لحظه ایستاد و سپس بازوان گشود 

 زد با تبر به روی لحد چند ضربتی
 وانگه تبر نھاد و دگر باره ایستاد 

 نی را به لب گذاشت همان دم به سرعتی
 لختی در آن دمید و سپس از دهان گرفت 

در دشت بیکرانه برانگیخت وحشتی   
ون در نقبی گشوده شداز هر لحد که چ  

ای و به پا شد قیامتی همردبرخاست   
 آن نی نواز ، نغمه ی شوق آوری نواخت 

وندر پی اش به رقص درآمد جماعتی   
 رقصی که خیره کرد مرا چشم اعتنا 

گفتی درآمدند سپیدارهای پیر    
ند ا هبه نالوز جنب و جوش باد خفیفی   

  هاست هیا جست و خیز پر هیجان فرشت
ند ا هکز یک نژاد واحد و از یک سالل  
شبیا رقص بومیان برهمن بود که   
اند  هدر رهگذار باد ، پریشان کالل  

ی پیران کاهن است  هیا بزم مخفیان  
اند  هکانجا به پیچ و تاب ز دور پیال  

هاست  هی اشباح و سای هیا رقص صوفیان  
اند  هکه در طلسم تماشای هال دمآن  

 یا شور محشری است درین تیرگی به پا 
ز صبح شتن و بی خبر من بی خبر ز خوی  

ام نگاه  هبر رقص مرده بود همانگون  
 غافل که کوکب سحری چون نگین اشک 

 زد حلقه در سپیدی چشم شب سیاه 
 کمکم ترانه رفت به پایان و آن شبح 

ه نی را ز لب گرفت و دمی خیره شد به را  
ها نواخت  هوانگه تبر به دست ، همان ضرب  

باه شد رقص شب تمام و هیاهوی آن ت   
تند در مزار انبوه مردگان همه خف  
ها و نور ماه  هبر رویشان فتاد لح  

 شب ماند و آن سیاهی کمرنگ و آن فضا 
 یک لحظه ماند آن شبح نی نواز و باز 
 او نیز در مزار خود آهسته جا گرفت 

اش افتاد بی درنگ  هلحد به سین سنگ  
زان پس سکوت محض ، فضا را فراگرفت    
ها  هبود ، نه غوغای مردویی نه مرده گ  
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شب بود و وهم باطل شب در تو پا گرفت    
مھتاب محو و بی رمق صبح ، ناگزیر    

 رخت از زمین کشید و گریز از فضا گرفت 
 وان اختری که چشم به راه سپیده بود 

ک وا گرفتای خ هز منظر کم کم نظر   
 دیگر مرا نماند گواهی به مدعا 

رهرویدر این میان ، سیاهی تاریک   
 با سوسوی چراغی از آن دور دیده شد 

چون گردباد کوچکی از راه دررسید    
 کم کم صدای پای خفیفش شنیده شد 

 پیری خمیده بود و چراغی به دست داشت 
 نور چراغ ، چیره به نور سپیده شد 

آمد کنار قبری زانو زد و نشست    
 آهی کشید و پرده ی صبرش دریده شد 

ن شد که از نخست آغاز گریه کرد و چنا  
 گویی برای آه و فغان آفریده شد 

ثر این دو ماجرا من خیره ماندم از ا   
ای که ز خواب سحر پرد  هده ، همچو خفت  

آهستگی تکان  چشمی گشود و خورد به   
ها  هستارشب مرده بود و نور سپید   

هی رفته رفته کم شد و روشن شد آسمان    
 از قلب ده ، صدای بلند اذان صبح 
 پیچید در سکوت افق با طنین آن 

 گنجشک ها ترانه سرودند با نسیم 
ناران سخت جان در شاخ و برگ کھنه چ   

ها و کالغ ها  هآمیخت بانگ زنجره  
 از دور ، با صدای خروسان صبح خوان 

 آورد باد مست سحر ، بوی آشنا 
نور لطیف صبحگھان سایه زد به کوه    

 دنبال آن غبار کمی در فضا دمید 
پیر از کنار گور به پا خاست با چراغ    
آرمید  کشت و را یباد سحر چراغ و   

ی قرمز افق  هداد آسمان ز پنجر  
 شادی کنان ز جنبش خورشید خود امید 

 گلرنگ شد فروغ مه آلود بامداد 
 نور پریده رنگ سحر از فضا رمید 

 پیر شکسته پشت روان شد به سوی ده 
مید بر روی چوبدستی باریک خود خ   
اش افتاد با عصا  هدر گرد جاده ، سای   
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 شب در کشتزاران 
 

 چراغ خرمنی از دور پیداست 
شب مھتاب ، در آن سوی جاده    
صدای پر طنین سم اسبی    
شود هر لحظه در صحرا زیاده    

 درختانند با بادی به نجوا 
سر از مستی به گوش هم نھاده    
ها مسکن گزیده  هکنار جاد   
چو دزدان پیاده  سیاهیشان   

 غریو دوردست آبشاری
چو بانگ مست خیزد بی اراده    

آرند از جگر بانگسگان نر بر  
ھای ماده به پاسخگویی سگ  

نمای قریه در تاریکی شب    
 چو کندوییست بر پھلو فتاده 

هایش پرتو ماه  هبه طاق کلب   
ی دیبا گشاده  هتو گویی طاق   
ید رخ دهقان پیری آبه چشم    

نور فانوس ایستاده  که زیر  
 نمایان کرده نور صورتی رنگ 

ای ساده خطوطی را در آن سیم  
 خطوطی را که جای پای غمھاست

ھاست غم شبھا و اشک صبحدم  
 چو برخیزند مرغان بیابان 

ز روی سیم ها در رهگذرها    
درخشد سیم ها در نور مھتاب    

 چنان برق مجسم در نظر ها 
صدای محو آوازی از آن دور    
ای از خود اثرها  هنھد تا لحظ   

 طنین افکن شود در شام خاموش
 ز سیاحی غریب آرد خبرها 

 دمد پاتی کنان دهقان فرتوت 
 غباری تیره در کوه وکمرها 
 غباری چون بخار گرم آهک

 و یا دودی که خیزد از شررها 
 جدا سازد نسیمی گندم از کاه 
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 براند کاه و بردارد ثمرها 
ی ز گندم نھد در یک طرف تل  

دهد رجحانش از زردی به زرها    
 براید چون غبار از ریزش کاه 

 صدایی نرمتر از بانگ پرها 
 برد بادی در آن خاموشی شب 

 ز خرمن ها ، سرود برزگرها 
بھم ریزد سکوت شب سرانجام    

 ز آهنگی نشاط انگیز و آرام 
 صفیر داس دهقانان شبخیز 
 هیاهو می کند در کشتزاران 

وشه موج افتد به خرمن ز رقص خ  
 چنان کز بادها در چشمه ساران 

به گندم زار ها تابیده مھتاب    
چو بارانی که بارد در بھاران    

 سرود چند دهقان دروگر
 درآمیزد به بانگ جویباران 

طنین مبھم زنگ شترها    
ید هماهنگ قطاران آبه گوش    

ای ویران غمگین  هسواد قلع  
ران به دل جا داده راز روزگا  

هم پاشیده چون دودی غم آلود ز   
 سیاهی های موهوم چناران 
 رسد عطر خیال انگیز صحرا 

هگذاران به کنه خاطرات ر  
ی راز  همکان گیرد در آن گنجین  

 چو در گنج نھان ، انبوه ماران 
ید هنوز از خرمنی دورآبه گوش    

 صدای گفتگوی آبیاران 
اختر بر سر کوه  زند چشمک دو  

ھای انبوه سیاهیدر اعماق   
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 درود بر شب 
های سیاه درختان  هتود  

کوهند  کن اندر خموشی چواس   
ھا شب به خوابست و در آسمان  

 اختران ، روشن و با شکوهند 
 باد گرمی چو لرزان نفس ها 

یم ها هلب و گون می خورد بر  
 می کشد نور رؤیایی ماه 

ای نیمرنگ از قفایم  هسای  
خدایان  ای شبی کافریدی  

 بر لبان کبودم چه نرمی 
 ای شبی کز تو مھتاب ها زاد 

 در خم گیسوانم چه گرمی
 در من امشب نفوذ تو چون بود 

 کز بھار تو آبستنم من 
 زاید از من گالن شکفته 
من  زانکه گر گل نیم ، گلشنم  

ید از دور آباد گرمی که می   
 از من خسته ، سوزان نفس هاست 

ه صحرا بوی عطری که پر کرد  
 آرزوها و زیبا هوس هاست 
 اختران در دو چشم منستند 

درخشد فروغ نگاهم  چون  
ی گنگ دریاست  هبانگ تو نال  
ی شامگاهم یا که خاموش  

ی تو  هدر نمی یابم این نغم  
 گرچه تأثیر آن کرده مستم 
 سر چو در پایم اندازد آرام 
 آب چشمان بشوید دو دستم 
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 دیوانه 
تر کرد  هآهست کم ، قدم  شبح ، کم  

 نگاهش الی تاریکی درخشید 
 صدای غرش بادی که برخاست 
 شبح را اضطرابی تازه بخشید 

ها بر هم فشردند  هدرختان ، سین   
ھا منجمد شد در گلوها نفس  

گھی می تافت چشم یک ستاره    
ها گھی می بست چشم از جستجو   

 نسیم سرد و حزن آلود پاییز 
برگ درختان فرو می رفت در    
درخت از درد می نالید و می خواند    
به گوشم داستان تیره بختان    

 شب مھتابرو ، خاموش و محزون 
مکان در کوچه ی مھتابرو داشت    

 نم مھتاب ، با تاریکی خشک
 نمی جوشید و با او گفتگو داشت 

فروغ ماه ، از الی درختان    
ها را خال می کوفت  هزمین و سای   

رهای کوچه می تافت چو بر دیوا  
سیاهی می زدود و سایه می روفت    

 هوا از بسکه روشن بود و شفاف 
 نمی آسود ماه از رهنوردی
 نمایان بود پرواز فرشته 

در اعماق سپھر الجوردی   
صدایی از بھم ساییدن بال    
به گوشم می رسید از آسمان ها    
نسیم دلکشی از جنبش پر    
جان ها به بازی بود و با تن ها و    
هزاران تن از اشباح خیالی   

 در آن تاریکی شب می دویدند 
خروس نیمه شب کز دور می خواند    
ا هراسان می شنیدند صدایش ر   

ای در پیچ کوچه  هبه بام خان  
 شباهنگ پریشان می سرایید 

 چراغی در اتاق خانه می سوخت 
 ولی کم کم به خاموشی گرایید 
د شبح ، نزدیکتر آمد ، به در ز  
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صدای در ، طنین در خانه انداخت    
به آهنگ صدا بیدار شد ماه    
نگاهی خیره بر دیوانه انداخت    

 هیاهو در سکوت خانه گم شد 
 ولی از آن ، صدایی بر نیامد 

 کسی از پشت در ، چیزی نپرسید 
سری هم از میانش درنیامد    

 شبح ، لختی توقف کرد و آنگاه 
زد به در ، یکبار دیگر سخت تر   

 صدای پایی از دهلیز برخاست 
کسی از پشت در ، دستی به در زد    
شبح ، با چابکی از کوچه بگریخت    
سپس در پیچ تاریکش نھان شد    
سری از الی در ، در کوچه خم گشت    
نگاهش در سیاهی ها روان شد    
صدای کیست ؟ رعب انگیز و سنگین    
کسی را در سیاهی جستجو کرد    

بازیگوش خندید  چو باد شوخ و  
دگمان ، دنبال او کرد صدای ب   

ی خاموش ، تنھا  هدرون کوچ  
نسیم مھر ، برگ از شاخه می چید    

درگشا ، در را فروبست چو مرد   
ای در کوچه پیچید  هصدای خند  
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 محبوس
 ساعتی از نیمه شب گذشت و سیاهی

های پنجره مالید هره بر آن میلچھ   
یر طاق سبز درختان شب از ز باد  
کشان در رسید و غمزده نالید هسین  

 سایه ی کمرنگی از سپیدی مھتاب 
یافه ی محبوسروشنی افکند بر ق  

اش همه جان یافت  هچین و شکن های چھر  
نگ زیر پرتو فانوسی س هچون رگ  

های ساعت زندان  هدر پی هم ضرب  
ز خواب ناز برانگیخت  زنجرگان را  

جره جوشید ی آوازشان ز حن هچشم  
ی آنھا به بانگ باد درآمیخت هنغم  

ما در دل زندان سرد ، وحشت و سر  
گشت چرخ زنان در سکوت و واهمه می  

شب با درنگ دوزخی خویش ظلمت  
 همھمه میکشت و بین همھمه میگشت 

ی زندان  هدر دل دیوار نم کشید  
صدا بود  جانوران را هزار گونه  

ی سقف  هوز بن سوراخ های گمشد  
فضا بود ای پخش در سکوت  هلغلغ  

ه ی ما هرشته طنابی ز نور غمزد  
تافت روزنه را می گشود و سر زده می  
خیدر بن سرداب می گرفت به می  

 ماه ، بدیناسان کالف واشده میبافت 
ی محبوس زیر پرتو مھتاب  هچھر  

ود آبله گون و پریده رنگ و کسل ب  
رده و کوتاه ی پیشانی اش فش هعرص  

ی دل بود   هنشان عقچین جبینش   
ی ابروان پھن و سیاهش  هدر گر  

ش نھفته بود و هویدا راز نھان   
چکیدش از بن مژگان اشک فرو می  

برون می دویدش از دل شیدا  آه  
ی اشکی چو خشک و یخ زده میشد  هقطر  

گشود نواریبر رخش آهسته می  
 بر مس سیمای او که رنگ شفق داشت 

یگ غم کنون فشانده بود غبارزن  
ی او  هی یخ کرده و کرخ شد هشان  

خم شده بود از فشار پنجه ی سرما    
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 از تن او رفته بود طاقت فریاد 
 در دل او مانده بود حسرت گرما 
 همچو درختی که از نسیم بلرزد 

 خسته و خاموش بود و در هیجان بود 
 پیکر بیمار او ، نحیف و خمیده 

 از پس پیراهنی دریده عیان بود 
ان او ز شیطنت باد موی پریش  

 یک نفس آرامش و قرار نمی دید 
 از وزش باد شب که قھقھه می زد 

جز فشار نمی دید  پیکر زارش به  
ھا ها و با همه غم هبا همه اندیش  

 خواب به چشمان او چکید و فرورفت
 ز هر جگر سوز یأس در دل او ماند 
 مرغ سبک بال هوش از سر او رفت 

و سرانجام باد ، دگرباره ناله کرد   
تاب اوفتاد و همھمه کم شد  از تب و  

ی محبوس ناگھان به هم آمد  هدید  
 بی حرکت در کنار پنجره خم شد 
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 مرگ پرنده 

 شب ، باد پر شکسته 
 می رفت و ناله می کرد 

 مستانه در سیاهی
می کرد  هر سو کشاله  

های تاریک  هدر گوش  
ای نمنک در سایه ه  

ود پنجه بر سنگ می س  
ک اکوفت سینه بر خمی  

ها را  همیبرد شاخ  
 بازیکنان به هر سو 

ها را  همی راند سای  
های آهو  هچون گل  

 خاموش بود صحرا 
بخش مھتاب روشنی  

 می کرد نور خود را 
ی زمین پخش  هبر سین  

 از الی شاخساران 
ید سر می کشید و می د  

 تاریکی زمین را 
ی بید  هدر زیر سای  

رار نیمه شب را اس  
می جست و خنده می کرد    
برگی ز شاخه می جست    
بادش پرنده می کرد    

 تنھا با شاخ فندق 
ی پیر  همی خواند سھر  
اش را  همی بافت نغم  

های زنجیر  هچون دان  
 در زیر آسمان کوه 

 سرد و سیاه و سنگین 
بود دامنپر کرده   
های رنگین  هاز سای  
آهنینشاندام   

ماه  در روشنایی  
های جادو هچون قلع  

 می بست بر نظر راه 
 دامان موجدارش
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 از دور دیده میشد 
های صحرا  هتا گوش  

 با شب کشیده میشد 
ھا باالیش آسمان  
ر هم با اختران د  

 چون کشت نو دمیده 
های شبنم  هبا قطر  

 مرغان نیمه وحشی
ی درختان  هبر شاخ  

 آهسته می نشستند 
ین چو تیره بختان غمگ  

گشت پیاده می گاهی  
 لی لی کنان نسیمی 

 صحرای بیکرانه 
پر میشد از شمیمی   

شد از نھیبش خم می  
شاخ و برگی  لحظههر   

زد نسیم خاموشمی   
 شیون ز بیم مرگی

ل باد ولگرد دنبا   
 بازیکنان نگاهم 

رفت و شمع مھتاب می  
تنھا چراغ راهم   
ناگه به لرزه آمد    

 انگشت شاخساری
 مرغی تپید و افتاد 
 در موجی از غباری

ک اک نرم و نمنابر خ  
 غلتید و پرپری زد 

 بادی که ناله می کرد 
 آهنگ دیگری زد 

یک لحظه ایستادم    
 خاموش و سرفکنده 

نگیرم تا دیده بر   
 از جنبش پرنده 

 چشمم چو آشنا شد 
 با سایه و سیاهی

کادیدم پرنده بر خ   
کند چو ماهیجان می  
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 برگی سپس عقب رفت 
ر مھتاب تابید نو  

گویی که مرغ خفته    
 زد غوطه در دل آب 

آنگاه چشم من دید    
گنجشکی آرمیده    

خزیده  در تیرگی  
 از روشنی رمیده 

های یاران  هاز حلق  
رخت سفر گرفته    
در زیر بارش ماه    
سر زیر پر گرفته    
آن روز شامگاهان    
او بود و همسفرها    

 کانگونه می گشودند 
ا مستانه بال و پره  
 از روی کوهساران 

چون برق می پریدند    
 ابر سیاه شب را 

با سینه می دریدند    
 گویی به یادشان بود 

آن همرهان هشیار    
های خاموش هاز در   

های بسیار  هافسان  
 ناگه پرید و برخاست 

 سنگی ز یک فالخن 
ان دید از ضربتش زی   

ی من  هبال پرند  
افتاد چون ستاره    
یی درخت هدر پنج   
ای برهنه  هبر شاخ   
مسکن گرفت لختی   
چون طاقتش ز کف رفت    
زان شاخه سرنگون شد    

 در پیش پایم افتاد 
غلتید و غرق خون شد    
ی من  هاینک پرند   
دیگر نفس نمی زد    

ی او  هقلب تپند  
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 با صد هوس نمی زد 
اه اشک ستاره و م  

 با اشک من درآمیخت 
های شبنم هچون قطر  

ریخت بر بال او فرو  
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 یادبودها 

 نیمه شبانست و باد سردی از آن دور 
های دیو و پری را  هسر کند افسان   
در دل خاموش شب به یاد من آرد    
خبری را بھت و سکوت جھان بی   
نیمه شب آنگه که دختران پریزاد    
های گمشده آرند  هآب ، ز سرچشم   
ن فروزان ستارگازیر نگاه    

های عاطفه بارند  هبر لب هم ، بوس  
 نیمه شب آنگه که اشک ماه و ستاره 

ن نو دمیده نشیند روی گیاها   
ها ز روشنی ماه  هدر دل آن قطر  

 برق لطیفی چو برق دیده نشیند 
ی خاموش هنیمه شب آنگه که روی برک   

 باد برقصاند اختران افق را 
رهرو گمراه شب دوباره بجوید    

نمای مسافران طرق را دور  
نیمه شب آنگه که باد ساحل دریا    
ب را به گوش رساند زمزمه ی آ   

ی موج های ز واهم هقایق درماند  
کشاند  دامن بادی به سوی خویش   

آرام   ی هنیمه شب آنگه که روی تپ  
 پرتو فانوس شبروی بدرخشد 

 بانگ دالویز رهروان خوش آواز 
  ظلمت شب را نشاط گمشده بخشد 

کنان بیابان اآنگه که س نیمه شب   
 جانورانند و بوته ها و گونھا 

ید آها بشنود چو در وزش  هزمزم   
 باد خبرچین شب میان جگن ها 

 نیمه شب آنگه که دست کودک شبگرد 
ها بفروزد  هآتشی از برگ و بوت   

ها بنشیند  همنتظر رقص شعل  
 دیده به بازیگران معرکه دوزد 

ایه افکن صحرا شب آنگه که س نیمه  
های تمشک است  هی خارست و بوت هلک  

های شبانه  هبر رخ عاشق ز گری   
های سرشک است  هی خونست و دان هقطر  

ی کاریز  هآنگه که چاه تشن نیمه شب    
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ای ز آب گوارا  هنوش کند جرع   
ی افتد ای درون و هسنگ عطش کرد  
ی خارا  های ز رخن هتا بچشد قطر  

از سقف  که می کندنیمه شب آنگه که چ   
ای آب  هدر دل غاری کھن ز روزن  

 باد رساند صدای دمبدمش را 
با نفس شب به گوش دختر مھتاب    
نیمه شب آنگه که ماهیان درخشان    
ورستند  هدر دل آرام برکه غوط   

 آن همه اختر چو فلس ریخته از ماه 
 در کف جوشان چشمه جلوه گرستند 

استخر  ی هنیمه شب آنگه که بر کران   
یند آ ی مرغابیان به گرد هم  هدست  
ای دلنشین کنند و به نجوا  هزمزم  
ها بگشایند  هی دل با اشار هعقد  
شب آنگه که در خموشی دره  نیمه  
ای قافله پیچدھی زنگ هزمزم  

ها به درختان  هباد ، زند تازیان  
در دل جنگل ، صدای غلغله پیچد    

 نیمه شب آنگه که در سپیدی مھتاب 
لوه فروشد چراغ بادی خرمن ج  

 گسترد امواج کاه و گندم افشان 
 بر سر پاتیگران مزرعه ، دامن 

آنگه که در کشکش امواج  نیمه شب   
زده خیزد بانگ غریقان دست و پا  
ید آپیرزن راهبی ز غرفه در  

 رهزن شب از صدای پا بگریزد 
ا ، جغد نیمه شب آنگه که ورد هر شبه ر  

ی کوه  همنسر کند از تکدرخت دا  
ی خاموش هزنده شود در سکوت قلع  

هایی ز مرگ و وحشت و اندوه  هخاطر  
شب آنگه که از شکاف دریچه  نیمه   

ی دهقان  هی نوری فتد به کلب هرشت  
ر راه به کنج کلبه کند وصل ی د هرخن  
ی باریکی از بلور درخشان  همیل  

که قرص منحنی ماه  نیمه شب آنگه  
براید های کوه  هاز پس دندان  

ی دور  هبانگ خروسان شب ز دهکد   
ید آهمره بادی به گوش رهگذر    
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ی چشمه نیمه شب آنگه که بر کنار  
 سایه دواند تمشک و ناله کند آب 

 نور بتابد ز الی برگ درختان 
ی مھتاب  هدر دل امواج آب و چشم   

 نیمه شب آنگه که دختران دهاتی
یند آکوزه به دوش از درون دهکده    
ب سرچشمه آتشی بفروزند بر ل   

د بگشایند رقص کنان ، گیسوان خو  
های درختان  هنیمه شب آنگه که سای  

ی اموات  هچتر زند بر فراز واح   
های مسجد موهوم  هاز سر گلدست  

ای صدای مناجات  هبشنود آوار   
نیمه شب آنگه که گردباد شبانه    
ی خاموش هچرخ زند در سکوت در   

نک چوپان نی ، جواسر دهد آهنگ   
های تلخ ، فراموش هتا کند اندیش  

نھفتست  های خوش که هآن لحظ نیمه شب    
ی رازی هدر دل آرام خود ، ودیع  

ک اهای فرحن هزنده کند از گذشت   
های دور و درازی هدر سرم اندیش  

ھا ، که زنگ برج کلیسا آه چه شب  
بانان  هکوفته می شد به دست صومع   

، من ها  هدستخوش ازدحام خاطر  
 گوش فرا داده بر سرود شبانان 

ھا که پیر مرد مؤذن آه چه شب   
زد از فراز مناره بانگ اذان می   

 خیره بر او ، دیدگان مضطرب من 
 خیره به من ، دیدگان ماه و ستاره 

ھا که باد همھمه انگیز آه چه شب   
قھه میزد به بیکرانی صحرا قھ   

ھا به حال شعله زدن بود آتش غم  
از ماورای سینه هویدا  شا هشعل   

ی ذهن  هآه چه شبھا که پشت پنجر  
ضعیف چراغ خاطره می تافت  نور  

ی من چو عنکبوت کھنسال  هحافظ  
یافت ای از خاطرات گمشده می هپرد  

ی حرمان  هآه چه شبھا که در شکنج   
 پنجه به دل می زد اشتیاق نھانی

 در دلم از حسرت گذشته به پا بود 
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جوانی آتش جاوید روزگار  
ھا که امتداد نگاهم آه چه شب  

 دایره می زد در آسمان شبانگاه 
 عاقبت این چشم انتظار کشیده 

غرقه به خون می شد از درازی آن راه    
ه کارگاه وجودم ھا کآه چه شب   

وه شد از غم انبسربه سر کنده می  
ی ماتم هجغد حزین می سرود نوح  
ی اندوه  هنای شبان مینواخت نغم  

ی ساعت هبھا که با ترانآه چه ش  
ها و دقایق  هرقص زمان بود و لحظ  

ک آن می گسیخت در شب تاریک تک ت   
ی باریک خاطرات و عالیق هرشت  

ھا که چشم شوق و امیدم آه چه شب  
شد به روشنایی آفاق دوخته می   

زد از سپیدی گردون و میفال نک  
دار وخاطر مشتاق  هی شب زند هدید   

شت خیالم ھا که می گذآه چه شب  
های واهمه انگیز  هبر در بیغول   
های خیالی هروح مجانین و سای   

جوی و گالویز  هبا من بیچاره ، کین  
در غم و حسرت  ھا که رفتآه چه شب  

ای به حوصله جستم  هتا من از آن نکت  
ی برگم که چون ز جا کندم باد  هسای  

 در پی بازآمدن به جای نخستم 
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تمام ی نا هپرد  
 

 چشمه در تاریکی شب ، برق می زد 
 باد ، رقصان با سرود اهرمن ها 

های خفته چون دزدان رهزن  هسای   
 تک درختان ، چون نگھبانان تنھا 

، گاهی ناهویدا ، گاه پیدا ماه   
نگیز نسیمیی تلخ و غم ا هخند  

شد بر لب موج گریزان نقش می  
 دست و پا می زد که بگریزد درختی

د به قصد برگ ریزان باد می آم  
برق شالقش به تاریکی هویدا    

 روح ناپیدای شب در بیشه زاران 
اه پاورچین و گاهی پر هیاهوگ   

ها را می دوانید از پی هم  هسای  
 بیشه در هم می کشید از خشم ، ابرو 

 برق می زد دیدگان اهرمن ها 
 خاربن ها ، خیره بر تاریکی شب 
 با هزاران چشم مرموز و خیالی

نھایی خود شب پریشان از غم ت   
ھای خالیناله می زد در نیستان  

 تا نسیمی سر کند آهسته آوا 
ابر ، در سیاهیی سوت می زد باد ع  
ها در سوت او در هم فشرده  هنغم  

ھا سخنگو همچو دزدان با عالمت   
رهروان را با سرانگشتان شمرده    
عابران از وحشت دزدان ، به نجوا    

ذرات ستاره  و چشمه می خندید  
 در دهانش همچو پولکھای ماهی

ھا ز مروارید غلتان یا چو دندان  
 با شکرخند نسیم شامگاهی

در سیاهی می درخشید آشکارا   
 جام ماه از شھد شیری رنگ مملو 
 نور آن چون خنده های نیکبختان 

چکید از کام شھد آلود ظلمت می   
سار تشنه در پای درختان  هچشم  

شب جامی گوارا  گرفت از دستمی   
 طبل کوبان ، زنگیان آدمی کش

هزاران چشم سرخ شعله افکن  با  
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ها می ساختند از روشنایی هنقط  
 در فضا چون برق مشعل های روشن 

یا چو آتشپاره در دود صحرا    
رود از شادمانیتکدرختی می س   

های عاشقانه  هزیر لب ، افسان  
ی تنگ چناران  هدر میان حلق   

درختان تازیانه  باد می زد بر  
ل تماشا چشمه گریان می شد از هو   

ی شب  هدر مسیر باد خواب آلود  
ھا پر می زدند از شاخساران برگ   

 چون وزغ ها بر زمین افتان و خیزان 
ها بازیکنان در جویباران  هسای   
بیشه از باد شبانگاهان به غوغا   

 گاه کف می زد به تنھایی درختی
الشبه قصد گوشم باد می آمد  

ها میریخت گیسو هچون زنی بر شان  
ساران خیره بر نقش جمالش هچشم  
چون آوارگان خاموش و تنھا  ماه  
های تکدرختان ، باز می شد  هپنج  

 با هیاهویی خیال انگیز و مبھم 
اران با تأنیمی گذشت از شاخس  

، چون برق مجسم  های سیم هرشت  
ها می رفت باال  هدود شب از شاخ  

نو ، چون بندبازان برق چشم ماه    
 بر فراز سیم ها جوالن گرفته

 یا نگاهی از تنی در هم شکسته 
پر زده ، بر سیم نازک جان گرفته    

 در افق سوسوکنان چشمان فردا 
ک ظلمت اچون نگھبانان دهشتن  

ن ی وحشی ، چنارا هچشمدر کنار   
 گاه می آمد صدای باد رهزن 

دوید آن سو ، نگاه پاسداران می  
افتاد و می ماند از تقال  باد می   

 جاده در خاموشی شب دور می شد 
چشمه در تاریکی شب برق می زد    

 ماه با دندان موجی خرد می شد 
ھا ز بیم غرق می زد باد شیون   
ها ، پا  همی نھاد آهسته در هنگام   

ها بر صورت شب  هدر افق ، چون پنب  
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 ابرها آغشته شد با روشنایی
وشی شناور در فضا ، چون برج خام  

 پر ز وحشت ، پر ز اسرار خدایی
ی غمگین دریا  هآسمان با چھر   
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 سرگذشت 
، به کنج خلوت من می گفت شب ها   
های روز جدایی را  هافسان  

داشت های تلخ ، نھان می هبا خند   
در چشم خویش ، راز خدایی را    

زد آن آتشی که شعله به جان می   
دیگر نمی شکفت به چشمانش   

های تلخ پشیمانی هوز گری  
اشکی نمی نشست به دامانش   

 شوقی که جاودانه مرا می سوخت 
گر نمی گداخت نگاهش را دی   

های اشک شبانگاهی هوان قطر  
 از دل نمی زدود گناهش را 

ی که با نگاه سخن می گفت چشم  
های روز جدایی داشت  هافسان  

سحرگاهیی کبود  هچون غنچ   
ه گشایی داشت از خواب ناز ، دید   

ی دل بود  هینآدر چشم او که   
دیدم که عشق گمشده پیدا نیست    

 دیدم که در نگاه گنھکارش
 روز و شبان رفته ، هویدا نیست 

راند مرا می  ، دیدم که با نگاه   
بی آنکه با امید فراخواند    

 دیدم که با سکوت سخن می گفت 
خن راند بی آنکه با نگاه س  

می خواستم به دامنش آویزم    
م افزا را تا بشکنم سکوت غ  

ھا دست چندان کشم به ظلمت شب  
ی فردا را  هکنم دریچاتا و   

خواستم به گریه فرو خوانم می  
نیدر گوش او حدیث پریشا   

خواستم به مویه فرو ریزم می  
 در پای او سرشک پشیمانی

 می خواستم چو ابر سیه دامن 
ستاره فروبارم ھا از چشم   

 وان اختران گرم فروزان را 
در آسمان دامن او بارم    

ھا میخواستم به تیرگی شب  
شمعی ز چشم روشن او گیرم    
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خواستم ز وحشت تنھاییمی   
و گیرم ای به دامن ا هچون شعل   

لغزد  ی من همی خواستم به گون  
 اشکی ز دیدگان پشیمانش

ی من ریزد  همیخواستم به شان  
سوان پریشانشنبوه گیا  

های عبث خواندم  هچندان فسان  
تا خاطرات گمشده باز آرم    

 وان عشق دلفریب خدایی را 
فته بود ، فراز آرم چونان که ر   

ھا که به دامن ریخت چشمم چه اشک  
ت ، سخن گوید تا با نگاه دوس   

ی حرمان را  هوز دل ، غبار تیر  
ای اشک فرو شوید ه هبا قطر  

می گفت  اش هاما نگاه غمزد  
 بنگر که آنچه رفت ، هویدا نیست 

بر گور خاطرات فرومرده    
پیدا نیست  نوری ز شمع سوخته  

ھا ، من اینک ، درون محبس شب  
 سر می کنم حدیث جدایی را 
 تا کی به شامگاه گرفتاری
 جویم فروغ صبح رهایی را 

سر می نھم به دامن تنھایی   
 تا در نگاه چشم وی آویزم 

روشنی دل بود وز آتشی که    
 بار دگر ، شراره برانگیزم 

 شاید که یار گمشده باز اید 
ماجرای رفته ز سر گیرد  وان   

های وحشت و نومیدی  هتا نال  
ام طنین دگر گیرد  هدر سین   
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 در چشم دیگری
 در آسمان آبی این چشم ناشناس

ایست  هی من ستار هچون آسمان خاطر   
در نگاه او کنان  هدیدم ترا که جلو   
ایست  هبا من چنانکه بود ، هنوزت اشار   
می بینمت هنوز درین چشم ناشناس    

 این چشم ناشناس که رفت از برابرم 
 گویی تویی که باز چو خورشید شامگاه 

ی روزن به خاطرم  هاز دریچ تابیمی   
یدم به گوشآآهنگی از نگاه تو می    

 چون موج های خاطره ، غمگین و دلنواز 
سوزدم به مستی و می تابدم ز شوق می   

 می خواندم به گرمی و می راندم به ناز 
هنوز در ماهتاب خاطره می بینمت   

ای به دوش هبا آن شکنج زلف که افشاند  
 گاهی به ناز می گذری از برابرم 

 تا از درون سینه برانگیزی ام خروش
 می بینمت که گام فرا می نھی به پیش

شانده پیکرت ای سپید که پو هدر جام   
ای از حریر ابر  هپیراهنی که دوخت   
روریزد از برت چون آبشار نور ، ف   

ای ز دور  هیک لحظه ، باز میشنوم نغم  
آغشته با غبار زراندوز خاطرات   

ی پنھانی نسیم  هبه نال دل می نھم  
ی حیات  هی گمگشت هتا بشنوم تران  

یدم به گوش ، صدایی شکسته وار آمی   
خاطره در جام من بریز  کز آن شراب   
ی نگاه که در جام چشم تست  هزان باد   

 چون ساقیان میکده در کام من بریز 
 بیچاره من ، که باز به دامان آرزو

سر می نھم که بشنوم آهنگ دیگرت    
 غافل که آن نوای فریبنده ، دیرگاه 

افسرده در سیاهی چشم فسونگرت    
چشم ناشناساما هنوز ، در دل این   

یدم به چشم آی خیال تست که می گوی  
به ناز م ا می بینمت هنوز ، که می خوانی  

رانی ام به خشم  می بینمت هنوز ، که می   
ی این چشم ناشناس همن مانده بر دریچ   
چون دزد آشنا که بکاود ز روزنی   
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 شاید چو نور ماه ، درایم به خوابگاه 
 بینم که در سیاهی شب ، خیره بر منی
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 از درون شب 

ی خویش هبا شعل  !تو ، ای چشم سیه   
شبانگاهان ، دلم را روشنی بخش   

 بسوزانم درین تاریکی مرگ 
 ز چنگال گناهم ایمنی بخش

در فروبند ! خدا را ، آسمانا   
های خاموشم مپرهیز  هز شیو   

 به چاه اخترانم سرنگون ساز 
ویزھایم بیاز دار کھکشان   

پرده بفکن ! خدا را ، آسمانا   
چشم اخترها نھان کن مرا از  

ی خورشید بگداز  هتنم در کور  
کیزه جان کن اکیزه دل ، پامرا پ  

چھره بفروز  !ماهتابا خدا را ،   
ی خود شستشو ده  همرا درچشم  

 به اشک نامرادی آشنا ساز 
و ده ز اشک پارسایی آبر   

  ی مرگ هبکوب ای دست مرگ ، ای پنج
 به تندی بردرم ، تا درگشایم 
 تو مرغان قفس را پر گشودی

 من این مرغ قفس را پر گشایم 
 به تندی حلقه بر در زن ، مگو کیست 

که در زندان هستی چون منی هست    
به گوشم در دل شبھای خاموش   
ی اهریمنی هست  هصدای خند   
شبم تاریک شد تاریکتر شد    
نمی تابد ز روزن آفتابی   
ی مرگ  هتابد درین بیغولنمی    
شبانگاهان ، فروغ ماهتابی   

نند و اخترها و شب ها خدایا  
های شامگاهم  هگواه گری  

ین بیگانه مردم دانند انمی  
ھا دارد نگاهم که در خود ، اشک  
در بستر خویش! مرا ، ای سوز تب   

ور کن روشنی بخش هبسوزان ، شعل   
 مرا زین لرزش گرم تب آلود 

تی اهریمنی بخشخدا را ، لذ   
 مرا ، ای دست خون آشام تقدیر 
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 گریبان گیر و در ظلمت رها کن 
مرا بر یال استرها فروبند    
مرا از بال اخترها جدا کن    
مرا در زیر دندانھای مریخ    

م کم فرو ریز به نرمی خرد کن ، ک  
ی چرخ  همرا در آسیای کھن  

غباری ساز و در کام سبو ریز    
امشب درم را بکوب ای دست مرگ   

 که از من کس نمی گیرد سراغی
 شب تاریک من بی روشنی ماند 

بر کن چراغی   !تو ، ای چشم سیه    
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ای در سکوت  هنال  
 زین محبسی که زندگی اش خوانند 

هرگز مرا توان رهایی نیست    
دل بر امید مرگ چه می بندم    

ت دیگر مرا ز مرگ ، جدایی نیس  
مرگ است ، مرگ تیره ی جانسوز است    

 این زندگی که می گذرد آرام 
 این شام ها که می کشدم تا صبح 

کشدم تا شام وین بام ها که می    
ی جانسوز است  همرگ است ، مرگ تیر  

های مستی و هشیاری هاین لحظ   
ھا که می گذرد در خواب این شام   
ها که رفت به بیداریو آن روز   

ی امید عبث ، تا چند تا چند ، ا  
شبان بستن ؟ دل برگذشت روز و  
گر هستی هبا این دو دزد حیل  

 پیمان مھر بستن و بگسستن ؟
ید از دل تاریکیتا کی برا   

ی خورشید ؟ هچشمان روشنی زد  
امگھان خندد تا کی به بزم ش   

ی جمشید ؟ هاین ماه ، جام گمشد  
جوی خدایانست  هدندان کین  

ترها ی اخ هچشمان وحشیان  
 خندد چو دست مرگ فروپیچد 

 طومار عمر بھمن و آذرها 
 دانم شبی به گردن من لغزد 

 این دست کینه پرور خون آشام 
دانم شبی به غارت من خیزد    
آن دیدگان وحشی بی آرام    

 تا کی درون محبس تنھایی
 عمری به انتظار فرو مانم 

 تا کی از آنچه هست سخن گویم ؟
سخن رانم ؟ تا کی از آنچه نیست  

م ز تاب آتش غم ها سوخت جان  
ی گداخته ، فریادی های سین  

 ای ناله های وحشی مرگ آلود 
آخر فرا رسید به امدادی   
سوز تب است و واهمه ی بیمار    

 مرگ است و راه گمشدگان درپیش
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 اشک شب است و آه سحرگاهان 
های تیرگی و تشویش هوین لحظ   

 در حیرتم که چیست سرانجامم 
را از آنچه هست ، حذر دارم زی  

 زین مرگ جاودانه گریزانم 
 در دل ، امید مرگ دگر دارم 

بازای  !اینک تو ، ای امید عبث    
بگریز ! وینک تو ، ای سکوت گران   

ای ماه آرزو که فرو خفتی   
 بار دگر ، کرشمه کنان برخیز 

و تنم فرسود  جانم به لب رسید   
ی شب وکن  هدریچ  !ای آسمان   

چشم سرنوشت ، هویدا شو  ای  
او را که در منست هویدا کن    
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ها  هبر گور بوس  
آن شب شکفت و ریخت های تو  هزانجا که بوس  
اند  هسر کشیدهای کھن  هامروز ، شاخ  

که پرتو ماه آفریده بود  نقش ترا  
اند  هخورشیدها ربوده و در برکشید  

گوگردی شفق  ی هشب در رسید و ، شعل   
ی تو افروخت آتشیها هبر گور بوس   
د به یاد روز وخورشید تشنه خواست که نو ش   

 آن بوسه را که ریخته از کام مھوشی
 ماندم بر آن مزار و ، شب از دور پر گشود 

 تک تک برآمد از دل ظلمت ، ستاره ها 
تران خواندم ز دیدگان غم آلود اخ  
ها  هاز آخرین غروب نگاهت اشار  

ای که درافتد به پای باد  هچون برگ مرد  
نسیم سبکخیز شب گریخت  یاد تو با   

ای که بر لب تو نقش بسته بود  هوان خند  
 پژمرد و ، در سیاهی شب چون شکوفه ریخت 

 دیدم که در نگاه تو جوشید موج اشک 
ی نسیم  ههای تو شد طعم هگلبرگ بوس   

 دیدم ترا که رفتی و آمد مرا به گوش
ای رهگذری در سکوت و بیم آوای پ  

 بی آنکه بر تو راه ببندد ، نگاه من 
گریختی از من ، گریختی !ای آشنا    

ماه آفریندشای که پرتو  هچون سای  
ھا گسیختیپیوند خود ز ظلمت شب  

های تست  هی بوس هاینجا مزار گمشد  
یال تو بنشسته بی گناه و آن دورتر ، خ  

ان ام هنوز در ین دشت بی کر همن ماند  
 تا از چراغ چشم تو گیرم سراغ راه 
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ھا ھا و دستچشم  

 شب در رسید و ، وحشت آن چشم بی نگاه 
های مرگ ، تنم را فراگرفت  هچون لرز   

 در ژرفنای خاطر من ، جستجوکنان 
روخزید و مرا آشنا گرفت دستی ف  
های وحشی او ماندم از خروش هدر پنج  

شکست  وحشت او در گلو فریاد من ز  
ای بدرخشید و ، نور ماه  هچشم ستار  

چون تیر در سیاهی چشمم فرو نشست    
 یک لحظه ، آسمان و درختان و ابرها 

در هم شدند و محو شدند و نھان شدند    
دو چشم گنھکار دوزخییک لحظه ، آن   

های سیاهی عیان شدند  هاز پشت پرد  
دود به خشم ای که رنگ بر آن می هچون پرد   

ر از غبار شد و تیرگی گرفت گیتی پ  
یک لحظه ، هر چه بود خموشی گزید و مرد    
گفتی هراس مرگ بر او چیرگی گرفت    

گداخت تنھا دو چشم سرخ ، دو چشمی که می  
 نزدیک شد ، گداخته شد ، شعله برکشید 

اول ، دونقظه بود که درتیرگی شکفت    
 وانگه ، دو نور سرخ از آن هر دو سر کشید 

شم مرگ ، زمان ، قطره قطره ریخت گفتی ز چ  
های دمبدمش ، زندگی فسرد  هدر قطر   

 در نور آن دو چشم که لرزید و خیره ماند 
 باز آن دو دست سرد ، گریبان من فشرد 

های وحشی او ماندم از خروش هدر پنج   
وحشت او در گلو شکست  فریاد من ز   

ای بدرخشید و ، نور ماه  هچشم ستار  
سیاهی چشمم فرو نشست  چون تیر ، در   

بی فنا نالیدم از هراس و ، در آفاق   
های من  هگم شد صدای زیر وبم نال  

ظلمت فرا رسید و نسیم از نفس فتاد    
 بشکست در گلوی خموشی ، صدای من 
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 در هرچه هست و نیست 

ی نیلوفران صبح  هدر مرگ عاشقان   
ها  هی اشباح و سای هدر رقص صوفیان  

های سرخ شفق بر غروب زرد  هدر گری   
ها  هدر کوهپای   

 در زیر الجورد غم انگیز آسمان 
ی زمان  هدر چھر   

سار گرم و کف آلود آفتاب  هدر چشم  
های آب  هدر قطر   
ی انبوه دوردست  هبیشهای  هدر سای   
در آبشار مست    

 در آفتاب گرم و گدازان ریگزار 
ی غبار  هدر پرد   
ن بادها در گیسوان نرم و پریشا   
در بامدادها    

ای بی نشان و نام  هدر سرزمین گمشد  
 در مرز و بوم دور و پریوار یادها 

 درنوشخند روز
در زهرخند جام    

 در خالھای سرخ و کبود ستارگان 
 در موج پرنیان 

ی سراب  هدر چھر   
ھا که می چکد از چشم آسمان در اشک   

جر شھاب در خن  
 در خط سبز موج 

اب ی حب هدر دید  
در عطر زلف او    

های مو هدر حلق  
شکند بر لبان من ای که می هدر بوس   
شکفد بر لبان او ای که می هدر خند   

 در هرچه هست و نیست 
در هر چه بود و هست    

ی شراب  هعلدر ش  
های مست  هدر گری  

ی حیات  هدر هر کجا که می گذرد سای   
ست و پر نشاطسرم  

گوشخواندم به آن پیک ناشناخته می  
خاموش و پر خروش   
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 کانجا که مرد می سترد نام سرنوشت 
 و آنجا که کار می شکند پشت بندگی

 رو کن به سوی عشق 
ی خندان زندگی هرو کن به سوی چھر   
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ھا هوس  

 چو باز اید شبانگاهان آبی
من و این بام سبز آسمان ها    
آلود من و این کوهساران مه    
من و این ابرها ، این سایبان ها    
زاران چون مه سبز هدوم در بیش   

 وزم در کوهساران چون دم باد 
ی ژرف  هبلغزم در نشیب در   

 به بوی صبح چون خورشید مرداد 
چو موجی خرمن زرد  به رقص آرم  

ها گیرم در آغوش هچو بادی خوش  
 روم پای تھی در کشتزاران 
موشبنوشم عطر جنگل های خا  

 سرایم با غریو آبشاران 
رودی آسمانیشبانگاهان ، س   

ی خویش هنھم دل بر طنین نغم  
چو لغزد در سکوت جاودانی   

 شوم مھتاب و پر گیرم شبانگاه 
 بر آن دریای ژرف آسمان رنگ 
 بر آن امواج خشم آلود ساحل 

که سر کوبند چون دیوانه بر سنگ    
 شوم عطری گریزان و سبکروح 

ه باد شامگاهیدر آمیزم ب  
 بپیچم در مشام اختر و ماه 
 بگنجم در جھان مرغ و ماهی

ی صبح  هشوم در جام ظلمت ، باد   
داران  هی شب زند هبتابم گون  

و خیزان  چو برگ مرده ای ، افتان   
یم کنار جویباران آبه رقص   

جھان ماندست و این زیبا هوسھا    
 که هر دم می کشانندم به دنبال 

انگیزند غوغا چنانم در دل   
 که با مھتاب ها گیرم پر و بال 

من و این شادی عمر ازین پس ، این   
ھا من و این دشتھا ، این بوستان  

آبی   ید شبانگاهانآچو باز   
ھا بام سبز آسمانمن و این    
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 مرداب
 شب ها ، در آبگینه ی مرداب های سبز 

های جگن رفته تا به ماه  هآنجا که نیز   
ن درخشان لعلگون هیاآنجا که ما   

اند به تاریکی سیاه  هچشمان گشود  
ھای آبزیآنجا که عطر وحشی گل   

 پیچید در مشام خدایان تیرگی
 آنجا که شھد روشن مھتاب آسمان 
 بر زهر شام تیره گرفتست چیرگی

آنجا که ماه می شکند در دهان موج    
 چون قرص آتشی که در آب افکند شرار 

اف آبگیر اند بر اطر هآنجا که خفت   
ی فرار  همرغابیان پیر ، در اندیش   

ی نسیم  هآنجا که نوشخند پرکند  
ی مرداب آشنا  هچین افکند به چھر   

 آنجا که از تپیدن امواج بیشمار 
 گاهی در آب گل شده ، برگی کند شنا 

درشت بلند پای ...آنجا که   
 مستانه میدوند بر امواج پر غرور 

ی وزغ  ههای غریبان هآنجا که نال   
پیچیده در سکوت چمنزارهای دور    

رانده از حیات  آنجا که پای رهگذری  
ک آبگیر ای نمن هلغزیده بر کران  

آنجا که مژده آورد از مرگ او هنوز   
های پیر  هنرم خم شدن ساق آوای  

آنجا در آن سکوت غم انگیز الیزال    
کاین مزار تست : آنجا که مرگ طعنه زند    
ندم از درون دل بانگی نھیب می ز   
کاین سرنوشت تست که در انتظار تست    
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 مالل تلخ 
 گر از دیار خدایان آسمان بودم 

ای رهایی بود  هز تنگنای شبم لحظ   
مالل تلخ سفر می نشاندم از می عشق    

 اگر نگاه ترا با من آشنایی بود 
گذشت  چه شام ها که سر آمد چه روزها که  

ای گیرم  هق بھربدین امید که از عش  
ها به غفلت رفت  هدرین خیال خطا لحظ  

ای گیرم  های ز لبی یا ز چھر هکه بوس  
ھا که دل افسرده از تباهی عمرچه شام  

به یاد عشق تو بگریختم ز صحبت خویش   
 به یاد آن همه شبھا که رفت و بازنگشت 

ق برافروختم به خلوت خویشچراغ عش  
زھا که هماهنگ با نشستن روچه شام  

 نگاه دور ترا نیز آرزو کردم 
 در آن غروب گوارا که رنگ مستی داشت 

 ز خویش رفتم و با خویش گفتگو کردم 
 در آن دو اشک که بر دامنم چکید وگذشت 

ی خویش هه کردم و دیدم غم گذشتنگا  
ها روان دیدم  هبه یک نظاره در آن قطر   
بازگشته ی خویشامید رفته و اندوه    

ھا و روزها که گریخت ببه یاد آن همه ش  
 مرا به دفتر دل ، نقش یادگاری ماند 

 امید گمشده چون کاروان رسید و گذشت 
 ز کاروان گریزان او ، غباری ماند 

 چو روز شب که دو اسبان کاروان بودند 
 تو نیز ، قافله ساالر کاروان بودی

چراغ عمر تو ، هر جا که هست ، روشن باد    
مه جان بودیاگرچه عمر مرا ، شمع نی  

ستارگان همه دانند و آسمان ها نیز    
 که هر چه بود ، مرا آرزوی فردا بود 
 دریغ و درد ، کزین پیشتر ندانستم 

 کز آن سیاه شبم ، سرنوشت ، پیدا بود 
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 طغیان 

هایی پر از دود و آتش هبه جز پھن  
شتار و بیماری و خون به جز سیل ک   

و نفرت هایی پر از خشم  هبه جز نال  
 به جز دوزخی واژگون و دگرگون 
 به جز تندبادی که آهسته خواند 

سرود غم خویش در گوش هامون    
 به جز انتقامی چنین تلخ و نارس

بگو با من ای دل ، چه ماندست با کس ؟   
 شما ای امیران ، شما ای بزرگان 

 شما ای همه سرنشینان واال 
 شما ای همه کاخداران بی غم 

جنگجویان دانا  شما ای همه  
 چه نازید بر داستانھای تاریخ ؟

 چه بالید بر زورمندان فردا ؟
 بمیرید ، زیرا به مردن سزایید 

بمیرید ، زیرا که آفت شمایید    
 از آن بیم دارم که آتش فشان ها 
 گشایند روزی دهان های خونین 
 از آن بیم دارم که دریای وحشی

گونه سازد یکباره ایین دگر   
ها ، شھرها ، کوهساران  ههمه خان  

ی کین  هفرو ریزد و سوزد از شعل   
 ز هم بگسلد آسمانھای آبی

ید این گنبد ماهتابیآفرود   
درین شامگاهان وحشت   !شگفتا   

 خدایان گشودند بر من دری را 
 از آن در ، نگه کردم آهسته در شب 

تن بی سری را به هر گوشه دیدم   
ھای گیتیشما ای همه سرزمین  

یی چه بخشید بد گوهری را ؟رها  
 ببندید ، چونان که دانید ، راهش

جھان را مبرا کنید از گناهش   
 زمین می گدازد ز خشمی نھایی
ن ز خشمی چو تاریکی شامگاها  

آن روز شیرین  ی تلخ و  هخوش آن لحظ  
 که کیفر دهد خشم او بر گناهان 

آمدم زین همه کینه توزی به تنگ   
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اهان خوشا زیستن در میان سی  
ور شد طبیعت  هک و خون غوطاکه در خ   

 تمدن گر اینست ، کو بربریت ؟
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 گمراه 
سمان ی گمراه آ هچون آخرین ستار  

اه خویشام به دامن بخت سی هغلتید  
ام چو اشک  هاز دیدگان کور شب افتاد  

ب تاریک ، راه خویشام درین ش هگم کرد   
ای که ز ابری فروچکد  هطرگاهی چو ق  

ی بی آرزوی بخت  هام ز دید هلغزید  
 گویی سرشک ماهم و می افتمش ز چشم 

ده نالند بر درخت چون مرغکان گمش  
ی شب دم فرو کشد  هتا آخرین پرند  

های خویش هبر میکشم به خواهش دل ، نال  
ھای بی امید ی شب همن کیستم ؟ پرند   
ی خویشن ، صداسر داده در سکوت درختا   

ھای عاشقم گاهی صدای ریزش دل  
 وقتی که با خیال کسی گفتگو کنند 

های لب  ههای خوش از گوش هوقتی که خند   
ند ی گمشده را آرزو کنها هتک بوس  

ای که ز دردی خبر دهد  هگاهی چو نال  
پا مینھم به خلوت شبھای آشنا    

ی باران مغربم  هگویی لھیب گری  
فنا  کاتش زنم به خرمن آفاق بی  

 گاهی سرشک حسرت اویم که بی دریغ 
ی چشم سیاه او  همی ریزم از دو گوش   
چون اشک شمع سوخته ، می افتمش به پای   

اه او آزرده از مالمت تلخ نگ  
ی گمراه آسمان  هچون آخرین ستار  

ام به دامن بخت سیاه خویش هغلتید   
ام چو اشک  هاز دیدگان کور شب افتاد   

تاریک ، راه خویش ام درین شب هگم کرد  
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 سرود خشم 

یر ، همه پتک ها به دست آهنگران پ  
های سوخته ، در نور آفتاب  هبا چھر  

 چون اختران سرخ ، به تاریکی غروب 
 چشمان پر از نوید فرح بخش انقالب 

پتک گران به دست و دهان ها پر از خروش   
شامگاه فریادشان گسسته در آفاق   

خشم  های هافق خوشروییده در دیار   
های ماه  هافسرده بر لبان شفق ، بوس  

 پنداشتی غریو خدایان آسمان 
ی خاموش زندگی هپیچیده در کران   

رنگ انتقام  بگرفته از فروغ شفق ،  
م بندگیهای سوخته از شر هآن گون  

ی قرون  هپنداشتی که خشم فروخورد  
ی فرتوت روزها  هجوشیده از خراب   

ربانیان جنگ پنداشتی که شیون ق  
فکنده در دل آتش فروزها آتش   
ها رسیده به لب ها سرود خشم  هاز سین  

دل آسودگان هراس افکنده در حریم  
مگاه تلخ ی این شا هگفتی بر آستان  

ی مردان ناشناس هدر هم خزیده سای  
عه ی طوفانی شفق در چشمشان طلی  
ی خونین صبحگاه  هآرد خبر ز خند  

ان شھر فریادشان گسیخته در آسم  
 خشم سیاهشان همه جوشیده در نگاه 

 در هم شکسته است تو گویی سکوت مرگ 
 در رستخیز این شب تاریک واپسین 

ست برقی دمیده از دل آفاق دورد  
ی کبود شب افتاده بر زمین  هتا سای  

 خواند به پاس روز ظفر ، باد شامگاه 
ی گسستن زنجیر بندگی هشکران   

به دست  آهنگران پیر ، همه پتک ها  
ی خورشید زندگی هدر چشمشان طلیع   
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 خوشه های تلخ 
ی افق  هبر کشتزارهای خزان دید  

شبان سیه را فرو فرست   !هان ، ای خدا    
 تا از مزار گمشدگانت خبر دهند 

سو فرست  مرغان باد را همه شب سو به   
ست و ، ای دریغ اینک ، غروب روز نبرد  

نیست  کز آن سپاهیان دالور نشانه  
اند و ، مرگ  هک سیه خفتاآنان به زیر خ   

 جز پاسبان این افق بیکرانه نیست 
 این ابرها که می گذرند از کنار کوه 

 وان تک درخت پیر که می لرزد از هراس
 گریند ، چون تنوره کشد سرخی شفق

بر گور بی نشان شھیدان ناشناس   
کشتگان زمین بارور شود  تا بذر  
ها  هروید ز سینهای تلخ ب هتا خوش  

ی این ابرهای سرخ  هباید ز چشم هرز   
ها  هباران خون ببارد و باران کین   

 این ماهتاب ها که درخشیده بی امید 
ک های سرد ابر سنگھای تشنه و بر خ  

 وین بادهای تر ، که بر افشانده ریگ ها 
ی نبرد  هبر گور خفتگان بال دید   

م ی مادر فشانده گر هاین اشکھا که دید  
ی خویشها هبیھوده بر مزار جگر گوش   
نتقام فردا ، گواه جنبش خشمند و ا   

های خویش هخشمی که زود می درود خوش  
اند  هشاندآنان که بذر آدمیان را ف   
نھند  بر داس خشمگین اجل بوسه می   

ها دمید  ههای تلخ که از کین هوان خوش  
دهند ینده میآی  همی پژمرد ، چو مژد  

شبان سیه را فرو فرست ! ا هان ، ای خد  
حشیان زمین را نھان کنند تا ننگ و  
ھا ، سیاهی شب را بگستران بر دشت  

تا کشتگان به گنھش سایبان کنند    
اند  هگورهای نو که دهان باز کرداین   

های گمشده را در گلو برند  هتا لقم  
 فردا ، به جانیان و خسان روی می کنند 

فرو برند  ی خود را ههای تاز هتا طعم   
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 برف و خون 
شب ، در آفاق تاریک مغرب    

اش را شتابان برافراشت  هخیم  
 آسمان ها همه قیرگون بود 

 برف ، در تیرگی دانه می کاشت 
 من ، هراسان در آن راه باریک 

 با غریو درختان تنھا
 می دویدم چو مرغان وحشی

ها و گون ها هبر سر بوت   
گاهی آهنگ پای سواری   
د از افق های خاموشمی رسی   

 بادی آشفته می آمد از دور 
 تا مگر گیرد او را در آغوش

 من زمانی نمی ماندم از راه 
 گویی از چابکی می پریدم 

ها ، کوهساران  هها ، سای هبوت   
و من می دویدم می دویدند   

ای بود  هدر دل تیرگی کلب  
 دود آن رفته بر آسمان ها 

می سوخت پای تنھا چراغی که   
ن ها ر دلش ، راز گویان شباد  

 لختی از شیشه دیدم درون را 
در بکوبم خواستم حلقه بر   

سوخت ناگھان تک چراغی که می  
وبم مرد و تاریکتر شد غر  

ایستادم به تردید ای هلحظ  
ی مردگان است  هگفتم این خان  

گویی آن دم کسی در دلم گفت    
 فکر شب کن که ره بیکران است 

د و ناگاه در گشودن - در زدم   
ای در سیاهی درخشید هدشن   
شیون ناشناسی که جان داد    

 کلبه را وحشتی تازه بخشید 
 کورماالن قدم پس نھادم 

 چشم من با سیاهی نمی ساخت 
 تا به خود آمدم ضربتی چند 
 در دل کلبه از پایم انداخت 

 خود ندانم کی از خواب جستم 
 لیک ، دانم که صبحی سیه بود 
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ری نو بریده در کنارم س   
غرق خون بود و چشمش به ره بود    
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ی قرون هویران  

بود  رنھاگویی سکوت ق  
اش ، در آسمانش ههای تیر هدر دخم   

 در ابرهایش ، در شبان سھمگینش
در بادهایش ، در فضای بیکرانش   

داشت باد سرد مغرب ره بر میچون نع  
ھاخاست بانگ ارغنون گویی که بر می   

 آنجا که می افتاد روزی قھرمانی
ھا امروز ، می افتد به خاموشی ستون   

 آنجا که روزی بال و پر می زد عقابی
 امروز ، شبکوریست جنبان در سکوتش

 آنجا که زلف دختران در پیچ و خم بود 
نکبوتشامروز ، لرزد تار و پود ع   

ھا ها ، آن آسمان هها ، آن سای هآن دخم  
 وان رازداران شگرف خلوت او 

ی شب  ههای باد در بیغول هآن خند   
ھا در تیرگی هم صحبت او وان غول   
ھا ھا ، آن ستونھا ، آن پیشخوانآن سقف   
ته در ظلمت شام آن طاق های ریخ   

های سھمگین روی هآن برق چشم گرب  
 وان نور اخترها در آفاق شبه فام 

 آن کوره راه بیکرانه 
ھای خاموشی لغزد به جنگلراهی که م   

 راهی که می پیچد چو ماری بر تن شب 
راهی که می گیرد افق ها را در آغوش   
های آتش دزدان دریا  هآن شعل   
ھای خشک ساحل بر ریگھا ، بر ریگ   

بالی تکدرختان زمین گیر در ال  
های تیره گون دل  ههای قلع هدر سای  

 اینھا همه ، می خواندم چون قاصد مرگ 
ی خویش هی پر مای هر دگر با خندبا   
من کیستم ؟   

مقصود ای گم کرده  هبیگان  
ی خویش  هیا رهروی نا آشنا با سای  
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 تک درخت 
ھا گریختند و ، تو چون بادهای سرد شب  

ب ها گریختیهمراه با سیاهی ش  
ی زرد حیات من  هدر راه خود ، ز شاخ  

 عشق مرا چو برگ خزان دیده ریختی
از دل شب های بی امید  من چون غباری  

 برخاستم که خوش بنشینم به دامنت 
که تو چون نوعروس باد   !آواره بخت من   

 رفتی ، چنانکه کس نشد آگه ز رفتنت 
ون یادهای دور ھا گریختند و ، تو چشب   

ی من دورتر شدی ههر لحظه از گذشت  
 با آنچه رفته بود و نیامد دوباره باز 

فر شدی در سرزمین خاطر من ، همس  
درین غروب غم انگیز زندگیتنھا ،   
ی گمگشتگان به راه  هام چو سای هافتاد  

 لرزم چو شاخ و برگ نھاالن نیمه جان 
باران شامگاه  ی هدر زیر تازیان   

ی نارنجی شفق  هبس روزها که شعل  
سوزاندم در آتش رنگین خویشتن    
اه از فراز کوه چون در رسد کبوتر م   

ی غمگین خویشتن  هگنجاندم به سای  
من از تک درخت زندگی بی امید   
اند  همرغان روزها همه یک یک پرید  

های کالغان شامگاه  هشب ها چو تود   
اند هاز دور ، از دیار افق ها ، رسید  
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 شب بیمار 
شب بیماری ام تا صبح پایید    

 سحرگاهم ربود از دست ، خوابی
همه شب سر به سر بیدار بودم    
به امیدی که خیزد آفتابی   

 چراغم خفت ، شمع بسترم خفت 
 نتابیدم به بالین پرتو ماه 

مرد  -مرغ آسمان  -تو گویی ماه   
ان شبانگاه چو لب بستند مرغ  

ها را  هشمردم نرم نرمک لحظ  
نه آغازی در آن دیدم نه انجام    

 فرورفتم سپس نومید و خاموش
در آن تاریکی نیلوفری فام    

سمان را ختران آشمردم ا  
ی من  هکه شاید برهم افتد دید  

ی او  هولی دردا که یاد دید   
ی من  هنرفت از خاطر شورید   

 ز بستر جستم و افروختم شمع 
 کز آن بیگانه جویم آشنایی

 ولی شمع خیالم زودتر تافت 
 دلم تاریک شد زان روشنایی

 به رقص سایه روشن دوختم چشم 
ا که از غم وارهانم خویشتن ر  

 ولی شمع از نسیم نیمه شب مرد 
 نھاد از دست کار سوختن را 

چو پر شد جام چشمم از می خواب    
صدای ساعت بیدار برخاست    

ای چند  هدادم لحظ به زنگش گوش  
ها را تا فروکاست  هشمردم ضرب   
صبح چون شد   !دانم ، خدایا نمی   

 ولی دانم که مرغ صبح نالید 
ماند  تنم زین سخت جانی در عجب  

به خود بالید و بر من نیز بالید    
همه شب سر به سر بیدار بودم    

 سحرگاهم ربود از دست ، خوابی
 شب بیماری ام تا صبح پایید 

 به امیدی که خیزد آفتابی
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 یاد دوست 
های عشق  هبر گور روزهای سیه ، بوت  

ید گذشته مرد های ام هپژمرد و غنچ  
د یا چگونه بوآدر حیرتم هنوز که   

آن روزها که مرد و ترا جاودانه برد    
 خوابی گذر نکرد ، دریغا ، گذر نکرد

 در چشم من ، شبان سیه ، بی خیال تو 
ای  هج غریبی سپردای آنکه دل به رن  

 گریم به حال خویش و نگریم به حال تو 
 یاد آرمت هنوز ، هنوز ای امید دور 

 ای آنکه در زوال تو بینم زوال خویش
هنوز در انبوه روزها  چون بنگرم   
یادآورم ورود ترا در خیال خویش   
گویی در آن غروب بھاری گشوده شد    
درهای تنگ معبد تاریک خاطرات    

ی چنگ ها هبخور خوش و زخم همراه با  
های پات  هدر دل طنین فکند مرا ضرب  

با من چنان به مھر درآمیختی که بخت   
خت ها بدو هچون در تو بنگریست ، لب از شکو  

ی نگاه تو چون در دلم چکید  هوان قطر  
 چون اشک گرم شمع ، مرا زندگی بسوخت 

 اینک ، تو نیز رفتی و بر گور روزها 
شمعی ز یاد روشن خود برفروختی   

درین وادی غروب ! ای آفتاب عمر   
هر سو مرا کشاندی و لب تشنه سوختی   

 بازآ که بی فروغ تو ، این روزهای تار 
بگذشت شام من شت که بر من چنان گذ   

ی خورشید را بکش هفرشت! ای دیو شب   
 تا صبحدم دوباره نیاید به بام من 
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 دیگر نمانده هیچ 

دیگر نمانده هیچ به جز وحشت سکوت    
دیگر نمانده هیچ به جز آرزوی مرگ    
خشم است و انتقام فرومانده در نگاه    
جسم است و جان کوفته در جستجوی مرگ    
نھا شدم ، گریختم از خود ، گریختم ت  

 تا شاید این گریختنم زندگی دهد 
تنھا شدم که مرگ اگر همتی کند    

 شاید مرا رهایی ازین بندگی دهد 
 تنھا شدم که هیچ نپرسم نشان کس 
 تنھا شدم که هیچ نگیرم سراغ خویش

ی جادوگر حیات  هدردا که این عجوز   
 بار دگر فریفت مرا با چراغ خویش

ینک شب است و مرگ فراراه من هنوزا  
 آنگونه مانده است که نتوانمش شناخت 

 اینک منم گریخته از بند زندگی
 با زندگی چگونه توانم دوباره ساخت ؟
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 آخرین فریب 

 گر آخرین فریب تو ، ای زندگی ، نبود 
 اینک هزار بار ، رها کرده بودمت 

ی خود کشیزان پیشتر که باز مرا سو  
کرده بودمت در پیش پای مرگ فدا  
ید ام بر کنم ام ههر بار کز تو خواست  

ای  هآغوش گرم خویش برویم گشاد  
  ام که هر چه کنی جز فریب نیست هدانست 

ای  هاما درین فریب ، فسونھا نھاد  
 در پشت پرده ، هیچ مداری جز این فریب 

 لیکن هزار جامه بر اندام او کنی
روز و شبت خاطرم گرفت  چون از مالل  

 او را طلب کنی و مرا رام او کنی
 روزی نقاب عشق به رخسار او نھی

تا نوری از امید بتابد به خاطرم    
 روزی غرور شعر و هنر نام او کنی
 تا سر بر آفتاب بسایم که شاعرم 
ام  دهدر دام این فریب ، بسی دیر مان  

دیگر به عذر تازه نبخشم گناه خویش   
ی ، دریخ که چون از تو بگسلم ای زندگ  

 در آخرین فریب تو جویم پناه خویش
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 دختر جام 
 همچون ونوس کز صدفی سر برون کشید 

دامن کشان ز جام شرابم برآمدی   
 یک لحظه چون حباب شراب آمدی به رقص

و آنگاه کف زنان به لب ساغر آمدی   
 آن شب ، اتاق من به مثل جام باده 

راغ من به مثل رنگ باده داشت نور چ  
درهای بسته چون دو لب ناگشوده بود    

 رخسار پرده آن همه چشم گشاده داشت 
 من همچو موجی آمدم و خواندمت به رقص

 اما تو چون حباب ، سراپا شدی نگاه
شکفت  ی تو چون صدف هچشمان نیم خفت   

ی گناه  هاشکی در آن نشست ز اندیش  
نگاه کن : گفتم    

ر گشوده شد این د  
که پلک چشم تو باشد ، گشوده شد  این در  

 حرفم ز بیم پرده دری ناتمام ماند 
می ماند و جام ماند    

 در باز شد خموش و ، تو بی هیچ گفتگو 
 آرام و پر غرور ، به سویش روان شدی

چون یونسی که در دل ماهی فروخزید    
بار دگر ، به جام شرابم نھان شدی   
یا هاینک تو رفت   

 افسوس ، با تو رفت مرا آنچه مانده بود 
 افسوس ، با تو رفت 

 دیگر کسی نماند که اندوه عشق او 
دمساز من شود    
دیگر کسی نماند که یاد عزیز او    

 در این سکوت سرد ، همآواز من شود 
 افسوس ، با تو رفت 

 افسوس ، با تو رفت مرا آنچه مانده بود 
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  تهناگف
م شعریست در دل  

شعری که لفظ نیست ، هوس نیست و ناله نیست    
 شعری که آتش است 

 شعری که می گدازد و می سوزدم مدام 
 شعری که کینه است و خروش است و انتقام 

 شعری که آشنا ننماید به هیچ گوش
 شعری که بستگی نپذیرد به هیچ نام 

 شعریست در دلم 
 شعری که دوست دارم و نتوانمش سرود 

سرود و نمی خواهمش سرود  می خواهمش  
 شعری که چون نگاه ، نگنجد به قالبی

 شعری که چون سکوت ، فرومانده بر لبی
 شعری که شوق زندگی و بیم مردن است 

 شعری که نعره است و نھیب است و شیون است 
 شعری کھچون غرور ، بلند است و سرکش است 

شعری که آتش است    
شعریست در دلم    
ارم و نتوانمش سرود شعری که دوست د   

 شعری از آنچه هست 
 شعری از آنچه بود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 www.gagesh.com  

 
 

 بیگانه 
 اگر روزی کسی از من بپرسد 

 که دیگر قصدت از این زندگی چیست ؟
 بدو گویم که چون می ترسم از مرگ

اهی به غیر از زندگی نیست مرا ر  
دم چشم بر دنیا گشودم من آن  

ود که بار زندگی بر دوش من ب  
خواه خویشم آفریدند چو بی دل  

ای جز زیستن بود ؟ همرا کی چار  
 من اینجا میھمانی ناشناسم 

 که با ناآشنایانم سخن نیست 
 بھر کس روی کردم ، دیدم آوخ

او را ز من نیست   مرا از او خبر ،  
 حدیثم را کسی نشنید ، نشنید 

نشناخت  درونم را کسی نشناخت ،  
گی داشت بر این چنگی که نام زند  

 سرودم را کسی ننواخت ، ننواخت 
 برونم کی خبر داد از درونم 

 که آن خاموش و این آتشفشان بود 
 نقابی داشتم بر چھره ، آرام 
نھان بود که در پشتش چه طوفان ها   

ی تست  ههمه گفتند عیب از دید  
 جھان را به چه می بینی که زیباست 

 ندانم راست است این گفته یا نه 
انم که عیب از هستی ماست ولی د  

 چه سود از تابش این ماه و خورشید 
 که چشمان مرا تابندگی نیست 
 جھان را گر نظاط زندگی هست 

 مرا دیگر نشاط زندگی نیست 
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 آشنا
ی در عاشقانه خواند  هدختر بر آستان  
 کای آرزوی من 

ه از منیمن فارغم ز خویش و تو آسود   
 با دوست ، دشمنی

ھا ستاره شمردم به نور ماه شام بس  
ی بختم وفا کند  هتا اختر رمید   
شور نگاه دوست در آن چشم دلفریب    

  چون باده سرگرانی عیشم دوا کند
ها  ههر شب که ماه می نگرد از دریچ  

جان می دهد خیال ترا در برابرم    
 من شاد ازین امید که چون بگذری ز راه 

از درم  ییآشاید چو نور ماه ، فراز    
ای که می شکند در گلوی باد  ههر نال   
های دلم در فراق تست  هآهنگ نال   
جون تابد از شکاف درم نور ماهتاب    
نگاه کیست که در اشتیاق تست گویم    

رزوی من آای   
 ای مرد ناشناس

آگاه نیستم که کجایی و کیستی   
اما مرا به دیدن تو مژده می دهند    
یی یا تو نیستیوان مژده گویدم که تو   

 از من جدا مشو 
چون زندگی به دست فراموشیم مده    
یا از کنار من به خموشی گذر مکن   

 یا در نھان امید هماغوشیم مده 
 دختر خموش ماند 

مردی که می گذشت به سویش نگاه کرد    
 دختر به خنده گفت 

 ای مرد ناشناس توانی خبر دهی
 زان آشنا که هیچ نیامد به دیدنم ؟

ن مرد خنده کرد و شتابان جواب داد آ   
آن آشنا منم    
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 یاد 
 تھی کن جام را ای ساقی مست 

گرم نیست که امشب میل جام دی   
ی می همرا از سوز ساز و خند  

نکه شوری در سرم نیست چه حاصل ؟ زا  
مستی ھایخوش آن شبھا ، خوش آن شب  
ھا که با او داشتم خوش داستان  

دل جام  زد درشرابم شعله می   
در آن می سوخت عکس آسمانھا    

ھا که مست از دیدن او خوش آن شب  
هوایی در دلم بیدار می شد    
ای چند  هلبش چون جام سرخ از بوس   

 لبالب می شد و سرشار می شد 
 چو از گیسوی او می آمدم یاد 

 سرودی تازه برمی خاست از چنگ
به دستم تارهای موی او بود    
این دل تنگ  های هبه چنگم نال   

 نگاه خنده آمیزش در آن چشم 
به لطف نوشخند صبح می ماند    
مرا گاهی به شوق از دست می برد    
ش می راند مرا گاهی به ناز از خوی   

ام بود  هسرودم بود و شور نغم  
 که چشمانش نوید زندگی داشت 

ھای ژرف پر ستاره در آن شب   
 چو چشم بخت من تابندگی داشت 

ام رفت  هت و شور نغمرف کنون او   
کسترم نیست ااز آن آتش به جز خ   

 تھی کن جام را ای ساقی مست 
 که دیگر ، میل جام دیگرم نیست 
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ی خورشید سرمه  

من مرغ کور جنگل شب بودم   
 باد غریب ، محرم رازم بود 

چون بار شب به روی پرم می ریخت    
تنھا به خواب مرگ ، نیازم بود    

ی هزاران برگ هرگز ز البال  
 بر من نمی شکفت گل خورشید 

هرگز گالبدان بلور ماه    
بر من گالب نور نمی پاشید    

 من مرغ کور جنگل شب بودم 
 برق ستارگان شب از من دور 

ی ظلمت داشت  هدر چشم من که پرد   
فانوس دست رهگذران ، بی نور    
من مرغ کور جنگل شب بودم    

  در قلب من همیشه زمستان بود
ی تابستان  هرنگ خزان و سای   
در پیش چشم من همه یکسان بود    
می سوختم چو هیزم تر در خویش   
دودم به چشم بی هنرم می رفت    
چون آتش غروب فرو می مرد    

 تنھا ، سرم به زیر پرم می رفت 
یک شب که باد ، سم به زمین می کوفت    

 و ز یال او شراره فرو می ریخت 
ش هزاران رعد یک شب که از خرو   

اره فرو می ریخت گویی که سنگپ  
ی تاریکی هاز البالی تود  

ی من لغزید  هدستی درون الن   
ای که در تن من افتاد  هوز لرز   
ی من لرزید  هبنیاد آشیان   
یک دم ، فشار گرم سرانگشتش   

ه ، بال های مرا سوزاند چون شعل  
اش به روی تنم لغزید  هتا پنج  

یدن ماند قلب من از تالش تپ  
 غافل که در سپیده دم این دست 

خورشید بود و گرمی آتش بود    
ای دو چشم مرا وا کرد  هبا سرم   
ل نوازش بود این دست را خیا   

ی بی مھتاب  هشبان تیر. زان پس   
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ک نمالیدم امنقار غم به خ  
 چون نور آرزو به دلم تابید 

 در آرزوی صبح ، ننالیدم 
د ای عشق این دست گرم ، دست تو بو  

دست تو بود و آتش جاویدت    
من مرغ کور جنگل شب بودم    
دتیی خورش هبینا شدم به سرم   
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 مستی
 هوا بارانی و من مست و او مست 
 شراب سرخ شیرین در سبو مست 

 همه چشم سیاهش سر به سر ناز 
 همه زلف درازش مو به مو مست 
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 فال 

 ای بی ستاره مرد 
خشکت نگاه کن  ھای خالی ودر دست   

ایست  هی بی نشان هاینجا کویر گمشد  
ک او تھی از هر جوانه ایست ازهدان خ   
یک مو درین کویر به جای علف نرست    
ای نداد امی عرق خبر از چشایک قطر   

 وین مار پیچ پیچ که جز زهر غم نریخت 
وست که افسوس بر تو باد خط حیات ت  

 ای بی ستاره مرد 
در آسمان بخت سیاهت نگاه کن   
روزی اگر بھار دلت بی شکوفه بود    
کنون غروب زندگیت بی ستاره باد    
ای بی ستاره مرد    

 افسوس بر تو باد
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 بیم سیمرغ 

 سیمرغ قله های کبودم که آفتاب 
به بال من هر بامداد ، بوسه نشاند   

ک نھد کوهسار پیر اسر پیش من به خ   
وز آسمان فرو نیاید خیال من    

 چون چتر بال ها بگشایم فراز کوه 
گویی درختی از دل سنگ آورم برون    
ی رنگین کوهسار  هی پرند هدر سین   

 منقار تیز خویش فرو کنم به خون 
ک ، نبیند کسی مرا ادر آسمان پ  

ای  هارجز ریزتر ز خال سپید ست   
ها  هآن گونه می پرم که به چشم ستار   

ای  هگویی ز کوه می گسلد سنگپار  
ام  هی در ابر خفت هلقمغرورتر ز   

از پشت من نمی گذرد سیل بادها    
 نقش خجسته ایست به چشمان آسمان 

ی بامدادها  هینآسیمای من در    
ک اچون از فراز کوه نظر می کنم به خ  

ای  هپرند بال از هراس من نگشاید   
  اشک آورم به چشم تماشاگر حسود 

ای هتا شور کینه را ننشاند به خند  
ایست  هی من بیم خفت هاما درون سین  

زیر های غرور آردم به  هکز اوج قل  
ی من است  هیک روز ، روح کوه که دلبست  

تیر ، تیر ، تیر   !مرو : زند که فریاد می  
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 مسافر 
ی خویش هین گمشدعاقبت از سرزم  

بار شوق تو بر دوش هآمدی ای کول   
های چشم تو ، خورشید  هشسته ز فیروز  

رنگ هزاران غمی که گشته فراموش   
 آمدی از ره بدین امید که دستی

باز کند ناگھان به خنده دری را    
ست  هدگوش تو کز سردی زمانه فسر   

 بشنود آوای گرم منتظری را 
گاه پای نھادی به روشنایی در  

در ریخت  ی تو همچو قیر گرم به هسای   
ی در را  هنعره زنان کوفتی شقیق  

به سر ریخت ک انتظار الیک ترا خ  
ها نتراوید  هنوری از آن سوی شیش  

ها بود  هها کورتر ز شب پر هپنجر   
باد ، دهان از سرود خویش تھی کرد    

 آنچه در این سرزمین نبود ، صدا بود 
تی این درد پیر شدی ناگه از گشف  

خرد شدی ناگه از گرانی این بار    
موی تو در یک نفس چو برف فرو ریخت    
تکیه زدی از هراس خویش به دیوار    
آمده بودی بدین امید که بر تو    
باز کند هر دری به خنده دهان را    

 آمده بودی که جام گوش تو نوشد 
ی گرم صدای منتظران را  هجرع   
ازین راه لیک نیاسوده بازگشتی    
برق امیدی به خاطرت ندرخشید    
ی این شھر  هکام ترا آسمان تیر   

ای از جام آفتاب نبخشید  هجرع  
 ببینمت ای سالخورده مرد مسافر 

بار درد تو بر دوش  همیروی و کول   
های چشم تو ، خورشید  هدر بن فیروز  

 با شفق لعلگون خود شده خاموش
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 حسرت 
ی مھتاب  هگری ی شب شسته بود از هگون  

بسترم بی موج ، چون مرداب    
میرمید از دیدگانم خواب    

 میگشودم پلکھای بسته را از خشم 
شمردم تیرهای سقف را با چشم می  

 بار اول طاق می شد بار دوم جفت 
 خواب ، گویی چون پرستوها 

در میان تیرها می خفت    
ی بی جنبش شب را  هگھان گھوارنا  

باند ای جن هدست گرم نغم  
ی ما بود  هاین زن همسای   

نار بستر طفلش کر ک  
خواند الی الیی آشنا می  

خواند ، آواز دل من بود آنچه او می   
در نھادم ، آتش اندوه روشن بود    

 کاشکی من نیز طفلی داشتم چون او 
در کنارش تا سحر بیدار می ماندم    
ی مھتابیھااشکی در خلوت شبک   

واندم خبر سر بالین او آواز می  
از افسون آن آواز کمکم    

ای از خواب می نوشید  هچشم طفلم جرع  
ھای من وز شکاف پلک   
جویبار اشک می جوشید    

 کودکم در خواب می خندید 
می خندید  باز تبسم های او مھتا   

 بوسه ها از گونه هایش می ربودم من 
 زیر لب ، گریان و خندان می سرودم من 

و بشکافد بازی دست ت چون هوا را  
ھای آبی رنگ بازوی تو میگردم خیره در رگ  

 ناگھان در چون دهانی گرم وا می شد 
 مادرش از دور با من هم صدا می شد 

از تنت چون بوی شیر تازه برخیزد    
 مست از بوی تو می گردم 

 بسترم بیگانه بود از خواب 
درخشید از لعاب نیلی مھتاب ب میچینی ش   

ند مادری گھواره می جنبا  
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 الی الیی آشنا می خواند 
چشم تو می سوزد  ی هیینآماه در    

ی فانوس هور درش یش ههمچو شمعی شعل  
ام برخاست  های از سین هنال   
کودک من نیستی ، افسوس    
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وماتای آسمان ئگ  

ز تخت عرش فرو میکشم ترا  یک شب  
خدا ی پنھانی  هابلیس ، ای کشند  

 گر در گمان خلق ، تو ابلیس نیستی 
من دانم ای خدای پلیدان ، تو کیستی   

ک خدایان پیشتر ااز دودمان پ  
یک تن هنوز در حرم عرش زنده بود    
  تیک تن که چشم در پی آزار ما نداش 

 میلی به سوی فتنه و مرگ و بال نداشت 
کیزه تر ز اشک زالل ستاره بود اپ   
پید بھاره بود بخشنده تر ز ابر س   
بر بندگان خویش ، ستم ها روا نداشت    

 یک شب تو ، ای کس که جز ابلیس نیستی
 دزدانه سوی خوابگه او شتافتی

 او را درون بستر خود خفته یافتی
ی گرمش شکافتی ه، سین بربا ت  

 آنگاه خود به تخت نشستی ، خدا شدی
 وز راه و رسم مردمی او جدا شدی

ابلیس نیستی  هشدار ، ای کسی که جز  
 خلق جھان هنوز نداند که کیستی

هر چند تکیه بر سر جای خدا زدی   
 در گوش خلق ، بانگ خوش آشنا زدی

ش فرو کشم ترا یک شب ز تخت عر  
ی پنھانی خدا  هابلیس ، ای کشند  
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 تیغ دو سر 

ی سبز بی آفتابی هتو آن در  
 که مه بر سر افشاندت نو بھاران

غابی جفت جوییتو فریاد مر  
 که پر می گشاید به دنبال یاران 
 تو ابری ، تو آن ابر اندوهگینی

ی کوه پاشی هاشکی به رخسار که  
 تو خورشید بیمار پیش از غروبی
 که بر خاطرم گرد اندوه پاشی

هساران صبحیتو پیشانی کو  
آفتابت ی  هکه تاجی است از خند  

ی شاخساران مستی هتو گھوار  
هد پیچ و تابت که هر دم نسیمی د  

 ترا از جھانی دگر می شناسم 
ی من  هترا شیر داد از ازل دای   
نداردھا که فردا ن تیره شبدری   

ی من  هتو فانوسی و عشق تو ، سای  
 خدا این دو دل را به تیغی دو سر دوخت 

 ازین یک ، رهایی نداد آن دگر را 
 طلسم است و ، با اشک نتوان زدودن 

خون جگر را ی سرد ،  هازین تیغ   
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 کابوس
 مھتاب رو به ساحل مغرب نھاده بود 
 در خلوت اتاق به جز من کسی نبود 

سیاه ساعت شماطه می تپید  قلب  
رسید ی میعاد می هشب میگذشت و لحظ  

ناگه صدای دور سگی در فضا شکست    
قاب پنجره ، برق تلنگری پشت از   

ت ی کبود ترک خورده نقش بس هبر شیش  
 ساعت ز کار خویش فرو ماند و گوش داد 

آونگ او چو مردمک چشم مردگان    
از گردش ایستاد    

 در پشت من ، دهان دری نیمه باز شد 
نوری سفید ، همچو غبار گچ از هوا    

 در خوابگاه ریخت 
 آنگه صدای لغزش پایی به روی فرش

بی صدا گسیخت  تار سکوت را چو نخی  
ا شناختم ام ر همن میھمان هر شب  

قت برگشتنم نبود اما هنوز طا  
ی تاریک می تپید  هقلبم درون سین  

موم می چکید  نور از شکاف پنجره چون  
ی استخوان نما  هناگه دو دست سوخت  

ام نشست  هاز پشت ، بر خمیدگی شان   
برگشتم از هراس   

 این روح ناشناس 
روحی که چون شمایل شوم مقدسان    
یستاده بود در زیر روشنایی ماه ا   

زخم صورت نداشت ، لیک لبی چون شکاف   
داشت ھای درازش کشیده تا زیر گوش  

او در دلم نشستی  هخندید و بیم خند  
ی سگ در گلو شکست  هفریاد من چو زوز  
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 میدان 

 شب چون گلی سیاه ، پر افشانده در فضا 
باران ریز ریز    
عطر اقاقیا    
روبر بازوان چرب خیابان روب   

 خال چراغ ها 
ساق سپید و لخت زنان ، چون گلوی قو    

 در پیش چشم من 
 در پیش پای من 

های من  هخمیاز   
ی دور  هستار  

ها نعره می کشند  هینآدر  رهاتصوی   
ید ما را از چارچوب طالیی رها کن  
ایم  هما در جھان خویشتن آزاد بود  

د دیوارهای کور کھن ناله می کنن   
؟اید  هک اسارت نشانداما را چرا به خ  

ایم  هما خشت ها به خامی خود شاد بود  
در  ھایک ستارگان ، همه با چشمتک ت  

اند  هدامان باد را به تضرع گرفت  
م ای هما ز روز ازل این نبود  !ی باد کا   

ایم  هما اشکھایی از پی فریاد بود  
غافل ، که باد نیز عنان شکیب خویش   
است  هداد دیریست کز نھیب غم از دست   
ایم  هید که ما به گوش جھان ، باد بودگو   

ستم من باد نی  
ام  هی فریاد بود هاما همیشه تشن  

 دیوار نیستم 
ام  هی بیداد بود هاما اسیر پنج  
ی سرد نیستم  هینآنقشی درون   

 زیرا هر آنچه هستم بی درد نیستم 
اینان به ناله ، آتش درد نھفته را    
موش می کنند خاموش می کنند و فرا   
ی دورم که آبھا  هاما من آن ستار   

های چشم مرا نوش می کنند  هخوناب  
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ها  هپیکر  

هایی که نھان در دل سنگید  های پیکر  
ی خاراشکنی نیست  هافسوس که سرپنج   
ی فرهاد به جا ماند  هنقشی اگر از تیش   
ورکنی نیست ی گ هی نفرین شد هجز تیش   

ی نوری است که خورشید  ههر پیکره ، چون نطف  
ست هبا تابش خود در رحم سنگ نھاد   

شرد بر جگر کوه هر تیشه که دندان ف  
ست  هی خورشید گشاد هره سوی جگر گوش  

ی خویش هی سودازد هکس نیست که با پنج  
ها را  هاز سنگ برون آورد این پیکر   
خاراشکنی نیست ولی گورکنی هست    

ک نھد پیکر ما را اتا در شکم خ  
 دنیای تب آلوده کویری است که در او 

ھلک است مبیراهه نھی ، دام   بههر گام که    
هر خار که می روید ازین کھنه نمکزار    
ک است اگیسوی سواران فرورفته به خ   

 آن کیست که پھنای بیابان بشکافد 
 در خلوت این گمشدگان راه بجوید 

ه زند بر جگر کوه آن کیست که چون تیش  
از سنگ بروید ای  هشیداندام ترا  

ی سوزان کویرم  همن کوهم و من سین  
از هم بشکافید دلم را و سرم را    

 تا در دل من صد هوس گمشده بینید 
های هنرم را هوندر سر من ، پیکر   
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 زنده در گور 

امسال ، خاموش است  بھار  
ها دارد  های در شمعدان شاخ هنه شمع غنچ  

ھا را و بنفش ارغوان بازی سرخنه آتش   
بھار امسال ، بغضی در گلو دارد    

 فروغ خنده از سیمای او دور است 
 عروس آفتابش زنده در گور است 

ک گرداند امگر سیالب اشکش پ  
ھا رای او حسرت رنگین کمان هز لوح سین  
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 پیوند 

 من بی خبر به راه سفر پا گذاشتم
از عزیزان نداشتم آگاهی از نی  

های تھی می شتافتم  هدر کوره را   
مست به دنبال آفتاب چون سوسمار   
ی خشک ھاهای ترم ، ریگ هدر زیر پنج  

ایم ، آب  هفریاد می زدند که ما تشن  
 شرمنده می گذشتم و آبی نداشتم 

 در زیر روشنایی لیمویی غروب 
، بیدار می شدم  از خواب نیمروزی  

ی ماه می پرید ا هاز گوشوار نقر  
ای  هتاربرق س  

 مرغابیان وحشی فریاد می زدند 
 پس آن ستاره کو ؟
ش جوابی نداشتم من جز نگاه خوی  
ای پرسه می زدم  هدر شھر ناشناخت  

دیوارهای شھر مرا می شناختند    
 اما ز آشنایی خود دم نمی زدند 

ی نقاب ترس به رخساره داشتند یگو  
شتم کوت خویش ، نقابی ندامن جز س  

ی خورشید سوخته  های ریگھای تشن  
ر به سوی شما رخت برکشم این بار اگ   

های آب روان مژده می دهم  هاز چشم  
 ای کاروان وحشی مرغابیان شب 

 این بار اگر نگاه به سوی شما کنم 
دمان مژده می دهم از کوکب سپیده    

ی دیوارهای شھر  های قامت خمید  
رسم این بار اگر به خلوت راز شما   

می دهم از روزگار امن و امان مژده   
ام هنوز همن با امید مھر شما زند  

 پیوند آشنایی ما ناگسسته باد 
 گر فارغ از خیال شما زندگی کنم 

 چشمم بر آفتاب و بر آفاق ، بسته باد 
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 شیشه و سنگ 
ساحل نشینم من آن سنگ مغرور    

از خویشتن موج ها را  مرانکه می  
ر کف آماده دارم ی دخموشم ، ول  

ها صدا را کالف پریشان صد  
کم که از هیبت من اچنان سھمن  

 نیایند سگماهیان در پناهم 
چنان تیز چشمم که زاغان وحشی   

 حذر می کنند از گزند نگاهم 
 چنان تند خشمم که هنگام بازی
 نریزند مرغابیان سایه بر من

مبادا که خواب من آشفته گردد   
عله در من لھیب غضب برکشد ش   

 نپوشاندم جامه پرداز دریا 
ھای نرم حریرشاز آن پیرهن   

زشاز آن مخمل خواب و بیدار سب  
 از آن اطلس روشنایی پذیرش

ھای ساحل صدفھا و کفھا و شن  
به مرداب رو می نھند از هراسم    

 من آن سنگم آن سنگ ، آن سنگ تنھا 
آشنایم ، که هم ناشناسم   که هم  

ا بشوید چه دریغبار مرا گر  
ی من  هیینآولی زنگ غم دارد   

 مرا سنگ خوانند و دریا نداند 
ی من  هکه چون شیشه ، قلبی است در سین  
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 پوپک 
 چون پوپکی که می رمد از زردی غروب 

 تا از دیار شب بگریزد به شھر روز 
 خورشید هم گریخته است از دیار شب 

اما پرش به خون شفق می خورد هنوز   
 من نیز پوپکم 

من نیز از غروب غم بی امید خویش   
 خواهم که رو کنم به تو ، ای صبح دلفروز

ان اما شب است و دفتر زرکوب آسم   
ها  هبا آن خطوط میخی و ریز ستار  

 از هم گشوده است و ورق می خورد هنوز
 من پوپکم ، گریخته از سرنوشت خویش

ی عقاب  هپنج کلم ازاست ک هخونین شد   
پنجه ، تاج بخت من از سر ربوده است این   

تاب ست بال من از خون آف هشد رنگین   
های شن  هدر چشم من ، غبار شب و دان  

 پرکرده جای خواب فراموش گشته را 
 من پوپکم ، گریخته از سرزمین خویش

در پشت سر گذاشته یاد گذشته را    
 کنون شکسته بال تر از مرغ آفتاب 

رواز می کنم از بیم شب به سوی تو پ   
ای آنکه در نگاه تو خورشید خفته است    

 پرواز را به نام تو آغاز می کنم 
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 کوچه میعاد

 آسمان بی ماه بود آن شب 
 بغض باران در گلویش بود 

ناودان با خویش نجوا داشت    
کوچه گرم از گفتگویش بود    

 باد در شھر تھی می ریخت 
را بوی شب های بیابان    

 تک چراغی خال می کوبید 
ی خیس خیابان را  هگون  

 من تھی بودم ، تھی از خویش
 من پر از اندوه او بودم 
 با خیال دور و نزدیکش

 همچنان در گفتگو بودم 
 دیدم از حسرت فرولغزید 
 اشک بر سیمای غمنکش
 روزهای رفته را دیدم 

کشادر فضای چشم نمن   
ی میعاد ما ، هر شب  هکوچ  

ز خون ما پر بود چون رگی ا   
ها طعمی گوارا داشت  هخند  

م و نفس بر بود ها گر هبوس   
ی دیوار  هبوی باران خورد  

 پلک سنگین مرا می بست 
 عطر زلفش در هوا می گشت 

ک می پیوست اتا به بوی خ  
 ناگه از فرورفتن فرو می ماند 

 تن چو پیچک بر تنم می دوخت 
یم آتا از آن مستی به هوش    
ای مرا می سوخت ھبوسه لب   

 راستی ای مونس دیرین 
ھا که می دانیز آن شبیاد ا  

های پیج پیج شھر  هکوچ   
روزهای سرد بارانی   

 آسمان ، امشب ندارد ماه 
 بغض باران در گلوی اوست 

ناودان با خویش در نجواست    
 کوچه گرم از گفتگوی اوست 
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 تب و عطش

 عقاب پیر نگون بخت آفتابم من 
ای شفق سوخت شاهبالم را ه هشعلکه    

کیست تا تواند راند  درین کویر بال  
ی من ، کرکس خیالم را  هز گرد الش  

چنان به حسرت پرواز خو گرفته دلم    
کیان جدا بینم اکه سرنوشت خود از خ   

ام  هچنان به شوق پریدن ز خود رها شد  
ی هوا بینم  آیینهکه عکس خویش در   

انی سرد من استخوانم ، من پاره استخو  
که دستی از بدن گرم شب بریده مرا    

 من آسمان شبم در حباب سربی ابر 
ای ندهد پرتو سپیده مرا  هکه جلو   
ام ز اشک تھیدست  هدلم پر است ولی دید   
گرییدن چه آفتی است غمین بودن و ن   

ی خزان دیده  هچه آفتی است که چون شاخ  
 در آفتاب ، ز سرمای خویش لرزیدن 

د که در من عطش برانگیزد تبی نمان  
که همچو آتش بود  عرق نشست بر آن تن  

ی سوزان به دست باد سپرد  هچه شد که شعل  
 شبی که در نفسش گرمی نوازش بود 

کنون به خویش نظر می کنم چو ماه در آب    
 تنم ز روشنی سرد خویش می لرزد 

وختم ، فروزان باد جھنمی که درو س  
می ارزد اش به نسیم بھشت  هکه شعل  

قابم تپیده در شن گرم شکسته بال ع  
ی من در پی سرابی نیست  هنگاه تشن  

ماه خرسند است  غمناکدلم به پرتو   
 که در غبار افق ، برق آفتابی نیست 
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 شمع مھر 

ای ز خون دلم نوش می کنی هتا جرع  
 مستانه ، عھد خویش فراموش می کنی
م آن شمع مھر را که به جان برفروخت  
 از باد قھر ، یکسره خاموش می کنی
 هر دم مرا به بوی دالویز موی خویش

از دست می ربایی و مدهوش می کنی   
همچو طبع تو سوداییم کندترسم که    

ای که زیب بر و دوش می کنی هاین طر  
 راز نھان عشق خود از چشم من بخوان 
 تا چندش از زبان کسان گوش می کنی

ن افکنیگر یک نظر به جوش درون م  
 کی اعتنا به خون سیاووش می کنی

رخ مپوش که چون شب ، دل مرا   !ای ماه   
در سوگ هجر خویش ، سیه پوش می کنی   
ما را که بر وصال تو دیگر امید نیست    
یش همآغوش می کنیکی با خیال خو   

ی ما گرچه نادر است  هگفتار نغز سای  
اما به از دری است که در گوش می کنی   
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 از ویس به رامین 

 تو ای رامین تو ای دیرینه دلدارم 
 چو می خواهم که نامت را نھانی بر زبان آرم 

ام چون آه می لرزد  هصدا در سین   
خواهم که نامت را به لوح نامه بنگارم چو می  

لرزد قلم در دست من بیگاه می  
 نمیدانم چه باید گفت 

  دانم چه باید کردنمی
ی پیشین  هآور سخنھای مرا در نامبه یاد   

ھایی که بر می خاست چون آه از دلی غمگین سخن   
 چنین گفتم در آن نامه 

 اگر چرخ فلک باشد حریرم 
 ستاره سر به سر باشد دبیرم 
 هوا باشد دوات و شب سیاهی

برگ و ریگ و ماهی: حرف نامه   
نویسند این دبیران تا به محشر    

 امید و آرزوی من به دلبر
 به جان من که ننویسند نیمی

د بیمییمرا در هجر ننما   
 من آن شب کاین سخن ها بر قلم راندم

خواهم دانستم کزین افسانه پردازی چه مین  
ولی امروز می دانم    
خواهم حریر آسمان ، طومار من گرددنه می   
ق افسونکار من گرددخواهم ستاره ترجمان عشنه می   

ید به کار من آدوات شب نمی   
 نه برگ و ریگ و ماهی غمگسار من 

ام را نامه خواهم کرد  هحریر گون   
 سر مژگان خود را خامه خواهم کرد 

حروف از اشک خواهم ساخت    
ای اندوهگین پرداخت  همگر اینسان توانم نام   
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 درخت می گوید 
امسال امسال ، در سکوت خزانی   
ی هیزم شکن به گوش نیامد  هنغم   

تاریک او به بیشه نیفتاد ی  هسای  
جاده نلرزید زیر هر قدم او    
دست دعا خوان من به سوی بھار است    
پایم در گل نشسته تا سر زانو    
بر سرم انبوه ابرهای مھاجر    
بر جگرم داغ روشنایی خورشید    
ی چاقو  هبر کمرم یادگار کھن   
ی من است که هر شب  هدر قفس سین   

تبر کو ؟مرغی فریاد می کشد که   
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 از موج تا اوج 
صافی شب داشت ای که صدایی به  هپرند  

کرد ها رها می هشب صدا را در بیش  
کرد ی برگھا صدا می همرا ز روزن   

 پلی گشوده شد از البالی چند درخت 
 به پیشواز قدم های سست من آمد 

میکرد  مرا به راز روان بودن آشنا  
ای بستم  هسرانگشت شاخ چراغ را به  

از ماهی طالیی ماه  تر شدم هرهنب  
تاریک پل ، شنا میکرد ی  هکه در دهان  

دریافت  ی من روح آب را هتن برهن  
ای واشد  همیان موج و دل من دریچ  

ای که مرا از زمین جدا میکرد  هریچد  
اشت ای که صدایی به گرمی تب د هپرند  

 تب صدا را در خون من رها میکرد 
کرد ی ابرها صدا می همرا ز روزن  
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 سرگذشت 
یاه بر سر تخم سپید خفت مرغ س   

ای که در دل او می تپید گفت  هبا نطف  
 زهدان آهکین من ای تخم چشم من 

 زندان تیره نیست 
 سرشار از فروغ زالل سپیده است 

دمک چشم خفتگان پوشیده تر ز مر  
آرمیده است  ی آن هخورشید در سپید  

 شب ، غرق در فروغ زالل سپیده شد 
ق صبحگاه رفت بانگ خروس ، تا اف  
ی خورشید بردمد  هزان پیشتر مه زرد  
ی تاریک دیده شد  هدستی در آشیان  

تخم سپید از بر مرغ سیاه رفت    
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ای به درخت  هنگاه عاشقان  
 عطر تن درخت 

ندام نازنین بلندشا   
ی خونش هگرمای عاشقان  
اش هپستان غنچ  

ی موزونش هساق خوش کشید  
 در من ، بھار سبز نوازش را 

 بیدار می کند 
ر انحنای کمرگاهشگویی د  

ی کوتاهش هدر تنگنای جام  
 یک چشم یا دهان 

یک دل : یا زین دو مھربانتر   
ن کوچک پنھان یک آشیا  
ی طلوع و تولد  هسرچشم  

 لبریز از محبت خورشید 
ا من حدیث شیفتگی را ب  

 تکرار می کند 
 من ، عاشق جمال درختم 

جان عاشق من باد  دردش به  
اش موافق من باد  هاندیش  
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 با چراغ سرخ شقایق 

مسی به رنگ شفق بودم    
زمان ، سیه شدنم آموخت    

 در امید زدم یک عمر 
 نه در گشاد و نه پاسخ داد 

 در دگر زدنم آموخت 
غ سرخ شقایق را چرا  

 رفیق راه سفر کردم 
 به پیشواز سحر رفتم 

 سحر ، نیامدنم آموخت 
 کنون ، هوای سفر در سر 

حلقه صفت بر در  نشسته  
 به هیج سوی نمیرانم 
 حدیث خویش نمیدانم 

عت ی سا هخوشم به عقرب  
 که چیره می گذرد بر من 

ها پیری است  هنیآ درون  
 که خیره مینگرد در من 

نگرد در من ه میکه خیر  
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 نوید
 طنین گام تو در شب 

های آمدن تو  هطنین گام تو در لحظ   
 صدای جوشش خون است در سکوت رگ من 

ای رویش برگ است از درخت تن تو صد   
همیشه عزیز ، ای همیشه از همه بھتر  ای  

 تو از کدام تباری ؟
ی صبحی هاگر ز نسل شبم من ، تو از سالل  

خزانم ، تو از نژاد بھاری وگر ز پشت   
 چه میشد اربه تو پیوند میزدم شب خود را 

پیرهن تو  ی من بردمد ز هکه تا سپید  
رسید خزانم چه میشد ار به بھار تو می  

درخت گل من بروید از چمن تو  که تا  
نشاط زمین در شب تولد باران  ای  

در طلوع بھاران چراغ گل زرد  ای   
و ھای سرخ گل ، سخن تلب شنیدنی است ز  

 طنین گام تو هر شب 
رسد از آستان آمدن تو به گوش می  

 خوشا گذار تو بر من 
 خوشا گشودن دل بر صدای در زدن تو 

 خوشا طلوع تو در من 
 خوشا دمیدن خورشید عشق از بدن تو 
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 تنگ شراب و شعر من 
تو مثل تنگ شرابی ، که ما پیچ بلور    
گر از لحظه گداختگی هلطف شیش به   

 چو موج زلف بر اندام نازکش جاری است 
 تو مثل تنگ شرابی ، که در تاللو صبح 

ی او  هو تا نشیب سینز تنگنای گل  
 پر از حرارت مستی و نور هشیاری است 
 تو مثل تنگ شرابی ، تو مثل شعر منی

چگونه نازکی ات را ندیده انگارم ؟   
شکستن تو ؟ چگونه گاه نیندیشم از  

ک می فکنیاچو بشکنی ، عطشم را به خ  
ای  هینآتو همزبان گل و همنشین    
دمت از میان این دو خوش است بطلوع دم   

 تو ، آفتاب در آفاق چشمه و چمنی
 لبت ، دهان گل سرخ در سپیده دم است 

 که از نسیم کالمی ، گشوده می ماند 
زبان گل و باد ، بھترین سخنی تو بر  
بلند  بلور ای  

در گلوی خویش بریز  مرا شراب کن و  
خویش راه بده  ی شفاف همرا به سین  

ی زمستان بخش همرا حرارت گلخان  
 مرا بنوش سراپا ، مرا بنوش تمام 
تان بخشوگرنه بازپسین مجموعه را به مس  

د می شکنیوتو مثل تنگ شرابی ، تو ز  
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 از اعماق 

 در صبح آفتابی آفاق 
های زمان بودم  هغواص لج  

رفتم از کرانه به اعماق می   
 تا گوهر جوانی جاوید آب را 

 برگیرم و به آدمیان ارمغان کنم 
مشان نزند چشم آسان باشد که زخ   

ی جوان  هینه جز چھرآدیگر نبیند   
 شب با ستارگان کبودش فرا رسید 
 دریا مرا به کام فراخش فروکشید 

 در آب همنشین پریماهیان شدم 
سرار نوجوانی جاوید آب را ا   

 پیرانه سر شناختم و ، نوجوان شدم 
 رفتم به خواب راحت اعماق 

 غافل ز صبح کوه و شب کھکشان شدم 
 در صبح آفتابی آفاق 

های زمان بودم  هغواص لج   
های ظریف زنان شدم  هصیاد جث  
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 تردیدی در طوفان 
 شالق سرخ صاعقه بر پشت آسمان 

ی سوال  هونپیچید چون عالمت وار  
سوالش جواب گفت  فریاد آسمان به  

 شالق ، خون روشن باران را 
مغز من چکاند از آسمان زخمی بر   
های درشت و سرد  هگویی که موج مورچ  

ر روی سینه خفت از موی من روان شد و ب  
گون گشت از حباب  هسیمای آب ، آبل  

ھای سیاه از زمین شکفت گلمیخ قارچ  
ی ماه آمد  هبوی خفیف الش   

 باد شدید ساحل مرداب 
ی ماه را شنفت  هاین باد ، بوی تجزی   
خوابی شگفت در تن من راه بر گشود    

 خوابی به جای خون 
 خوابی که هر یقین مرا در گمان نھفت 

 از خود برون دویدم ، چون شاخه از درخت 
در خود فرو نشستم ، چون برکه در سکون    

جفت نین دوگانگی آشکار ، دل ، با چ  
ی مگس هنسیم همان نال: در گوش من  

هالل ، همان نعل واژگون: در چشم من    
بخت و نام فرومایگان ، بلند : زین نعل   

تولد آلودگی ، فزون : وز آن مگس   
تم راهی میان جنگل و مرداب یاف  
جای خویشاز خود سوال کردم و ماندم ب  

ایا کدام یک؟   
را در پیش رو نھم  مرداب پشت سبز   
یا جنگل جوان را از پیش دیدگان    

 برگیرم و قرار دهم در قفای خویش ؟
پر از قیام درختان خشمگین : جنگل   

از کالم کنایاتی : در خشم هر کدام    
مایه در سخن سخنوری همه بی: این یک   

یگانه از پیام پیمبری همه ب: وان یک    
ی آفاق  هذهن خفت: مرداب   

ار غافل خورشید صبحگاه یینه دآ  
جای مردن ماهی : مرداب    

 طومار سرگذشت شب و درگذشت ماه 
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حیران ، میان جنگل و مرداب    
 ماندم به جای و تکیه زدم بر دو پای خویش

 ایا کدام یک ؟
 مرداب پشت سر را در پیش رو نھم
 یا جنگل جوان را از پیش دیدگان 

 برگیرم و قرار دهم در قفای خویش ؟
سرخ صاعقه بر پشت آسمان  شالق  

 پیچید چون عالمت وارونه ی سوال 
 وز پرسش نھانم ، طرحی عیان کشید 

ای در خروش رعد هگم شد فغان فاخت   
خون گلوی زخمی او بر زمین چکید    

در آشوب خشم و خون ! آه : گفتم به خود که   
از نای مرغ حق ، چه نوایی توان شنید ؟   
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1غزل   
ای شب ای شب برفی ، ای شب زمستانی    
گریه در گلو دارم ، چون هوای بارانی    
بازوان من سست است ، زانوان من سنگین    

 بارپیری است این بار ، چون برم به آسانی
 پیش ازین بر آن بودم ، کز سفر نپرهیزم 
 بعد ازین نخواهم کرد با خطر گرانجانی

یغ جان بودم چون چھل فراز آمد ، بر ست   
 در نشیب پنجاهم ، اینک ای تن فانی 

نه خندیدم هر چه دل جوانی کرد ، کودکا  
ی پشیمانی هپیری آمد و آورد گری  

در جمال تن کشتم ، تا کمان جان یابم    
حاصلم چه بود ای دل ، غیر ازین پریشانی    
دوست در میانسالی ، صبح معرفت را دید    
ام نادانیمن چرا نبردم ره ، جز به ش   

 نور معنویت را ، در دل آرزو کردم 
 برف خجلتم بنشست ، بر دو سوی پیشانی 

روشنی مرا نشناخت ، رو به ظلمت آوردم    
 کی توانمت دیدن ، ای چراغ یزدانی 

پوزش گناهان را ، غیر ازین نیارم گفت    
 وای ازین مسلمانی ، وای ازین مسلمانی 
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2غزل   
دل از تو کندم ، ولی ندانم ! ارا ، دیار یارا کھن دی  

 که گر گریزم ، کجا گریزم ، وگر بمانم ، کجا بمانم 
 نه پای رفتن ، نه تاب ماندن ، چگونه گویم ، درخت خشکم 

عجب نباشد ، اگر تبرزن ، طمع ببندد در استخوانم    
درین جھنم ، گل بھشتی ، چگونه روید ، چگونه بوید ؟   
از ابر نیسان چه بھره گیرم که خود خزانم ! ان من ای بھار   

 به حکم یزدان ، شکوه پیری ، مرا نشاید ، مرا نزیبد 
ام دل که نوجوانم  هکه پنھان ، به حرف شیطان ، سپردچرا   

 صدای حق را ، سکوت باطل ، در آن دل شب ، چنان فرو کشت 
 که تا قیامت ، درین مصیبت ، گلو فشارد ، غم نھانم

ن را ، به گاه رفتن ، سر نشستن ، به بام من نیست کبوترا  
، ز پای آنان ، فروستانم  که تا پیامی ، به خط جانان  

، نمی درخشد ی دل ، نشسته در گل ، چراغ ساحل  هسفین  
ای کو ؟ که چشم حسرت ، در او نشانم  هدرین سیاهی ، سپید  

ه چاره جویی ، مرا مدد کن ب! اال خدایا ، گره گشایا    
بود که بر خود ، دری گشایم ، غم درون را برون کشانم    
چنان سراپا ، شب سیه را ، به چنگ و دندان ، در آورم پوست    

 که صبح عریان ، به خون نشیند ، بر آستانم ، در آسمانم 
 کھن دیارا ، دیار یارا ، به عزم رفتن ، دل از تو کندم 

وانم ولی جز اینجا وطن گزیدن ، نمی توانم ، نمی ت  
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نصرت رحمانی : نامه ای به   
 آن روز 

س پر بود تاالر موزه از همه ک  
 از پیر تا جوان 

 دیوارها ، طبیعت بیجان را 
های آدمیان را  هیا چھر  
ھای یکسان ، بر سینه داشتند در قاب  

 بیننده ، در مقابل تصویر آدمی 
ای فراخور خود می یافت  هیینآ  
گرفت دیده ز دیدار دیگران بر می   

 اما نگاه من 
 بیگانه مانده بود در انبوه حاضران 

 ناگه تو آمدی
رتدر ازدحام آن همه صو   

زدی تنھا تو زنده بودی و لبخند می  
 تنھا تو دست گرم صمیمانه داشتی 
 من ، نام دلپسند تو را می شناختم 

نام تو ، راز چیرگی حق بود    
 بر ادعای مصلحت باطل 

اما تو از مالمتیان بودی   
 بدنامی اطاعت شیطان را 

زدی در کوی خود فروشان ، فریاد می   
 من ، همت بلند تو را می شناختم

 دست مرا فشردی و گفتی
 خوشوقتم ای رفیق 

 این گفته در سکوت درون من 
سوی تو باز آمد  تکرار گشت و  

 دست تو را به دست گرفتم 
م ی طبیعت بیجان در آمدی هاز موز  
ی بزرگ خیابان  هدر موز  

 تصویرهای پیر و جوان دیدیم 
 اما میان آن همه تصویر 

 تنھا تو زنده بودی و عاشق 



 

 www.gagesh.com  

 تنھا تو نوشخند صمیمانه داشتی
 خورشید شامگاه زمستان فرونشست 

 با هم به سوی میکده رفتیم 
 ترسای میفروش

 ما را به جام معجزه مھمان کرد 
ست مستی ، مرا بسان تو ، ای دو  
 با هر قدم به سوی عطش برد

 بعد از عطش ، به جانب آتش 
 زان پس به سوی دود 

 دودی که پختگان را ، رندانه، خام کرد 
 دودی که خواب را 

 بر دیدگان مست حریفان ، حرام کرد 
کستر اما ، از حریم آتش و خ  

از سحر بردیم شب را به پیشو  
ی ما شد  هخورشید ، نان سفر  

عسل آمیخت  حن کالم ما بهل  
شادی دل خوردیم ای به  هصبحان  

ها را سرود ما  هآنگاه چشم پنجر  
ها گشود  هبرکوچ  

ھای ناشناسالفاظ ما میان دهان  
ھای تازه بست پل   

 در گوش ما ، طنین هزار آفرین نشست 
 ما ، از غرور ، سر به فلک برافراختیم 

تصویر خویشتن وز اشتیاق دیدن   
باختیم یینه آ دل را به چاپلوسی  

قت خود را نشان دهد یینه تا صداآ  
  یمای دیگر ایستاد هینآیدر پیش روی 

تصویر ما ازین یک ، در آن یک اوفتاد    
چندان که هر دو را    
کم تصویرها شکست اتکرار یا تر   

 ما را ز هم گسست 
 آنسان که از خالل خطوط شکستگی 

 گاهی که چشم ما به هم افتاد 
تیم گریستیم و گذشندر خود   

 کنون هزار سال 
 از داستان دوستی ما گذشته است 

گشته است یین روزگار دگرگونی آ  
 آه ای رفیق عھد جوانی

یا تو هم ندای عزیمت را آ  
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ای ؟ هدر دل شنید  
 ابر گناه برف ندامت نشانده است 

 بر گیسوان ما 
 این طفل گورزاد که پیری است نام او 

 گریان نشسته بر لحد زانوان ما 
روز ، شھر ما نه همان شھر است ام   

 تقدیر ما نه آنچه گمان کردیم 
 ما سیلی حقیقت پنھان را 

 هرگز به روی خویش نیاوردیم 
فتن حلوا فریفتیم ما ، کام را به گ  

ای که به جز آفتاب و فقر  هما ، در خراب  
ای نداشت  هگنجین   

 در جستجوی گنج سخن بودیم 
 دوران ما ، طلوع تغزل را 

بت حماسه خبر می داد در غی  
ا رایت بلند تخیل را م  

 بر بام این سرای تھی برافراشتیم 
 پیشینیان ما 

رفتگان خدا بودند  از یاد  
 ما ، جان و تن به خدمت شیطان گماشتیم 

و حوا  ما در بھشت آدم  
شت ماه برهنه را که شکافی به سینه دا  

ی بلوغ  هپیش از نزول باران ، در چشم  
  شالق می زدیم

 پروانگان شوخ جوان را 
در دفتری سپیدتر از بستر زفاف    

زدیم سنجاق می  
ما عطر عشق را   

 در البالی حافظه و جامه داشتیم 
 قاب طریف عکس من و تو 

های کیف زنان بود  هیینآ   
های بزرگ شھر  هینآیاما هنوز ،   

 تصویر فقر و فاجعه را باز می نمود 
 ما، از غزل به مرثیه پیوستیم 

 اما ، صفیر تیر 
های شعر ، رساتر بود  هاز نال   

 ما در میان معرکه دانستیم 
 کز واژه ، کار ویژه نمی اید 

 وین حربه را توان تھاجم نیست 
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 تیر گلو شکاف که برهان قاطع است 
 هرگز نیازمند تکلم نیست 
اب را اما چگونه این سخن بی نق  
گذاشتیم ؟با چند چھرگان به میان می  

ب ز گفتن حق بستیم ناچار ل  
 اما زبان به ناحق نگشودیم 

 ما ، کودکان زیرک این قرن ، ای رفیق 
 از نسل ابلھان کھن بودیم 

ی که در سپیده دمی غمگین نسل  
کل خورشید را گرفت اوار ، ک هدیوان  

اورانتا برکشد ز تیرگی چاه خ  
ی او در سپیده ماند  هاما صدای گری  
ول بادیه پیما را نسلی که غ  

ی بادی دید  هدر آسیای کھن  
ی وی کوبید  هتا نیزه را به سین  
ی او را فرو شکست هنفرین باد ، نیز  

 چنگال غول ،پیکر او را به خون کشاند 
که اسب فربه چوبین را  نسلی  

ای به عرصه ی شطرنج خود نھاد هچون مھر  
زاد وان اسب بی سوار گروی پیاده   
اند ها نش هیک یک ، پیادگان را در خان  

ی آب بقا رسید  هنسلی که خود به چشم   
 اما ، به سود همسفرانش از آن گذشت 

 تنھا ، حدیث تشنگی اش را به ما رساند 
نسلی که در مقابله با خصم هوشیار    

 مستانه گرز خود را بر پای اسب کوفت 
سر را ازو گرفت  ی هو کاس دشمن رسید  

ی خون را بدو چشاند  هآنگاه طعم باد  
که از پدر نسلی   

نامی شنیده بود و نشانی نمی شناخت    
 در روز جنگ ، دشمن او جز پدر نبود 

خواند هنگام مرگ ، نوجه بر او جز پدر ن   
 ما هم به سھم خویش

ای بر این همه افزدویم  هافسان  
 ما ، بردگان فقر و اسیران آفتاب 
 از فخر شعر ، سر به فلک سویدم 

ان ما ، بازماندگان مشاهیر باست  
 از نسل ابلھان 

 از نسل شاعران 
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 یا نسل عاشقان کھن بودیم 
 کنون چراغ عشق درین خانه مرده است 

دت را باید که پیه سوز عبا  
 در خلوت خیال برافروزیم 

های تجربه زنگار خورده است  هیینآ  
 باید که راه و رسم معیشت را 

 از کودکان خویش بیاموزیم 
دیم نرخ خون جگر خور ما ، نان به  

 زیرا که نرخ روز ندانستیم 
 شعر از شعور رو به شعار آورد 

 ما فھم این سخن نتوانستیم 
ما خفتگان بی خبر دوشین    

 امروز را ندیده رها کردیم 
در انتظار دیدن فرداییم    
درهای چاره بردل ما بسته است    

 مصداق رانده از همه سو ماییم 
وز جوانبختیآه ای رفیق ر  
یینه بنگریم آباره در بگذار تا دو  

 شاید که عکس روز جوانی را 
اش بشناسیم  هدر قاب کھن   

 بگذار تا به خویش بپیوندیم 
 شاید که از حضور حریفان ناشناس

ی خود نھراسیم در انزوا  
ی تاریخ این دیار  هکنون دوباره موز  

های پیر و نقوش جوان پر است  هپرداز   
 ای مونس عزیز قدیم من 

این همه تصویردر ازدحام   
 یا در میان این همه تزویر 
 ایا مرا تو باز توانی دید ؟

 یا من تو را دوباره توانم یافت ؟
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 صبح دروغین 
 امشب ، زمین ، تمام گناهان خویش را 

 بدرود گفته است 
هد سپید برف از  

ه است کفر زمینیان را در خود نھفت  
 این سیمگون نقاب 

یعت ی سیاه طب هبر چھر  
است زیباترین دروغ جھان   

 امشب ، درخت پیر 
  کند که جوان استاندیشه می

 اما پس از تولد خورشید 
های برفی او آب می شود داندیش  

یا کدام چشم آ  
ی حقیقت پنھان را  هرخسار  

 مانند آفتاب تواند دید ؟
 شاید که چشمی از پس گرییدن 

داد   پاسخ بدین سوال تواند  
ت ای پیر ، ای درخ  
ای است  هباران چه گری  

 گرییدنی به وسعت اندوه آسمان 
 بر غفلت زمین 

 گرییدنی که صبح دروغین برف را 
 در شام نوجوانی ناپایدار تو 

 تاریک می کند
یاما تو را به روشنی دور کودک  

 نزدیک می کند 
ان را ی پیر هگرییدنی که دید  
ی خورشید  هچون چشم کودکان  

د بینایی زالل تواند دا  
 آه ای خروس منتظر صبح 

 آتش ، درون پنبه نمی میرد 
 اما نگاه کن 

 خورشید در سپیدی آفاق مرده است 
 افسون برف ، چشم درختان ساده را 

 در خواب کرده است 
 وین روستاییان صبور پیاده را 
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 در روزگار پیری ، با مرکب خیال 
ست تا شھر نوجوانی موهوم برده ا  

 اما ، دل زمین 
ی باران است  هزوی گریدر آر  

 در شب حقیقتی است که پنھان است 
 آه ای غم سیاه تر از ابر 

 امشب ، مرا گریستنی بی امان ببخش 
 ای اشک مھربان 

 چشم مرا نگاهی چون کودکان ببخش
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 چراغ دور 
 وقتی که من ، جوان جوان بودم 

ھا ستارگان شب   
راق آسمان جام الجوردی بدر   

های کوچک یخ آب می شدند  هچون تک  
ک امن ، با لبی به تشنگی خ   

ی پرهیز خویش را  همیخواستم که توب  
انه ، در برابر آن جام بشکنم مرد  
م که در وزش بادهای گرم خواستمی  

ی درشت عرق را  ههر قطر  
شت جام یخ زده می افتاد کز پ  

ور خویش حس می کنم  هشعل های هبر گون  
پر ستاره را   خواستم که جام شبمی  

با هر دو دست بر لب سوزان خود نھم    
 در یک نفس تھی کنم و بر زمین زنم 
 این تشنگی ، گرسنگی از پی داشت 

 آن حرص وحشیانه که دندان طفل را 
 در نان گرم تازه فرو می برد 
 در من ، خمیر خام تخیل را 

 بر آتش بلوغ جھان می پخت 
که در امواج می شکست  من ، قرص ماه را  

  با انگم زالل که از شاخه می چکید
  گذاشتمچون نان و انگبین ، به دهان می
ها  همن ، در کنار سفره ی رنگین چشم  
 مھمان ماهیان شبانگاه می شدم 

 من ، برف کوه را 
 با الجورد شب 

 مستانه می چشیدم و از طعم آسمان 
 آگاه می شدم 

 بوی درخت در شب کوهستان 
طر عفاف تازه عروسان را ع  

ریخت ی تصور من می هدر حجل  
سیم در پی آن بوی آشنا من با ن  
شدم همراه می  

آتشین شقایق را  من ، عشق   
ی شبنم  هدر چشم دختران  

کردم خورشید وار ، تجربه می  
 من ، لذت مکیدن سرخی را 

ی قله سپید  هی برآمد هاز سین  
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 در کام آفتاب جوان می شناختم 
یداران در تراش ساق سپ من ،  

 وقتی که گام بر لب جو میگذاشتند 
 پای پریده رنگ زنانرا 

دیدم ینه میآیدر پیشگاه   
آن پا برهنگان    

ینه را می فریفتند آیچشمان آب و   
ی گماشتند وین هر دو را به خدمت خود م   

ھای شرمگین من نیز ، در میان علف  
 مفتون آن نظاره ی دلخواه می شدم 

مجویی باران را راز کامن ،   
ی انجیر  هدر پشت برگ کھن  
وز ازل می شناختم چون عاشقان ر  
اران را ی م هآن برگ آشیان  

 از چشم آفتاب ، نھان میداشت 
گداختم اما ، من از لھیب درون می  

 وقتی که آب از حرکت می ماند 
 من ، در رسوب جوی تھی چنگ می زدم 

 تا آن گل خنک را در پنجه بفشرم 
کی در آورم اان را به شکل آدم خو  

ن وخدای بنی آدم گویی ، م  
ها بودیم  هسازندگان پیکر  

 من هم بسان او 
زدم های خود را بر سنگ می هبازیچ  

ابلیس یا خدا : من ، هرکسی که بودم   
ی جمال جھان بودم  هدیوان   

ی تمامی آفاق  هدلداد  
ک و باد و آب امشتاق عشقبازی باخ  

  آه ای چراغ دور
ه مھربان جوانی ای ما  

ی تاریک من بتاب  هبار دگر به خان  
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 تعبیر 

 گرییدنی بیگاه 
ک شب مستی ، خرابم کرد در ی   

ای ویرانه بودم در پس دیوار  همن ، خان  
بر آبم کرد سیل آمد و غلتان   

ی رگبار  هبویی که بعد از گری  
عماق ویرانه چون آه بر می خیزد از ا  

ی ایام  هودبوی غبار آل  
 آن مھربان تلخ ، آن محرم تر از مستی 

ک غریبانه اآن بوی غمن  
 در عین بیداری به خوابم کرد 

 خواب شگفتی بود 
 خورشید را دیدم که در باران تولد یافت

 باران به پھنای افق ، رنگین کمانی ساخت 
 رنگین کمان بر خرمن گل ها فرود آمد 

گشتم من با گل و خورشید و باران آشنا   
وار شفافی که گرداگرد من رویید دی  
یینه دار آفتابم کرد آ  
از بخت خوش ، این بار    

ای بودم نمایان از پس دیوار هگلخان  
 عطر هزاران گل ، شناور در گالبم کرد 

  در پشت هر گل صورتی دیدم
 از روزگاران سبکبالی 

ی سرخ جوانی بود  هاین الل  
دن زرد میانسالی آن ، ال  
خابم کرد ھا ، خجل از انتگل زیبایی  

 اوج شکفتن بود 
گین الھای عطرم پر از گای بود هگنجین  
ای گسترده در آفاق  هگلخان  

رنگین کمان بر آستانم سر فرود آورد    
خورشید با لبخند خود شاعر خطابم کرد    

 بر خویش لرزیدم 
 این خواب تعبیری دگرگون داشت 

میدیدم که در هنگام بیداری از پیش   
خورشید ای خواهم شدن بی بھره از  هویران  

 گسترده در باران 
ای بیگانه از گل ، آشنا با گل  هویران  

 کنده از موران و از ماران 



 

 www.gagesh.com  

ور در اضطرابم کرد  هاین پیش بینی غوط  
 آنگاه بیداری شتابان حلقه بر در کوفت 

 مستی به سوی هوشیاری رفت 
جوابم کرد  وان خواب جادویی ،  

ای بودم  ه، من بیغولاین بار   
 بی سقف و بی دیوار

 سیل آمد و پنھان در آبم کرد 
گرییدنی مستانه ، دیگر بار    

 در صبح هوشیاری ، خرابم کرد 
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 از رم تا سدوم 

ھای کھنه را در آسمان افروخت وقتی که شب قندیل   
ما سکنان کاخ سلطانی    
دور می دیدیم از شھر گناه آلوده را    

های تنگ و تاریکش هفانوسھا در کوچ  
های شیطنت می سوخت  هبا شعل   
های دور و نزدیکش  هابلیس ، در کاشان   

داران را گناهی تازه می آموخت  هشب زند  
ما سکنان کاخ سلطانی    

گناه آلوده را از درون  شھر  
دیدیم ای مغرور می هبا دید  

ن بود ھای جوشاتاالر ما دریای شادی   
 از موج خواهشھا ، خروشان بود 

اهیان سیمگون بودند ھای عریان ، متن  
ن جنون بودند دارا هیینآچشمان ما ،   

ی مستی  هما ، از ورای پرد  
 آن ماهیان زنده را در تور می دیدیم 

ما ، ناشناسی را که با فانوس جادویی   
آفاق سحر آمیز می آمد  پنداری از  
ای دور ه های در کوچ هچون سای  
دیدیم ی دیوارهای کور می هبر سنی  

یاد او در شھر می پیچید فر  
ان ای سیھکاران بخت های تیر  

های صبحدم نابود خواهد شد  هشھر شما در شعل  
گمرهان ای زشت کرداران  ای   
راه رهایی بر شما مسدود خواهد شد    

 ما ، از درون کاخ سلطانی 
گفت او را که با جمعیتی پنھان سخن می  

دیدیم ای از نور می هدر حلق   
چندان که گفتارش به پایان رفت    
در پرتو فانوس خود ، تنھا به راه افتاد    

 اما طنین گرم آن گفتار 
در شھر خاموش سیاه افتاد    
مستان هراسیدند و هشیاران سفر کردند    
بیم عقوبت با غم غربت مقابل شد    
آنگاه خورشید از کران آسمان برخاست    
وار گوگردین او بر شھر نازل شد ان  

 شھر گناه آلود مستان از میان برخاست 
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ی ایام زایل شد  هآثار او از لوح  
ک سفرکرده ااما ز هشیاران غمن  

 در دشت پھناور ، نشانی دهشت آور ماند 
 تقدیر ، اینان را که از آتش حذر کردند 
 رفتند و گریان بر قفای خود نظر کردند 

د گرداند در اوج گرما منجم  
 اندامشان تندیس کامل شد 
 ما ، از حریم کاخ سلطانی 

 فرجام هشیاران و مستان هر دو را دیدیم 
کردیم  چون خویش را ایمن گمان  

بالیدیم  از ایمنی بر خویش  
شان بود ھای جوتاالر ما ، دریای شادی  

ھا ما ، چون سبکباران ساحل  
 فارغ ز بیم موج ، نوشیدیم و رقصیدیم 

اس مقدم خورشید عالمسوز ه پآنگه ب  
ی خود آتش افکندیم و خندیدیم  هدر خان  

ما سکنان کاخ سلطنتی   
داران سدوم بودیم  هشب زند  

ما در طلوع خشم سوزان خداوندی    
 ویرانی موعود را دیدیم 

وز از کوری باطن اما هن  
های خویش گم بودیم  هدر ظلمت اندیش  

شب ننگین  ما ، تیره اندیشان روشن بین ، در آن  
 آتش سوزی تاریخ 

 نظارگان شعله در آفاق رم بودیم 
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 دورنما 
1 
ای که خداوند شامگاه  هکوهپای آن   
مشتی ستاره در چمنش می کاشت    
تا صبحدم چراغ فراوان درو کند    

اطر من پیداست در سرزمین خ  
ای رو به آسمان  همن در کنار پنجر  

در برابرم  ، چنان که افق می ایستم  
ای فراخ تر از دریاست  هیینآ  

 در این زالل روشن بی پایان 
 با سالھای گمشده دیدار می کنم 

 ایام کودکی را در سالخوردگی 
 تکرار می کنم 

2 
بینم ینه میآیدر را من ، کودکی   

خود ، هر روز کز خوابگاه کوچک  
ی سرخ طلوع را  هبر یال کوه ، پنج  

ی دید در گرگ و میش صبحدمان م  
نگاه ، گیسوان سیاهش را آ  

ای طالیی می آراست  هبا شان  
 آن کودکی که در تب خورشید الله را 

 سوزان تر از تنور گمان می کرد 
 می خواست تا خمیر خیالش را 

 در کام آن تنور دراندازد 
 وزنان خود طعام به پروانگان دهد 

 زنبورهای سبز عسل در نگاه او 
دند گلھای بالدار جھان بو  
ھای باغ را میخواست تا تمامی گل  

ند آن گروه سبکبال جان دهدنما  
ا خورشید ظھر ر  

خیره کرده بود بین به روی ملخ  هبا ذر  
کی را ای خ هتا بال این پرند  

 نقشی ز خال شاهپرک ارمغان دهد 
 از آب کشتزار 
ی طاسک لغزان گشوده بود جویی به سو  

ای به مورچگان جوان دهد  هتا جرع  
ا ار شکوفه رب  

 برف بھار تازه نفس می دید 
رفت تا درخت سراپا سفید را می  
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 پیش از فرو چکیدن باران تکان دهد 
 با بیدها ، همیشه تفاهم داشت 

 دست لطیفشان را در دست می گرفت 
خود را نشان دهد تا گرمی محبت   
تر از خورشید  هاما همیشه تشن  

 دندان به برگ شسته شمشاد می فشرد 
از لعاب سبزدرخشانش تا   

 چون زرده و سفیده ی نرگس ها 
 یا سرخی تمشک

وز تلخی حقیقت و شیرینی خیال    
 صد گونه طعم و رنگ به ذهن و زبان دهد 

 3  
ینه می بینم آیمن ، کودکی در   
کورش را  ی هکز راه دور، سای  

ی ده میبرد  هبا خود به سوی چشم  
پای پریشان را  هتا آن برهن  
ب ، غوطه در آب روان دهد پیش از غرو  
واز شفق می رفت آنگه به پیش  

ی خود ، شب را  هوز پشت بام خان  
 در پشه بند کاهکشان می یافت 

 عکس ستارگان را ، در آبگیر باغ 
 دندان شیرخوار زمین می دید 

آوای غوک و زنجره را ، در سکوت شب    
 گفت و شنود جن و پری می خواند 

  اشباح دوردست درختان را
اشناخته می پنداشت ارواح ن  

4 
ای که خداوند شامگاه  هآن کوهپای  

 مشتی ستاره در چمنش می کاشت 
 تا صبحدم چراغ فراوان درو کند 
 از سرزمین غربت من دور است 

ن تر باران آه ای ستارگا  
ها و چراغھا هامشب ، به یاد خاطر  

ی من ریزید  هاز آسمان به چھر  
کور استی من ،  هزیرا که چشم گری  
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 بی هیچ پاسخی 

 
 ای آفریدگار 

با من بگو که زیر رواق بلند تو    
یا کسی هنوز آ   

 یک سینه آفتاب 
و یا یک ستاره دل    

 در خود سراغ دارد ؟
من بگو که این شب تسخیر ناپذیر با  
یا چراغ دارد ؟آ  
یا هنوز رأفت در خود گریستن آ  

 با مرد مانده است ؟
جز درد مانده است ؟با من بگو که چیزی   

ا من بگو که گوی بلورین چرخ تو ب  
یا به قدر مردمک چشمھای ما آ  

 با گریه آشناست ؟
یا همیشه از تو مدد خواستن رواست ؟آ  

 ای آفریدگار 
وی یک تن دارم من آرز   

ز دل تا مشعلی برآورد   
یا آفتابی از جگر خویش   

را چراغ این شب بی روشنی کند وان  
ن دارم من آرزوی یک ت  

 تا گریه را رها کند از بند 
 گرید بدین امید که باران اشک او 

آفاق را چو بیشه پر از رستنی کند    
 من آرزوی یک تن دارم 

تا چشمش از زالل غم آلود آسمان    
چیزی به غیر اشک بجوید    
چیزی شبیه گوهر شادی   
ی بینایی هچیزی شبیه سرم   

ک بی تماشا را دیدنی کند اوین خ  
  ای آفریدگار 

ای ؟ هبا من بگو که این کس را آفرید  
رسد پاسخ نمی  

ی صبور  های بند   
ای ؟ هبا من بگو که حرفی ازین کس شنید   
پاسخ نمی رسد    
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 در آسمان ، صدای الھی نیست 
در خاکدان ، به غیر سیاهی نیست    
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 رازی میان ما

رخت ای د: میگفتم    
جان من : گفت می  

آشیان بھاری ؟: گفتم می   
اگر بیاید ، آری : میگفت    

از بھار چه خواهی ؟: گفتم می  
از بھار ، جوانی: میگفت    

از نسیم ؟ : گفتم می  
گفت نمی   

رازی در این نگفتن است   !آه ای نسیم   
یا درخت را چه هراسی است آ    

 از گفتن نیاز نھانش ؟
مه نرمی تویی که با هیا آ   

ای به دهانش ؟ هقفلی نھاد  
 شاید که او امید دویدن را 

بیم درنگ و شوق رسیدن را    
پر سوی آفتاب کشیدن را    
لب ناگشوده از تو طلب دارد    
یا تو ، راز او را نشنیدی ای نسیم آ  
پاسخ او دادی ؟  یا با سکوت ،   
یا با زبان برگ سخن گفتی ؟   

درخت آه این زبان مشترک توست با   
ای دوست : ایا به او نگفتی    
روم ، تو رفتن نتوانی من می   
رسم ، تو بر جا می مانیمی ممن   

 این نابرابری چه عجب دارد ؟
 بی رحمی ای نسیم 

 من با درخت ، همدم و همدردم 
هم سبزم ای برادر ، هم زردم    

 من نیز ، آرزوی پریدن را 
سوی آفتاب کشیدن را  پر   
از تو طلب کردم ت ، همچون درخ   

ت ، کالمش را اما اگر درخ  
زیر زبان برگ ، نھفته ست    
من با زبان سرخم فریاد میکشم    

 بی رحمی ای نسیم 
یا زبان سرخ ، سر سبز را هنوزآ  

 بر باد می دهد ؟
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؟ کااز این خطر ، چه ب   
دهد این حرف را درخت به من یاد می  

 پس بشنو ای نسیم 
ران بر ما هر دو را به سوی بھا   

 تا آفتاب رابشناسیم ، ای نسیم 
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 خورشید واژگون 
ها را یکان یکان  هشب ، چون زنی که پنجر  

 می بندد و چراغ اتاقش را 
کند خاموش می   
ها را خاموش کردو خفت  هیک یک ستار   

مان سپید سحرگھان سرخی در آس  
  ھای ارغوان را بر آبشار شیرگل

تصویر کرد    
بادی ، کتاب سبز درختان را    
تفسیر کرد    
آنگاه ، در حریر چمن ، آتشی شکفت    

 آتش نبود 
قایق بود   بر آب سبز دریا ،   

 خورشید واژگون حقایق بود 
ی تاریکی  هیا انفجار عقد   

 در آفتاب سرخ شقایق بود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 www.gagesh.com  

 رندانه 
اوست وج خواب درچشم سبز تو نازم که م به  

اوست چو برگ تازه که سرمستی لعاب در   
 ز پشت پلک تو تصویر مردمک پیداست 

اوست که نقش چراغ خواب در  این حباب ،خوش   
رسیده بر لب من   زبان تست که چون جان ،  

یرینی شراب در اوست ش که  !به کام باد   
مرا به موی پریشان خویش پنھان کن    
است و انقالب دراوست سیاه   روزگار ، که   

های کالم  همراد من ز چه پرسی به عشو  
اوست چون جواب در  ال چشم تو گویاست ،سو   
تنم به سوختن خویش در تو خرسند است    
اوست ترا درنگ چه سودی دهد ؟ شتاب در   
هنگی ماه را به یاد آرد تنت بر   

اوست سار درخشان ماهتاب در هکه چشم  
می تابد  فروغ آتش خونت ز پوست   
سپیده بین که شکرخند آفتاب دراوست    
ی بدنت  ههزار بوسه نھم بر متیب   
های دل انگیز صد کتاب دراوست  هکه نکت   

 بدین سپاس که آغوش روشنت دریاست 
اوست شوق آب درپناه ده صدفی را که    

آرم  ز گیر و دار جھان در تن تو روی   
ت اوسک تن است و جھانی ز پیچ و تاب درکه ی  
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 خطی در انتھای افق
 

ی تو کودکی من  های چھر   
یا بیاد داری ؟آ  

ای که به دیوار خانه بود  هدر قاب کھن  
نیزار ساحلی    
هایش چون نقطه ، روی نی  هبا آن پرند   
خطی در انتھای افق بود    

 من در شب بلند خیالم 
 با زورقی که در دل آن قاب 

گذشت ی آب می هدی بر آم هاز سین   
پاروزنان به ساحل ، نزدیک میشدم    

ی طلوع  هآنگه ، تو میرسیدی در هال  
آسانتر از درخت  آغوش می گشودی ،  

 من در تو می غنودم ، چون موج بر زمین 
چشم تو کنون که می نشینی ، در قاب    

 نیزار کودکی
های شب  ههایش چون نقط هبا آن ستار  

  خطی در انتھای زمان است 
دیگر   گل ،وین زورق نشسته به    

داند چیزی به جز درنگ نمی  
دست کسش بر آب نمیراند    

روی وقتی که می  
در قاب کوچکی که به دیوار خانه است    
عکس تو ، خنده بر لب می ماند    

ودک نیست وین کودکی که دیگر ، ک  
 اندوهگین به یاد تو میخواند 

ی تو کودکی من  های چھر  
را  زیز تنتی ع هگھوار   

ات  هبا الی الی ساعت بیدار سین  
ھا به من سپار در خلوت تمامی شب  

آه ای ز روزهای سفر کرده یادگار    
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 غروبی در شمال 

 شیر دریا خفته در آغوش نیزاران هنوز
 بیشه بیدار است از بانگ سپیداران هنوز

نارنج سرخ آسمان را چیده است   دست شب ،  
دندان کھساران هنوز خون او جاری است از  

 با طلوع هر چراغی روز پرپر می شود 
تبداران هنوز آسمان گلگونتر ست از چشم  

های سرد باران می زند  هسر بر میل  باد ،  
 مانده در زندان او همچون تبھکاران هنوز

گویی خواب دریا را پریشان می کند   موج ،  
 شیر خواب آلود می غرد به نیزاران هنوز

کسی است   در من از دریا پریشانتر ،امشب  آه ،  
 کز خیالش می پریشد خاطر یاران هنوز

 حسرت تلخی است در کامش که از می خوشترست 
ست دور از چشم بیداران هنوزمستی اش خوابی ا  

اش در بزم هشیاران چرا ؟ هیی مستان هگری  
 نم نم باران خوش است آخر به میخواران هنوز

وشد کیست ، کیست ؟خراین مردی که در من می آه  
بوه گرفتاران هنوزرسته از بندی ، در ان  

 پرده را پس میزنم ، مرغابیان پر می زنند 
ای از آسمان ، آبی است در باران هنوز هگوش  
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 در نور چراغ 
 این باد 
ی جادو هاین پنج  
اید شیطانی که از آفاق هول انگیز می این دست  

اپایدارشبا آن سرانگشتان نرم ن  
 اوراق زرین درختان را تواند کند 

ینی که روزی بر درختان زمردگون اوراق زر  
بود یات سبز آشنایی آ  

ھای خدایی بود در چشم سعدی دفتری از معرفت  
 اما چه کس با من تواند گفت 

زو کاین دست بی با  
های میز میاید  هدستی که در نور چراغ از گوش  

بیدار بیمارش ی های آماسیدھدستی که با رگ  
ود سیگارشبا آن سر انگشتان زرد از د  

کند ، از کیست اوراق تقویم مرا بر می  
هایش نیست  هدست بی بازو که حس رأفتی در پنجاین   
خواند ق تقویم مرا چون کور با انگشت میاورا  

راند گ خوانده را چون باد از تقویم میبر  آنگاه ،  
 ای دیر یا ای زود 

ی بیداد  هجوزی که این سرپنر  
 اوراق تقویم مرا پایان تواند داد 

 ایا کدامین روز خواهد بود ؟
 ایا کدامین روز خواهد بود ؟
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 دورنمای شھر 
 دلی به ظلمت شب دارم 

 غمی به وسعت شھر 
ی دور  ههزار چراغ از هزار خان  در آن ،  

 فروغ فسفری یادهای گمشده را 
می بخشند به عابران خیابان عشق   

ها  ههمه در زیر چشم پنجر  عابران ، و  
 به حسرت از شب تاریک خویش می گذرند 
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 از بھشت ، با حوا 
کشد اسبی در آفتاب دلم شیھه می  

 اسبی که یال او 
 الیاف کھربایی نور است در طلوع 

تش شفق هالل سیمین در آ  نعلش ،  
ک ی هال هنعربانگش ندای زندگی و   

است فروهشته گیسواناز پشت ، دختری   
ی گرد آفتاب  هینآیرویش به سوی   

 پشتش به سوی من 
ک انزد من از برهنگی خویش ، شرمن  

اش هخورشید بر برهنگی دختران  
آبگیر تابد آنچنان که چراغی در می  

ک اھای تیا آنچنان که نوری در برگ  
ک ازند به خسم می  

مشی س هضربصدها نشان مادگی از   
ک میدمد ااز خ  های گندم ، هچون دان  

ک اک و بھشت پای خ هدر گندمش ، دو پار  
ی شیرین گندمش هدر جستجوی دان  

ی دمش های جدا شدم از ساق هچون خوش  
ک اافتادم از بھشت دل آسودگی به خ  
ام  هکنون ، بھشت خود را از دست داد  

ام  هک زادادو باره از شکم خ  با او ،  
سب بی عنان این ا  

 زینی به پشت دارد از چرم آسمان 
  ام هچرمی که من بریده و بر او نھاد

کشد رو به آفتاب سحر شیھه می  او ،  
ام  همن ، چون سکوت ، در دل شب ایستاد  
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 سنگی به شکل دل 
 ساق بلند تو 

صویر روزهای بلورین است ت  
سار کودکی من  هدر چشم  

می آمدم به زیر وقتی که از بلندی   
ام را  هکه پای سوختوقتی   
ھای روشن می شستم در آب  
م تو ، گام آمدن صبح است گا  

ای نوروز هبا کفشھای نقر  
باغھای بھاران  هدر کوچ  

ی بخت است  هدست دای  دست تو ،  
 بر گاهوار زندگی من 
ھان ، تاب میخورد وقتی که در نشاط ج  

ینده آای است از  هچشم تو ، مژد  
ها  هت برای ستارای اس هالن  م تو ،چش  

پاسخی است به لبخند سرنوشت   چشم تو ،  
 آه ای همیشه دورتر از خورشید 

وع کن در من طل  
ام کنی هیینآدر من چنان بتاب که   

 در من چنان بتاب که آب روان شوم 
 تا ناگھان تو دست بلورین خویش را 

کل دل در جستجوی پاره سنگی به ش  
ام کنی هری و در سیناز آستین برآ  
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 از دور و از نزدیک و از دور 
 

 تو وقتی که دور از منستی
 خیال تو از خلوت من 

من ازین شامگاه زمستانی غربت   
برد تا دیاریمرا می  
آن طلوعی طالیی است آریکه در   

 طنین قدمھای تو در دل شب 
ھای قلبی است در آستان تولد تپش  

کفتن ش عبور درختی ز مرز  
 تو چون در شب تیره ، رخ مینمایی

 دری بر من از روشنی میگشایی
رباییتو چون می نشینی مرا می  
 تو وقتی که پیش منستی

ره داریچراغی پس چھ  
ات را  هچراغی که خطھای پنھانی گون  

می نماید   ھای برگی جوان ،چو رگ  
پیش منستی تو وقتی که  

 فروغی در اعماق شب میدرخشد 
سراید اقصای شب می نسیمی در  

 تو وقتی که پیش منستی 
 زمین ، زیر پایم نمی لرزد آری
روشن   زمین ، استوار است و آفاق ،  

تیتو وقتی که پیش منس  
یینه و ، من آبھار است و ، خورشید و ،   

امه برگیری از پیکر خود تو چون ج  
یینه ، چشمی است حیران آسراپای   

قراریتو چون مردمک ، بی   که در او ،  
 فراموش بادا ترا عزم رفتن 

ی برتابی از خلوت من اگر چند ، چون رو  
اید از دوردستان صدای تو می  

پیکر آبشاری  در آغوش شب ،  
 تو وقتی که دور از منستی

شامگاه زمستانی غربت من  خیال تو از  
برد تا دیاریمرا می  

آری  که در آن طلوعی طالیی است ،  
روح بھاری  تو ،  
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ازپسین شام ب  

های شب ناشناخته  هباد از کران  
ی مردان را  هبوی تن برشت   
ریخت ی ما می هی گشاد هبر سفر   
ھای خود را بر هم نواختیم جام  ما ،   
اما ، سبوی ایمان درما شکسته بود    
ی هم ننگریستیم  ه، هیچ یک به چھر ما  

های خونین در کام داشتیم  هما ، لقم   
ی ما بود  ههر لقمه ، بغض گری   
شکست ی بیگاه می ههای خند هکز ضرب   
ی خود می گریستیم  هما ، در طنین خند   

در شبی که بوسه خیانت بود   ما ،  
سیمای مھربان و سرسبز دوست را    
ی سپید نبوت  هدر هال   
با آن زبان سرخ تر از شعله سوختیم    
ی نفرت فروختیم  هما ، عشق را به بوس   
زد ی حق می هرما ، یار را که نع   
دوزخی دشمن  در پای دار   
با سنگ بی تمیزی آزردیم    

بایزید را به یزیدی گماشتیم   ما ،  
کان اما ، پارساتر از همه ناپ   
ناخن به خون دوست فروبردیم    
ما ، کرسی بلند تفکر را    
مانند نه سپھر معلق    

پای لنگ تملق گذاشتیم  در زیر  
اشتیم ها برفر هما ، برجھا ز جمجم  

ھا نگاشتیم ها به کفن هفتحنام  ما ،   
ان کوردیدگ  ما ،   

 در جستجوی جوهر دانایی
ھای کورتر از دل را انگشت  

ھا لغزاندیم ها و خط هبر واژ   
چندان که نام هفت خطان زمانه را    
برجسته تر ز خال بتان خواندیم    
خشتھا بر آب زدیم آری  ما ،   

  ینه افکندیمآیما ، سنگھا به 
 ما ، گور دختران فضیلت را 

مانند تازیان بیابانگرد    
زار جھل و جنون کندیم  هدر شور   
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های خود را بر دوش داشتیم  هما ، الش   
های اشک و عرق را  هدان  ما ،   
وف و خجالت در کشتزار خ   

درویدیم میکاشتیم و می  
ن می گماشتیم ما ، روح را به خدمت ت  

خ ی تاری هدر قمارخان  ما ،  
ھای کھن را میراث نسل  

باخته بودیم   چون ننگ و نام ،   
لذت اسیر شدن را   ما ،  

در دام اقتضای زمانه    
چون طعم می ، شناخته بودیم    
ی صبحی عیان نبود  هدر آسمان ، طالی   
زخم عمیق خنجر خورشید    
ای از سالیان دور  هچون یادگار کھن   
ھای سرد ما را می سوزاند دل   

گیاه عافیت ما را   ،باران   
 با ریزش مدامش می پوساند 

خوار خوان زمین بودیم  هما ، ریز   
های پیکر یاران را  هما ، پار   
های خون زده بودیم  هدر کاس   
در شب سیاه یھودایی  ما ،   
مھمان شام بازپسین بودیم    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 www.gagesh.com  

 
 دعایی در طلوع 

ی ؟ا هدر شب قطبی چگون  !ای سرخ پوست    
یا سکوت این شب ظلمانیآ   
چشم تو را به خواب گران برده ست ؟   
یا سردی سیاه فراموشی   

  سودای روزهای سپید گذشته را
 در ذهن هوشیار تو افسرده ست ؟

یا دگر به یاد نداریآ  
آن ظھرهای روشن مرداد ماه را    
وقتی که از دهان درخشان سرخ تو    
تافتای می هبرق بنفش قھقھ   

ش طالیی دندانت ؟بر روک  
سوخت وقتی که آسمان و زمین می   
از آتش تنفس پنھانت ؟   

در شب قطبی ، کدام دست ! ای سرخپوست   
ی یخ پاشید ؟ هخون تو را به صخر   

 ای خفته در حصار شب دشمن 
هرگز به روز حشر نیازت نیست    
بیدار شو به بانگ دعای من    

 با آن کاله پوستی پردار 
کن ای خورشید  بار دگر ، قیام  
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 تصویر دیگر 

کن ای س هدر زالل برکگرچه نرگس نیستم تا    
ی جاری هیا در آب چشم   
عکس خود را بینم و مبھوت بنشینم    
یینه می بینم آی  هلیک خود را بیش ازو بازیچ   

 صبح امروز این حقیقت را مسلم یافتم ، آری
ره در تصویر خود بودم خی   

نقاشی است بد فرجام   یینه ،آمیگفت کاین  فکر من  
کام ادر هنر یکتا ولی ن  

 مھر گمنامی به نامش خورده از بی مھری ایام 
 انتقامش را ز ما خواهد گرفت آرام 

 با قلم موی زمان ، تصویر ما را آنچنان تغییر خواهد داد 
ویران گردد از بنیاد   کز جوانی هر چه در یاد است ،  

افزودم  شه ، چینی بر جبین خویشبا چنین اندی   
یینه آآه ، شاید در ضمیر صاف   

نرگسی بودم که نقش خویش را بر آب می بیند    
یا کھنسالی که تمثال عزیز نوجوانی را    
در قاب می بیند  واژگون   

یینه آی شفاف  هناگھان در برک  
ای آشوبگر جوشید  هچشم  

پوشید عکس من صد پاره شد ، هر پاره را موجی فرو    
هنگامه را در خواب می بیند چشم من ، گویی که این    

ای دیگر  هلحظ  
یینه آهای عکس من ظاهر شد از اطراف  هپار   
جمع شد ، تصویر دیگر شد    
گویی چشم پیشین بود   چشم ،   
ی دیرین  هگونه ، گویی گون   

با تصویر اول نابرابر شد   لیک در ترکیب ،  
 هر چه در بیگانگی کوشید 

با من از او آشناتر شد    
 من در آن تصویر ، سیمایی نجیب و نازنین دیدم 

آه ، سیمایی که موهوم است اما جز حقیقت نیست    
در دل چشمش ، هزاران چشم شوخ شرمگین دیدم    
آه، چشمانی که در ابعاد تنگ هیچ صورت نیست    

 من در آن تصویر ، مھر و کینه را با هم قرین دیدم 
اضداد را هرگز به صورت ، هیچ وحدت نیست گرچه این    
ی روشن  هیینآمن در آن    
صبحگاهان این چنین دیدم    
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لیکن کنون ، شامگاهان است    
ان است یینه ، همچون صبح رخشآی  هبرک  

روید هیچ آشوبی در اعماقش نمی  
من اگر گامی گذارم پیش   
عکس رخسارم در آفاق زاللش باز خواهد تافت    
گوید ی بیدار می ه، آن ضمیر خفتلیک با من    
جود خویشگرچه نرگس نیستی ، اما غریقی در و   

ات جوشد  هیینه یا در سینآای باید که در  هچشم  
ای باید که موجش عکس رویت را فرو پوشد  هچشم  

 تا به جای خویش آن سیمای پک پرتو افشان را توانی یافت 
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  ی بھار همرثی

 نوبھاران کو ، که با خود بوی باران آورد 
خرم آن باران که بوی نوبھاران آورد    
اند  هتشنگی خشکید نونھاالن چمن از   
زانکه ابری نیست تا یک جرعه باران آورد   
نم نم باران اگر خوش بود بر میخوارگان    

ورد کنون اشک در چشم خماران آایادش   
به رقصاید خوان برگی نمی هبا نسیم نغم  

در شاخساران آورد باد این سامان ، سکون   
ها دید این کرامت را که باد  هباید اندر قص  

در سکوت شب ، سرود آبشاران آورد    
 در همه آفاق عالم ، اختری بیدار نیست 

داران آورد  هماه کو ، تا نامی از شب زند   
شب چنان سنگین فرود آمد که یک تن جان نبرد    

ان زی سوگواران آورد تا خبر از کشتگ  
چشمه پنھان گشت و ما در تیرگی حیران شدیم    
ن آورد تا نشان از رستگارا  خضر باید ،   

ها روشن شود  هباغ را تا شمع سرخ الل  
 مشعلی باید که برق از کوهساران آورد 

خانه خالی شد و لیکن منزل جانان نشد    
 حافظی کو ، تا اسف بر حال یاران آورد 

حال صور  ی هران است و پرسد خواجخانه وی   
از صورت نگاران آورد  ینقش ایوان پاسخ  

 لفظ ، در بند است و بیم معنی از دیدار او 
 شاعران را در شمار شرمساران آورد 

 کاشکی خورشید بیداری برآرد سر ز خواب 
در شب مستان ، سالم از هوشیاران آورد    
کاش برقی برجھد از نعل اسبی بی سوار    
ورنه اسبی نیست تا بانگ سواران آورد    

 گرنه طوفان بال برخیزد از آفاق دور 
ابر رحمت کی گذر بر کشتزاران آورد    
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 چراغی در شب دریا 
ھا باری به دوش داشتی از دور دست   
باری پر از غرور و درستی    

م بود باری که دسترنج کمال و کال  
ی سپید  هتصویری می کشیدی بر پرد  
 تصویری از همیشه و هرگز

نقش تمام بود   م تو ،تصویر ناتما  
سرودی با لفظ ناشناسافسانه می  

لفظی نقابدار معانی   
کالم تو ، عین سالم بود بدرود در   
ی هجوم جوانی هدر لحظ  

افتی از هجر آفتاب زخمی به سینه ی  
هاش پس از التیام بود  هزخمی که لطم  

تیشب را همیشه دشمن خود می شناخ  
اما ، به نیروز میانسالی   
مغز تو را ستاره مسخر کرد    
این انتقام شب بود ، این انتقام بود    

 آه ای برادر ، ای به سفر رفته 
گویی ترا ز بندر پنھان صدا زدند    

 شاید که گمرهان شب دریا 
حاجت به نور سرخ چراغ تو داشتند    
آری ، چراغ قلب تو یاقوت فام بود    
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 در باغ سبز 

ی ابر ، مست است و ماه  هشب از گری   
برده سر در گریبان خویش فرو  

 به کردار شب ، باغ چشمان او 
 ندارد چراغی در ایوان خویش
 در باغ سبزی است مژگان او 

کزان جز به سرگشتگی راه نیست    
درین باغ ، شب بی چراغ است و ، کس    

ست از اعماق تاریکش آگاه نی  
بخت  های مرد شورید: د گویم به خو  

نظر چند دوزی بر آفاق باغ ؟   
را که دلخواه توست یابی آن نمی   

 چه می جویی از این شب بی چراغ ؟
 بھل تا بگرید دل تنگ ابر 

ک بی روشنیابر این باغ غمن   
 که تقدیر او نیست جز آنچه هست 

ی آهنی هدر بسته و نرد   
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آب  ای برای هخطب  
 آه ای زالل گرم 

ای روح آفتاب    
 ای جوهر تجلی الماس و اینه 

 ای آهن گداخته ، ای آتش مذاب 
 از دگمه های مخملی سینه های نرم 
 رفتار کودکانه ی خود را مکن دریغ 

 بگذار تا دهان تر شیرخوار تو 
زان دگمه ها بنوشند شیر بلوغ را    

 آنگاه ، با لبان کف آلوده بستر 
نه های شسته ، لعاب فروغ را از سی   

 بگذار تا خشونت دیوانه وار تو 
 چنگ افکند به منحنی لخت شانه ها 
 باشد که نیش ناخن تیزت به جا نھد 

 بر شانه های سرخ تر از مس ، نشانه ها 
 بگذار تا در افکند از لرزه مورمور 

 سر پنجه ات به طاسک لغزان گوشتین 
بگذار تا نوازش انگشت های تو    
جاری شود ز ساق فروهشته برزمین    

 بگذار تا رسوخ کند موج های تو 
در النه ای که پونه در او هست و مار نیست    

 وانگه بر آن دو قرص بلورین فروتند 
ابریشمی که هیچ در او پود و تار نیست    

 بگذار تا که شیطنت کودکانه ات 
چندان شود که دست به زلف زنان زند    
گرد گلویی در افکند هر طره را به    
تنگ آنچنان کشد که نفس نیز بشکند    

 تا سر فرو برند پری پیکران در آب 
تا الشه های خیس بگندد در آفتاب    
آه ای زالل گرم    
ای آتش مذاب    
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 شبی در کارگاه تندیسگر 
 

ام مھیا بود  هاندیشه و تیش   
چون لوح و قلم ، کنار یکدیگر    

، روبروی من وان سنگ سپید   
پیکری از دلش برآرد سر  تا   

ک آفریدن بود ای پ هآن لحظ  
ی تالی خدا بودن  هآن لحظ   
با هستی کائنات پیوستن    
کیان جدا بودنااز عالم خ   

ی من به فرق سنگ آمد  هتیش چون  
از دست کسی دو ضربه بر در خورد    
بلیس نباشد این که می اید ؟ا  
ژمرد فتم و خنده بر لبم پاین گ   

ان به سوی در رفتم کن هاندیش  
ای یا شیطان ؟ های ، فرشت هتو ک: گفتم   

 من خالق آدمی دگر هستم 
خم کن و مزد طاعتت بستان  سر   

 در چون دهنم گشوده ماند از بھت 
 او آمده بود و شمع در دستش

فرشته است و شیطان نیست : دل گفت    
او بستش  پی او دوید و ،در از   
نگ تکیه زد خندان ی س هبر تود  

گفتا چه درین جماد می جویی ؟   
اینک : به خنده گفت ! آدم : گفتم    
است برابرت ، چه می گویی ؟خ   

پس ، بھشت اینجاست : فریاد زدم که   
از بھشت بیزارم : نالیدکه    

 برگیر مرا و بر زمین افکن 
 تا دل به گناه عشق بسپارم 

عریان کرد   آنگاه ، تن از حریر ،  
مرا بیافرین از تو : فتا که گ  

 آن حرمت زاهدانه را بشکن 
 وین خواهش عاشقانه را بشنو 

 شمعی که به کف گرفته بود افسرد 
 من تیشه ز دست خود رها کردم 

ی او را  هبرهن آنگاه تن  
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 با خون و خیالم آشنا کردم 
 از کالبدش ، گلی فراهم شد 

 آغشته به مھر ، چون دل آدم 
، لختی بیش از حد جمال محض  

ال عشق ، چیزی کم وز حد کم  
اش پدید آمد  هچون پیکر تاز  

ارزد  دیدم که به هر چه هست می   
اش بردم  هچون دست به گوی سین   

لرزد دیدم که ز فرط لطف می  
 سر در بر او به سجده خم کردم 

صبحگاهی بود هنگام نماز   
ام آورد  هاو شمع به شام تیر  

 بخشایش روشن الھی بود 
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 خانه تکانی
 زمین ، زمین تر است امشب 

هوا ، هوای زمستانی   
دلی به ظلمت شب دارم    
غمی به وسعت ویرانی   

 کسم به در نزند انگشت 
جز این درخت پریشان حال    
که سرنوشت مرا دارد    
شب برهنگی اش در پیش   

 خزان پیری اش از دنبال 
شت کسم به شیشه نکوبد م  

به غیر ماه سراسیمه    
که در شکوه تمامیت    
شکسته می شود از نیمه    
به بانگ پای که دارم گوش   

 میان مستی و هشیاری؟
که در رواق سرم پیچید    

 صدای ساعت دیواری
 چراغ را نتوانم کشت 

که صبح پنجره ، روشن نیست    
به هیچ سو نتوانم رفت    

 اگرچه جای نشستن نیست 
ینه تنھایم آیچنان در    
که غیر خویش نمی بینم    

 به جستجوی که برخیزم ؟
 در انتظار که بنشینم ؟

 ز صبح پنجره نومید 
خوشم به باد که خواهد خواند    
ها  تو ، گرد خانه تکانی   

ی نوروزی هدر آستان  
ینه خواهم راند آیترا از    
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 شب 
ھای روان بر فروخت ماه آتش در آب  

آتش تندش فرونشست  برخاست باد و  
ھا اما ، در آب سکن زیر درخت   
عکسی فکنده بود که پیوسته می گسست    
بسته بود و ، شب  باران ، به گریه بار سفر   

ی او خفته بود مست  هدر بستر گشود  
ی او خیره ننگرد  هتا برتن برهن   
دست درخت راه نظر بر ستاره بست    

 دست درخت را 
ھای او شکست گدر دست خود فشردم ، ر   

 مھتاب ، عمر شب را در شیشه کرده بود 
چون شیشه بر زمین زده شد ، آفتاب رست    
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یینه آ  
ی آتش بود  هلبھایش آشیان  

های بوسه و دندان  هبا شعل  
 رقصی درون جامه ، نھان داشت 

ینه ، خندان آیچشمی بسوی    
مایش بود نیاز ن  هر ناز او ،   

تافت ز شکاف پیرهنش میصبح ا  
و ستایش بود شب ، غرق در سجود   

ینه می پرسید آیاز   او ، زیر لب ،  
یا من آن کسم که تو میخواهی ؟آ  
ی آتش بود  هیینه ، آشیانآ  
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ای به دوردست  هنام  
آه ای گشاده موی   ،آه ای میانه باال  

ینه در چشم یای نازنین آ  
زی تمام جھان در نگاه تو ای سب  

ای آفتاب سرزده از بام باختر    
من جایگاه تو ای مشرق جوانی   

ای ؟ در سرزمین ظلمت ، آیا چگونه  
آه ای سپید بازو ، آه ای برهنه تن    
ای بر سحرگھان تنت دست مھر من    
ای ؟ ، خدا را چگونهکنون در آن دیار    

بان دور که در پرتو چراغ خرم ، ش  
خواندینوشم آنچه تو میمن می   

یگفتنیدم آنچه تو میمن می ش  
ای  تا شاید از کالم تو یابم نمونه  

ی ظریف حیاطت گشوده بود  فواره   
نجوای نقره فامش می ریخت در سکوت    
تنھا طنین بال مگس اوج می گرفت    

کبوت چون باد پنجه می زد بر تار عن  
ای  دمید روشنی نیلگونهتا می   

روز از قفای روز  اغذ ،کاغذ به روی ک  
در دفتر سپید تو پوسید و زرد شد    

ندین خزان گذشت چندین بھار آمد و چ  
ی آفاقگرد شد  تا هر سخن پرنده  

ای بانوی کالم    
 وقتی که دست من به هواخواهی دو لفظ

ود سرگشته در میان دو معنی ب  
نواختیی خود می او را به لطف بوسه   

شرمگین ای شوخ   ای خامش سخنگو ،  
جمان بخت ای دوست ، ای معلم ، ای تر  
ی افق  ای سرخی خجالت بر گونه  

 هنگام عشق بازی خورشید با درخت 
 در آن غروبگاه بھاری

تاب تن تو وقتی که آف  
د رخت کشیاز شامگاه بستر من می  

گداختیدیدم که همچو قلب زمین می  
از تبار ماه  ای، ای از نژاد آهو    

ی دور یاد باد  های گمشده هآن لحظ  
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ایق به دست تو آه ای چراغ سرخ شق  
ی نور یاد باد  پیوستنت به قافله  

آسمان همه جا آبی است : گویند   
اما نگاه تو    
آن سبزی تمام بھاران چگونه است ؟   
ایا هنوز در همه عالم نمونه است ؟   

 امروز شامگاه که بارانی از درون 
 تصویر دلفریب ترا می شست 

ی تصور تاریکم  از پرده   
ای کسی که ز من دوری  دیدممی  

نزدیکم   ینه ،آیمن با تو همچو    
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 چراغی از پس نیزار 
ی رنگین آسمان بودی هتو آن پرند  

ی من  هکه از دیار غریب آمدی به الن   
ی حریر افتد  هچو موج باد که در پرد   

من  ی هبال تو پیچید در ترانطنین   
گلگون بود  پرت ز نور گریزان صبح ،  

 تنت حرارت خورشید و بوی باران داشت 
نسیم بال تو عطر گل ارمغانم کرد    
ی بھاران داشت  هکه ره چو باد به گنجین   

ی دیدار آفتاب شنید  هچو از تو مژد  
ی رهایی داد  هدلم تپید و به خود وعد   

 چراغی از پس نیزار آسمان تابید 
ایی داد ن مرا رنگ روشنکه آشیا   

های غریب  هترا شناختم ای مرغ بیش  
توی گذر کردیولی چه سود ، که چون پر   

شیان نپاییدی آچه شد که دیر درین   
چه شد که زود ازین آسمان سفر کردی   

 به گاه رفتنت ، ای میھمان بی غم من 
خموش ماندم و منقار زیر پر بودم    

ی صبح  هکاج ، طالیی شد از طالیچو تاج   
 پناه سوی درختان دورتر بردم 

ک ای پ هغم گریز تو نازم ، که همچو شعل  
مرا در آتش سوزنده ، زیستن آموخت    
مالل دوریت ای پر کشیده از دل من    
به من طریقه ی تنھا گریستن آموخت    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 www.gagesh.com  

 
 بازگشت 
ک کبوتر بود ای من ، النه پ هدل آسود  

گستر بود  هازش سایران بر فرکه چتر شاخسا   
ی طوفان  هشبی فریاد خشم آلود   
گریزان کرد از وحشت ، کبوتر بچگانش را    
از آن پس ، النه ویران شد    
بھار از او گریزان شد    
ک بیابان شد ادهان شبنم آلودش پر از خ   

کی که می پوشاند شبھا آسمانش را اپر از خ  
اش مانند دام خالی صیاد  هتھی شد سین  

از آوا ، هم از فریاد هم    
 نه فریادی که گاه از خشم ، بفشارد گلویش را 

نه آوایی که گاه از شوق ، بگشاید دهانش را    
تو از راه آمدی ، با بالھای آفتابی رنگ    

اش را بار دیگر روشنی دادی هفضای تیر  
های آسمانش ایمنی دادی هز شر فتن   

 به همراه خود آوردی بھار جاودانش را 
آشیان بی کبوتر نیست   این پس دیگرم دل ،از   

دیگر نیست  نگاه او به دنبال کبوترهای  
تو از راه آمدی، ای مرغ صحراهای تنھایی   
پس از چندین شکیبایی   

 درنگت جاودانی باد در ویرانسرای من 
ان دیگر برای من بمان دیگر ، بم  
ی دل بازگوید داستانش را  هبمان ، تا الن  

ق دیدار تو بگشاید زبانش را بمان ، تا شو   
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نه شکوفه ، نه پرنده    
 

ای بینوا درخت    
ای هکز یاد آسمان و زمین هر دو رفت   
تظار بھاری مگر هنوز ؟یا در انآ   

اند  هیک یک پرید  مرغان برگھای تو ،  
ایا خبر ز خویش نداری مگر هنوز ؟   

 این عنکبوت زرد که خورشید نام اوست 
ھای تو ی برگ هزاویر میان دیگ  

تاری ز روزهای طالیی نمی تند    
هات  هین ماه بر انگشت شاخگدیگر ن   

کند سوسو نمی  
چشمک نمیزند    

زی که داشتیی سبدیگر درون جام  
ھای باغآن آشیان کوچک گنجشک  

 چون دل نمی تپد 
ی آنان دل تو بود  هآن روز ، آشیان   
؟ یا بر او چه رفت که دیگر نمی تپدآ  
این دل ، نشان هستی بی حاصل تو بود    
ھای تو در آتش خزان مرغان برگ   

 یکباره سوختند و به پای تو ریختند 
در از آشیان خویشگنجشکھای در ب   

 همراه باد و برگ ، به صحرا گریختند 
درخت ، تو ای بینوا درخت  اما تو ای  

ی پوسیده استنخوان  هی برهن هچون مرد   
ای  هی خویش ایستاد هانبر گور بی نش   

ای هبنگر که هر چه داشتی از دست داد  
ینبنشین که بعد از  

ای هدیگر به خنده لب نگشاید شکوف  
 زیرا به روی هیچ لبی ، جای خنده نیست 

زینبنشین که بعد ا   
ای هدیگر ز النه پر نگشاید پرند  

 زیرا که در حباب فلزین آسمان 
  دیگر هوا نمانده و دیگر پرنده نیست 
ای بینوا درخت    
یا خبر ز خویش نداری هنوز هم ؟آ   
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 یک لحظه زیستن 
غاز کرده بود باران دوباره کوفتن آ  
ی کوچک اتاق  هبر شیشه های پنجر  

کستر سپید هزاران خیال دور اخ  
ی اجاق  هدامن گشوده بود به ویران   
من آمدم به سوی تو ، بی هیچ آرزوی   
بی هیچ اشتیاق    
ی تاریک آسمان  هدرون کوچزاغان ،    

زدند مست پر می  
 این ، نعره می کشید که دست سیاه شب 

خورشید را ربود    
 آن ، نعره میکشید که مشت درشت کوه 

خورشید را شکست    
ی ماه از غبار ابر  هپوشیده بود چشم   
شب ، کور بود و پنجره کور و ستاره کور    
چشم تو  سوخت در اجاق فرزوانمی   

های دور  هوزهای خوش و قصرؤیای ر  
 برخاستی که حلقه کنی دست خویش را 

بر گرد گردنم    
 اما دلم به گفتن حرفی رضا نداد 

این منم : این تویی و ، تو گویی که : تا پرسم   
 یک لحظه بی اشاره و یک لحظه بی سخن 

 با هم گریستیم 
یک لحظه در کنار هم و بی خبر ز هم    

 ماندیم و زیستیم 
گریه کوفتن آغاز کرده بود  باران  

ی دیدگان تو  ههای پنجر هبر شیش   
 چون بغض در گلوی شب بی صدا شکست 

آمیخت سرگذشت من و داستان تو    
ما چون دو برگ همزاد از شاخ یک درخت    
ک ریختیم ابر خ   

 با هم به سرزمین بھاران گریختیم 
گر از راه دررسید  هاما چو باد حیل   

و به دنبال خود کشاند ما را فریب داد   
ک سیه نشاند اآنگه ز یاد برد و به خ   

 باران دوباره کفتن آغاز کرده بود 
های پنجره ی کوچک اتاق  هبر شیش   
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کستر سپید هزاران خیال دور اخ  
ی اجاق  هدامن گشوده بود به ویران   

 بیرون پنجره 
دور از اتاق من    
دور از اجاق من    

لعلگون  چون کرکسی گرسنه در آفاق  
گشود ابر  پر می   

 در چشم آفتاب 
  منقار تیز خویش به خون شسته بود ابر

ی برگ های پیر  ههای سوخت هاز الش  
ود و چشم فروبسته بود ابر دل کنده ب   

گشود ابر  پر می  
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 در انتظار آن چنان روز

  دید که ای مرآروزی اگر فرمان مرگ 
عضوی که کنون در تن توست  از این همه   
بگزین و باقی را رها کن  یک عضو را   

 می پرسم از تو 
از بین اعضایی که داری   
زینی کدامین عضو را برمی گیا آ  
یا کدامین را به خدمت می گماری ؟آ   

 از بین مغز و قلب و گوش و دیده و دست 
یا به دنبال کدامینت نظر هست ؟آ   
گیزینی ؟ یا تو مغز خسته را برمیآ   
ی که کارش جز خیال بی ثمر نیست مغز   
یا تو چشم بی زبان را می پسندی ؟آ  
چشمی که در فریاد خاموشش اثر نیست    
یا تو قلب شرمگین را دوست داری؟آ   

 قلبی که جز عاشق شدن هیچش هنر نیست 
ا می پذیری ؟یا تو گوش بینوا رآ   

ها و برنتابد  هگوشی که گر از یاو  
کر نیست : تحسین او گویند رندانه در   

زنھار   زنھار ،  
 زینان مباد هیچ یک را برگزینی 

 زیرا که از اینان نصیبت جز ضرر نیست 
 زیرا که در اینان هنر نیست 

 اما اگر از من بپرسی 
 من دست را بر می گزینم 

دستی که از هر گونه بند آزاد باشد    
 دستی که انگشتانش از پوالد باشد 

هی سخت بفشارد گلو را دستی که گا  
 دستی که با خون پاس دارد آبرو را 
 دستی که آتش ذر سیاهی برفروزد 

یان مشت گردددستی که پیش زورگو  
ھا بدوزدمشتی که لبھا را به دندان  

 مشتی که همچون پتک آهنگر بکوبد 
را سندان سرد آسمان   

ی خویش همشتی که در هم بشکند با ضرب  
ی جادوگران را  هیینآ   

 آری ، اگر از من بپرسی
 من مشت را بر می گزینم 
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 شاید که فریادی براید از گلویی
 با مشت خشم آلود من پیوند گیرد 
 آنگاه ، لبخندی صفای اشک یابد 

 آنگاه ، اشکی پرتو لبخند گیرد 
 در انتظار آنچنان روز

یمان ببندیم پ بگذار تا   
 بگذار تا با هم بگرییم 
 بگذار تا با هم بخندیم 

 اشک تو با لبخند من همداستان باد 
 مشت تو چون فریاد من بر آسمان باد 
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 بشنو از نی
ی نسیم  هبه خمیاز  ک ،انی های خوابن  

از یکدیگر به نرمی مژگان جدا شدند    
ی مرداب از آن میان  هچشم بخواب رفت   
یینه برق زد آدر آفتاب صبح ، چو    

نیی بلندتر از مار هفت بند  آنگه ،  
ی مھتاب صبحگاه  هبیمارتر ز چھر   
ی مرداب ، سبز شد  هدر تخم چشم خیر   

ی شکسته رها شد به سوی ماه  هچون نیز  
ی غوکان سپید بود  هشش بند او چو سین   
ای سیاه  هبر گرد بند هفتم او ، طرق   
آن طوقه را ز رنگ شب انگاشت آفتاب    
بلورین بشویدشکوشید تا به دست    

 اما هر آنچه کرد 
اما هر آنچه پیکر نی را به نور شست    
زهر سیاه ، در تن وی بیشتر دوید    

تا به کمرگاه نی رسید : هنگام ظھر   
در آستان شب به گلوی سپید وی   
نی ، رنگ شب گرفت    

 شب نیز رنگ نی
چون باد رهگذر خبر از مرگ روز داد    

 خورشید خشمگین 
پیکر نی ناامید شد  از شستشوی   
های خونین ، آهنگ راه کرد  هبا پنج   
مھتاب از فراز درختان نگاه کرد    

 با آفتاب گفت 
نفرین به شب که هستی نی را تباه کرد    

 شب در جواب گفت 
 این زهر من نبود که در خون نی دوید 

پوسیده بود ، نی   
 پوسیده بود و در تن خود خون مرده داشت 

ه بود که وی را سیاه کرد این خون مرد   
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ھا از پس دیوار سال  

ای کولی کبود نگاه ستاره چشم    
ا غم غریبی من آشنا هنوزای ب  

ی امید هساز عشق که با پنج های نغم  
نوزها ه هبر میکشی ز چنگ دلم نال  

ھا من بار دیگر از پس دیوار سال  
سوی تو آمدم    

 سوی تو آمدم که به یاد تو آورم 
زند در فضا هنوزنغمه را که موج آن   

نی از ره دراز  ی ههمچون صدای نال  
میکندم در شب نیاز یاد تو شاد   
ای نسرودی ز دیرباز  ههر چند نغم  

طنین فکند آن صدا هنوز  در گوش من   
ی اندوهگین خویش هدر خوابھای تیر  

یک شب ترا چو مستی افیون شناختم    
تا در نگین مردمک چشم خود نھم    

 نقشی از آن خیال گریزنده ساختم 
 نقش تو ماند و ، نام تو در خاطرم نشست 

مچو خواب ز چشمم گریختیاما تو ه   
ای که پر تو ماه آفریندش یهچون سا  

ھای گسیختیپیوند خود ز ظلمت شب   
 ای کولی کبود در نگاه ستاره چشم 

ای در غروب چشم تو خورشیدها به خواب    
ای گیسوان تو    
یال اسب ، پر از برق آفتاب مانند    
یا شود که یک شب آری ، نه بیشتر آ   

 آغوش آشتی بگشایی برای من ؟
 ای کولی کبود نگاه ستاره چشم 

ای در غم غریبی من ، آشنای من    
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ی خاموش هشیھ  
 کوه ، زانو زده چون اسب زمین خورده به راه 

ک ی خاموش هال هسینه انباشته از شیھ   
ید پریشان شده بر تیزی سنگ مغز خورش  

ک اچون سواری که به یک تیر ، درافتاده به خ  
روبرده درون شن گرم ناخن از درد ف  
اش سوخته از داغ عطش هلب تاول زد  

 خونش آمیخته با روشنی بازپسین 
چشمش از حسرت آبی که نیابد همه عمر    
دود همچو سگی هار ، به دنبال سراب می   
ی دور  هر کند از چشمیم دارد که چو لب تب  
ش فکند شعله در آب آتش سرخ زبان   

ی براق لعاب اندودی است  هآسمان ، کاس  
ی آبی نتراویده برون  هکه ازو قطر   
تشنگی در رحم روسپی پیر زمین    
ای کاشته از شھوت سوزان جنون  هنطف   
کوره راهی که خط انداخته بر پشت کویر    

نجر خویشجلد ماری است که خالی شده از خ  
 گردبادی که برانگیخته گرد از تن راه 

غول مستی است که برخاسته از بستر خویش   
کاگون از زور عطش پنجه فروبرده به خ  

سوز خود آرام کند تا مگر درد جگر   
ھای زمین منتظر است زخم چرکین ترک  

مرهمی از ظلمت شب وام کند  تا مگر  
ی جوی های نیست که در بستر خشکید هچشم  
ی مار  هزندماالن بخزد چون تن لغ هنسی  

 کوه و خورشید ، سراسیمه به هم می نگرند 
 اسب ، جان می سپرد تشنه ، در آغوش سوار 
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 شعر من و شعر باد 

 
ی ولگرد  هباد مست این شاعر شورید  

ھای بی عابر پرسه می زد در خیابان   
جست یش را میان برگھای ره نشین میها هواژ   

ا را از زمین می جسته هواژ  
زد ی الفاظ رنگین را به هم می هتود   

این یک را گزین می کرد   گاه ،  
  گاه آن یک را قلم می زد

زد اندک اندک ، شعر شیوایی رقم می  
کت بود و باغ آسمان ، خاموشاشھر ، س  

 حوری خورشید سیر از لذت آغوش
تن در استخر بلورین افق می شست    

میکرد ایی بدرسر از آب مین  گاه ،  
کرد ور می هشھر را از برق شادی شعل  

گاه ، عریان ، پای بیرون می نھاد از آب    
کشاحوله ی ابر سپید از پیکر پ  

ریخت عطر گرمی میربود و در هوا می  
 عطر او با بوی برگ خیس پوسیده 

 با گل دیوار باران خورده ، می آمیخت 
کت بود و باغ آسمان ، خاموشاشھر ، س  
ر دوشانده زلف شسته را بشفا آفتاب  

ی رسوا هباد مست ، این شاعر شورید  
 پرسه میزد در خیابانھای پر غوغا 

ھای نیمه جان می جست هایش را میان برگ هواژ  
 در غم گنگ خزان می جست 

من ، کنارش راه می رفتم    
های زنده می جستم  ههایم را میان چھر هواژ   
کردم ک میاسر به سوی آسمان پ   
دیدم یکر خورشید را در آب میپ   

 چشم می بستم 
ای را خواب می دیدم  هآفتاب تاز   
شعر من با آفتاب تازه می آمیخت    
سحر این پیوند    
ھا را روح می بخشید برگ   
داد لفظ ها را سادگی می   
داد ی آزادگی می هواژه ها را مژد   
خواندم برای باد ، شعری تازه می من،   
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خواند ای می هعر تازاو ، برای شھر ، ش   
 شعر او تر بود 

اما .... راستی .... اما  
ای از خود ستایی نیست  هاین سخن را مای  

شعرم از شعرش روانتر بود    
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ی خورشید  هدر غبار خند  
بینم همه شب ، اسب رهوار مرادم را خواب می  

اهان ، طالیی رنگ یالش از نور سحرگ  
بینم که برزین بلند او واب میخ  

ز فرسنگ تا فرسنگ راه می پیمایم ا  
های دور می آرم  هرو به سوی قل  

ی خورشید  ههای دور ، پنھان در غبار خند هقل  
ی برقی برویاند هی هر سنگ الل هوم آن سان که نعل اسب من از سینرمی   

ھای تب آلودشمیروم آن سال که گرمای نفس  
بشاران را بسوزاند ی ابریشمین آ هپرد   

 می روم آنجا که چون چشمم به طاق آسمان افتد
 بشکفد در باغ چشمم سوسن خورشید 

ها در چشم آهوها  ههمچو عکس بیش   
بگشاید  روم آنجا که چون اسبم دو چشم از خوابمی  

 نقش بندد در نگین مردمکھایش
ی پرواز خاموش پرستوها  هسای  

کنم روزی به بیداریزین میعاقبت   
ب رهوار مرادم را اس  

های دور می آرم  هرو به سوی قل  
ی خورشید  ههای دور ، پنھان در غبار خند هقل  
روم آنجا که باغ آفرینش را بھاری هست می  

روم آنجا که دل ها را شکوه انتظاری هست می   
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 شھادت 
ی خاموش خود ، مادر  هبمان مادر ، بمان در خان  

بارد از خورشید می ه باران بالک   
در ماتمسرای خویش را بر هیچکس مگشا    
که مھمانی به غیر از مرگ بر در نخواهی دید    
است از باران خون ، امروززمین گرم    

ت ها سرد اس هولی دلھا درون سین  
ی این در  همبند امروز چشم منتظر بر حلق  

که قلب آهنین حلقه هم کنده از درد است    
ها بردار  هز سنگفرش کوچگاه خیره را ان  

ھا نابود خواهد شد که در زیر فشار گام  
ھا بان برق چشمت را به دیوار خیابانمتا   
ای در زیر باران ، دود خواهد شد  هکه همچون شعل   
ی باران  هتلنگر میزند بر شیشه ها سر پنج   

ھا نسیم سرد میخندد به غوغای خیابان  
پاره شود از مشت خمون میدهان کوچه پر خ   

ھا د درد می دوزد لبانش را به دندانفشار  
ست از باران خون ، امروززمین گرم ا  

ی خورشید ، سیراب است  هزمین از اشک خون آلود  
 ببین آن گوش از بن کنده را در موج خون ، مادر 
 که همچون الله از الالی نرم جوی در خواب است 

  خون خفته ک واببین آن چشم را چون جوجه ای در خ
ی سر آشیانش بود  هکه روزی استخوان کاس  

ببین آن مشت را ، آن دست دورافتاده از تن را    
 که روزی چون گره می شد ، حریف دشمنانش بود 

ی دل را  هن آن مغز خون آلوده را ، آن پارببی  
د بی هیچ فریادیھا می تپکه در زیر قدم   

هر می ریزد ھای سردش زسکوتی تلخ در رگ  
آزادی گوید که بعد از مرگ ،ه میبدو با طعن  
ی خاموش خویش امروز هبمان درخان  !بمان مادر   

که باران بال می بارد از خورشید    
ظر را تا به کی بر آستان خانه میدوزی ؟دو چشم منت   

ی فرزند را بر در نخواهی دید  هکه دیگر سای  
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 حماسه ای در غروب 

ه ھای خاموش خزان دیدز پناهگاه جنگل  
ای خورشید   به سویت باز خواهم گشت ، ای خورشید ،   

 ترا با دست ، سوی خویش خواهم خواند 
 ترا با چشم ، سوی خویش خواهم خواند 

ای خورشید ، ای خورشید   تو را فریاد خواهم کرد ،   
های ریز باران را  همن کنون قطر   
همچون بال زنبوران خواب آلود میریزد  که   

چشمان خود احساس خواهم کرد  ی هبه روی غنچ  
ھا از زمین پرواز خواهم داد ا را چون ملخھمن کنون برگ   

 من اسفنج کبود ابرها را لمس خواهم کرد 
 وزان آبی به روی آتش پاییز خواهم ریخت 

 سپس آهنگ دیدار تو خواهم کرد ، ای خورشید ، ای خورشید 
گین بر دوش خود دارم باری سھم همن کنون کول   

باری تلخ و شیرین را بھم کرده  هئب کولعجا  
ی روزان بیماری هباری هدی هجائب کولع   
ھا در او گنج نوازش   
ھا در او رنج نیایش   

 در او فریادهای مستی و هستی
اندوه ایام تھیدستیدر او   

ام را پیش چشمت باز خواهم کرد  هبار بست همن کنون کول  
ورشید ، ای خورشید ای خ   

ھا ها و خواب خندق ههای در همن از خمیاز  
 من از آشوب دریاها و از تشویش زورقھا 

سخن آغاز خواهم کرد    
ھا من از تاریکی شبھا و از تنھایی پل   
ھا ز نجوای زنبوران و از بی تابی گلمن ا   

 سخن آغاز خواهم کرد 
 من از سوسوی فانوسی که پشت شیشه می سوزد 

ی باریک میدوزد من از برقی که کوه و آسمان را با نخ   
 من از بیلی که بر دوش نحیف آبیاران است 

ھای گل آورده بن من از گیالس  
که در صبح بھاران پایکوب باد و باران است    
ترا آگاه خواهم کرد ، ای خورشید ، ای خورشید    
خوانمن کنون در خزانی بی بھار آواز میم   
رانم من کنون در شب تنھایی خود پیش می   
ه در من النه می سازد شب بی ما   
عصایم در گل نرم بیابان ریشه می بندد    
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 درختی در کنار راه می روید 
درختی درکنارم راه می پوید    

 عصای کوری اش در دست و بار پیری اش بر دوش
 عصای کوری ام در مشت و بار پیری ام بر پشت 

 به رفتن ، هر دو می کوشیم 
 من و او هر دو خاموشیم 

ک بیابان آب می نوشیم اهر دو از خمن و او    
من از این همسفر روزی ترا آگاه خواهم کرد ، ای خورشید ، ای خورشید    

 افق خالی است ، اما من پر از ابرم 
 پر از غبار افشان بی باران 

بینم رون چشمه ، نقش خویش را بر آب مید  
بینم کنار چشمه ، آب زندگی را خواب می  

وجودم را نوشد ازین خوابی که می  
 شبی بیدار خواهم شد 

 شتاب آلوده ، در گودال دستم آب خواهم خورد 
 هجوم ماهیان تشنه را از یاد خواهم برد 

 نھالی تازه در من ریشه خواهد کرد 
و بازوی بلند شاخسارش را    
به دور گردن من حلقه خواهد کرد ، ای خورشید ، ای خورشید    

 ترا گم کرده بودم من 
ب های کودکی گم کرده بودم من ترا در خوا  

جستم ترا بار دگر   
اریدرون آخرین فریادهای ناهشی  

 ترا در خود رها کردم 
 ترا از نو صدا کردم 

 ترا جستم میان مرزهای خواب و بیداری
 وزین پس با تو خواهم زیست ، ای خورشید ، ای خورشید 

 من کنون در غروب انتظارم راه می پویم 
جویم ر کران این شب تاریک مین حریفی دترا همچو  

ھا داری هو در پایان این شب زند  
ھا انتظاری و در آن سوی این چشم  

ترا بار دگر در خویش خواهم دید ، ای خورشید ، ای خورشید    
در آن شب در شب دیدار    

 غباری نرم تر از آنچه در شبھای طوفانی
ه بر میخاستنبز روی کشتزاران سپید پ   

اهتابی خیمه خواهد زد های م همیان تپ  
ن در پشت آن خیمه و م   

ای در خرمن پنبه  هبسان شعل  
 به رقصی آتشین آغاز خواهم کرد ، ای خورشید ، ای خورشید 
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 و در پایان آن شب آن شب دیدار 
ھای خاموش خزان دیده ز پناهگاه جنگل   

 به سویت باز خواهم گشت 
ترا با چشم ، سوی خویش خواهم خواند    
ا دست ، سوی خویش خواهم خواند ترا ب   
ترا آواز خواهم داد    
ترا فریاد خواهم کرد ، ای خورشید ، ای خورشید   
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 کتاب پریشان 
ی توست  هامید زیستنم ، دیدن دوبار  

ی توست  هقراربخش دلم ، تاب گاهوار   
ی ایام آرزومندی  هتو ، ای شکوف   
ی توست  هی من روشن از نظار هبمان که دید   
ک توام صبح آفتابی بود انگاه پ   
ی توست  هکنون چراغ شبم پر ستار   
به یک اشاره ، مرا رخصت پریدن بخش   

ی توست  هرام یک اشار  مه مرغ وحشی دل ،  
به پاره کردن اوراق هر کتاب مکوش   
ی توست  ارهدلم کتاب پریشان پاره پ   

سید ه سر نرام ب هشبی نماند که بی گری  
ی توست  هزالل اشک پدر ، برق گوشوار  

دود ز بیم زوال دلم چو موج ، بسر می  
ی توست  های که پناهش دهد ، کنار هکران   

 خجسته پوپک من ای یگانه کودک من 
ی توست  هیدن دوبارامید زیستنم ، د  
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 از بھشت تا دوزخ 

د از آغاز آنچه کردم ، بی ثمر بو  
همه سودم درین سودا ضرر بود    
چه حاصل بردم از این بازی بخت    

 که انجامش از آغازش بتر بود 
 نه هرگز تن به راحت آشنا شد 

نه هرگز دل ز شادی با خبر بود    
بد و خوب آنچه گفتم ، بی اثر ماند    
شب و روز آنچه کردم بی ثمر بود    

 بھار زندگی زودم خزان گشت 
سیمی تیزپر بود که عمرم چون ن  
ید و کوچید ای کوب هبه هر در ، حلق  

در بودمرا قسمت گدایی درب  
 گمان را از یقین برتر شمردم 

 که چشم و گوش عقلم کور و کر بود 
یگران خندیدم از کبربه کار د   

ی بکرم به سر بود  هز بس اندیش  
 به شعر آویختم ، چون برگ در باد 

ندانستم که باد آشوبگر بود    
ای هستی ام را واژگون کرد بن  

وشمالی مختصر بود که اینم گ  
ها بنیاد کردند  هحریفان ، خان  
ت زیر سر بود مرا خشت قناع  

ی مستی کشیدند  هرفیقان نعر  
مرا فریاد خونین از جگر بود    

 به بیدردان سپردم خوشدلی را 
که نوش دیگرانم نیشتر بود    
ھا که از آشفته حالیبسا شب   

آسمان کردم ، سحر بود چو سر بر   
بسا ایام کز شوریده بختی   
تر بود  هدل غمگینم از شب تیر   
بھشت شادخواران ، جای من نیست    
مرا از آتش دوزخ گذر بود    
گرم برگشت ممکن بود ازین راه    
و یا در طالعم راهی دگر بود    
بدینسانش نمی پیمودم ای مرد    

 که در این راه پیمودن ، خطر بود 
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به باطل رفته ، نفرین  مین عمربر  
بس کن این بیداد ، آمین ! خدایا    
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 دو روز یا ده سال ؟
ی جدا از من  ههمیشه با منی ای نیم  

  بریده باد زبانم ، چه ناروا گفتم
من هستی تو نیمه نیستی ای جان ، تمام  

اگر به قھر بگیرد ترا خدا از من    
 چگونه بی تو توانم زیست ؟
 چگونه بی تو توانم ماند ؟

د ؟چگونه بی تو سخن بر زبان توانم ران  
خواندیهمیشه در من بودی ، همیشه می  

گشت می صدای گرم تو در استخوان من   
ن همیشه با من بودی ، همیشه دور از م  

گشت همیشه نام خوشت بر زبان من می  
ر های خلوت شھ هغروبگاهان ، در کوچ   
که بوی پیچک ، هذیان عاشقی میگفت    

 تو در کنار من آهسته راه میرفتی
تو ی چشمان کھربایی  هو در کران  

خفت بھار ، در چمن سبز باغ ها می  
ها فرو میریخت  هن در کوچشبی که بارا  

رسیدی و ، باران موی تو بر دوشتو می  
خاست ز موی خیس تو ، عطری غریب بر می  

ب او ، مدهوشیمن از تنفس عطر غر  
ن ھای سبز فروردیدر آن خیابان ، شب  

بست صدای پای تو و پای من طنین می  
ی ما را به آسمان می برد  هنسیم ، بوس   

های من و تو ز روشنایی ماه  هو سای  
ی زمین میبست  هیینآچه نقشھا که در    

های کبود  هچه نیمه شبھا کز پشت شیش  
  کردیمها را با هم شماره می هستار

ماند و چون زبان من و تو ز گفتگو می  
کردیم نگاه میکردیم و اشاره می   
دو روز یا ده سال ؟   

توانم گفت نمیتوانم ، هرگز نمی  
ازین خوشم که فروبست ریشه در دل ما    

 گلی که از پس ده سال یا دوروز شکفت 
ذشت یا زمان چگونه گآز من مپرس که    

دانم که من حساب شب و روز را نمی  
از تو ، یک تپش دل جدا نمی مانم  من  

 من از تو ، روی نخواهم تافت 
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دل نتوانم کند   من از تو ،   
تو نیز دانم کز من نمی بری پیوند    
ی جدا از من  هشه با منی ای نیمهمی   

 مباد آنکه بگیرد ترا خدا از من 
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 از مرداب تا دریا 
گاهان پاییزیزیر خورشید سحر  

من آن مرداب خاموشم ! ای بھار رفته از خاطر   
ی افتاده از جوشم  هآب بی لبخند حزن آلود   
ی ایام می پوسند  هدر دل من ، برگھای مرد   

 هیچ کس در ماتم اینان نمی گرید 
 باد هم اینجا می نالد 

ق من این دختر کولیعش  
ست  ههای ساحل مرداب خوابید هدر میان بیش  

ھای سبز فضای سرد خوابش ، برگدر    
 زرد می گردند و می افتند و می پوسند 

 هیچ کس اینجا نمی گرید 
 باد هم اینجا نمی نالد 

زیر باران شبانگاهان پاییزی    
 در دل مرداب خاموش غریب من 

 آفتاب روزهای دور می میرد 
آه ، ای چشم عزیز آشنای من    

 همچنان فانوس دریای خیالم باش
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 ساحل یادگار 

یز بی خبر از من آه ای عز   
ی دریا  هامشب ، دل گرفت  

ادگارهای کبودشبا ی  
ام می تپد هنوز هدر زیر گوش پنجر  

سپید به سر می زند هنوز یدریای مو   
رفته را مشت هزار ماتم از یاد   

های سرد  همھتاب می نویسد بر ماس  
 شرح هزار شادی بر باد رفته را 

ی فراق  هچشم حبابھا همه از گری   
س می کند آما  

 تیغ بنفش ماه 
ھای گریان را این چشم  

از جای می کند    
بارد در من ، مدام باران می   

اش  هزنجیرهای نازک از هم گسست  
ز البالی جنگل مژگانم ا  

ینه ، پیداست آیدر آسمان   
 از دور ، باد سرکش دریا 

کستر مالیم نسیان را اخ  
ھا از سفیدی کف آسانتر   

کند ااز روی آتش دل من می پر  
کند یاد ترا و عشق مرا زنده می  
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ھای امید لعل  
 ما ، سرخوشان روی زمینیم 

ک نشینیم اگنج آوران خ  
ایم ، بلندیم  ههر چند سای  

ید زرد بازپسینیم خورش  
ینه مانیم آیگویی به آب و   

سر تا به پای ، جام و جبینیم    
 آنجا اگر صفایی ، آنیم 

 اینجا اگر وفایی ، اینیم 
های شبابیم  هشور شکوف   

های حزینیم  هشرم بنفش  
دست گناه صبر ، لعل امیدیم    
در ابر وهم ، برق یینیم    
ی عشقیم  هیاقوت خون چشید   
بر خاتم زمانه ، نگینیم    

 طومار سرگذشت زمانیم 
فان انتقام زمینیم طو   

ندیم ی ه هدیپوالد آبد  
ی چینیم  هدیبای کاردید  

 مردیم و روز رزم ، چنانیم 
 رندیم و گاه بزم ، چنینیم 

 بر روی ما ، نقاب ریا نیست 
گفتیم و ، هر چه هست همینیم    
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ای بر سنگ  هیینآ  
دیدی چه خوش رفتی ز دست ؟! ای گل خوشبوی من    

ت ؟دیدی آن یادی که با من زاده شد ، بی من گریخ  
 دیدی آن تیری که من پر دادمش ، بر سنگ خورد ؟

ک ریخت ؟ادیدی آن جامی که من پر کردمش ، بر خ   
ی لبخند من پرپر شد و بر باد رفت  هالل  

کستر نسیان گرفت اشعله ی امید من خ   
کوبد به دل اندوه بی پایان من مشت می  

یاد باد آن شب که چون بازآمدی ؟ پایان گرفت    
ام بر سنگ حسرت کوفته  هینیآامشب آن   
ام تصویر نیست  هویر تو در هر پارغیر تص  

افتاده است  ک تو در جام شرباعکس غمن  
ت یینه دلگیر نیسآپیش چشمانم جز این   

های زار زار  هآسمان ، تار است و در من گری  
 بی تو تنھایم ، ولی تنھا نمی خواهم ترا 

ای امید دل ، شبت آبستن خورشید باد    
ھا نمی خواهم ترا ن چو خود ، زندانی شبم   

چشم تو شاد باشی هر کجا هستی ، که دور از   
جویم هنوزنقش دلبند ترا در اشک می  

 چشم غمگین ترا در خواب می بوسم مدام 
عطر گیسوی ترا از باد می بویم هنوز   
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 گل یخ 
های آتش ، همه رنگ خون گرفته  هگل و بوت  

ی من ، عطش جنون گرفته  هرشب پر ستا   
دمند خود را بگذار تا ببرم رگ در   

ست و ، خزان سکوت گرفته  هکه در او بھار مرد  
ی خون  هتن من درخت تر بود و پر از شکوف  

 تب تند عشق سوزاند و تکاند برگ و بارش 
اش را  عطشی شکفت در او که مکید سبزی   

ی بھارش هز شرار بادها سوخت شکوف  
ست و دمیده سوز سرما  هبھار مرد چه کنم ،  

گل یخ ، چو شبنم صبح ، چکیده بر تن من    
 تو بیا تو ، ای که چون جام شراب می درخشی

خرمن من   !ای تب ظھر بھار  تو بسوز ،    
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 طلسم 
یاهی که سرنوشت ای طلسم س !ای شعر   

ی جادویی تو بست  هعمر مرا به رشت  
ترا رها کنم و زندگی کنم گفتم    
ها که درین آرزو شکست  هاما چه توب   

 گویی مرا برای تو زادند و آسمان 
دیگر ترا نخواست که از من جدا کند    

ون ناله برکشم دیگر غمش نبود که چ  
ی من آشنا کند  هگوش گران به نال  

 سوگند من به ترک تو بشکست بارها 
اما طلسم طالع من ناشکسته ماند   
ی شعر ، ای طلسم کھن ، ای طلسم شوم ا  
پای من ای دریغ ، به دام تو بسته ماند    

 کنون درین نشیب بالخیز عمر من 
است  هدکز زندگی به جانب مرگم کشی  

 دیگر مرا امید رها کردن تو نیست 
است  هیرا که هر چه بود به پایان رسیدز  

ن راه پر هراستنھا تویی که در خم ای  
ی خویش آشنا کنم هالخواهم ترا به ن  

منی ی یهدیگر تو آن طلسم نئی ، سا   
ی خود را راها کنم آخر چگونه سایھ   
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 شعر خدا 

تو شاعری  !ھا ابلیس ، ای خدای بدی  
ام  همن بارها به شاعریت رشک برد   

ای  هشاعر تویی که این همه شعر آفرید  
ام  هغافل منم که این همه افسوس خورد  

و قمار شعر خدا نیست ، شعر تست  عشق  
 هرگز کسی به شعر تو بی اعتنا نماند 

غیر از خدا که هیچ یک از این دو را نخواست    
 در عشق و در قمار کسی پارسا نماند 

 زن شعر تست با همه مردم فریبی اش 
 زن شعر تست با همه شور آفریدنش

ی طبع خدا نبود  هآواز و می که زاد   
م شد ، آن یک شنیدنشاین خوردنش حرا  

ای  هدر بوسه و نگاه تو شادی نھفت   
یا هدر مستی و گناه تو لذت نھاد   
در بھشت خدایی طمع نبست  بر هر که   

یا هی بھشت زمین را گشاد هدرواز  
ای  هوداما اگر تو شعر فراوان سر  

 شعر خدا یکی است ، ولی شاهکار اوست 
 شعر خدا غم است ، غم دلنشین و بس

ی آشکار اوست  هغمی که معجز آری ،   
 دانم چه شعرها که تو گفتی و او نگفت 
 یا از تو بیش گفت و نھان کردم نام را 

اما اگر خدا و ترا پیش هم نھند    
ایا تو خود کدام پسندی ، کدام را ؟   
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 چشم بخت 
 بی تو ، ای که در دل منی هنوز

شق من به ماجرا کشید داستان ع  
شت و روزها گذشت ها گذ هلحظبی تو   

ها کشید  هها به گری هبی تو کار خند  
 بی تو ، این دلی که با دل تو می تپید
 وه که ناله کرد و ناله کرد و ناله کرد 

بی تو ، بی تو دست سرنوشت کور من    
اشک و خون به جای باده در پیاله کرد    

 عمر من شبی سیاه و بی ستاره بود 
ان او شدند دیدگان تو ، ستارگ  

ای ز بام ابرها برآمدند  هلحظ   
ای به کام ابرها فروشدند  هلحظ  

 در فروغ این ستارگان بی دوام 
 روزگار شادی و غمم فرا رسید 

آن ، به جز دمی نماند و این همیشه ماند    
انتھا رسید  این ، همیشه ماند و آن به   

بخت من  نوآسمان حسود بود و چ  
و مرد دمید چون ستارگان چشم تو    

گریخت ها  هبی تو ، از لبان من تران  
ها فسرد  هبی تو ، در نگاه من شرار  

آری ای که در منی و با منی مدام    
وه که دیگر امید دیدن تو نیست    
تو گلی ، گل بھار جاودان من    

 زین سبب مرا هوای چیدن تو نیست 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 www.gagesh.com  

 
 

 تقدیر 
ت آزرده از آنم که مرا زندگی آموخ  

 آزرده تر از آنکه مرا توش و توان داد 
ی هستی است  هشندوسوداگر پیری که فر   
کاالی بدش را به من ، افسوس ، گران داد    

 گفتم که زبان درکشم و دیده ببندم 
نه مرا تاب درنگ است   !دیدم که دریغا   

وه کز پی آن سوز نھان در رگ و خونم    
گ است م پلنتر از خش هخشمی است که دیوان   

من ، در سخن من  ی هخشمی است که در خند  
د هویداست ی خورشی هچون آتش سوزند  

ی زهر از بن هر موی هخشمی است که چون کیس  
اش آنجاست  همیجوشد و میریزد و سرچشم   

ی خویشم  هفتمن بندی این طبع برآش  
طبیعی که در او زندگی از مرگ جدا نیست    

از مرگ هم درغم مرگ است و هم آسوده دل  
هم رسته ز خویش است و هم از خویش رها نیست    

 با من چه نشینی که من از خود به هراسم 
با من چه ستیزی که من از خود به فغانم    
نرمتر از موم گرفتی ،یک روز گرم   

 امروز نه آنم ، نه همانم ، نه چنانم 
ی خوش داشت هیک روز اگر چنگ دلم نال   

خموش است امروز به ناخن مخراشش که   
ر شادی من بود گ هیک روز اگر نغم   

ی خشم است و خروش است  هامروز پر از لرز  
ی عمر  هک بمانم هماگر زانکه درین خ  

 یا رخت اقامت ببرم از وطن خویش
تقدیر من اینست که آرام نگیرم    

 جز در بن تابوت خود و در کفن خویش
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 شعر انگور 
 چه می گویید ؟

ی شیرین انگور است ؟ هت این آبی که در هر دانا شھد اسکج  
 کجا شھد است ؟ این اشک 

 اشک باغبان پیر رنجور است 
ھا راه پیموده که شب   

 همه شب تا سحر بیدار بوده 
ھا را آب داده کات   
های مو دو تا کرده  هتپشت را چون چف   

 دل هر دانه را از اشک چشمان نور خشیده 
شاداب پرورده  تن هر خوشه را با خون دل  

 چه می گویید ؟
ی شیرین انگور است ؟ ها شھد است این آبی که در هر دانکج  

 کجا شھد است ؟ این خون است 
 خون باغبان پیر رنجور است 

 چنین آسان مگیریدش
 چنین آسان منوشیدش

شما هم ای خریداران شعر من    
های نازک لفظم  هاگر در دان   

های روشن شعرم  هدر خوش و یا  
 شراب و شھد می بینید ، غیر از اشک و خونم نیست 

 کجا شھد است ؟ این اشک است ، این خون است 
شرابش از کجا خوانید ؟ این مستی نه آن مستی است    

 شما از خون من مستید 
 از خونی که می نوشید 

 از خون دلم مستید 
کشم بیرون را هر لفظ ، فریادی است کز دل میم  

است مرا هر شعر دریایی   
 دریایی است لبریز از شراب خون 

ی لفظ است ؟ هشھد است این اشکی که در هر دان کجا  
؟ی شعر است  هشھد است این خونی که در هر خوش کجا  

ر خوشه دندان را ؟ی لبھا را و ب هچنین آسان میفشارید بر هر دان  
ی خون است  همرا این کاس  

مرا این ساغر اشک است    
 چنین آسان مگیریدش

چنین آسان منوشیدش   
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 دزد آتش

 پای به زنجیر بسته زخمی پیرم 
کاین همه درد مرا امید دوا نیست    

 مرهم زخمم که چون شکاف درخت است 
جز مس جوشان آفتاب خدا نیست    
نشتر خونریز خارهای پر از زهر    
می ترکاند حباب زخم تنم را    
ی این زخم  هک به خون تشنه از دهاناخ  

ی بدنم را  هته شیرمی مکد آهس  
رکس پیری که آفتابش خوانند ک  

ی چشم مرا شکسته به منقار  هبیض  
ی هر سنگ هام به سین هپنجه فروبرد   

 ناخن تیزم شکسته در تن هر خار 
 مانده به کتفم نشانی از خط زنجیر 
 چون به شن تر ، شیاری از تن ماری

سمان نمک نور تا به زمین پاشد آ   
هام ، دماری هبرکشد از رخم شان  

سرانجام من مگر آن دزد آتشم که   
ی خود سوخت  هخشم خدایان مرا به شعل  

ی تقدیر  هی شکست هبر سر این صخر  
 چارستونم به چارمیخ بال دوخت 

 بر دل من آرزوی مرگ ، حرام است 
ی دگرم نیست  هگرچه به جز مرگ ، چار   

کرکس پیری است   !بر سرم ای سرنوشت   
ی جگرم نیست  هپار ی او غیر هطعم   

 موم تنم در آفتاب بسوزان 
 مغز سرم را به کرکسان هوا ده 
 آب دو چشم مرا بر آتش دل ریز 

ک وجود مرا به باده فنا ده اخ  
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 بت تراش
ی خیال  هپیکر تراش پیرم و با تیش  

ام  هیک شب ترا ز مرمر شعر آفرید   
 تا در نگین چشم تو نقش هوس نھم 

ام  هشم سیه را خریداز هزار چن   
اوست ی شستشو در هبر قامتت که وسوس   
ام شراب کف آلود ماه را  هپاشید   
گزند چشم بدت ایمنی دهم  تا از   

ام ز چشم حسودان ، نگاه را  هدزدید  
 تا پیچ و تاب قد ترا دلنشین کنم 

م ادست از سر نیاز بھر سو گشود   
ام  هاز هر زنی ، تراش تنی وام کرد  

ام  هی رقصی ربود هکرشم ‚قدی از هر    
 اما تو چون بتی که به بت ساز ننگرد 

ای  هکم فکندادر پیش پای خویش به خ  
مست از می غروری و دور از غم منی   

  ای هیی دل از کسی که ترا ساخت ، کندگو
ی نیاز  هزانکه در پس این پرد  !هشدار   

ام  هآن بت تراش بلھوس چشم بست   
ام کند  هو دیوانه خشم عشق تیک شب ک  

ام  هها که ترا هم شکست هببینند سای   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 www.gagesh.com  

 
 

 مینیاتور 
های رنگی بھزاد نامدار  هبر پرد  

ی خیام شاعرم  همن ، نقش سالخورد   
من ، در میان بزم    
دستی به جام باده و دستی به زلف یار    
آواز را به زمزه آغاز می کنم    

د به خاطرم تا ماه نو ، سرود خوش آر  
و صدای من از ژرفنای دل   خوانم ،می   
رسد اقی نمیهرگز به گوش مطرب و س   
زیرا که این دو تن    

 چیزی به جز نقوش فریبنده نیستند 
 من نیز در نگاه کسان ، نقش دیگرم 

ام به درختی که هیچ گاه  همن تکیه کرد   
از پشت او ، تصور دیدار آفتاب    
وده است در آستان صبح میسر نب   
ام به هاللی که در سخن  همن خیره ماند   

 ابروی یار بوده و چوگان شھریار 
اما ، به چشم دل    

 در خرمن غروب چمنزار عمر من 
است  هچیزی به غیر داس در گرو نبود   

 من ، در میان بزم 
که نقش جمال او  ای است هچشم به چھر   

ی صورتگر است و بس  هاز معجزات خام  
خود را خریده است فرین جامی که آ  

ای از ساغر است و بس  هتصویر ماهران  
ام  هن کسی که تو بینی ، نبودهرگز من آ   
ی تقدیر دیگر است  هتصویر من ، نشان   
ایا خدا ، دوباره مرا آفریده است ؟   

 یا عمر دیگر از پس مردن میسر است ؟
ها گذشت  هعمر نخست من که در اندیش  

آشکار نیست  ، ی نگارگران هبر پرد  
ی عمر دوم است  هتصویر من که این  

 چیزی به جز تصور صورت نگار نیست 
گین و کاغذین در این جھان کوچک رن  

ی خیام شاعرم  همن ، نقش سالخورد  
 آتش گرفته است افق در قفای من 

وز سالیان سوخته دودی است در سرم    
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زم به یاد جوانی ، میان ب  پیرانه سر ،   
کنم ، زمزمه آغاز می با چنگ زهره  

اما گشوده نیست زبان سخنورم    
ر سال وین آرزو مراست که بعد از هزا  

ها  هنقاش روزگار به رغم گذشت  
ای به کام دل من رقم زند  هیندآ   
ک از آنم که آسمان الیکن هراسن   
ای شکسته نھد در برابرم  هیینآ  
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 همزاد پنھان 
دی که راز آفرینش را مر   

ی خارا شکاف خود نھان می دید  هدر تیش  
 مردی که داوود پیمبر را پس از مردن 

بخشید در مرمری بیجان حیاتی جاودان   
ای یاران : می گفت   

 تندیسھا در سنگ پنھانند 
ای زائد بی شکل مرمر را ه همن ، الی  
از گرد هر تندیس  ام ، ههای تیش هبا ضرب  
زم که تا او را عیان سازم ریک میابر خ  

کوشم آری ، من تندیسگر جانانه می   
 تا پرده از آن پیکر پنھان براندازم 

 زیرا که در چشمت خیال من 
ها نمایانند تندیسھا از پشت مرمر  

 کنون که من الفاظ آن پیر توان را 
یابم در خاطر خود باز می    

 پیکر تراش دیگری را نیز میبینم 
ی جادو  ههای تیش هکز آسمان با ضرب  

ک می ریزد اذرات اندام مرا بر خ  
 تا آن هیوالی کریه استخوانی را 

از ژرفنای من برون آرد    
  موان را بسان شاهکاری کوچک و گمنا

ای از کارگاه خویش بگذارد  هدر گوش  
 چھره پرداز هراس انگیز

گوید مانند آن پیکر تراش پیر ، می   
کی ان خشما را در ت  !ای آدمیزادان   

ای دوست ، پنھان است دشمن به ج   
ریزم ان را دور میهای زاید اندامت هالی  من ،  

ا دشمن پنھان ، عیان گردد ت  
ی هستی  هاو ، از نخستین لحظ   

 همزاد انسان است 
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ی زمستانی هخطب  

کشان از درون شب  های آتشی که شعل   
برخاستی به رقص    
ھان اما بدل به سنگ شدی در سحرگ   
ی زمین هی یادگار خشم فروخوردا  

ش ظلم آسمان در روزگار گستر  
 ای معنی غرور 

ها  هی طلوع و غروب حماس هنقط  
ه پر شکوه اساطیر باستان ای کو  
ی قباد  نهای خا  

ای آشیان سنگی سیمرغ سرنوشت    
 ای سرزمین کودکی زال پھلوان 

شگرف ی  های قل   
ی جمشید تیره روز هگور بی نشان  

جان  هک تیرای عقوبت ضح هصخرای   
 ای کوه ، ای تھمتن ، ای جنگجوی پیر 
 ای آنکه خود به چاه برادر فرو شدی 

اما کاله سروری خسروانه را    
ی سقوط  هدر لحظ   

 از تنگنای چاه رساندی به کھکشان 
ی سپید در آفاق کودکی  های قل   

 چون کله قند سیمین در کاغذ کبود 
ام شاعری ای کوه نوظھور در اوه   
ی زمان  هچون میخ غول پیکر بر خیم   

اند  هها نیز خفت همن در شبی که زنجر  
ه تنھاترین صدای جھانم که هیچ گا  
رسم از هیچ سو ، به هیچ صدایی نمی  

ی این شب سیاه  هکوت یخ زدمن در س  
 تنھاترین صدایم و تنھاترین کسم 

تر از خدا تنھا  
ی جھان  هدر کار آفرینش مستان  

ها  هھاتر از صدای دعای ستارتن  
 در امتداد دست درختان بی زبان 
 تنھاتر از سرود سحرگاهی نسیم 

در شھر خفتگان    
هان ، ای ستیغ دور    
یا بر آستان بھاری که می رسد آ  
تنھاترین صدای جھان را سکوت تو    
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 کان انعکاس تواند داد ؟
ی من نفس زنان  هیا صدای گمشدآ   

خواهد برد ؟ راهی به ارتفاع تو  
یا دهان سرد تو را ، لحن گرم من آ   

 آتشفشان تازه تواند کرد ؟
ک اآه ای خموش پ  

ی عبوس زمستانی های چھر  
ای شیر خشمگین    
ی این غربت شگفت  هدریچ یا من ازآ  
ار دگر برآمدن آفتاب را ب  

ی فراخ تو خواهم دید ؟ هاز گرد  
یا تو را دوباره توانم دید ؟آ  
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ست در من کسی ه  

 کسی هست پنھان و پوشیده در من 
که هر بامدادان و هر شامگاهان    

 به نفرین من می گشاید زبان را 
 مرا قاتل روز و شب می شمارد 

وزین رو پس از مرگ خونین آن دو    
 به من با سر انگشت تھدید و تھمت 

آسمان را  نشان می دهد سرخی  
خروشد سرانجام در گوش من می  

جوانمرد حکم از که داری ؟که ای نا  
ک و خون می کشی این و آن را اکه در خ   

م ، ولی او من از تھمتش غم ندار  
خراشد درون مرا زین سخن می  

کسترین مواکه ای پیر ، ای پیر خ   
ک مغرب ابه یاد آور امروز ، در خ  

خردی خویش در خاوران را    
تو بودی که از کودکی تا کھولت    

بستی میان را   به قتل شب و روز ،  
 تو از نسل اعراب صحرانشینی 

که در اوج تاریکی جاهلیت    
به خون می سرشتند ریگ روان را    
تن دختران را از آغوش مادر    
ی سپردند یکسر ه گور فنا مب  

ی بی ترحم  هکه تا آن شکمبار  
 فروبندد از فرط لذت دهان را 

بس کن : ن از خشم بر می فروزم که م  
می کالم آفرینم من از مرز و بو   
که لحن مسیحایی شاعرانش    
تن مرده را روح می بخشد از نو    
جوان می کند پیر افسرده جان را    
پاسخم می دهد با درشتی  صدا ،   

چنین است ، ای مرد غافل گر این : که   
ھا زنده در گور کردیچرا سال  

شب و روز را ، این دو طفل زمان را ؟   
دت ور از جاهلیت نشانی نبو  

چرا ، چون بیابان نوردان وحشی   
ک سیه کوفتی روزها را ابه خ   
به خون سحر غسل دادی شبان را ؟   
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زاران غربت  هچرا در دل شور  
پیاپی به گور بطالت سپردی    

نوبھاران خزان را ؟ پس از کشتن  
ها را جوابی نگویم  همن این گفت  

 مگر آنکه یک روز در پیش داور 
داستان را ز دل بر زبان آوردم    

آری کسی هست در من : بدو گویم   
ک خفتن اکه از وحشت تلخ در خ  

 طلب می کنی هستی جاودان را 
 ولی چون بدین آرزو ره ندارد 

 به جای یقین می نشاند گمان را 
 مرا قاتلی سنگدل می شمارد 

انم که جان شب و روز را می ست   
جویی هتو گویی که در پشت این کین  

تی بیکران را نھان می کند وحش  
اگر نیکخواه منستی   !خدایا   

الهش رها کن مرا از کمند ک   
ی او  هسپس ، ایمن از طعن  

به من بازگردان امید و امان را    
 وگر رفته را زنده در گور کردم 

 به حالم ببخشای ، اما ازین پس 
 به من روح عیسای مریم عطا کن 

 که عمری دگرباره بخشم جھان را 
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 زمین و زمان 
ی زادگاه من  هجوی بزرگ دهکد  

گذشت کی و خاموش میاهای خ هکز کوچ  
نایی باران داشت روش آبی به  

ی انبوه خار و سنگ  هوز البالی تود  
 خندان و نغمه خوان 

اشت سیری بسان باد بھاران د  
ھا رنگ ریگ: در عمق آفتابی او   

ھای نیلی و نارنجی و کبود با طیف   
فرش آفریده بود  نقشی به دلربایی  
ی زادگاه من  هجوی بزرگ دهکد  

 در نور نقره فام سحرگھان 
بوتران مھاجر را عکس ک  

 از پشت شاخ و برگ سپیداران 
 بر سطح موجدار درخشانش

ارچه جان می داد مانند طرح پ  
اران ی بی ب هدر روزهای تیر  

ی چنار  هصویر گیسوان دست حنا بستت  
ای عنکبوت را  هعکس دام شیش: یا   

های شبنم شفاف صبحدم  هبا قطر  
ی مگس هھای زبر و درخشندبر بال  

سبزی انبوه شاخسار  در البالی  
ک خویش نشان می داد ابر لوح پ  

 وان جاری زالل در آغوش تنگ او 
 همواره از دو سو 

های پیر  ههای وحشی و با ریش هبا پون   
میزی مدام و مالیم داشت آ  

ک فرو می رفت اهای خ هدر حفر  
ان می شد های سنگ نھ هدر الی  

ھای دوردست وانگه دوباره سوی زمین  
شتاب روان می شد آرام و بی   

ی زادگاه من  هجوی بزرگ دهکد  
ه جوی زمان بود پنداشتی ک  

های عزیز عمر  هکز البالی خاطر  
ھای نیلی و نارنجی و کبود با رنگ  

 سنگین تر و غلیظ تر از جوی انگبین 
 در گلشن بھشت 
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ینده می گشود آراهی به سوی وادی   
زالل که آب است یا زمان  کنون همان  

ی محکم سیمانی ھادر جوی  
سالخوردگان : از سرزمین غربت ما   

 چون برق می گریزد و چون باد می رود 
 زیرا که راه او 
ی سنگ و گیاه نیست  هاز البالی تود  

 میلش به هیچ خاطره در طول راه نیست 
پشت هیچ ریشه توقف نمی کند   او ،  

 یا پیش هیچ پونه نمی ماند 
 وز هیچ برگ مرده نمی ترسد 

زمان و خاطره بیگانه از همند : ا اینج  
 وز یکدگر بسان شب و روز می رمند 

 آری، درین دیار 
 در غربتی به وسعت اندوه و انتظار 

با زمان به سوی فنا کوچ می کنیم   ما ،  
 بی هیچ اشتیاق 
 بی هیچ یادگار 
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 بر آستان بھار 
 من آن درخت زمستانی ، بر آستان بھارانم 

شکوفه بر تن عریانم   که جز به طعنه نمی خندد ،  
چگونه توانم داشت خبر   ز نوشخند سحرگاهان ،  

ی بارانم  نی که در شب بی پایان ، گواه گریهم   
برین کرانه نخواهم دید   سبز بھاران را ، شکوه  

 که رنگ زرد خزان دارد ، همیشه خاطر ویرانم
سرای کودکی ام لرزید   چنان ز خشم خداوندی ،  

ی جنبانم  هک خفته مبدل شد ، به گاهواراکه خ  
پرسم ؟ یکس  هز چانشان ره   درین دیار غریب ای دل ،  

نم ی طوفا همچو برگ زمین خورده ، اسیر پنجهکه    
میان نیک و بد ایام ، تفاوتی نتوانم یافت    

بھار من به زمستانم   که روز من به شبم ماند ،  
  نه آرزوی سفر دارد ، نه اشتیاق خطر کردن ،

دلی که می تپد از وحشت ، در اندرون پریشانم    
فرو بندد   شیدم ، که چون دریچهغالم همت خور   
ندانم نه از هراس من اندیشد ، نه از سیاهی ز   

که در صفای پس از باران   کجاست باد سحرگاهان ،  
ک تو مھمانم ابه بوی خ  !کند به یاد تو ، ای ایران    
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ی گسسته  هرشت  

 خدای جھان سرخوش از آفرینش
 مرا ارمغان کرد سازی یگانه 

من آن ساز را بر دو زانو نشاندم    
 سرش را چو کودک فشردم به شانه 

بسته دیدم  اش دو سیمی که بر سینه   
از مغز تا دل روانه  دو رگ بود   

ام هر دو را آزمودم  به سر پنجه  
 وز آنھا به نوبت شنیدم ترانه 

ای داشت پیوسته غمگین  هنال  یکی ،   
ای شادمانه  یکی دیگرش ، نغمه   

ر صبح مستی خوشتر از خواب دیکی   
ی تازیانه  چون بوسه  یکی تلخ ،  

کندم من اما دل از ساز خود بر ن   
ھای ناسازگارشکه مھری بدو و بم  

سرودی برانگیختم عاشقانه    
نه شادی  سرودی نه اندوه ، یک سر ،   

ه از هر دو بودش نشانه سرودی ک  
ی من در آن روزگاران  زهی نغمه  

خوشا نوبھاران  خوشا نوجوانی ،  
 شبی ، آسمان را بر افروخت برقی 
 چو رودی که ویران کند بسترش را 

آتش افکند در آشیانم چنان    
کسترش را اکه باد فنا برد خ  

ختم ساز خود بر درختیمن آوی  
ور ننگرم پیکرش را  هکه تا شعل  
و کردم از پشت آتشنگاهی بد  

ای دلبرش را  هسان که دلدادبدان  
ی دور ، وارونه دیدم  هبر آن شاخ  

 سحرگاه ، اندام افسونگرش را 
 هراسان و گریان به سویش دویدم 

 به دست نوازش سپردم سرش را 
م به تار غم او دل آنگونه بست   

ی دیگرش را  که بگسیختم رشته  
اگر بانگ خوش داشت سیم نخستش   

 مگر نیست تا بشنوم خوشترش را 
ساز من بانگ شادی ندارد   کنون ،   

 چو مرغی که گم کرده باشد پرش را 



 

 www.gagesh.com  

به خود گویم ای مرد شوریده خاطر    
بر سیم آخر  بزن زخمه  ازین پس ،  
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3غزل   
 مرا عشق تو در پیری جوان کرد 

  دلم را در غریبی شادمان کرد 
 به آفاق شبم رنگ سحر داد 

یینه دار آسمان کرد مرا آ  
خوشا مھری که چون در من درخشید    
من از نو مھربان کرد جھان را با    
خوشا نوری که چون در اشک من تافت    

  نگاهم را پر از رنگین کمان کرد
خودش را در هم آمیخت هزاران یاد   
ی یاد جھان کرد  همرا گنجین  

 غم تلخ مرا از دل به در برد 
 تب شوق تو را در من روان کرد 

آتشی پنھان برافروخت   وزان تب ،   
مغان کرد که شادی را به جانم ار  

شیان ساخت آمرا با چون تویی هم  
تو را با چون منی همداستان کرد    

ندارم   ز حافظگواهی بھتر ا  
که قولش این غزل را جاودان کرد   
شب تنھایی ام در قصد جان بود    
خیالت لطفھای بیکران کرد    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


