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ﺳﻔﺮﺑﺨﯿﺮ !
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن ؟
)ﮔﻪوهن(
ﮔﻮن از ﻧﺴﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ
دل ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ زﯾﻨﺠﺎ
هﻮس ﺳﻔﺮ ﻧﺪاری
ز ﻏﺒﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ؟
هﻤﻪ آرزوﯾﻢ اﻣﺎ
ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﯾﻢ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن ؟
ﺑﻪ هﺮ آن ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟز اﯾﻦ ﺳﺮا ﺳﺮاﯾﻢ
ﺳﻔﺮت ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ! اﻣﺎ ﺗﻮ دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا را
ﭼﻮ ازﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﯽ
ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪهﺎ ﺑﻪ ﺑﺎران
ﺑﺮﺳﺎن ﺳﻼم ﻣﺎ را
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از ﺑﻮدن و ﺳﺮودن
ﺻﺒﺢ آﻣﺪهﺳﺖ ﺑﺮﺧﯿز
ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس ﮔﻮﯾﺪ
وﯾﻦ ﺧﻮاب و ﺧﺴﺘﮕﯽ را
در ﺷﻂ ﺷﺐ رهﺎ ﮐﻦ
ﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ را
رﻧﺪان ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ را
ﺑﺎر دﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد
در ﮐﻮﭼﻪهﺎ ﺻﺪا ﮐﻦ
ﺧﻮاب درﯾﭽﻪهﺎ را
ﺑﺎ ﻧﻌﺮهی ﺳﻨﮓ ﺑﺸﮑﻦ
ﺑﺎر دﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺎدی
دروازههﺎی ﺷﺐ را
رو ﺑﺮ ﺳﭙﯿﺪه
وا ﮐﻦ
ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس ﮔﻮﯾﺪ
ﻓﺮﯾﺎد ﺷﻮق ﺑﻔﮑﻦ
زﻧﺪان واژههﺎ را دﯾﻮار و ﺑﺎره ﺑﺸﮑﻦ
و آواز ﻋﺎﺷﻘﺎن را
ﻣﮫﻤﺎن ﮐﻮﭼﻪهﺎ ﮐﻦ
زﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﮕﺬار
ﺗﺎ ﺑﮕﺬری از اﯾﻦ ﺑﺤﺮ
وز آن دو روزن ﺻﺒﺢ
در ﮐﻮﭼﻪﺑﺎغ ﻣﺴﺘﯽ
ﺑﺎران ﺻﺒﺤﺪم را
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪی اﻗﺎﻗﯽ
آﯾﯿﻨﻪی ﺧﺪا ﮐﻦ
ﺑﻨﮕﺮ ﺟﻮاﻧﻪهﺎ را آن ارﺟﻤﻨﺪهﺎ را
ﮐﺎن ﺗﺎر و ﭘﻮد ﭼﺮﮐﯿﻦ
ﺑﺎغ ﻋﻘﯿﻢ دﯾﺮوز
اﯾﻨﮏ ﺟﻮاﻧﻪ آورد
ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺘﺮﻧﮫﺎ
ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪهﺎی دﯾﻮار
ﺧﻮاب ﺑﻨﻔﺸﮕﺎن را
ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪای در آﻣﯿز
و اﺷﺮاق ﺻﺒﺤﺪم را
در ﺷﻌﺮ ﺟﻮﯾﺒﺎران
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از ﺑﻮدن و ﺳﺮودن
ﺗﻔﺴﯿﺮی آﺷﻨﺎ ﮐﻦ
ﺑﯿﺪاری زﻣﺎن را
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد
ور ﻣﺮد ﺧﻮاب و ﺧﻔﺘﯽ
رو ﺳﺮ ﺑﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮا رهﺎ ﮐﻦ
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ﺿﺮورت

ﻣﯽ آﯾﺪ  ...ﻣﯽ آﯾﺪ
ﻣﺜﻞ ﺑﮫﺎر از هﻤﻪ ﺳﻮ ﻣﯽ آﯾﺪ
دﯾﻮار
ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار
ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ
ﻣﯿﺎﯾﺪ
از ﭘﺎی و ﭘﻮﯾﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
آه
ﺑﮕﺬار ﻣﻦ ﭼﻮ ﻗﻄﺮهی ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ
در اﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ
ﮐﻪ ﺧﺎک را ﺑﻪ ﻣﻘﺪم او ﻣﮋده ﻣﯽ دهﺪ
ﯾﺎ ﺣﻨﺠﺮهی ﭼﮑﺎوک ﺧﺮدی ﮐﻪ ﻣﺎه دی
از ﭘﻮﻧﻪی ﺑﮫﺎر ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐزان ﮔﻠﻮﻟﻪی ﺳﺮﺑﯽ
ﺑﺎ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه
ﻗﻄﺮهی ﺧﻮﻧﺶ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﮑﺮر و ﯾﮑﺮﯾز ﺑﺮف را
ﺗﺮﺟﯿﻌﯽ ارﻏﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ
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ﭘﯿﻐﺎم

ﺧﻮاﺑﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎد
ﺧﻮﺷﺘﺮﯾﻦ هﺬﯾﺎن هﺎ
ﺧزهی ﺳﺒز ﻟﻄﯿﻔﯽ
ﮐﻪ در ﺑﺮﮐﻪی آراﻣﺶ ﺗﻮ ﻣﯽ روﯾﺪ
ﺧﻮاﺑﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎد
آن ﺳﻮی ﭘﻨﺠﺮهی ﺳﺎﮐﺖ و ﭘﺮﺧﻨﺪهی ﺗﻮ
ﮐﺎرواﻧﮫﺎﯾﯽ
از ﺧﻮن و ﺟﻨﻮن ﻣﯽ ﮔﺬرد
ﮐﺎرواﻧﮫﺎﯾﯽ از آﺗﺶ و ﺑﺮق و ﺑﺎروت
ﺳﺨﻦ از ﺻﺎﻋﻘﻪ و دود ﭼﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد
در زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺐ و ﻋﻄﺮ و ﻧﺴﯿﻢ
ﯾﺎ ﺷﺐ و ﺳﺎﯾﻪ و ﺧﻮاب
ﻣﯿﺘﻮان ﭼﺸﺎﻧﯽ زﻣزﻣﻪ ﮐﺮد ؟
هﺮ ﭼﻪ در ﺟﺪول ﺗﻦ دﯾﺪی و ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
هﻤﻪ را ﭘﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ دﺧﺘﺮ هﻤﺴﺎﯾﻪی ﺗﻮ
ﺷﻌﺮهﺎﯾﺖ را دردﻓﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎ ﮔﻞ و ﺑﺎ ﭘﺮ ﻃﺎووس ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﺷﺎم اﺑﺪ
ﺧﻮاب ﺷﺎن ﺧﺮم ﺑﺎد
ﻻی ﻻی ﺧﻮﺷﺖ ارزاﻧﯽ ﺳﺎﻟﻨﮫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﮫﺎران را ﻧﯿز
از ﮔﻞ ﮐﺎﻏﺬی آذﯾﻦ دارﻧﺪ
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درﯾﺎ

ﺣﺴﺮت ﻧﺒﺮم ﺑﻪ ﺧﻮاب آن ﻣﺮداب
ﮐﺂرام درون دﺷﺖ ﺷﺐ ﺧﻔﺘﻪﺳﺖ
درﯾﺎﯾﻢ و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﮐﻢ از ﻃﻮﻓﺎن
درﯾﺎ هﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﺑﺶ آﺷﻔﺘﻪﺳﺖ
ﻧﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ
ﺑﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر آذرﺧﺶ
آن ﺑﯿﺸﻪ را
از ﺳﺎﯾﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﮐﺮد
و ﺑﺎران ﺧﻮاب ﭘﺮ آب ﮔﯿﺎهﺎن را
ﺑﻪ دﺷﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮد
و ﺑﺎد ﺻﺒﺤﮕﺎهﺎن
ﺷﺎخ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﮔﻮزﻧﺎن را
ﺑﻪ ﻋﻄﺮ دﺷﺘﮫﺎ آﻣﯿﺨﺖ
در آن ﺧﺎﻣﻮش ﮔﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﮔﻪ روﺷﻦ
ﻧﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ؟
ﺷﻨﯿﺪی ﯾﺎ ﻧﻪ ؟
روح ﻻﻟﻪای در ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺮدی
ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮده
از آﯾﯿﻨﻪی ﺑﯿﺪاری و دﯾﺪار
در آن ﺑﺎران و در آن ﻣﯿﻎ ﺗﺮ داﻣﻦ
ﻧﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ؟
درون روﺳﺘﺎی ﺧﻮاب
درﺧﺘﺎن ﻓﻠﺞ و ﺑﯿﻤﺎر و
آن ﻃﻔﻼن ﺧﺮد اﯾﻨﮏ
ﮔﺮﺳﻨﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﮐﺎر
و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﺳﺎزﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﻮار
و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺗﻮ در آن ﺳﻮی آن دﯾﻮار آﺑﺴﺘﻦ
ﻧﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ؟
آن ﻣﺮغ ﻓﺮﯾﺎد و آﺗﺶ
ﯾﮏ ﺑﺎل ﻓﺮﯾﺎد و ﯾﮏ ﺑﺎل آﺗﺶ
ﻣﺮﻏﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺷﺐ
ﺑﺮ ﮔﺮد آن ﺷﮫﺮ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮔﻔﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﺮغ ﺟﺎدوﺳﺖ
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اﺑﻠﯿﺲ ﻣﺮغ را ﺑﺎل و ﭘﺮواز دادهﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﺧﻔﺘﻨﺪ
وان ﻣﺮغ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﺐ
ﯾﮏ ﺑﺎل ﻓﺮﯾﺎد و ﯾﮏ ﺑﺎل آﺗﺶ
از ﻏﺎرت ﺧﯿﻞ ﺗﺎﺗﺎرﺷﺎن ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ
ﻓﺮدا ﮐﻪ آن ﺷﮫﺮ ﺧﺎﻣﻮش
در ﺣﻠﻘﻪی ﺷﮫﺮ ﺑﻨﺪان دﺷﻤﻦ
از ﺧﻮاب دوﺷﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
دﯾﺪﻧﺪ
زان ﻣﺮغ ﻓﺮﯾﺎد و آﺗﺶ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺳﺮد ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
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ﺳﻔﺮ

ﻣﺮﻏﮑﺎن ﺑﺮ ﺳﺮدرﯾﺎ آرام
ﺑﺎل ﺑﮕﺸﻮده ﺑﻪ راه ﺳﻔﺮﻧﺪ
ﻧﻘﺸﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﺮ آن ﭘﺮده ی ﻟﺮزان ﺣﺮﯾﺮ
ﮔﻮﯾﯽ از ﭘﻨﺠﺮه اﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ دﺳﺘﯽ
ﮐﺎﻏﺬی ﭼﻨﺪ ﺳﭙﯿﺪ
ﭘﺎره ﮐﺮده ﺳﺖ و ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ زاﻧﺠﺎی ﺑﻪ زﯾﺮ
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ﺧﺸﮏ ﺳﺎل

ﻧﻤﺎی دهﮑﺪه آﯾﯿﻨﻪ ﺗﮫﯽ دﺳﺘﯽ ﺳﺖ
درﺧﺖ ﺧﺸﮏ ﮐﺠﯽ هﻤﭽﻮ دﺳﺖ ﻣﻔﻠﻮﺟﯽ
ﺷﺪهﺳﺖ ﺑﯿﮫﺪه از آﺳﺘﯿﻦ ﺟﻮی ﺑﺮون
ﻧﻪ ﺧﺮﻣﻨﯽ و ﻧﻪ ﮔﺎو آهﻨﯽ ﻧﻪ ﻣزرﻋﻪای
ﻧﻪ آﺷﯿﺎﻧﻪی ﻣﺮﻏﯽ ﻧﻪ ﮔﻠﻪای ﺑﻪ ﭼﺮا
ﺷﺪهﺳﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮج ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﯾﻪ ﻧﮕﻮن
ﻧﮕﺎه ﺑﯽ ﮔﻨﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺴﺘﻪی ﮐﻮی
ﭼﻮ ﻣﺮغ ﺑﯽ ﭘﺮ و ﺑﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﻣﺮدهﺳﺖ
ﻗﯿﺎﻓﻪهﺎ هﻤﻪ در ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﺟﺎوﯾﺪ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎرﺑﻨﺎن ﮐﻮﯾﺮ اﻓﺴﺮده ﺳﺖ
ﭼﻪ ﭼﺸﻤﻪهﺎ
ﮐﻪ در آن ﺳﻮی دﺷﺘﮫﺎ ﺟﺎری ﺳﺖ
ﭼﻪ ﮔﻠﻪهﺎ ﮐﻪ در آن ﺳﻮ ﭼﺮد ﺑﻪ هﺮ ﻗﺪﻣﯽ
ﺧﺪای را ﺑﻪ ﭼﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﮋﻧﺪ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻮچ ﺻﺒﺤﺪﻣﯽ ؟
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻨﺠﺎ رواﻧﺸﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺖ ؟
ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻮچ زﯾﻦ ده وﯾﺮان ؟
ﮐﺪام رﺷﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺸﺖ ﺧﺎک ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺖ ؟
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ﭘﻞ

رود ﺑﺎ هﻠﮫﻠﻪ ای ﮔﺮم و روان ﻣﯽ ﮔﺬرد
ﺑﺮ ﻓﺮازش ﭘﻞ در ﺧﻮاب ﮔﺮان
رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ روﯾﺎﯾﯽ دور
دور از هﻤﮫﻤﻪ رهﮕﺬران
ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا
ﺷﯿﺮ ﻣﺮداﻧﯽ ﺗﯿﻎ آﺧﺘﻪاﻧﺪ
وز ﺧﻢ دره دور
رزﻣﺠﻮﯾﺎﻧﯽ در ﭘﺮش ﺗﯿﺮ
ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﭘﻞ ﺑﺎ رﯾزش ﺗﻨﺪ
اﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎرد وﻣﯽ ﺑﺎرد
ﭘﻞ ﺑﻪ روﯾﺎﯾﯽ ژرف
ﻗﻄﺮهی ﺑﺎران را
ﺿﺮﺑﮫﮫﺎی ﺳﻢ اﺳﺒﺎن ﻧﺒﺮد
ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﭘﻨﺪارد
ﺷﯿﻮن ﺗﻨﺪ را
ﺷﯿﮫﻪ اﺳﺒﺎن ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد
ﺟﺎودان ﻏﺮﻗﻪ ﺑﻤﺎﻧﺎد ﺑﻪ ﺧﻮاب
زان ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﺶ را ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻌﺒﺮ روﺳﭙﯿﺎن اﺳﺖ آﻧﺠﺎ
ﺳﺨﻦ از ﻧﯿزه و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ
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ﭘﺮﺳﺶ

ﮔﯿﺮم ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺗﻨﺎور
در ﻗﻠﻪی ﺑﻠﻮغ
آﺑﺴﺘﻦ از ﻧﺴﯿﻢ ﮔﻨﺎهﯽ ﺳﺖ
اﻣﺎ
ای اﺑﺮ ﺳﻮﮔﻮار ﺳﯿﻪﭘﻮش
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪی ﺷﮑﻮﻓﻪ ﭼﻪ ﮐﺮده ﺳﺖ
ﮐﺎﯾﻦ ﺳﺎن ﮐﺒﻮد ﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺎﻣﻮش ؟
ﮔﯿﺮم ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎخ
ﺑﯿﻨﺪ ز اﺑﺮ و ﺑﺎد ﻧﻮازش
اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪی ﺷﮑﻮﻓﻪ ﮐﻪ اﻓﺴﺮد
از ﺳﺮدی ﺑﮫﺎر
ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪی ﮐﺒﻮد
آﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ؟
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از ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺘﻮن

ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ درون ﺣﺎﻓﻈﻪی آب
ﻧﻘﺶ ﮐﻨﯿﺪ ای ﺧﻄﻮط ﻣﻮج ﺑﻪ درﯾﺎ
در وزش وﺣﺸﺖ و ﺗﻼﻃﻢ ﭘﺎﯾﯿز
ﻧﺴﺘﺮن از ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﮫﺮ ﻋﺒﻮر ﺷﮑﻮﻓﻪ  :ﮐﻮدک ﻓﺮدا
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ ﺳﺒز
هﯿﭻ ﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﻦ
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ را ﺑﺒﯿﻦ
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻧﻮر را ﮐﻪ ﺧﺎک ﺧﺴﺘﻪ را
ﺻﺒﺢ و ﺳﺒزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﯿﻤﯿﺎ و ﺳﺤﺮ ﺻﺒﺢ را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﺟﺎی ﺑﺬر ﻣﺮگ و ﺑﺮگ ﺧﻮﻧﯽ ﺧزان
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ و ﺻﺒﺢ
و ﺳﺒزه آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ
ﺧﻨﺪه هﺎی ﮐﻮدﮐﺎن وﺑﺎغ ﻣﺪرﺳﻪ
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ ﺳﺮخ را ﺑﺒﯿﻦ
هﯿﭻ ﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﻦ
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ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ

1
از ﯾﺎدهﺎ ﺑﺮهﻨﻪ و در ﺑﺎدهﺎ دوان
هﻤﭙﺎی و ﭘﻮﯾﻪ ﻧﻔﺲ ﮔﺮم آهﻮان
ﻣﯽ ﮐﻮﭼﻢ از رهﺎﯾﯽ در ﭼﺸﻢ ﮐﻮﭼﻪای
ﮐﺎﻧﺠﺎ ﺳﺮاﭼﻪ هﺎ هﻤﻪ ﻟﺒﺮﯾز هﺠﺮت اﻧﺪ
و آواز را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻓﺮو رﻓﺘﻪ زاﻧﻮان
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ﯾﮏ ﭼﻨﺪ
زﯾﺮا
از ﺧﺸﻢ
در ﺷﻌﺮهﺎی ﻣﻦ
دﻧﺪان واژههﺎ
ﺑﻪ هﻢ اﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ
آه
ﻧﺎﮔﺎه
ﺗﺮﮐﯿﺪ ﺑﻐﺾ ﺗﻨﺪر
در ﺻﺒﺮ اﺑﺮا
ﭘﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮن ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﺑﺮ ﺳﺒزهی ﺟﻮان
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ و آب ﺗﺸﻨﻪ زﯾﺴﺖ
ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﻧﺨﺎع ﺳﺤﺮﮔﻪ ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ
در ﺟﺎدههﺎی ﺻﺒﺤﺪم
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺟﺎدوان
2
در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﮐﺞ ﺷﺪ ﻓﺮﯾﺎد هﺎ
هﻤﻪ
در زﯾﺮ ﺛﻘﻞ ﺷﺐ
ﻧﺎﮔﺎه
ﺑﺮگ ﻻﻟﻪ ﺑﺮون آﻣﺪ از ﻣﺤﺎق
آن ﮔﺎه
دﯾﺪم
ﻣﺸﺘﯽ ﻃﻠﻮع ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ آﺑﮫﺎ روان
ﭘﮋواک
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ آﻏﺎز
ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ﭘﺮهﺎ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﭘﺮواز
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ﺣﺘﯽ ﺑﻪ روزﮔﺎران
ای ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺗﺮ از ﺑﺮگ در ﺑﻮﺳﻪهﺎی ﺑﺎران
ﺑﯿﺪاری ﺳﺘﺎره در ﭼﺸﻢ ﺟﻮﯾﺒﺎران
آﯾﯿﻨﻪی ﻧﮕﺎهﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺻﺒﺢ و ﺳﺎﺣﻞ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﺎه ﮔﺎهﺖ ﺻﺒﺢ ﺳﺘﺎره ﺑﺎران
ﺑﺎزا ﮐﻪ در هﻮاﯾﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺟﻨﻮﻧﻢ
ﻓﺮﯾﺎدهﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ از ﺳﻨﮓ ﮐﻮهﺴﺎران
ای ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺟﺎری ! زﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮگ ﻣﮕﺮﯾز
ﮐﺎﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ از ﮐﻒ دادﻧﺪ ﺑﯽ ﺷﻤﺎران
ﮔﻔﺘﯽ  :ﺑﻪ روزﮔﺎران ﻣﮫﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد ﺣﺘﯽ ﺑﻪ روزﮔﺎران
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ز ﺣﺪ رﻓﺖ ای آﺷﻨﺎ ﻣﭙﺮهﯿز
زﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺳﺮﺧﯿﻞ ﺷﺮﻣﺴﺎران
ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻨﺪ
دﯾﻮار زﻧﺪﮔﯽ را زﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎدﮔﺎران
وﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪی ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﺎ در زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺖ آواز ﺑﺎد و ﺑﺎران
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زﻣزﻣﻪ 1

هﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ وﺻﺎل ﺗﻮ ﻧﺪارم
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ رهﺎﯾﯽ ز ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﻧﺪارم
ای ﭼﺸﻤﻪی روﺷﻦ ﻣﻨﻢ آن ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ
در آﯾﻨﻪی ﭼﺸﻢ زﻻل ﺗﻮ ﻧﺪارم
ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ ای ﭼﺸﻢ ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﺟز ﻋﺸﻖ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺗﻮ ﻧﺪارم
ای ﻗﻤﺮی هﻢ ﻧﻐﻤﻪ درﯾﻦ ﺑﺎغ ﭘﻨﺎهﯽ
ﺟز ﺳﺎﯾﻪی ﻣﮫﺮ ﭘﺮ و ﺑﺎل ﺗﻮ ﻧﺪارم
از ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﯾزاﻧﻢ و ﺳﻮی ﺗﻮ ﺷﺘﺎﺑﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ راهﯽ ﺑﻪ وﺻﺎل ﺗﻮ ﻧﺪارم
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زﻣزﻣﻪ 2
ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ و ﻧﯽ از ﺗﻮ ﮔﺴﺴﺘﻦ
ﻧﻪ ز ﺑﻨﺪ ﺗﻮ رهﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ای ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﭘﻨﺎهﻢ ! ﺗﻮ ﻧﺪاﻧﯽ ﭼﻪ ﮔﻨﺎهﯽ ﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮ ﻣﺮﻏﮏ ﻃﻮﻓﺎن زده ﺑﺴﺘﻦ
ﺗﻮ ﻣﺪه ﭘﻨﺪم از اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ از دام ﺗﻤﻨﺎی ﺗﻮ رﺳﺘﻦ
دﯾﺪم از رﺷﺘﻪی ﺟﺎن دﺳﺖ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﺑﻮد آﺳﺎن
ﻟﯿﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد اﯾﻦ رﺷﺘﻪی ﻣﮫﺮ ﺗﻮ ﮔﺴﺴﺘﻦ
اﻣﺸﺐ اﺷﮏ ﻣﻦ ازرد و ﺧﺪا را ﮐﻪ ﭼﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﺳﺖ
ﺳﺎﻗﻪی ﺧﺮم ﮔﻠﺪان ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺳﻮی اﺷﮑﻢ ﻧﮕﮫﺖ ﮔﺮم ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ
آهﻮی وﺣﺸﯽ و در ﭼﺸﻤﻪی روﺷﻦ ﻧﮕﺮﺳﺘﻦ
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زﻣزﻣﻪ 3
در ﯾﺎد ﻣﻨﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺎغ و ﭼﻤﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺒﺮ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
اﺷﮑﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ آوارهی ﺷﻮﻗﻢ
ﯾﺎرای ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ و رای وﻃﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻮ ﺑﺎران ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ از ﺑﺮگ
ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ هﺴﺖ و ﻣﺠﺎل ﺳﺨﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺪرود ﺗﻮ را اﻧﺠﻤﻨﯽ ﮔﺮد ﺗﻮ ﺟﻤﻊ اﻧﺪ
ﺑﯿﺮون ز ﺧﻮدم راه در آن اﻧﺠﻤﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
دل ﻣﯽ ﺗﭙﺪم ﺑﺎز درﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪی دﯾﺪار
دﯾﺪار ‚ ﭼﻪ دﯾﺪار ؟ ﮐﻪ ﺟﺎن در ﺑﺪﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺪرود و ﺳﻔﺮ ﺧﻮش ﺑﻪ ﺗﻮ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رهﺎﯾﯽ ﺳﺖ
ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪی داﻣﻢ ره ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ
در ﺳﺎﺣﻞ آن ﺷﮫﺮ ﺗﻮ ﺧﻮش زی ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ
راهﯽ ﺑﻪ ﺟز از ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎز ﮐﺠﺎ ﻣﻮج ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﺪ آن روز
روزی ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ز ﻣﻦ اﻻ ﺳﺨﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
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آه ﺷﺒﺎﻧﻪ

دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮوی
آه ﮐﻪ ﺑﺎ رﻗﯿﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮوی
ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ای ﻧﻔﺲ ﺳﭙﯿﺪه دم
ﮔﺮم ﺗﺮ از ﺷﺮاره آه ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮوی
ﻣﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﯽ دهﻤﺖ ﺳﻼم و ﺗﻮ
ﺑﺮ ﺳﺮ آﺗﺶ دﻟﻢ هﻤﭽﻮ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮوی
در ﻧﮕﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﻦ ﻣﻮج اﻣﯿﺪهﺎ ﺗﻮﯾﯽ
وه ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﺖ و ﺑﯿﺨﺒﺮ ﺳﻮی ﮐﺮاﻧﻪ ﻣﯿﺮوی
ﮔﺮدش ﺟﺎم ﭼﺸﻢ ﺗﻮ هﯿﭻ ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺎ ﻧﺸﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاد ﻣﺪﻋﯽ هﻤﭽﻮ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮوی
ﺣﺎل ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺑﮫﺮ ﺗﻮ ﺷﺪ ﻓﺴﺎﻧﻪای
ﺑﺎز ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺧﻮش ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮوی؟
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در آﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ

آن را ﮐﻪ در هﻮای ﺗﻮ ﯾﮏ دم ﺷﮑﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪاﯾﺶ ﮔﺮ ﺑﻨﻮازی ﻏﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺸﺐ ﺧﯿﺎﻟﺖ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﺮ اﺳﺖ
ﭼﻮن دﺳﺖ او ﺑﻪ ﮔﺮدن و دﺳﺖ رﻗﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
اﺷﮏ هﻤﯿﻦ ﺻﻔﺎی ﺗﻮ دارد وﻟﯽ ﭼﻪ ﺳﻮد
آﯾﻨﻪی ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی ﺣﺒﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﺮﯾﺎدهﺎ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﯽ ام از دﺳﺖ روزﮔﺎر
ﺻﺪ ﻧﺎﻟﻪ هﺴﺖ و از ﻟﺐ ﺟﺎﻧﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﯿﻼب ﮐﻮه و دره و هﺎﻣﻮن ﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ
در آﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
آن ﺑﺮق را ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺳﺮﺧﻮش از اﻓﻖ
ﭘﺮوای آﺷﯿﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
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اﺷﮏ زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ
ﮐﺎش ﺳﻮی ﺗﻮ دﻣﯽ رﺧﺼﺖ ﭘﺮوازم ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﭘﺮم ﺑﺎل و ﭘﺮی ﺑﺎزم ﺑﻮد
ﯾﺎد آن روز ﮐﻪ از هﻤﺖ ﺑﯿﺪار ﺟﻨﻮن
زﯾﻦ ﻗﻔﺲ ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﻮﯾﺖ ﭘﺮ ﭘﺮوازم ﺑﻮد
دﯾﮕﺮ ﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﻨﻢ زﻣزﻣﻪ در ﭘﺮده ﻋﺸﻖ
دور از آن ﻣﺮغ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ هﻤﺎوازم ﺑﻮد
هﻤﭽﻮ ﻃﻮﻃﯽ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺳﺎز ﮐﻨﻢ
دور از آن آﯾﻨﻪ رﺧﺴﺎر ﮐﻪ هﻤﺮازم ﺑﻮد
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﻢ و راه ﻧﺪاﺷﺖ
ﭘﯿﺶ اﯾﻦ اﺷﮏ زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻏﻤﺎزم ﺑﻮد
رﻓﺘﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮ ﻧﺪارد ﻏزﻟﻢ ﮔﺮﻣﯽ و ﺷﻮر
ﮐﻪ ﻧﮕﺎهﺖ ﻣﺪد ﻃﺒﻊ ﺳﺨﻦ ﺳﺎزم ﺑﻮد
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ﺳﺒﻮی ﺷﮑﺴﺘﻪ

ﺷﻌﻠﻪی آﺗﺶ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻨﮕﺮ ﺑﺮ رخ زردم
هﻤﻪ اﺷﮑﻢ هﻤﻪ آهﻢ هﻤﻪ ﺳﻮزم هﻤﻪ دردم
ﭼﻮن ﺳﺒﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪﺳﺖ و رخ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻮ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ دﮔﺮﺑﺎره هﻤﺂﻏﻮش ﺗﻮ ﮔﺮدم
ﻻﻟﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﮫﺎرم ﮐﻪ درﯾﻦ داﻣﻦ ﺻﺤﺮا
آﺗﺶ داغ ﮔﻠﯽ ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺸﺪ از دم ﺳﺮدم
ﮐﺲ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن زﺧﻢ ﺟﮕﺮ ﺳﻮز ﻧﮫﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺳﻮﺧﺘﻢ از ﺣﺴﺮت و ﻟﺐ ﺑﺎز ﻧﮑﺮدم
ﺟﻠﻮهی ﺻﺒﺢ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺪﯾﺪم
ﺑﺎ ﺧزان زادهام آری ﮔﻞ زردم ﮔﻞ زردم
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ﮔﺮﻣﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪ

ﺧﻠﻮت ﻧﺸﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻮاﻧﻪی ﻣﻨﯽ
اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی و ﮔﺮﻣﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪی ﻣﻨﯽ
ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ هﻤﺴﻔﺮ ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻟﮫﺎ
ای آﺷﻨﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪی ﻣﻨﯽ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﻊ ﺑزم ﮐﺴﺎﻧﯽ وﻟﯽ هﻨﻮز
آﺗﺶ ﻓﺮوز ﺧﺮﻣﻦ ﭘﺮواﻧﻪی ﻣﻨﯽ
ﭼﻮن ﻣﻮج ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﺨﺮهی ﻏﻢ ﮐﻮﻓﺘﻢ ز درد
دور از ﺗﻮ ای ﮐﻪ ﮔﻮهﺮ ﯾﮏ داﻧﻪی ﻣﻨﯽ
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎد ﺳﺎﻏﺮ ﻧﺎزت ﮐﻪ ﺟﺎودان
ﺷﻮراﻓﮑﻨﯽ و ﺳﺎﻗﯽ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪی ﻣﻨﯽ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻏﻢ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻮد
ﻧﺎزم ﺗﻮ را ﮐﻪ ﮔﺮﻣﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪی ﻣﻨﯽ
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ﺷﮫﺎدﺗﮕﺎه ﺷﻮق
ﺻﺪ ﺧزان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮدم ﺑﮫﺎرم ﮐﺮدهای
ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺪارت ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﺮدهای
ﭘﺎی ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ دل ﮐز ﺻﻔﺎی ﺟﺎن ﭼﻮ اﺷﮏ
در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻮﻗﮫﺎ آﯾﯿﻨﻪ دارم ﮐﺮدهای
در ﺷﺐ ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﻏﻢ هﻤﭽﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺳﺤﺮ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎرم ﮐﺮدهای
در ﺷﮫﺎدﺗﮕﺎه ﺷﻮق از ﺟﻠﻮهای آﯾﯿﻨﻪ دار
ﭘﯿﺶ روی اﻧﺘﻈﺎرت ﺷﺮﻣﺴﺎرم ﮐﺮدهای
ﻣﯽ ﺗﭙﺪ دل ﭼﻮن ﺟﺮس ﺑﺎ ﮐﺎروان ﺻﺒﺮ و ﺷﻮق
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ آرزوهﺎ رهﺴﭙﺎرم ﮐﺮدهای
زودﺗﺮ ﺑﻔﺮﺳﺖ ای اﺑﺮ ﺑﮫﺎری زودﺗﺮ
ﺟﻠﻮهی ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﻧﺬر ﺧﺎرم ﮐﺮدهای
ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﻨﺞ ﻗﻔﺲ ﺷﻮق ﺑﮫﺎراﻧﻢ ﺑﻪ دل
ﮐز ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺻﺪ ﭼﻤﻦ ﮔﻞ درﮐﻨﺎرم ﮐﺮدهای
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ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه ﺟﻨﻮن

در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﻓﮫﻤﺪ زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ را
ﻣﮕﺮ آﯾﯿﻨﻪ درﯾﺎﺑﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﯿﺮت ﻣﺎ را
ﺳزد ﮔﺮ اﺷﮏ ﻟﺮزان و ﻧﮕﺎه آرزو ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ را
ﻧﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺑزم ﻣﺎ آﯾﯿﻨﻪ ﺑﻨﺪان ﺑﻮد
ﺑﻪ هﻢ زد دود آه دل ﺻﻔﺎی ﺧﻠﻮت ﻣﺎ را
ﺧزان ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﻏﮫﺎی ﺣﺴﺮت ﻣﺎ را
ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻋﺎﻟﻢ هﺴﺘﯽ
ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ آﺷﯿﺎن ﻣﺮﻏﺎن اوج هﻤﺖ ﻣﺎ را
ﺳﺮی ﺑﺮ زاﻧﻮی ﻏﻢ داﺷﺘﻢ در ﮐﻨﺞ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه ﺟﻨﻮن ﮐﺮدی ﻣﻘﺎم ﻋزﻟﺖ ﻣﺎ را
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آﯾﯿﻨﻪی ﺑﺨﺖ
ﺗﻮ ﻣﯽ روی و دﯾﺪه ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ راهﺖ
ای ﻣﺎه ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺧﺪا ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎهﺖ
ای روﺷﻨﯽ دﯾﺪه ﺳﻔﺮ ﮐﺮدی و دارم
از اﺷﮏ روان آﯾﻨﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ راهﺖ
ﺑﺎز آی ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻮدم اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻓزون ﺑﻮد
در ﺑﺎرﮔﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺸﻖ ﮔﻨﺎهﺖ
آﯾﯿﻨﻪ ﺑﺨﺖ ﺳﯿﻪ ﻣﻦ ﺷﺪ و دﯾﺪم
آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد در ﻧﮕﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎهﺖ
آن ﺷﺒﻨﻢ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﺧﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﻧﺪارم
ﺑﺎل و ﭘﺮ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﮕﺎهﺖ
ﺑﺮ ﺧﺮﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪی دﺷﺖ ﻣﺤﺒﺖ
ای ﺑﺮق ! ﮐﺠﺎ ﺷﺪ ﻧﮕﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎهﺖ ؟
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ﻣﭙﺴﻨﺪ
آن روز ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻤﯿﺮم
ﻣﭙﺴﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﺪادهی ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻤﯿﺮم
آﯾﺎ ﺑﻮد ای ﺳﺎﺣﻞ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ روزی
ﭼﻮن ﻣﻮج در آﻏﻮش ﺗﻮ آرام ﺑﻤﯿﺮم
ﭼﻮن ﺷﺒﻨﻢ ﮔﻠﮫﺎ ﺳﺤﺮ از ﺟﻠﻮهی ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در ﭘﺮﺗﻮ روی ﺗﻮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻤﯿﺮم
آن ﻣﺮﻏﮏ آزردهی ﻋﺸﻘﻢ ﮐﻪ روا ﻧﯿﺴﺖ
در ﮔﻮﺷﻪی اﻓﺴﺮدهی اﯾﻦ دام ﺑﻤﯿﺮم
ﻣﭙﺴﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﻏﻤﮫﺎ
ﭼﻮن ﺷﻤﻊ ﻋﯿﺎن ﺳﻮزم و ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻤﯿﺮم
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ﺗﻮ ﻣﺮو

از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ اﻓﺴﺮده ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ ﻣﺮو
دﯾﮕﺮان ﮔﺮ هﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﺧﺪا را ﺗﻮ ﻣﺮو
اﺷﮏ اﮔﺮ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ از دﯾﺪهی ﺗﻮ در دﯾﺪه ﺑﻤﺎن
ﻣﻮج اﮔﺮ ﻣﯽ رود ای ﮔﻮهﺮ درﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺮو
ای ﻧﺴﯿﻢ از ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﻊ ﻣﮑﺶ داﻣﻦ ﻧﺎزت
ﻗﺼﻪهﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺮو
ای ﻗﺮار دل ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻦ
ﺑﮫﺮ آراﻣﺶ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﺪا ﺗﻮ ﻣﺮو
ﺳﺎﯾﻪی ﺑﺨﺖ ﻣﻨﯽ از ﺳﺮ ﻣﻦ ﭘﺎی ﻣﮑﺶ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﺎد اﺳﺖ دل ﺧﺴﺘﻪ ﺧﺪا را ﺗﻮ ﻣﺮو
ای ﺑﮫﺸﺖ ﻧﮕﮫﺖ ﻣﺎﯾﻪی اﻟﮫﺎم ﺳﺮﺷﮏ
از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ اﻓﺴﺮدهی ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ ﻣﺮو
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ﻣﮕﺬر از ﻣﻦ

ﻣﮕﺬر از ﻣﻦ ای ﮐﻪ در راه ﺗﻮ از هﺴﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺘﺖ از ﻣﯽ و ﻣﺴﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ
داﻣﻦ ﮔﻠﭽﯿﻦ ﭘﺮ از ﮔﻞ ﺑﻮد از ﺑﺎغ ﺣﻀﻮرت
ﻣﻦ ﭼﻮ ﺑﺎد ﺻﺒﺢ از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﮫﯽ دﺳﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﻣﻦ از آن ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﮔﺮ ﺗﻮ ﻋﮫﺪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﭼﻮن ﻋﻘﺎﺑﯽ ﻣﯽ زﻧﻢ ﭘﺮ در ﺷﮑﻮه ﺑﺎﻣﺪادان
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮫﺒﺎل هﻤﺖ زﯾﻦ هﻤﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﭘﺎﮐﺒﺎزی هﻤﭽﻮ ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ هﺮﮔز ﻧﺒﯿﻨﯽ
ﻣﮕﺬر از ﻣﻦ ای ﮐﻪ در راه ﺗﻮ از هﺴﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ
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آﯾﯿﻨﻪی ﺷﮑﺴﺘﻪ
اﺷﮑﯿﻢ و ﺣﻠﻘﻪ در ﭼﺸﻢ ﮐﺲ آﺷﻨﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
در اﯾﻦ وﻃﻦ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻮن ﮐﺎروان ﺳﺎﯾﻪ رﻓﺘﯿﻢ ازﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن
زان رو درﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه ﻧﻘﺸﯽ ز ﭘﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
آﯾﯿﻨﻪی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﯽ روﺷﻨﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﮔﺮ دل ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎ را ﻧﻘﺺ ﺻﻔﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎ آن ﮐﻪ هﻤﭽﻮ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﺸﺘﯿﻢ ﺷﮫﺮه در ﺷﮫﺮ
ﻏﯿﺮ از ﻏﻤﺖ درﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﮐﺲ آﺷﻨﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﻤﺮی ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺧﻮاﺳﺖ ای ﮔﻞ ﻧﺼﯿﺐ دﺷﻤﻦ
ﻋﻤﺮی ﺧﺪای او ﺑﻮد ﯾﮏ ﺷﺐ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
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دوﻟﺖ ﺑﯿﺪار
وه ﭼﻪ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﮔﺬﺷﺘﯽ ﻧﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻪ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺪی ﻧﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ
رﻓﺘﯽ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ از ﻓﺮط ﻟﻄﺎﻓﺖ
ﮐﺎﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل اﺳﺖ از اﯾﻦ هﺮ دو ﮐﺪاﻣﯽ ؟
روزﮔﺎری ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺪ آن ﻣﺴﺘﯽ دﯾﺮﯾﻦ
ﺑﺎز دﯾﺪم ﮐﻪ هﻤﺎن ﺑﺎده ﺟﺎﻣﯽ و ﻣﺪاﻣﯽ
هﻤﻪ ﺷﻮری و ﻧﺸﺎﻃﯽ هﻤﻪ ﻋﺸﻘﯽ و اﻣﯿﺪی
هﻤﻪ ﺳﺤﺮی و ﻓﺴﻮﻧﯽ هﻤﻪ ﻧﺎزی و ﺧﺮاﻣﯽ
آﻓﺘﺎب ﻣﻨﯽ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﮔﺮﻣﯽ ده ﻏﯿﺮی
ﺑﺎﻣﺪاد ﻣﻨﯽ ای وای ﮐﻪ روﺷﻨﮕﺮ ﺷﺎﻣﯽ
ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻦ آﻣﺪ
ﮐﺎش آن دوﻟﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﺮا ﺑﻮد دواﻣﯽ
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ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎران

ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ داغ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪ ﺳﻮزان دارم
ﭼﻪ ﮔﻞ از ﮔﻠﺸﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻪ داﻣﺎن دارم ؟
اﯾﻦ هﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺷﻔﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی رﻧﺞ
ﯾﺎدﮔﺎری ﺳﺖ ﮐزان زﻟﻒ ﭘﺮﯾﺸﺎن دارم
ﺑﻪ هﻮادارﯾﺖ ای ﭘﺎک ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺤﺮی
ﺷﻮر و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﮔﺮد ﺑﯿﺎﺑﺎن دارم
ﻣﮕﺬر ای ﺧﺎﻃﺮهی او ز ﮐﻨﺎرم ﻣﮕﺬر
ﻣﻮج ﺑﯽ ﺳﺎﺣﻞ اﺷﮑﻢ ﺳﺮ ﻃﻮﻓﺎن دارم
ﺧﺎر ﺧﺸﮑﻢ  ،ﻣزن ای ﺑﺮق ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ آﺗﺶ
ﮐﻪ هﻨﻮز آرزوی ﺑﻮﺳﻪی ﺑﺎران دارم
ﻏﻨﭽﻪآﺳﺎ ﻧﺸﻮم ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺤﺮ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﻏﻤﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن دارم
ﺷﻤﻊ ﺳﻮزاﻧﻢ و روﺷﻦ ﺑﻮد از آﻏﺎزم
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دارم
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ﮔﻠﮫﺎی ﻧﮕﺎه

ای ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺷﻮق ﺗﻮ ﺑﺮ ﭘﺎی ﻧﮕﺎهﻢ
ﺳﺮﺷﺎر ﺗﻤﻨﺎی ﺗﻮ ﻣﯿﻨﺎی ﻧﮕﺎهﻢ
روی ﺗﻮ ز ﯾﮏ ﺟﻠﻮهی آن ﺣﺴﻦ ﺧﺪاداد
ﺻﺪ رﻧﮓ ﮔﻞ آورده ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻧﮕﺎهﻢ
ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪی ﺳﺮﺷﺎر ﺑﮫﺎری ﮐﻪ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺳﺖ
در ﺑﺎغ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻮ ﮔﻠﮫﺎی ﻧﮕﺎهﻢ
ﺑﯽ روی ﺗﻮ ﭼﻮن ﺳﺎﻏﺮ ﺑﺸﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮاود
ﻣﻮج ﻏﻢ و ﺣﺴﺮت ز ﺳزاﭘﺎی ﻧﮕﺎهﻢ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﮐﻨﯽ ای ﭼﺸﻢ ﻓﺴﻮن ﮐﺎر
زﯾﻦ راز ﮐﻪ ﺧﻔﺘﻪﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻧﮕﺎهﻢ
ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ دود ﻣﻮج ﻧﮕﺎهﻢ ز ﭘﯽ ﺗﻮ
ای ﮔﻮهﺮ ﯾﮑﺪاﻧﻪ درﯾﺎی ﻧﮕﺎهﻢ
ﺧﻮش ﻣﯽ رود از ﺷﻮق ﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﻪی اﺷﮏ
ای رهﺴﭙﺮ ﺑﺎدﯾﻪ ﭘﯿﻤﺎی ﻧﮕﺎهﻢ
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ﭘﺲ از ﻣﻦ

ﻣﻦ ﮐﻪ رﻓﺘﻢ زﯾﻦ ﭼﻤﻦ ﺑﺎغ و ﺑﮫﺎران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎران و رﻗﺺ ﺷﺎﺧﺴﺎران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
ﭼﻮن ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻦ ﭘﮋﻣﺮد اﺑﺮی ﮔﻮ ﻣﺒﺎر
ﭼﻮن ﺧزان ﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺻﺒﺢ ﺑﮫﺎران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدم ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﻣﺮگ
ﻧﻐﻤﻪی ﺷﻮر اﻓﮑﻦ ﺑﺎﻧﮓ هزاران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
ﺗﯿﺸﻪ را ﻓﺮهﺎد از ﺣﺴﺮت ﭼﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ
ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮهﺴﺎران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
اﯾﻦ درﺧﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎم اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮ در ﺑﯿﺪاد ﺳﻮﺧﺖ
ﮐﻮهﺴﺎران را زﻻل ﺟﻮﯾﺒﺎران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
ﮔﺮ ﻧﺘﺎﺑﺪ اﺧﺘﺮی ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﻦ ﭼﻪ ﻏﻢ
ﭘﺮ ﺗﻮ ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺳﻮﮔﻮاران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
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ﺑﺮﮐﻪ

ﻣﻼل ﺧﺎﻃﺮم از ﻋﻘﺪهی ﺟﺒﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﺷﺮار ﺳﯿﻨﻪام از آه آﺗﺸﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﺻﻔﺎی ﻋﺸﻖ درﯾﻦ ﺑﺮﮐﻪ ﺧزاﻧﯽ ﺑﯿﻦ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ رﺧﺶ از ﻏﻢ هزار ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﻓﺮوغ ﻋﺸﻖ ز ﻣﻦ ﺟﻮ ﮐﻪ هﻤﭽﻮ ﭼﺸﻤﻪی ﺻﺒﺢ
ﺻﻔﺎی ﺧﺎﻃﺮم از ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺒﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﻣﻦ آن ﺷﮑﻮﻓﻪ از ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﺪا ﺷﺪهام
ﺷﺐ ﺧزان ﻣﻦ از ﺻﺒﺢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﻣﺮا ﭼﻮ ﺟﺎم ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑزم ﻏﯿﺮ و هﻨﻮز
ز ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ ﺗﻮ آﺛﺎر ﻗﮫﺮ و ﮐﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
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ﺑﺮ ﺧﺎک و ﺧﺎر و ﺧﺎرا
ﺳﺮ ﮔﺮم ﺟﻠﻮه دﯾﺪم آن ﺷﮫﺴﻮار ﺧﻮد را
دادم ﻋﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺻﺒﺮ و ﻗﺮار ﺧﻮد را
آن ﺷﮫﺴﻮار ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺴﺖ از ﺑﺮم ﭼﻮ ﺑﮕﺬﺷﺖ
ﮐﺮدم ﻧﺜﺎر راهﺶ ﻣﺸﺖ ﻏﺒﺎر ﺧﻮد را
ﻓﺮهﺎد ﭘﺎﮐﺒﺎزم ﮐز ﺑﺮق ﺗﯿﺸﻪی ﻋﺸﻖ
اﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺮت ﺷﻤﻊ ﻣزار ﺧﻮد را
ﻣﻦ ﺑﻮدم آن ﮔﻞ زرد ﮐز ﺟﻠﻮهی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
آﯾﯿﻨﻪی ﺧزان دﯾﺪ ﺻﺒﺢ ﺑﮫﺎر ﺧﻮد را
آن رهﺮو ﺟﻨﻮﻧﻢ ﮐز ﺧﻮن ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﺑﺮ ﺧﺎک و ﺧﺎر و ﺧﺎرا هﺮ ﯾﺎدﮔﺎر ﺧﻮد را
ﺧﻮش ﺑﺎد وﻗﺖ آن ﮐﻮ ز آﻏﺎز ﺟﺎده ی ﻋﺸﻖ
ﭼﻮن ﺷﻤﻊ ﮐﺮد روﺷﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را
ﮐﻮ دﺷﺖ ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺮ دهﻢ ﭼﻮ ﻣﺠﻨﻮن
اﯾﻦ هﺎی هﺎی زاری دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺧﻮد را
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ﻣﻌﺮاج ﻓﻨﺎ

در ﮐﻮی ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ وﻓﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
رﻓﺘﯿﻢ ازﯾﻦ راه و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اوج ﻃﻠﺐ هﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺳﻮﺧﺖ
ﭼﻮن ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﻓﻨﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
ﺑﺎ آن هﻤﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺣﺴﺮت ﭘﺮواز
ﭼﻮن ﮔﺮد ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻪ هﻮاﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
ﮔﺸﺘﯿﻢ ﺗﮫﯽ از ﺧﻮد و در ﺳﯿﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﭼﻮن ﻧﺎی درﯾﻦ ره ﺑﻪ ﻧﻮاﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
ﺑﯽ ﻣﮫﺮی او ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻏﻨﭽﻪی ﭘﺎﯾﯿز
هﺮﮔز ﺑﻪ دم ﻋﻘﺪه ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
ای ﺧﻀﺮ ﺟﻨﻮن ! رهﺒﺮ ﻣﺎ ﺷﻮ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه
رﻓﺘﯿﻢ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
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ﭘﯿﻐﺎم

ﻣﺴﺘﯿﻢ و دل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ و ﺟﺎم دادهاﯾﻢ
ﺳﺎﻣﺎن دل ﺑﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻓﺮﺟﺎم دادهاﯾﻢ
ﻣﺤﺮم ﺗﺮی ز ﻣﺮدﻣﮏ دﯾﺪﮔﺎن ﻧﺒﻮد
زان ﺑﺎﻧﮕﺎه ﺳﻮی ﺗﻮ ﭘﯿﻐﺎم دادهاﯾﻢ
ﭼﻮن ﺷﻤﻊ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻮ ره ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ
ﻣﮫﺘﺎب وار ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎم دادهاﯾﻢ
دور از ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎهﯽ ﺷﺒﮫﺎی ﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ
اﯾﻦ ﻣﺮدﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش ﻧﺎم دادهاﯾﻢ
ﺑﺎ ﯾﺎد ﻧﺮﮔﺲ ﺗﻮ ﭼﻮ ﺑﺎران ﺑﻪ هﺮ ﺳﺤﺮ
ﺻﺪ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﺎدام دادهاﯾﻢ
وز ﻣﻮج ﺧﯿز ﻓﺘﻨﻪ دل ﺑﯽ ﺷﮑﯿﺐ را
در ﺳﺎﺣﻞ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ آرام دادهاﯾﻢ
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آرزو
ﮔﺮ دﻟﯽ آﺳﻮده ز آﺷﻮب زﻣﻦ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ
ﺧﺎﻃﺮی ﺧﻨﺪاﻧﺘﺮ از ﺻﺒﺢ ﭼﻤﻦ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ
ﺗﺎ زدم ﭼﻮن ﻏﻨﭽﻪ دم ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻢ هﻤﭽﻮ ﮔﻞ
ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﮫﺮ ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺑﺮ دهﻦ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ
اﺷﮏ ﻟﺮزاﻧﻢ ﮐﻪ اﻓﺘﺎدم ز ﭼﺸﻢ آﺷﻨﺎ
ﮐﺎش ﯾﮑﺒﺎر دﮔﺮ روی وﻃﻦ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ
داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ از ﻓﺮهﺎد ﺑﻮد
ﮔﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﭘﺎس ﻋﺸﻖ ﮐﻮهﮑﻦ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ
هﻤﭽﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺤﺮ ﺑﻮدی اﮔﺮ ﻣﺸﺘﯽ زرم
ﺟﺎی در آﻏﻮش ﮔﻠﮫﺎی ﭼﻤﻦ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ
ﺳﻮد و ﺳﻮداﯾﻢ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﻨﻮن
ﮔﺮ هﺮاس ﻧﺎم و ﻧﻨﮓ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ
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ﻗﺼﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﮔﻞ

ﻣﺮدم از درد و ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﻮ ﻓﻐﺎﻧﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ
ﺟﺎن ز ﮐﻒ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻟﺐ راز ﻧﮫﺎﻧﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ
ﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﺳﻮﺧﺘﻢ و دود ﺷﺪم
ﺷﮑﻮه از دﺳﺖ ﺗﻮ هﺮﮔز ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﻮ ﭼﻮ آﯾﯿﻨﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ هﻤﻪ ﻋﻤﺮ
ﮔﺮد راه ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ
ﻏﻨﭽﻪای ﺑﻮدم و ﭘﺮ ﭘﺮ ﺷﺪم از ﺑﺎد ﺑﮫﺎر
ﺷﺎدم از ﺑﺨﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺧزاﻧﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ
ﻣﻦ از ﭘﺎی در اﻓﺘﺎده ﺑﻪ وﺻﻠﺖ ﭼﻪ رﺳﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺗﻮ اﯾﻦ اﺷﮏ رواﻧﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ
آه ! آن روز ﮐﻪ دادم ﺑﻪ ﺗﻮ آﯾﯿﻨﻪی دل
از ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺪﻟﯿﮫﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ
ﻋﺸﻖ ﭘﺎک ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻗﺼﻪی ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﮔﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﺮگ ﺗﻮ ای ﻏﻨﭽﻪ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ
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