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  فهرست

  ۵        يك تكه نان و عشق

  ٦          ايشب شيشه

  ٨              ركاب سفر

  ٩                       رخوت صبحگاهي

  ١١            شانة آينه

  ١٢                مرداب

  ١٣                      پوسيدگي

  ١۵            طنين ياد

  ١٦          هاي انديشهكوچه

  ١٧          دژخيم عشق

  ٢٠          خيابان شب

  ٢٢          ايستگاه آخر
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  ٢٤              زمزمه

  ٢٦          هاارتفاع ثانيه

  ٢٨          كاشف غربت

  ٢٩                                      زائر نگاه

  ٣١            داندمي

  ٣٢          كوه استوار

      ٣٤            فرياد

  ٣۵            وداع

  ٣٦            دير

  ٣٧            شانه دل

  ٣٨          شوق رفتن

  ٣٩            ديدار

  ٤٠            جغد غم

  ٤٢           خزان عشق
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   عشق و نان تكه كي

  

  باشد ادتي

  خودت با

  ناب حس دست كي

  غزل الهيپ كي و

  ياوريب

  روزها نيا

  است يخال من دست آنقدر

  كه 

  هم عشق و نان تكه كي به

  سازميم                                   

   بارقه كي با و

  شوم يم ريس ياپرنده نگاه از

  



 

 

6

   ياشيشه شب

  

  تو يدردها ياشيشه شب

  شد؟ خواهد شكسته روز كدامين در

  كه آنگاه

  تو پرسخاوت قلب

  رودمي عشق مسلخ به

  يشومي غرق يانگبيكر در كه يوقت اي

  يفرستيم ياليخ يهابوسه                          

  ؟يكشمي درآغوش عاشقانه را باد و

  

  امدهين يروزها ةآستان بر

  باد يهاشانه اعتماد به

  يزنمي تكيه

   ييايرو با بگو،
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   ياسپرده باد دست به كه            

  يكنيم چه                                   
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  سفر ركاب

  

   نمور و كهنه يهاورق با دل

  روديم بانهيغر يسفر ركاب در پا

  عشق واژگان از مختصر ييآشنا با

  روديم افسانه و غم كهنه بار كوله با 

   روديم خواست دلش كه كجا هر به دل نيا

  روديم دزدانه غمگنانه تجربه يب

   است من دل دل، يسادگ از سخن يآر

  روديم خانه يپ ز مادر شدهگم چون

  شكست قفس در من دنيپر پر نكيا

  روديم دانه كي يپ سو هر به دهيپر بس از 

  يكنيم تازه دلم داغ كه ييكجا عشق يا

  روديم خانهيم به مست  نكرده يمست 
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   يصبحگاه رخوت

  

  تو؛ بر پناه

  ؟ينيآئ و نيد كدام از

  بدانم كلمات نيا شاعر را خود چگونه

  يقداست نيا ندهيسرا خود كه

  انيعر ياترانه اندازه به و

  ميكدگري هيشب

  

   سوتر آن

  تو ادي

  مدهوشم و ختهير فرو  ِذهن در

  گرفته يجا                   

  من و                                

  ناباورانه
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  نگرميم شگرف غم نيا به

  

  ينفس تنها

  است يباق رهيت خطوط نيا ييجدا تا

   تو و من

  تنها             

  يصبحگاه رخوت اندازه به

  ميدار فاصله
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  نهيآ ةشان

  

  مانده من يروبرو ،يعكس گلو در عقده

  ناخوانده يهاجمله آخر شده پا ريز  

    يداد چرا دل به دل امشب است غربت شام

  وامانده يآرزو گشته ياكهنه درد

  است يباق گلو ته در ما يصدايب بغض

  دهيپاش يهاغصه ما بقل يهاپاره  

   ماست نگاه يزخم نهيآئ يهاشانه

  دهيخشك يهاهيگر دارد يكسيب حس

  ديپوس هيس يشب در ما واژگون بخت

  سجاده كنار در ما نگاه زده پر 

   مرد نجايا غروب در دميام چراغ تك

  ساده ةتران كي مانده من دست يرو

  ميدار ياخسته روح منياهر هجوم با

  جاده نيا خطوط رب ما نگاه لغزش 



 

 

12

   مرداب

  

  امذهن نامهواژه

  است درهم و متراكم

   ريختنشان دور يبرا يجاي 

  كنمنمي دايپ

   يشوم يجغدها ينشين شب به 

   امشده دعوت

  نيست يگريز ديدارشان از كه

   ناهمگون و پلشت

    خوفناك يدژخيم قامت به

   شوندمي ظاهر من بر

  روندمي و آينديم روزها

   

  آيديم مرگ يبو كوچه در



 

 

13

   يدگيپوس

  

   بود چه هر از شد كوتاه من دست

  نبود يراه آسمان تا زمان آن 

  اممانده جا بر سيخ ينگاه با

  بود كوچه فرش سنگ بر من چشم 

    يزد برهم ناگهان را خلوتم

  يزد مرهم چرا را ميهازخم

   يدگيپوس وحشت ميروبرو

  يزد غم يهاكوچه در ياپرسه

  دوش كه دميد شتنيخو چشم به من

  چاووشم از عزا بانگ رسديم 

   مادرم نگاه ييال يال

  آتشم يب و ييلداي شب در 

  دست به دميد كي به كي را هادشنه
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  هست كه ادتي يعاشق شبان آن 

   من يآزاد روز من مردن

  نشستيم مزارم بر دستت كاش
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  ادي نيطن

  

   را اسبت كن نيز

  كاش و افسوس نيسرزم از

  بگذر                               

  ! بگو  را يناگفتن
  

  امبرهنه يهاشب مسافر

  عاشقم كه ايب دنميد به

  .يباران يروزها عاشق
  

  من صبور

  را اتنهيس فرش سنگ سكوت بشكن

  يحوال نيا در

   تو ادي نيطن جز

  .وزد ينم يباد
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   شهياند يهاكوچه

  

  دهيتك يبغض امنهيس يرو به امشب

  دهيچك ياشك من بغض يال به ال از

  ترانه مثل يكس اسم روزها نيا

  دهيتن من در ياتازه شعر احساس

  ماندم داريب تو ادي اليخ با شب

  خواندم باز ادتي به را حافظ اشعار

  ميهاشهياند خلوت يهاكوچه در

  نشاندم دل بر را تو عشق از يريتصو

   يد و بهمن سرد يهاشب در كه شادم

  نشاندم دل رب ياتازه عشق يگرما

  كوچه ز ديآيم ديع و بهار يبو

  تكاندم مانده و كهنه چه هر ِز را دل
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  عشق ميدژخ

  

   بودند ديمف و مختصر

  امكودكانه يهايشاد

  ترانه و آسمان است يجار

  امييتنها گونه بر

  

  رخوش باو و ساده

   يهايخوش آن به داده دل

   شده روحم سوهان

  فردا و روزيد يهانشانه

   

  

   يصبحگاه خواب شده ريتعب

  انگار
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  اضطراب و شيتشو قيدقا در

   كوچه امتداد در

  يميقد كوچه همان             

  

   هاستسال انگار

   هاستسال             

  امشده خواب يب كه

  

  عشق ميدژخ

  گرفته يقربان بار گريد

   بار نيا و

  اعدام به نشسته يزندان

   را شتنيخو دار طناب

  است بافته                 
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  كند خاموش كه آنگاه

   خانه يپستو چراغ آخر

  

  ديگويم انگار

   شود يم               

  بود؟ دواريام نهيآ به                      

  

  عشق يوقت

  است پنهان يگرگ درون 

  شد؟ خواهد راه بهرو يزيچ
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  شب  ابانيخ

  

  رفت ديبا

  است بلند سكوت بيش

   آنجا شب،

  كاج جنگل پشت

  .نمتيبيم

  

  ندارد يتمام ميهاسرفه

  شب فرسوده يها ابانيخ در

  شنوميم را عابران ولگرد گام يصدا

  فرستاد خواهم اتخانه به يانامه

   دانميم

  خورديم برگشت
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  باشد ادتي

   شهيهم

  يببند خود سر پشت را در

  روميم يپشت در از من

  كنند ماننگاه كمتر تا

  

  يراست

  امدهكر گم را دهايكل همه 
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   اخر ستگاهيا

  

  خورديم ورق ميهاچشم

  شوديم مرور نيشيپ خسته خاطرات

   امشب خواهميم

  بروم راه صبح تا

  

   طيبل بدون

  امشده قطار نيا سوار

  شد؟ خواهم ادهيپ كجا در

  دانمينم

  اما

  دانميم خوب

  آخر نيسرزم تا

  نمانده يپرواز
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   همه امكهنه بهاران

  شدند پنهان                

  من از پس

  زد؟يريم دور را ميشعرها تفاله يكس چه

  

  من

  روم؛يم باال مانيا سست يهاپله از كه

  حيتسب يهادانه يال البه در

  گردم؟يم چه يپ حسرت با
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  زمزمه

  

  دارد؟ يفرق چه حال تو بعد

  يينايم غزل و شعر همه نيا گفتن

  بنگر را امعاطفه از پر دست لرزش

  ؟ييآيم يك تو يوا قفسش شكسته كه

  شميپ ييايب لحظه كي كه بود خواهشم

  را هاقيشقا ميبخوان خانه هر در

  هست؟ ادتي آخرمان زمزمه بارش

  را قيدقا ميابيب جمله هر به كه

  توست غم بار يزخم امشانه

  ستيخال اهويه ز وجودم ذرات همه

  عمر يانيپا لحظه نيا در كه كن راحتم

  است يسال مثال به  روزم و شب
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  شده تنگ قفس مثل نفسم نجايا گرچه

  شده جنگ همسفر دلم مثل تو دل

  بارديم من رانهيو سر بر دل بغض

  شده سنگ كي چو سخت تو دل
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  هاهيثان ارتفاع

  

  است دهيشور كدام ناله

   از سرشار

  ر؟يتحق و دشنام يتلخ

  

  را تو كنديم صدا

  هاهيثان وهمناك ارتفاع از

  ييتنها متراك آن و

  تيشكا اتهام به

  است كاريب

  

  كارگر يكودك خاموش نگاه

   هاهيسا مواج هجوم انتظار در

  نيبب را لبخندش كهنه فروغ
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   يذهن تراوش از انگار

  ديآيم هيگال از پر

   تو و من

  تنها

  شيكاغذ آسمانِ به

  ميشويم رهيخ
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  غربت  ِكاشف

  

  يبود آهم قامت كه تو ز سمينو يم

  يبود نگاهم طرز و من شعر خواهش

  كنم فكر چون تو به بستر دل در امخفته

  يبود اهميس يهاشب آور خواب عطر

  ديپوس نجايا در تو يب اميشاعر ةواژ

  يبود پگاهم صبح تن به يشاد فيط

  ميĤيم يتر چشم با سوخته پر و بال

  يبود تباهم چشمان غربت كاشف

  محال ديام و باور يا تو ز سمينو يم

  يبود پناهم و پشت شب شط چون هك تو ز
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  نگاه زائر

  

  زميبگر تو غم از بوده نيا در من نذر

  زميآو تو دل بر را دردم يانزوا

  بسته پنجره پلك نكيا من يروبرو

  زمييپا هجوم در ييتنها قشون چون

  

  دميد يكي يكي من را وحشت يهادره

  دميچ غم درخت از يشانيپر وهيم

  دامانم به زده سر  يمانيپش شعله

  دميام يسرا در نيب را غم زاره شور

  

  

  دهيخشك يهاواژه مانده من دست يرو

  دهيپوس كتاب بر را آنها سمينو يم
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  هايپاك مرگ روز بود يروزگار رهيت

  دهينخواب سحر تا تو نگاه زائر

  

  يباران شكوه تو هستم يبارش روح

  يزمستان يشب در من قلب انجماد

  يواريد يهاچهره نجايا زننديم نعره

  ؟يخوان امكهنه شعر تو يروز كه شوديم
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   داند يم

  

  ستين يسرسر نگاه، نيا

   يندار باور

  بپرس امهيسا از           

   بيغر ياپرسه با چگونه كه

  تو اليخ كوچه در

  است رفته بست بن به

  

  داند يم خدا فقط

  وهمناك هيسا نيا

  تنهاست چقدر
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  استوار كوه

  

  شهامياند تارك بر

  :است نهفته يزيچ

   امذهن يانتها از انگار

  كهن يعشق شهير

  كرده سرباز

  ده،يآماس يزخم چونان              

  .ناسور يجراحت                                      

  ما به گريد عشق يا

  يزن ينم يسر 

  امشكسته يتار

  آن از ييصدا گريد كه

  زديخيبرنم
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  را فروغم يب نگاه

  كنميم ميقدت

  ؛يستيك دانم ينم كه تو به

  برهوت راه كوره عابر

  آباد ناكجا يدرازنا در

  .نان و  مانيا
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  اديفر

  

  دهيتك يبغض امنهيس يرو به  امشب

  دهيچك ياشك من بغض يال البه از

   ترانه مثل يكس اسم روزها نيا

  دهيتن من در ياتازه شعر احساس
  

  ماندم داريب تو ادي  اليخ با شب

  بازخواندم ادتي به را حافظ اشعار

  شيخو شهياند خلوت باغكوچه در

   نشاندم دل بر را تو عشق از يريتصو
  

  يد و بهمن سرد يهاشب در كه شادم

  نشاندم دل بر يا تازه عشق يگرما

  كوچه ز ديĤيم ديع و بهار يبو

  تكاندم بوده يكهنگ چه هر ِ ز را دل
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  وداع

  

  رفت و شد تمام گريد

  را خاطراتم نيجخور

  ختير خواهم دور

  گرم؛ و شور يهااشك با

  

  ادتي از

  بيشك با چه

  كرد خواهم وداع

  

  

  

  

  



 

 

36

  ريد

  

   ييآ كه روز آن ترسم

  من سراغ                                

  يباد چو باشد رفته تو ادي

  من باغ ز                            
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  دل شانه

  

   شاعرانه شور به

  كنميم خطر                      

  .ننگ و دشنه بارش روزگار در

  بگذار سر

  دلم شانه بر

   را ميتنها دستان تا

  .دهم پناه دستانت ميحر در

  كن؛ حوصله

  نگاهت كهكشان ميحر در

  .شوم يم ستاره
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  رفتن شوق

  

  من يماوا شب در مجسم يا

  من يايرو خرمن در يآتش

  يشد خون چون من يهارگ در كه يا

  يشد مدفون من قلب سكوت در

   

  نيبب را دل ةخورد پا يقال

  نيكم كرده شبم در دشنه برق

  آشنا ريد بگذرم تو از ديبا

  صدا يب تو شب در شكستم من

  نشان يب يغروب رفتم برت از 

  جان عمق در تو ادي يهاضربه

  ريحق جان نيا دارد رفتن شوق 

  ريمگ من از را كهنه خاطرات
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  داريد

  

  است خوش داريب دولت كنم چه يآر

  است خوش داريد پس از شدنت يساق

  يبرو ييكو به هرزه نكند دل يا 

  است خوش زار نيا به شفاگرت دست آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

40

  غم جغد

   

  درد همه و درد برون و درد درون

  نامرد يايدن از  نهيك پر دلم

  است نيآتش قلبم شباهنگام

  مرد و زن چه هر از گشتم يفرار

   

  نمانده من يابر يبرگ و گل

  نخوانده اشعار رفته دستم ز

  دلخواه اشك يا من شيپ از مرو

  مانده سرخ يمرگ كه يحال آن در

   

  دارم شكوه پرستو پرواز ز

  آرم تو نزد سپر يب را دلم

  گرفتند من از را پرواز پر
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  ندارم ياري غم جغد از ريغ به

   

  رساننديم حد آن به را جسارت

  دچكاننيم آتش به را اشكم كه

  فروغم يب دگانيد يا بخواب

  دواننديم تو بر دشنه فردا كه
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  عشق خزان

   

  من  چشم به ياهيس و بود سكوت

  من هست و يصراح و بود عشق و

  تو گرم آغوش و خوش چنان يشب

  من دست ز  اما، تو يرفت زود چه

  

  نبود خبر يآن توام از و برفت يروز

  نبود اثر گريد تو ز بلند، يشب لداي

   تو عشق ز يتار شب در شكست  بغضم

  ربود را تو برگ و عشقم خزان آمد
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