
 

 سرمه ي خورشيد                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نادر نادرپور             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



 

 

  سرمه ي خورشيد

 من مرغ كور جنگل شب بودم 

  باد غريب ، محرم رازم بود

  چون بار شب به روي پرم مي ريخت 

  تنها به خواب مرگ ، نيازم بود 

  هرگز ز البالي هزاران برگ

  بر من نمي شكفت گل خورشيد

  ن بلور ماههرگز گالبدا 

  بر من گالب نور نمي پاشيد 

  من مرغ كور جنگل شب بودم

  برق ستارگان شب از من دور

  در چشم من كه پرده ي ظلمت داشت 

  فانوس دست رهگذران ، بي نور 

  من مرغ كور جنگل شب بودم 

  در قلب من هميشه زمستان بود

  رنگ خزان و سايه ي تابستان 

  ن بوددر پيش چشم من همه يكسا 

 مي سوختم چو هيزم تر در خويش 

  دودم به چشم بي هنرم مي رفت 

  چون آتش غروب فرو مي مرد 

  تنها ، سرم به زير پرم مي رفت

  يك شب كه باد ، سم به زمين مي كوفت 

  و ز يال او شراره فرو مي ريخت

  يك شب كه از خروش هزاران رعد 

  گويي كه سنگپاره فرو مي ريخت

 توده ي تاريكياز البالي 

  دستي درون النه ي من لغزيد 

  وز لرزه اي كه در تن من افتاد 

  بنياد آشيانه ي من لرزيد 

 يك دم ، فشار گرم سرانگشتش 

  چون شعله ، بال هاي مرا سوزاند

  تا پنجه اش به روي تنم لغزيد

  قلب من از تالش تپيدن ماند

  غافل كه در سپيده دم اين دست

  گرمي آتش بودخورشيد بود و  

2



  با سرمه اي دو چشم مرا وا كرد 

  اين دست را خيال نوازش بود 

  شبان تيره ي بي مهتاب. زان پس 

  منقار غم به خك نماليدم

  چون نور آرزو به دلم تابيد

  در آرزوي صبح ، نناليدم

  اين دست گرم ، دست تو بود اي عشق

  دست تو بود و آتش جاويدت 

  ب بودممن مرغ كور جنگل ش 

 بينا شدم به سرمه ي خورشدت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستي

  هوا باراني و من مست و او مست

  شراب سرخ شيرين در سبو مست

  همه چشم سياهش سر به سر ناز

  همه زلف درازش مو به مو مست
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  ايينه ي دق

  شب ها كه پر پر مي زند شمع

 با كوله بار اشك هاي مرده ي خويش

  آن سوي اتاقمتنها در 

  شب هاي پاييزي كه پيش از مردن ماه

  آتش به سردي مي گرايد در اجاقم

 خاموش ، پشت شيشه ي در مي نشينم

  شمع غمي گل مي كند در سينه ي من

  آن قدر زاري مي كنم تا جيوه ي اشك

  هر شيشيه ي در را كند ايينه ي من

  آنگه درين ايينه هاي كوچك دق

  را مي شناسمسيماي دردآلود خود 

  سيماي من ، سيماي آن شمع غريب است 

 كز اشك ، باري مي كشد بر گرده ي خويش 

  من نيز چون او در سراشيب زوالم 

 با كوله بار روزهاي مرده ي خويش 

  در زير اين بار

  اندام خون آلود خود را مي شناسم

  اندام من ، اندام شمعي واژگون است

   غرق خون استكز جنگ با شب ، پاي تا سر 

  هر چند نور صبح را مي بيند از دور 

  هر چند مي داند كه اين نور

  از مرگ با او دورتر نيست

 اما درين غم نيز مي سوزد كه افسوس 

  زان آتش ديرين كه در او شعله مي زد

  ديگر خبر نيست 

  ديگر اثر نيست 

  شبها كه پرپر مي زند شمع

 شدر زير بار اشك هاي مرده ي خوي

  درش يشه ي در ، نقش خود را مي شناسم

 پيري كه باري مي كشد بر گرده ي خويش

  در زير اين بار

  ديگر نه آن هستم كه بودم 

  خالي است از آن آتش ديرين ، وجودم 
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  پيچيده در چشم فضا ، دود كبودم

 افسوس ، افسوس

  ديگر نه آن هستم كه بودم 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فال

  مرداي بي ستاره 

  در دست هاي خالي و خشكت نگاه كن 

  اينجا كوير گمشده ي بي نشانه ايست

  زهدان خك او تهي از هر جوانه ايست 

  يك مو درين كوير به جاي علف نرست 

  يك قطره ي عرق خبر از چشمه اي نداد 

  وين مار پيچ پيچ كه جز زهر غم نريخت

  خط حيات توست كه افسوس بر تو باد

  ه مرداي بي ستار

 در آسمان بخت سياهت نگاه كن 

  روزي اگر بهار دلت بي شكوفه بود 

  كنون غروب زندگيت بي ستاره باد 

  اي بي ستاره مرد 

  افسوس بر تو باد
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  بيم سيمرغ 

  سيمرغ قله هاي كبودم كه آفتاب

  هر بامداد ، بوسه نشاند به بال من

  يرسر پيش من به خك نهد كوهسار پ 

  وز آسمان فرو نيايد خيال من 

  چون چتر بال ها بگشايم فراز كوه

  گويي درختي از دل سنگ آورم برون 

  در سينه ي پرنده ي رنگين كوهسار 

  منقار تيز خويش فرو كنم به خون

  در آسمان پك ، نبيند كسي مرا

  جز ريزتر ز خال سپيد ستاره اي 

  آن گونه مي پرم كه به چشم ستاره ها 

  گويي ز كوه مي گسلد سنگپاره اي

  مغرورتر ز فله ي در ابر خفته ام

  از پشت من نمي گذرد سيل بادها 

  نقش خجسته ايست به چشمان آسمان

  سيماي من در اينه ي بامدادها 

  چون از فراز كوه نظر مي كنم به خك

  بال از هراس من نگشايد پرنده اي 

  اشك آورم به چشم تماشاگر حسود 

 ا شور كينه را ننشاند به خنده ا يت

  اما درون سينه ي من بيم خفته ايست

  كز اوج قله هاي غرور آردم به زير
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  يك روز ، روح كوه كه دلبسته ي من است

   تير ، تير ، تير !مرو : فرياد مي زند كه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مسافر

 عاقبت از سرزمين گمشده ي خويش

 بر دوشآمدي اي كوله بار شوق تو  

  شسته ز فيروزه هاي چشم تو ، خورشيد

 رنگ هزاران غمي كه گشته فراموش 

 آمدي از ره بدين اميد كه دستي

  باز كند ناگهان به خنده دري را 

  گوش تو كز سردي زمانه فسرده ست 

  بشنود آواي گرم منتظري را

  پاي نهادي به روشنايي درگاه

  سايه ي تو همچو قير گرم به در ريخت 

  نعره زنان كوفتي شقيقه ي در را

  ليك ترا خك انتظار به سر ريخت

  نوري از آن سوي شيشه ها نتراويد

  پنجره ها كورتر ز شب پره ها بود 

  باد ، دهان از سرود خويش تهي كرد 

  آنچه در اين سرزمين نبود ، صدا بود

  پير شدي ناگه از گشفتي اين درد
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  خرد شدي ناگه از گراني اين بار 

  موي تو در يك نفس چو برف فرو ريخت 

  تكيه زدي از هراس خويش به ديوار 

  آمده بودي بدين اميد كه بر تو 

  باز كند هر دري به خنده دهان را 

  آمده بودي كه جام گوش تو نوشد

  جرعه ي گرم صداي منتظران را 

  ليك نياسوده بازگشتي ازين راه 

  برق اميدي به خاطرت ندرخشيد 

  م ترا آسمان تيره ي اين شهركا 

  جرعه اي از جام آفتاب نبخشيد

  ببينمت اي سالخورده مرد مسافر

  مي روي و كوله بار درد تو بر دوش 

  در بن فيروزه هاي چشم تو ، خورشيد

 با شفق لعلگون خود شده خاموش

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نيشخند

  دريا به روي سينه ي ساحل خزيده مست

  ي كامياب رادر بازوان فشرده تن

  بر ماسه هاي نرم طاليي چكيده ماه 

 پر كرده جاي پاي تر آفتاب را 

  در كلبه اي كه بر سر انبوه ماسه ها

 مي لرزد از هراس فرو ريختن هنوز 

  مردي به ياد زورق خويش است و در خيال

 با ماهيان به كار در آويختن هنوز 

  او مي رود كه زير بخار سياه شب

   كس نشناسد كرانه راآنجا كه چشم 
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  تور درشت خويش سراسر بگسترد 

 تا بركشد ز موج ، شكار شبانه را 

 بدرود مي كند نفسي چند با زنش

 زن ، گرم گرم بر دل خود مي فشاردش

  اين شير دل زني است كه او در شب دراز 

 تنها درون كلبه ي خود مي گذاردش 

  اشك از شكاف ديده ي زن جوش مي زند 

   هجوم گريه به شب مي برد پناهمرد از 

  بازوي زن به بازوي در تكيه مي كند

  مرد از درون كلبه قدم مي نهد به راه 

  دنبال مرد ، سايه ي درهم شكسته اش

  بر ماسه هاي سوخته چون لكه ي تري است

  اما زنش ز سايه ي او برگرفته چشم 

  زيرا كسي كه مي رسد از راه ، ديگري است

 ه نيمه و رو مي كند به صبحشب مي رسد ب

  در كلبه جز صداي نفس هاي شاد نيست

  زورق نشين هنوز در آغوش آب هاست 

  بيمش ز نعره هاي خروشان باد نيست 

  لختي دگر سپيده دميده ست و از نسيم

  دريا شنيده بوي خوش آفتاب را 

  مردي درون كلبه ي صياد ، خفته مست 

  در بازوان فشرده زني كامياب را
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  برف

 كوبيده برف زير لگدهايش

  بوي بنفش هاي بهاران را 

  در زير برف ، خك تب آلوده

  در دل نهفته حسرت باران را 

  در گوش كرده پنبه ي برف امشب 

  شهري كه جاودانه پر از حرف است 

  چشمان پك جوي پر از آب است 

  مژگان سبز كاج پر از برف است 

  رو ريزدگاهي غبار برف ف

  چون اشك من ز شاخه ي مژگان ها

  بر خشكسال سينه ي من بارد 

  اين اشك گرم چون نم باران ها 

  من در كنار اينه مي گريم

  چشم درشت اينه بيدار است

  از پشت اشك ، عكس تو مي لرزد 

  در قاب كهنه اي كه به ديوار است

  لب هاي سرد اينه مي بوسد 

  خال سياه زير لبانت را 

  من در زالل اينه مي بينم

  بغضي كه بسته راه دهانت را

  نور نگاه گرم تو مي تابد

  از چشم روشني زده ي تصوير

 مي خواهمش ز قاب برون آرم

  دير است ، اي اميد گريزان ، دير

  ديگر دهان اينه بلعيده ست

 نقش ترا چو آب گوارايي

  اما دلم چو كودك بي مادر 

 ينجاييفرياد مي كند كه تو ا

  گويي صداي پاي تو نزديك است

  پيموده سنگفرش خيابان را 

  آورده باد تازه نفس از دور

  بوي بنفشه هاي بيابان را 
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  حسرت

  گونه ي شب شسته بود از گريه ي مهتاب

  بسترم بي موج ، چون مرداب 

  مي رميد از ديدگانم خواب 

  مي گشودم پلك هاي بسته را از خشم

  مردم تيرهاي سقف را با چشممي ش

  بار اول طاق مي شد بار دوم جفت

  خواب ، گويي چون پرستوها

  در ميان تيرها مي خفت 

  ناگهان گهواره ي بي جنبش شب را

  دست گرم نغمه اي جنباند

  اين زن همسايه ي ما بود 

  كر كنار بستر طفلش

  الي اليي آشنا مي خواند

   من بودآنچه او مي خواند ، آواز دل 

  در نهادم ، آتش اندوه روشن بود 

  كاشكي من نيز طفلي داشتم چون او

  در كنارش تا سحر بيدار مي ماندم 

 كاشكي در خلوت شب هاي مهتابي 

  بر سر بالين او آواز مي خواندم

  كمكم از افسون آن آواز 

  چشم طفلم جرعه اي از خواب مي نوشيد

  وز شكاف پلك هاي من 

  ك مي جوشيدجويبار اش 

  كودكم در خواب مي خنديد

  از تبسم هاي او مهتا مي خنديد 

  بوسه ها از گونه هايش مي ربودم من

  زير لب ، گريان و خندان مي سرودم من

  چون هوا را بازي دست تو بشكافد

  خيره در رگ هاي آبي رنگ بازوي تو ميگردم

  ناگهان در چون دهاني گرم وا مي شد
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  ا من هم صدا مي شدمادرش از دور ب

  از تنت چون بوي شير تازه برخيزد 

  مست از بوي تو مي گردم

  بسترم بيگانه بود از خواب

  چيني شب مي درخشيد از لعاب نيلي مهتاب 

  مادري گهواره مي جنباند

  الي اليي آشنا مي خواند

  ماه در ايينه ي چشم تو مي سوزد 

 همچو شمعي شعله ور درش يشه ي فانوس

  اله اي از سينه ام برخاستن 

  كودك من نيستي ، افسوس 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  گوماتاي آسمان

  يك شب ز تخت عرش فرو مي كشم ترا

  ابليس ، اي كشنده ي پنهاني خدا

  گر در گمان خلق ، تو ابليس نيستي

 من دانم اي خداي پليدان ، تو كيستي 

  از دودمان پك خدايان پيشتر

   زنده بوديك تن هنوز در حرم عرش 

  يك تن كه چشم در پي آزار ما نداشا 

  ميلي به سوي فتنه و مرگ و بال نداشت

  پكيزه تر ز اشك زالل ستاره بود 

  بخشنده تر ز ابر سپيد بهاره بود 

  بر بندگان خويش ، ستم ها روا نداشت 

 يك شب تو ، اي كس كه جز ابليس نيستي

 دزدانه سوي خوابگه او شتافتي

  بستر خود خفته يافتياو را درون

 با تيز ، سينه ي گرمش شكافتي
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 آنگاه خود به تخت نشستي ، خدا شدي

 وز راه و رسم مردمي او جدا شدي

  هشدار ، اي كسي كه جز ابليس نيستي

 خلق جهان هنوز نداند كه كيستي

 هر چند تكيه بر سر جاي خدا زدي 

 در گوش خلق ، بانگ خوش آشنا زدي

   كشم ترايك شب ز تخت عرش فرو

  ابليس ، اي كشنده ي پنهاني خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گريه

  ابر گريان غروبم كه به خونابه ي اشك 

  مي كشم در دل خود ، آتش اندوهي را

  سينه ي تنگ من از بار غمي سنگين است 

  پاره ابرم كه نهان ساخته ام كوهي را

  آسمان گريه ي مستانه كند بر سر خك

   من ، مستي نيستبينوا من كه درين گريهي

  همچو مه ، كاهش من از غم بي فردايي است

  همچو ني ، وحشتم از باد تهيدستي نيست

  آسمان ، بستري افكنده ز خكستر ابر

  آتش ماه درين بستر سرد افتاده ست 

  دل خونين مرا بستر غم خوابگه است

  خال سرخي است كه بر گونه ي زرد افتاده ست

  تو فانوس منيدر دل اين شب تاريك ، 

  گرد تو ، خرمن باران زده ي هاله ي تست

  آبي و ناله ي تو يخ زده در سينه ي سنگ

  چشمه ي خشك دلم منتظر ناله ي تست

 اي كه در خلوت من بوي تو پيچيده هنوز

  ياد شيرين تو تا مرگ همĤغوشم باد

13



  ابر تاريكم و از گريه ي اندوه پرم 

  حسرت ديدن خورشيد فراموشم باد

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  در پايان

 با ماهي سرخ رنگ لب هايش 

 در آب پريده رنگ سيمايش 

  آهسته و بي صدا شنا كردم 

 از طارمي سياه و مژگانش

  ره سوي در دو چشم او بردم

  آن را به هزار حيله وا كردم

  در نقب گلوي تشنه اش جستم

  سرداب سياه سينه ي او را

  دل را ، دل خفته را ، صدا كردم

  دل ماهي آبهاي گلگون بود

  سرداب سياه سينه ، پرخون بود

  وان نقب كه ره به سينه ي او داشت

  چون راه نهان گنج قارون بود 

  پس ، س يل سرشك را رها كردم
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  تيغ دو سر

 تو آن دره ي سبز بي آفتابي

 كه مه بر سر افشاندت نو بهاران

 تو فرياد مرغابي جفت جويي

   مي گشايد به دنبال يارانكه پر

 تو ابري ، تو آن ابر اندوهگيني

 كه اشكي به رخساره ي كوه پاشي

 تو خورشيد بيمار پيش از غروبي

 كه بر خاطرم گرد اندوه پاشي

 تو پيشاني كوهساران صبحي

 آفتابت كه تاجي است از خنده ي 

 تو گهواره ي شاخساران مستي

  كه هر دم نسيمي دهد پيچ و تابت

  از جهاني دگر مي شناسمترا 

  ترا شير داد از ازل دايه ي من 

 درين تيره شب ها كه فردا ندارد 

  تو فانوسي و عشق تو ، سايه ي من

  خدا اين دو دل را به تيغي دو سر دوخت

  ازين يك ، رهايي نداد آن دگر را

  طلسم است و ، با اشك نتوان زدودن

  ازين تيغه ي سرد ، خون جگر را 
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 كابوس

  مهتاب رو به ساحل مغرب نهاده بود

  در خلوت اتاق به جز من كسي نبود

  قلب سياه ساعت شماطه مي تپيد

  شب مي گذشت و لحظه ي ميعاد مي رسيد

  ناگه صداي دور سگي در فضا شكست 

 ازپ شت قاب پنجره ، برق تلنگري 

  بر شيشه ي كبود ترك خورده نقش بست

  د و گوش دادساعت ز كار خويش فرو مان

  آونگ او چو مردمك چشم مردگان 

  از گردش ايستاد 

  در پشت من ، دهان دري نيمه باز شد

  نوري سفيد ، همچو غبار گچ از هوا 

  در خوابگاه ريخت

 آنگه صداي لغزش پايي به روي فرش

  تار سكوت را چو نخي بي صدا گسيخت

  من ميهمان هر شبه ام را شناختم

  گشتنم نبوداما هنوز طاقت بر

  قلبم درون سينه ي تاريك مي تپيد

  نور از شكاف پنجره چون موم مي چكيد

  ناگه دو دست سوخته ي استخوان نما

  از پشت ، بر خميدگي شانه ام نشست 

 برگشتم از هراس 

  اين روح ناشناس

  روحي كه چون شمايل شوم مقدسان 

  در زير روشنايي ماه ايستاده بود 

  يك لبي چون شكاف زخمصورت نداشت ، ل

  تا زير گوش هاي درازش كشيده داشت

 خنديد و بيم خنده ي او در دلم نشست

  فرياد من چو زوزه ي سگ در گلو شكست
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  ميدان

  شب چون گلي سياه ، پر افشانده در فضا

  باران ريز ريز 

  عطر اقاقيا 

 بر بازوان چرب خيابان روبرو 

  خال چراغ ها

  سپيد و لخت زنان ، چون گلوي قوساق  

  در پيش چشم من

  در پيش پاي من

  خميازه هاي من 
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  ستاره ي دور

  تصوير ها در اينه ها نعره مي كشند 

  ما را از چارچوب طاليي رها كنيد

  ما در جهان خويشتن آزاد بوده ايم

  ديوارهاي كور كهن ناله مي كنند 

 رت نشانده ايد ؟ما را چرا به خك اسا

  ما خشت ها به خامي خود شاد بوده ايم

  تك تك ستارگان ، همه با چشم هاي در

  دامان باد را به تضرع گرفته اند

   ما ز روز ازل اين نبوده ايم !كاي باد  

  ما اشك هايي از پي فرياد بوده ايم

 غافل ، كه باد نيز عنان شكيب خويش 

  ه استديريست كز نهيب غم از دست داد 

  گويد كه ما به گوش جهان ، باد بوده ايم 

  من باد نيستم

  اما هميشه تشنه ي فرياد بوده ام

  ديوار نيستم

  اما اسير پنجهي بيداد بوده ام

  نقشي درون اينه ي سرد نيستم

  زيرا هر آنچه هستم بي درد نيستم

  اينان به ناله ، آتش درد نهفته را 

  ي كنندخاموش مي كنند و فراموش م 

  اما من آن ستاره ي دورم كه آبها 

  خونابه هاي چشم مرا نوش مي كنند
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  ابر

  ديگر نه آتشي است ، نه داغي ، نه سوزشي 

  فرياد من درون دلم خك مي شود

  ديگر زمان به گريه ي من خنده مي زند 

  اشكم به يك اشاره ي او پك مي شود

   خميده اندپيري رسيده است و درختان

  مرغابيان شاد به ماتم نشسته اند 

  آبادي از جهان خدا رخت بسته است

  ويرانه ها به ماتم عالم نشسته اند

  من بر بهار مرده ي خود گريه مي كنم 

  اما كسي به گريه ي من دل نمي دهد

 جز بوته هاي هرزه و گل هاي بي نشاط

  اين دانه هاي ريخته حاصل نمي دهد

   باده ي لذت تهي شدهديگر سبوي

  ديگر زمان خنده ي مستي گذشته است

  زان پس كه شادي از دل من پر كشيده است 

  اندوه ، سوي النه ي خود باز گشته است 

 بگذار تا چو ابر بگريم به سوگ خويش

  بگذار تا غبار غمي در هوا كنم 

  بگذار تا چو شبنمي از گل فرو چكم

 كنمخورشيد را به حسرت خود آشنا 
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  پيكره ها

  اي پيكره هايي كه نهان در دل سنگيد

  افسوس كه سرپنجه ي خاراشكني نيست 

  نقشي اگر از تيشه ي فرهاد به جا ماند 

  جز تيشه ي نفرين شده ي گوركني نيست 

  هر پيكره ، چون نطفه ي نوري است كه خورشيد

 با تابش خود در رحم سنگ نهاده ست 

  دان فشرد بر جگر كوههر تيشه كه دن

  ره سوي جگر گوشه ي خورشيد گشاده ست

 كس نيست كه با پنجه ي سودازده ي خويش

  از سنگ برون آورد اين پيكره ها را 

  خاراشكني نيست ولي گوركني هست 

  تا در شكم خك نهد پيكر ما را

  دنياي تب آلوده كويري است كه در او

  تهر گام كه بيراهه نهي ، دام هلك اس 

  هر خار كه مي رويد ازين كهنه نمكزار 

  گيسوي سواران فرورفته به خك است 

  آن كيست كه پهناي بيابان بشكافد

  در خلوت اين گمشدگان راه بجويد

  آن كيست كه چون تيشه زند بر جگر كوه

  اندام تراشيده اي از سنگ برويد

  من كوهم و من سينه ي سوزان كويرم

  ا و سرم رااز هم بشكافيد دلم ر 

  تا در دل من صد هوس گمشده بينيد

  وندر سر من ، پيكره هاي هنرم را 
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  نگاه

 بر شيشه ، عنكبوت درشت شكستگي 

  تاري تنيده بود

  الماس چشم هاي تو بر شيشه خط كشيد 

 وان شيشه در سكوت درختان شكست و ريخت 

  چشم تو مانده و ماه

  من نگاهوين هر دو دوختند به چشمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زنده در گور

  بهار امسال ، خاموش است

  نه شمع غنچه اي در شمعدان شاخه ها دارد

  نه آتشبازي سرخ و بنفش ارغوان ها را 

  بهار امسال ، بغضي در گلو دارد 

  فروغ خنده از سيماي او دور است

  عروس آفتابش زنده در گور است

  مگر سيالب اشكش پك گرداند

 سينه ي او حسرت رنگين كمان ها راز لوح 
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  پيوند

 من بي خبر به راه سفر پا گذاشتم

  آگاهي از نياز عزيزان نداشتم

  در كوره راه هاي تهي مي شتافتم 

  چون سوسمار مست به دنبال آفتاب

  در زير پنجه هاي ترم ، ريگ هاي خشك

  فرياد مي زدند كه ما تشنه ايم ، آب

  م و آبي نداشتمشرمنده مي گذشت

  در زير روشنايي ليمويي غروب

  از خواب نيمروزي ، بيدار مي شدم

  از گوشوار نقره اي ماه مي پريد

  برق ستاره اي

  مرغابيان وحشي فرياد مي زدند

 پس آن ستاره كو ؟

  من جز نگاه خويش جوابي نداشتم

  در شهر ناشناخته اي پرسه مي زدم

  ديوارهاي شهر مرا مي شناختند 

  اما ز آشنايي خود دم نمي زدند

  گوي نقاب ترس به رخساره داشتند

  من جز سكوت خويش ، نقابي نداشتم

  اي ريگ هاي تشنه ي خورشيد سوخته

  اين بار اگر به سوي شما رخت بركشم 

  از چشمه هاي آب روان مژده مي دهم

  اي كاروان وحشي مرغابيان شب

  ر اگر نگاه به سوي شما كنماين با

  از كوكب سپيده دمان مژده مي دهم 

  اي قامت خميده ي ديوارهاي شهر

  اين بار اگر به خلوت راز شما رسم

  از روزگار امن و امان مژده مي دهم

 من با اميد مهر شما زنده ام هنوز

  پيوند آشنايي ما ناگسسته باد

  گر فارغ از خيال شما زندگي كنم

   آفتاب و بر آفاق ، بسته بادچشمم بر
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 نيايش

  اي آفريدگار

  ديگر به سرد مهري خكسترم مبين

  امشب ، صفاي آبم و گرماي آتشم 

  امشب ، به روي تست دو چشم نياز من 

  امشب ، به سوي تست دو دست نيايشم

  امشب ، ستاره ها همه در من چكيده اند

   ي سرمسرب مذاب ، پر شده در كاسه 

  هر قطره اي ز خون تنم شعله مي كشد 

  من آتش روانم ، من آتش ترم

  امشب ، به پارسايي خود دل نهاده ام

  اي آفتاب وسوسه ، در من غروب كن

  آن رودخانه ام كه تهي مانده ام ز آب

  آه اي شب بزرگ ، تو در من رسوب كن 

 زين پيش اگر به كفر گشودم زبان خويش

  سرم كه بشويم لب از گناهزين پس برآن  

  اي آفريدگار

  در چاه شب ، به سوي تو اميد بسته ام 

  تا بشنوي صداي مرا از درون چاه 

 هر چند پيش چشم تو كوچك ترم ز مور

 بر من بزرگواري پيغمبران ببخش

   هر آنچه را كه به من وام داده اي جز غم ، 

 بستان و بيشتر كن و بر ديگران ببخش

  نگين دلم نقش بسته استنام تو بر 
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  اين خاتم وجود من ارزاني تو باد

  دانم اگر چه پيشكشي سخت بي بهاست 

  شعرم به پاس لطف تو ، قرباني تو باد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شيشه و سنگ 

  من آن سنگ مغرور ساحل نشينم 

  كه مي ران از خويشتن موج ها را

  خموشم ، ولي در كف آماده دارم

  صدا راكالف پريشان صد ها 

  چنان سهمنكم كه از هيبت من

  نيايند سگماهيان در پناهم

 چنان تيز چشمم كه زاغان وحشي 

  حذر مي كنند از گزند نگاهم

 چنان تند خشمم كه هنگام بازي

 نريزند مرغابيان سايه بر من

 مبادا كه خواب من آشفته گردد 

  لهيب غضب بركشد شعله در من 

  نپوشاندم جامه پرداز دريا

 از آن پيرهن هاي نرم حريرش 

 از آن مخمل خواب و بيدار سبزش

 از آن اطلس روشنايي پذيرش

  صدف ها و كف ها و شن هاي ساحل

  به مرداب رو مي نهند از هراسم 

  من آن سنگم آن سنگ ، آن سنگ تنها

   آشنايم ، كه هم ناشناسم كه هم

  غبار مرا گرچه دريا بشويد

  نولي زنگ غم دارد ايينه ي م
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  مرا سنگ خوانند و دريا نداند

  كه چون شيشه ، قلبي است در سينه ي من

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تهران و من

  هر صبح ، چون زبان تر و خشك برگ ها

  از نيش ناگهاني زنبور آفتاب 

  آماس مي كند

  تهران چو كرم پير 

  در پيله اي تنيده ز ابريشم غبار 

  دار مي شود

   احساس مي كنددردي نهفته در دلش

  هر ظهر ، چون زبان تب آلود برگ ها

  طعم شراب تلخ و گس آفتاب را

  احساس مي كند

  من همچو كرم پير 

  در پيله اي تنيده ز ابريشم خيال

  از هوش مي روم 

  شعري نگفته در دلم آماس مي كند 
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 اميد يا خيال

 ام هنوز از شوق اين اميد نهان زنده

  ا خيال ؟ كدام است اين ، كداماميد ي

 بس شب درين اميد ، رسيانيده ام به روز

 بس روز از اين خيال ، بدل كرده ام به شام

  ايا شود كه روزي از آن روزهاي گرم

 از آفتاب ، پاره سنگي جدا شود ؟ 

  وان سنگ ، چون جزيره ي آتش گرفته اي سوي ديار دوزخي ما رها شود

  خكستري كندما را بدل به توده ي  

 خكستري كه خفته در او ، برق انتقام ؟

 از شوق اين اميد نهان زنده ام هنوز

  اميد يا خيال ؟ كدام است اين كدام

  ما مرده ايم ،مرده ي در خون تپيده ايم

  ما كودكان زود به پيري رسيده ايم

  ما سايه هاي كهنه و پوسيده ي شبيم

  ما صبح كاذبيم دروغين سپيده ايم

  ختگان كوره ي آشوب و آتشيمناپ

  قربانيان حادصه هاي نديده ايم

 بس شب درين خيال ، رسانده ايم به روز

  بس روز ازين مالل ، بدل كرده ام به شام 

  ايا شود كه روزي از آن روزهاي سرد

 دريا چو جام ژرف برايد ز جاي خويش؟ 

  در موج هاي وحشي او غوطه ور شويم

 ناي خويشوز سينه بركشيم سرود ف

  آنگه چنان ز بيم فنا دست و پا زنيم 

 تا بگسليم بند اسارت ز پاي خويش 

 از شوق اين اميد نهان زنده ام هنوز 
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 اميد يا خيال ؟ كدام است اين ، كدام ؟

  اينجا دوراهه ايست به سوي حيات و مرگ

  اين يك به ننگ مي رسد آن ديگري به نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شامگاه

  شمشير تيز باد

  چون سينه ي برآمده ي آب را شكافت 

  از آن شكاف ، ماهي خونين آفتاب

  چون قلب گرم دريا بر ساحل اوفتاد 

  درياي پير ، كف به لب آورد و ناله كرد

  شب ، ناله را شنيد و به بالين او شتافت 
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  زنبق

 اي دختر شيرين من ، آسوده خفتي

  رت بودديشب كه بي خوابي نصيب ماد

 تا صبحگاهان ديده از هم وانكردي 

  زيرا حرير سينه ي او بسترت بود

  در النه ي چشم تو چون تخم كبوتر 

  مي خفت خندان مردمك هاي كبودت 

 آه اي طلسم جاودان كبريايي

  با من چه ها مي كرد جادوي وجودت

  بر پنجه هاي كوچك بي ناخن تو

  هر بوسه ي من ، قطره ي سيماب مي شد

 لبخند تو در خواب ناز بيگناهي

  مي ماند چندان بر لبت تا آب مي شد

  بوي تنت كز بوي ماهي خام تر بود 

  چون مستي افيون ،مرا ديوانه مي كرد

  احساس مي كردم كه كس جز من پدر نيست 

 وين حس ، مرا از ديگران بيگانه مي كرد

  پيش از تو بس انديشه در سر پروراندم 

  انديشه ي آزاد بودناز آن ميان ، 

  انديشه ي بي جفت و بي پيوند ماندن 

  در گوشه ي تنهايي خود ، شاد بودن

 اما تو همچون زنبقي در من شكفتي 

 از عطر شيرينت مرا سرشار كردي

 انديشه هاي تيره را از من گرفتي

 در من اميد خفته را بيدار كردي 

 در پيش اين اعجاز ، سر بر خك سودم

   زادنت بيداد مي كردآن شب كه درد

  هر چند جز يك دل ، از آن مادرت نيست 

  آن شب ، درون او ، دو دل فرياد مي كرد
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  فالگير 

  كندوي آفتاب به پهلو فتاده بود 

  زنبورهاي نور ز گردش گريخته

  در پشت سبزه هاي لگدكوب آسمان

  گلبرگ هاي سرخ شقف ، تازه ريخته 

  درآمد ز راه دوركف بين پير باد  

 پيچيده شال زرد خزان را به گردنش 

  آن روز ، ميهمان درختان كوچه بود

 تا بشنود راز خود از فال روشنش

  در هر قدم كه رفت ، درختي سالم گفت

  هر شاخه ، دست خويش به سويش دراز كرد

  او دست هاي يك يكشان را كنار زد

  چون كوليان نواي غريبانه ساز كرد

  خواند و خواند كه زاغان شامگاهآنقدر 

  شب را ز البالي درختان صدا زدند 

  از بيم آن صد ، به زمين ريخت برگ ها

  گويي هزار چلچله را در هوا زدند

  شب همچو آبي از سر اين برگ ها گذشت

  هر برگ ، همچو پنجه ي دستي بريده بود

  هر چند نقشي از كف اين دست ها نخواند 

  الع هر برگ ، ديده بودكف بين باد ، ط
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  داغ صبح

  شب است و هيچ كسم راه صبح ننمايد

 خداي را ز كه گيرم چنين سراغي را ؟

  ستارگان همه فانوس هاي خاموشند 

  به نورشان نتوان يافت راه باغي را 

  كجاست آنكه سر از خانه اي برون آرد 

 به راه من فكند پرتو چراغي را ؟

  خنده ي شيرين آفتاب تهي استجهان ز 

  چه حاجت است به نور آشيان زاغي را

  من از سپيده دمان غير ازين ندارم چشم

  كه از افق شنوم ناله ي كالغي را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پوپك

  چون پوپكي كه مي رمد از زردي غروب

  تا از ديار شب بگريزد به شهر روز

  خورشيد هم گريخته است از ديار شب

 به خون شفق مي خورد هنوزاما پرش  

  من نيز پوپكم

 من نيز از غروب غم بي اميد خويش 

 خواهم كه رو كنم به تو ، اي صبح دلفروز
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  اما شب است و دفتر زركوب آسمان 

  با آن خطوط ميخي و ريز ستاره ها

 از هم گشوده است و ورق مي خورد هنوز

 من پوپكم ، گريخته از سرنوشت خويش

  لم از پنجه ي عقابخونين شده ست كك 

  اين پنجه ، تاج بخت من از سر ربوده است

  رنگين شده ست بال من از خون آفتاب 

  در چشم من ، غبار شب و دانه هاي شن

  پركرده جاي خواب فراموش گشته را

 من پوپكم ، گريخته از سرزمين خويش

  در پشت سر گذاشته ياد گذشته را 

  كنون شكسته بال تر از مرغ آفتاب

  از بيم شب به سوي تو پرواز مي كنم 

  اي آنكه در نگاه تو خورشيد خفته است 

  پرواز را به نام تو آغاز مي كنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كوچه ميعاد

  آسمان بي ماه بود آن شب

  بغض باران در گلويش بود

  ناودان با خويش نجوا داشت 

  كوچه گرم از گفتگويش بود 

  باد در شهر تهي مي ريخت

  ي شب هاي بيابان رابو 

  تك چراغي خال مي كوبيد

  گونه ي خيس خيابان را
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 من تهي بودم ، تهي از خويش

  من پر از اندوه او بودم

 با خيال دور و نزديكش

  همچنان در گفتگو بودم

  ديدم از حسرت فرولغزيد

 اشك بر سيماي غمنكش

  روزهاي رفته را ديدم

 در فضاي چشم نمنكش 

  ، هر شبكوچه ي ميعاد ما 

  چون رگي از خون ما پر بود 

  خنده ها طعمي گوارا داشت

  بوسه ها گرم و نفس بر بود 

  بوي باران خورده ي ديوار

  پلك سنگين مرا مي بست

  عطر زلفش در هوا مي گشت

  تا به بوي خك مي پيوست

  ناگه از فرورفتن فرو مي ماند

  تن چو پيچك بر تنم مي دوخت

  هوش ايمتا از آن مستي به  

  بوسه لب هاي مرا مي سوخت 

  راستي اي مونس ديرين

 ياد از آن شب ها كه مي داني

  كوچه هاي پيج پيج شهر 

 روزهاي سرد باراني 

  آسمان ، امشب ندارد ماه

  بغض باران در گلوي اوست

  ناودان با خويش در نجواست 

  كوچه گرم از گفتگوي اوست
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  تيشه ي برق

  ي دميد و تيشه ي خونين خويش رابرق

  بر فرق شب نواخت 

  طاق بلند شيشه اي آسمان شكست

  وز آن شكاف ، كوكب تنهاي بخت من 

  چون شبنمي چكيد و به خك سيه نشست

  آن مرد بي ستاره شدم كز گناه بخت 

  دل در هر آنچه بست ، امديش ثمر نداشت

  آن مرد بي ستاره شدم كز غم غروب

   نهاد كه هرگز سحر نداشترو در شبي

  ماندم به انتظار كه معمار آسمان

  شايد ز نو مرمت طاق كهن كند

  چون اختران سوخته را بشمرد شبي

  يادي هم از ستاره ي خاموش من كند

  اما زمان پيري او در رسيده بود 

  ديگر توان ساختن آسمان نداشت 

  بازوي زورمند وي از كار مانده بود 

  ر خويش ، فروغ جوان نداشتدر چشم پي 

  نوميد از آنچه عاقبتم حاصلي نداد 

  كنون بر آستان شما رو نهاده ام

  اي مرمرين ستون ها ، اي گردبادها

  شمع بلند قامت پيچان خويش را

  در زير طاق پر ترك آسمان زنيد

  زيرا هنوز چشم بالديدگان خك

  در جستجوي بخت ، به سوي ستاره هاست

  ه ، چشم حقارت ميفكنيدبر اين گرو

 گر خك شد ستاره ي اقبال من ، چه بك

  در آسمان پك ، هزاران ستاره اند

  وانان كه بر ستاره ي خود دل نهاده اند

  در زير آسمان خدا ، بي شماره اند 
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  گل ماه

  اين ترك نيست به رخساره ي ما

  اينه گفت

  چين پيري است 

 تو گفتي 

  ماستكه به سيماي ش

  بغض او پر شد و در چشم زاللش تركيد

  از غم توست شياري كه به پيشاني ماست

  روز گرداندي و ، اندوه تو بر گونه چكيد

  چشم گريان تو بر چهره ي ديوار افتاد

  پاره سنگي چو دل از سينه ي او بيرون جست

  پيش پاي تو فرود آمد و از كار افتاد

  آه ديوار

 تو گفتي 

  سايه ي منچه شد آن 

 كه شبي ماه به رخسار تو رقصانيدش ؟ 

 نيست افسوس

  سر از شرم به پايين انداخت

 خنده ي بي سبب ماه نخندانديش

  روز گرداندي و تصوير تو در آب نشست

  كيست ؟، !بر كه جان  

  تو پرسيدي و او هيچ نگفت 

 مي شناسي تو مرا ؟

  باز تو پرسيدي و ماه

  تو را پك نهفترفت و ابر آمد و تصوير 

  اشك گرم تو فرود آمد و بر گونه چكيد 

  اشك گرمي كه درو شادي و غم پنهان بود

  آب و اينه و ديوار تو را مي جستند 
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  دل من نيز به سوداي تو سرگردان بود 

  همه را ديدي و نام منت از خاطر رفت 

 همه را خواندي و تصوير من از دل راندي

  از آتش قهرپاريا بودم و چون سوختم 

 مشت خكسترم از خشم بر آب افشاندي ؟

  چون گل ماه كه پرپر كندش پنجه ي موج

  غنچه ي ياد تو پرپر شد و بر خك نشست

  دل من ، اينه اي بود و پاز نقش تو بود

  ديگر آن اينه كز نقش تو پر بود ، شكست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فانوس

  فانوس زرد صبح

  در زير طاق مرمري آسمان شكفت

  ليل نور او چو به شاخ برهنه ريختك

  مرغي كه خفته بود پريد از كنار جفت

  تسبيح شب كه مهره ي صد ها ستاره داشت

  در زير پنجه هاي تر صبحدم گسست

  هر مهره اش پرنده شد و بال بر كشيد 

  دنيا پر از ترانه شد و خاموشي شكست

  اما چه شد كه پرتو فانوس شعر من

  خاطرم نتافت ؟ديگر به طاق مرمري

  اما چه شد كه شاخه ي زرد خيال من

 از نور ارغواني او ، بهره اي نيافت ؟ 

  اما چه شد كه صبح برآمد ولي هنوز 

 بر بال مرغ من ندرخشيده نور روز ؟

  فانوس زرد صبح

  در زير طاق مرمري آسمان شكفت
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  اما چه روي داد كه فانوس شعر من 

  كشيد و خفتچون مرغ نيمه جان ، نفسي بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تب و عطش 

  عقاب پير نگون بخت آفتابم من

  كه شعله هاي شفق سوخت شاهبالم را 

  درين كوير بال كيست تا تواند راند

  ز گرد الشه ي من ، كركس خيالم را

  چنان به حسرت پرواز خو گرفته دلم 

  كه سرنوشت خود از خكيان جدا بينم 

  ا شده امچنان به شوق پريدن ز خود ره

  كه عكس خويش در ايينه ي هوا بينم

  من استخوانم ، من پاره استخواني سرد

  كه دستي از بدن گرم شب بريده مرا 

  من آسمان شبم در حباب سربي ابر

  كه جلوه اي ندهد پرتو سپيده مرا 

  دلم پر است ولي ديده ام ز اشك تهيدست 

  چه آفتي است غمين بودن و نگرييدن 

   است كه چون شاخه ي خزان ديدهچه آفتي

  در آفتاب ، ز سرماي خويش لرزيدن

  تبي نماند كه در من عطش برانگيزد

  عرق نشست بر آن تن كه همچو آتش بود

  چه شد كه شعله ي سوزان به دست باد سپرد

  شبي كه در نفسش گرمي نوازش بود

  كنون به خويش نظر مي كنم چو ماه در آب 

  ويش مي لرزدتنم ز روشني سرد خ

  جهنمي كه درو سوختم ، فروزان باد
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  كه شعله اش به نسيم بهشت مي ارزد

  شكسته بال عقابم تپيده در شن گرم

  نگاه تشنه ي من در پي سرابي نيست

  دلم به پرتو عمنك ماه خرسند است

  كه در غبار افق ، برق آفتابي نيست

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامگذاري 

  برخاست منباد صبح از بستر نرم چ

  كوه ، پيشاني به تاج آفتاب آراست

  جيوه ي آب روان در جوي مي لغزيد 

  پلك من چون پره هاي بيني غنچه

  از هجوم عطر هاي تازه مي لرزيد

 عطر تند سنجد كوهي

 عطر ترد شبدر وحشي

  عطر خك آلود ترخان ها

  عطر باران بيابان ها

  پوپكي از راه دور آمد

  ستبر لب آب روان بنش

  خواست تا گرد سفر از پر بيفشاند

 خواست تا لبخند اندام جوانش را 

  در نگاه آب بنشاند 

  خم شد و تصوير او در آب جو افتاد

  شانه اش از سر رو افتاد

  قطره اي در چشم او پاشيد 

  سر به سوي آسمان برداشت 
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  شانه اش را ديد

  همچو تاجي برق مي زد بر سر خورشيد 

  خواب نوشين سحر برخاستدخترم از  

  جامه بر اندام خويش آراست 

  خواست تا گرد شب از پيكر بيفشاند 

  خواست تا لبخند اندام جوانش را

  بر لب اينه بنشاند

  رفت و از باالي رف ايينه را برداشت 

  گيسوان خود پريشان ديد

  شانه را برداشت 

  برقي از ايينه در چشمان او تابيد

  ديده بر هم زد

  بر سر گيسو به جاي شانه تاجي ديد

  تاج زريني كه مي تابيد بر پيشاني خورشيد 

  پوپكي از راه دور آمد 

  خواست تا تصوير خود را در دل آب روان بيند 

  شانه اش از سر فرولغزيد 

  تاجش از تارك فروافتاد

  دخترم از خواب خوش برخاست

  خواست تا با شانه گيسو را بيارايد 

  بش تاج بر سر زدآفتا 

  آسمانش نام پوپك داد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بر ستون بسته

  در آن شهر تاريك از ياد رفته

  كه ويران شد از فتنه ي روزگاران 

  شبي بر ستون بسته اي ديد سعدي 

  كه نامش نپرسيد از رهگذاران
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  چو ماري كه بر دوش ضحك خفته

 گره خورده زنجير بر بازوانش

 در تار و پودشعطش ، آتش افشانده 

 غضب ، لرزه افكنده در زانوانش

 گذر كرد و از او نپرسيد سعدي

 كه اي مرد برگشته ايام چوني ؟

  ندانست كاين بر ستون بسته هر شب 

 چو فرهاد ناليده در بيستوني 

  ندانست سعدي كه اين مرد تنها

  ز روز ازل بر ستون بسته بوده 

  ندانست كز روزگاران پيشين 

  ريشان و دلخسته بودههمه شب پ 

  بسا كس كه از گردش آسمان

  درين خكدان زاده و درگذشت 

  ولي اين نگون بخت ، بر جاي مانده 

  چو سنگي كه سيالبش از سر گشذته 

  كه اين مرد شوريده خاطر !شگفتا 

  ز فرياد خود بافت ، زنجير خود را

  نه تقدير او بند بر پاي او زد 

  قدير خود راكه در دست خود داشت ت 

  من آن بر ستون بسته ي شوربختم

  كه بازيچه ي دست بيداد خويشم

   زنجير فرياد من شد مگر شعر ، 

  كه خودش بر ستون بست فرياد خويشم 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

  شمع مهر

 تا جرعه اي ز خون دلم نوش مي كني

 مستانه ، عهد خويش فراموش مي كني
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  آن شمع مهر را كه به جان برفروختم

 ز باد قهر ، يكسره خاموش مي كنيا

 هر دم مرا به بوي دالويز موي خويش

 از دست مي ربايي و مدهوش مي كني 

 ترسم كه همچو طبع تو سوداييم كند 

 اين طره اي كه زيب بر و دوش مي كني

  راز نهان عشق خود از چشم من بخوان

 تا چندش از زبان كسان گوش مي كني

 كنيگر يك نظر به جوش درون من اف

 كي اعتنا به خون سياووش مي كني

   رخ مپوش كه چون شب ، دل مرا !اي ماه 

 در سوگ هجر خويش ، سيه پوش مي كني 

  ما را كه بر وصال تو ديگر اميد نيست 

 كي با خيال خويش همĤغوش مي كني 

  گفتار نغز سايه ي ما گرچه نادر است

 اما به از دري است كه در گوش مي كني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ويس به راميناز

  تو اي رامين تو اي ديرينه دلدارم

  چو مي خواهم كه نامت را نهاني بر زبان آرم

  صدا در سينه ام چون آه مي لرزد 

  چو مي خواهم كه نامت را به لوح نامه بنگارم

  قلم در دست من بيگاه مي لرزد

  نمي دانم چه بايد گفت

  نمي دانم چه بايد كرد

  مرا در نامه ي پيشينبه ياد آور سخنهاي 

  سخن هايي كه بر مي خاست چون آه از دلي غمگين 

  چنين گفتم در آن نامه
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  اگر چرخ فلك باشد حريرم

  ستاره سر به سر باشد دبيرم

 هوا باشد دوات و شب سياهي

 برگ و ريگ و ماهي: حرف نامه 

  نويسند اين دبيران تا به محشر 

 اميد و آرزوي من به دلبر

  كه ننويسند نيميبه جان من

 مرا در هجر ننمابد بيمي 

 من آن شب كاين سخن ها بر قلم راندم

  ندانستم كزين افسانه پردازي چه مي خواهم

  ولي امروز مي دانم 

 نه مي خواهم حرير آسمان ، طومار من گردد 

 نه مي خواهم ستاره ترجمان عشق افسونكار من گردد 

  دوات شب نمي ايد به كار من

  و ريگ و ماهي غمگسار مننه برگ 

  حرير گونه ام را نامه خواهم كرد 

  سر مژگان خود را خامه خواهم كرد

  حروف از اشك خواهم ساخت 

  مگر اينسان توانم نامه اي اندوهگين پرداخت 
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