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 من و جنگل
 حتی برای مردم بیگانه دوستم

 

 ها من جنگلم، شکوه درختان و برگ
 ست در ماللت آوازهای من جاری

 مسکون باغ خویشم و در دشت بادها
 ها شمار برگان و شاخه با بال بی
 شوند تکرار می

 پروازهای من
 هاست ی سبز پرنده یانهآغوشم آش

 ور شود تا کهکشان سربی مه شعله
 تا بال کاروان سپید کبوتران

 با خون آفتاب سحرگاه تر شود
 از بام سبز خویش بر امواج آفتاب

 کنم پلک هزار پنجره را باز می
 پا در سکون کهنه و مرطوب خویشتن

 های دوردست پروازها به سوی افق
 کنم آغاز می

 

 پای در قلب سبز من جا

 پلنگانو آهوان 
 هاست ی روشن اشاره سوی هزار چشمه

 ی رها شده در آبی بزرگ  هر شاخه
 های درختان از اوج قله

 هاست ی سرخ ستاره شعری برای چشمه
 

 حتی برای مردم بیگانه دوستم
 روزی اگر گوزن غریب ز راه دور

 در هول نعل توسن صیادها گریخت
 های سبز منش آشیانه شد اندام

 اگر به سوی من آمد شتابناکبادی 
 های من های من و برگ لرزید شاخه

 ی سبز و ترانه شد لغزید روی برکه
 دیگر مرا هراس پلنگ و گراز نیست

 ی بیگانگی مرا بیگانه مانده قصه
 تخدیر شد به با هالهل، جان

 تصویر شد دلم
 های غریبان در قاب قلب

 در دوردید من
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 از دور دست دشت
  توفاندمد تب یک روز می
 - دستان مژده را-ها را  من باز شاخه
 ی لرزان هر درخت افراشته ز قله

 سار باد با خنده
 زنم پیوند می

 :آویزد آزمند های من می توفان به ریشه
 ها شاید نوازش است مرا زخم ریشه

 زنم لبخند می
 

 آلود ماهتاب یک شب که در زالل غم
 کند دشت وسیع و خالی شب، گریه می

 ی جنگل سبز گذشته راتوفان ردا
 ها دریده است های وحشی شن با پنجه

 جنگل هنوز در شب ویران
 :کند اندیشه می

 ها شاید نوازش است مرا زخم ریشه 
 های سرد اند همه ریگ شاید پرنده 
 .ایست بزرگ و شکوهمند توفان ترانه 

 

 پرداز جنگلم من باغ سبز و همهمه
 :کنم اندیشه می

 .گ و شکوهمندایست بزر توفان ترانه 
 ی بیگانگی مرا بیگانه مانده قصه

 اعتبار خویش گریم از محبت بی می
 غروب، ابد پایان مرز، بی بی

 حتی برای مردم بیگانه دوستم
 های توفان حتی برای شعله

 

 غزل دریایی
 تو بر دریای توفانی، گل مهتاب را مانی

 رانی ها بر مسیر پاک می که در اوج بدی
 

  غربت اعماق سردم رابینی در اشکم نمی
 های کوچک بر فراز آب لغزانی چو ماهی

 

 ست های من موج و کف و ماسه تو را معیار خوبی
 دانی بلوغ باغ مروارید و مرجان را نمی

 

 سرود سبز و رقص سرخ پنهانم محالت باد
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 که بر آوازهای موج و رقص ماسه حیرانی
 

 تو محو اولین برگ کتاب آبی دریا
  دورم را کجا خوانیخطوط وحشی اوراق

 

 میری به ژرفاها میا، زیر فشار سبز می
 مانی ها میا، در انجماد مرگ می به غربت

 

 باغ را
 باغ را برگی نیست

 

 بر فرازی متروک
 آید پُرم از اندوه زرد حزانی که می

 ی فردای تباه و در اندیشه
 های سرخ و سوخته را برگ
 ی خاموش نگاه افرازم از ساقه برمی

 

 اند ها پنجره لحظه
 ها پشت این پنجره

 وزد بادی سرگردان در باغ خزان می
 کشد شعله حریقی پنهان می

 و درختان را تا مرز غروب
 آراید با رسوب سرخ آتش می

 ها پشت این پنجره
 آید ها می بوی نعش گل

 

 از فرازی متروک 
 ها را در باد بینم گل می

 و خزان را در باد
 بر سمندی قرمز

 تابی خویشبا شمشیر مه
 آید ها می  به سوی پنجره

 و درختان را تا مرز غروب
 آراید با رسوب سرخ آتش می

 

 باغ را برگی نیست
 

 مهرگان
 ی دلگیر مهرگان، اسب سپید خسته

 ها نیست گرچه در خورجین پاکت بودنی
 ها نیست گرچه ما را آخوری از رستنی
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 آباد در سکوت این خراب
 ادهایت مبارک ب بانگ غمناک قدم

 

 بذر و باد
 ای در دود روستای سوخته: دل
 روستایی بذر افشان: من

 آلود با خیش استخوانی خون
 جریان هر شیار که با سنگالخ رفت

 ی من شیار بست روی جبین سوخته
 سرود که با بادها گریخت هر ابر بی

 ای آبشار بست در ذهن خاک هلهله
 هر باد کز دیار بیابان به من رسید

 بدن کشتزار بستگرد غروب بر 
 یک بذر گل نداد

 

 ی نجیب ز یک تخمدان نزاد یک میوه
 بر کشتزار من

 موج حریق ریخت به توفان سرخ باد
 

 ها بیهوده بود حرمت بیعت

 در سردیِ شبی که ستاره
 تنها پناه روشن من بود

 

 ها بیهوده بود حاصل هجرت
 ی هر شاخ در گلشنی که میوه

 های چشم زغن بود فانوس
 

 چون غروببگذار 
 جاری شوم به وسعت خونین خویشتن

 بگذار چون شهاب
 ی غربت رها شوم تا انتهای تیره

 ای از برج انزجار بگذار چون دریچه
 بر قطب انزوایی آرام وا شوم

 دیگر مرا نمانده توانی به کاشتن
 ی هر باد، بذرها تسبیح شد به رشته

 خیشم شکست در جدل دیرمان سنگ
  باد و شناما هنوز در شط نارام

 ام درنگ چونان تناوری ابدی کرده
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 مسافر
 مسافر بانگ برداشت

 ...:       کسی نیست؟ 
 ها پیچید صدا در دره
 ها پیچید صدا در کوه
 صدا برگشت
 های باد پَرپَر گشت  صدا در خنده

 

 :مسافر گفت
 خاموشی 

 :مسافر گفت
 ...خاموشی 
 ...فراموشی  

 ر گشتهای الیزال شب، شناو و در ژرفاب
 

 صدا
 آیم از میان دود و مه می

 ای مسافر
 ای بر سر راه تو نبود؟ چشمه

 گردد مِه در رگِ روحم، می
 و به مژگانم آویخته دود

 ای مسافر
 ...ای بر  چشمه

 سخنی، بگذشت و مسافر از من بی 
 

 ای سنگ
 ای عریانی

 سرگردانی 
 هاست های توفان از شقاوت

 گردد مه در رگ روحم، می
 انم آویخته دودو به مژگ
 های کف و موج کجاست؟ باغ گل

 سنگ دودی شد و برخاست  
 

 ای خاک
 ای ویرانی

             گردافشانی
 ها در تو پیچیده شبی توفان
 بر تو باریده شبی بارانی
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 بر مژگانم آویخته دود
 های باران چشمه

 به کدام آغر ریخت؟
        خاک توفان شد و در من آویخت 

 

 بی من
 ان سوختهخز بی

 ای سوخته تن 
 در تو روزی باغی بود

 در تو روزی هر گلبرگ، چراغی بود
 در تو پرواز پروانه

 به سوی آواز آب، سراغی بود
 بر مژگانم آویخته دود

 همه، یک شبنم کوچک نیست؟ در تو از آن
 

 ناگهان تسبیح برگ و کالغ
 از پاییز وسیعی بگسست

 و صداهای خزان
 به درختان پیوست

 :گفت یی میو صدا

  از ماست- 
 -بر ماست 

 و شنیدم، برگی
 از من شبنم خواست

 

 زد ای در افق سوخته پرپر می چشمه
 

 های دور بر آب
 گرایم به سکوت و به تو می پیوندم می

 بندم ها به سوی باغ سحر می بادبان
 

 من به دریاهای چشم تو رفتم از دست
 مگر امواج به گلبرگ کران آرندم

 

 های نگاه را به جنونصدف کوچک دل 
 از دو دریای عمیق ابدی آکندم

 

 ی دور  گل امواج غریبم که بر این پهنه
 های غربت خود خرسندم به سعادت

 

 آن گیاهم که شبی روید و پژمرده شود
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 زده در آوندم حسرت باغ سحر، یخ
 

 شبنمی را مانم در سحر جنگل سبز
 پرسندم نورها سردی اندوه نمی

 

 ته، از گریانیشراای اف همچو فواره
 خندم ی اشک است، ولی می پیکرم ساقه

 

 ها پیوسته
 سرود اول

 عشق
 سنگی تراشیده
 به اکلیل آغشته

 برجسته
 فرونشسته

 ترین غرورها تصویر وحشی
 :ها ترین بیگانگی تندیس کولی

 زنم                 از پیکر تو حرف می 
 

 ترین غروب مذاب غمگین
  اعماقترین ی رویایی مرجان سوخته

 ترین درخت ی درشت غریب شکوفه
 یک ستاره
 :ی عقیق یک بوته
 های تست    سخن از لب 

 

 دو موج سرد کوچک
 ی معصوم دو پرنده

 دو آرامش شیر گونه
 :دو پناهگاه ابدی

 های تو دست 
 

 ترین باران آرام
 ترین فواره نرم

 ترین ابهام ساکت
 کبودترین گرداب مفقود

 ترین وزش مرموز رباینده
 وفان نورت

 :توفان مرگ
 نگاه تو 
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 ام من تو را سرود کرده
 ام من ابدیتی را سرود کرده

 ام من از ابدیتی، ابدیتی پرداخته
 فرشتگانی سپیدپوش
 :ی شب مدور در طواف جاودانه

 گویم چشم تو را می  
 

 سرود دوم
 یگانگی

 من دوستی دارم
 دوست من روستازاده است

 شناسد ها را می علف
 فهمد را میها  بوی گل

 داند ها را می رنگ شاپرک
 :خواند های دور می و از فاصله

 بینم شاپرکی را می   
 های زرد مرطوب دارد که روی پرهای بنفش، لکه   

 ای گمنام است دوست من از اهالی قریه
 

 من دوستی دارم

 بیند ها را در من می دوست من علف
 بوید ها را از من می بوی گل

 :گوید و به من می
 ی کوچک من دهکده  
 ی من بیا به دهکده  

 

 سرود سوم
 آخرین سرود

 دو شعر در من سروده شد
 دو شعر نوشتم

 که آرامشی در من ببارد آن بی
 »عشق«در 

 هایت های دست از بادبان
 اند که دو تسلیم

 »یگانگی«و در 
 ای  از روستازاده

 که ندارم 
 ام           سخن گفته 

 

 مرا شعری دیگر باید
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 ری که من ندانم چیستشع
 شعری که آرامش را

 های کهنه      مثل رطوبت خاک  
 در من بیدار کند             

 

 ام من هرگز شعر نساخته
 ام هایی، شعر بوده من خود، لحظه

 ام من خود را نوشته
 ها کلمه بودند در من، درخت

 ها کلمه بودند چشمه
 ها کلمه بودند ستاره

 و شعر من
  درخت بودتصادم ستاره و

 فوران درشت چشمه بود
 کوشم تفسیرش کنم چیزی بود که بیهوده می

 

 هایی خیس آهویی با ساق
 های پر شبنم بیکرانی از علف

 های خنک وزش
 چرایی

         سالنه
                سالنه

 ها در گذرگاه آهو پرش شبنم
 همه و این

 کند            سرشارم نمی
 .خواهم گریه کنم می

 

  لحظه بود یک
 دیگر

 گلدان دست پر ز گل هَرزْخارها
 های غبارناک های تجربه از دشت
 آیم های پرت تو می زی قله
 غبار ی حقیقت، ای خاک بی زی پهنه

 

 ها ی آتش  در زیر تازیانه
 بارید کز آفتاب سوخته می

 های کهنه گذشتم از جاده
 ای از بیکران دشت ارمغان بوته بی

  شدروزی غرور بالِ شَبابم
 در انتهای آبی، شَهبال کوفتم
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 هر قله شبکُاله کبودی بود
 ی آبشخوری مرا و هر ستاره چشمه

 پنداشتم عقابم
 ها دور از کالغ

 

 ها ریخت گلبرگ روزها ز گل ماه
 من در غرور خویش، شناورترین زالل

 در متن پرستاره و مهتابگون شب
 تصویری از خیال

 

 ی ناتوانیم یک لحظه بود فاجعه
 ی سنگی ز اوجِ دور  بسان پارهناگه

 های دشنه و خنجر، رها شدم بر قله
 در قعر، در برابر خون و شکست و درد

 با قلب واقعیت خود آشنا شدم
 ام دیدم کالغ زخمی در خون تپیده

 های دور و مقوایی گمان وز قله
 ام تا قعر دردناک حقیقت رسیده

 

 دیگر 

 ها بپرم زی جهانِ دور با عقاب
 ی خورشید سوخته زیانهدر زیر تا

 قالب فرو نهادم و از خود گریختم
 های غبارناک های تجربه وز دشت
 های پرت حقیقت زی قله

 .های عبث را گسیختم پیوند ریشه
 

 با هزاران موج
 مان رود استز

 آلود سوی بیکران نارام لغزد شتاب و می
 فرجام ست با این رود بی و انسان جاودان جاری

 مواح وحشیو بر اندام این ا
 های بسیار                                 صخره

 

 باید موج روشن بود
 ای آسود ای پرواز کرد و لحظه باید لحظه

 های سرد، پروازی بلورین داشت باید از فراز صخره
 هایی در هوا پاشید باید شبنمان قطره

 باید در فضای پاک یا ناپاک پیرامون خود کاوید
 ای شفاف و لغزان ساخت هباید سینه را آئین
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 باید خلوت آئینه را 
 سار ساکت پروازها سایه: [از  
 ها  پرواز مرغان بر فراز آب-     
 کوب نرم اسب بالدار باد از نعل  
 از روئیدن خورشید در مرز بزرگ روز  
 افروز خورشید غروب   
 - انبوه سرخ ماهیان در آبی آرام-های سرخ شب  از آالله  
 ]ها در جویبار بادها ای پونهو آوازه  
     انباشت    

 ها عبور جاودان را دید باید با نگین چشم ماهی
 انجام، باور داشت ست با جریان بی باید آنچه را جاری

 باید بامدادان را درودی گفت
 بار کشتزار روشن خورشید را بوسید باید خوشه

 باید شامگاهان را پیامی داد
 را نوشیدباید نرمتاب نورس مهتاب 

 های ماگنولیاها را نوازش داد باید ریشه
 باید از بلور آب چون نیلوفران، روئید

 های ماهیان پیوست باید با سرود نرم آب و باله
 باید رد عبور آفتابان، هستی خود را بخارین کرد

 های سوخته بارید تا از آسمان قلعه
 ای گمنام جاری گشت تا با حرکت شیرابه در آوندهای بوته

 ها نازید ها را با نم گلبرگ تا پای لطیف و کوچک خرگوش
 باید با هزاران موج دیگر رقص آغازید
 باید با هزاران موج دیگر رقص آغازید

 ...باید
         با هزاران موج

 

 ای تمام مردمان شهر
 ای تمام مردمان شهر

 روئید کاش از گلبرگ پاک چشمتان شبنم نمی
 بارید حشت نمیهایتان و کاش از خاموشی لب

 هاتان کبوتر بود کاش نام مرغ دل
 ی خورشید سوی چشمه آغازید پروازی به و می
 ی مهتاب هایش را فراز قله افرازید چتر بال و می

 ها شناور بود های ستاره و میان فاصله
 ریخت هایش را به شط بادها می بار نغمه ژاله

 سوخت دشت آسمان می هایش را به اختران پنجه
 کرد ع کشتزاران سپیده شستشو میدر طلو
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 خاست کاش مردی از میان مردم شهر بر می
 های توفانی در دل شب

 کرد های خورشید را جستجو می شعله
 

 ی خوشیدهای منتظر، پنهان شعله
 ها در انتظار روشنی گریان چشم

 

 ها ناگاه کی خواهد شکفتن شعله... آه
 مرزها کی در طلوع نور خواهد مرد

 هامان ز قلب راه طره خونکی دهد گل ق
 کی دود آوازهامان بر فراز ماه

 

 ای تمام مردمان شهر
 چشمتان گلبرگ یاس و اشکتان شبنم

 هاتان برق خورشید است شبنم گلبرگ
 خواند های پاکتان آواز می قلب

 شب پر از موسیقی رنگین امید است
 

 درخت
 انسان دردمند

 روید از چکاد می
 مغرور و سربلند

 اید در قلب آسمانگش آغوش می
 تا مثل یک درخت
 ی سرخ ستارگان پُر گردد از شکوفه

 

 های سرخ های سبز، لحظه لحظه
 بسته در زنجیر
 خفته در دهلیز

 پلک بگشا، بالش عادت بِدَر، برخیز
 ها، موج رستاخیز، توفان نهایی را تا کران

 کرده است آغاز
 و کبوتر بر فراز آسمان باز

  پروازکند نهایت می در زالل بی
 

 خفته در دهلیز
 بسته در زنجیر

 ی زنجیزهای سرد، سنگین است حلقه
 پلک بگشا، خواب ننگین است

 رویند ها، با شوق آغاز قیامی سبز می لحظه
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 میرند ها با انتظار انتقامی سرخ می ظهحل
 کارند های رنگین خداوندان شب را بوسه می ها، لب جام

 

 بسته در زنجیر
 یزخفته در دهل

 آواز ما، باید شهر بیآفتاب 
 های روشنش را در خلیج خون سرخ ما بلرزاند ریشه

 هاست باغ فردا، در دل شب
 تیرگی باید که روید از عمیق آن گیاه نور

 

 ما شبی داریم
 ما شبی داریم و در اعماق سرد شب تبی داریم

 باید از ژرفای شب روید گیاه نور
 ی خورشید ها شعله باید امشب بشکفد در آسمان

 ی شیطان های قلعه از نهفت برج
 خروشد روی دشت شب می

 :رودهای وحشی آواز
 ی آغاز راهی نیست تا طلوع لحظه                 

 و کبوتر بر فراز آسمان باز
 کند پرواز نهایت می در زالل بی

 درخت
 زارید که ابر خسته می وقتی

 بارید وقتی که باران روی شهر مرده می
  ایستادم مندر قلب میدان بزرگی
 تا بید مجنونی شوم

     افشان 
           میان شهر 

 

 ها ها و آینه سنگ
 شبی بود
 و مادرها

 شستند غبار انتظاری را به موج اشک می
 ها و کودک
 دیدند های دستی آشنا را خواب می نوازش

 شد گرم پچی مغموم می و شهر از پچ
 

 شبی بود و سیاهی بود
 ها روئید تالش فاتحی بر شاخسار دست

 و آوار بزرگی از بلند برج و باروها شکوفا شد
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 ای صد مرد لرزیدند و در تاالرهای روشن آئینه
 هاشان در هوا آویخت و صد زن بوسه

 آمد و از کوچه صدای طبل می
 و با غوغای گرم طبل

 :      بانگ مردم بیدار 
 هاتان از طالی خون ما سرشار        شما ای جام  
 های دهقان سیر گندم هاتان ز        شکم  
 هاتان ز لبخند گم فرزند ما لبریز        و لب  
 انگیز افرازان خشم        شب  
 ها را تا نبندد        خروشان، بشکنیم آئینه  
 تان اندرین شفاف نقش تصویر سیاه زندگی         
 و باید شب بمیرد در خلیج خونتان امشب         

 روشن تاالرو صدایی از سکوت 
 آی: ...  لرزان- 
 نوشیم تان جام می       ما در جشن مرگ بردگی  
       باید گندمی تا راهبان مرزهای روشنی باشیم  
 روید       در لبخند ما  طرح هزاران باغ می  
 سازیم       و ما در خلوت رنگین نور و آینه خورشید می  
       هان  

      هشیار  
 ها مرگ خورشید شما بیدار  با شکست آینه     اینجا  

 

 :نوا با هم و مردم هم
     بمیر ای بوم بدآهنگ  
 ی شب     بمیر ای پاسدار خیمه  
     بمیر ای ننگ  
 ای نیرنگ                 
     بمیر ای آفتاب ما به دهلیز تو در زنجیر  

 

 و در هر دست سنگی بود
 ها پر شد آئینهها و ریزش  و تاالر از طنین سنگ

 و خون مردم بیدار، داغ ننگ بر دیوارهای سرد مرمر زد
 و صدها چلچراغ و قالی ابریشمین در سرسراهای شگفت انگیز رنگین شد

 ی صد مرد خندیدیم و ما بر الشه
 و صد زن در سرود خشم ما مردند

 :هاست من همچنان گرم حکایت» من«درون من 
 ...شبی بود و

 

 رشار از خشم استو اکنون، شب، شب س
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 و مادرها
 غبار انتظاری را به موج اشک می شویند

 ها و کودک
 بینند های دستی آشنا را خواب می نوازش

 ... و
     دیگر هیچ

 

 شب
 ستاره پر از خون و خاکستر است

 باران شب هرزه
 شب هرزگی 
 ی ساکت اختر است پر از نعره
 تراود ز شوالی شب لجن می

 

 زمین مرده است
 بر امواج افسرده استحماسه 

 شب الشخواران
 شب الشخور

 کلف در نهاد لجن برده است
 گوارد هیوالی شب لجن می

 دشت بی آتش
 گذرد ها می سال

 آمیزد با نفسی بوی خورشید نمی
 ریزد با تندر خشم و نمی

 دیوار قفسی
 ی تاریک سکوت نیست در پهنه

 رایت دست کسی
 ست ی دردی که نه درد دگری هرکه آواره

  در این دشت سیاهو
 ست پندارد تنها اندیشه به خورشید سپردن هنری هرکه می
 :اندیشد و نمی

 »کار«های الزم  به صداقت 
 »عشق«ی  های تازه و رسالت 
 :گوید هرکه می
 با شب سحریست 

 کوشد و به گلگشت منافع به درازای شب و مرگ سحر می
 

 تو برادر، آری
 اییآر هایی کاذب می قفس خود را با گل
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 و شکیبایی ننگینش را
 پایی ی خود می در ظالم قفس کهنه

 در گمان تا سوی خورشید روی
 پیمایی به شبی دیگر می

 

 بستیز
 ها تا فراموش شود ننگ شکیبایی

 برخیز
 ها ی رسوایی تا بریزد کاخ کهنه

 ها را بر دیوار قفس پرپر کن گل
 پشت دیوار قفس

 وسعت فردار را باور کن
 بی ش و به شیرازه

 ترس را خنجر کن
 هاست که هراس آغاز عادت بر پستی

 

 ور دشتآ توانی آیا در شب هول می
 بانگ گرم جرسی باشی تو؟

 توانی آیا می
 اهرم خشم کسی باشی تو؟

 

 گذرد ها می سال
 آید بانگ جرسی که نمی
 سوزد در ظلمت دشت و نمی

 کسیآتش خشم 
 

 پای رود
 از تو دورم ای شهر
 ز است تمیزچی با من اینجا، همه
 آب، مهتاب، گیاه

 خواند اینجا آزاد آب می
 خندد در لذت خیس صخره می

 ای رود گذرها دارند ها از شیب صخره ریشه
 نوشد از آب رود برق منقار هزار ریشه، می

 

 از تو دورم ای شهر
 در تو یک موهبت سالم نیست

 های مصنوع  بری از همهمه
 دانی آرامش چیست تو چه می

 اب خزهتا من از خو
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 در سراشیبی مرطوب بگویم سخنی
 دانی آسایش چیست تو چه می

 تا بگویم من، اینجا، لب رود
 از هوای نمناک
 و شکوه سایه

 آور و هزاران عطر خواب
 بر تن خود دارم پیرهنی

 

 ام ها از تن انداخته جامه
 روی یک صخره، عریانم من

 بوسد، رشحات آبی پیکرم را می
 اوجی  که فروریخته از صخره

 ست به صد صخره تا بستر رود و شکسته
 

 من آزادم اینجا، آزاد
 ها را برهم خواهم چید صخره

 و از آن معشوقی خواهم ساخت
 دو شکوفه خواهم چید

 و دو چشم آبی بر آن خواهم آویخت
 ها را گیسو خواهم کرد خزه

 ی خود خواهم ریخت سنگ سر معشوقه و به
 از ته آب زالل
 م جستای خواه سنگ پرداخته

 تا دلی باشد معشوقم را
 و دو شاخه خواهم کند

 و به معشوقم دستانی خواهم بخشید
 و شب زیبا را

 منتظر خواهم شد
 های برگان تا در فاصله

 ها را آسمان ریزد دامان شکوفه
 و نسیم
 های گمنام بیامیزد با نفس

 ها ترین رخوت نفس نرم
 خیزد کز هماغوشی پنهان گیاهان می

 ی موعود همن در این لحظ
 ی خود خواهم سود پیکرم را بر اندام معشوقه

 ی سنگی را آبستن خواهم کرد من محبوبه
 به گل و با دو خزه

 و جهان رویش
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 ها ترین شهوت من با پاک
 آشتی خواهم داشت

 من بر چشمان آبی مجبوبم
 ها خواهم داد بوسه

 و دل سنگی محبوبم را
 به سوی دورترین برگ درخت

 پرت خواهم کرد
 قلبم را ی بی ن محبوبهم

 جاودان عاشق خواهم ماند
 مثل این سنگ کبود

 ی آب هر بوسه که ز
 شکوفد در پنهان می

 و شکیبا خواهم ماند
 عشق سردش را بر آب بلور

 

 دور تا دورم آب است و گیاه
 واریست آسمان آبی گلدار مشبک

 و در آب
 آسمانی دیگر

 آسمانی با موج و ماهی بازیگر
 

 ا من شب زیبا ر
 منتظر خواهم شد

 

 های آبی چشم
 زیر گیسوی خزه

 از فراز قلب سنگی محبوبم
 آور شب های پیام به وزش

 نگرد و تپیدن حسرت من می
 روید شب ای دیگر می لحظه

 من به محبوبم حرفی خواهم زد
 ای خواهم داد و به او هدیه

 

 خورشیدهای آغل
 هر نفس تابوت است

 رود بر دوش امواج آلوده می
 ابان، در کوچه، در خانه، در شهردر خی

 آهن، آهن، من
 ها ام دیگر از خواندن آهن خسته
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 وار ام دیگر اکنون یخ بسته
 گرچه تابستان جاری دود

 خواند آواز بیماری را ها می در خیابان
 انبارد مردم را از گرمی قرن و می

 سوزاند، اما و مرا می
 وار ام من یخ بسته

 انجمادیست مرا در پنهان
 ای منقار مرغان بهار ند حتی با ضربهنشک

 

 ها برمن، ست به لب دوست بسته
ی شفاف هزاران رود  این دروغ است، تو را در پنهان خنده  

 است
 ها، تا دریاهای مرطوب علف ریشه داری تو تا دهکده  
 ی پوک بستن در شکوِه این چه لب  
 ها را نتوان بر دادن تا خیزاخیز همدردی دوست پوک  
 .ات در ما موج غم را هرگز انگیزه نخواهد بودن وهشک  
 من، لیک

 هایم را گشایم در پنهان، رگ می
 دوانم در آرامش مصنوع تحمل، خونم را می

 مویم، یارانم اما می
 :هاشان بر لب گر یاری ی سخره آیه

 ی پوک بستن در شکوه این چه لب  
 

 هاتان، تنها بر لب، در واژه لب فرو بند ای همدردی
 تان هاتان از همدردی ی تهی در خونا

 خطری ای شما همدردی را خواهان، تنها در بی
 تر، سود خود را ای شما همدردی را خواهان، اما خواهان

 ی متروک فداکاری ای شما گام نفرسوده، حتی گامی کوچک، بر پهنه
 آهن، آهن، آهن، آهن

 تابوت است عواطف را، ای نیست شما را تقصیر
 انگارم، وین برتر فکر هایی فرتوت می دکمن شما را کو
 هایم در چشم شما تا نبارد نفرت

 ی پیوند دروغ تا نیارید زمن نفرت در خنده
 من شکیبا خواهم بود شما را، باری

 بان آغل را همچو مرد گله
 -ها  گرچه باشد تهی از اهلی-

 با پِهِن نیز توان ساخت به دیوار گِلی خورشیدی
 گرچه با دودش، تلخی
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 گرمی نان را از یاد نباید بردن
 سوزانم تا سازان باشم نان فردا را من شما را می

 های خورشیدی دیوار گلی ای پِهِن
 ها ها، ای آدم ای آغل

 گر مرا هر نفسی تابوت است
 و در آن نعش ذرات روحم انبار

 از غم ساختن است
 از غم دیگر پرداختن است

 ورنه باور دارید
 »مانلی«ان در ی دریای نه نازپرورده

 :خواند روی دریای بزرگ ابدی می
 این تو را بس باشد«  
 کاشنای رنجت  
 »کس باشد به همه  

 با شما هر نفسی شوق است بر امواج دودین هوا
 بعد ما را بسیار است

 

 دانم، هر دیگر پرداز، دُمَش پرواز تابوت است خوب می
 و شما ای خودپردازان، دورید همه

 هایی ناز غم عاطفه سفت
 ها را که تبلور دهد از ژرفا، آدم
 پردازی با شما نیست شکیبای پِهِن

 که پِهِن، خورشید است خبر از این ای شما بی
 ها ای شما غافل از ارزش آغل

 ای شما نان خود را خواهان از گرماگرم تنور دگران
 سوزانم تا گرمی باشید نه گرمی جویان من شما را می
 راستی را، یاران

 تان تر همدردی ی آسان را باور از شیوهاین م
 ی شفاف هزاران رود است با من در پنهان خنده   
 ها تا دریاهای مرطوب علف ریشه دارم من تا دهکده   

 وار ام اکنون، اما، یخ بسته
 بیند خواب ها را می ها بوی علف ریشه در پاییز دهکده

 
 آخر ای گُلسَنگان

 اای مرا سنگ رهایی دانسته، جان ر
 ه داده به من و هستی منیتک
 ه، پاهایی بس کوچک، در خون وحشی مندِپازَ

 گر نسیمی بوزد
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 با هراس تاراج
 تا کجاها که آوراه نخواهید شدن

 ریشه در خویش ببندید، نه در خویشاوند
 ساقه در روح نشانید
 برگ در نور برانید

 هاتان را خوراک کنید اشک
 و بتابید به برگ و ساقه

 اآفتاب دل ر
 و غم انگل بودن را در خاک کنید

 گرچه بر زیستن انگلی خویش نجنبانید از لب، لب را
 ها، اقرار زی گیرم از چشم شما انگل من می

 اید ریشه در من زده
 نوشید ی احساس سحرگاهی من می وز شیرابه
 خوشید و مرا می

 

 ای نجات من با تو، آینده، ای باد
 ی تطهیر به من بوزاز دورترین قله

 ها را از خونم برگیر ریشه
 ها را این گیاهک

 های هالک بفشان در هامون
 :و سُرایان شو بر من

      ای درخت ابدی 
      سبزگی از سر گیر 

 

 پاید لب فروبسته و خاموش، مرا آینده می
 ای سبز برگ بس لحظه

 آید به سویم می
 

******************************************* 
 افسا نهفته در فسون خود وان جهان«   
 از پی خواب درون تو   
 دهد تحویل، از گوش تو، خواب تو، به چشم تو می   
 »خون تو وز ره چشمان، به   
 نیما یوشیج» پادشاه فتح«      

 گرید؟ کیست می
 با سکون دود داغ جنگل آهن

 -های جاودان ساکن  تابوت-ها و دیوارها  با خیابان
 ی مربوط های کهنه ده در این قابو عبورِ مردگانِ مان
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 :ها و دهان موذی دکان
 های رنگی بیچارگان را با عدم پیوند         اندیشه 
 داران را بهین لبخند های سکه         خنده 

 هیچ رنگی بر سواد شهر پیدا نیست
     جز نیرنگ  

 های چرخی سیار خزد تابوت می
 تپد قلب پلشت شهر با سِحرِ سیاه پول می
 دود در آسمان زهر هزاران حرف یم

 های فقرآلود در محله
 بردوشان پی کارند کوله
 -های کوچک خاکی کرم-هاشان  بچه

 دوزند هاشان را به رقص ساکت پول سیاهی در نهفت کوچه می چشم
 های دوداندود در محله
 های الغری، کاوشگر هیمه دست

 -جا مانده است کز در کهنه به-ها را  آخرین توفال
 سوزاند  اُجاقی خُرد میدر

 ی اوج است تا ژرفا ها، فاصله فاصله
 

 اند های شهر مرده»کاوه«

 ی مغرب تا غروب ما بماند بر قله
 اند ی خورشید را دزدان پیر شهر برده توسن ارابه
 ی تاریک پیدا نیست بر این پهنه» ستار«ی دیگر  یک ستاره

 دان های صوتی تبلیغ خورده روح توفان را غریو موج
 خندد نیما بر تَلِ نعش هزاران روز می» پادشاه فتح«
 

 گرید؟ کیست می
 ها را؟ کمان ی رنگین سراید قصه کیست با آواز گریه می

 ها را خواهد بکوبد آسمان کیست می
 چکد در گوش؟ هایش می کیست این مردی که موج گام

 آید سوی شهر؟ کیست می
 کشد بر دوش؟ کیست تندیس بزرگ روزها را می

 ی کاوه؟ آید از دریای نعش و نعره و خون، با درفش کهنه یست بر میک
 

 های داغ سرب کاروانی از ستاره
 کند پرواز هائی می سوی سینه رو به

 عابران دیری نمی پایند
 »ی عابر زاینده«روی راه قرمز 

 افزایند بر تلِ سرد هزاران روز، مرداری می
 حندد نیما سخت می» پادشاه فتح«
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 :روید بری دیگر ز قلب راه میو طنین عا
 هایم سنگ گام   
 هایم شعله و فریادهایم موج چشم   
 ام آهن سینه   
 های سرد یخ را آب خواهم کرد قلعه   
 ها را گل مهتاب خواهم کرد قطره خون   

 با سکون دود داغ جنگل آهن
 در گذرگاه بزرگ شهر

 جز غرور سنگ و برق مرمر و فواره چیزی نیست
  بر بلندی مرمرینایستاده

           در قلب میدان  
          شب    

 ب سنگیشاین 
 در هزاران قاب تصویر است

 پاسدار شط نفت و نبض تقدیر است
 

 مانیم های وحشی زنده می ما به امید مسلسل
 سازیم ها را مرگ می ی فواره ها و خنده ما غرور سنگ

 راداریم بر مردار شب آوازهامان  و سحر آغاز می

 نوشند و همه ذرات پاک آسمان صبح می
 ی پروازهامان را نغمه

 

 ابرآلود
 ساران کبود ایستادم بر فراز قله

 در گذرگاه سرودانگیز اقیانوس باد
 ها بود پیکر من چون نهال نارون، مواج دشت آسمان

 پیوند های زرد بی هنسوی شوکت گردو کشیده تن به می
 خوردند هایم تاب می شاخسار دست

  بچینم یک ستاره از کران روشن نزدیکتا
 ها، شفاف آبشاران در شکاف دره

 ها، تاریک ساران در پناه صخره سایه
 ها من پر از هول بزرگ واژگونی

 زد پیکرم بر قله، شب بود و من و مهتاب موج می
 ر ماهیان در خوابوها، چشم نم در زالل چشمه

 

 :ی چشم پلنگ کوه شد تصویر طرح مواجی میان برکه
 .ای در سوده بار ماه         قله   
 .هایی چون دو فواره         دست   
 .        آسمانی ساکت و آبی   
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 .ی مواج مهتابی         یک ستاره بر سر فواره   
 

 ابر مرطوب حسد، ناگاه
 :موج زد در چشم حونین پلنگ کوه

 .های آشنا را طرح گام ناشناسی داده است آزار      قله  
 که من بدانم      روی قله، بی  
 ی فواره روئیدست      ساقه  
  شهوت چیدن شکفته در تب لبخند      در ستاره  
 .ست هی مهتاب امشب بر نهالی تازه تابید      خنده  
 ی قلب پلنگ پیر می سوزد ز داغ آذرخش رشک صخره

 ساید به سنگستان ناخنان را سخت می
 :های اشک  خوشهرویاند از ژرفای چشمش خشم می
      من تو را ای مرد بیگانه   
      ایستاده بر گذرگاه بزرگ بادها، مواج   
 .ها تا قلب دوزخ پرت خواهم کرد      از غرور قله   
 باران پلنگ پیر ها در نعره گیرد تمام قله لرزه می
 کند آغاز ای در زیر پایم رقص مرگ نورسی را می صخره

 قلب اقیانوس تندباددود در  موج توفان می
 گیرد ها بر پیکرم سرسام می ی فواره ساقه

  بر مرز مرگ و زندگی تصویر می سازد-تر  مواج-پیکرم 
 های هول در شب دریاچه
 افرازد ها می  بادبان- هر کدامین-مرگ و هستی 

  بندرگاه اخترهاست-های گریه  بوته-هایم  چشم
 تا کدامین خدا جان مرا در ساحل اندازد

 رقصد برای مرگ زیر پای من پُرشور ه میصخر
 های سیاه مرگ پر باد است بادبان

 سوی من خیزد پلنگ پیر کوهستان
 پردازم های کینه جهد تا پنجه و تمام قدرت من می

 افرازم ها را بر می دست
 آغازم نبردی را می

 کَش پر از مرگ و پر از خون است
 

 جهد تا مرز اندامم پلنگ پیر می
 :ی پوالد اش را در میان پنجه آلوده م خونفشارم چش می

          کور خواهی شد پلنگِ پیر   
          و نخواهی دید مردم را   
 های نور          که چگونه از فراز قله   
 ...         آسمان را   
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 گیرد با سقوطم، هرچه، بوی مرگ می
 های سبز مهتابی دره

 آسمان ساکت آبی
 ای دیگر ی بر صخرها خورم از صخره می
 های کبودم را گشاید خنجر هر سنگ جوی خون رگ می

 های خونم، هیچ پروازی نیست جز پرواز خاموش ستاره
 نیست جز آواز غمناک چکیدن خون بر شن، غبار هیچ آوازی

 

 پرد از آشیان چشم من مرغابیان خواب می
 پنجره بر آسمان سرد و ابرآلود شب باز است

 ها بود  تشنگیها، خواب سپید قله
 سوزد بر رواق آسمان فانوس هیچ اختر نمی

 های خسته، رؤیا بود کاش فواره
 

 باران
 آلود است قلبت مه

 خواهی گریه کنی می
 کند وسعت سستی در تو سفر می

 توانی تصویری از حالت خود بپردازی نمی
 ای ای شکسته، بیهوده مثل خمیازه

 ی اشیاء خاموش است ذهنت غرقه
 های سرد تو را شفا دهد ی در بستر علفشاید عریان
 علف نیست

 بندی کراواتت را می
 بلعند ها تو را می و خیابان

 

 کنی غروب را حس نمی
 سازند ها روز غلیظی در دود می نئون

 بینی شب را نمی
 شوی شب می

 زنی و در تصنع روزی کثیف قدم می
 :خوانی تابلوها در جبری سمج می

 فیلم کداک  
 ترونیک زیمنسمحصوالت الک  
  ............. 
 :شوی خسته می
 تعلیم دفترداری دوبل 
 کافه رستوران آیدا 
 ...... 
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 دهد جنونی ساکت سرت را تکان می
 تکانی ذهنت را می

 چیز چسبنده است همه
 کنند اشیاء خود را تحمیل می

 

 »سالم«
 بینی آشنایی را می
 یک بستنی
 یک آبجو

 آلود است قلبت همچنان مه
 بری را به خانه میدوستت 

 گستری را می» کیهان«ورق 
 ای نان اینک، پاره

 ای نیمرو و بوته
 شوی در بستر رها می

 پنجره از مهتاب پُر است
 بینی ماه را از پنجره می

 :کنی دوستت را به دیدن ماه دعوت می
         ماه از پنجره پیداست  

 درخشند ها در مهتاب می ها و آنتن         سیم  
 شوی ؤیا پر میاز ر
 شود هایت بسته می پلک

 بینی ها خواب می ت را در بستر علفشاید عُریانیَ
 

 آید شکوه می سَحَر بی
 رود دوستت می

 اند هایت آشفته کتاب
 و در مکانی تاریک

 ای دیگر برگه
 آویزد به دیوار دهلیزت می

 خندی به تلخی می
 :گویی سادگی می و به

 ه است      تمدن سکونی غنی در عاطف 
       تمدن سفری سریع از عاطفه نیست 

 و ما در سرعت سفری سیاه
 شویم              فرسوده می 

 

 هرگز دوستت ماه را از پنجره ندیده است
 گیرد آلودت آتش می قلب مه
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 و مِهِ سرخ
 قطره قطره             
 چکد می           

 و این سرودی آشناست
 پناه است و این سرودی بی

 گیری میگُر 
 شود انبوه مِه به سرعت آب می

 بندی هایت را می چشم
 نگری رحم قلب می و به باران بی

 

 شعر بیدار
 ریشه با خاک بیامیز و در افالک نشین
 برگ در نورها تر کن و در خاک نشین

 

 درگذرگاه خزان، خرمن گلبرگ بریز
 ل در قدم مرگ بریزی گُ آتش تفته

 

 یدار بمان هر برگ به خاک افکن و ب چشم
 چشم آوند درخشان کن و هشیار بمان

 

 جوشی کن زیر کوالک یخ و برف نهان
 ی یخ، بشکف و خاموشی کن چون گل زنده

 

 به افق بنگر و در بستر رگبار بایست
 سوی دیوار بایست زیر رگبار قفس، آن

 

 ِ یخ بر ورق منجمد نور بخواب فصل
 ط جاری خورشید بتابشفصل گل روی 

 

 ی ژرفایی باش شکوفندهچشمه بگشای، 
 ماسه بگذار، ز خود بگذر و دریایی باش

 

 ی خرسنگ انداز ی قهقهه بر پشته شیشه
 در شبِ ساکت سنگستان، آهنگ انداز

 

 کوبان، گَوَن و سنگ بیابان بر گیر موج
 آلود بمیر روی دلتای خروشنده، کف

 

  بازدت بپیوندآب را باد چو بشکس
 ازباد را صخره چو بگسست بیابد آو

 

 نوشیدن شیرابه مکوش همچو نیزار به
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 شُعله از سینه برانگیز، چونی باد بنوش
 

 زمستانی
 زاران زیر دشت آسمان خوشید خوشه
 ی خورشیدها ما را فراموشید شعله

 من تهی از باغ تابستان، گل باغِ زمستانم
 آلود توفانم طرح برف

 ام رمز غروب روستاها در غبار نرم باران است خنده
 

 ز کسوفپروا
 *»گل سیاه بزرگی در آفتاب شکفت«

 هزار چشم، هراسان، در آسمان آویخت
 گدا را بَر پُر از کاروان وحشت بود

 ریخت ی خورشید، خون فرو می پاره زچشم
 

 آه... چه پاییز مهربانی: کالغ گفت
 نگین چشم کالغان ستاره خواهد شد

 دوباره طوطی سبز درخت خواهد سوخت
 ر، اشاره خواهد شدی خاو به قصه، چشمه

 

 ی خشم و هزار پیکان بود هزار ریشه
 سوی سیاهیِ خورشید رمید به که می

 صدای شیون دوری در آفتاب شکست
 کالغ زخمی پیری ز آفتاب پرید

 آتشی» کسوف «مصراعی از *
 

          شعر
 جستن

 جستن 
 غلظتی شفاف از قعر جستن

 و اوج را
 آذین بستن

 های شعر به قطره
 های روح به ستاره

 

 زند در من فورانی درشت ریشه می
 در من مُذابی شفاف

 کشد ی غروب قد می هنهاز پ
 و من
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 های نارام در لحظه
 ی درشت درختان زیر فواره

 ی غروب از سطح سوخته
 شکنم بلور شعرم را می

 ی شب بر سنگ سرخ اولین ستاره
 ام را گسترم لحظه و می

 بر ابدیت مشکوک شعر
 

 من
 زیر فواره

  سطح غروببر
 تندیس بلورم
 شوم و کنده می

 ی سرخ سوی اولین ستاره به
 ام را شکنم همه و می

 گردم و بر می
 به زمین

 به غروب
 به شب

 های فراوان شعر با قطره
 های گریزان روح ستاره

 

 به غروب بیا
 تصادم ستاره و بلور بنگر و به

 ی وسیع تصادم و با جرقه
 گُر بگیر   
 ها تا ستاره
  آتشبر قلل 
     آب شود  
 های شعر و ژرفاب
 تو را  
 .فرا گیرد   

 

 پیری
 زیر درختان سوگوار خزان

 های زرد برگ روی سوده
 گذرد مردی می

 

 موهای بلند سپیدش
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 شود در باد کشیده می
 و شنل زردش

 دارد موج بر می
 

 با قلبی کبود
 و پوستی فرسوده

 های زرد روی سوده
 :گذرد مردی می
 ست یا شباب خاطره  
 و پیری  
 واقعیتی گریزان  

 

 اکنون مرگ
 با دستانی از آتش
 پیچد بر شنل زرد می

 ها ها و استخوان و ماهیچه
 در آخرین حریق 

 .سوزد می
 

 رود

 مانم می
 گویم چه می و آن

 همیشه  
 خواهم چه می آن

 نیست  
 

 چون رودی عظیم
 پشت دیوار سد

 آیم باال می
 ومش و هر لحظه چنان آرام مرتفع می

 ام تر نبوده که گویی هرگز پایین
 تر از مَدّ نرم

 شوم آماده می
 ها و به انتظار باز شدن دریچه

 زیر سپیده
 ها و زیر ستاره

 های آبی موج در گهواره
 های خیس با رؤیای قایق

 اند که در مهتاب شکفته
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 ی سپید تورهای وسیع و پنجه
 اند که در اعماق بنفش گسترده

 ی درشتها و حرکت محتاط ماهی
 زارهای آب که بر چمن

 های عظیم می سازند گل بوته
 نگرم به دیوار تناور می

 

 شوند ها باز می اکنون دریچه
 و من که فشارهای سبز عظیم را

 ام هایم تحمل کرده با مخمل شانه
 ها بیرون می ریزم قلب سپیدم را از دریچه

 دانم پشت دیوار سد و می
 ام غریو ابدی نیرو را ساخته

 آمیزم وای روشن میبا ه
 ای کف را های سپیده و گل
 بخشم های بزرگ می به پره
 ای های شیشه تا گل

 های نزدیک در دهکده
 های دور و ایوان

 ها را دعوت کنند ها و پروانه پره بش
 های غمگین و دلداده
 مهتاب من ی بر گستره

 گام بردارند
 

 ها بسته می شوند دریچه
 ام و من که قلبم را بخشیده

 های دریا قلب دارم ی ماهی من که به اندازهو 
 آهسته

 آیم باال می 
 های دوردست را آب

 خوانم به جشنی شفاف فرا می
 ها در میهمانی من و ماهی

 در موسیقی پهناور صداهای آب
 روی مداری مواج

 گردند می  
 

 و من 
 ها  زیر ستاره
 شوم مرتفع می
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 با قایقی سبک
 بر من بایست

  ستارگان رای تو، و تا فاصله
 .کوتاه کنم

 
 

 آب و فلز
 آری 

 من در مزارع فوالد
 قفس دهکده و قناتم

 بر تناورترین درخت سکوت
 

 دهکده
 تنهاست

 و قنات
 در جوار دهکده

 تنهاست
 ترین دست ای برافراشته
 پنجره بگشای

 تا دهکده
 های سبز با گالش

 و شبکُالهی از شکوفه وپرندگان
 در زمستان شهر گام بردارد

 ناتو ق
 قناری فصل تا معتدل باشد

 

 دریغا آب
 هایش را که زمزمه
 های آب بخشید به بشکه

 و طعم پرندگان و گیاه را
 کُشت

 

 دریغا نان
 که هیمه را از یاد برد

 های گاز و در شعله
 عطر روستا را 

 سوخت
 دریغا انسان
 ی آب که از کرانه
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 تا جهنم سیاه فلز
 گریخت

 های فضا  تا بر دره
 پل بندد

 ست داشتن رادو
 در کرانه  
 بر جای نهاد   

 

 دریغا رامش
 که درختی بود

 و آبی
 گذشت ای که بر روستا می و پرنده

 آرامید و گوسپندی که در سایه می
 اینک

       فوران غوغا
 و رگبار شتاب

       که مرد مانند 
 های داغ و منجمد و بر گستره

 گریزند     می   
 

 شهر تاریک است
 رانیهای نو و شب

 درند مهتاب را می
 در این روشنایی تاریک

 که دوستی
 به دریوزگی نشسته است

 و فقر بزرگ
     مردم را

 ها می بارد    بر مزبله
 ین سرود رارت خونین

     آغاز کن
 آری من بر تموز درد

 ترین لحظه در جام سیاه
 ترین کلمات ی سیاه از خوشه
 زمان را 

 کنم     تخمیر می
 تا آینده را
 به شرابی تند 

       میزبان شَوَم
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 و قرن را
 بر تلخی و مرگ 
 مصلوب سازم   

 

 باری
      چنان شد که از هراس

 خورشید با خورشید
    سخن نگفت  
 و شب

          با شب
 من قفس دهکده و قناتم

 بر تناورترین درخت سکوت
 پنجره بگشای

 تا دهکده
 های سبز با گالش 

  پرندگانها و و شبکالهی از شکوفه
 در زمستان شهر گام بر دارد

 و قنات
 .قناری فصل نامعتدل باشد 

 

 پرواز در حریق
 گذرم چو قایق از شب توفان، شکسته می
 گذرم ز موج و ماهی و گرداب، خسته می

 

 فراز جنگل پائیز، خرمنی برگم
 گذرم ی توفان، گسسته می که زیر پنجه

 

 گردد ای که به تابوت باد می چو غنچه
 گذرم ز غروبم و گلبرگ بسته میپر ا

 

 ی رگبارهای حسرت خویش به زیر ضربه
 گذرم ام، به دریغای هسته می شکوفه

 

 به سوی مرگ در امواج باد شنی
 گذرم ی از خاک رسته، می چو خاربوته

 

 های تنهایی گل غروبم و بر قله
 گذرم ها نشسته می خ شفقبه باغ سر

 

 ریقستاره، سنگ و، من، مرغ و، ماهتاب، ح
 گذرم ز قلب دوزخ شب، پر شکسته می
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 خواند ها می باد در پنجره
 گویم به تو می

 ی شب تو ای سوخته بر صخره
 اند ها سوخته باغ

 خواند ها می باد در پنجره
 

 ی دودآلود تو از آن پنجره
 که بر آن باران برگ فرو می ریزد

 ام جاری کن ی سوخته هایت را تا پنجره دست
 

 خواند  میها باد در پنجره
 و گلِ ماه بر این دشت غریب

 روی عریانی پائیز بلند
 آراید نعش لرزان درختان را می

 ام جاری کن ی سوخته هایت را تا پنجره دست
 گذرد فصل گل می
 .آید فصل یخ می

 

 


