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  آغاز و انتهای تمنا

 

 : دکتر ناصر منصوری سراینده

 حروفچینی: شیدا قنواتی 

 

    

  

 

 حق چاپ محفوظ است.

 



 د اهل یقین ومعبو به نام جمیل و جمال آفرین            خداوند 

 

 مقدمه 

 

 استاد کائنات چو این کارخانه ساخت 

 مقصود عشق بود، جهان را بهانه ساخت                                    

 )احمد غزّالی(                                                                        
 

و  "ی قوت قلبمایه"، "این معمای زیبای آفرینش"عشق،

چون منشوری هزار چهره، دارای  "معمار جان و جهان"

تأللویی است مطابق با ذائقه، عالقه، درک و بصیرت مشتاقان 

  توان یافت. امابا عشق نمی آن و کیمیایی است که جز
 

 یک نکته بیش نیست غم عشق وین عجب 

 شنوم نا مکرر است از هر زبان که می                                      

 )حافظ(                                                                                    
 

و از آنجا که ایمان و اخالص، همراه با علم و عرفان و عالقه 

باشد، درجات دریافت آن اکسیر جانبخش)عشق( می عبودیت،

اند، در عدم فاصله بین عاشق و معشوق بیشتر عاشقانی توانسته

یا محب و محبوب و یا عابد و معبود به وصال معشوق نایل 

ی شکر هور معرفتش نوشیده و در آستانهطآیند که از شراب 

 و شکر جز به رضای معشوق نیندیشند و نکوشند.

 



 اما 

 تو گوید  صفت و حمدهرکس به طریقی 

 قمری به غزلخوانی و بلبل به ترانه                                            

 )شیخ بهایی(                                                                           
 

نبیه و بنابراین، گاه عالم عامل با تشویق و تأیید و گاه با ت

بندد؛ ولو اینکه، تکذیب در بیداری هم نوعان کمر برمی

خبر مانند و حتی همگان را خوش نیاید و از هدف واالی او بی

خدای ناکرده درصدد تکفیر وی برآیند، اینجانب در طول 

ها و سالیانی که به تحریر، تألیف، تصحیح و تدوین کتاب

ام، پرداختهمقاالت، جزوات و دفاتر شعری خود و دیگران 

کمتر شاهد آن بودم که اشخاصی که در محورهای سیاسی و 

اقتصادی کمر همت بسته و موفقیتی دارند، در محورهای 

فرهنگی و اجتماعی نیز کارآزمودگی و پختگی الزم را داشته 

شعر جناب آقای دکتر ناصر منصوری با  کتابباشند؛ تا آنکه 

از مضامین رسا، به دست اینجانب رسید و راه سالک عنوان 

مند شدم. و اما آنچه که مرا گویا، زیبا، و پر محتوای آن بهره

بر آن داشت تا چند سطری درباره آن بنگارم روانی کالم آن 

گویی، مبالغه و هد؛ چرا که به دور از هرگونه گزافگرامی بو

زدودن اوهام و خرافات، از  اغراق، بر آن بوده است تا با

ه از مطالعات عمیق ایشان )در فیزیک، حقایقی نو که برگرفت

شیمی، نجوم، ریاضی و اقتصاد( است پرده بردارد و خوانندگان 



و حالوت اشعار موزون و ملهم برگرفته از  را از حظ

های خویش همچنین از بیان احساسات صادقانه، دریافت

ی خود خوش وقت و شیرین کام سازد. شائبهعاشقانه و بی

 اند:چنان که فرموده
 

 چون به بستانی رسی زیبا و خوش 

 دست بر دامان خلقان را بکش                                                

 )مولوی(                                                                                  
 

توانند از کتاب )راه سالک( آنجناب نیز که که عالقمندان می

نهایت لطافت و ظرافت مطابق با آخرین اطالعات فیزیکی و در 

به توحید استداللی و باورهای مقدس  تدوین شدهنجومی، 

اند، دریابد که وی با مقاالت علمی و عرفانی خویش پرداخته

 دارد که هر انسانی را به تفکر بیش از پیش وا می

ت ( )یک ساعت تفکر، باالتر از هفت و یا هفتاد سال عبادت اس

 الم( )امام جعفر صادق علیه السّ

موفقیت روز افزون  خاتمه با آرزوی شادکامی، بهروزی و در

ی فرزانه، امیدوارم خوانندگان محترم و برای آن فرهیخته

ارباب درایت نیز، قبل از چاپ نهایی، نامبرده را با ارشاد خود 

 شاد فرمایند. 
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 و انتهای تمناآغاز 

 

 تا این بلوغ

 وهم و پندارست                

 هاتف

 ندای برائت را          

 .ماندخبر میبی                               

 هادر مرگ خاطره

 آنجا که روح 

 -های روغنیدر قندیل -                  

 شودتقسیم می                                                        

 سهم کوچک من 

 که تو را بشناسم. انکسار بداعتی شد،

 .تو بخشیدمه بمن نیم سهم خودم را 

 لبانم  و

 چه دوست خوبی شد 

 داد.های روحم را به هم پیوند میکه نیمه

 وقتی که 

 شد.دستم آستر پیراهن تو می

 و لبانت

 ظرافت تبرکه ب            
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 آخرین ندای هاتف را                                

 کرد.ویل میأت در برج بلند ارواح                                

 روح من

 زندانی محجوبی است            

 که افتتاح زندان را                             

 -رنگ تصویرهای ستایشه ب -                                      

    !تعاشی داشتنچه ا در آغاز                                                     

 دانستممی

 که در رفتن سرنوشتی نیست

 گفتی:و تو می

 .اندجاودانه هاکه لحظه                    

 ایستقصهو عشق 

 .خوردپیوند میکه با ابدیت                           

 و من

 امدر کنام اندیشه       

 در تصویرها ثابت.                                 

 چه صعود شیرینی!

 دادی تو ندا در

 و من روح خویش را

 .دوستی بخشیدمه ب                               

 و چشمانت
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 !مرا چه پروازی داد  

 .که از فرازها گذشتم             

 و داستان تنوع را               

 در گرمای دستانت                        

 .از یاد بردم                                  

 که روز                                  

 آغاز بدعتی بود                                  

 و حرکتی                                  

 های بلنددر برجح که رو                                  

 داشت.( 0)چه انتعاشی  و روزهای رفیع آینده،                       

   نسیان  من به باروهای

 کردماشاره می                                 

 ای های جیوهو برج                              

 آید.و صبحی که هرگز نمی                          

 کوشیدی و تو

 که میان من و 

 های تلخمتجربه                    

 

 

 

 انتعاش = نشاط، سرور -0

00 



 حایل درد فراقی باشی.

 ها طرد شدندای تجربهلحظه

  غمناکی یک عصر غروبه و ب                                          

 .من بودگذشتنده از من و هرچه ب                                          

 من در آن برج نشستم

 و تو

 .و بلوغ افکاردادی از گنج خبر می

 چه دادی تو به من آن

 در بازار، به پشیزی نخریدند.                                

 روح من نیز

 .زندانی است چه سان                   

 چه خو کرده  و

 به این برج بلند

 و به این تشنگی مفرط عشق.

 ه نه باغی است،ک

 نه صبحی،

 ی آب.و نه یک جرعه
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 اکنون، من و ژنو و سرنوشت خویش

 

 های خودآنانکه با حیله

 زنند.گره بر آب می                                 

 آنانکه با دسیسه و با خدعه و فریب

 .زنندسراب می رباست که رنگ حقیقت                                  

 کنون نشسته در ژنو،ا

 زنندو سرنوشت مرا قاب می                                

                                           * * * 

 و پادشاهان قرون،

 مست از حرمسرا و ملیجک.                                

 های بلندشان،بر سبیل

 .زنندتاب می                                

 و مردان دیر و کلیسا

 با آن حروف مقدس                            

 -های استخوانی مرگبارشانو انگشت -                           

 و ندانستن را( 0)میراث انقیاد                             

 من یبر بام خانه                            

 . زنندفریاد می                                                     
 

 

 ، گردن نهادن ، فرمان برداری ، اطاعت کردن و ... بردگیانقیاد =  -0
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 و شاعران

 مدح و ثنای وزیران را               

 در شعر خویش               

 با نیم لول تریاک اصل                

 هجبران زحمت نمود               

 . و قرقاب میزنند               

 خبروین شاعران صله اندوزِ بی

                -دلدار و لعل لبدرگیر موی یار و دوری  -                             

 وندر خیال خویش

 از خون ما                                        

 .زنندناب میشراب                                         

 بر استخوان گرده من

 زخم سیاه ندانستن را                                 

 اند و دانسته                                 

 .زنندخود را به خواب می                                 

 نشسته منم  اینجا

 در ژنو و آنجا

 زنند.گره بر آب می

 
 

 

     کشور صنعتی در ژنو 1مائی سران به مناسبت گرده
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 مانندتنهایی و تسلیم که می
 

 با ناخدای زورق شکسته رؤیا

 در موج آرزوها                           

 .زدیمبا ساغر شکسته، پیاله می                                            

 های تیز، لبم را بریده اند.لبه

 . نوشممی ی یک شراب کهنهو من خونم را در رؤیا

 .شوددر سکوت فراموش می، که سخن                              

 نبرده لب بر جام

 کشمها را بر دوش میبار تمام مستی

 .که برادرم، بار ندانستن را                                  

 طلبمبه سادگی معجزه را می

 های تنهایمکه دست                                 

 .به احتضار کشانده، تمنای پارو را                                  

 و من در رسالت یک تدبیر

 ام.خاموش مانده

 که دست برادرم را

 -تداوم یک اندیشهه ب -                            

 .سخت بفشارم                            

 که گرچه،

 ام تسکین .     تشنگینیست دریا را به 

 41تهران  های ناخدا می اندیشم .                            به خنده
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 عشقت در خونم جاریست

 برای همسرم توران خانم

 

 در چشمان نجیبت

 کندمریم غسل تطهیر می                 

 .جویدو عذرا آرامش عشق می                           

 آرام، آرام

 در پیوستگی دو تقدیر               

 در پیوستگی دو دست               

 دو شاهد عادل دارم،               

 .که عشقت در خونم جاریست                                              

 عشقت در خونم جاریست

 که خود، عاشقانه در خط زمان                                       

 نازم.به حجم عارفانه عشقت می                          

 عشقت در خونم جاریست

 که خود، صادقانه در بعد مکان                

 مبازفاصلگی به خویشتن خویش می تو را در بی                

 .عشقت در خونم جاری است                                               

  

 91/1/0310وین                                                         
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 های خوب تودست

 

 تو، خوب من

 دستان کوچک مهربانت را

 ام بیاویزهای مردانهبر شانه

 .رامش صداقت راآتا                                           

 تو، خوب من

 آرام و عاشق می گذری

 و من، عاشقانه صادق.

 هامشانه بر

 دستان خوب مهربانت را                 

 . زنمبا آرامش صداقت، پیوند می                 

 فاصلگی با دستانتو از  بی                 

 شوم.تا حریم مبهم خداوند، مغرور می                 

 

 

 

 9/0310/ 21وین                                                                  
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 عشق و جنگ

 

 جنگ زنبور عسل با گل

 .و گیاه و ریشه

  . جنگ کرم خاکی، با نمناکی خاک

 و فرو رفتن آب در بطن زمین.

 جنگ ریشه با خاک

 .و زمین با خورشید                              

 جنگ افالطون با فلسفه تمثیلی

 .و خدا با شیطان                                              

 جنگ پروانه و پیله با هم

 .و تنور و آتش                                      

 ی عشق و ماندن؟ راستی این جنگ است؟ یا که افسانه

 عشق ریشه با خاک.

 عشق زنبور عسل با گل.

 عشق کرم خاکی با نمناکی خاک.

 عشق پروانه و پیله با هم.

 .هاستهمه فلسفه ماندن این                                      

 .هاستهمه فلسفه بودن این                                      
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    0بیالن 

 

 یدر حاشیه

 های مقدسکتاب      

 دستخط پدربزرگ تولدم را                      

 تفاوتیبا انقیاد و بی                      

 اعصاری و کالم کهنه                      

 .م پیوند داده انده به                                                 

 من اعتبار بودن را

 های حسرت و افسوسدر انگاره

 یک نجابت تلخ و ملوالنه در                                      

  .کنمبدرود می                                                           

 زیر تولدم

 من عمر خویش را 

 دروغیندر یک صلیب                            

 .به نجار عشق                                                           

 های مندرسیو در کاله

 به روزهای شنبه               

 .خشمبمی                            
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 شاید که 

 دستخط پدربزرگ را             

 و انقیاد را             

 از تولد               

 و زیستن              

 .مستور کرده باشم                                       
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 نام تو 

 

 چونان زمین 

 که اصالت باران را                         

 کند.در چشمه جاری می                        

 نام تو را 

 ام.های خویش جاری کردهدر رگ                     

 

 19تهران آبان 
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 هامنحنی خاطره

 

 و روز، در غروبش

 رودبا هرچه خاطره، از یاد می

 فردایی نیست

 .که شب، حکایت فراموشی است                    

 .و صبح، حکایت آغاز                     

 کنمروز را، با خاطره آغاز میو من، 

 .گریمو شب را، در مرگشان می        

 من از نگاه دوست

 های تلخ فراموشیبا خاطرهآغاز را، 

 .سپارمبه فرجام، می         

 ، تظاهرکه در زمان من 

 .زندنگاه را به تفاهم، پیوند می                

 من که در نهایت، و

 امها فراموش کردهدر قصه تظاهر را،

 های سکهو غصه

 .کردکه مرا از من، جدا می             

 خواندمن، مرا میچندانکه 

 سکه را.، و دوست            

 21/4/0943شنبه                                                         
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 دو هزار و پانصد موریانه

 

 افتتاح زندگی در من

 بلوغ بکری بود                                                             

 که راز بکارت دختران حامله                                     

 .کندرا تفسیر می آن                                      

 نیمه راه بودن

 های حجیم رؤیااندیشه

 -آیددر باغ سپیده، که هرگز نمی -                                   

 زیر دندان دوستان دو هزار و پانصد ساله

 پاره، پاره                               

 .شودمی، تکه، تکه                               

 گذردسالی می

 میرندروند و میمی، یندآمی                      

 من در هیچ قالبیو 

 آزارساکت و بی خاموش،

 .اممانده                              

  فریادی  و در آرزوی

                   .مانمدر انتظار می                                

   20/2/43  
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 هایمان، تفسیرهای بودن استما سایه

 

 باز امشب حالتی، یا انتظاری هست.

 دباز شای

 .در افتتاحی هست، باور این دل خوش           

 باز امشب

 دست نرم یک تخیل              

 -یا گمانم یک حقیقت -              

 .مثل ماری هستدر گلویم،                                         

 دانم،باز می

 ؟دانم کجا باید نشستننمی                 

 دانم،باز می

 دانم که عمر خاطراتم را کجا باید شکستن.نمی                 

 خاطراتم

 ها، در شکستنماندخام می      

 -های هر احساس خوبیشکستن -           

 ها انعکاس این شکستن

 هایمدر قدم

 -رفتمکه می -

 !؟ چه تفسیر عجیبی داشت                          

 رفتممی
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 فتنو در ر          

 نه برگشتی                          

 .نه راهی بود                                           

 خاطراتم 

 ییپیر مرد مو سفید گوژپشت ترش رو            

 .در میان قاب بودن                                                                

 های خاطراتمشیشه

 .ماندروی رف، هرگز نمی                                

 دانم چه کسنمیمن 

 اندازد.میبا دشمنی آن را ز روی رف                            

 دانم نمی

 چرا                   

 باقی نمی ماند       

 ز اندوهم، ماللی                           

 هام، یک لبخند.شادییا ز                            

 هاها و غممیرند، شادیمی همیشه زود -                            

 .هاییآشنا                                                                             

 دهد،تجلی می

 نگاهی روزی                   

 .فتتاحی راا                                      

 ماند شبیو می
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 .دیگر، به روی رفی یک شیشه                    

 

 و روزی بعد                    

 .شکستنها                                      

 .شکستنها                                      

 دهدتجلی می

 نگاهی  روزی                    

 .افتتاحی را                                        

 و یا شاید                         

 باورم، در افتتاحی هست دل خوش                                       

 که امشب                                                                   

 حالتی                                                                   

 یا انتظاری هست.                                                                   

 

 

 

21/0/0943 
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 های اندیشهخاطره

 

 و قلم،

 .عجز آمده در اندیشه ترس، از ترسیم کلمات ب 

 ام ، لولیدفریاد، در حنجره

 آه کشیدند. و کلمات، در حسرت پیدایش،

 و انتظاری درد آلود

 امدر تکوین اندیشه                           

 .تنها، بر جای ماند                                                         

 م.زندگی بدهکاره هزار واحد مالیات ب اما من،

 م.اکه آفتاب را، ندیده

 های حاملهزنآنجا که 

 .زایندتفنگ می                           

 من مهر تصدیقم را   

 به بنچاق زندگی نخواهم زد.

 .میان زیستن و زیستن، در نوسانم که من، 

 .زندگی بدهکاره و یک سفر حجمی ب         

 )) سفر حجمی در خط زمان، و به حجمی، خط خشک زمان را 

 (0آبستن کردن (( )

                                   ام! برادران اخته  اما فروغ

 چگونه خط زمان را آبستن کنند                                    
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 های درخت برخاستن راکه ریشه                                    

 هفت هزار و پانصد سال                     

 .نه خوردندهفت هزار و پانصد موریا                                   

  ماند(یا می میرد) این است که کسی می

 و من 

 میان  ماندن و ماندن       

 .در نوسانمزندگی، و مرگ و                                         

 

 

                                                                               0943 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع شعر از فروغ فرخزادمصر -0 
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 0نگاهی در آیینه 

 

 اینک

 .هاستینه و حرف سالینگاه و آ       

 حرف از گذشت زمان است و       

 .تکرار بارهاست                                                   

 روزهای خوبآن

 تکرار مدرسه                        

 بی دریغ معلمافسوس                         

 ی پدرتنبیه عاشقانه                        

 روزها که ستاره امید بود آن                        

 و نان، برکت خدا                        

 ی وجود داشت ایآنروز که خد                        

 در روز امتحان                                                           

 روزها که دختر همسایهآن

 عشق بود                                      

 و کوچه

 کوچه مهر              

 -میعاد یک بلوغ -                             

 روزهاآن
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 .تکرار گشت و رفت               

 .رفتند روزهای خوب           

 من هی زمان، بر روی چهرینهیو در آ            

 جای مانده، از آن روزهای خوبه خطی ب        

 .خطی به روشنی آب یک قنات                                  

 

 آن سالهای جوانی

 آن روزها که عشق

 در روح خالص یک مرد ریشه زد                       

 و در شبنم نگاه                           

 .آواز خالص یک ریشه روح شد                            

 

 آنروزها که از نگاه تو

 چکیدآواز می                                

 های خویشو من با چشم                                

 امشنیدههای تو را میآواز چشم                                  

 -روزها که نگاهت ترانه بود آن -                                  

 

 آن روزها که تو بودی و عشق بود.

 چون برق و باد گذشتند و طی شدند.

 اکنون از آن همه تصویر و خاطره 
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 باقی است یک شیار دگر

                               

 .روی صورتم       

 مانند آن شیار که رود

 ود جلو.رکند و میبر روی کوه می

 

 ایاینک تو مانده

 در ذهن خاطرات                

 در بطن زندگی                 

 در روی هر شیار                 

 .جا مانده روی صورتمه که ب                  

 ای.اینک تو مانده

 در روی هر شیار             

  که به جا مانده روی صورتم.            
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 آیا تفاوتی است، در مرگها؟

 

 مادربزرگ پیر من

 که خوب بود و پاک و مهربان -                            

  -با خاطرات یکدست  و یکرنگ و بی ریا                 

 .دیروز مرده است                                                                

 های پیشدر سال

 ام بناپارت نیز مرده استمردی به ن

 -با خاطرات فراوان و صد رنگ و پر ریا -                               

 آرامگاه مادربزرگ پیر من

 در دامن طبیعت و صحراست                                       

 های طبیعیدر البالی خاک                                        

 .در زیر یک درخت                                        

 باران حکایت مهربانیش را

 شب بهارهر

 در گوش تک تک سلولهای وی                       

                          تبدیل زندگی. های سکوت است وآوای زمزمه                      

 آرامگاه مرد هزار چهره تاریخ

 در زیر سقف بزرگی است                                      

 

 در زیر سنگهای مرمرین حکایات                                      
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 .تاریخی هدر زیر یک شکنج                                               

 اح های  پیر و جوانسیّ                                               

 هر روز  صبح و شام                                              

 در گوش ناشنوایش                                              

                                                                                                            .کنندداستان اسارت انسان را تکرار می                                 

 .باران، امیدش را، از وی بریده است                                 

 مادربزرگ پیر من، خوشبخت

 در زیر چتر طبیعت               

 .شودتبدیل می                                      

 شاید هزار سال دگراز قبر وی، 

 گلی بروید و علفی                                   

 و من

 در هیبت باران 

 بوی خوش مادربزرگ را

 و لطافت خاطرات سبزجوانیش را

 .بلعیده بوده باشم                                        

 مادربزرگ

 آه ... مادربزرگ

 ایتو، بهتر از بناپارت زیسته

 گون نکرد. الله زمین خدا رادست تو، ه هرگز خونی ب            
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 و وسعت سرزمین تو،

 از وسعت حیاط خانه بیرون نرفته است.

 ایمادربزرگ، آرام خفته

 

 و طبیعت، در انتظار توست.

 بگذار که تا

 لودگی بناپارت با                 

 در زیر چتر تاریخ                 

 سالهای سال                  

 در انتظار بماند.                   

 

 21/10/0311رم                                                                
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 روزها که خدا، دعوی خدایی کردآن

 

 

 روزها که زمینآن

 جدایی کرد یهاز  بعد نیستی، اندیش          

 روزها که ستاره، که ابرآن

 .عد نیست بودهای زمان، بُدر نطفه                             

 روزها که آفتاب و ماهآن

 .نهایت هستی، تصویر زیست بوددر بی                             

 روزها که سکون بود و انجماد سکوت بود و سکوت.آن

 .ی کردیآنروز بود که خدا دعوی خدا

 و آنگه دمید رازی بکائنات

 -رازی شگرف، اما نگفتنی -                              

 زان راز                                              

 .آمد زمان و مکان و جهان پدید                                              

 به اذن اوو آنگه 

 .اندیشه آمد و هستی ظهور کرد                   

 .تا آن زمان که موسی،  به کوه  طور شد

 آنجا                          

 درخت آتش                          

 -زبان خداوند -                          
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 آواز و نور شد                                                   

 نگه خدای زراز شگرف جهان پرده برگرفتآ و

 وندر میان فهم من و دانش خدا

 .شعله در گرفت                                             

 شعله در گرفت.                                             

   میان فهم من و دانش خدا، شعله در گرفت.آنگه                 
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 0در سوگ منصور ابراری

 

 یک دوست، یک شریف

 در زیر یک درخت صداقت

 .آرام خفته است                               

 ای ز جان زمین بوداو، پاره

 او، آنچه بود، همین بود

 او دوست بود، دوست

 او بود آن رفیق شفیقی که راه را

 .تا انتهای راه رفت                                       

 ولی از صفای خویش

 خود، در نیمه راه مرد

 .ای ز جان زمین بوداو پاره                               

 او مَرد بود، مَرد

 مَردی کمان کشیده، با دستهای مهر

 با ناوکی ز نور                          

 و من، در اضطراب، که خدا نکرده، خطا کند.

 او آنچه بود، همین بود              

  ای ز جان زمین بوداو پاره                   

 و ما ، او مرده باشد کنمباور نمی

 ها رابا اشک خویش تصویر و خاطره
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 در شبنم نگاه                                     

 .بر سنگ قبر برویانیم                                     

 او در ذهن خاک

 در ذهن ما

 و در ذهن من

 .ته استآسوده خف                    

 رویمما نیز، با ذهن خویش در خاک می

 و او، در ذهن خاک 

 .شودتکثیر می                             

 ای ز جان زمین بود.او پاره

    او آنچه بود همین بود.        

            

 

 

2/2/0914تهران                                                                 

   

 

 

 

 

 

 منصور ابراری، از دوستان عزیز و گرامی که چیزها از او آموخته ام. -0
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 منشورهای افتخار

 

 لَه لَه بزن

 با دست خویش، زنجیرهای تعصب را

 های، اجداد خویشتناز شانه

 بر گردن برادر امروز

 .زنجیر افتخار کن                                

 چَه چَه بزن

 را های خیانتآهنگ

 کان رهبران هزار چهره-

 با دوستان دوردست                  

 -اندهای ندانستن،  تدوین نمودهبر  لوحه                       

 بر دامن پاک مادر فردا                               

 .افتخارکن منشور 
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و

   

 

                     

 

                                   

                                  

                                    

 

                                     

                                     

                                                 

 

 



 هماهنگ است با صدای پدربزرگ                                           

 و مرا

 -جدا شده از تاریخمی که حلقه -  

                  که تسلیم را نخواست.ابلیس بخوانید                         

های کتاب مقدس را که آیه

 اندبر آسمان نوشته

 .ا باران فرو می آیدکه ب                             

 و شیطان

 باران را نپذیرفت             

 .که تسلیم را نخواست نانوچ              

 و من

 امکسی را فریب نداده       

 که شیطان،                                  

 .کسی را فریب نداد                                                  

 وصدای تو اما، 

 صدای آشناست                   

 -ریزدکه حرمت تسلیم را می -                                     

 خانه ایست برای من                                          

 راهی نیست در آن، که پدرم را                                          

 چرا که  او                                           

 دو هزار و پانصد سال                                            

 

10 



 در آن زیست                                                  

 و من                             

 فقط امروز را:                              

 که صدای تو                                                  

 صدای آشناست                                                   

 ریزدو  حرمت تسلیم را می                                                   

                                                                                 

 

 

21/2/0943 
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 آیمبا انکسار عشق می

 

 من اگر مغرورم

 من اگر خیره سرم      

 .واحد زیستنم                                  

 .مثل دریای تهی است، مهریدلم از بی

 و فسیل یک عشق

 –مثل یک بار گران  -          

 .در رسوب قلبم                                   

 مهرممن اگر بی

 مثل یک دیو که در بند طلسم -               

 -نگران مرگ است                                                   

 .نگران مهرم                                                   

 نگرانم 

 نگران          

 من از این بال و پرم          

 .را دور کنند از طیرانکه م          

 مهتران

 دوش بدوش شیطان          

 آمدند و دیدند

 مردمان، عقل گدایی کردند.                       
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 به غرورم سوگند!

 و اگر عمر مرا

 مثل یک دیو                      

 یک شیشه کننده ب                                        

 .مهرت بخشنده و ب                                                            

  حتاج نیممتو و مهر تو ه ب ،برای بودن من
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 2نگاهی در آیینه 

 

 اندیشم.به انقیاد می

 و تفاوت زیستن را

 در انکاری بزرگ

 .آورمارمغان میه ب                         

 کنمبه آیینه نگاه می

 بار دودهاو در غ

 تفاوت بودن رابی                        

 با غرورم                                                   

 زنم.گره می                                                   

 

 

                                                                                                               

1/1/0941       
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 کنی؟سفر را چگونه آغاز می

 

 کنی چرا سفر می

 که رفیقی در راه نیست

 و هم برگشتی.

 مرا به یاد بیاور

 و برادرانم را

 که پرواز نکرده

 و حتی 

 فریادی نکشیده

 هرگز برنگشتند.

 تو اعتمادت را

 به انتهای جاده بخشیدی.

 ایی نیست.که انته

 و ابتدایی هم.

 و تو

 در آرزوی فریادی خواهی مرد.

   کشد.فریاد می اینجا فقط سکوت،

                                                                                                       

01/1/0941  
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 باید که دید ، نه نگاه کرد

 

 ا کسی،ما صحبت از نگاه نکردیم ب

 زیرا که: 

 های کوچک پندار،های فهم را، این پردهدیده            

 اند.بسته                                                                     

 این مردمان،

 اند،که از پگاه رفتن خود بیم کرده                  

 اند.ماندن نشسته یهانتظار تحفدر                                        

 های هستی و ماندن رااین لحظه

 هرگز نگاه نتوان دید.

 باید که دید، نه نگاه کرد.                               

 . باید که دید                                                                     
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 آدم برفی
 

که خود عامل  ایمی در هراس بودهیهاما همیشه از قدرت

 جودشان بودیم. و

 

 ها برف اومدهبچه

 بیاین برف بازی کنیم

 خوش باشیم ، شادی کنیم

 رقص کنیم، خنده کنیم

 بریم آواز بخونیم

 ها رو رنده کنیمغم

 آدم برفی بسازیم

 بعد باهاش بازی کنیم

 بازی آزادی کنیم

 ا رو توده کنیمهبرف

 تودة گنده کنیم

        بازی آسوده کنیم یک

         ****                      

 برف ها یه توده شد

 خیلی گنده شد ه یتود

 بچه ها شاد شدن

11 



 

 رکی رفت از خونشونه

 شونه چیز کهن هبا ی

 اومد و خوشحالی کرد

  یکیشون گوششو ساخت

 یکی هم موشو نواخت

 دوست وفادار شدن

        **** 

 دو سه تا با یک ذغال

 چشم و ابروشو گذاشتن

 ، دادزدنجیغ زدن

 چند تاشون پاشو گذاشتن

 دو سه تا دستاشو ساختن

 همه همکار شدن

 یکیشون ستاره ساخت

 یکیشون دستکش آورد

 یکیشون کار گذاشت

 یکی رفت جارو آورد

 یکی هم پارو آورد

 آدمک، ساخته شد   

       **** 
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 همگی داد زدن

 همه فریاد زدن

 ، آدمک ساخته شدآدمک ساخته شد

 همه خوشحال شدن

 همه سرحال شدن

 همه جا شادی اومد

 بازی و خوشحالی اومد

 ها؛بچه

 شدنپا می و شستنمی

 رقصیدنزدن، میمی

 خندیدنگفتن، میمی

 هر کاری کردن، هرکدوم

 کردنتعریف میواسه هم 

 ،اونکه چشم گذاشته بود

 .می کرد ذوقاز چشاش 

 ،اونکه پاشو ساخته بود

 .کردپاهاش نیگا می به

         ****  

 ها؛بچه

 و مبهوت شدن مات

 خودشون کارِ زیباییِ ماتِ

 هایکی از اون بچه
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 !ای رفقا، داد زد

 تماشاش کنیم ،بریم از دور

 بریم از دور دورا نیگاش کنیم.

 

 ها، شادی کنان، رقص کنانهبچ

 رفتن دورترک، دورترک می

 همگی قدم زنان، پشتشون به آدمک

 یک کمی دور ترک، روهاشون به آدمک

 ناگهان،

 اهی همبازیها، خندهآن شادی

 همه گم شد به سکوت

 همه جا ساکت بود

 دم نمی زد، هیچکس

 آدمک غول شده بود

 همه ترسیده بودن

 هاج و واج مونده بودن

 زدترس فریاد می

 کشیدها پر میشادی

 زدها تند میقلب

 صورتا زرد می شد

 واشیواش ی، هابچه

 هاپریدن تو خونه
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 یکی از جاکلیدی

 یکی از باالی بوم

 یکی از رو نردبوم

 پاییدآدمک رو می

ساخته بودن، بعد ، باب میل دلشون، آدمک رو خودشون

 ؛بودن ترسیده

  !؟خودشون ساخته بودن، بعد ترسیده بودن
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 شعر بلند زمین

 

 سهراب سپهری را 

 خواب بیدار کنید از                      

 نرم و آهسته بگویید به او                                        

 ))این زمین مال من است.

 ((هر کجا باشم، این زمین مال من است.

 با زمین باید بود

 و زمین را بیدار باید کرد .

 همه جا خواهم رفت

 همه را خواهم دید

      زندگی خواهم کرد.              

 .به زمین خواهم گفت، دانم راچه می آن                       

 

 مرغ حق را قفسی خواهم داد                      

 .ای برداردتا ز آزادی خود، پرده                      

 شاعری را قلمی خواهم داد                      

 .ازد شعریتا بس                                            

 بین بیداری و خواب                                            

 .تر و روشنتر از آب                                            

 بنیادزندگی بی سر و ته، بی                                            
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 یاؤیاست که رؤرچه  آن                                          

 یا نیستؤچه ر آن                                          

 .در بعد سراب                                          

 ای خواهم دادو به نقاش جهان، نقشه                       

 نقش هستی و حیاتی بکشد                                       

 با همه رنگ و درنگ                                        

 .کف دریای نهان، نقش حبابی بکشد                                       

 دانی را، چنگ و تاری بدهمموسیقی                       

 .بزند چنگ به چنگ، بزند زخمه به تار                              

  0))صد ناله زار از  دل هر تار برآید((                              

 .سر آیده نبودن ب بودن وی تا که این غصه                              

                                              

                                                *  *  * 

 

 مرگ اگر آمد 

  .خواهم کرد به سالمی، دل او خوش 

 و به لبخندی، 

 و سکوتی 

 گل میمون به سرش خواهم زد.               

 .دست در دست ترش خواهم زد                

 .او مرا خواهد برد                

 تن من را به زمین                
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 خواهد داد. دانشم را به زمان                                    

 .به زمین خواهم رفت                

 بیدار خواهم کرد و زمین را                                    

 به زمین خواهم گفت                

 . سهراب سپهری را از خواب بیدار کند                

 خواب آهو را تا وزن کند                

 در دل هر عاشق                                                 

 .ای خواهم کاشتالله                                                

 و به او خواهم گفت

 که زمین مال من است.

 هر کجا باشم خوب یا بد

 این زمین مال من است.

 آب را خواهم شست تا گِل نشود.

 

 عشقی و من از کوچه                     

 در شبی مهتابی                     

 .سفری خواهم کرد                                            

 به زنان چیزی خواهم داد                                            

 تا در هاون عشق                                            

 .بال کنندنور غر                                            

 حرفی خواهم زد.

 .با شعر                        

11
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 .با عرفان                                 

 .عد زمانبا ب                                             

 شاعری خواهم دید

 2.شکندخواب در چشم ترش می                            

 

 عارفی را

 .فکندکاتش عشق در دست خدا می            

 نوری خواهم دید

 گذردکز بعد زمان می                         

 .داردو چه آهسته قدم می                          

 حرفی خواهم زد

 با زمین، با گُل، با برگ درخت.          

 دانم راآن چه می

 .م گفتبه زمین خواه                      

 .با باد خواهم رفت                      

 .با زغن خواهم خفت                      

 ، گلبرگی خواهم داداگل میمون ر

 .تا خجالت نکشد، از بودن خود                       

 افتدبرگی از شاخه اگر می

 .خواهم شد برگ                           

 .بخشمام را به زمین میهستی                            

 و خدا را خواهم دید.
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 گویم:و به او می

 کائناتی ترتیب دهد؛

 الزم نشود. ،کشتن و خوردن تا،                             

 .نور را باید خورد                                                               

 .عشق را باید چید                                                               

 گویم:به خدا می

 کائناتی ترتیب دهد،

 سایه از نور نترسد دیگر.

 خواب آهو  با گرگ نباشد همراه.

 و نترسد برگ

 .رحمی باداز بی                    

 کس نترسد هرگز 

 از رفتن دوست.                    

 از محضر عشق.                    

 کس نترسد هرگز 

 از بودن خویش.                    

 از دار و ندار.                    

 از خدا خواهم خواست،

 ها، غصه را پاک کند.از خاطره                                       

 و زمین را از گردش                                        

 باز گرداند، بر جای خودش.                                                  

 و زمان را برساند بر نور.                                       
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 غم زندگی را بی                                       

 میسر بکند. بتواند که                                                             

 گل میمون را                                        

 گلبرگ قشنگی بدهد.                                                       

                                       

 خواب را زنده کند.                                        

 کبک را با شاهین، همسایه کند.                                        

 خواهد: من دلم می

 آواز شقایق را                                 

 در قصه بگویم با چنگ                                

 و بخواند )) ویگن ((                               

 ن را.نم نم بارا                               

 خواهد:من دلم می

  اروی یک پل بنشینم تنه                            

 و بدانم                             

 ی رایپل تنها                              

 چه کسی ساخته است.                               

 خواهد:من دلم می

 که بدانم                            

 .دوست کجاستی خانه                             

 .هاستییو چه کس، دشمن زیبا                             

 ماند.و سفر، تا به کجا می                              
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 خواهد:من دلم می

 که بدانم روزی                            

 .ساخت مرا چه کسی،                            

 و چه بودست وِرا                            

 .هدف از ساختنم                            

 و چرا ساخته است                            

 .قفسی از بدنم                            

 بگذریم از سر این سر بزرگ                            

 .چه به من، مولوی هم نتوانست بداند                             

 خواهد:من دلم می

 گوش بر جیغ بنفشی بسپارم، آرام                            

 .بنشینم من، بر روی زمان                             

 و برانم، این زورق عقل                             

 ر دانستنتا س                             

 تا توانستنها                             

 تا فراروی جهان                             

 تا مرز سکوت                             

 تا بود نبود.                             

 مرگ اگر آمد

 سپارم به شمامن زمین را می

  9.ش همه فریاد کنیددر گوش(( یکادن یَاِ))و                 

 سپارم به شمامن زمین را می
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 و بدانید                                      

 این زمین بی من و تو                                       

 .ماندباز هم می                                                   

 ماو قناری بی                                     

 .خواندعشق در گوش خدا میی قصه                                      

 و بدانید زمین

 .هستی هاستی تشنه                   

 .تر است از دیروزباز هم تشنه                   

 .مرگ و سراب است هنوز یهتشن                   

 اشمه سپارم بمن زمین را می

                    دانداو نمی                       

 گل مریم را، که چه بویی دارد.                                    

 .جان گل استی هو عسل شیر                                     

 .پشت هر بوته، چه غوغا برپاست                                     

 .پرواستدل هر پروانه، عاشقی بی                                      

 

 دانداو نمی

 .که زمان، حاصل چرخش اوست                

 خراشد ما رامی                 

 ما را، تا مرز سکوت کشاندمی                 

 .تا بود نبود                                                               

 داند او نمی
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 .که چه زیباست چمن                

 گذردها میو چه                 

 .کوهی روی هر سینه                 

 .در دشت و دمن                  

             دانداو نمی

 دوری پشت آن برکه                

 ییرود و دریا                 

 .در حال تشکل باشد                                   

 ی خارابوته                 

 .سر راه تکامل باشد                                   

  این زمین مال من است.

 این زمین مال من است.

 

 

 

 

 

 

 
 مولوی  -0

 اخوان ثالث -2

 حافظ  -9
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 رازی میان من و زمین

 

 آری

 زمینمیان من و       

 .رازی باقی است                             

 .هر یک سکوترازی به سر بستگی مُ                             

 .ا نبودبرازی به پیوستگی بود                              

 رازی است سر به مُهر؛

 .زند صباگل، میی هری که بر دهان غنچهمُ                         

 ای آفتاب؛نجو

 ،های رودو آب گلهای در گوش غنچه                         

 .آخر نبودبردش، ، میکز مرز بود                         

 گفتی میان من و زمین، رازی باقیست؟

 آن راز که انسان و ماه و آفتاب و کهکشان و ستاره را

 یاز مرز بودن و هست                               

 از هوشیاری و دانش و مستی                               

 .رهاندشاز آخر نبود تا انتهای بود می                               

 رازی به همت چرخش.

 رازی میان سختی و نرمش.

 در انتهای بودناین راز را، 

 .اندوشته، ندر ابتدای نبودن                                
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 بهشت

 

 در روزهای کودکی،

 .گفتند از بهشت خدا                       

 با جویبار شیر و عسل                         

 ییهای طالبا میوه                         

 که ذهن را                                                   

 کند.آسوده از تفکر و اندیشه می                                          

 با حوریان پری پیکری که دل

 ی بکارت جاویدشانز اندیشه

 کند.ها ریشه میدر باغ خاطره                               

 آنجا، بهشت خدا روی ابرها

 ،انسان و روح را، مخمور کرده است                               

 سرداینجا، تهران، بر روی خاک 

 خود را، معمور کرده است. هبهشت تاز                               

 در این بهشت:

 در جویبار شیر و عسل                    

 .خون و آتش است                    

 و اندر میان طالع و تقدیر هر شهید                    

 رد، آرش است.، یکان مجان چکیده از کمانِ                    

 اندیشه بکارت جاوید را، دگر
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 مردان ما، در یک بلوغ مکثر

 .انداز یاد برده                                   

 آنجا، اگر بهشت خدا سبز و خرم است.

 اینجا، درخت جوانی

 هاستدر اوج رنگ                             

 ماتم است. سیاه و غرق                             

 اینجا، بلوغ

 –در زیر خاک سرد  -               

 دانش و فهم را و تصویر مهربانی               

 .کشدبر باد می               
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 نگاه کن
 

 نگاه کن!

 !ببین           

 هاچگونه در میان لحظه                 

 .شومتمام می                                                    

 وقتی تو نیستی

 های خویشمن در میان لحظه                     

 .شومفراموش می                                                        

 و در کنار تو

 های گم شدهدر یاد لحظه                  

 .شومافسوس می                                             

                                                                                                                                            

  19-تهران 
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 امیداکنون من و اندوه و آرزوهای بی

 

 

 آسمان گریه کنان

 .شستابرها را می                           

 و زمین با اندوه

 .رویاندبوته را می                       

 ی غمناکیباد، با زمزمه

 .از من و ما بگذشت                      

 دست تو

 دست مرا، کرد رها            

 .و دلم ماند و من و حجم فروریخته از احساسم            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 ده ما

 

 داشت راخ جوادی ده ما، شی

 جنگ هفتاد و دو ملت                                    

 دانست.همه را می                                                     

 رفتهر محرم، سر منبر می

 و از قتل حسین،                            

 .گفتها میچه سخن                                                   

 شمر ذی الجوشن را                            

 .کردمتبلور می                                                   

 کردمها میگریه                            

 .ابر بهار چون                                                   

                                     *  *  * 

 پدرم عارف بود.

 دانستیمما نمی

 .دانستمادرم می                      

 پدرم صادق بود 

 .آالیشصادق و عارف و بی                       

 غم نان را پدرم داشت؛

 .غم تکلیف مدارس را من                      

 .خ نداشتنان او نر                      
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 مادرم، مؤمن بود

 و چنان باور داشت

 خداست. رازی که مفاتیح کلید همه                           

 دانستگاه او می

 سر هر سوزن بر                        

 .چقدر جن دارد                         

 دیدگاه با چشم بصیرت می

 ئک با اوکه مال                               

 .خوردندسر یک سفره غذا می                                

       *  *  * 

 من دو خواهر دارم 

 هر دو محبوب و ملیح                            

 سه برادر دارم

 منصور و محمد و علی

                                یک مربع بودیم

 آرزوها کردیم 

 که مکعب باشیم                    

 .لیک حجمی به زمان در نگرفت                     

                                     *  *  * 

 دختر همسایه

 شعر من بود
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 -بلوغ دم صبح -                 

 و معلم

 .مظهر قدرت و دانستن و تصویر خدا         

 در لب آب قنات

 ای بودچاله

 .گفتندخوری میغوطه یبه آن، چاله                 

 کف آن، مرمر مشکی لجن.

 ی  پر پشت جگن.زینتش، بوته

 سر راهش 

   .قناتی روشن ز،جویباری              

 خوردم ها میغوطه

    آب.چون نهنگی در 

 .بردمخیس و نمناک به سر میظهر تابستان را،             

 :گفتماز ده ام می 

 ده ما    

 داشت هایی میباغ           

 . باغ بهشت همچنان                                        

 .دشتهایی همه دور                                      

 .هایی کم نورخانه                                        

 ل و کاه کوچه باغش گِ

 ساقه گندمش                    

 .همرنگ طال                                    
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 .برگ جالیزش سبز

 .رفتاش تا سر پرچین میخربزهی بوته

               *  *  * 

 ده ما، ولی اللهی داشت که به او 

 .گفتندداش ولی می                                 

 .و هم حمامی ده شبان بودهم

 .خاستر سحرگاه که او برمیه، مده بودناجام خورشید برون 

 و سگی پشمالو ، با بز و بزغاله                               

 .رفترو به صحرا می                               

 .زدچرانید و کمی نی میمی

 .سیر و غروب، گوسفندان همه                         

 چاق و چله، پر شیر                                                             

 .گشتندهمه برمی                                                            

 خندیدننه جانم به بزش می

 .فهمیدام میداد، ننهبز صدایی می                         
 

 دوشید ی شیر ز پستان بزش میاکاسه

 .نوشیدسپس بزغاله سهم خود میو 

 داد.میی شیر چه حالی کاسه                               

 داد.میزیر کرسی چه صفایی                                 

             *  *  * 

 دختر همسایه از قنات سر جوی 
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 .ورد به کویآای آب میکوزه                                   

 و صدای پایش 

 . دانستبهترین سمفونی قلب مرا می                           

 لغزید اش میهایش زیر آن پیرهن گل گلیسینه

  .لرزیددل من می                                              

  .دردم بودی و صدایش همه                                               

 آرزوها کردم 

 زیر کرسی بنشینم با او                   

 .هایمو بگویم ز شهامت                                                

 .از روی درخت  خود هایشاز پر

 ،از کشتن مارو هم                                

 .از دار و ندار                                                

 و بدانم که چرا 

 .از صدای پایش، لرزددل من می                  

 و بدانم 

  ؟شود آیا روزیمی نم زن        

 ه.دختر همسای                                         

 خوردزیر کرسی، شصت من جون که به پایش می

 جنباندکرد و سری میاخم می                                          

 .شدصورتش چون گل و شبنم می                                          
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                   *  *  * 

 ده ما 

 حجاجی است، شهر صد دروازه.

 هایش، همه خندان و درشت پسته

 سبز و پر روغن و پر آوازه.

 رفت ی دوست که سهراب سراغش میخانه

 در ده حجاجی است.

 شد شب که می

 آسمان باز هنوز آبی بود                   

 زد.صد ستاره، همه جا سو می                   

 خندید.ماه، چون دختر همسایه، به من می 

 جای خورشید فقط خالی بود.

 ام ننه

 زیر درخت مجنون         
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 بست پشه بندی می                                       

 شام هم حاضر بود 

 یر در ته دیگ پلو و صدای کفگ

 باز چه احساسی داشت!                                       

 بعدها فهمیدم                             

 و به هنگامی که                             

 ریزم پول در بانک خودم می                                       

 در ته دیگ پلو  ،آن صدای کف گیر                                       

                  شد.در دلم، باز تداعی می                                

 ده ما حجاجی است، دوستش دارم من 

 شهر صد دروازه است.

 من. دوستش دارم
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 2بیالن 

 

 پنجاه رفت و من در مقابلم

 .یک رف، عتیقه جات خاطره دارم                                       

 .های عشقاز فسیل، یک موزه                                       

 پنجاه رفت و من هنوز

 عد نافهمی انساندر بُ                          

 .بوسمجای زمین ادب میه ب، دست خدای را                          

 دانم که زمین نیز چون منو می

 . چرخان و سرگردان است                          

 پدرانم آسمان را

 مکان مقدس خدایان دانستند                           

 های آتشینکه با ارابه

 عشقهای درخت و در آتش شاخه                           

 به زبان آتش ، با موسی سخن گفت.

 و روحش را

 .دمید، عیسیدر                 

  به بزرگی آسمان زمینیکه در 

                         باقی بماند.                                           

 دانند پدرانم نمی

 که شعر                      
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 معجزه آفرینش است                        

 .استو کالم خد                       

 حافظ کجاست

  که بداند

 راز پرهای جبرئیل را

 و ظهور کالم را.

 دانستندپدرانم می

 در انتهای دانستن

 .پل ندانستن است                          

 پنجاه رفت و من

 .در تقابل بودن و نبودنم                          

 .در جنگ کذب و حقیقتم                          

 .در انتظار آمدن ناجی بزرگ                          

 .در انتظار کوفتن در                          

 .در انتظار فقط یک اشارتم                          

 پنجاه رفت و من

 روزهای خوب بودن را                          

 .امام که بودهندانسته                          

 .و هنوز در فکر این بشارتم                         

 آید و منپنجاه رفت، شصت می

 های عشق رافسیل            
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 .امدر روی رف چیده 

 .در توبه و طهارتمو                             

 پنجاه رفت، عمری نمانده است.

 و من باز هم چون خواجگان کهن

 های خوشدر اندیشه                            

 .در حال ساخت یک عمارتم                            

 پنجاه رفت و من

 امآری خجل شده

 از آسمان،                           

 از ریسمان،                                         

 .از ما و من                                                        

 

 19دی 
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 از بود نبود تا بودن بود

 

 پای در بند زمانیم و

 دست در دست مکان.

 بی چون و چرا

 آمدیم از بود نبود                     

 .تا بودن بود                                          

 هابودن بودن           

 یگرد پیر                           

 .ریزد بر صورت مامی                        

 .خراشد ما رامی                        

 را برد مامی                                   

 .تا مرز سکوت                                                  

 چون و چرابی

 رویم از بودن بودمی            

 .تا بود نبود                                      

 .تا مرز سکوت                                         

  این هست که هست                                                

 .این بود که بود                                                     
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 بارها و بارهاام من از خویشتن خویش پرسیده

 

 اممن از خویشتن خویش پرسیده

 .بارها و بارها                                          

 شناسد آیامی

 ؟این اسم و رسم و کاسبی و کار و بارها                    

 جای نیاورده اما مرا ب

 و کان اسم ماند و رسم و سکوت و من                    

 .انکسارها                                                                              

                            *  *  * 

 ام.از آفتاب پرسیده

 قربانیان شهید                            

 .گناهآن دختران شب گیسوان بی                            

 قربانیان عصر خدایان آفتاب                            

 اند؟اکنون کجای آرمیده                            

 گویا مرا به جای نیاورد

 .هاکان آفتاب ماند و شرم و سکوت و من و این حجاب         

                     *  *  * 

 اماز گاوهای مقدس کلکته، آرام و بیصدا پرسیده

 چگونه نصیحت را  یاسین به گوش تو،                           

 ؟با احترام در آمیزد                            
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 های ایمان راو نعره                            

 از گاوهای نر                                                 

 شنوند؟چگونه میمریدان                                                   

 گویا مرا به جای نیاورد

 .هاکان نعره ماند و احترام و سکوت و من و این پناه              

                            *  *  * 

 اماز آتش، بارها پرسیده

 عشقی که در حرارت تو، مریدان را                              

 وردآدر کام ایمان می                                                             

 آیا در جان عاشقان                                                             

 ؟پیوسته با خداست                                                             

 او هم مرا به جای نیاورد

 .هاد و ساز و سکوت و من و این سرابکان سوز مان              

                           *  *  * 

 اماز ماه، از ستاره، از ابر پرسیده

 .پدر و پسر دلدادگیاند شنیده آیا                                        

 ابراهیم و اسماعیل را                                        

 یاوردگویا مرا به جای ن

        افتخارها.ماند و سکوت و حیا و من و   عشقان ک                   

                            *  *  *             

 در گوش آن صنم، که در صومنات هند.
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 کرد در نافهمی انسان تجربه می                                            

 .عد مکان رابُ                                            

 :امآهسته گفته                           

 ای؟آیا تو هیچ تمنا شنیده                                            

 گویا مرا به جای نیاورد

 .هاکان رنگ ماند و ریا و سکوت و من و این گناه                 

                           *  *  * 

 در بارگاه بی بدیل خداوند

 زبانیبا آن زبان بی                      

 اممن بارها پرسیده                      

 ام؟آیا هنوز بر تخت اشرفیت مخلوقات نشسته                      

 ؟آیا هنوز، خلیفه در زمین خدایم                                      

 مرا به جای نیاوردگویا 

 !!هاکان سکوت ماند و غرور و من و این نقاب                      
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 باد، آسمان، دوست

 

 های خشک پاییزی.برگ

 در زیر پای من.

  .و در دست باد

 دنبال سرنوشت خویشه ب                     

 .حیران به هر طرف گریزانند                     

 د بلند صنوبر.درختان ق

 و برگ های بید.

 های بلندبر شاخه

 دنبال یک تالش مضاعفه ب                           

 برای ماندن                                                    

 .چون باد بر خویش لرزانند                                                    

 .و آسمان، در این میان

 خشمگین و غران.

 با رعد خویش.

 زندنهیب می

 .به برگان زرد ترسیده                   

 برای جدا شدن از مادر درخت                   

 .که از مرگ خویش ترسانند                   

 و باد، در بودن نبودنش.
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 دهدهر لحظه تغییر می

 .نان راسرنوشت آ                                

 و من حیران در این میان.

 که سرنوشت مرا                                

 و دوست، آسمان، باد                                

 .دهندچگونه تغییر می                                
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 فارغ از بود و  نبود

 

 همچو ماهی در آب.

 همچو رؤیا در خواب.

 فارغ از خویشتنم.

 .فارغ از بود و نبود                    

 فارغ از هر چه مکانی ا ست                    

 .که هست                                                             
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 سفر پیری

 

 یک اتفاق سپید.

 همچو قویی در آب

 مثل آواز تکلم در خواب.

 آرام، رود می

 .به شباب ،سفر پیریگردد بر نمی
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 مهمانی خدا

 

 ای آشنای سفر کرده، باز گرد.

 بگذار که آبشار نگاهم                                 

 .دوباره بلغزد گیسوانتبر روی                                  

 شتیاق تنت را    او مرغ دستانم                                  

 .دوباره آواز بخواند                                                                

 های چشم مندر چشمه با من باش،

 -با ماهی بلور اندامت  -                             

 .دوباره شنا کن                             

 بگذار که دستهایت

 -عطر آفرین روزهای بهاری  -                            

 .هام، دوباره بلغزدبر کوه شانه                            

 بگذار، تا تک تک سلولهای من

 در کهکشان اندامت                            

 .دوباره سفر کنند                            

 برگرد، شعر شو، اندیشه شو

 با من بمان                                           

 فاصلگی میان ماتا در بی                                           

                              . مهمان شودخدا                                                 

                                                     

 برای همسرم توران خانم                                                        
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 شاعرا ! شعر بگو

 شعر یعنی؛

 ،ی زنجیر شدهدل دیوانه                

 .از غم نادانی                                     

 شعر باید،

 ، سرودی سازدهر کوچهی هسراپرده فرهنگی را، بغم بی

  آشکارا                                                        

                                                                                 .پنهانی ،گر نشد                                                                   

 ه است.افسون شدن اندیشافسوس که شعر، 

 یا که خندیدن نادان، ز ظلم تیشه است  

 .در ریشه است تلخ، بسیکه از آن خاطره                     

 هایی استشعر طوفان تفاهم

 که میان من و ارواح جهان در گذر است.

 هاست.یا همان سیلی سنگین ابر قدرت

 سیلی دانایی، بر سر نادانی.

 ق آورده استغم تنهایی یار، شاعران را چه به ذو

 گویند:شعرها می

 .سر زلفی برسان ! که خدایا                         

 .باده و مستی و لطفی برسان                         

 ؟آیا ؟ سر مهر آید یار باشد                         

 مهرییا که از بی                         

 ؟جان دهم صدها بار                                                           
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 شاعرا! حرف بزن، شعر بگو.

 .از دل پردرد بگو، یک سخن                            

 شاعرا!

 ،این غم نادانی را         

 !سر هر کوچه و هر شهر بگو                            

 آشکارا،                             

 گر نشد، پنهانی.                            
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 ظهر تابستان
 

 ظهر تابستان است.

 برگ گل از عطش سایه 

 خارد.تنش می                                    

 تب دارند نیز تن ها سایه

 و زمین از نفسش،

 بارد.باد شرر می                            

 شبنم، خالی است. یصحبت باد، ز اندیشه

 کوچه، از رهگذران گشته تهی.

 نزدیکی خود با خورشید. و زمین نیز فراری است، ز

 دور خود می چرخد.                     

 باد، دیگر نه صبا هست و نه از سمت شمال 

 آید.از سر کوره آجرپزی باغ بغل می                      

 و از آن خشک درخت،

 رمقی بیش نمانده است به جای.                      

 آنچه را، ریشه مکیده است ز خاک 

 ی تاک.صمغ گردیده، همی می چکد از شاخه

 شیره خاک در آوند درخت                                         

 -می شود مایع سخت! -

 ظهر تابستان است.                                                   
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 بخوان تا بمانی

 

 ای به وسعت هستی در سجاده

 و مهری به بزرگی زمین 

 ام به نماز ایستاده                                    

 های قنوت من اینجا، میان دست

 خداوند ایستاده است 

 گوید: خداوند ایستاده است و می

 بخوان                                                  

 بخوان به نام هستی، بخوان به نام من 

 بخوان که خواندن، راز هستی است 

 بخوان تا بمانی                                                                                                    
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 عشق رنگی

 

 بی تو، باز از لب دریا بگذشتم 

 شستم، یادم آمد که شبی با تو ن

 لب دریا                                                

 و زمین، جای پاهامان را 

 در ذهن سپرد.                                               

 و من اکنون 

 ها جای پاهامان را، بر ماسه آن خاطره                  

 بینم.می                                                                           

                             *  *  * 

 ما نشستیم 

 صحبت از دریا بود                 

 صحبت از عشق و تمناها بود                 

 من پرسیدی  تو ز

 ))با چه رنگی،                           

 ، آغاز کنیم((راسخن از عشق                                               

 گفتم:من به تو می

 ))دل من یکرنگ است                           

 هاست((رنگیرنگ بی                                                            
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 ها رنگیتو، به بی 

 و به من، خندیدی                          

 گفت: یو لبانت م

 هاست رنگیرنگ بی –ها رنگی))رنگ بی                         

 رنگ باید که به رنگی باشد                          

 ها، خود، همه رنگی هست.((رنگیورنه، بی                         

 گفتمت: 

 ))عشق نباید که به رنگ             

 مدرک زیستن خود باشد.                                                    

 عشق آن است که من،             

     دانمر همه رنگ ز خود مید                       

 ها را.((هستی تو و                                                                 

 و تو آرام مرا 

 ت، بردی در نگاه                      

 ها در هم رفت سایه

 خندید و زمین می

 ی وسعت خود آسمان با همه

 بر من و تو نگریست                                            

 ماهتابش 

 بین ما فاصله ریخت 

 دست من پیراهنت شد                               
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 نور مهتاب آستر                             

 هایم ست تو بر شانهد

 حالت مردانگی داد                             

 و خروش دریا 

 -دست من شد-                      

 بر تنت آواز خواند                       

 و لبانت از لبانم 

 بوسه مهتاب را چید 

 عشق باید که به رنگی باشد 

 خود همه رنگی هست. ها رنگیورنه، بی                      

 از همان شب 

 عشق من رنگ چشات شد                       

 ریایی رنگ خوب بی                      

 رنگ آبی                       

 رنگ آبی                       

 رنگ آبی                       
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 در تشویش رفتن

 

 دانم،من نمی

 چرا؟

 لرزد، در خم گیسویت دست و دلم می                   

 و به هنگامی که 

 دلم از درد تهی است                    

 اندیشم به تو می                                     

 و سراپا همه در تشویشم                                      

 سناک شود راحتی بخش دلی مست و هو ،ی تونکند سینه        

 هایم پنجه

 ریزند خالء دستت را، به دلم می

 و لبانم خالء لبهایت.                                                

 من در این تشویشم 

 که مبادا 

 دلم از درد تهی گردد باز             

 که به این درد 

 اندیشم چو می                     

 فارغ از دشمن و                      

 هم، از خویشم                      

 وه که این درد 
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 شده آیینم                          

 کیش من 

 داشتن این درد است                

 و تو 

 این آیینی ی آیینه               

 من تو را دارم و بس 

 و چه خوش می دانم                               

 روزگاری                                                              

 تو هم از دست روی                                                              

 ای برق نگاهی لحظه

 رعدی است                          

 و صدایش همه دردم را 

 ها در هم آمیزد، با باران                         

 مانی تو نمی

 میرند ها میلحظه                         

 و تو خواهی رفت                          

 خواهد من دلم می

 ی امیدی لحظه                         

 که تو در پیش منی لحظه جاوید شود                          

 و بمیرد رفتن 

 و بماند لحظه 
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 خواهد من دلم می                  

 روی یک ابر سپید                   

 با تو پرواز کنم                                              

 و دلم از تپش شوق بپاشد از هم                                              

 و ز هر ذره آن                                              

 خیزدبرعاشقی تازه بپا                                                             

 دانم من چه خوش می

 که تو                                  

 خواهی رفت                                           

 و زمان                                  

 خواهد رفت                                            

 و دلی خواهد ماند                                                              

 خالی از درد و تهی از احساس.                                            

 

21/2/0943 
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 ان رسید توبه خدا می

 

 آری

 توان رسید به خدا می      

 وقتی به آیینه ایمان بیاوریم      

 توان گذشت از آن، می      

 و در همانجا 

 توان رسیدبه خدا می                  

 

 

 

 

 11اسفند 
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 هستی و نیستی 

 

 تو هستی 

 که اثبات کنی هستی را              

 اما، فقط بدان 

 که در نبودنت نیز              

 کند هستی را همین، اثبات می             
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 بودن و نبودن 

 

 در ایستگاه 

 ین همه رفتن نشسته بود ا                 

 آمد قطار 

 رفتن که رفت                  

 در ایستگاه 

 نبودن نشسته بود                  

 من در میان نبودن 

 ام نشسته                           

 

 

 11بهمن  –تهران 
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 من و بهشت

 تو 

 و خلوتی    

 و من.                

 شراب قرمز و رقصی چنین

 بوسه بوسه و پچ پچ                                        

 های من ودستی به شانه                                        

 .دستی به گیسوان تو                                        

 چه زیباست این بهشت.انگشت بر دهان که 

                  این از بهشت خدا نیک برتر است.

 متش از آن بهشتیچون ق                                                   

 -دهندکه نسیه می-                                                   

 نقد است و صد برابر است.                                                   

 تو

 و خلوتی 

 و من.
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 .خوردچه زود گول می

 خورد.هنوزم هم زود گول می و 

 آری

 شیطان فرشته بود

 کند.فتنه میکه در میان فرشتگان 

 و خدا چگونه دید و هیچ نگفت.

 کنم.و من در میان فرشتگان فتنه می                                       

 کند.و پدر که هنوز سجده می

 و انسان                                       

 -اشکه با چشمان بسته-                                                   

 هادر زیر سنگ

 هاهای جنگدر مغلوبه

 با خنجران آخته 

 های باخته و خون

 گرددهنوز هم بدنبال خدا می
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 دستت را بده

 

 دستت را بده

 با عاشقی آشنا کنم تو را.                    

 و لبانت را 

 -اندکه تبرک بوسه-               

 به لطافت شعر بخوانم.                                             

 شعر است لبانت

 های کوه.ت در پس سنگایسو الله                         

 چشمانت

 آواز همدلی است             

 و دلت

 خواند.اسم مرا می             

 چشمانت 

 آفتاب تابستان است             

 خواند.میهای عشق که انسان را به سایه             

 دستت را بده

 ام در انتظارند.های مردانهکه شانه             

 بودنت

 آرامش صداقت است.             
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 تو خوب منی

 با من باش                   

 های عشق تا سایه

 کمان کنند.در بلور اندامت رنگینرا  صبح رنگی پائیز

 با من بمان

 وسه انگیزتا آن گناه وس                

 در آن حریم لطیف خداوند                

 ما و خدا و عشق بمانیم تا ابد.                

 دستت را بده

 دستت را بده ،آری                   

 با عاشقی آشنا کنم تو را.                             
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 اعتراف سکوت

 

  :کنممن در سکوت اعتراف می

 که زندگی اجباری بود                                              

 که کوله بارش را، با تن خویش

 در وسعت پهناوری بنام زمین

 و در کهکشانی بنام مرگ

 کارم.می                                      

 سکوت من، اعتراف اجباری است

 ن دانند.که عاشقا                                      

 :داند کهزمین می

 تنم را که در زمین بکارم

 با میوه سکوت خواهد داد.درخت بینش 

 مانیم.این است که می

 داندزمین چه می

 که در آسمان تنهاست

 م.انچرخو من با او همیشه 

 دوری و دوستی 

 زندگی است                       

 و آفتاب که سوزان است 
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 اما ولی ولی

 .چه مهربانبا من 

 و کهکشان که با من است.

 که من

 خدای را 

 نه در کهکشان

 بینمخویش میبل، در وجود 

 زنیبینی و دم نمیتو می

 و من

 ندیده گریانم.

 و قلم نیز 

 در سکوت گریان است.              

 .کشداینجا سکوت فریاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011 



 نگاهت دردسر ساز است

 

 نگاهت دردسر ساز است

 کند بیدارمی هوس را

 کند هوشیارو عشق آتشین را می

 که امیدی است بر وصلی.

 نگاهت عاشقی دارد                     

 و تشویقی است بر اقدام.                                   

 نگاهت دردسر ساز است و عاشق کش.                         

 نگاهت منتظر تا صید اندازد به نخجیری

 نگاهت دردسر ساز است و عاشق کش                          

 زنجیری وسِ، محبو من در این میان                         

 نگاهت روح اقدام است

 بر گفتن:و تشویقی ست                          

 که من عاشق.                                                  

 که من شیدا.                                                  

 که من سرگشته و رسوا.                                                  

 نگاهت واقعاً زیباست.

 بهشت آشنائیهاست
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 رؤیاست. دری بر پیکر

 ولیکن

 دردسر ساز و عاشق کش است.               
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 خدا اینجاست

 

 شر در غارهاب

 گردیدمبهوت می

 گشتبه دنبال خدا می

 میان شمس و گاهی هم قمر

 گشتبدنبال خدا می                                          

 ولی آدم، کمی عاقل شد و 

 ها در جنگبا نیزه

 گشتبدنبال خدا می                                          

 فرهنگ این انسان با  ولی امروز

 جویدخدا را در کنار سنگ می

 جویدخدا را در میان رنگ می

 خدا اینجاست

 خدا در بین یک بوسه است

 و در هنگام عشق و عاشقی 

 حتماً همان جاهاست.                                          

 ها، هرگز خدایی نیستها و جنگمیان نیزه

 های ماست.خدا در فکر و در اندیشه

 ن گردش نوترون.میا
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 ن.امیان برگ یک گلد

 میان خشم یک شیر است.

 میان آتش و آب است.

 خدا اینجاست

 های ماست.خدا در فکر و اندیشه
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 تصور کن

 

 تصور کن

 زمینی که در آن کشور نباشد.

 زمین باشد

 ولی کشور نباشد.                

 تصور کن

 زمانی که، در آن خنجر نباشد

 تو هم باشی

 ولی خنجر نباشد

 تصور کن 

 کلیسا رابی زمینِ

 تصور کن                         

 جهنم زیر پای ما نباشد

 میپذیرهم می بهشت نسیه را

 بشرطی که در آن حوا نباشد.

 برای زندگی در ان نباید به جنگ خانه همسایه رفتن.

 تصور کن که جنگی هم نباشد.

 

 

 

 

000 



 غم پیری

 

 های رفته استجوانی دغم پیری، غم در

 غم پیری 

 های رفته استجوانی دغم در              

 هایی کهغم دانستی

 دنبالش توانستن نباشد                             

 های گذشته استغم آن عاشقی

 هاستغم آن خاطرات روی رف

 های روی ذهن استفسیل عشق

 ارگی از روی پیری استغم بیچ

 غم فردای زود هنگام مردن

 دانی چه زود استغم رفتن، که می

 غم پیری

 های رفته استغم درد جوانی              
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 خفته است آرام بگذریم که مرگ

 

 ایم ما زنده

 که مرگ خفته است               

 آرام بگذریم

 آرام بگذریم که مرگ خفته است               

 مرگ چو بیدار شود

 ایمما مرده                              

 ایمتا زنده

 بگذار آرام  بگذریم                              

 صداو بی                                             

 که مرگ خفته است                                             

 آرام بگذریم 
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 زمین تنهای تنهاست

 

 گرددزمین تنهای تنها هست و می

 گردد بدور خودتنها هست و می یزمین تنها

 زمین تنها                             

 میان کهشکان تنهاست                             

 غردمیو چرخد می

 ولی تنهاست               

 بدور عشق خود خورشید

 گرددمی                                     

 ولی دور است از همسایگان خویش                                     

 داندنمی

 و ما هم             

 دانیمنمی                       

 چرا برگرد خود

 چرخان و ناالن است                      

 داندنمی

 دانیمو ما هم نمی

 که اصالً از خدای خود 

 خواهدچه می                                

 خدا هم

 همچنین تنهاست              
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 همه تنهای تنهایند

 زمینی با این همه هیبت

 چرخان استداند چرا گردان و نمی

 بدور کائنات و خویش و خورشیدش

 چرخدچرا هر روز می

 داندنمی

 دانیمو ما هم نمی

 زمینی تنها و بی مادر

 زمین تنهاست

 و من تنها

 و ما تنها

 و ما تنهای تنهائیم

 چرخیمکه برگردد زمین مجبور می

 زنیمو سازی می

 زنیم همگام با خورشیدو سازی می

 کسو بی که او هم سخت تنها مانده

 تنهائی ماو این 

 یک روز                

 یک ارکستر خواهد شد   

 زمین و ماه و خورشیدش

 

 گردد به یک دنیای دیگر باز می               

 001 



 و ما

 بینیمیکبار دیگر باز می             

 را زمین

 آسمان را           

 ر ا یک دگر                         

 یکدیگر را

 بینیمباز می                

 بارولی این

 ستنی خدا تنهای تنها

 و ما هم با خدا هستیم

 خدا تنهای تنها نیست                                

 با خدا هستیم هم و ما

 دگر این بار خدا

 تنهای تنها نیست                  
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