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:مختصری به قلم نويسنده  شرح    

 
    

 سال سن دارم و دختر و پسرم دوران تحصيالت دبيرستاني را طي مي 47. آريم شفائي هستم     
دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران استان هستم و حرفه اصلي ام روزنامه نگاري است و در . آنند

در استان " دنياي اقتصاد"و " آار و آارگر"حال حاضر خبرنگار و سرپرست روزنامه هاي 
و " صاحب"مدت دو سال سردبير و مدير اجرايي و ناشر روزنامه هاي . آذربايجان شرقي هستم

بوده ام و در همين زمان از جشنواره منطقه اي مطبوعات به عنوان نويسنده برگزيده " ارك"
.جوايزي دريافت آرده ام  

 نشريات سراسري ايران قلم زده ام و بيش از سال هاي سال در مطبوعات محلي آذربايجان و   
 هزار عنوان خبر و گزارش و يادداشت و مقاله به چاپ رسانده ام و چندين دوره نيز در 10

.جشنواره آشوري مطبوعات حضور يافته ام  
همچنين سال هاي بسيار زيادي به عنوان نويسنده و برنامه ساز در راديو تبريز و راديو تهران    

ز يك دوره آموزش نويسندگي دو ساله را در صدا و سيماي ايران  ام و در همين دوران نيآار آرده
دآتر تقي : تحت نظر استاداني سپري آرده ام آه براي اداي دين نام شان را ذآر مي آنم

پورنامداريان، استاد علي معلم، استاد خسرو حكيم رابط، دآتر رضا شعباني، استاد نجف دريان، 
فتحي، تهيه آننده بزرگ راديو استاد شرفي، شاعر بزرگ دآتر حميد سمندريان، زنده ياد مهدي 

.استاد علي بابا چاهي و بزرگواران ديگري آه متاسفانه نام شان را به خاطر ندارم  
 هزار عنوان مطلب براي راديو نوشته ام و در خيلي از 20گفتني است آه در همين دوران بيش از 

.خصوصا شعر و طنز قلم زده امزمينه هاي فرهنگي و هنري و ادبي و اجتماعي و م  
عالوه بر اين مدتي داستان نويسي آرده ام آه بسياري از آنها از راديو پخش شده و تعدادي نيز در 

سوابقي هم در زمينه عكاسي و سينما دارم و . روزنامه ها و نشريات سراسري به چاپ رسده اند
.در همين عرصه نيز جوايزي آسب آرده ام  

م پيري و پيرانه سري از راه رسيده و دارم بانگ دعوت قافله دار سفر ابدي را حاال هم آه موس   
پهن (!)  هشدار بزرگان را ناديده گرفته و بساط معرآه و معرآه گيري-به گوش جان مي شنوم 

آرده ام تا شايد شعر هايم نقاب از چهره ام بر دارند و در اين ميان دلي برايم بلرزد و چشمي به 
شود تا بلكه حرف به حرف آواز حبس شده در حنجره ام را از لرزش لب هايم صورتم خيره 

! الاقل براي وقتي آه من نيستم و آسي هم نيست آه بر سر خاآم مويه آند-بخواند  
 

 همين
  آريم شفائي  

2004-07-20  
 
 



 
 

                     من آيمين قاپي سين دويوم؟  
 
 

      نمي دانم چرا همه رودهاي جهان به قلب من مي ريزند 
!و همه پرنده هاي عالم در قفسه سينه من به پرواز در مي آيند  

  
 چشمان من آيا قدرت باريدن اين همه آب را خواهند داست؟

ين همه پرنده را از ميان لب ها فرياد آنند؟آرواره هاي خسته من خواهند توانست آواز ا  
  

 خدايا اينجا چه خبر است،
!هزاران آودك ترسيده در آنج دلم آز آرده اند  

 آخر مردمكان خون گرفته ديده گانم را چقدر به چرخش درآورم 
 تا نگراني آنها را باز تابم؟

  
 اينجا زيارتگاه آدام امامزاده است

دخيل بسته اند؟آه اين همه آشفته دل بر آن   
 اين پارچه هاي سبز، آبي، زرد، قرمز،

!اين دردهاي رنگارنگ  
  

 آن دست هاي مهرباني آه
 اين همه زخم را مرهم خواهد نهاد،

 آجاست؟
!دستان من آه حتي نتوانستند لرزش از لب هايم بگيرند  

  
 من به آجا پناه برم؟

 چرا هر رهگذري آه از آوچه ما مي گذرد 
  صدا در مي آورد؟در خانه مرا به

  
:آسي به من بگويد  

 من آيمين قاپي سين دويوم؟
 

 
؟باد مرا به آجا مي برد                      

 
 آاغذي مچاله در گوشه اي
 برگي افتاده از شاخه اي،
 باد مرا به آجا مي برد؟

 
 
 



من قصه هايم را به آه بگويم؟                      
 

 گوش هايم خسته اند
  از شب تا صبح- شباز صبح تا

 هزاران دهان ملتمس قصه خود را بر من مي خوانند
 وهزاران جان خسته بار خود را بر دوش من مي گذارند

  
 من قصه هايم را به آه بگويم

 من سنگيني روي شانه هايم را به آجا برم
  

 من ناغيل الرين هانسي قاري ننه سي نين ائوينه پناه آپاريم
  گوزونون ايشيقيندا قيزيشديريمسويوق ال لريمي آيمين

 
 
 

!از گريستن مي ترسم! از خنديدن مي ترسم                      
  

   
! از خنديدن مي ترسم  
!از گريستن مي ترسم  

 چشمي خندان و چشمي گريان،
 لرزش لب هايم چه مي خواهند از من؟

 دست هايم را آجا پنهان آنم،
 پاهاي سراسيمه ام را به آجا برم؟

 
 
 

!عاشق الل                      
 

 مي گويند از عشق سخن مگوي
 راز دل با لب ها در ميان مگذار، 

  آخر عاشق الل مگر آسي ديده است؟
 
 
 

!دهان باز آن                      
 

 گوش هايت را چرا مي گيري؟
  !دهانت راباز آن

  همهمه اي آه آالفه ات آرده است
  ! برخاستهصداي آشوبي نيست آه در دوردست ها

  مويهء بغض فروخورده اي است



  !آه در گلو خفه آرده اي
  پنجره هايي را آه بيهوده بسته اي، باز آن

  !بگذار فريادت گوش شب را آر آند
 
 
 

ويراني همين نزديكي هاست                      
  
  

 هزارآيينه در برابرت قد آشيده اند
 تا آابوس هايت را تكثير آنند

▪ 
  استخيابان ها تهي

 اما هزار شبح از برابر چشمانت رژه مي روند
▪ 

 طبال بر طبل مي آوبد
 و صداي دمادم آوبش ضربه ها تو را از خود تهي مي آند

▪ 
 ويراني همين نزديكي هاست،

 پاهايي آه به سختي تو را پيش مي برند
 يادگارهاي مهيب يك زلزله اند

▪ 
 لباس هايت را بيهوده مي تكاني 

  و ابرويت نشسته استغباري آه بر چشم
 از درون تو بر مي خيزد

▪ 
 وقتي بايد مرد تا زيست

!همان بهتر آه نميري تا نزيي  
 
 
 

آلزايمر                      
   

  بلندگوها  بيهوده نام مرا تكرار مي آنند،
  در اين ازدحام شب عيد

  چه آسي به ياد من خواهد بود؟
  چه فرقي مي آند من پيراهن آبي پوشيده باشم

  يا شلواري به رنگ قلوه سنگ هاي اين پارك گيج و خسته؟
  وقتي عشق آلزايمر گرفته است

  چه فايده آه از بلندگوها جار بزنند
  مردي آه گم شده

  مثل بچه ها رفتار مي آند و



  نام دختري را به زبان مي آورد آه سال ها پيش
  !در همين پارك گم شده است؟

 
 
 

د، چتري در بارانآالهي در با                     
 

 پنجره ها را باز مي آني
  آاله هاي شان را برده-و از رهگذراني آه باد
:با اضطراب مي پرسي  
 شما آه تو راه مي آمديد

 نديديد باد دختري را با خودش ببرد؟
▪ 

 وقتي هزار بار اين پرسش را
 از هزار رهگذر آشفتهء باد پرسيدي

 آن وقت نوبت من خواهد رسيد
ا را باز آنمآه پنجره ه  

  چترهاي شان را خيس نكرده-و از رهگذراني آه هيچ وقت باران
:با نگراني بپرسم  

 شما آه تو راه مي آمديد
 نديديد باران مردي را با خودش ببرد؟

▪ 
 باد ها دختران خدا را با خود به آسمان مي برند

 و باران هاي بهاري مردان خدا را از روي زمين مي شويند
▪ 

را از روي خاك شست و بردباراني آه م  
-اشك هايي بود آه از چشمان تو مي باريد  

 پس از آنكه من تنها و غريب مردم
!بر روي خاآي آه هنوز گرماي نگاه تو را داشت  

  
 
 

  
  ! بميرم، چيزي بگو پيش از آنكه من                    

  
 

 من با نگاه روشن خويش
  -راهي خواهم گشود براي فردا هاي تو

يان تاريكي هايي آه تو را احاطه آرده انداز م  
 و چنان آرزومندانه دعايت خواهم آرد

 آه مطمئن باشي خون زندگي 
-همواره در رگ هايت جريان خواهد يافت  



 اما من آه
 زماني طوالني عاشقت بوده ام،

 چنان درسپيدي گذر زمان گم خواهم شد
-آه تو حتي در ميان دفتر خاطرات آهنه ات هم  

!ز من نيابينشاني ا  
  

 من خواهم رفت
 و تو شادمانه بال و پر خواهي گشود

 و همچنان از سرسره زندگي پايين خواهي لغزيد
-و فراموشت خواهد شد  

!آه چه معصومانه دوستت داشتم  
 بعد در ميان آن همه ازدحام و هياهو،

 گردش دوار چرخ فلك تو را به اوج آسمان خواهد برد
-و تو از آن باال  

  نظاره خواهي آردمردي را
!آه به دنبال رويا هاي گم شده خود مي گردد  

 
 من خواهم پذيرفت،

 من خاموشي سرد آوچه ها را باور خواهم آرد
 و با آيينه اي آه دم به دم

-سپيدي موهايم را به من يادآور مي شود  
 دوست خواهم شد

 و عصاي پيري ام را آه در پاي پله ها انتظار مرا مي آشد،
  به مشت خواهم فشردمهربانانه

 و با چنان هراسي از پله ها باال خواهم رفت
!آه انگار هر لحظه ممكن است به پايين سقوط آنم  

  
-اما مي دانم  

!سقوطي در آار نيست  
 هيچ آس مرگ انسان را به حساب شكست او ننوشته است

 و هيچ نكير و منكري در آن صندوقخانه سرد و تاريك و تنگ،
!نا به هنگام مردنش مواخذه نخواهد آردآدمي را به خاطر   

  
 اما من دلم نمي خواهد دو تا مزار داشته باشم،

 يكي در گورستان شهر
!و يكي در دل زنگار گرفته تو  

  
  پيش از آنكه من بميرم،

!چيزي بگو  
 
 
 
 



 
!ما با خود رفتگانيم                      

 
 ما با خود رفتگانيم

ستوآنچه از ما بر جاي مانده ا  
 پيكري است تهي،

 با حفره هايي در صورت
 آه مي گويند روزگاري درآنها درخشش عجيبي بود

 ازچشم هايي آه از حادثه عشق تر بودند
!و خدا را در چند قدمي خويش مي ديدند  

 
 
 

  گوش آن، صداي گريستن باد است آه تو را به سوي خود فرا مي خواند
 

 بي گاهان
ي آسمان بي رنگ-آنجا آه مانده اي آه  

 از غروبي پيش رس حكايت دارد
 يا طلوعي به تاخير افتاده،

 در آنسوي آوه ها
 چگونه آواز خواهي خواند

 وقتي همهء شعرهايي راآه برايت خوانده ام
 فراموش آرده اي؟

 و نمي داني سياهي يي آه در چشم انداز مضطرب نگاهت گم مي شود
!اخته ايجنازه اي است آه تابوتش را با دست هاي خودت س  

  
 به همهمه هاي باد دقت آن

 آه در مسير عبوراز شهري گم شده
 هزار پچپچه و نجواي پنهان را با خود آورده

!آه خبر از گريه تلخ مردي درخلوت شب مي دهد  
 
 
 

   دلشوره هاي باد                    
  

 آوار سكوت
.در گلوي فرياد بغض آرده است  

 هياهوي ديروز 
زدر پچپچهء امرو  

.سنگيني حادثه را نجوا مي آند  
 دستي از پشت خاطره بيرون مي آيد

 بر وهم خالي خاك مي رويد



 و آنگاه 
 از سرانگشت خيال دشت
.خون سبز جاري مي شود  

 پچپچه گل مي آند
 زمزمهء آواز در نجواي شوق به رقص در مي آيد

 و آنگاه
 آن سرود پير 

.از پشت شعله سر بر مي آشد  
ستر مي خواندآسي از ميان خاآ  

 و آسي در پهنه دشت 
 به خاك مي نشيند

 و تهيدست آفتاب شب
.در هياهوي فردا طلوع مي آند  

  
 
 

  
  ستاره اي بر پيشاني ماه                   

   
  تو سوي چشمانت را از آدامين ستاره به وام مي گيري

  آه اين چنين بر پيشاني ماه مي درخشي؟
 
 
 
 

اعر جنازه اي بيش نيستوقتي ش                     
 

 وقتي من شعر گفتن بلد نيستم
 زماني آه تو شعر خواندن نمي تواني

 شاعر جنازه اي بيش نيست
  
 
 

!من از زبان تو سخن خواهم گفت                     
 

 دلواپس مباش
 حرف به حرف آوازت را از لرزش لب هايت مي خوانم،

 نمي خواهد صدايت را بلند آني
:ق ات را بشنوندآه فرياد عش  

 صداي ازدحام خيابان ها اجازه نخواهند داد
!تو سرود مهرباني ات را به گوش ديگران برساني  

 همين آه من بفهمم آافي است، 



!شعر من همواره از زبان تو سخن خواهد گفت  
 
 
 

!گريه هاي تو آبم مي آنند                     
 

 به خدا آب مي شود
 همه شفافيت سيماي غرور

قتي تو خاك مي شوي بر آستان عشقو  
 و پرواز مي دهي

 بال بال عاطفه ها را
 در قطره قطره اشك هايت

 
 
 

آابوس هاي بهاري                     
 

 بال هاي تو سوخت
 ساق هاي من واريس گرفت،

!روياهاي بهاري مان آابوسي بيش نبود  
 
 

 
 

  باي ذنب قتلت                   
 

از آدامين حنجره بر مي خيزد؟اين بانگ ان الحق   
  

 ققنوس آدامين خلواره آتش و دود
                 مرگ را به سخره گرفته است

 آه سردار من چهره و گيسوي
            چنين به خون خويش مي آرايد؟

  
 گلگونه مردن رسم سرخ جامگان است،

 سپيد جامه من چقدر خون از جگر بايد بر آرد
!                 آه غسل شهادتش بر آيد؟                   

 
 
 

                  
 



!مرا از صليبم پايين بكشيد                      
 

 آتاب ها دروغ نوشته اند
 وقتي لب هايت براي يك چكه عشق چاك خورده اند  

 مسيح هم اگر باشي
!وسوسه عاشق شدن رهايت نخواهد آرد  

 
 
 

ي ها و گوش ماهي هاشاه ماه                     
 

 همهمه باد دور شده است
 و گوش ماهي هايم
 بي هيچ دلهره اي

!نام تو را آواز مي دهند  
 آيا شاه ماهي ها اجازه خواهند داد

 تو يك بار ديگر
 سر از آب در آوري و

 با افسون نگاهت 
 در اعماق آب ها غرقم آني؟

 
 
 

   عرهاي من هستندوقتي چشم هاي تو قشنگ تر از ش                   
 

 چه فايده من اگر
 زيباترين شعرهاي عالم را بسرايم
 و تو با حجب و حيايي دخترانه

-!خيلي قشنگند: فقط بگويي  
 وقتي آه چشم هاي تو

 قشنگ تر از شعرهاي من هستند و 
 من هيچ وقت نتوانسته ام

:چشم در چشم تو بدوزم و بگويم  
-!خيلي قشنگند  

 
 
 

        شيانه اي براي توآ                   
 

 رنجشي آه در صدايت به ارتعاش در آمده بود
 آواي پرنده خسته اي بود آه شاخه اي براي نشستن نمي يافت

  



 برف روپوشي آشيده بود بر باغ
 و هيچ دانه اي به هيچ منقاري نمي رسيد 

  
  به خود لرزيدم-من ميان تب و درد

 تا برف از سر و روي بتكانم
 
 
 

           گرماي آفتاب را از من نگير                   
  

 چشمانت را آه باز مي آني
 در دهليزهاي خنك خواب مي لغزم و پيش مي روم،

 اما پلك آه بر هم مي گذاري
!سرماي آريه زمستاني از خواب مي پراندم  

 هيچ وقت نگاه از من مگير
!آه از تاريكي سايه ها عجيب بيزارم  

 
 
 

نطع خونين                     
  

 دست چپ ات را بيهوده بر آن نطع خونين نهاده اي
  و نه دست راست،-تقدير تو را نه دست چپ 

.تقدير تو را دلت رقم زده است  
!ساطورت را بر سينه ات فرود آور  

 
 
 

!در مسلخ عشق چه عاشقانه آواز مي خواني عاشق                     
 

يمگر آمر به قتل خورشيد بسته ا  
 آه چنين تابنده وتابان به درخشش در آمده اي

!از پس آن مردمك هاي سياه همچون شب پر ستاره  
  

 هرم آتش آدام قبيله از درونت سر بر مي آشد
 آه ديدگانت را چنين شعله ور آرده اي 

!وقتي آه ازعشق سخن مي گويي  
  

 آيينه آدام جادوگر رازها و رمزها بر چشمانت پرتو مي افكند
  آه آوازخوانان گرد سر من به رقص در مي آيي آنگاه

!تا تيغ جالدت عاشقانه فرود آيد بر گردنم  



 
 
 

عاشق ترين مغروق جهان                     
  

 من با تو از انگشت هايي سخن گفتم
 آه قطره قطره اشك از گونه هاي خيس پاك مي آنند،

 اما تو آه عاشق غواصي بودي
 مرا جا گذاشتي

-شكم دريايي شود توفنده و طوفانيتا سيالب ا  
 و آن وقت تو

 چنان قهرمانانه شيرجه بزني در اعماق تاريك
 آه روزنامه ها از انتظار به خود بلرزند

:و با هيجان تيتر بزنند  
!جنازه عاشق ترين مغروق جهان را از آب گرفتند  

 
 
 

آقاي دآتر، ما خوب مي شويم؟                     
 

 چرا ماتت برده
ابان ها پر از آدم هايي است آه به ديد و بازديد مي روندخي  

 رخت هاي عيد مان آجاست
 ما هم مي توانيم نونوار آنيم و راه بيفتيم

 مثل همه
 تو لب هايت را رژ  مي مالي

 و من گره آراواتم را سفت مي آنم
 آن وقت تو مثل هنرپيشه ها آرنجت را پيش مي آوري

  روي همه رهگذران لبخند بزنمتا من دست در بازويت آنم و به
 اين مهم نيست آه آدم واقعا خوشبخت باشد

 خوشبخت آنهايي هستند آه 
 اداي آدم هاي خوشبخت را در مي آورند

 ومن و تو
 مي توانيم در اين روزهاي پر ازدحام نوروزي 

 اداي آدم هاي خوشبخت را درآوريم
م بخندي-و به ريش بدبخت هايي آه خوشبختي يادشان رفته  

 
 

 
 
 



                 نيست آيينه اي، تا بر افروزد شعله اي                   
 

 پاس می دهد روزان
                     و شبان

 بر سوخته کشتزارم
 مترسکی که نيست او را

                               پروا
 از باد

 يا باران
.    يا پاشيده ماه تابان  

 
  خاکآواز که بر می دارد

 حنجره عطش شکاف می خورد
.                    در آستان يک روز پاک  

 آواز
   لرزش 
!       شوق  

 
 می آيد

 که ستاره کند دامانش
 می آيد

.که مهتاب کند هر شب آسمانش  
 اما نيست آيينه ای

 که بر افروزدشعله ای
.                  در نگاهش  

 
 
 

ب مي گريزدآه از نهاد ش                     
 

 روييده است شاخسار اميد
 بر گذرگاه انديشه

 رويا روی وزش هزار شعله باد
 که می کند از جای

 هر افتاده
     تک مانده

.        ريشه درد را  
 

  و آه از نهاد شب می گريزد
 چنان گريز نگاه

        از تالقی حادثه ای
.که عشق نام گرفته است  



 
 و کودک
 مانده است
به صبح آردکه چگونه   

.                  شب تيره را  
  

 و دردا درد هزار فرياد
 در آبشخور گونه های عطش

 می سرايد سرودی
 که نمی خوانی اش هيچ گاه

.بر لبان معصوم عشق  
 
 
 

!من گرمی شور عطشم                     
 

 من می آيم
 از ميان پلک های بسته

 و می گذرم از ميان نيزار مژه ها
 

  خواب می شومو وقتی
                     بر گونه هايت 

 رويای های کودکيت
             صف می کشند

 برای شنيدن نجوايی که                      
         از دوستت دارمت ها می گويد با تو

   
 و گل می دهد

 غنچه های پژمرده لب هايت
 با زالل آبی که

برايت        من از کوثر جان آورده ام   
 

 بگذار بر چشمانت بدرخشم
 همچون شبنم هايی که صبحگاهان

               بر گلبرگ های باغ می درخشند
 و بگذار رها شوم

 بر انحنای ظريف گلگونه هايت
 و همچون بوسه ای آرام

          چنان بر لب هايت بنشينم
!که هيچگاه ندانی چقدر گرفتار گرمی شور عطشم  

 
 کيست که نگريد مرا

        در دوری آغوش يک يار



 و کيست نخندد مرا
        در شتاب آغوش يک ديدار

 
 ديوانه ام

 بپذير بر طعم لبانت مرا
 
 

آسمان پس از باران، آسمان پس از ياران                     
 

 خواب
 يا بيدار خواب،

 نمی دانم
.شايد به ديدار آب  

 ساده
 چون کودکی خيال،

. گام هايی به نرمی احساسو با  
  

 آسمان
 سرخ و سفيد و آبی،

 چتر گشوده بود بر فراز سرش
 و انگار به آوازی جاودانه فرا می خواند او را

.رنگين کمان هزار رنگ و هزار ريحان  
 

 آسمان 
 پس از باران

!چه رنگی دارد خدايا  
 

 می دانم
 به آبشخور عاطفه می رفت،

 چونان يک اسب
ر يالشو طراوت مهتاب ب  

.              می درخشيد شايد  
 پاک

 چونان کودکی خاک،
.و به نرمی احساس قد کشيدن درخت تاک  

 
 خيس بود مژه گل

 و شبنم
.در اشک او دانه بلور می شد انگار  

 و رنگ می خورد
 سايه روشن سبز گياه،

 و ستاره
 در سربی رنگ سحر



 نه يک خيال،
 ديگر فسانه بود انگار
. تب پر تاب آفتابو خاک می سوخت در  

 
 گناه خاک

 يا که گناه تاک،
 نمی دانم

 انگار باال می رفت شيره خاک
.از ساق های نحيف و چروکيده درخت تاک  

 و انگور
.آفتاب را بهانه می کرد  

 و می دانم
 يک روز ديگر دستی

.خوشه های انگور را در صندوق ها دسته می کرد  
 

 و او می رفت
 تشنه

غ،چونان کودکی احساس بلو  
 آهنگ بازگشت اما

 می دانم
.ديگر سوت نمی شد بر لبانش  

 آب
 يا سراب،
 نمی دانم

 شايد پلک آرزو بود
.که می سوخت در نگاهش  

 
 می آمد

 يا نمی آمد،
 نمی دانم

.صدای شيهه اسبی از دور می آمد  
 

 تاکستان
 مانده بر خاک،

 شايد بيدار
 يا شايد تشنه ديدار
 اما در خواب خود
.اراو آب می شد انگ  

 
 آسمان

 پس از ياران
!چه رنجی دارد خدايا  

 



 
 

گرفت آتش به هيمه جان                     
 

 گفت با من
      ساز کن آواز خود را

 گفت با تو
     ناز کن آغاز بت را

 و گرفت آتش
         به هيمه جان

 و رقصيد آتش
.        در هنگامه باد  

 
-وقتی-  

      در آمديم به باغ
      تا بر چينيم گل نياز        

 غوغا می کرد ساز آواز
.            در شادابی جنگل ياد  

 
 خاطره ها رنگ می خورد

 و من آن روز به نماز می ايستاد عشق را
.و توی آن روز به نياز می ايستاد بوسه شوق را  

 
 گفتمش با گيسو

         درازم کن چون سايه
ن برگ ها                 در پرهيب رقص لرزا  
.تا آرمش در بر آهوی گريز پا را  

 
 
 

  !چيزي است آه در من مي خواند                   
                       

 
!آه  

 چيزي است آه در من
                         مي خواند

 چيزي است آه در من
                      غوغا مي آند

 و شط آرام غم
          چهره بهت را

.             شست و شو مي دهد   
 



 بگذار اين پچپچه
          تا سر انگشت صبح تداوم يابد

 و نخ آواز چلچله
.         برگ ها را با بهار پيوند زند  

 
 
 

روياي باغ                     
 

 به پسرم سپرده ام
          وقتي گلي مي خندد  

                              ساآت شود
 
جره ها را باز آندپن  

              و اجازه دهد
                       روياي باغ

!                           همه اتاق را پر آند  
 
 
 

  !ارتعاش دست هاي نوازش                   
 

 سحر
.  چاك مي آرد پيراهن  

 
 بر مي آمد با آفتاب

        از گريز گاه تاريكي
.بلند وار آوه ها              آن   

 
 و شوق پرواز

       دست هاي نوازش را  
                 چون بال سپيد پرنده ها

 به ارتعاش در مي آورد
!           در آن مه لطيف ابرها  

 
 
 

!آه اي چشم هاي حسرت بار                     
 

/مردان پير/ دختران جوان   
 دره هاي عظيمي آه

ين آن باغ هاي بلورينب/ فاصله انداخته اند   



/آه چشم در چشم ميوه هايي دوخته ام / و من   
تر شده اند/ آه از شبنم هاي صبحگاهي   

/بر سرشاخه هايي آه   
 دستان من

آه/ آوتاه تر از آنند   
!حتي آنها را در خيال به چنگ آرند  

 
تا آي/ آه اي چشم هاي حسرت بار  - 

كران؟به آن آرانه هاي بي/ خيره خواهيد ماند  /   
همواره از روياها/ آه شما را مي برند به خواب هايي آه   

/دور ماندند و   
/       جز بالشي خيس   

               هيچ نشانه اي بر بالين تان
!                                 به جاي نگذاشتند  

 
 
 

!شاعري آه نتوان عاشقش شد                     
 

دشاعري آه نتوان عاشقش ش  
       براي چه مي خواهد شعر هايش را  

                          و آهنگ و سرود آواز هايش را؟
  

 شعري آه نتواند حتي
          الي پنجره اي را به سر انگشتان سحر تو بگشايد

 و آوازي آه نتواند حتي تو را
-         به دزدانه نگريستن زلف هاي پريشان من فرا بخواند  

 
را براي چه مي خواهد؟ باران را براي چه؟باد   

 
!بگذار آسمان همچنان تيره و تار بماند-  
 
 
 

لرزش اندوه بار آب ها                     
 

 پلك ها را بر هم فشار مي دهم
 و قطرات آب

       در لرزش اندوه بار خويش
                     امواج دريا را به خاطر مي آورند

 
 



 
موها تو چرا پريشون آردي؟                     

 
 اگه نمي خواستي عاشقم بشي
 مو ها تو چرا پريشون آردي؟

 
 
 

  !به ليال بگوييد من نخواهم مرد                   
 

 شاعران چه مي خواهند از جان عاشقان؟
 

 آتش آدام آينه در دل هاي سياه شان
 شعله مي آشد 

       آه چنين مشتاقانه
  خيس معشوقه هاي جهان دوخته اند؟چشم در ديدگان

 
  آب چشم عاشقان -

                  بس تان نبود
!آه چشم طمع به قطره هاي اشك ليالي بينوايم دوخته ايد  

 
 خبر از مرگ مجنون 

                      آورده ايد
                           آه ليالي مرا بگريانيد؟

 
!م مرد به ليال بگوييد من نخواه-  
 
 
 

آبوتري ترسيده بر سينه ديوار                     
 

/عقاب آسمان ها را / شايد پرواز دهد حتي / پرتاب يك گلوله   
/مي ماني و / همچون آبوتري ترسيده / اما تو   

/بر سينه ديوار   
/ به تپش در مي آوري   

  /همه ابر هاي آبستن آسمان ها را 
 
 



 
 
 

   فت چشم درشتيك ج                   
  

 يك جفت چشم درشت
.توي باغ انگار خيس اشك بود  

 
!گفتم، خدايا  

.و رفتم توي اتاق  
 مي خواستم شرم را قطره قطره آب آنم،

 بروم پشت شيشه هاي فراموشي
.و غصه ها را خواب آنم  

 
!آسي گفت، هي  

 و شدم يك جفت چشم درشت
.و توي باغ انگار دنبال جاي پايي گشتم  

 
اخه آنده شد،برگي از ش  

.افتاد روي شانه ام  
 دست آه بردم

.انگشتانم سرخ بود  
 

!گفتم، خدايا  
.و رفتم توي ايوان  

 
 مي خواستم ترس را

                  قطره قطره
.                          آب آنم  

 
 
 

پرنده عاشق                     
  

 آوچه
    در خالء گريز از درد

    مي سوخت                    
 آه پرنده نشست،

.بر خيسي برفاب نيمروز  
  

 و تو از جا جستي،
-يا آه پريدي؟-                



 به خيال آنكه
         زخمي است

.                بال و پرش  
  

 و آغوش آه باز آردي
                با گرماي دستت   

. هنوز مي لرزيد او  
-از سرما؟-              

  
ه شادمانه به خانه رفتيو تو چ  

 و چه شادمانه بوسه زدي
!        بر گونه هاي خيس مادر  

-از شوق پرنده؟-                          
  
 

 
بر گذرگاه گزمه ها و شحنه ها                     

 
-گره از زبانت بگشاي و  

   شرابي سرآش، -فريادي در آش
!گريبان چاك:   آنگاه-زلف پريشان آن و  

!  فرود آي پاك-به گذرگاه گزمه ها و شحنه هاو   
   حتي به رسوايي،-اگر در مسلخ عشق سنگبارانت آنند

!به از آنكه بغض در گلو ماني و سخن گفتن نتواني  
 
 
 

!جهاني آه سراسر سياهي است                     
 

 چه مي خواهيد از جان من؟
 طناب انداخته ايد آه با من چه آنيد، 

درون سياهي ها بيرون بكشيد؟آه مرا از   
 در جهاني آه سراسر سياهي است

!از سياهي دستان من به وحشت افتاده ايد؟  
 مگراين سياهي را من با خود به جهان آورده ام

 آه بر عليه ام چنين ظالمانه مي شوريد؟
 نگاهي به سرتا پاي تان بياندازيد،
 اين سياهي سر و روي شماست
!يده استآه بر دست و بازوي من مال  

  
 



  
  خنياگر آواز عشق                   

 
 بيهوده پرسه مي زني

 جست و جو هايت تو را به جايي نخواهد رساند 
 هيچ فلشي راهت را به تو نشان نخواهد داد

 و تو همه آوچه ها و خيابان ها را زير پا خواهي گذاشت
 بي آنكه نشاني از خنياگري بيابي 

!از عشق خوانده بودآه سال ها پيش براي تو آو  
  
 

  
 گردباد                   

  
-فقط آنهايي آه باد آاشتند  

!طوفان درو آردند  
 من آه برايت هزار سينه آواز خوانده بودم

 از پرواز پرستو هاي عاشق،
-براي چه گرفتار گردبادي ام آه  

 مرا در خود مي پيچاند و مي غلتاند و مي گرياند؟
 
 
 

آوازي براي آيينه ها                     
  

 الل چرا نشسته اي؟
 دهان باز آن

 بگذار آواز خوان عاشقي آه
-درون سينه ات بال بال مي زند  

!صدايش را رها آند  
 در اين بهت خاموش

 تو از چه مي ترسي طفلكم؟
-از خشكي و برهنگي پوسته تلخي آه  

!جان شوريده مرا به بند آشيده  
 من آه آن نيستم
ستي،تو هم آه اين ني  

-تو پر هياهوترين گنجشك باغ ها  
 و من نهال ترسيده اي

!آه وحشت  زمستان به يكباره پيرش آرده است  
  

 پرنده زيبايم
 خاموش چرا مانده اي؟ 



!دهان باز آن و عاشقانه بخوان  
 
 
 

!اشك ها تو پاك آن دختر                     
  

 اشك ها تو پاك آن دختر،
 اين جاده هاي خالي

!فري رو  به شهر تو نخواهند آوردهيچ مسا  
 

 اشك ها تو پاك آن،
 آدم آه با چشم هاي گريان

!راه نمي افته به سوي افق هاي دور  
 

-بند ساك دستي ات رو بنداز روي شونه ات و  
! راه بيفت دختر  

 اگه همه سفر مي آنند آه چيزي به دست بيارند
!تو سفر مي آني آه چيزي رو از دست بدي  

  
!اتو بذار و راه بيفتدختر، غم ه  

  
 
 

!مضرابي بر گلوي بغض                     
 

 تلنگري بر پوسته وهم آلود شب
 و ضربه اي نا به هنگام

                    بر پوست آشيده دف
 

  مضرابي سنگين-آنگاه 
                    بر سيم بر افروخته تار

 
 تا آشوبي به پا شود

اي آه        در گلوي بغض آرده   
               به قدر هزار آسمان بهاري   

!                      فرياد در سينه انباشته است  
 
 
 
 
 
 



!سيالبي آه مرا به رودخانه برد                     
 

 باران همهء شب يك ريز مي باريد
 و من هرچه پلك زدم

        نتوانستم جلوي اشكم را بگيرم
 

 و آن وقت
كستبغض آه ش  

-سيالب مرا به رودخانه اي برد  
 

 آه تو قالب به دست
:                       در آنار آن  

 
!به انتظار نشسته بودي  

    
 

  
  !اشك هايت را نگهدار براي صبحانه مان                   

 
 نمي خواهم برايم اشك بريزي

 اشك هايت را براي صبحانه مان نگهدار
ونيمرو با قطره هاي اشك ت  

!                    عجيب مي چسبد  
 

 امشب بيا بزنيم زير خنده
-        و به مضحكه اي بخنديم  

                       آه روزهاي مان را
   

!تاريك تر از شب هاي مان رقم زده است  
 
 
 

!سايباني براي روشنفكران خسته آافه هاي تاريك و دودآلود                  
 

نار پياده رو ها بچينيمصندلي ها را آ  
 و سايباني از رنگ هاي شاد زندگي را

                                 بر باالي سر بر افرازيم     
 تا روشنفكران خسته آافه هاي

                                 تاريك و دودآلود 
 دمي آنار حوض خاطره ها بنشينند
!و به روي رهگذران لبخند بزنند  

  



 
 

مادرم بافتني مي بافد هنوز                     
 

 مادرم رفته است
 نمي دانم 

 توي حياط است شايد
 

 شايد هم
 در روياي آودآي هايم

 تند تند بافتني مي بافد هنوز
 

 شايد هم امشب
 با دست هاي گرم جواني اش

 برايم بادبادك هوا آرده
 

 هم پاي پنجره نشسته
 زلف هاي پريشانم را شانه آرده

 هم بوسه بر لپ هايم نشانده
 

 چه مي دانم
 شايد وقتي قطره هاي باران را

 توي دلش انبار مي آرده
 

 به فكر تشنگي هامان بوده
 آه خستگي ها را روز به روز

 بر خود آوار مي آرده
 

 من نبودم آن شب
 با عروس خود

 شايد قصه مي گفت
 

 يا مثل اون وقت ها
 نگران حال ما بود و

 غصه مي خورد
 
مي دانمن  

 اما گيسوي آرزو
 خيس شبنم بود آن شب

 
 وقتي فهميدم
 دلم سوخت

 خواهرم گريه آرد



 
 آفتاب آه در آمد

 صداي شيون پدر بريد
 اشك خواهرم خشكيد

 
 مادر رفت پشت سايه ها

 و من از پنجره آه نگاه آردم
 توي حياط بود هنوز

 
 
 

رويش جوانه ها                     
 

 سادگي با سيماي شب
ه آبشخور عاطفه مي رفتب  

 چونان يك اسب،
.و طراوت مهتاب بر يالش مي درخشيد  

 
 خيس بود پلك باغ

 و شبنم در اشك او بلور مي شد
 

 و رنگ مي خورد سايه روشن گياه
.در عطر دلپذير رويش جوانه ها  

 
 
 

آنجا روستاي من است                     
 

 در آنجا
 در پشت چپر هاي اندوه بار عشق

ايي استروست  
.آه مردمانش را من خوب مي شناسم  

 
 در آنجا

 شعر من خوشبخت است
 و انسان در آيينه عشق
.سيماي ساده اي دارد  

  
 در آنجا

 وقتي باران مي بارد،
 خاك مي خندد

 پنجره شكوفه مي آند



. و نسيم در ارتعاش شوق به رقص در مي آيد  
  

 آسي از سرما
 به خود نمي لرزد

يش وآسي از تنهايي خو  
.به تنگ نمي آيد  

 
 آنجا اندوه آويزه چشم هاست
.و هيچ آس بيهوده نمي خندد  

 
 آنجا روستاي من است

.و شعر من آنجا احساس آزادي مي آند  
 

 در آنجا دستان تاول زده دهقان
 آيينه عشق است

 و زمين در رنج مادران
.به سجده مي نشيند  

  
 در آنجا

 دروغ سكه قلبي است
 آه خريدار ندارد

ردم باور خود را تنفس مي آنندو م  
.و به يقين خويش نماز مي برند  

  
 در آنجا گل آوآب رنگ زيبايي دارد

 گندم بر سفره ها مي رويد
. و دانه در تنهايي خويش سبز مي شود  

  
 اگر رهگذري راه گم آند

 هزار فانوس
 بر درگاه هزار خانه آويخته مي شود

 و هزار دختر آوزه به دوش
نوراز هزار چشمه   

. براي او آب حيات مي آورند  
 
 
 

شعر هاي مادرم                     
 

 واژه هاي شعرم را
 چيده بودم توي آفتاب
 گاهي آه باد مي آمد
 زلف شعرم مي آشفت



 
 آن قدر مي خنديدم

 آه گوله هاي اشك را
 توي تاقچه مي چيدم

 
 حتي مي رفتم تا لب باغچه
 شعرامو تو آرت مي آاشتم

 
ي شدوقتي بهار م  

 شعرم شكوفه مي آرد
 هر صبح غنچه مي داد

 
 مادرم با عطر بهار نارنج

 چاي دم مي آرد
 حتي گاهي مي رفت پشت بام

 آشيانه مي ساخت
 

 زمستان آه مي آمد
 هزار پرنده را رازيانه مي داد

  
 

قصه ها و غصه ها                     
 

 يك شب
 آه خوابم مي آمد

 پشت حوصله نور خوابيدم
 

مدآسي آ  
 در خواب بيدارم آرد
  آرامم آرد-خسته بودم، خنديد

 
 گفتم قصه بگويم

 آواز شد
 گفتم غصه بگويم

 بيمار شد
 

 وقتي بر گشتم
 مادرم رفته بود

 خواهرم بيدار بود
 
 

 پايان 


