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 پایکوب و سرفراز در قفای خون ورـروان شـدند رهــدسته دسته آم

 زار خونـاز فراز کهـکشـان بر م رد اشک افتخاـچکره میـره قطـقط

 ای زخم!ـهوانهـای ج

 م!ـهای خشانهـای نش

 ان!ـاوکـای چک

 ت؟ـاسـکج اورانـخ

 ؟اورانـخت ـاسـکج

 ت؟ـاسـکج اورانـخ

 ٭٭٭

 زنـد بر جبین بـرگباد بوســه می به شاخسار د گلـدمشاخه شاخه می

 کند بر جمال مرگغنچـه خنده می شـمیـم گل چـکد ازعطـر تازه مـی



 

 ونـدای خـدود در صان تازه میـج

 زند در فضـای خونعشـق نعـره می

 گـچنبر مـزار عاشـقـان با نـوای  هـای یادرسـند اللـهتازه تازه می

 ونـدای خـدود در صان تازه میـج

 زند در فضـای خونعشـق نعـره می

 رخ!ـای سـههـنتـراای 

 بز!ـای سـهوانهـای ج

 تارگان!ــای س

 است؟ـکج اورانـخ

 ؟اورانـخاست ـکج

 است؟ـکج اورانـخ

 ٭٭٭

 آه ،دمــدلبن ،آه

 گاهـن پـایت ـچه تاریک اس

 مدپیدهـیاهست این سـچه س

 قـت عشـگ است وقـو چه تن



 

 وش، آهــوازش آغـآه، ای ن

 له ـلهـوق و هـشور ـحضآه ای 

 .وندـی پیهـد یگانـد بنـدر بن

 وقت عشق بودچه تنگ 

 بزرگ تِـب وحشـدر ش

 اه بود ـوتـه کـو چ

   گاهلـتا قت  گاههـجلـاز ح

 .ونـروسی خــگاه عـدر پ

 دم، آهــآه، دلبن

 !کوتاهه ـچ – لهـفاصوتاه بود ـکه ـچ

 !شـگفتـا -وز ـهن - اـگفتـشو 

 شهرآشوبدان ـاهـش

 کننـد.شِــکوِه می هالهـفاص دـبُعز ا

 ٭٭٭

 وانـارغ اکـخآه ای 

 درد رانـمسـآه ای ه



 

 داغران ـمسـه یآه ا

 قـت وقت عشـگ اسـه تنـچ

 دارـدی رصتـفت ـوتاهسـه کـچ

 ال بودن و نابودنـدر مج

 کوسـمارش معـشر ـعصدر 

 یر.ــمشــی شزارهــدر ه

 تـک اسـه تاریـو چ

 خـاریـت رّرـکـمی هـصفح

 .یـراموشـفو  وفـکس مـموسدر 

 پایانب بیـاین ش تـه تاریک اسـچ

 یار انمـچشروغ ـفتصّور  با - ـدوارامیّتو  و

 افکنیمیمغاک بر این نوری 

 د.ـبینیـم را نمـم، چشـچش هنوزامّـا 

 بارداِ ی دهــل دریـار دُهُـتبی ا

 !"ادـب )ت( وشیاوـون ســی خهـرمی از مظلمــش"

 ٭٭٭



 

 !داغادران ـم آه ای

 !ودـو کـب ردـسای ـهدامـان راوتـطآه ای 

 ر!ـدلیبلنـد و وان ـآه ای گیس

 !انـجبیو ده ـآرمی کِـکوچ گانـفرشتی آه ا

 ؟وروزـدام نـ، کدام روزـ، کهـطلیعدام ـک

 ؟ویلـول و تحـدام تحّـک

 ار؟ـدام بهـک

 ؟"ردینـرش زمّـف"دام ـک

 گین؟ـی رنفرهــدام سـک

 ؟ارـوس و کنـدام بـک

 ار؟ـدام بهـک –ار ـدام بهـک

 ر اوـرین بـنف

 را "تانـارسـرش بهـف"ه ـک

 رد.ـاره کـزار پـزاران هـه

 ٭٭٭

 !، ای راه بَـراــنمـهر بـان، ای راه ای



 

 وار؟ـب راهـاس تـاسـکج

 ار؟ـوارکـو س وارـس تـکیس

 ارزار؟ـکرفیـق و  شـرخ استـکج

 ر اوـت بـرحم

 ان راـی ایمـب پاککه آ

 تـرگ ریخـممردد ای ـهجهـر پنـب

 رخـام گل سـت قیـالگشـدر س تا

 اـم رکـمتبّاد ـبا ی

 دـفتنـکـار شـای خـهوتهـگلب

 ار.ـمن بدکـدشم ـدر چش

 اردوش!ـیخ مـی شا

 .وشـرامـرا فـ، تارـاد مـی

 ٭٭٭

 دـدنـکنـفال ـیاهچـسه ـب راـت

 یـوشـرامـفر ـعقه ـرا بـم

 ا راـامی مـتم اورانـخت ـاک پُشـخو در 



 

 و نـانـوشـته ام ـن یـب

 .دـردنـک اـره لیبـر صـب

 تادـزرگ ایسـاعت بـس ،گاهـآن

 تادـکان ایسـکان و المـم

 تادـان ایسـقـاشـام عـب تمـلـق

 رهواـاهـدر گ و

 وارـیرخـشان ـکودکگاه ـن در

 یدـدرخش امـانتقرار ـی قـبرق ـب

 .دـوردیـندر را  انـکیه یامـمو ت 

 ٭٭٭

 !انـنش یـان بـتو ای نش

 !انـی زبـان بـزبتو ای 

  قان!ـاشـر عـپیان، ـای زمـبین ،آرام جـان

 قــق عشـّه حـرا بـت

 ورـی حضهـنـرهـب متِـعصرا به ـت

 ازلی هـگانـی تِـکمـرا به حـت



 

 بزـای سـههـوتـرخ بـام سـرا به نـت

 اـههـوانـجراوت ـطا، ـههـرانـ، تهـاهـانـقـاشـام عـبه ن

 ونـی واژگـاههـبه تیش –ون ـتـض بیسـرا به نبـت

 مانـض آسـغرا به بُـت

 ادرانـرا به داغ مـت

 !اورانـخر به ـرا ببـم

 !اورانـخر به ـرا ببـم

 !اورانـخر به ـرا ببـم
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