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7

تركش تنهايي                

چشمانت را سرمه ميکشي
                 با فشنگي سوخته

ترکشهاي تنهايي را
 به جان ودل ميخري

و بیوه شدن صفتي زيباست
وقتي همسفرت

براي تو جا رزرو کرده باشد؛
در بهشت!   



8

شمع خاموش

ميشمارم 
شمعهاي سوختهي روي کیك را

تا يادم بیايد چند سالهام
تا يادم بیايد

             چه لحظههاي روشني را
               به سادگي فوت کردهام!



9

گره بزرگ 

از اين ستون
 تا آن ستون...

و ما رسیديم به ستون بعدي
مرگ ايستاده بود به انتظارمان

شايد مرگ
 فرجي بود

    براي گرهي بزرگ به نام زندگي!
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هدف 

از شاخهي درختي
که پرنده ميزايد

تا همان شاخه
که تیر وکمان من ميشود
درخت محافظه کار است
و پرنده هدف خوبيست

به شرط آن که
 آسمان فرارياش ندهد!
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اقرار 

بارها خودم را 
روبهرويت نشاندم

تا بگويي دوستم داري
من از تو اقرار ميگرفتم
تو مرا شكنجه ميکردي!
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مرخصي 

آدمها ياد گرفتهاند
               بياسلحه با هم حرف بزنند

و ديگر در هیچ کجاي دنیا
       سالح سرد و گرم ِسرو نميشود

تو آمدهاي
      و تمام سربازها به مرخصي رفتهاند
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ناگهان

در صفحهي حوادث هیچ روزنامهاي
                     قلب شكستهام تیتر نميشود

حاال در صفحهي ترحیم
دنبال خودم ميگردم

ناگهان 
                عكس تو را ميبینم!
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بهانه 

اشاره ميکنند
به من

بايد اين شعر را
آنقدر کش بدهم

تا تو برسي
بهانهات ترافیك نباشد

میدانیم از آسمان ميآيي!



15

بادام 

با پوسته اي محكم و بر خود کشیده
                                مغزهامان تلخ، 

کتمان دردها  بیهوده است
حاال که سنگها

 بر سرِ ما خوردهاند!



16

 كیش و مات 

به کیش آمدم؛
 مات شدم

اين جا
 ساختمان هايش خراش مي دهند

 دل آسمان را
هتل هايش دلخوش اند 

                 تنها به پنج ستاره!
و مانكن هايي که برهنه 

پوشیده اند تمام لباس هاي دنیا را!
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ساحلش را بگذار و بگذر
که دريا از آن امن تر است

تعجبي ندارد
     اين  منطقه آزاد است!
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آدرس

مستقیم؛
راننده همینطور ميرود...

نشانیات
کاغذي لرزان در دستهای من،  

راننده اما
          با کوچه پس کوچههاي آسمان
                                 آشنا نیست!
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به فلسطین

آرزو                                                    

دنیا کاش به عقب بر ميگشت؛
                    گلوله به لولهي تفنگ

              و زيتون به شاخهي مجروح
آنگاه ديگر هیچ مادري 

        به آغوش خالي خويش؛
شیر نميداد     
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يادآوري

کالغها
مدام به زمین نوک میزنند

تا يادمان باشد
جاي مردگان زير خاک است

نه اين باال
سرخوش به راه رفتن؛ غذا خوردن

                              و حتي عاشق شدن!
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به مادربزرگم

پیله                                                  

تمام آن سالها را
             مادربزرگ بافتني کرد

و با آغاز بهار
                        پروانه شد



22

تحمل

تحمل دو قناري عاشق را نداشت
اين شاخهي خشك!

تو پريدي
             من شكستم!



23

هويت

دو بال به من بده
        نه براي پرواز

        ميخواهم اسیرت باشم!
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عادت

گیرم هي ساعت را
  جلو بكشي!

صبح نميرسد   

قدري چشمانت را
                       به تاريكي عادت بده...



25

شكفتن

کاش باراني ببارد 
و چترها را

شكوفا کند!  



26

لبخند 

دل يخ
 آب مي شود

وقتي جوانه اي 
به او  

مي خندد    

كلید

کلید را در دهانم
بچرخان    

اين سكوت
شكستنيست   



27

شعري كه نیامد 

تا آمدن شعر 
                هي چايي؛ هي سردرد

حوصلهي کتري هم سر ميرود!
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لج

تو آن سوي در
 به انتظار من ايستادهاي

اما کلید و قفل باهم لج کردهاند
 ميروي و 

دل کلید  
ميشكند در قفل!    
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فال

فنجان چشمانت
پر از قهوهايست

و من
ته تهِ سرنوشتم را

در مردمكهاي خیسش
    ميبینم.



30

بت 

هر روز 
زانو ميزنم

ميپرستمش!

خدايا!
ابراهیمي بفرست،

اين بت 
چهقدر شبیه من است!
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صید 

پدر خسته
 بازگشت از صید

تنها 
يك ماهي آورده بود

با مرواريدي پنهان در شكمش
پدر رهايش کرد

            در سفرهي هفت سین! 
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پالك                                   

فرشتهها 
پالکها را از گردنتان ربودند

تا بينام ونشاني از دنیا
فرزند تمام مادران اين سرزمین باشید

و برادرِ خواهري مثل من
مثل من که نام کوچكتان را

           همیشه بزرگ ميخوانم!
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دريا آخرين قربانياش را
                       به صخره تقديم کرد

و در انتظار صیادي ديگر
                قالبش را 

                          به ساحل انداخت
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حنجرهي تلفن                                                 

خبرهاي بد 
زود به مقصد ميرسند

مثل ديروز
که تلفن مصمم بود به من بگويد 

             »مشكيترين پیراهنت را اتو کن«



35

صدا 
در حنجرهي تلفن ميپیچید

و انعكاس درد من 
باز ميگشت به کوهي متالشي

گاهی مرگ
 شفاي تلخيست

               براي دارويي چون مادر!



36

به جانبازان

درصد دردهاي تو                             

خوشحال باش
که دست نداري

                   در اختالس وپول شويي و...
خوشحال باش

 که بالهايت هنوز هم
 سر جايشان هستند



37

من در اندوه فرزند توام
حسرت آلود فشردن دستهای پدر،
و رشد تصاعدی درصد دردهايت 

گرچه
ميدانم چه پیچكهاي هرزي

 از تنهات باال رفتهاند
و خوشحالم

که هنوز
                بالهايت هستند!



38

ققنوس

سوختن را
                            بگذار براي بعد

اينجا فقط از تو
                     آواز خوش ميخواهند!



39

به معصومه سرطانی

نزديک به مرگ

مادر است...
اما سوهان نميزند ناخنهايش را

هر روز
دوا گلي ميزند

          به زخم انگشتانش 
عاشق زندگيست

گرچه هر روز 
خودکشي ميکند با دار قالياش،

و غدههاي گاه و بيگاه 
   تنها جوانه هاي نا خواستهای است

که  سبز ميشود در او    



40

او به مرگ بسیار نزديك است
و همیشه لبخند ميزند

معصوم 
                          درست مثل اسمش...



41

تقديم به هشتمین امام

مسیر ساده                             

نميدانم
از کدام مسیر

- ساده-  
به سمتت بیايم   

حرمت دراحاطهي
بازار و هتل وآلودگي هواست  

انگار
راهي جز کبوترشدن ندارم!

ميگذرم وبه تومي رسم



42

آن قدر درد دارم که پنجرهي فوالد
در دستم آب ميشود   

اما تا شفاي کامل بالهايم
دخیلت ميمانم    

اينجا فقط آسمان است
و اعجاز بارانهايي که مرا  

خیس نميکنند    
حاال در میان کبوترانت هستم 

زايراني که از بازار و 
هتل و   

آلودگي هوا    
بیزارند!    



43

آدرس جديد

پیري که آمده باشد
               آرام فشرده ميشوي درخود

هرصبح
 به دندانهاي مصنوعيات نگاه ميکني

بلكه جوانهاي  زده باشد
 بیرون ميآوري ازصندوقچه

استخوانهايت را
                      و سرهمشان ميکني

اگرقطعهاي گم شده باشد
بايدتلفن بزني به چندنام آشنا

يا اطالعیه بدهي به روزنامهها!



44

اما نه... سكوت کن
خبردار شوند

آدرس جديدت
                    خانهي سالمندان ميشود



45

سادگي

آنقدر ساده عاشقي
که من بايد سنگ بدهم به دستت 

تا کوزهام را
                  بشكني!



46

ريل

دير شده ميدانم
تو رفتهاي 

و صداي من 
            که روي ريلها افتاده است



47

سقف

سقف چكه ميکرد
پدرعرق ميريخت

من دختر بودم  

سقف چكه ميکرد
پدر نبود

من مرد شده بودم!  



48

ريشه

برف نشسته روي شاخههايم
النه کرده در من

                 جغدي پیر
همیشه همینجا بودهام

با تني زخمي از حرف اول نام معشوقهها
اما

            ديگر از عشق چیزي نميدانم
از سال پیش

که سپیدار آن طرف خیابان را 
قطع کردهاند    



49

كلوزآپ

و تانكها حرکت ميکنند
کات!

چرا تانكها  ديالوگشان را نميگويند؟
سه    دو   يك

                حرکت...
و تانكها از روي عروسكها  رد شدند

به حرف که آمدند
                لرزيد تن خانهها

در کلوزآپ
                 مادري

دنبال سر عروسكش ميگردد    



50

پیغام

قاصدکها 
سرگردان،  

پیغامم هرگز به تو نميرسد
وقتي از هر طرف 

باد ميآيد!                                



51

ستاره

انگار
در همین دستهای منی

وقتی انگشتانم هرشب
تو را نشانه ميروند  

ستارهي من!
کاش نامت سهیل نباشد.  



52

اما هنوز...

کوچه خیابان شد
خیابان بزرگراه،  

اما هنوز
براي آمدنت  

کوچك است!   



53

چوپان

گوسفند نداشتهام 
که دروغ بگويم،  

ميروم تنهاييام را 
ني بزنم!   



54

اكسیژن

سرت منت گذاشته
       حتي همین دستگاه اکسیژن!

و فرزندت ميترسد
   از سهمیهي بعد از تو.

اما هنوز بعضي سرجنگ دارند

اين بار چگونه بايد دفاع کني   
وقتي روي اين تخت 

                     نفسهايت 
                              تكه تكه ميشود...



55

 سپیدار

سپیدار
حكايت دارهای سپید است  

حكايت خاتونهاي کوزه به دوش
که آرزوهايشان را دار زدند  

و عهد بستند با چشمه
  که تا ابد زالل باشند
به دلخوشی سايهي مرداني

که پشت سپیدار 
سیگارميکشند   

ودنیايشان را
خاکستري ميکنند.   



56

قصه

شیرين
  از قصههاي تلخ

    بیرون آمد

فرهاد زنده است!

پايیز

برگ 
آبروي درخت بود  

پايیز از راه رسید!
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داغ

به من که نچسبید
عشق را بايد

داغ سر کشید...  
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روشن

خورشید
نردبانش را 

روي شانههاي کوه گذاشت  
آرام آرام باال رفت    

اما هنوز
تكلیف دلم با تو

روشن نیست!   



59

دست خالي

به ايستگاه آمدهام
براي استقبال تو  

با دسته گلي
که به آب دادهام  

و لبهايي که در خانه جا گذاشتهام!  
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نشكستنی

آينه
لیوان   

گلدان   
همه چیز را شكستهاي

اما
تنها چیزي که هرگز نخواهي شكست

قلب من است!    

به جانبازان اعصاب و روان
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خطوط

خطوط دستانت 
مرزهاي رسیدن است
پس بیا و فالگیرها را

سر به راه کن!   
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خواب

ميخوابم 
هرشب به انتظار يك خواب خوب

اما بالشم
خواب قو ميبیند!



63

رسم

و به رسم همیشه 
کنار هم ميايستیم  

در ايستگاه   
قطار ميآيد

تو ميروي  
و باز مرا جا ميگذاري

من
چمداني خالي هستم!  
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كوچه

آنقدر دور ميشوي
که من در چشمت

کوچك، کوچك، کوچكتر  
آنقدر کوچك ميشوم

که دردهايم
        بزرگ، بزرگ، بزرگتر

خورشید کمکم ميرود
و سايهي زني تنها

در کوچهاي   
دراز، دراز، درازتر...    



65

كوچک

فرقي ندارد
چشمانت عسلي باشند

   آبي يا سیاه
وقتي تمام اين زندگي را

بايد از پشت عینكي ببیني
که همه چیز را

   کوچك ميکند!



66

شمعداني

به ما نگاه ميکرد
درخت همسايه از لب ديوار  

فردا، کوچه 
پر از تهمت و دروغ  

من
يك شمعداني

که نا خواسته   
از باغچهي تو سر درآوردم  



67

تبعید

دست روي دست ميگذاريم
تا به سیبها گاز بزنند  

حاال به زمیني ديگر
تبعید ميشويم!   



68

مجنون

با ديدن بیدهاي مجنون
هوس ميکنم  

لیلي باشم   
گرچه سالهاست
گیسوانم رابريدهام

از همه چیز!   



69

قايم باشک

آنقدر قايم باشك بازي کرديم
که تو گم شدي   

حاال به تمام بازيهاي دنیا مشكوکم
و به خودم

که همیشه چشم ميگذاشتم  
تا نبینمت!     



70

به كودكان معلول

قول

پدر ميداند
براي معدل بیست تو

نبايد قول دوچرخه  
بدهد!    

فصل

زمان مرگش را
هیچکس نميداند  

اما
فصل آمدن عزرائیل را

برگهاي سبز 
خوب ميدانند!   
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ترس

اسیر شد
پرنده که ميترسید از قفس  

قطع شد
درختی که ميترسید از تبر  

عاشق شدم
من که نترسیدم از تو!  



72

سايه 

میخواهم بزرگ باشي
   براي من

پس همانجا بايست
که سايهات

روي ديوار دلم
بیافتد!   

مرداب

من
مردابي که تو را در خويش

غرق نكرده است        
حسرت به دلم

حسرت به دل يك ماهي!  



73

مدل

مدل نقاشي تو
   اينبار منم

آدمها را 
چه ساده ميکشي؛

چشم، چشم، دو ابرو...
اما حیف

هرگز ندانستی 
آدمها

قلب هم   
دارند!   



74

مرگ

دهانت بوي خاک ميدهد
و من هنوز

چله نشین ابروانت هستم  
براي لبخندت

   سالگرد گرفتهام!

وضو

حتي او شرم دارد
نامت را بيوضو بنويسد  

خودکارم 
رنگ نميدهد!  



75

شطرنج

انقالبیون 
شاه را از صفحهي شطرنج

   بیرون کردند
غافل از اينکه سربازهايش

هنوز
   بر صفحه ميتازند!



76

فرصت

چه حرفها که با تو داشتم
اما حیف

قلم را از دستم گرفت
و دستي به شانهام زد،  

مرگ دفترم را بست!



77

مرگ2

از روي صندلي راحتي
   بلندم کرد
دکمههايم را بست  

بند کفشم را گره زد  
و مرا با خود برد  



78

قهوهی فوري

حاال عشق
مثل قهوهي فوري است:

زودِ زود؛  
تلِخ تلخ!   

خاطره

عكسهاي سیاه و سفید
همیشه 

خاطرات خوب ندارند  
گیرم که همه

   بگويند سیب!



79

تبعید

توتبعید شدهاي
                          به خودت
باتري ساعت را عوض نميکنم

ميخواهم اما
اتفاق نميافتد...   

ميدانم 
             تا چه اندازه دلتنگي

انگار قرار نیست
                       فاصلهها کوتاه بیايند!

اين را پستچي گفت
و پاکت خالي سیگارت را

                                          به دستم داد!



80

نذرعلي اصغر)ع(

گهواره                                      

مادري  نوزادش را
                         به دست دريا ميسپارد

                                      از شر فرعون.

اما حنجرهات چه رازي  است
که تابش نیاوردند؟   

حاال 
          گهواره تكاني به خودش ميدهد

تازه ميفهمد
                    جاي چه کسي خاليست!



81

نذرحضرت زينب)س(

گیسوي لحظهها                             

در آسمان
              زلزله ميشود

عزيزانت را بیرون ميکشي
              از زير آوار زمین.

خنجرها ميخندند
              تو لبخند ميزني
خنجرها از رو ميروند اما

                    آخرين زخمشان را 
                                 بر حنجرهي جهان ميزنند



82

خورشید 
غروب نكرده برايت

اما سايههاي درد
                         بلندتر ميشوند

ميانديشم که تو
                شبیه کدام مرد قبیلهاي؟

شمشیر سخنانت 
گردن ميزند از سپاهیان شب...

از اين حادثه هم گذشتي
 گیسوي لحظههايت

                             سفیدتر شد



83

ريشه

دستت بسته بود
                   اي مرد

 
و االاّ کار به عاشورا نميکشید

و بر پهلوي دخترت
          زخمي شبیه دردهاي مادر

                             متولد نميشد
  

تشنگي حسین)ع(
 

                    از کوفه آب ميخورد



84

نذرسقاي كربال                  

مسافر                                   

کاسه آبي ميخواهم
                    نه براي نوشیدن

ميخواهم
             پشت سرت بريزم

                                          عباس!



85

نجات

عصايش را بر نیل زد
   حسین

تنها هفتاد و دو نفر
                    عبور کردند!



86

  اجابت

گرچه با مشك خالي بازگشتم
اما باز

         لب تر کن
                       حسین.



87

ناگزير

ناگزير ِتاريكي و تنهاييست
کرمي که 

- پیله کرده -   
حتما پروانه شود!   



88

گمشده

شاعران سیگاري
در مه غلیظ نفسهاي هم

                     دنبال تو ميگردند
بیرون ميزنم

بلكه تو را
                     نفس بكشم

با خیابان تصادف ميکنم
ماشینها

                       سرم داد ميکشند
ماشینهايي که بايد روزي

از ردهي زمین خارج شوند!



89

آنگونه به خانه ميرسم
            که مادر 

             پیراهنم را بو ميکشد

مرا به تخت ميبندد!
شاعران سیگاري 

      به عیادتم ميآيند
تو هم با آنها ميآيي...   



90

به شهدا

تكرار                                              

اين روزها
          خودم را

           در آينهها تكرار ميکنم
         تا از تنهايي نترسم

بر عكس تو
اشك ميريزم  

        ميترسم                  
از  درازي اين جاده

و پوتینهايي که برايم
                           بزرگاند!



91

اما تو
                چشمي به هم ميزني

يك روز در بهشتي
                شش روز در جهنم ِمن!



92

آدم

تعجب ميکنیم
شعبده بازها

اين روزها    
 از کالهشان

               آدم در ميآورند...



93

دروغ

هي بافتم به هم
                          بافتم

پیلهاي سراسر دروغ
حاال 

          پروانهاي رنگارنگم!



94

به فرزندان شهداي مفقوداالثر

مثنوي                                                    

مثنويها کوتاه شدهاند
تو قد کشیدهاي حاال 

به دنبال پدرت   
و عكسش که روزنامهها

   چاپش نكردند...
اينترنت هم

 تنها 
تفنگ وتیر نشانم ميدهد!  



95

با اينهمه 
نگران نیستم  

ميدانم که سهراب
پدرش را ميشناسد.  






