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 ٤٨… آخرین دعا
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 ٥١… هدیه
 ٥٢… ابر مرد
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  هاى ارغوانى نگين  
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ده          د گزی يش رو داری ه          دفترى آه پ اى از شعرهاى حميدرضا حامدى است، شاعرى آ
ى ق م ا اف ا ب م ر   رود ت ه ه مانى ب ى و آس اطى آب يع ارتب اى روشن و وس انده ا ; س ه ب او آ
ه  اه آن  هم ه درد را مى    ى جوانى، گ ه و پرداخت ان پخت ه شگفتى  چن رین است  سراید آ .آف

يش    ه پ دى از جمل ت    حام اهد اس عر ش سوتان ش ستين    ; آ ان نخ ه از زم اعرى آ ش
ست ى            نش ك همراه ت و این وده اس راه ب اهد هم اعران ش اروان ش ا آ اهد ب ى ش اى ادب  ه

ده .ى متجّلى استاو در قالب یك مدّرس و محّقق ادب ب    عم دى در قال رایش حام ى س
ا ویژگى    . غزل است  ا ب يِا امروز اّم ا سبك و س ى ب ان خود   غزل اى خاص زب  ه

ویيم سروده .حامدى ر بگ ا بهت ن شعرها و ی دى ای ه از حام ایى آ ا و آن ه ا  ج ج
هاى معاصر  هاى شفاف غزل خوانده شده، یا به چاپ رسيده است از جمله نمونه

ه ى ب مار م زل. ودر ش ى  غ ه ب ایى آ اطره  ه اد و خ عر   شك در ی شتاقان ش ى م
رار و        .امروز خواهد ماند ه ق ه ب فارش آ سب س ر ح ه ب ه ن عرهایى آ  ش

شانى           بى ه آتشف راهم داده است و هر بيت آن ب دازش دست ف قرارى سوزش و گ
  : هایى چون بيت .ماند درد مى

 ات یادگارىبا نگاه خيس من عكس     در آنار پنجره باز گرم گفتوگوست
ت و         سيار بادّق ت و ب وردار اس ساسى واال برخ شان از اح ى درخ ه در غزل آ

ب       .بارّقت است ور و مناس تى در خ ه فرص دى را ب عر حام حبت از ش ص
ى .نهيم وامى ه  ب ه هم ه البّت ه آ ن مجموع اپ ای دان از پس چ اى  شك ناق ى آاره

 .حامدى نيست، سخن خواهند گفت و ما منتظر آن هنگاميم
 

 اسى ادبىآارشن
  
  
  
  
  
  

 غبطه
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 !ات  اى خيال سبز خم، خفته در خمارى 

 ات شد مسير سرخ عشق مست رهسپارى 

  

 اى، آتشين شهاب من باشتاب رفته 

 ات چنان آه گم شده است رّد خون جارى آن 

 

 شدیم  رآاب مى  دوست داشتم شبى هم 

 ات سوارى  مهلتم ولى نداد خوى تك 

 

 هاست  ات در ميان الله  تا هميشه خانه 

 ات جوارى  خورم بر این حسن هم غبطه مى 

 

 در آنار پنجره، باز گرم گفتوگوست 

 ات با نگاه خيس من، عكس یادگارى 

 

 ات شنيدنى است ها، قّصه از زبان موج 

 ات قرارى  در توان من آه نيست شرح بى 

 

 هاى خویش غِر در خجالتم  از سروده 

 ات؟  هاى یارى  دست! پس آجاست اى عزیز 

 

  

  

  

 

 حقيقت سبز
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 دوباره یك شب دیگر، دوباره تنهایى 

 دوباره این من و این امتداد یلدایى 

 

 ى صبح  هاى بسته چكد از چشم  ستاره مى 

 ميان بستر تاریك ناشكيبایى 

 

 ام آن حضور نامرئى است اميد نرگسى 

 ام آن طلوع رؤیایى آسى  غروب بى 

 

 !آیم اى حقيقت سبز به پيشواز تو مى 

 آیى؟  ام نمى وت پایيزىچرا به خل 

 

 هميشه مشتعلت فوج، فوج، پروانه 

 هماره منتظرت موج، موج دریایى 

 

 بيا و قسمت آن! بيا، طراوت شرقى 

 ها یك بهار، زیبایى  ميان پنجره 

 

 !غزل، آم است و زمينى است، آى حافظ خون 

 هاى باالیى  اى از عشق  بخوان قصيده 

 

 

  

 

 

 شمع یاد تو
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 !سرایمت، عزیز  ىسرایمت، م  باز مى 

 در نبود واژه هم، با وجود گریه نيز 

 

 اند  نشينى پيش شمع یاد تو گرم شب 

 یك قلم، دو قطعه عكس، چند صفحه روى ميز 

 

 برگ برگ شِو ریخت از آتاب عمر من 

 ریز ام از این فصل فصل برگ آه، خسته 

 

 بوم چشمم از نخست در خيال نقش توست 

 !بریزبا نگاه من بيا طرح دوستى  

 

 در مسير اشك من، گام اگر زنى تو را 

 هاى ليز  برد به شهر عشق، رّد جاده  مى 

 

 خدمت تو را سزاست! اى دو هفت ساله ماه 

 هفت قافله غالم، هفت آاروان آنيز 

 

 ام ستارهوار  بارها به دست تو نامه 

 پخش شد در آسمان تّكه تّكه، ریز ریز 

 

 :ست مختصر سهم این شكسته پر مصرعى 

 ها پشيز  ها گهر، بى تو گنج با تو رنج 

 

 

 عشق ناتمام
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 گرفت  حّتى هبوط، سبز شدن نام مى 

 گرفت وقتى دل از بهار تو پيغام مى 

 

 مستانه بود طعم نگاهت، هنوز هم 

 گرفت ى بادام مى  گاهى اگر بهانه 

 

 ها شبيه طفل، در آغوش مادرش شب 

 گرفت  چشمت ميان چشم من آرام مى 

 

  نبود، اگر شاعر دلمطبعم روان 

 گرفت  هاى تو الهام مى  از غير اشك 

 

 در آن افق سرخ، آن غروب! خورشيد من 

 گرفت دریا تو را چه شيفته در آام مى 

 

 رفتى و مثل هر غزلم، ناتمام ماند 

 گرفت عشقى آه تازه داشت سرانجام مى 

 

 

  

  

  

  

 

 

 غزل جدایى
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 هواى باران داشت، نگاِه غمگينم 

 !فتى، چه تلخ، شيرینمر  چه تلخ مى 

 

 شب جدایى با تمام محجوبى 

 زد، سكوت سنگينم  تو را صدا مى 

 

 گردى ها گفتند آه باز مى ستاره 

 بينم چه زودباور بود دل دهن 

 

 اى، آیا  سقوط سرخم را آه دیده 

 !آشى دستى به بال خونينم؟ نمى 

 

 بيا و از تاراج مرا حفاظت آن 

 مرا آه چون باغى بدون پرچينم 

 

 آجاست؟ محتاجم به سكر چشمانت 

 آه شعر هم امشب نداد تسكينم 

 

 هایت، آه رسد دستم به دست نمى 

 

 !قدر پایينم قدر باالیى، چه چه 

  

  

 

 

 غزل هذیان
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 زند بسيار آهسته  آسى گویا صدایم مى 

 آند تكرار، آهسته سكوتى نام من را مى 

 

 بينم و من اشباح ذهنم را به چشم خویش مى 

 گشایم بر چنين پندار، آهسته  كى مىچو پل 

 

 ستونى از هزاران موریانه در عبور از سقف 

 ریزند پایين از در و دیوار، آهسته آه مى 

 

 ترسم  چرخند هر ساعت، آه مى  چنان با نيش مى 

 ها عقربى جّرار، آهسته  شوند این عقربك 

 

 بلعند در این دریاى وحشتناك شب دارند مى 

 خوار، آهسته ن ماهىدلم را جمعى از مرغا 

 

 ست  ام جارى  عِر از هرم این آابوس بر پيشانى 

 دار، آهسته  ى تب لغزد به روى گونه  و مى 

 

 خوانى برایم شعر الالیى  تو باز از دور مى 

 بخوان آرى بخوان، اّما نه این مقدار آهسته 

 

 هایت غِر خواهد آرد  بى شانه! طالیى رنگ من 

 ر، آهستهمرا امواجى از گيسوى گندمزا 

 

 بيا از روح رنجورم عيادت آن ولى آرام 

 

 آیند باالى سر بيمار، آهسته  آه مى 
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 هاى ارغوانى نگين

 

 ها  آنان خدایان خورشيد، اینان خداى زمين 

 ها  ها آجایند و این  آن! اّما ببين اى دل من 

 

 بعد از شهيدان چه آردید؟: اى آاش از ما نپرسند 

 ها؟ چين  از نقطهآخر چه دارد بگوید انبوهى  

 

 )بيهوده ماندیم و ماندیم، آسوده رفتند و رفتند( 

 ها این حلقه را وا نهادند، آن ارغوانى نگين 

 

 سان پر بگيریم ها اسيریم، آخر چه  در این قفس 

 ها  وقتى ميّسر نباشد پروازى از روى مين 

 

 هنگام تقسيم توفيق، منهاى ما پر آشيدى 

 ها مع باالنشينزد، در ج  اى ضرب شستت زبان 

 

 گشت گرد گلویت آن شب اگر نسلى از سرب مى 

 ها  این روزها در طوافند دور سرت حور عين 

 

 آیينه بودى شكستى، دل جز به آیين نبستى 

 !ها تو دست باالى دستى، اى بهتر از بهترین 
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 سایه ـ روشن

 دورى، مرا اسير شب انجماد آرد 

 آردزاد  باید آه التماس به آن شعله 

 

 یك عمر، سایه ـ روشن احساس او مرا 

 انگيز و شاد آرد هاى غم  مهمان لحظه 

 

 ....با او اگر دآان دلم رونقى گرفت 

 بازار ناز را به نگاهى آساد آرد 

 

 !پيمان شكستن آفت عشق است نازنين 

 آوفى است هرآه پشت بر این اعتقاد آرد 

 

 از اشتيِا من به تو یك ذره آم نشد 

 رچه ظلم به حّقم زیاد آردچشمت اگ 

 

 !در روى دوست خيره مشو آه، آینه 

 شود به تو هم اعتماد آرد دیگر نمى 
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 عبور سرد

 

 مرا گرداب تنهایى چنان در خود آشد آخر 

 آه از دست نجاتت دست من شد نااميد آخر 

 

 شد آم در سياهى داشت گم مى دلم دور از تو آم 

  را شكر ـ دید آخرشبى فانوس چشمت را ـ خدا 

 

 خيالت آن پرستویى آه با من بود از اول 

 وجودت فرصت نابى آه از دستم پرید آخر 

 

 !چنين بر پيكر روحم مزن زخم زبان اى شعر 

 !آه را گویم آه شمشيرت امانم را برید آخر؟ 
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 غزل غربت

 

 !بار غربت یك عمر بر دوشت  اى آوله 

 !شد فراموشت؟سهم یتيمان امشب آیا  

 

 آخر آدامين زخم دیگر مرهمى دارد 

 پوشت  جوشد از دستار و تن  وقتى آه خون مى 

 

 رفتى تو، اّما تا ابد ماندند  مستانه مى 

 نوشت هاى حق  ها در حسرت لب  خمخانه 

 

 افروخت تا آن شب  پروانه بى آتش نمى 

 افروختى از شمع خاموشت  آن شب آه مى 

 

 پيچيد مىتنهاى تنها بودى و آرام  

 هر نيمه شب پژواك چاهى سرد در گوشت 

 

 آیند  من حتم دارم این شهابانى آه مى 

 افتند در محراب آغوشت  بر سجده مى 
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 عشق ناشناخته

 

 هاى تو سرشار روشنى است  فانوس چشم 

 قدر طرز نگاه تو دیدنى است  ها چه شب 

 

 اى از آن شب آه رفته! با یادت اى شهاب 

 سافر یك راه منحنى استدائم دلم م 

 

 ام عمرى برادرانه برایت سروده 

 اّما ببين آه روح تو با من چه ناتنى است 

 

 دیگر به امتداد وفایش چه اعتماد؟ 

 هم زنى است  وقتى هميشه آار دلت دوبه 

 

 تنها مسير مانده براى عبور من 

 هاى مبهم این شعر آهنى است آوچه  پس 

 

  مملو استجا آه از نگاه حریصانه  این 

 خواستم، و نيست  یك عشق ناشناخته مى 
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 ١عشق دور از دست

 

 گاه ساآت ایستادى روى در رویم آن 

 گویم  نه، دیگر از آن آخرین بغضت نمى 

 

 آاش از همان راهى آه آن شب مهر چشمت رفت 

 گشت پهلویم یك صبح خيلى زود برمى 

 

 !طاقت ندارم بيش از این اى عشق دور از دست 

 در جستوجویت از نفس افتاد زانویم 

 

 ترین سهراب را دریاب یك لحظه این زخمى 

 دارویم؟ ميرم آجایى نوش من بى تو مى 

 

 از آسمانى صاف و رؤیایى شبى در خواب 

 آمدى سویم  دیدم آه با یك شاخه گل مى 

 

 هاى اشتياقم را با روح سبزت ریشه 

 !زنى پيوند اى پيوسته ابرویم؟  آى مى 

 

 خواست فردا ضامنم باشى ا دلم مىتنه 

 !تر از آهویم؟ مگر آم! در محضرت آقا 
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 ١غزل سكوت 

 

 سكوت، حرف دلت نيست، خاطرت باشد 

 چرا ضمير تو بر عكس ظاهرت باشد؟ 

 

 گذرد  بگو بگو آه بدانم چه بر تو مى 

 گونه ناظرت باشد مخواه چشم من این 

 

 خموش، هرچه بمانى لبت گمان نكنم 

 دستى چشمان ماهرت باشد يرهبه چ 

 

 چگونه مّدعى مرگ نفرتى، وقتى 

 !گواه من نگه حّى و حاظرت باشد؟ 

 

 اى آه به بام تو انس دارد و بس  پرنده 

 روا مدار آه مرغ مهاجرت باشد 

 

 اى، حجراالسود است قلب تو، آه  تو آعبه 

 !دگر چه جاى تمّناى زائرت باشد؟ 

 

 دلموفا به عشق قدیمت دليل شد آه  

 هنوز هم آه هنوز است، شاعرت باشد 
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 جاده

 

 اى نيست  در پيش رویم گرچه غير از جاده 

 اى نيست  حاجت به تيغ و مرآب آماده 

 

 آه دورى، منتظر باش ها با این فرسنگ 

 اى نيست  این مرد، مرد از نفس افتاده 

  

 گویى آه از من دل بكن، آه ست مى دیرى 

 اى نيست ادهدل آندن اّما آار چندان س 

 

 آنم، باشد، ولى بر بيد مجنون  دل مى 

 اى نيست  داده زیباتر از این یادى از دل 

 

 خوانى، اى واى  ها ماه خود مى  آن را آه شب 

 اى نيست قّالده  جز بِر چشم گرگ بى 

 

 از غيرت عشق تو خواهم ُمرد هرچند 

 اى نيست  العاده گونه مردن امر فِو  این 
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 غزل آتش

 

 در خموشى دل در آتش داشتلب  

 اش یك مجمر آتش داشت  در سينه 

 

 ى غيرت شكن در آوره آن شب 

 ى آهنگر آتش داشت  چون آاوه 

 

 در پشت سر، گردانى از خنجر 

 در پيش رو یك لشكر آتش داشت 

 

 سوخت فریاد هل من ناصرش مى 

 جاى سنگر آتش داشت  وقتى به 

 

 او در ميان شعله بود، این دل 

 دستى بر آتش داشتاز دور  

 

 گاه محك در بر چو ابراهيم 

 هاى آخر آتش داشت  تا لحظه 

 

 دانم از فرط عطش حّتى  مى 

 در زیر آن خاآستر، آتش داشت 
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 جارى عشق

 

 خاطرم هست با دست خالى 

 دور شد آن شب از این حوالى 

 

 داد قلبش  شادمان بود و مى 

 اى احتمالى ى حمله مژده 

 

 هاى شاداب ده را  رفت، گل 

 تا نگه دارد از پایمالى 

 

 رفت و چشمان مادر به یادش 

 خيره ماندند بر دار قالى 

 

 گشت آن روز  دیدمش بازمى 

 هاى اهالى بر سر دست 

  

 جارى عشق را در دلش داشت 

 او آه بود از تبار زاللى 

 

 قدر دور شد تا آه پيچيد آن 

 پشت پرچين باغى خيالى 
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 و قرارقول 

 

 آه روى خاك بمانى! تو سایه نيستى اى جان 

 تو آفتابى و حيف است در مغاك بمانى 

 

 به دست خماران! شوى انگور من  شراب مى 

 شد از این پس آنار تاك بمانى چه خوب مى 

 

 غمت مباد، مگر مرده باشم اى گل نازم 

 آه ناگزیر تو در وحشت هالك بمانى 

 

 ورم، نگذارمخ  هاى تو سوگند مى  به چشم 

 همه آابوس هولناك بمانى ميان این 

 

 قرار آخرمان را مبر ز یاد آه روزى 

 من از تو قول گرفتم هميشه پاك بمانى 
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 غزل اميد

 

 ها در تماسى  قدر با یاس تو آن 

 آه امشب هم آآنده از عطر یاسى 

 

 گویى این بار از جنس چشمت نمى 

 سىخودت یك غزل، لف و نشر و جنا 

 

 ى عشق لبریز نامت نامه لغت 

 ترین اقتباسى  تو از آن صميمى 

 

 ببين، خواب خوابست دژبان عقلم 

 هراسى؟  چرا باز از عاشقى مى 

 

 ات را ى خوبى دریغم مكن سّكه 

 تو اميد این دست پر التماسى 

 

 

 شناسم ولى تو تو را از خودت مى 

 !شناسى؟  نگفتى مرا از آجا مى 
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 پروازى  در لحظه

 

 عمرى نگاهت بهترین تصویر من بود 

 یادت شباهنگام دامنگير من بود 

 

 پریدیم  وقتى آه آزادانه با هم مى 

 ترین احساس در زنجير من بود عاصى 

 

 من خواب دیدم پر آشيدى و سحرگاه 

 تنها شدن در این قفس تعبير من بود 

 

 رفتى و چشم آیينه بعد از تو هر صبح 

 رادیر من بوددر حسرت لبخند دی 

 

 رفتى، ندیدى بى تو حّتى روز ابرى 

 !ى تبخير من بود خورشيد در اندیشه 

 

 خواست با هم پر بگيریم  جا دلم مى زاین 

 این تقدیر من بود! اّما چه باید آرد؟ 

 

 ى پرواز بالم در هوس سوخت در لحظه 

 تقصير من بود! سفر  تو خوب بودى هم 
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 غزل قسمت

 

 ر سهم من شما باشىقسمت نبود انگا 

 تقدیرم این شد تا ابد از من جدا باشى 

 

 ى مغرور  خوانمت از دور آه اى قّله  مى 

 هرچند اميدى نيست پژواك صدا باشى 

 

 آرى، قفس بودن برایت عين خودخواهى است 

 دادم اگر از من رها باشى مهلت نمى 

 

 !تيره، آدر، تاریك، من ناالیقم زیبا 

 !ها باشى  یينهى آ  باید فقط معشوقه 

 

 چنان از عطرت آآنده است  وقتى آه حجمم هم 

 هرآجا باشى! دیگر چه فرقى دارد اى گل 

  

 تو مریم قدیس بودى، من ولى ابليس 

 اعتنا باشى نسبت به من حق داشتى، بى 

 

 ام قسمت نشد حّتى  بى حسن مقطع مانده 

 در شعر هم همراه من تا انتها باشى 
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 گالیه

 

 جا آشاند پاى مرا  به ایندوباره عشق 

 ریاى مرا  آه دوست بشكند این قلب بى 

 

 ها آه شدم خرد در برابر او  چه سال 

 هاى مرا و پرت آرد به سویم شكسته 

 

 ها را یافت  شود آن رّد زخم  هنوز مى 

 هاى مرا  اگر نگاه آنى رنگ شانه 

 

 سار غریب درخت بارورى بود و سایه 

 جواب آرد ولى دست آشناى مرا 

  

 گردد هميشه بود اميدم آه بازمى 

 فكند نيمى از وفاى مرا  به دوش مى 

 

 ام را دوست نخواست بشنود آیا گالیه 

 به گوش او نرساندید یا صداى مرا 
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 رشك

 

 گویند  آورى آه مى تویى تهمتن نام 

 گویند  در التهاب افق تندرى آه مى 

 

 چه خوب عاقبت آفر را نشان دادى 

 گویند ل و ناباورى آه مىبه نسل جاه 

 

 ها یقين آردند از اقتدار تو ضحاك 

 گویند ى آهنگرى آه مى آه هست آاوه 

 

 اى و در راهم  خبر رسيد آه برگشته 

 گویند براى دیدن خاآسترى آه مى 

 

 برم، آرى هاى تو من رشك مى  به چشم 

 گویند به هر دو بيتى زیباترى آه مى 

 

 تا آى؟ام  غریبى و بى سرپناهى! خدا 

 گویند؟  آجاست دست نوازشگرى آه مى 
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 غزل آشتى

 

 با هم مگر قرار نبود آشتى آنيم؟ 

 گویا دلت نخواست آه زود آشتى آنيم 

 

 !قدر منتظرت بودم اى عزیز دیشب چه 

 تا زیر آسمان آبود آشتى آنيم 

 

 ى خود سوختيم آاش  در استواى آينه 

 با روشناى آبى رود آشتى آنيم 

 

 من مقّصرم نه تو، پس باوجود ایننه  

 دعوا براى هرچه آه بود آشتى آنيم 

 

 ما هرآدام راهى شهر محّبتيم 

 جا خوشا به محض ورود آشتى آنيم آن 

 

 خاشاآى از غرور مهّيا آنيم و بعد 

 در بزم گرم آتش و دود آشتى آنيم 

 

 مان ميانجى وصلند، پس بيا چشمان 

 نيمگونه گفت و شنود آشتى آ  بى هيچ 
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 آسى  هاى بى  سایه

 

 ام مثل دل هميشه در معرض خرابى 

 !ام جام عشق من تهى است آه، مو شرابى 

 

 پشت پلك ابرها رفته رفته محو شد 

 ام  هاى تو آسمان آبى مثل چشم 

 

 چشم باز آن ببين! ترین ساحل آشيان 

 ام آنند با دل حبابى  ها چه مى  موج 

 

 بت استروم در آن سنگالخ غر  این آه مى 

 ام  راه بود راه انتخابى آاش روبه 

 

 گدازدم چو شمع  پرسش نگاه تو مى 

 ام  آند مرا شرم بى جوابى آب مى 

 

 اند آه  آسى قد آشيده  هاى بى  سایه 

 ام رسد ز راه روز آفتابى  باز مى 
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 سلول انفرادى

 

 ست هاى بداقبالى نوازد و یك گنجشك در چنِگ ميله  آوالك، مى 

 ست  بالى تنگ روزهاى سبك  و نگاه هراسانش دللرزد  مى 

 

 گفتى بيا آه وقت خوش پرواز، گفتى بيا آه وقت خوش آوچ است 

 ست هاى تو پوشالى هاى خوشت پوچ است، دیدم آه وعده دیدم آه حرف 

 

 گير خودت آردى  ناگه مرا اسير خودت آردى، گنجشك فال 

 ست ى رّمالى  مهرهجاى این آه به من باشد، دنباِل فال و   چشمت به 

 

 جا ماند شود این پابند آب و دانه نخواهم شد، آخر چگونه مى 

 ست تا تن در انزواى چنين زندان، دل در فضاى شرجى یك شالى 

 

 آن روح را آه از قفس تن رست دیگر به تازیانه نخواهى بست 

 ست  آیى سلول انفرادى من خالى این روزها دوباره آه مى 
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 مسافر

 

 آو فانوس چشمت؟! شب است اى دوست 

 آجا پر زد، آجا ققنوس چشمت؟ 

 

 سكوتى محض اگر مانده است با من 

 آند ناقوس چشمت صدایم مى 

 

 شد مثل یك لنج  شبى اى آاش مى 

 نگاهم غِر اقيانوس چشمت 

 

 توان دید  از ایمان، از شهادت مى 

 هزاران واژه، در قاموس چشمت 

 

 خراميد  چه رؤیایى، چه زیبا مى 

 ميان چشم من طاووس چشمت 

 

 سخت تنهایم، دعا آن! مسافر 

 بيایم یك سحر پابوس چشمت 
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 آخرین دعا

 

 هاى این دل سودایى وقتى آه جام هر غزلم پر شد از اشك 

 با من ز آب و آینه صحبت آن اى آسمان سبز معّمایى 

 

 دشت سينه اگر رویيد زخم عبور، جاى شكایت نيست در پهن 

 ى صحرایى  ست در حرارت آغوشم جاى هزار الله خالى 

 

 ى سنگرها  پيچد در حجم عارفانه  چون نسيم، عطر تو مى  هم 

 هایى  ى گل آه از سالله هاى حمله، وقت مناجات، اى آن شب 

 

 اى آه بارش پایيزى آن قامت بلند تو را خم آرد در لحظه 

 یىدیدم شيواترین شعار شكوفا  ریز زرد تو مى  با برگ 

 

 آن شب آبوترانه سفر آردى اّما دریغ از آن آه نفهميدم 

 هاى شهادت بود آن آخرین دعاى تماشایى  َامَّن ُیجيب 

 

 آرد، پایان آوچ را ز تو پرسيدم ات مى  روزى آه شهر بدرقه 

 آیى  اّما سكوت تلخ تو با من گفت دیگر به آشيانه نمى 
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 خيز  روح موج

 

  بوداش در همين حوالى  آلبه 

 بهترین همدم اهالى بود 

 

 سمت چشمانش آسمانى رنگ 

 شكل باران شبيه شالى بود 

 

 اش هر روز راه اميدوارى 

 رو به فرداى احتمالى بود 

 

 تاول سرخ روى دستانش 

 هاى قالى بود بوته مثل گل 

 

 خواند وقتى از فصل عاشقى مى 

 قدر عالى بود شعرهایش چه 

 

 پيچك سبز آرزوهایش 

 نگلى خيالى بودزینت ج 

 

 دل پاآش چو مرغ دریایى 

 فكر پرواز تا زاللى بود 

 

 خيزى داشت  چنان روح موج آن 

 آنم شمالى بود  آه گمان مى 
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 هدیه

 

 زبانى تو  اى انجام آالمم ز هم 

 آسى هنوز ندیدم به مهربانى تو 

 

 ام آه از آغاز ز روى خوب تو شرمنده 

 ى جوانى تو حراج من شده سرمایه 

 

 ام در این گلزار ام حجم شكوفایىتم 

 فداى بارش آن چشم آسمانى تو 

 

 تر بتاب از اوج اى آفتابى من گرم 

 بمان آه پر بگشایم به ميهمانى تو 

 

 هاى محّبت قسم آه باز آم است به آیه 

 خوانى تو  هميشه باشم اگر در مدیحه 

 

 ى ناقابلى است، هر غزلم  اگرچه هدیه 

 دگانى توهمه ایثار مژ  به پاس آن 
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 ابر مرد

 

 هاى ستبرت چيزى اگر نيست باقى از شانه 

 اى از اقاقى  ست بر خاك سرخت دریاچه  جارى 

 

 شد هر بار بهت نگاهم سرشار از شرم مى 

 هایم تالقى آرد وقتى آه چشمت با چشم  مى 

 

 ماند اى بسته مى  هایت گر لحظه بال! سيمرغ من 

 ى عراقىها  پر آرده بود آسمان را خّفاش 

 

 خواستم با تو باشم، تا انتها، تا پریدن  مى 

 آن شب، ولى مانعم بود یك وسعت باتالقى 

 

 ى شعر  آوچه ها، در آوچه پس پرسم از آن طرف  مى 

 روزى اگر مثل امروز دیدم تو را اّتفاقى 

 

 تنها در ایران زمين نيست! ریزان، ابر مرد این برگ 

  شقاقىغِر است حّتى فلسطين در خون فتحى 
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 تندیس استقامت

 

 اش  آخر به راه عشق فدا شد جوانى 

 اش آس آه بود خط مقدم نشانى آن 

 

 ها  هاى حمله، وقت دعا تا ستاره شب 

 اش  رفت پا به پاى دل آسمانى  مى 

 

 الگو گرفت از خط خونين آربال 

 اش  سرمشق بود گرچه همه زندگانى 

 

 اى آه داشت  هاى صميمانه  در بازگشت 

 اش داد بوى جبهه لباس و آتانى  مى 

 

 رسد اآنون، ولى دریغ  آرى، ز دور مى 

 اش  زبانى ساآت شده است با همه شيرین 

 

 اید چه آرده! هاى سرخ تهاجم اى تيغ 

 !اش؟  با قامت بلند و تن استخوانى 

 

 یك شال سبز، مانده فقط یادگار او 

 اش زدود سرشگ نهانى  شالى آه مى 

 

 گمان ر است بىتندیس استقامت شه 

 اش  ها بدن ارغوانى  بر موج دست 
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 این حّق من نبود

 

 شدى از این حدود  فاتحانه دور مى 

 !بارها صدا زدم تو را، ولى چه سود؟ 

 

 شنيد  چاه بود و چاه آن آه ناله مى 

 گشود اشك بود و اشك آن آه عقده مى 

 

 آس ز خاطرم  ماتمى نكاست هيچ 

 زودام ف  هرآه آمد و غمى به غّصه 

 

 در قمار عشق ـ آرى ـ از تو باختم 

 !باختم، ولى شكست حّق من نبود 

 

 بعد از این ستاره پيش چشم من سياه 

 بعد از این سپيده پيش چشم من آبود 

 

 

 در دلم حضور روشن تو هست و نيست 

 مثل عكس ماه در ميان قاب رود 

 

 توان هميشه از ندیدنت گریست  مى 

  سرودتوان هميشه از نبودنت  مى 
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 ٢غزل سكوت 

 

 آارى مكن آه بغض من از درد بشكند 

 ى یك مرد بشكند  یعنى غرور ساده 

 

 از سينه پاك آن اثر پاى آينه را 

 مگذار مرز آینه را گرد بشكند 

 

 تا با تو ممكن است دلم سرخ بشكفد 

 انصاف نيست بى تو اگر زرد بشكند 

 

 آم مانده قامت من مطرود، ناگزیر 

 ار مهلك این طرد بشكنددل زیر ب 

 

 شعرى بخوان، ميّسر اگر نيست الاقل 

 حرفى بزن، سكوت شب سرد بشكند 

 

 ى آوه و دشتم اى تنهایى  آواره 

 یك عمر پى تو گشتم اى تنهایى 

* * *  

 با عشق، به فكرهاى خامم انداخت 

 در محضر عقل از احترامم انداخت 

* * * 

 ى هوس بيهوده است  پرواز به پهنه 

 ى هوا، نفس بيهوده است گسترهدر  

* * * 

 ى خویش، ناگهان آنده شدند از پيله 
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 در باغ ز عطر یاس آآنده شدند 

* * * 

 هاى با لبخندیم ما وارث مرگ 

 خيزى اروندیم یادآور موج 

* * * 

 تو رفتى و من هنوز در بند تنم 

 

 ى پر زدنم  از منتظران لحظه 

* * * 

 ست  چشمان من از نگاه، خالى مانده 

 

 ست این سينه ز حجم آه خالى مانده 

* * * 

 در بين آتاب آفر، محدود شدند 

 

 سوى سطور ترس مسدود شدند آن 

* * * 

 اى دیگر بود آن روز زمان مژده 

  تر بود  چشمان پيمبر آسمانى 

 

 خواهم  در آنج قفس هم آشيان مى 

 خواهم  تنگم و از غمت امان مى  دل 

* * * 

 ىدل غمگين من را شاد برد 

 نه آهسته آه مثل باد بردى 
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* * * 

 تماشا آن آه سيرش را ببينى 

 گریز از چشم غيرش را ببينى 

* * * 

 ام معنا داد  با آمدنش به هستى 

 ى فردا داد افسوس آه رفت و وعده 

* * * 

  


