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 پیشگفتار/مقدمه

 

 خودشبنام خودِ 

ترین جای قلبم هایم از درونیاند. همیشه نوشتهکلمات به دنبال هم روان

رساند و پس از می« مغز»احساس خویش را به « دل»آید. هنگامی که می

بوسه « کاغذ»جا گرفته و بر « دست»تحلیلی سادهریال قلم در آغوش 

کنند. وزن و آهنگ ای سفید را سیاه میها یک به یک ورقهواژهزند و می

شوند. کلمات، چون زنجیر به هم گِره برایشان مهم نیست و تنها نوشته می 

سازند. جمالتی که جز حرف دل نیست. جمالتی خورند و جمالتی را میمی

 هایی که در دلشانشوند. نوشتهکه گاه شعر، متنی کوتاه و گاهی رمان می

 هزاران حرف است. هزاران درد، حقیقت، رؤیا...
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عید  رنگ مشکی  

، ایام فاطمیه مصادف با روزهای عید نوروز(91_0190سال  _)شهادت حضرت فاطمه)س(   

 تَهِ این جاده، آهنگی ضعیف

 ورق دفتر عشق، رنگی از خاموشی

ی راهِ سکوتخسته  

 سرد و نمناک و پر از اشک و سقوط

 قدم آخرِ من بر رَهِ آن مهرِ خیال

 پُرَم از تنهایی

گویدها میآینه دلم از  

گریدآسمان می  

 اشتباه از دل من نیست

هاستاز این فاصله  

های مِهردر خیابان  

 فکر من درگیر است

هادر نگاهِ آبی آینه  

هاضربان دل این ثانیه  
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 دست در دست قیام

گیردرنگ خون می  

 عیدی امسالمان

البند بند این خی  

  گوید سخنمیتو از 

 فاطمه!، بنت نبی

 شد به رنگ مشکی

 رنگ عید سالمان

 

 

 

 راهِ ناپایان

بار اماباران آهسته می  

 من دلم طوفانیست

های کودکان زیباست اماخنده  

 غم من طوالنیست
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 کینه دارم از عشق

م از دنیاستاناله  

من خالی زِ خوبی امادل   

 پر زِ آه و درد و رنج

 دلم اکنون نگران خویش و

 راهِ ناپایانیست

ستدل من آشفته  

از خوابیست درد من  

 که از آن بیزارم

ی اشعارمهمه  

دنرنگ باران دار  

گیرندبوی غم می  

 قلب آرامم باز

ستپر تالطم گشته  

 دل من آرام است

 انتهای خواب است
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ستدل من گرم و تنم سرد شده  

ستجُرم من شستن یک درد شده  

 چشم من کور که نه

ستهی چشم دلم تار شدکُره  

 

 

 

 صاحب رفعت 

ستاره یک  

درخشش یک  

عشق صحرای بر بارند نمی که ابرهایی میان در  

حیاط حوض بر ماهش ی سایه  

نرم نرم کبوتر، یک  

او مهرِ آستان بر پَری و بال زند می  

اوج اوج لحظه، لحظه  

عشق عشق قطره، قطره  
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شود می شنیده که رضایی یا نوای با  

بهشت باغ هشتمین بارگاه از  

لطیف و مهر پر و آهنگین و گرم  

هشتم نور ضریح زرین زائر  

بهشت برگ وارث  

 

 

 

قای اِکسیر()در جواب آنیروی جاذبه   

 اکبر اِکسیر: 

نیروی جاذبه شاعران را سر به زیر کرده است»  

 بر خالف منجمان که هنوز سر به هوایند

اندها افتادهتمام سیب  

فروشدمیزمینی و نیوتون پشت وانت سیب  

 آهای آقای تلسکوپ

«گشتم نبود، نگرد نیست  
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*** 

 شباهنگ: 

سر به زیر کرده استنیروی جاذبه شاعران را   

 بر خالف منجمان که هنوز سر به هوایند

امماندهمن بین دو راهی زمین و هوا  و  

 عشق ستارگان مرا شاعر کرده است

اندها افتادهتمام سیب  

هایش را رها کردو نیوتون سیب  

 شاید او هم عاشق آسمان شده

 آهای آقای اِکسیر!

گردم هستگشتی نبود، می  

 

 

 

 پاسخ

انی در این دنیامید  
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 حرفی از عشق نبوده

 گر که شک داری کنم ثابت به تو

 از کسی پرسیدم

 عشق را میدانی؟

هوا پاسخ داد:بی  

هوسی در دل و جان»  

 گر بخواهی آن را 

«رؤیا دارد خواب و  

 هیچکس پاسخ این پرسش را

 نتوانست دهد هیچ جواب

های از شبدر یک  

 زِ ستاره گشتم

 جویای پاسخش

 دل و جانش لرزید

 و سپس نرم جوابم را داد

«دوستت میدارم»  
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 چه تماشایی او

 عشق را معنا کرد

 

 

 

 آشیانه

های گنجشکدر میان ناله  

هاها، فرسنگدر میان سنگ  

نَهَم یک گلبرگمی  

ی قلبماز گل الله  

نگرممن در این برگ به تنهایی خود می  

شومخونِ از رگ می  

 همچو خورشید فروزان

ای در پشت ابرلحظه  

ای پیدایملحظه  

 منزل من آسمانِ هشتم است
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 زادگاهم دشت است

هاستی من در میان اللهخانه  

 

 

 

)غدیر خُم( همین بود آخرین حرفم  

توان دیدها میعشق را در آسمان  

 از محبت تا والیت

 از والیت تا امامت

 با تب عشق

گیمملوء از ساد  

بهاری در خزاناو   

 برق نوری جاودان

 آینه بشکسته در دیدار آن

 او ولیِ مؤمنان

 او علی، جان جهان
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 عشق باید ورزید

 در همه عمر برای باطراوت ماندن

ایو پس از یک جستجوی نقره  

هایی از غدیردر میان برکه  

 با دل حیران و سرگردانمان

شده از شوق وصالسخنی پر   

 تا درآمیختگی

ن امروزمانبا همی  

 و تو در پاسخ آن

جستیعشق را می  

 تا رسیدن به کمال

 در پیِ آن روز آباد و قشنگ

 در دل دشتی وسیع

عشق و سُرور از آینهبا هم   

کردیمما گذر می  

 و من تنها برای دل بریدن از غم
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 و از این تنهایی

 از عبوری زیبا

 و نخواهم من بست

هایی از غروبی ساکتهایم را به روی اشکچشم  

 تا طلوعی زیبا

نشانم نام زیبای علی رامی  

 بر در و دیوار قلبم

 تا ابد پا بر جاست

 و دل موالیم

 با دل من آشناست

 عشق باید ورزید...

 

 

 

)در مسیر سفر به شلمچه( کربالی ایران   

های دشت کربالدر بیابان  
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ن و دست و پااستخوا  

های پاک از خونِ طالدر میان خاک  

 آب اروند پر زِ نبض شهدا

های نسیمدر تپش  

 بمب و خمپاره نهان

 یک جسد در آن طرف

نشانیک پالک بی  

«مین»در زمینِ پر زِ   

 یک تپش از نبض عشق

این خاک بهشت تک و تنها و غریبانه در  

هامن زیابم ناتوان از گفتن پاکی  

خودمان« گِراش»از   

«شلمچه»و « اروند»و « طالئیه»تا   

ی اویک نشانه به در خانه  

 از میان شهدا

های شهداخاک  
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 با همین پایِ برهنه

.رسیدن به هدفتا   

گویدچه کسی می  

 که همه تنهاییم؟

را داریم ما خدا  

 شهدا را داریم

 این همه نام و نشان کافی نیست؟

 یاد کن آن روزهای خسته را

 

 

 

از حامد زمانی(« های روی میزگزینه»ی از آهنگ ا رونمای)همزمان ب آمریکا؟  

ای داشتیم بنام عراق که رئیس جمهورش شور همسایهیادشونه یه زمانی ک

سه روز فتح کنه. صدام!  تونه تهران رو تویعایی کرد در حد اللیگا که میاد

حاال به آرزوت رسیدی؟ دیدی که آمریکا خودشم ترسید و جا زد. ولی مثل 

ریکا آدم بشو نیست. اصالً حالی نیستا. آخرین باری که از جان این آماینکه 
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ترسیدم بدبخت « های ما روی میزه...ی گزینههمه»کِری شنیدم که گفت: 

میزش که هیچ، زمین زیر باز دهن باز کنه. خب اگه این اتفاق میفتاد که 

ونا بودی فکر کردی شدیم. چیه اوباما؟ با احداقل از شرّ یکیشون راحت می

حامد زمانی، همون تره. باور نداشتی؟ های ما روشنکسی با ما نیست؟ گزینه

یه خبر کنیم، بهت فهموند؟ مون بهش افتخار میخواننده وطنی که همه

ترسی؟ یا نه... خجالت دیگه هم شنیدما. باوا اوباما. دیگه چرا؟ آخه نمی

گیری دستت میگی اگه من گذاشتم ملت ایران توی کشی؟ دمپایی مینمی

آخه مگه میشه؟ دیدی از اون راهپیمایی شرکت کنند از این دمپایی کمترم. 

ه خبر حساس نشو دمپایی کمتر بودی؟ اگه در جریان باشین آخر هفته شبک

داره. ما به این حساس نمیشیم که اوباما چی گفته و چی میگه و یا چه 

مون ی هر سالهغلطی قراره بکنه. ولی در مورد وطنمون، انقالبمون و حماسه

بهمن. همون روزی که هر سال توی تقویم  11شدیدا حساس خواهیم شد. 

سال زخم  و از خودش ردی به جا میذاره. نمکی که هر گذرهمیاد و می

و تا ایران  نه. تا وقتی که ما و نسل ما هستن، ایران هستکآمریکا رو تازه می

لین راه و شهرسازی است. راستی، یه خبر دیگه. مسئوهست، انقالبمون پابرج

هاشو جزئی ی گزینهبا مشارکت جوونای ایرونی تصمیم گرفتن آمریکا و همه

منِ نوجوون به تو نصیحت. سعی نکن از آسفالت شهرمون قرار بدن. اوباما! از 

بینی. یران در بیفتی که بد میابا ما جوونای   
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 این بیت آخره

 اما همیشه شعر

 پایان قصه نیست 
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