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*1 

 گریخته اند از آخور خویش
 اندیشه

 خرد
 واژگان

 خسته از بار کمرشکن روزمرگی
 چموش
 نا آرام

 پهنه سبز رویا روی نهاده اند سوی
 تن به سواری نداده

 رام دست های کوچک گرم تو
 آسایش نو 
 به سر دارند
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*2 

 بار هوس حوا بر دوش
 برزخ

 دوزخ 
 ناگوار روزگار خویش را مهمان است

 نواده آدم
 دوشیزه امروز

 تاوان می دهد گناه ناکرده را
 

 

*3 

 چاره نمی شود گره های کور
 سر انگشت شفا
 می کندچشم بینا طلب 

 کور شوم
 اگر

 اگر به دست تو ره هموار  
 آب به آسیاب آرامش سرازیر نگردد
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*4 

 شیفته
 فریفته

 بی هوش و خرد
 جان می دهند واژگانم

 درنگ در درنگ
 پشت حصار سکوتت

 
 
 

*5 

 نه زر در انبان
 نه آسمان در اختیار

 سائل و درویش
 هواخواه دولت حضور توام
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*6 

 پاره اخگر
 گرم

 سوزان
 تعجیل کرده 

 سینه خاک شرحه شرحه می کند
 شاید 

 شاید ستاره اقبال
 بخت من باشد

 دست از آسمان شسته
 سجده می کنم آتش طور خویش را

 

*7 

 و من
 من خسته از جهان

 اکسیر حیات می جویم
 از دشت تن

 چاه واژگان دهانت
 بگذار بیاسایم

 آسوده
 رام

 میان پهنه گرم حضور تو
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*8 

 شوماسمعیل می 
 بی ریا
 پابرجا

 بی اندیشه
 تیغ مشعشع چشم تو را 

 
 

*9 

 سنگ صبور می شکند آینه دق
 سبک

 بی وزن
 روح می شوی 

 چنگال برزخ زمین را رهیده
 رود می شوی

 پاینده
 جاری میان کویر

 های های آینه دق
 سنگ صبورم کجاست

 مرگ روزمرگی بار صخره های بی
 امانم بریده است
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*11 

 جامه می درند
 یکباره

 پر هیاهو
 زاغ های دشت

 مترسک سوخت به آتش علف های هرز
 
 

 

*11 

 بیهوده
 مکرر

 بی ارج 
 بی عزت

 می تابد و می تابد خور خسته
 به مثقال خریدار ندارد

 کسوف مداوم بی مهری پابرجاست
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*12 

 به عادت
 ارربه تک

 شیرین 
 تلخ

 می شود زندگی 
 تکرار عادت های شیرین 

 تلخ نشو 

                                                                
    

*13 

 زبان بریده
 خموش

 نا آرام تازیانه میزنم تن واژگان
 ره خویش رفته
 سر به رضایت

 تسلیم 
 فرود نیاورده

 خدایگان خویشند و من الکن 
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*14 

 داغ
 داغ ترین روزها

 نه به آفتاب
 نه به آتش سرخ اجاق

 به چرخه نگاه تو بود
 از خیرگی زمین طلوع کرده

 پرفروغ ایستاد میان افق چشمانم
 
 

*15 

 به بقراط سوگند
 طلسم شکسته

 سوگنامه قلم بخوانم
 اگر 

 آلوده به مرکب انگشتاناگر بر 
 معطر به نیکوتین تو 

 ناگه
 یکباره 

 بوسه نزنم
 آغوش دفتر به نام تو نگشایم
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*16 

 بیت المقدسی است
 پابر جا
 استوار

 اورشلیم چشمانت
 مسیح میشوم

 همسایه صلیبی تو در جلجتا
 باشد 

 باشد پیوند خداوندگار ما
 بخت برما بگشاید 

 
 
 
 

*17 

 هزاردستانسر بر شانه 
 هم آواز وی

 هم پیمان است خروس همسایه 
 زبان بر سخن گشاده

 دست بر تیغ نهاده است
 را جوجه کالغ همسایه
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*18 

 مجاب می شوم
 نیایش
 ستایش

 نمازهای نو را
 خرقه از تن بدر کرده

 پایکوب
 دست افشان میشوم 

 پابه پای کولیان سرود مهر خوانده
 رخ مهتاب عبادت می کنم

 
                                                                   

 
 

*19 

 سقوط در پرتگاه تو
 بی شک

 بی گمان
 ناگزیر

 بهترین صعودم بود 
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*21 

 شوخ
 غرق نیاز

 تمامی تمنا می شود چشم های تو
 یکباره 

 بی درنگ
 چون تخته پاره ناوی شکسته

 بی اراده
 سرگردان 

 تاقیانوس تنخویش می سپارم به 

 
                                                                

    

*21 

 هزار هزار پیمانه هالهل
 شوکران

 زهر افعی می بارد از سقف روزگار
 پوالدزره

 نامیرا
 جاودان می شوم به دو حبه قند نگاهت
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*22 

 تشویش
 شک

 سفسطه واژگان بودن یا نبودن
 غوغای سخن چینان
 هیاهوی پااندازان

 را او دوشیزهبر سنگ کوبیده بود روح 
 قامت برافراشت

 گونه هایش چون سیب سرخ
 چشمانش اقیانوس

 لبانش گزیده به دندان حیا و شرم
 حیات آغاز و پایانآغوش گشود چون زمین بر 

 باور نشست
 ریب دیرپای رافراستین  

 بر زنانگی خویش مُهر مِهر زده
 گشت تمامی مرد را چیرهبر 
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 خواب را اثر
 تو را خبر نیست
 پلک های سنگین

 معلق مانده اند در بی وزنی انتظار
 بوی تند سیگار

 سخت می آزارد تن عود سوخته در نذر حضور تو
 هزار هزار فنجان قهوه

 الکن و خاموش
 از فال و تماشاباز ماندند 

 پیاله دهانم خشک است
 بغض قدم می زند در گلو

 مردی نا آزمودهبسان  
 وسواس نوزاد دارد
 و چشمانم پر هیاهو

 دهان زن پا به ماه را ماند
 درد اشتیاق و جان به هم آمیخته 

 فریاد 
 اشک های آخرالزمانی

 صوت نوزاد تنبل خویش می طلبد
 شب غریبی است

 قریب تر از غیبت تو

www.takbook.com



26     غسل در آتش 

 

*24 

 رختشوران
 نوبت به نوبت

 بی قرار
 ناشکیب
 پرهیاهو

 اندوه بر سرمملو از سبد های حصیری 
 صف استاده اند بر درگاه جان

 بلوای غریبی است
 دل به حضور دلشوران نداده

 فریاد می کنم
 به محبس بهشت خوش نبوده 
 تفرجگاه دوزخ طالبم 

 اگر
 اگر مهر معصیتی دیرین است
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 رویایی 
 سترگ

 بی انتها
 آغاز گشت

 دل به آن سپرده
 پای در ره نهاده
 جاری می شوم

 رود نه
 شاید کوچ نشینی گردم

 دل داده به قشالق حضورش
 باشد

 باشد هزاره یخ بندان فراموش کرده
 ساکن

 گردمهمسایه او 

                                                                   
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



28     غسل در آتش 

 

*26 

 سایه ها
 مخوف

 دهشتناک
 بی شکیب

 نشخوار می کنند اندیشه هایم
 سر بر بالین سکوت نهاده
 همبستر سفسطه می گردم

 تن به شمع آجین واژگان نداده
 رخت فریب می پوشانم

 تن نحیف ایشان را

 
                                                                  

*27 

 تیر آتش
 زخمه های سرخ سنان
 ضربه های سخت گرز

 بر تن تاک نشانده
 تنبیه می کنند مدهوشی را 

 بذر افشانده
 کرور کرور سرمست می زاید
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*28 

 بر بساط خیر و شر
 سپید و سیه
 کوته و فراز

 نشسته 
 بینم اسطرالب بخت می

 روزگار به خیر 
 واژگانم سپید

 قامتم فراز
 نمیشوند به غیبت تو

 خیزابی و تمنای طوفان دارم

 
                                                                   

*29 

 تاب می خورد
 بر بند نگاهت سایه من

 دار مجازاتی است
 بی وقفه 

 مکرر
 رویای داشتن تو  
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 آفتاب
 می شود بر سر نیزه روزمرگی پهن

 زخم خورده
 خونین 

 سر می دهد آواز مرگ
 رسن می شود بر گلوی انتظار

 هنگام
 هنگام که دلهره

 اضطراب
 نان شب 

 همبستر خواب گشته باشد

                                                                 

*31 

 دلتنگ
 پریشان 

 سردرگم مانده اند 
 های خالی قهوهفنجان 

 مهمان را خبر نیست 
 میزبان مجنون 
 دلریش گشته

 جام بر جام سایه ها می زند 
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*32 

 نه بر سر
 سودا 

 نه بر دل
 امید 

 همه فریادم
 های های

 پلید
 پر کینه

 منتقم خواهم شد
 فسانه موعود 

 کرده رها
 اجل می شوم دزدان روزهای روشن

 شب های آرامش را
 پای دربند اوهام 

 محال هابرده 
 نخواهم ماند 
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 شرم می دود
 شتاب زده

 نگران 
 سوی چشم هایش

 فریبکار گشته
 حیله 

 شیطنت می کنم در کارش
 بوسه بر فانوس گرم روحش نشانده

 آزرم جا می ماند پشت دروازه بسته پلک وی

 
                                                               

*34 

 پیشانی بر پیشانی
 دست در دست 

 چشم در چشم
 و لب ها.... 

 تابلوی احساس و دریغ گشتند
 شرم

 تیغی بر  بوم این رویا شد 
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*35 

 صراط 
 نه چندان مستقیم

 من
 نه چندان عابد  

 تو 
 سخت غرق ایمان
 یع نبودثباتی در ثبت وقا

 سماجت 
 راز ماندگاری من
 شماتت خویش 

 کار هر روز تو
 و اینگونه

 بر عرصه نهاد اینگونه قابیلی دیگر پا
 دست نیالوده به خون برادر

 طالب بهره دریغ گشته از وی
 نامش آدم نهادند
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*36 

 پای افزار
 آهنینعصای 

 خود پوالد 
 زره هفت بند و هفت آینه 

 در کار نیست
 عریان عریان

 تن به آتش سرخ نگاه
 تیغ تیز زبان تو سپرده
 رقم می زنم اسطوره نو

 دلخوش
 پایدار بر آیین کهن برده سوزان 

                                                        
 

*37 

 و نیروانا
 نیروانا کمترین پاداش

 هدیه آسمان بود
 پیر عابد مهرورز را
 به خلوتی ناخواسته

 جهانش به یک بوسه فروخت 
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 سرخ می بارد
 گرم

 سوزان
 خموش 

 بر سبز زمین
 نسیم حیله گر

 پرفریب
 سپید صلح در دستبیرق 

 آتش بیار معرکه است

                                                        
 

*39 

 نه پرسش
 نه پاسخ

 واژگان سردرگم
 بیهوده رهسپار زبان

 حلق و حنجره
 هرج و مرجی بی پایان

 محاوره اصوات بی معنا جاری است 
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 سرفه می کنند
 خونین جگر

 گوش خراش
 مسلول را مانند  

 منطق های ناب خود فریبی
 بر باور خویش

 سست 
 ناپایدارم

 بر باور تو دلبسته
 نذر استجابت دارم

                                                        
 

*41 

 نبض زمان
 ضربان کند ثانیه ها

 شتاب گرفته
 گرم 

 سوزان می شوند
 تب کرده است ایوان و حیاط

 میزبان خورشید گشته ام نیم شب است و 
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*42 

 از غرب دویده
 سراسیمه 

 نگران
 تمنای فتح شرق دارم

 خور چشمانت 
 سر در خویش

 میل طلوع از جنوب
 غروب به شمال دارد

 ستاره قطبی میشوم سقف آسمان را
 سرد به بی مهری تو 

 ره نشان مهاجران گمگشته میگردم

 
                                                        

*43 

 پای می فشارند بر زمین
 کودکانه 

 لجوج
 دل داده به نیاز خویش

 چشمهای خیره من 
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 حیات 
 خلوت از غیر است

 شیطنت کودکانه می آغازم
 قایم باشک

 گرگم به هوا 
 کنم با چشمانت دوز بازی می
 گوشواره بوسه

 هدیه می دهم گوش های بریده ات
 انگشتان مدهوشم 

 شانه می شود گیسوان تراشیده تو را
 و تن 

 تن می آساید به ساحل حضور
 رود جاری روح تو

 کام شیرین تلخ میکنم به قهوه 
 خواستار خواب

 بی حوصلگی 
 خمودگی نیستم

 گرم رویای بیدار توام 
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 چای 
 فنجان

 یک شاخه نبات مینیاتور
 دست هایش 

 مکرر
 مداوم 

 سنت مهمانی برپا کرده
 سرمست عطر رسوم ادب می گردم

                                                      
 
 
 

*46 

 نفس نفس زنان
 درد در قفایش 

 زخم بر پای
 بالین دیدار را شتافته

 مرگ شادکامی داشتاز  هراس 
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 آسمان
 در هبوط خود
 بستر سکوت
 بالین سرد 

 نظاره کردخلوت زمین 
 رخت ستاره از تن بدر

 خویش تن پوش وی ساخت 

                                                    
 

*48 

 بر دوشیزگی خویش خرسند
 بی باکو  مغرور
 دانه 

 دادمی تن به رویش ن
 زمین وسوسه آغاز کرده

 آسمان لب به ترفند باران گشود
 دشت دلشاد

 گشت پایکوب
 غرق 
 خروار گندمخروار 

 خرمن خرمن گل شد 
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 دست هایم خالی 
 مشتم باز است

 هفت پرده راز دریده
 هفت قفل از زبان برداشته

 خونبار است روزگار من
 دمادم سنگ می بارد از آسمان بخت

                                                
 
 
 

*51 

 سرود های حزین
 مرثیه می خوانند در گوشم

 های نامبارکاندیشه 
 بی حاصل

 سترون گشت کشتگاه من
 بهار و تابستان بر باد غفلت رفته

 خزانم در راه است
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 پس هزار هزار آذرخش
 خروار خروار باران

 غسل  می کنم به آفتاب دیدارت
 باشد

 باشد رنگین کمان اقبال گردی 
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 از آسمان افتاد
 صخره  هزار من

 غلطان
 گیج

 سنگ آسیاب شد
 یکصد هزار مائده

 یکصد خروار آیه توبه
 یکصد هزار چشم خواب آلود را
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 پای سخن می لنگد
 دستار قضا از سر افتاده

 قبای منطق ژنده گشت به مسمار احساس
 ننگنام و 

 قابیل و هابیل گشته
 تشنه خون

 خویش می طلبندسهم 
 نه به خورشید تکیه کرده

 نه به ماه دلبند
 زهر خند می زنم 

 ادا و اطوار
 نمایش مضحک تلخک تقدیر را

 تو بر خویش استواری
 من بر تو 
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 کیک های شکالتی
 شیرین به شیرقهوه های 

 نگاه پیشخدمت کافه
 تلخ می شوند
 تار می شوند

 چشم های خیره من
 بی غوغا
 خموش

 به سخن ناخوش تو
 دیرشد

 وقت رفتن است

                                                
 
 

*55 

 کاش لب بر لبت نهاده
 زهر افعی بغض

 دلتنگی
 به جان می کشیدم
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 چشم بر زادگاه می گشایم
 مرداری است 

 خلسه دود و غبارغرق در 
 دیوارهای مخروب صوتی

 هوس های خرد و بزرگ چهبازی
 تن های بی جان

 هنجارهای زخمیبر مرثیه 
 پایکوبی ناهنجار فریب و فریب و فریب

 ساز تملق و ریا بر پاست
 و از این دور پیداست

 آزادی  
 گشاده پای

 کودکی ماند تنبان آلوده
 کز فضل فاضالن 

 گند فاضالب گرفته است بوی
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 و زوال
 زوال چشم گشوده 

 پویش
 رشد آغاز نمود

 تن به بزرگسالی سپرده
 سر سودای خویش دارد

 هراسیده 
 می گریزم

 کودکانه
 خیره سر می گردم
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 خود منطق بر سر
 زره خیال بر تن

 ام بر دوراهی نشسته
 پیکار نه

 تعاون میکنم با هر دو 
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 آتشین و داغدار
 به کوره نادانی

 خشم 
 بی رنگ و محو می سوزند

 پشت حصارهای 
 بدگمانی

 کین 
 چونان 

 چونان ساحران انگیزاسیون
 زنان همسایه من 

 کبوتران شکسته بال را مانند

                                                
 

*61 

 شوم بر دو نیم می
 نیم رویا و خیال

 نیم حقیقت مطلق
 دل بر پاشنه رویا

 سر بر چاره حقیقت می چرخد
 دریغم مدارید

 من آخرین اختالط نژادم
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 تردید های نامبارک
 ریشه های ژرف شک

 ویجان  تنیده در 
 یک چشم
 همگون 

 می نگارد بر تار زلف خویش 
 اندیشه را
 پریشانی

 همزاد بخت 
 گان است زاده زهدان وفاپیشه

 سر بر مهر خویش کنی
 جهان را پادشاهی

 
 

*62 

 گرم می شوم
 ناگه

 بی ناظر و منظر
 گداخته به حسی غریب

 بستر پوچ تو را 
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 گام هایت
 تند 

 پرشتاب
 سوی دیگر است

 بر جبین می نشیند
 سرد

 منجمد
 دانه های شور عرق

 و نفس
 نفس زمهریر می گردد

 تیره
 تاریک 

 سیه می شود پرده چشم
 بر سقوط ایمان آورده

 بر خس تنهایی 
 تن می دهم
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 پریان آرزو
 سیه پوش
 دل سپید 

 خنج زنان بر روی 
 نوحه 

 مرثیه خوانده 
 نا امید

 دلشکسته
 وادی تار امروز می پیمایند

 فریب دیروز وامانده است پس کوه های
 اسطوره خور فردا
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 سرمه افسون
 طلسم خواب

 می کشم بر چشم تعقل
 فسانه آغاز 

 پهلوان پنبه زرد روی
 حسن کچل گشته ام

 سر می سایم بر دیوار گالبتون
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 پیمان و پیمانه
 سرمست

 مدهوش 
 بیکار و بی عار 
 دل داده به وی

 دست بسته به چرمینه مهر 
 آسمانتوکل ندارم بر سریر 

 تختگاه زمین
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 پرسه می زند
 بی هوا و هوس

 بی نشان و نشانی
 ایستگاه متروک خاطره را

 دل خسته
 فسرده 

 امید تازه
 فرجامی نو طلب می کند

 پاییز بی رنگ
 بی بوی روزمرگی را 
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 تن آزار
 خنجر روح می شود

 جرعه جرعه های قهوه
 بیخواب
 پریشان

 کنکاش میکنم میان سایه ها
 تن عطر

 کمند گیسوی تو را 
 
 

*69 

 یک بام و دو هوا گشته ام
 نیم به حضور تو در آتش

 نیم به زمستان میان زمهریر
 برزخی بر پاست 

 تعادل روان است و تن 
 به چنین برزخ

 مصمم
 لجوج

 پای استوار کرده 
 زمان به سخره می گیرم 
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 زبان به تیغ
 جگر به دندان می گزم

 بر سپیدهای خویش گریان
 سرودهای سیه می خوانم

 قدم پس قدم های احمد نهاده
 کنم آیدای خویش طلب می

 نفرین بر این آداب و ادب
 غوطه ور میان میراثی موهوم

 ریشخند می کنم هر دو روزگار را
 فالسفه عهد من

 بی شک 
 بی تردید

 دلقکان در حضور سایه 
 کین ورزان قامت قلم اویند

 پنهان پس پرده بالهت در  بالغت
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 سر بر شانه ام نهاده
 دست در دست 

 شریک
 شوم هم پیمان می

 لقمه های بغض او را 
 اوراد

 سحر می خوانم
 نجوا می کنم

 افعی فسردگی 
 تو را 

 دور باد 
 تو را دور باد
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 سر می ساید بر عرش
 پای می کوبد بر زمین

  یآدم
 اولین بوسه است هنوز خمار
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 بگذار 
 نهادینهبگذار 
 ریشه

 بنیان شوم
 بر چرخ روزگار 

 یابوی ندانم کاری خویش هی کنم
 و میان

 میان تمام عاقالن بد پیمان
 ابلهی جان فشان باشم
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 تبانی
 عهد کرده

 هم پیمان شده اند خور و مه
 نگاهبان
 پاسدار 

 حافظ حصار باروی خلوت تو باشند
 به آتش غیرت بسوزانم جهان را 
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 در دانه های چشم 
 تورم بغض گلوی بلورین

 آه های خستگی برآورده ز سینه
 رعشه پنهان دست هایت

 خریدارم 
 سکه های مهر بر آمده از خور

 مروارید های صیده شده از مه
 بسیار دارم

 بر تنگدستان حرمت واجب کفایی است
 در بگشای این خانه متروک را

 ابر است و خیمه عزا بر پا
 حاسدان 
 از غسل و  تطهیر داشته هراس

 پستوهای سخن چینی گزیده اند
 بی هراس

 دلهره
 بشتاب

 بازار مکاره دلدادگی برقرار است 
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 گربه پنجه می کشد بر در خانه همسایه
 و قناری

 قناری اغوا می کند هوش گربه را
 تنازع بقا

 خود نمایی 
 برپاست

 بی سبب نوک مداد سیه شکست
 میان جدول متقاطع

 در خویشسر 
 بی هول و هراس

 پی جوی واژه نو بودم
 پنجره مرا خواند

 آن سوی کوچه بن بست
 روی بام خلوت بی حصار

 زیر باران 
 روی بند کنف

 رازهای تو غسل می شد
 و من 

 و من هوس سیب و شیطانی دگر کردم
 وای بر من
 وای بر تو

 گریزی از تقدیر و تبعید نیست

www.takbook.com



58     غسل در آتش 

 

*77 

 بر تخت نشسته است 
 لنگارپادشاه و

 مغرور 
 سرکش و فریبکار اندوه

 کاش
 کاش این سهراب خسته

 دلزده از جنگ و نبرد
 گرد آفرید بزم آرا

 بی گرز و کمند
 یافته

 زره بر عریانی و خماری فروخته
 جام بر جام وی زده

 بخت 
 اقبال نو طلب کند  
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 ره می پویند چشمانم
 خیره

 متصل بر ابرهای مهاجر
 شاید 

 شاید گم گشته 
 حیران 

 پریشان اند کبوتران قاصد
 بی گناه و تقصیر

 میان هجاهای سکوت تو 

  
 
 
 

*79 

 شیطان
 پایش سریده

 شیب دوزخ می پیمود
 هزار هزار سجده

 لقمه سیب را پاسخ نمی داد
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 بر آستان او دویده
 سر بر خاک نهاده

 سیالب ندامت رها کردم
 تیغ توبه تیز کرد

 به یکباره 
 بی درنگ 

 رهایم کرد از بند خویش
  بر مجمر آتش نهادهمرا سر 

 فریاد کرد 
 هیهات 

 واوایال
 قربانی مقبول افتاد 

 مهاجر دشت گوسپندان خدا گشت  

   

*81 

 ابولهول چشمانت
 موسی 

 ید بیضا می طلبد
 بتی است که به سالم و صلوات

 تبر ابراهیم
 شکسته نمی گردد
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 شبانه ها
 سرودها

 های بی سورسات را مانندبزم 
 پوچ از شهد و شیرینی

 شراب و مدهوشی
 و دست های تو 

 دست های تو که ساز احساس می نوازند
 
 
 

*83 

 شگرف
 عجیب 

 نا ممکن می نماید 
 خلوت ستاره های مترود اقبال 

 بر اسطرالب نیازی نیست
 ایشان بر بساط عیش خودخواسته نشسته 

 جار می زنند 
 مدار تقدیر 

 است معیوب
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 سخت 
 کند 

 پر فراز و نشیب
 می زند نبض شب

 حضور تو را 
 باور 

 تاب نداشته
 بر خویش گمان تب دارد 
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 سر انجام
 یکباره

 بی هول و هراس
 بی ریا و فریب

 گرگ فسانه می شوم
 شنل قرمزی 
 کلوچه شیرین 

 گردد لقمه دندانگیر می
 هوس های مرا  
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 سجده های نیاز 
 غربترکوع به 

 شمارش دانه های رنگین تسبیح 
 رهپوی معجزه  است

 نمازهای ستایش 
 مترود

 فراموش گشته
 وحدت ذرات می طلبم

 
 
 
 

*87 

 نه بر خویش شکاک
 نه بر تو مردد

 زبان بسته ام گوش کر دیوار را
 موش های تقدیر 

 جاسوس های بد گمان
 بد دل

 النه دارند میان دیوارهای خوش بختی
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 گیسوی پریش
 چشمان شرم زده

 بوسه های پنهان تو
 هزار هزار 
 حب مسکن

 التیام
 دنآرامش می شو

 روح پریش سالخورده 
 نگران 

 خشمگین مرا
 بر خویش چیره گشته

 تکیه می کنم بر عصای نو نهال خویش
 
 

*89 

 زنجیرهای جنون
 کوله احساس 

 سنگین شده اند
 دستی به شراکت پیش آر 
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 ثانیه ها
 بیمار 

 گشتهپریش 
 رشد سرطانی دارند

 دقیقه را تاب نیاورده
 سال می شوند 

 هزار لعنت باد بر انتظار
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 خسته 
 خسته ام و دیگر هیچ

 بر مدار روزگار
 بی سمند و شبدبز

 چرخ می زنم پیاپی
 دود می شوند اندیشه های خموش

 بی درنگ
 تامل

 میان آتش سیگار
 و خواب

 خواب مرا مهمان سفره خویش نمی کند

www.takbook.com



66     غسل در آتش 

 

*92 

 نسیمش وزید
 سخره آغاز

 ریشخند کردم
 بی خبر 

 خویش بر باد دادم
 طوفان بود 

  
  

 

*93 

 سکوت تو 
 دمل های چرکین
 زخم های عفونی

 زهر افعی می شود 
 جهانم سراسر زهرآگین 

 سیه گشته
 تاب 

 توان نفس نخواهم داشت
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 در این بازار مکاره
 بی سود و زیان

 چانه می زنم بر متاع خویش
 چند واژه پوسیده

 کهنسال
 دارم در انبان مهر یاد

 برای تو 
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 بر موج خیال سوار
 تخته پاره توهم رتکیه کرده ب

 ادیسه هفت دریا می شوم
 کوه پیکر

 نازک دل 
 فریفته شاه پری اقیانوس
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 راست گفتار
 کج خیالم

 نشسته بر دروازه تشویش ها 
 کنکاش میکنم 

 بر روان تقدیرزخم خنجر 
  امتومداوم هر دم مردد بر حضور 
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 ارابه منطق بر دشت سنگالخ احساس می رانم
 گشته واژگون

 پشت بر خاک سائیده
 بر بند مهر تو تن می دهم اسارت 

 می گردمبرده فلسفه ابن الوقت 
 چشم می بندم زمان و مکان را
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  ی نوبهار
 تابستان دگر ساز می کنم

 به آوازتن نمی دهد 
 هزاردستان خرد من

 هوس جفت پاییزی خود دارد
 اگر

 اگر تاب آورد زمستان هجر تو را 
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 بی چون و چرا
 بی منطق و فلسفه
 بی کالم و سخن 

 سر بر سجاده آتش نهاده
 غریق دریای رسوایی گشته

 تسبیح گویان
 بر دوش می کشم تابوت عقل را

 در نمازم 
 خم ابروی تو با یاد آمد 

 

www.takbook.com



70     غسل در آتش 

 

*111 

 فاخته مغموم من
 سر در بال کرده

 خموش 
 است یرام فسردگ

 کاش یا
 کاش آواز کند یا

 کو  کو
 و آرام  نرم

 کهنه بخوانم سرود
 استاده بر منظر نجایا من

 آواز  تشنه
 توام دارید گرسنه
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