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چشم هایش . . . ؟

چشم هایشدنیایغرورشبود
نگاهگیرایشمملوازحقیقت

سیاهیمردمکشدنیایتاریکی
ناگاهخودرادرمیانسیاهیدیدم

. . .
پسمرادرتمامسیاهچشمشفریفته
مغرورانهدرسرایدیدشقرارگرفتم

چونحتمداشتمپسازچندی
برقلبشنیزهمچوچشمشحکم فرما

خواهمشد....

5فروردین1344
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لطف طبیعت

خشموغضبخودرا
بادیدنطبیعتفرونشان

زیراعنصریکهدرطبیعتوجوددارد
آخرینخوشیدنیاست
. . .

چهنیتباپیرویازاینعاملاصلی
ارکانوجودراازمحاصرهدیو

یاسونومیدیبرانیم.

13فروردین1344
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آشنای من . .

چهحاصلازآشنائی
چهحاصلازدیدارها

چهحاصلازدوستی ها
آخریکیازآشناییبوئیبرده؟
کسیازدیدارهاحاصلنبرده

کسیازدوستی هاثمرینداشته
آخرچهحاصلازاینهمهانتها

ایکاش،می توانستیم
قدریبرایهماثراتانسانیداشتهباشیم

تابهتروعمیق تربرمفهوماصلیدوستیوآشنائیپی
ببریم

یاارزشآشناشدنوهدفدیدارازهم
وعکس العملدوستی هارامی دانستیم..وبعد
ارجیبرایایناعمالانسانیکهجالئیدیگر

براشرفمخلوقاتمیشد،می داشتیم
افسوسوصدافسوسکهماانسان ها

چنانبهدورنگی هاوفسون هاخوگرفته ایم
کههیچگاهانتهاییبرایدریاخیالش

وجودندارد..
آخرچرانبایدازتاریکی  هاگذشت

چرانبایداززرقوبرقتنگریاگذشت
خووروشانسانیداشت،ومثلدوانسان

دوستشد؛پییاپیدیدارداشت
عشقورزید؛زندهبودوزندگیکرد

ویاچهمی شدآشنایمنندانستهبامنآشنامی شد....
چهمی شد؟

۲8فروردین1344
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من یا تو

چونباحساسدرونیشباخبربودم
هرگاهبهمنمی گفت
چقدرخوبوزیبایی

می گفتم...منیاتو؟
ویاچهنگاهجذابوسخنیشیرینداری

می گفتم...منیاتو؟
ووقتیچشمازنگاهشبرداشتم

برافروخته ترگفت
نه...اصالنهزیبایینهجذاب

هیچکدام ونهشیرینگفتاری
همانطوریکهبهآننقطهنگاهمی کردم

گفتم...منیاتو؟
بهجانآمدهوحیرانگفت

هیچکس پس...پسبایدبدانیهیچکس
نمی تواندترادوستبدارد

چونهمچونمارخوشخطوخالومغروری
مستقیمچشمدرچشمشدوختموگفتم

چطور؟
بهمنمی گیتوهستی؟

باصدائیلرزانوآرامگفت
افسوس،افسوسکهخیلیبیوفائی

آرام ترازاوگفتم...
منیاتو؟ 

7اردیبهشت1344
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گل امید

دربوستانگلیشکفتهدیدم
عاشقششدم
خواستمش.

زشاخهچیدم
بررویگلبرگشسخنینوشتهدیدم

عاشقمبمان
برمنلبخندبزن
بررخمبوسهزن

کهمنهمانگلامیدم...

10اردیبهشت1344
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پیمان گاه عشق 

آنروزمراسمازدواجدوستمدرکلیسایشهربود
مننیزبنابردعوتشحضورداشتم.

هردوملتهبومنتظربودند.تاهرچهزودتر
کشیشآنهارابهمتعلقدهد.

دخترکدرکنارهمسرشباجامهسپیدکههمچو
حریرنقرهایبود.بهراستیزیباشدهبود

خوبمیدانستمچهشوروالتهابیدرقلبشنهفته
دیگرپایانانتظارهابود

زمانیبودکهدیگرنهالعشقشانبارورمیشد
چونلحظهایفرارسیدکهکشیشداشت

خواستخداوندوکلماتآسمانیراازرویکتابمقدس
میخواند

هنگامیکهوظایفآنهارانسبتبههمیادآورمیشد
چشمهایمراکهازشوقدوقطرهاشکگرمشدهبود

بهمبستم..و..زیرلبگفتم
خداوندا..همانطوریکه

ایندودلدادهبرایبستنپیمانزندگی
بهپیمانگاهعشقآمدند

تابنابهخواستهخودتشریکغموشادیهمباشند
تونیزبخواهاینپیوندشانتاابدناگسستنیباشد

تنهادرینلحظهناقوسبود
کهباآوائیخاصمیگفت

آمین....آمین

15اردیبهشت1344
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اشک و آئینه . . .

آئینهجون...سالم
یهباردیگهپیشتآمدمتاگریهکنم

آخر،بهترینمحرمرازمنتوئی
توئیکهآرامروبروممی شینیوبهحرف هامتوجهمی کنی

برایهمینهبازمآمدمروبروتبشینمودرددلکنم
می پرسیاینباردیگهچرا؟

خودممخوبنمی دونم
می بینیکهدردمندترازهمیشههستم

ترابخدااینجورنگاهنکن
شاید...شایدگمونمی کنیکاربدیکردم

بخدانه،هیچاینطورنیست
خودتخوبمی دونیمنهیچوقتقادرنیستم

دستبهکاربدیبزنم
می گیپسدیگهچهمرگمه،نه؟

گفتمخوبنمی دونم
آخهتصورشروبکناگهمن..مننتونممثلبعضی ها
همهکارومی کننتاسعادتنصیبشونبشه...نباشم

اونوقتممکنههمیشههمینطوربمونم
آخرشبدبختبشم

حاالفهمیدیچراآئینهجون
واسهچیاشکمی ریزم

شایدتومی تونستیبفهمی
فقروبدبختیچهدردبزرگیه
می بینمتوهماشکمی ریزی

پسبهمنحقمی دیبهخاطراینغرورخودم
گریهکنم

www.takbook.com



15

آرهاجازهبدههمینطوربشینمواشکبریزم
چوناینخیلیبهترهتااینکه...بخواهم

. . .
این هاراازتومی پرسم

اگرمنایناحساسخودماینغروربزرگُم
ازدستبدم.

دیگهچهچیزبرامباقیمی¬مونهتابهشافتخارکنم
آیینهجونایندفعهتوچته؟
همگریهمی کنیوهممی خندی؟

اماخودمخوبمی دونم
چونمنهمدارمهمینطوراشکمی ریزم

منتهاحاالدیگهاینگریهشادیمنبایدباشه

اشکشادیمن
آرهبهخاطریکاحساسبزرگمن

کهمی فهمی....

18اردیبهشت1344
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بهار . . .

هرگاهعشقیبهوجودمی آید
همانگاهبهارنیزازراهمی رسد

بهاراستکهعشقبهزندگیرامی آفریند
وتنهاعشقاستکهباتاثیرخیره کنندهخود

رنگزیبائیوخرمیبهبهارمی بخشد.
می خواهمباعشقباشم

تاپیوستهبهارراحسکنم.

هشتمبهار1344
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عدم . . .

بهکجامی رویم...؟
چهجائیراسراغداریم

کهتوگوئیازهرچیزوهرجایینیرومی گیریم
تاباشتاببدانسورونهیم

درآندوردست هاچهچیزنهاده اند
کهاینگونهبااینکوششوتالش

خویشرابهطرفشمی بریم
مگرنهاینکهخواهناخواه
بهآندیارخواهیمرسیم

پساینهمهاضطرابازچیست..؟

9خرداد1344

www.takbook.com



18

آرزو ... 

آرزوهمچوامواجخروشان
ازآندوردست هاشبانگاهانبرساحلرویمی آورد

باحرصسربرماسه هامی کوبد
افسردهومقصودنیافته

بهدریابازمی گردد
ایکاش

درساحلزندگیما،بستریبرسد
امواجآرزوهایمابود

تااینچنینپژمردهوسرخورده
بهطرفمابازنمی گشت...

11خرداد1344
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دریا

رنگآبیراترجیحمی دهم
برتریاینرنگعظمتدریاییدارد

هرگاهبهدریامی نگرم
عظمتوبی کرانیشمرادرخودمحومی دارد

دریاهمچوانسانگاهخشمش
بهصورتطوفان

گاهلطفشبرآرامشمی گراید
تونیزهماندریایمنهستی

آغوشواکن
کهمی خواهمدرتومحوباشم

ودرکنارتبمیرم..

15خرداد1344
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دو قلب

آیااینصحیحاستکهمی گویند؟
قلب هابههمراهدارد.
آیااینحقیقتدارد؟

قلب هاازهمخبردارندوحتماگاهیبراثر
اتفاقیممکناستبهخاطرهمبطپند

ویاگاهیقلبیبهخاطرقلبیدیگرغمگینیاشادمی گردد.
بخداسوگنداگراینامرهمدرعالمخیالباشد

اگرچنینتصوریهمدررویایانسان هانیزباشد.
آخرکجاتوانیکچنیناحساسمقدسدرمیانمردمان

دید
درکجامی تواننشانازاینهمهبی نشانی هاداشت

یاکجابهاینمقامعالیمی¬توانرسید.
کهبخواهنددرضمیرخودهمدیگررابجویند.

ویادربعضیمواردخودرابادیگریهم نفسهم احساس
کنند

آخریکانسانکیمی تواندبردیوخودبینیقالبشودوبا
همهوجود

آرامشخاطرواعتمادبرنفس
یکزبانبگوید

بلی...دوقلبمی تواندبههمراهداشتهباشد
درآنصورتواقعازهیسعادت...

16خرداد1344
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مرغ بی بال و پر . . .

مطلعغزلیبهیادمآمد
کهمی گوید

یکباره گیازیادصیادرفته ام
سربهزیربالکشمدلمازقفسگرفته

ایکاشاینشاعرمی دانست
مرغیهموجوددارد

کهاوراحتیبالوپرینیست
دیگرسردرپناهچهچیزپنهانمی کنند؟

یاچطورصورتغمرابیبالوپرمی پوشاند؟
آنگاهکهصیادسنگدلبالوپِررنگیشرا

ازاوجدامی ساخت
مگرنمی دانست

درکنجقفسدیگربالوپرهمبهکارشنمی آید.
پسچراخواست

اینسنگردفاعازغمرا
نیزازاوبگیرد...چرا

دراینصورتدیگرراحتمی توانگفت
تابالوپرمبودزداممنرهاندی

وقتیرهاندیکهدیگربالوپرمنیست

17خرداد1344
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آرزوی من . . . .

ایسیرآبزندگیمن،
توهیچوقتجزهمانحساب هایشبرایمبیشنبودی
توهیچنتوانستیجلوه گرامیدهاواندیشه هایمنباشی

تونتوانستیدروجودمهیچگاهدیربپائی
پسچراخواستی؟

زمانیبرایجاومقامبهبرمآئی
لحظه ایدرطلبشهرتوافتخاردرمنرخنهکنی

زمانیبرایزندگیبااوتماموجودمرابهآتشکشیدی
لحظه ایهمبرایدیدارفرزندنادیده ام؛نیاز

بی قرارمسازی
حالکههیچگاهحالمننبودی

ویاشرنگناکامیبهکاممچشاندی
پسبدان

منهمدیگرتراطالبنیستم
وهیچگاههیچچیزراآرزونمی دارم

تنهادرزمانحالجزمرگراآرزویخودنمی دانمدیگر
هیچ

افسوسکهبیآرزونمی توانزندگیکرد.

19تیر1344 شبساعت۲
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رویای یک تیره بخت . . .

دررویاکاروانسروروشادیرامی دید
کهباکلکلهوهلهلهعروسیرابهخانهبختمی بردند.

همچنانکهباچشمیحسرتبارآنمرکبجاللرابدرقهمی کرد
باآهیممتدوآرامگفت.

برودخترزیبا
بروازمیاننوروشادیگذرکن

مگرنهاینکههمینامشب،ازبهترینشب هایعمرتمحسوبمی شود.
مگرنهاینکههمینامشبجهانوهرچهدراوست

تنهابرایتووبهخاطرتورنگزیباییبهخودمی گیرد.
پسچرااینطورناراحتومتوحشبهاطرافنگاهمی کنی؟

تونبایدازمیاناینهمهنورودرخشش
بهسیاهیتاریکاطرافتبنگری
زیراازآنمی ترسم،درسیاهی ها

سیاه روزیراببینی
وبهآنچهاومی اندیشدآزردهشوی

چونهرگزاونمی تواندشبیهمچوشبتوداشتهباشد.
ویاهرگزنمی تواندبهآنچهترادرزندگیبهثمررسانیدهبدارد.

نه...تونبایدبهتاریکی هانگاهکنی
تنهادرمیانسیاهی ها

همیشهدوچشمانحسرت بارتیره بختیوجودداردکهبهروشنائیمی نگرند
بروعروسقشنگ

برو...زیراداشتنرویاییکتیره روزدرچنینشبیبرایتهرگزجالبنخواهدبود.
برو...

8مرداد1344
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کبوتر تنها . . .

روزیدرکناربامی
مقابلانبوهیازکبوترانآشنا

کبوتریتنهاقرارگرفت
دادبی کسیسرداده

فغانبی سامانیبرآورده
باحسرتبهجمعشانگفت

مراهمدرمیانبپذیرید
مراهمازخودبدانید

ومرادرآشیانخودقراردهید
افسوس؛هماندمبودکهکبوترانآشناازاورویبرتافته

گفتندرو،روکهدرکنارماجائیازبرایتونیست
رودرپیآشیاندیگرباش

کهآشیانمارامکانیبرایتنیست
ناچاربهآسمانبالغمزد

ازکنارشانپرید
رفتتابازسربرابربی کسیساید

رفتتاشایدبجویدآشیانی
رفتتابیابدهمسری

کبوترتنها

۲0مرداد1344
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امید . . . .

آخرایامید؟
چرادگرترانمی بینم

چرادگرنمی دانمکجایی
چرادگرپابردلمنمی گذاری...چرا

هرچندهنوزخیلیجوانم
اماهم اکنوننامشومنومیدیرامی دانم.

سایهغم زده اشرا
همچوعصرافسردةپاییزمی بینم
حیفاستدرجوانییاسباشد

ودربهارانخزانآید
دریندموحشت زا

توبیا،تاازگرمایتوگرمگردم
وازنورتو...روشنائییابم
توبیا،پابرخانةدلمبگذار

تاآبادانشکنی
چونهنوزهمدوستشدارم
می خواهمبهسویشبدوم

برایاوزندگیکنم
تاشایددروجودشترانیزبرهم

پستوبیا...ایامید

بهمناسبتروزتولدم
۲0مرداد1344
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باران . . .

جانمهمهدردبود
روحمهمهرنجبود

افسردهودلسردبودم
هیاهویپندارمغوغامی کرد

وجودتب دارمنمی خفت
آسمانگرفتهگریهمی کرد.

آوایباران،غولغم،دیوانهمیکرد.
آسمانشرابگریه اشرادرکوچهمی ریخت

ناودانریتمیکنواختمی گرفت
دلبیمارمازغمفریادمی کرد...

۲6اسفند1344
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فریب . . .

تاچندفریبچشمانشرا
تاچندفریبزبانشرا

ایخاطرخستهمی خواهیتاچند؟
بازهمبفریبتازه اششویخرسند

آنگاهکهخوبپختوخامتکرد
دگررهبردهبرتومی بندد

هربارکهازتومی برد،صدبار
برغفلتوخامیتومی خندد

یعنیبیتو،ازعشقدگرکیشدمجدا
یعنیبیتو،نیستدلازمهربی نصیب
بازمنبیتونغمه یبی عشقسرکنم

پسوایبرتوسیلیغمخوردهازفریب

5اردیبهشت1345
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حلقة زرین

چشمدرپینشانشمی گشت
تاباردگرببینمشباعهددیرین

اثرسوزشجسمیاززر
برانگشتمنشستوزآنحلقةزرین

وایازینحلقهکهمرا
اینچنینوجودمراسختگرفتهبهبر

وایازینحلقهزرکهدرپرتوآن
بازهمدرخششوتابیده گیدست

ایبراستیکههمان
حلقةبندگیوبردگیاست...

۲4اردیبهشت1345
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یاد او . . .

دوبارهتورادرانبوهیادهامی بینم
دوبارهتوراازجامخاطرم

چسبیدهومستازشهدخاطرتمی بینم
کهآراموبیخیالتورا
درجداررویامی بینمت

ناپاکورنگینوهمچوحباب
نفرتبهلبگریختهوخشمبی فروغ
تحقیرراندهدرنگهوچهرهپرعتاب

۲8خرداد1345
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اعتراف . . .

بازهم.بادهایبیابانکرانهمی خواهد.
بازهم،زمینپائیزدلبارانوفامی خواهدو
بازهم،دربنچاهجانسبزعشقمی روید.

بازهم،خاکروانریشهالفتمی جوید
بازسیاهسیاهینمی کنندازتن

بازآفتابزدهنمی آرمددمیدرسایه
حالکهآرزونمردوجوانیرفت

می گویمتایآخرینوتنهاستاره ام
باآنکهسال هاستجانجوانمراآزردهای

امابازهم
بگذاراعترافکنمدوستتدارمت

۲9خرداد1345
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همسرم . . . 

هرگزمرنجازآنچهکهبایدبگویمت
زدردیکهدرسینةمنستعیانکنمت

تازقلبیکهبهسختیرمیدهاست
احساساینقلبکوچکخودنهانکنمت

توایتکیهگاهدورم
بگذاربهآسودگیبگویمت

توهمانگناهکاربسترآلودهای
توهمانهمآغوشهرکسناکسی
روامداردربستردلخودبپذیرمت

توایمایهامید
باآنکههرگزبرایمبتمهرووفانبودهای

باآنکههرگزچوسایهبسرمنبودهای
قسمبهخداکههنوزخدادانمت

30خرداد1345
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اگر . . . 

اگراوراهرگزنمی دیدم
اگراوهرگزبهمیعادگاهنمی آمد
اگراوهرگزدرپردهپندارمنبود

اکنونهرگزدردامشنبودم
گرمهرووفاسرشتمنبود
گرعشقتوسرنوشتمنبود

اینزمانوجودمزمهرتپرنبود
قلبکوچکممنزلگهدردتنبود

5تیر1345
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پرستو . . .

پرستوجان،بهدلگردغمنشسته
تومی دانیایندلهمشکسته
مراگوئیکهدلبرگیرمازاو

مگرپاکمی شهباخوننوشته
پرستوجان،مراباخودهمسفرکن

بهشهرعشقووفاگذرکن
باآنشهریکهدلبیقراره

باپیونددودلآنوقترهاکن
پرستوجان،توهمازمنرمیدی

چراایبیوفاتوپرکشیدی
دروناینهمهآتشغم  ها

چرابادرداوتنهانهادی

16تیر1345
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گل من . . .

گلمنازآنمی ترسم
کهشکفتهپرپرگردی

گلمنازآنمی ترسم
کههردمفریبدستاهریمنگردی

گلمنازآنمی ترسم
توهمپامالجفاگردی
گلمنازآنمی ترسم

دستدردسترقیبانگردی
ترستورادارم...گلمن

تا...تامالمنگردی

۲8مرداد1345
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خاطرات . . .

آهچهروزهاکهدردغم هایمرا
وچهشب هاکهرنجزندگیمرا

آرامبهسرایشکیببردم..نهفتم
روزیهمجامصبرمشکستوبازهیچنگفتم

چهشب هاکهطفلامیدم   
پایمی کوبیدبرالشةاندوه   
وچهروزهاعروسجوانیم   

دستفروبردهدرگیسویانبوه   

درآنوقتکهچشممنورازلیدید
ودستخیالمنقشغریزیمی کشید
دگرنمی دانستمروینمی توانتافت

وزآنساقیکهشرابغمبرپیمانهاریخت

بهمناسبتروزتولدم
۲0شهریور1345
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کیم من

سرگشته ایدردشتجنون
ویاچوغریقیدردریایخون

کیممن،گمگشته ایدرصحرایغم
وارسته ایچونخندهتلخبرلبمردم

کیممن 
چوناشکسپیدیبهچشمانسیاهی  
ویاآنکهابرسیاهیدرآسمانتباهی  
کیممن،تکدرختیبهدامنصحرا 

ویاقایقیبشکستهدرپهنایدریا  

کیممن
آنکهبنشستهدرکنارآتشحسرت ها 

ویاآنکهخانهبنیانکردهبررویسراب ها 
منآنمکهامیدورویافریبمداد 

منآنمکهگویم
زندگیهمدرمیانآبوآتشعالمیدارد

30مهر1345
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خیال او

خیالشهمچونزلفپریشاندخترکی
بردوشعریانجانمموجمی زند

مژگانمازاشکگرمحسرتش
همچونغریقیدردریایشوقشبرآبمی زند

بسیدورازوچونغنچهخونخوردم
تادستبرپردهخیالشرنگمی زند

می بایدفقطاسیرغمشبود
چونخیالاوستکهبرتارووجودم

چنگمی زند

30آبان1344
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تقدیم به تو »مادر«

اگرعالمراسرمیبریدند
باآنخون،نقشیکزنمی کشیدند.

همیمادرمی شدکهدیدیم
همهگفتمکهعالمآفریدند.

هرنفسمنیمنفسیازتوستمادر
بهجانممستیبیاردبویتومادر
ازآندمکهشیرةجانتمکیدم.

مراتاآخریندمیادستمادر
توراازجانودلمنمی پرستم

بهغیرآنکیممنبت پرستم
بیابرجایخودآسودهبنشین
کهدنیارابهسودایتوبستم

ولیمادر
ترااززادنمچهحاصل

کهبنشاندیگلعمررابرسیاه گل
نگرانممیبینیومی خوانیضمیرم

چراباشدچنین،دستوپابهزنجیرم
بگشادربهرویممادر
کهمی آیمبهسویت.

تابگویمشرحغم هایمبرایت
گرمگوئیبهپیشت
راندهومطرودهستم

میانفرزندانتآلودههستم
خطاکردم،گنهکردم

چهگویمازاو
کهمراجوانیربودآسودهبنشست

کهعهدشگلیبهساحلبود،زودبشکست
دراولوجدانشرا
ضامنکارخودکرده
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می دانمکهمی گویی
الهیآتشبگیردبهوجدانش

گناهمنبودکهاورا
امیدوایمانخوددانستم

خروشیدومیگریید
کهایدوصدلعنتبهایمانت

ولیتقصیرباتوستمادر
کهچنینسیاه بختمبزادی

رنجمکشیدیوبهدستکافرمدادی
بیابنشین،بکشدستبرسروگوشم

کهمی گردد.
همهغم هایدنیافراموشم

درآغوشتبیفتم
ببویم،بویعطرآید
توهمحقیداریو

حقیهممرانیز
بگومالمت

بکنسرزنشم
کهباشدبردونوایجسموروحم

چونچوببزنبرسروجانم
بزنجانم.بزنجانم.

ولیمادر
تاتورادارم،چهغمدارم
باهمهدردیکهمندارم

چهکمدارم،
تاتوئیبامن

توئیجسمم.توئیجانم.

بهمناسبتروزمادر
دخترت،نورا
۲5آذر1345
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بهار غم

وزشبادهایبهاریشد
حسمیکنم

رنگآبیدریائیآسمانرا
روزهانمیبینم.

صورتشکوفههابهممیخندند.
زنگغمراباآوایپرندهها

زدودهمیبینم.
انگارکهدرجامجهان

رنگخونباشد.
کههمگانرا

)چونقلببیماربهخونمیبینم(

۲5اسفند1345
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شعر من

ترامنایشمعخوبمی شناسم
کههردمچوجامبردستاینآنی
ترااییغماگرجانخوبمی شناسم

کههردمچوحبابهایرنگینبرسرابی

تراایناشنایآشناخوبمی شناسم  
چهآسانجانجوانیمرابربادفنادادی  
تراایابرسایهسوزخوبمی شناسم  

چهآسانتاروپودمرابهدشتبالدادی  

بیماریمی بینمایناحساسدرونیرا
کهمی ستاندازتوداددلمن

چوآرامگیردسوزآهموباشبپیمانی
کهشفابیندروحبیمارازخدایشعرمن
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بهر یک سال دوری از مادر

رخزندگیتدراینچشمترممی سوزد
دردسنگینجدائیجگرممی سوزد

ایتو،مادر،مهربانی هایتهمهوقت
همچوآفتابپروبالممی سوزد
درغمتاشکریزمآهکشم

بیتومادربهارجانممی سوزد

گه گاهیسفریگرکنمدرخاطره ها
زندگیبیاثرتدرنظرممی سوزد

مادرخستهبگوکعبهدیدارکجاست
بالپرواززرنجسفرممی سوزد

بازگرددازسفرایقافلهساالروجود
آتشتلخجدائیهمهجانممی سوزد

یکسالگذشت،ولیآتشعشقت
هرچهدورازتوباشمبیشترممی سوزد

16آذر1353
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معلم

چلچراغکهشکشانوماهتابانیمعلم
منبعمهروعطاونورایمانیمعلم

بلبلشیدایباغوفضلوکمالی
برگلنوباوگانماغزل خوانیمعلم

ذوقعرفان،شوردانش،گشتهلبریزازوجودت
معنیعشقوصفادرمهدعرفانیمعلم

کودکانرایاوروآیندگانراراهنمایی
برترینفرماندهنسلجوانانیمعلم

جانمشتاقانمعطرگشتازعطرکالمت
چوننسیمنوبهارانعطرافشانیمعلم

کامماشیرینشدازشهدکالمدلنشینت
همچنانشیرینزباندرجمعیارانیمعلم

گوهرعلموفضیلتهدیهدادیطالبانرا
هممدیروهممدبّر،دردبستانیمعلم

درساقراءباسمربکداده ایبرطالبانت
مجریآیاتجاویدانقرآنیمعلم
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دبیر عزیز تقدیم به تو ای بزرگ مرد زندگی  

ایقهرمان،خستهمیدانزندگی
ایرهنوردخستهمن،خستهجانمن

مویسپیدگونهتوگردراهتست
آثارخستهجانیتودرنگاهتست

درراهعمرتوکههمهپاکبودوپاک
بسیاردیده امکهنشیبوفرازبود
بسیاردیده امکهبهچشمنجیبتو
دردوماللبودوغمیجانگدازبود

امابهزندگانیپرافتخارتو
نهحرفعجزبودنهدستنیازبود

دستتوپاکبودودستپاکوچشمپاک
روحتوجزبهشهرحقیقتسفرنکرد
جانتوجزبهراهمروتگذرنکرد

مردخداتوئی
پاکسرشتیکهدینوشرفرابهروزگار

هرگزفداییافتنسیموزرنکرد
تنهاتوپاکدامنی

ایمردخدا ایمسیحدم
اندوهگینمباش

گرروزگاربهوفقمرادتنبود
زیرانصیبتو

ازیننامالیماتشرفوافتخاربود
ایقهرمان،ایمعلمخستهجانمن

دانمکیستی
دانمچیستی

یکعمردرسراچهدلتنگزندگی
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مردانهزیستی
درپیشخلق،خندهبهلبداشتیولی

شایدهمگرازبیانصافیهاگریستی)ولی(
درچشممنوتمامشاگردانت

مسیحبزرگزمانهای
ایمردپاکزاد

برجانپاکتوسوگند

ازمنمادربرتودرود
ازمنپدربرتودرود

ازمنشاگردوهمهشاگردانتبرتودرود
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تولدی دیگر

خداوندا،مراتوآفریدی
چرا؟چرا،فقطدردوزخآفریدی

درون،بت خانه،ودیر
مرا،درونبت خانهآفریدی

بهپیشتبنده ایخوارهستم
زرویت،شرمندهوزارهستم
مرا،بالگردانخویشمنمودی

مرا،بازجراززندگی،سیرمنمودی
تودانیزینتولدبیزارزارم
تودانیزینتولداشکبارم

خداونداتومرادرشهِریهورآفریدی
زنیتنها،به دستسنبلآفریدی

خداوندا،اینکهمی بینیزمننپنداریتناست
گورگردانست،دروآرزوهایمنست

الها،بگشایبهرویمپرده ایازپندارها
تا،نگویمناخدائیتواعوذباهلل.

  
نورا

بهمناسبتتولدم
17اردیبهشت137۲
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چه بهتر نداند

درونآتشم،ازبیوفائی
کهبیزارم،دگرازآشنایی

زهرناآشنایی،بیگانهترشد
بهدادمرسخدایاکنخدائی
چهسرزدکهبگریختازمن؟

چهناکوکبودسازجدایی
دوستمنبودشدخصمجانم

چهبیجابوداینناروائی
نمیدانستم،کهاوقدریکدلیرا

نمیداند،دارددردخودنمائی
هرآنچهدیدمزدستدلمبود

زمنمگیریارباینباصفایی
چهبهتر،کهدورباشمشبوروز
بسوزموبسازمبانوایبینوایی

۲6شهریور1375
نورا
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از من بشنو

  گرازمنخواستیدکهمنکیستم؟
  همیندانمکهندانمکیستم


   سریدارموسامانیندارم

  زمانومکان،سالوماهندانم


   مراپریشان حالمآفریدند
   پریشانوپریشانآفریدند
    
  زندگیازچشممن،تکرارتکرارهاست

 منخویشرادرینتکرارهاآهکشیدم


    
  راستیچهسودایخالقمنازخلقمن

   کهبدانم،امانتوانم


    ویانتوانمکه،بدانم
  مرامی بایستگنگمی آفریدی


مرا   مرامی بایستسنگمی آفریدی

    نمی بایست،آفریدی
   

  بههرحالدلتخواستمرازنآفریدی
   درونآتشوآبآفریدی


   مرافرماندادیتابسازم

   بسانپروانه هابسوزم
بسوزمیابسازمندانمتابمیرم

www.takbook.com
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زندگیازچشممنشب هایبیمهتابراماند
زندگیهمچوجانداریایستادهدرمردابماند

جایشهدنیشرواناست
جایآرامشجنگمداماست

آرامنبیداینجانخسته ام
رهنپایداینپایخسته ام

خسته امخستهازداروندار
خسته امخستهازبودونبود

حالدانستیکهمنکیستم؟

گمگشته ایدروادیغم
سرگشته ایهرگزبهساحلنرسیده

بگذارتابگویمتایخدایمهربان
درهمینجا،درهمینمکان

تنها)یکدلممی خواست(بگویم
بگویم،دلممی خواستدنیارنگدیگرداشت

خدابابنده هایشمهربان تربود
ازیندرماندهمردمیادمی فرمود

دلممی خواستدرظلموستمرامی بستن
دلممی خواستدستبیرحمزمان

اینگونهتیشهبرریشهامیدهانمی زد
دلممی خواستوظیفهپدریمعلوم

جانکندنمادرمعین
دلممی خواستافاده،طبقاتمردمنمی بود

منوتومابودیم،باهممی ساختیم
بنایماوایهستیرا
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بی خریدار . . .

آنقدرآزارمکردیتاترکدیدارتکنم
آتشبهقلبتزنمبسکهآزاتکنم   

بیچارهقلبمرا،بازیچهمی پنداشتی
آتشبرقلبتزنم،تاکهبیمارتکنم   

گلیبودمخوش بو،توخارمکردی
همچوخاریدرمیانجمعدوستان،خارتکنم   

اولآنکسکهخریدارتبود،منبودم
کهنهکاالیتکرده،بیخریدارتکنم   

ایسبکمغز،دوستمی داریسبکمغزترزخود
باخبریارودیارازآنگفتارکردارتکنم   

هرکجاگویماززبان بازی هایتو
تاآخردربندتنهائیگرفتارتکنم   

بروایمرد،زجانمنهخستهدستبشوی
خواستمخسته ترازخستهتنهارهایتکنم   

درسودایتنهائی/نورا
۲0شهریور1376
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امیدم . . . 

بهتومی نویسمایبهترینم
بهتوایبزرگترینم
بهتوکهبامحبتی

بهتوکهمحبترامی شناسی
تومی دانیشهدزاللانگور
ازخوندلباغبانپیراست

تومی دانیخونرزان
نوشکامبی دالناست
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گلهدارمازروزگاراندونکبود
تاچهبایدکردتاچهبایددید

دورنگی،دوروئی،دروغ
تاکیبایدنوکرمفتبود
تاکهبایدزرخریدزربود

خستهشدهپشتدرامید
دستبسته،چشمبهراهامید

صحبتازآرزوهایدور
دیدهپرآبهمچورود

لنگرزدریایزندگیکشیدهخیلیزود

گلهدارمزینبشرانساننما
زینآدمنسنجیدهبیهوا
اینبوقلمونصفتجابجا

میکندخدائیمیگویدزورداردادعا
اینرنگارنگهرلحظهمیکندحکمنامردیبهپا

دستبستهآبندادهسرمیبرد
خونمیخورداینخونخواربیحیا

زکاسهلیسیهارایگرفتهحکممیکند
باافادهخوبمیداندکهمیگوید

تابودوهستاینبودواینچنینخواهدبود

خدایابهخدائیتسوگند
بستانحقوبکنریشهیظلمآدمها

بکشایننامردانومرهمیباش
بهدلریشبینوایان

چونتنهاتوییبرحقوبینائیبرهمهدردها
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من آن پروانه خودسوخته ام

چهبگویم،کهچهادیده اماینهمهسال ها
چهبگویم،کهاسیرانهنالیده امسال ها

دریغا،کالمیپسنددلم
نهگفتم،ونههرگزشنیده امسال ها

منپروانهخودسوختهزندانیم
کهبیهودهبههرسوپریده امسال ها
چوابرپریشاندرکوهساران...

چهبیهودهباریده امسال ها.
درخورآتشاست،بوستانزندگیم

ازجانیکهکندهورنجیکهبرده امسال ها
چونگردبادیبیهدف

بههرطریقگردیده امسال ها
دگرازوجودمشادیمخواه

کینبرگراازدفترعمرکنده امسال ها

درپاییزعمر1376
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مرا هیچ ببین

دلمن،درهیچستاناست
هیچستان،شهریپشتهیچاست

پیام آور،خبرداردرنگارنگ
خبرازگل هایوانشدهپژمرده

خبرازغنچه هایحسرت خوردهپرپر
درینشهرچترخواهش هابازاست   

زیراینچترسجادهانداخته   
تسبیحرنگارنگبردست   

زیراینچتر،بهگوشزنگباراناست   
بارانرحمتتابباردغم هاکهپابرجاست   

اندیشمدرینشهرپوچاست
پوچ ترازهستیجانسوزاست
بهسراغهستیمگرمی آئی؟

هشیارباشکهتابنداردبودش
پشتاینشهرخانه ایخواهمساخت

خانه ایازرویا   
خانه ایازآرزوهایغریب   

ازسقفشقندیلشرمآویزان   
شرمازخدا   

شرمازبندهخوبخدا   
خشتوسنگشازراستیوصفا   

کفشازایمانووفا   
بروبامشازصداقتبرجا   
حالوهوایشدرمستیرها   
ایوانشازچراغمحبتروشن   

فرشبافتهشدهازدستدوست   
پردهبرافتادهازرنگوریا   
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پشتاینشهرهیچ،دریاییست
دریائیکههیچشکرانهنیست

منقایقیازوجودمخواهمساخت
وبادودستانمپاروخواهمزد

تاشاید،دلبهدریازدهرهبهآنشهرببرم
دلبهدلبرببرم

شهراحساسمبسیارحساساست
کهندارددروراهیبرخلوتدل   

مغزراخالیمی بینمازاندیشهدوست   
روحدیرزمانیاست،درذوقپروازاست   

بهمناسبتتولدم۲0شهریور
اداره
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به یاد تو که مادرانه برایم بوده ای

کیرفته ایزدلکهیادکنمتورا
کیرفته ایزچشمکهتمناکنمتورا
کینبوده ایزینجاکهپیداکنمتورا

کینبوده ایدرینماواءکهپیداکنمتورا
کیخواستینباشیکهجویاشومتورا
کیخواستینگوئیکهگویاکنمتورا

کیتاکیبایددرغمنشستن
کیتاکیبایدازمهرتسخنگفتن

کیتاکیبایددرسوگتنشستن
کیتاکیبایدچشمبهراهتداشتن

خوبمی دانمنمی آییونمی دانی
چهسانمنوُدختتنشسته ایم

نمی دانیونمی خواهیبدانیبیتو
چهکشیده ایم

ولیخوبمی دانیچقدربییارویاور
نشسته ایم؟

خوبمی دانیکهزجرهاکشیدهورنج ها
برده ایم؟

بهیادتوکه.....
بهحرمتتقسم. ولیبهخدا
بییادتونبودهپیوستهباتوبوده ایم.

بادلیسوخته الجرم
چشمینمناک

فاتحه ایخوانده..و
رحمتحقرابرایروحپاکتخواسته ایم.

بهمناسبت1۲سالعزیزرفته
5شهریور1376ادارهساعت111

۲
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