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كيانا وحدتي در تاريخ بيست و هشتم مرداد 1367 در خانواده اي فرهنگي و هنرمند در شهرستان 

بروجرد متولد شد. پدرش كه يكي از اساتيد برجسته و باسابقه موسيقي در اين شهرستان است، 

اولين زمزه هاي عاشقانه را در ذهن و بن جانش طنين انداز كرد و روزنه ورود به آسماني شدن را 

براي او گشود.

او كه در ازل نيز نغمه هاي روح پرور و موسيقي دل نواز و نقاشي زيباي هستي را شنيده و تجربه 

كرده بود، براي دريافت و كسب دانش و معرفتي كه بايد مي آموخت از همان اوان كودكي استعداد 

ايراني  ادبيات و فرهنگ اصيل  به هنر،  نمايان كرد و روز بروز توجه اش  نبوغ سرشار خود را  و 

جلب مي شد، به طوري كه پس از پايان تحصيالت دوره متوسطه در مجتمع استعدادهاي درخشان 

با نمرات عالي، با تالش وافر و كسب موفقيت در آزمون ورودي دانشگاهها در سال 1385 براي 

پاسخ گفتن به عشقي كه به فرهنگ و هنر ومعماري ايراني داشت و همه وجودش را پر نموده بود 

• » زندگينامه « 

زندگينامه
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با  و  آغاز كرد  اصفهان  هنر  دانشگاه  معماري  مهندسي  در رشته ي  را  دانشگاهي خود  تحصيالت 

انديشه ي ادبي و هنري كه همواره همراه او بود تالش مي كرد تا ضمن ابراز ارادت به بزرگان شعر 

و عرفان چون حافظ و حضرت موالنا پيوند هنري و معنادار جلوه هاي مختلف هنر و مهندسي هستي 

را دريابد و به درك عميقي از اين جلوه ها نايل شود.

تبلور اين درك، در ارتباط عاشقانه و زيباي او با خدا و عالم معنا در اشعار و نوشته هايش كامال 

جلوه گر و نمايان است.

از  شدن  دور  و  بي هويتي  از  همواره  اما  داشت  كه  خوش مشربي  و  شاداب  روحيه  عليرغم  كيانا 

اظهار  است،  جلوه گر  كنوني  اجتماع  در  آن  از  نمودهايي  بعضًا  كه  ايراني  و  ملي  اصيل  فرهنگ 

شكايت و دلتنگي مي كرد و او را به تفكر در اين حوزه وا مي داشت به همين دليل بيشتر وقت خود 

را با بهترين ياران خود يعني كتاب، شعر، موسيقي، نوشتن و عشق به خانواده مي گذرانيد و وجودش 

مشحون از لذت مي شد.

اما از آنجائيكه تقدير كار خود مي كند و بافته خود را در بستر زمان مي گستراند در تاريخ دوم 

آذر ماه 1386 اين هنرمند پرخروش هنگام عزيمت به دانشگاه در حادثه واژگون شدن اتوبوس در 

مسير اصفهان در اثر ضربه مغزي جان به جان آفرين تسليم و روح بلندش به ديار جاويد پر كشيد 

و دوستدارانش را در سوگ خود نشاند.

روحش شاد ويادش گرامي 
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تو كه مظهر راستين عشقی ، معنای مطلق رسيدن ، لحن تنفس روح ، صليب 

مقدس مهر ،  در تب خانه ي خيال ...

تو كه تك ستاره ي شوقی        در آسمان انتظار من ، تفسير مجرد حضوری

 و به عادت خدايان افسانه های دور غير قابل تجسم ...

طنين صداقت ، پشت حصار اعتماد ، جاودانه ي نور در تار و پود شب ، سايه ي وجود

 » ای آفريده ي من  « ؛

خيال من از تو بارور شد ... كالم حقيرم تقديم تو باد !

• » تقديم به تو ... «

تقديم به تو ...
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اميد بودنت

  نور بخشيدن به تار و پود صبح سرد من است ! 

اميد بودنت

  هديه ي رنگ سبز ، برای بهار نيمه جان من است ...

اميد بودنت

  طلوعی برای آب كردن قنديل های زمستاِن من است

اميد بودنت

جانی برای گرفتن پشت پرده های ساز من است  

• » اميد بودنت «

اميد بودنت
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... و بودنت

  تالفی شب های پر اميد و انتظار من است !

1380
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• » فاتح قّله های شكست «

ديروز چون دو خط عمود بر عشق    

                                          دلهامان پر از تفاهم و اشتراك بود

چون دو بردار با مختصات سادگی    

                                               خورشيدهامان پر از طلوع و قدم هامان پر از صعود

ولی در اين شب ها دگر الماس هامان   

                                      بی رنگ و پر از نقطه ي سياه است

امشب ؛ در امتداد هم ولی چون دو خط موازی     

- بی نقطه ي تالقی و اشتراك -

 فاتح قّله های شكست
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هركدام دگر راه خود می رويم

خورشيدهامان پر از غروب و قدم هامان پر از فتوح

ولی ؛ فاتح قّله های شكست !

 تابستان 81

براي مریم
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غنچه ای تشنه است و نگه به آسمان سياه
             ولی اميد گريستن از آن مخمل سيه ندارد

سكوت است كنج خلوتی و دگر   
اميد به طنين پر درد فرياد ندارد     

كهن شده سازيست و در دل كنون 
اميد به ضربه ي پنجه های رقصان ندارد     

عشق درد است و درمان ندارد
بی راهه ايست و راه برگشت ندارد !     

مرداد 81

• » بي راهه «  

بي راهه
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امشب دگر از نااميدی نگريستم            امشب دگر از عشق تو و ناله ها گريختم

امشب دگر كسی صدای فرياد نخواهد شنيد   

- شب هايی كه آسمان سرد و خسته بود– آری در آن شب های بی رمق      

و فكرها تازه به آرامش نشسته بود !          شب هايی كه خواب مانند حرف واپسين

- سنگين - به اعماق ظلمت فرو رفته بود:

چراغ كلبه ي من بود تنها چراغی كه سوسو می زد ؛   

از اشك های بی دريغ ، از رازهای داغ و در آن سرمای سوزدار  

وز آتشين نفس عشق تو گرم بود !

آری ، در آن شب های بی رمق                     

• » چراغ كلبه «  

چراغ كلبه



بلوغ كال 20

كسی نفس می خواست          كسی سفر می خواست زين شهر بی خروش  

كسی تو را می خواست !

ولی دگر از اين انتظار بيهوده بی تاب شدم 

                                                      چو يك حباب غبار ، نقش بر آب شدم 

آخر به زير اين سايه های خشمگين و خموش 

              مانند يك سؤال غريب و گنگ بی جواب

از صفحه پاك شدم !

زمستان 81
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• » نياز «

مثل يك اعتياد درد آلود         

به تو و عشق تو محتاجم 

مثل دريا به موج ، برای خروش         

به تو و اين نياز محتاجم

آری اين منم كه مثل وحشی طوفان         

جستجو می كنم انعكاس عشقم را

در نگاه سرد و خشك تو

مثل يك گدای پر خواهش            

پر نيازم از عشق و حس گرم تو 

نياز
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آری افسوس كه اين نوای حزن آلود           

شده عضوی از وجود من !

نتوانمت دگر دوری           

ای اميد غريب و گنگ من .

زمستان 81   
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اين عشق مياِن ما    

يك نا برابری است

يك قلب بی دريغ   

كز رازهايی پر از خروش

مانند يك تنهايی مرموز   

يا يادگاری از يك حس آتشين 

در كنج سينه ، ورم كرده است !

يك فرق ساده است   

يا يك بهانه است!

• » حس آتشين «

حس آتشين
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در شهر ما می شد   

                                                     اين عشق را ؛

مانند يك فرد جزا می   

                                                          در انزوای كلبه ای متروك

يا دخمه ای تاريك و عشق آلود  

پنهان كرد!

  آري !

تويی كه ادعا می كنی عاشق نبوده ای و نيستی!

             فرياد می زنم كه تا بحال بيهوده زيستی  ...

        

زمستان 81
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• » شكايت « 

مگر نمی بينی ؟

  كه لبهايم چگونه از فريادهای بی صدا ، ترك خورده اند

و هنوز نوميدوار از بغض آخرين گريه  ، می لرزند ...   

مگر نمی شنوی ؟

  كه صدايم تا ابد در گلو شكسته

شعر تكراري تنهائيم شده  ...   و نوای حزن آلود قدم هايم  

مگر احساس نمی كنی ؟

 كه رد نگاهم – هنوز  -                          به پيچ كوچه ي انتظار خيره مانده 

شكايت
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 و مشامم ، بوی پيچك های نيلوفر را          تا هميشه از ياد برده ...

مرا احساس كن ! مرا بشنو                آری ؛  مرا ببين   
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سه تار ؛  ...  و در بطن وجودم ؛ نوای تو-  نشانه ای از خواستن های كال لحظه های

 عشق – به يادگار ؛ جاودان خواهد ماند  ! 

باز نوای سه تار بود و ياد تو          

باز ،  نشانی از آن عشق بی نشان

باز دلی بود كه در حسرت وصال  

ضجه زد ، چو مرغی اسير در كنج يك حصار

باز نوای سه تارت چو يك نسيم              

زيبا برای باغ – دلكش برای بيد

• » سه تار «

سه تار
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اّما  ، چه شعله ها كه نيفروخت           

در دل خار اين كوير ...

باز خواهش و ترانه و شور و تمنا در اوج         

باز دريا بی تاب ، از هجوم موج

باز لحظه ها پر از نگاه و فريب     

باز فرياد شد آن سكوت تلخ و غريب
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• » در كمين پنجره « 

من بودم و سياهی شب های بی صدا

من بودم و سكوت زخمی آهنگ های تو 

من بودم و گريه در عمق غربتم

من بودم و طنين سه تار نفس های تو 

من بودم و عقده ي تلخ باورم

من بودم و نوای پر هياهوی گام تو 

من در كمين پنجره ، آرام و بی نفس 

              من در سكوت ال به الی نبض ياد تو !

در كمين پنجره



بلوغ كال 30
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و اكنون ؛

در گيرو دار اين گريز تنگ

عقربه ها ، چنان تند ، قدم برمی دارند

كه گويی زمان را ، از انديشه ي خسته ي بشری دزديده اند

ولی من هنوز پشت پنجره ام – آرام و بی خروش –

و به آدم هايی كه چون ذره های نور 

در فضای كوچه ، تكرار می شوند ، می نگرم !

به راستی كه چه تند و بی پروا از كنار هم می گذرند...

آری نگاه رهگذران فرياد می زند:

• » تو جاوداني « 

تو جاوداني
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» من بی تو مانده ام «

آنها نمی دانند كه تو در پنجره پنهانی !

من بی تو مانده ام – ولی در عمق بی كسی –

                                   تو در منی و جاودانی . 
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وضوح شيشه ای چشمانت

زالل مثل كوير 

وكلبه ي دستانت

گرم و بی نظير ؛

   برای دور كردنم از خود تالش مكن 

  هويت اين پيوند ،  اجتناب ناپذير  !

• » اجتناب ناپذير «

اجتناب ناپذير

• هيچ گاه بی تو بودن را برای تجربه ، لمس نكردم
                                    مانند آسمانی كه پرواز را به آزمونه ، ننشسته است !



بلوغ كال 34
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بيا دمی نگاه كن

         كه بی تو پر بهانه ام

                                                 ولی  صبور ، منتظر 

                                                پر از نياز عاشقانه ام

بيا دمی نگاه كن 

        هنوز آب و آينه به راه توست

                                                      هنوز گوش خسته ام

                                      در آرزوی نبض گام های توست

بيا دمی نگاه كن

• » نگاه كن «  

نگاه كن
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                            هنوز جوی اشك ها 

                                                        نشسته رّد پای تو

نگاه من - خموش و خيس و مضطرب – 

چو مردگان به راه تو !     
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• » شبنم های  يخ زده «

در انجماد عصر تبسم های پريده رنگ    

                                                و خشكی طراوت شبنم های غنچه های ياس

آدم ها ، نبض مجازی نفس كشيدن را  

                                                      مانند مشق های كودكی  ، تكرارمی كنند .

••••••

اگرچه در تنهايی ، غريبگی معنايی ندارد      - اّما برای جدامانده ای چون من-

غريبگی ، اعتماد به بودن است !    

شبنم های  يخ زده
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• » درنگ « 

نگاه من ، هميشه در قاب پنجره پنهان است
حتي وقتي كه چيزي عميق تر از رنج   - مانند يك درنگ در بعد زمان- گريز 
روزها را پاره مي كند ؛ وقتي كه ضرب آهنگي ناشنيده ، تصنيف لحظه ها را در هم 
مي ريزد ؛ وقتي كه طوفان پريشاني در بهت دشت آسودگي هنگامه مي كند ؛ وقتي 

كه نفير لغزنده ي حادثه ، روي تند آب رابطه ها پل مي زند ...
و وقتي كه گره ها در بستر موازي تكرار ، نبض زندگي را آشفته مي كنند ...

اي مهربانترين ؛
بيا سخاوِت خلوِت خالصانه ي عشق و بودن را ، باور كنيم و به پنجره ها ايمان داشته 

باشيم!

آذر 82
براي 
عمو عبدي

درنگ
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• » تكرار ناتمام «

قطره های باران،  كه مثل سنگ های ريز 

                          به سوی پنجره می بارند 

تكرار ناتمام تو را 

در هم می شكنند

و حجم بی انتهای تو 

هزار تكه می شود ...

به باران لبخند می زنم  !

حاال هر بعد ، تكرار ديگری است !    

تكرار ناتمام
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• » انكار « 

وقتی در انزوای پندار خفته ات                            

 در بعد يك غريبه بيدارمی شوم

وقتی ميان حجم عظيم قلب كهنه ات             

 مانند يك پديده ، پديدارمی شوم

وقتی كه تكيه داده به ترديد ، با شور و التهاب      

در چارسوی نگاه تو ،تكرارمی شوم

مانند يك وقفه در عادات زندگی       

در البالی قيود مانده ، گرفتار می شوم

وقتی كه در بطن غرور و ذهن بسته ات         

من در نجابِت اشتياق خود اخطار می شوم

انكار



بلوغ كال 44

حاال به پوچی عشق خود می خندم و دگر    

من تا هميشه در حضور تو انكارمی شوم

        

بهمن 82
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• » برای خاموشی «   

دوباره در سرسرای اين اتاقك تنگ 

شبانه در چارسوی ناتمام نگاه 

به اشك و آه 

                                          گريز خواهم زد

دوباره در عطش چشم های خيس 

دوباره در ركود لرزش لبهای بی كالم 

به هم نفسی با ستاره ي شب 

- به خلوت سياه آسمان درون – 

                                          هبوط خواهم كرد

برای خاموشی



بلوغ كال 46

دوباره در پگاه ارغوانی عشق 

كه ره سپرده به پيوند ديگری است

به قعر حسادتی ابلهانه و زشت 

سقوط خواهم كرد    

دوباره مرا ببين ای ترانه ي دور 

دوباره مرا بخوان ای كرانه ي عشق 

دوباره در نوسان بی دريغ تنفس جسم

رها كنم از زوال بی بهانه ي حجم !

به باغ پنجره ها سوگند 

ميان عهد و سرشاری 

ميان فكر و بيداری 

دريچه خواهم شد    

و من به پاس عروج پرواز آرزوهايم 

دوباره خيس از ترنّم دوست 

دوباره لبريز از  » جوانه ي شور « 

- به شرق رؤياها – طلوع خواهم شد  ...

                                       حلول خواهم كرد  !
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• » طلوعی به وسعت سپهر «  

در اين شب خموش 

غمين و دلبسته به اين ستاره های عبوس 

هالل های زنجيروار رابطه از هم گسيختند ...

در اين گريز پر شتاب عقربه ها

غريق در گذر گيج ثانيه ها

تمام لحظه ها هم از من گريختند !

پس از تو هجوم گريه و درنگ بغض زمان

طلوعی به وسعت سپهر



بلوغ كال 48

پس از تو در غبار غروب ، شكست انحنای افق 

پس از تو در ديار غربت شبيخون حسرت و ترس 

بيا ببين كه چه كرده ای با بلوغ حقيقت عشق 

بيا مرا ببين در التهاب شعله سركش درد

بيا ببين رها شده از ارتفاع بودن را 

بيا و فرياد التماس دست مرا 

نوای پريشان انتظار چشم مرا 

به يك حضور جسور 

               دوباره سرود كن

بيا به حرمت قبله گاه نيلی عشق

به وسعت سپهر اشراق يك طلوع دگر 

دوباره حلول كن      

28 اسفند 82
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• » رهگذرانه  « 

يك اتفاق بود

روزی كه آمدی و رهگذرانه درگاه را از غربت رهاندی 

روزی كه آمدی و پنجره را در قفس 

    اشك را در عطش

    و مرا در حس گنجاندی ...

حاال من ، چگونه اين عبور نامكرر را – در وسعت تكرار تنهاييم – 

       غرق كنم ؟

چگونه متن خاطره ات را – حادثه ي سوزان بودنت را – 

                    در منظومه ي عظيم بودنم دفن كنم ؟

رهگذرانه



بلوغ كال 50

حاال كدام الهه ي شرق مرا نجات خواهد داد ؟

كدام ترانه ي شفاف مرا به معراج خواهد برد ؟

دگر كدام طراوت ، اكسير اعتماد را در رگهايم خواهد دواند ؟

ای اتفاق سبز ، ای رهسپار اوج 

در اين ديار بی خروِش مانده در قفس   بيا دوباره كه تنها دريچه ي ماندن گريز شد 

ای اشتياق گمشده ، ای منجی حضور 

بيا دوباره كه » صبر ستاره « لبريز شد ! در التهاب وحشت شب های بی نفس  

فروردین 83
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• » رسالت يك بازگشت ناب « 

امشب دوباره از  » ديار نيلگون خواب «

به سرزمين ناتمام ياد تو تبعيد می شوم

امشب ميان نقش قصيده ي با تو بودنم     

تنـها و بی قافيــه ، تعبيــر می شوم      

در اين فضای تنگ بی حجم و بی سرود

جز نام و ياد تو ، ديگر چه مانده است ؟

در كوچه ي خموش تهی مانده از حضور      

جز رد پای تو چه بر خاك مانده است ؟     

من با نسيم جاری تو ، تا بلوغ روح

رسالت يك بازگشت ناب



بلوغ كال 52

تا سكوت جسم     

تا انتهای مرز آوار سادگی      

تا آخرين سپيده ي ايمان به زندگی ...     

من تا ستاره ، با نسيِم اسِم تو رفته ام  !     

من در حصار خلوت رويای عشقمان 

تا موسم رسالت يك بازگشت ناب  ؛     

تا اوج رفته ام   !     

فروردین 83  
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• » صليب صبر «   

تو مانده ای ...

سنگين و بی خروش 

چون يك صليب سنگی به ديوار قلب من

تنها بهانه ي اين صبر ناگزير 

تنها نشانه ي آن های و هوی ، نيز 

من از سرآغاز گريه ام در هجوم شور 

من از سرآغاز بودنم در هبوط نور 

من در حجاب شيشه ای پلك های تو 

صليب صبر



بلوغ كال 54

بی تاب و آتشين در سياه چشم های تو 

من از سرآغاز ناگهانی و گرم آن حضور   

                                                      با تو بوده ام ...

اكنون تو رفته ای و ميان بغِض ماندنم

تنها نشسته ام ...     

من تا هميشه به حرمت سرشاِر بودنت 

ناالن و جاودان     

                                                                 - تنها – شكسته ام  !

فروردین 83   
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آخرين شب 

آسمان ، با چشمانی اشكبار  ، به بدرقه ات آمده بود

تو ماه را می بوسی

به ستاره ها شب بخير می گويی

و در راه بی انتهای قهرت با زمين قدم می گذاری  !

 ... و نمی دانی كه اشك زمين 

چگونه در دره های خشك جاری می شود 

و درختان پير دستشان را به سويت دراز می كنند ...

تو می روی  ، آدمك ها را جا می گذاری

• » رنج فاصله ها «   

رنج فاصله ها



بلوغ كال 56

دريغ از نيم نگاهی !

 ... و نمی دانی كه رنج فاصله ها 

چگونه در قعر قلب آدمك های سنگی 

حك می شود !

تو نبض نهرها را نمي شنوی ...   كه عاشقانه نام تو را فرياد می زنند

و قله های ستبر آتشفشان ...  به راه تو خون می گريند !

و از حرارت اشك های مذابشان ...  چهره ي زمين دردمندانه می سوزد 

          ... تو كوچ جاودانی پرستوها را نمی بينی ...

ماه را می بوسی     

        به ستاره ها شب بخير می گويی

      و چشمانت را تا هميشه می بندی 

و من ...

در خلوت تاريك سياهی چشمانت 

با تو می مانم ... با تو می ميرم   !

         اّما ای كاش  ، دوباره با زمين آشتی می كردی !

خرداد 83     
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چه دور بودی ...

و چه ناشناخته  !   

آن هنگام كه دل سپرده ، از حريم چشمانت گذشتم

و در طنين حجم بی نهايت صدايت ...   
                                              به بی كرانه ي آبی صداقت رسيدم

و از برق نگاهت...            
                                             تا جاودانه ها پرواز كردم  

• » بي كرانه ي آبي « 

بي كرانه ي آبي



بلوغ كال 58

            هر چند تو به من نگاه نمی كردی !

چه ابلهانه می پنداشتم كه آسمان از من دور شده !

           چرا كه دوباره عكس ستاره را در گودال خيس كوچه مان ديدم

83/02/25
تقدیم به ه . ش
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• » چلچراغ مهتاب « 

باورت نمی شود

آن شب از غرور بی بهانه ات

در طنين آن سكوت جاودانه ات 

چلچراغ آسمانمان شكست و تيرگی درون من شكفت ...

باورت نمی شود كه من هنوز 

از دريغ كهنه ي نگاه آشنای تو 

تا حقارت غريب اين نگاه سرد 

از سقوط ناگهانی ، از بلوغ عاشقانه ي كالم تو 

تا ركود اين سكوت تلخ 

چلچراغ مهتاب



بلوغ كال 60

پرسه می زنم !    

باورت نمی شود ...

پيكر خروش من 

از تب سپيد آفتاب  ،  تا سياهی كنايه سوخت  !

اينك اّما    

باورت نمی شود كه من

وارهاده در ميان حيرت كنون

مانده با كورسويی از فانوس خاطرات دور 

در سياهی شب جدائيت

تكه های چلچراغ را

از درون كوچه های قهر تو ...   فاش می كنم  !

من ستاره های اشتياق را 

تا وصال نبض چلچراغ     

تا هميشه ، مهتاب می كنم  !      
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• » يك هاله نور «  

آن روزگار دور

در خلوت ارغوانی كوچه های خالی دل

به نقش سكوتم  ، عبورت هبوط بود ...

در نبِض ثانيه وار انتظار باور من 

تو سرزده آمدی و ندانستم چگونه ، كی ، چطور 

اّما برای دل سپردن ، چه زود بود ! 

 

برای قلب پر بهانه ام                     تو آن حكايت قاطع  

يك هاله نور



بلوغ كال 62

برای چشم پر از پرسش        تو آن يگانه ترين پاسخ  

            تو آن بلور صداقت                     در انعكاس ترس و دروغ

عزيمتت به شهر شب زده ام

بسان شعر سحر 

سرايش يك  هاله نور بود ...

ای رهگذار كوچه های خلوت دل

ای ناگهان ميان بستر تكرار بودنم !

افسوس می خورم كه برای ماندنت در كنار من 

ديگر مجال نبود و راه تو دور بود !
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• » سايه وجود «  

با من سخن بگو 
ای جلوه ي حضور 

ای مطلق نبود
ای سايه ي وجود
با من سخن بگو
من قول می دهم

ديگر  ، گاليه نمی كنم
ديگر شكايت از 

كوتاهِی ، گه گاه مالقات های شبانه نمی كنم
يا شكوه از گذر ديدارهايمان

در وقفه ي عاشقانه ي ميان نفس ها نمی كنم !

سايه وجود



بلوغ كال 64

ای آخرين سرود
آخر بگو چرا  ؟ ... ديگر به خواب من نمی آيی

پاييز سر رسيد
آخر بگو چرا

در رقص صبحدم ، به  های و هوی بهار 
از اين وجود سراپا پژمرده 

مستانه پيچ و تاب نيلوفرانه نمی خواهی ؟
باور نمی كنی ...

از آخرين ظهورت به خلوتم هنوز 
با آن نگاه مات ، وامانده روبروی آينه 

در قاب پلكهای لرزان پر اشكم 
عكس ستاره وار تو را انتظارمی كشم !

با من بگو بعد از كدام دم 
در انتظار آمدنت باشم ؟ !

من با اميد مهر تو زنگار درد را 
از آينه ي پر غبار دل شستم

من ،  وامانده در وقفه گاه نفس  - ميعادگاهمان
بعد از دم حضور تو  ...

بازدم ، از جان خود دريغ كرده و مردم !
با من سخن بگو 

ای سايه  ي وجود !       
شهریور 83 
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•  » هجوم يادواره ها « 

شبانه های من

پر از هبوط شعرهای توست

به اين خزان خلوتم

گذار پر دريغ ياد تو

چو سوز گردباد 

به سان درد كهنه ای 

از عاشقانه زخم های مانده از جفای توست ...

شبانه های من

 غريق در سكوت عاری از شعور عشق

هجوم يادواره ها



بلوغ كال 66

ولی پر از همان شهامت گريخته 

كرانه ي هجوم يادواره های توست !

مهر ماه 83

  



67

• » انتظار «  

هر روز  ؛

در ازدحام مرده ي خيابان

- پشت پنجره -  

اين هست های هميشگی را مرور می كنم

اّما

برای چشمان منتظر 

تكرار صحنه ها

جز التهاب نيست

هيچ لحظه ای 

انتظار



بلوغ كال 68

با اشتياق آنكه شايد لحظه ای دگر

تو پشت در باشی 

تباه نيست !

هر روز 

اين جان خسته را 

از احتمال محال اينكه 

چشمان بسته ام ، تو را 

در ازدحام شهر  ، گم كرده باشد ،

مجال فرار نيست ...

هر چند كه فاصله ام تا بلوغ شهر 

يك پلك زدن برای عبور اشك

وقتی كه چارچوب پنجره ام از هجوم اشك

محو می شود ...

يا جز برای پس زدن وهم نقش تو 

از قاب اين خيال پر انتظار نيست !

83/07/03
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• » عبور «  

مدت هاست كه روزها آن قدر تند قدم برمی دارند
كه زمان ديگر ، نبض دردمندانه ی زمين را

از حرارت قدمگاهش نمی شنود
و چشم ثانيه ها آن قدر خيس است

كه زمان ديگر ،
اشك داغ های كهنه ی زمين را 

بر پيكره ي جاری چشمه ها نمی بيند !
آری

مدت هاست كه زمان ، نفس نفس می زند
و در اين ميانه ، من هنوز نمی دانم

عبور



بلوغ كال 70

تو از كدام شعاع اين هالل ناتمام بر من هبوط كردی 
مرا به عمق دهليز عشق بردی

به شعور تالقی مركزيت انديشه ، كشاندی
وحاال ،  اين چنين گمراه و سردرگريبان

در پهنه ي عاری انتظارم رهاندی
ونمی دانستی 

كه تفسير عظمت عشق ، بی سخاوت پيوند غيرممكن است ...
در اين ميانه ،  من هنوز نمی دانم

كه بهت زمان
از اشتياق بيهوده ی من بود
يا التهاب فرسوده ی تو  ؟!

هنوز نمی دانم ؛
به جرم كدامين رهايی  ، درون اين حصار ، بر جای ماندم

به سوگ كدام فرصت از دست رفته ي آشنايی  ، تنها ماندم
وبه تالفی كدام خاطره  ؛ فراموش شدم ؟ !   

. . .
زمان به حرمت خلوص اين عبور ، بازايستاد

ولی افسوس
كه زمانه ، در هم شكسته است !

        
14 مهر 83
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• » دريغ «  

اكنون كه رفته ای 

من مانده ام و فريادهايي چند ...

از حرف هايی كه بايد بودن تو بود

حكم صريح و مطلق ماندن تو بود

از حرف هايی كه تنها 

آينه بود كه آن را شنيده بود  !

اكنون كه رفته ای

 اين حرف ها ورازهای نگفته ، ميان ما

بر تار و پود سينه ام چنگ می زند

دريغ



بلوغ كال 72

حاال كه نيستی ؛

بغض هميشه ي هست های نبوده شكسته است

فرياد خسته ام ،

بر قلب تنهای پر دريغ ...   زخم می زند .

        

تابستان 83   
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از خود گريزانم ...
چرا كه وسعت عاری درونم ، وجودم را از حس بيهوده  زيستن می لرزاند ...

رسم كهنه ايست ...
آن هنگام كه بی پروا و سر سخت ، دل به تالءلؤ زالل چشمانی می بنديم و مغرورانه 
می انديشيم كه جرقه ي آشنای نگاه غريبه ، به ماه بی رنگ جانمان سرود می بخشد 
و به خود اميد می دهيم كه هاله ي غرور گمگشته مان از روشنايی برق جادويی نگاه 
او دوباره خواهد درخشيد !  مشعـل های انـديشه را خـاموش می كنيم و سرمستانه 
می پنداريم در ماهتاب عشق او ،  در تجلی نور ،  كورسوی انديشه جلوه ي نگاه 

او را خواهد آزرد !
آری ، رها می شويم و دل به تالءلؤ چشمانی می بنديم كه گويی تنها پيش كش جان 

• » افسون كهنه «  

افسون كهنه



بلوغ كال 74

شيفته ي  ماست ! ...
آن گاه وجودمان را حراج می كنيم و تار و پود جان را دردمندانه می شكافيم و مست 

عطر عشق ، از آن حريری می بافيم برای افسون شب .
به  افسانه  كهنه ي  رنگ  حقيقت   ، جادويی  پرده ي  اين  ورای  از  كه  افسوس  و 

خودمی گيرد ...  
و دريغ كه برای عاشقان لذتی واالتر از گسستن بند بند وجود نيست!

تمام وجودمان را می بازيم و در اين هياهو » من « را در ميان خاطرات جامی گذاريم 
  ...

اّما زمان می گذرد و آنگاه است كه از ظلمت درونمان بی تاب می شويم و از هـجوم 
حجـم انتظار پريشان ... و پنجه های سرد و لرزانمان حرير سست هذيان آن تب 

كوتاه را پاره می كند؛
كسی به انتظار تو نيست !

تنها مانده ای،  با همان نيمه جان پاك باخته ،  با همان وجود نيست شده ...
و ديگر كسی از تكرار اين افسانه ي آشنای كهنه ، متعجب نخواهد شد؛  

و اكنون من؛
با اين نيمه جان پاك باخته ، 

   با اين وجود نيست دريغ شده ،  
     با اين وسعت عاری درون ... !

تابستان 83



75

و من 

در پهنه ي اين انتظار آشنا

رفتنت را می بينم 

بی آنكه هرگز آمدنت را   ...

اّما هر بازگشت 

برهان بودنی است

هر رفتنی ،  گواه 

بر شوق آمدنی است  !

        

آبان 83  

• » انتظار آشنا «  

انتظار آشنا



بلوغ كال 76
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حرفی نمانده است 

در بغض هميشه سرشار اين سكوت  

تنها  كالم آتشين خشم نگاه تو 

حكم جدايی را ،  تحكيم می كند

من بی كالم  ، رميده و در هم شكسته 

چون شعله ای نحيف 

در التهاب طوفان اين بازی كثيف 

وامانده و سرگشته 

• » باور من «  

باور من



بلوغ كال 78

•••

تو مثل هميشه ، آخرين اميد خواهی ماند 

اّما بدان كه امروز ، خواب رنگين كمان روياها 

با مهر باطل اين پيوند ، بر آسمان اميد 

در بحرهای خون ، در هم نشسته

•••

ديگر سخن از گناه و تقصيرمن و تو نيست 

در اين محاكمه  ، آنچه مجازات می شود 

باور من است 

آن باور سليم خود ، تن بر صليب آهنين دروغ بسته

ديگر نيازی به تفسير اشتباه نيست

اّما بدان كه رشته ي اشتباه و اعتراف 

دگر از سرشكستگی و اسارت زنجير التماس گسسته  !

        

آذر 83
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• » اعتكاف ترك «  

اگر شبی باشد ميان اين شب ها 

كه از خروش تمنا ميان غربتی حجيم            كه از هجوم گريه ها ، ز درد بگسلد

كه از طنين حسرتی پنهان ، بدون پشتيبان

از اعتراف ناگهانی گناه بگذرد

امشب همان شب است !

شبی كه تنها ناجی ايمان  ، نگاه خواهد بود 

 شبی كه يكتا مقيم عشق ، سكوت خواهد شد

شبی كه شعور شوق ، محكوم خواهد شد ...

اعتكاف ترك



بلوغ كال 80

به اعتكاف ترك بنشينم شايد منم كه در اين قضاوت محض  

از اين هجوم نياز، بگريزم . مـنم كـه بايـد از اين وقاحـت سرد   

مهر 83



81

• » حقارت عادت «  

ديگر تمام شد 

آن رويش ستاره وار عظيم 

از بغض آهنين آسمان 

در هم شكست ، شكوه آن همه ستاره بر حقارت خاك ريخت.

آن موج التهاب 

از خيرگی وقيحانه ي آفتاب

بر هم نشست ، قطره قطره از ميان گسيخت

ديگر تمام شد 

بيراهه ي شهامت و عشق

حقارت عادت



بلوغ كال 82

از هم شكافت ، در بستر موازی عادت به هم رسيد

آن شوق راستين

كه از ركود غروب ، به عروج صبح ، می گريخت 

از انحنای فراموشی ...  به شب رسيد ...

آری تمام شد 

در هق هق دلخراش خشم غرور  

حكم صريح اين زمان بيگانه ، سر رسيد :

    » آرام گريه كن

                        اين جا دگر ، جای گريه نيست «

        

آبان 83
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• » حماسه ي ديروز «  

اكنون كه اين چنين از كنار من می گذری 
نمی دانم ؛

آيا هنوز هم  ، غربت نيمه ي ناتمام  وجودت فرياد می زند  ؟
و يا شايد

غبار زمان ، چنان مدفون امروزت كرده كه :
برهنگی وجود خودت را هم ...  گم كرده ای  !

نمی دانم 

مرا ، می بينی ؟
منی كه هنوز مقيم درگاه راه توام 

راهی كه جز به قّله ي آرزوها 

حماسه ي ديروز



بلوغ كال 84

به حقيقت هيچ سرزمين ديگری ختم نخواهد شد ...
نمی دانم 

اكنون كه حادثه معنای تقدير به خود گرفته 
ديگر به اتهام زمان ايمان آورده ای

يا هنوز زمانه را به گسستن تماميت قلب ها محكوم می كنی ؟
... 

اكنون كه انار سرخ پيوندمان دو نيمه شده 
نمی دانم ، آيا هنوز هم 

طعم دانه های شيرين خاطره ، بر لبانت باقی است  ؟
... 

يادت باشد ؛
اگر از حصار نامرئی اين روزها 

به حماسه ي ديروز رسيدی
به دنبال قلبت بگرد

و نشانی آن را
از طنين نياز دستانت  بپرس !

نمی دانم ...
آيا هنوز هم آن اعتماد سبز در رگهايت جاريست ؟

        
83/07/26
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• » نگاره ي نور « 

همه شب ، من تا بشارت خواب 
آن راز بليغ مقدس را ، آن عهد صريح مسلم را 

- با صدای بلند –  تنها برای خود ، تكرار می كنم ...

گويی به اين هدف كه ديوار و پنجره         
چشم اميِد دوباره به در دوزند
شايد به صبح بی رمقم خورشيد        بار دگر ، در التهاب عشق برافروزد

•••

هر شب ميان سيل عظيم ترس 
من دانه دانه مرواريد آن توهم عريان را

نگاره ي نور



بلوغ كال 86

با پنجه های فرورفته ، با مشت های ستيزه گِر بسته
از موج جاری حادثه محفوظ می كنم

من اعتماد مرمرينم را 
از اعتقاد مسموم سرنوشت 

در مكتب ايمان به پيمان سبزمان ، مكتوم می كنم .
•••

اما دگر نيازی به اعتراف هر شبه نيست
كه مّكرر ، زمزمه وار 

عهد نبسته را ، بر طنين لبهايم ، نقش بگذارم 
زيرا نگاره ي اين تفاهم محض 

بر تار و پود جان من نقش بسته است ...
•••

انتظار من 
از لحظه های امشب و هر شب به وسعت لحظه های رسيدن ، بار رحيل بسته است !

آری دگر اين انتظار نيست 
اين شوق مطلق است كه از طليعه ي آمدنت 

بر پيكر سحر ، جوانه ي نور ، َرسته است !
آه ای يگانه ترين ، يكتای هرم عشق !

پل عروج بسته است . شور حضور تو   بر فرسنگ های فاصله   

آذر 83  
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• » اگر تو بيايی «

اگر تو بيايی

به كوچه ي خزان زده ي انتظار خسته ي من

شكوه كهكشان ها  بستر گام های تو خواهد بود 

و ماه عريان ، فانوس راه تو خواهد شد  ...

اگر تو بيايی ، اگر تو بخواهی 

اگر تو بيايی



بلوغ كال 88

می توانی هو هوی التهاب قلب مرا 
از عمق اين سكوت مه گرفته دريابی  ؛

كه خوشه های شهاب را روی شاخه های هالل
 

به رقص می خوانند ...

تو می توانی ، خش خش ستاره های اكليلی را 

بشنوی كه از تحير صالبت عشق  ، به زير پای تو جان می بازند ...
 

اگر بيايی به شهر شب گرفته ي من ...   

اگر بپيوندی به اشتياق نيمه ي از هم گسسته ي خود    

اگر بمانی با تماميت سرشار زمينی ما ...  !   

آذر ماه 83
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• » دانسته يا ... ندانسته « 

از من مرنج ، ای رمز پريشانی 

ای راز تا هميشه ناگفته

ای معجزه ي عيسايی !

از من مرنج ، كزين عشق جاودانی 

دانم ، كه تو هيچ نمی دانی ...

از من مرنج ، مرو ...  ببين رنج شيدايی 

بنشين و بشكن تو اين سكوت تنهايی

• • • •

در من بخوان ای عزيزترين آوا

دانسته يا ... ندانسته



بلوغ كال 90

دستم بگير ، ای سخی ترين دريا

 بر من بتاب ای سحرترين خورشيد 

 من را ببر ، ای رهاترين پرواز 

 دانسته يا ندانسته ...نمی دانم

با من بمان  -  ای بهانه ي ماندن  - باز !

        

 دیماه 83
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• » منجی رسيدن « 

به رنگ شبنم بود
و مهربانی دريا را 

به تشنگی ترنّم گريه های من می داد ...
به رنگ ساحل بود

و اشتياق دويدن را ، روی ماسه های خنك 
به التهاب آتشين گام های من می داد !

به وسعت آسمان 
در خلوت زمينی تنهائيم گنجيد 

به ظرافت حرير سحر 
از كدورت شب های تار من رنجيد

منجی رسيدن



بلوغ كال 92

به روشنای اشراق آفتاب 
چه بی ادعا ...  غروب غرور مرا فهميد !

به جرأت زمين
چه صادقانه از تلخی زمان ترسيد

• • • 
ميان تاريكی 

چو يك عصای كهنه ، سرشار از شعور رفتن بود 
ميان بغض غضب زده ي بودن و نبودن من 

مثال يك مذهب ، يك آئين 
يگانه ترين مكتب رسيدن بود .

به راستی كه او ...  كالم آخر بود  !

دیماه 83

برای فریبا ، مادر مهربونم
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• » دلم سخت بی قرار كسی است «  

در اين شبانه ها ؛
دلم سخت بی قرار كسی است 
كسی كه از تبار مهر می آمد 

مرا از التهاب سبز دشت می ربود
به تربت كوير عاری عشق می رساند 

كسی كه تيرگی ديرگاه عادت بودن من را 
با جلوه گاه تجلی نور ، آشنا می كرد

 دلم سخت بی قرار كسی است 
كسی كه مرگ آبی را 

در عمق نيلگون دريا ، به من آموخت

دلم سخت بی قرار كسی است



بلوغ كال 94

و التهاب جلوه های كاذب رنگين را 
در انعقاد ارغوانی عشق ، با سياه روزگار من آسود

در اين سراب نفس 
در اين قدمگاه بی انتهای وامانده در ميان قفس 

دلم سخت بی قرار كسی است !
دلی كه مدت هاست 

نيمه ي كمال گمشده اش را ،
در ميان خواب قصه های طاليی از دست رفته می جويد

و انزوای خاطراتش را
برای يافتن پاسخ احتياج اين جان پاك باخته می پويد .

هم اكنون دگر چگونه  ، با كه بتوان گفت ؟ !
كه در ظلمت سكوت 

در غربت حجيم فقدان آن خلوص 
دريچه ي چشمانم در انتظار چرخيدن دری است ،

شعور روشنايی صبح  ، تنها اميد امتداد تاريك و سرد شبی است ،
دگر چه گويم  ؟

دلم سخت بی قرار كسی است .

        
بهمن ماه 83
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• » قصاص جاودانه ها « 

به من بگو
 كدام تب ميان روزهای داغ

غروِب از طلوع به لذت شام آخر بود  ؟
بگو ، ترّحم كدام دست

سخی تر از پناه شانه های من ، رحيم ترين مرحمت برای گريستن بود ؟
به من بگو كه از كدام نيمه راه

به آن عروج
     به آن فراز بی فرود

         به آن يگانه مقصد هبوط نور 
                 گريختی ؟

قصاص جاودانه ها



بلوغ كال 96

بگو كه از سكوت عاشقانه های من 
به هرم شعله ي كدام هرزگی گريختی  ؟

بگو ، نترس 
ناله و فغان من ، دگر به گوش هيچ كس نمی رسد

بگو  ، چرا كه دست من 
دگر به تو نمی رسد !

بگو تو ای قصاص جاودانه های من 
بگو تو ای شكست فاتحانه ي بلوغ من ...

كنون عذاب قهر رفتنت        از التهاب پر فغان من شنو
بگو و تو  ...  دگر نمان و تا هميشه از كنار من برو !

بهمن ماه 83
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• » پايان «

تو روزها نظاره گر حال بی قرار من بودی 

ولی دريغ ...              حرفی؟ ...                   پيامی ... ؟!

نبود  حرفی كه شور شعر را 

دوباره با خلوت تا نخورده ي برگ های دفتر من بياميزد 

نبود پيامی كه رد پای عقربه های رقصان را 

به پهنه ي پر انتظار ديوار اين لحظه ها بياويزد ...

تو از چه می گريزی ؟ ...

از نگاه ... ؟

پايان



بلوغ كال 98

بيا دمی به چشمان من نگاه كن !

دريغ از التماس ...  دريغ از اشك ...

دگر چه التماسی بر اين وقاحت محض ؟

نجابت پر مهر التماس زخم خورده ي من 

هنوز از وقاحت آن غرور حيران است ...

تو از هجوم اقيانوس اشك می ترسی  ؟

نترس ؛ عبور از اين نگاه تشنه آسان است 

- نه آنچنان كه در آويختن با خروش پر تهاجم اشك – 

 به من نگاه كن ، كه راه فرار در كوير چشم من باز است !

تو از چه رنجيدی ؟

از آخرين كالم ... ؟ !

دريغ از آن احساس ...

درين كالم آنچه بوده و اينك نيست ، ابهام است 

- چو روز روشن است – 

درست مثل هميشه آخرين كالم » پايان « است  !

اسفند 83
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• » بيداد سكوت «  

آن شب بارانی

هنوز يادت هست؟

كه پنجه های باران

چگونه ملتمسانه بر سينه ی پنجره ات چنگ می زدند ؟

هنوز يادت هست ؟

چگونه سيلی باد 

به وحشت بی جوانه ی درختان شهر می زدند ؟

مرا به ياد آور 

كه نبض گريه های باران ، نوای گام هاي رسته ی من بود !

بيداد سكوت



بلوغ كال 100

تو هيچ نشنيدی

كه نعره های باد

بيداد خستگی دل رميده ی من بود ...

هنوز يادت هست؟

آن شب برفی در انعكاس سپيد ؟ 

كه تك چراغ كوچه چگونه پشت پنجره ات كورسو می زد؟

كه التهاب برف  از داغ سوختن 

به  انجماد قلب سنگ تو طعنه ها می زد !

مرا به ياد آور

كه كورسوی آن چراغ ، آخرين شعله های قلب سوخته ی من بود ... 

كه داغ برف ها ، عصاره ی ذوب گشته ی جانم در انجماد بُهِت بی تو ماندن بود !

تو هيچ می دانی ... ؟

كه نور كالمت با سكوت شب چه ها می كرد ؟

كه آن نوازش پرترحم

چگونه مرا با نياِز ندانسته آشنا می كرد ؟

توهيچ فهميدی... ؟

چگونه نهيِب ناگهاِن رفتِن تو لرزاندم ؟
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كه بی پناهی فقدان دست پر حرارت تو

چگونه به چنگ بی پناه مرگ لغزاندم ؟

تو هيچ می دانی ... ؟

كه من چگونه از حسرت يك سالم لبريزم ؟

كه ارغوان خون شعرم را 

چگونه بی دريغ در رگ قلب خاكستری تو می ريزم ؟

توهيچ فهميدی... ؟

چگونه ريسمان قهرت مرا به غم می دوخت ؟

ولی چگونه حتی از گسستن اين ريسمان  هم  دلم می سوخت !

» دگر توانم نيست «

به من بگو كه می فهمی...می دانی ...

بگو تو هم از اين سكوت عاشقانه سرشاری !

اسفند 83
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• » ديگر مجال نيست « 

شايد ، روزی اگر مي آمدی ... 

لبخند  

- آن زمزمه ي فراموش شده ي كمرنگ – 

تصنيف بی آوازه ي آن شوق رفته را آواز می نمود !

شايد ؛

روزی اگر می آمدی جوانه های رحيل 

- آن بوسه گاه اميد – 

در چنگ اين بيگانه خاك غريب  ، لب بر نويد شكفتن و رفتن باز می نمود .

اّما ، دريغ دگر امروز 

ديگر مجال نيست



بلوغ كال 104

لبخند مرده است !

آواز شوق در اين سكوت بغض آلود 

ديگر برای هميشه از ياد رفته است

ديگر كدام ترانه ، با كدام نوای اميد ؟

وقتی كه ساز بينوای دل من شكسته است !

آری دريغ  ، دگر امروز 

جوانه بر نونهاالن فسرده است 

ديگر كدام آب و آفتاب و خاك 

وقتی كه در بستر غربت 

- به جای زمستان – خورشيد من بار رحيل بسته است.

اكنون ولی بيا !

هر چند ، ديگر برای خنديدن مجال نيست 

اّما بيا و بغض مرا بشكن !

هر چند ، ديگر ، برای شكفتن ، بهار نيست 

اّما ... 

طوفان شو و خشكيده شاخ و برگ خزان زده ام بشكن !

اسفند 83
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• » عصيان فاصله ها «

ميان بوسه و لب ها چه فاصله هاست

درست عين بودنت 

                           در عين نداشتن

درست عين نخواستنت

   در عين داشتن

چه فاصله هاست آری چه فاصله ها

ميان لحظه های سرشار من از هبوط خاطره ها

و وعده های از ياد رفته ي تو !     

ميان اعتراف بی ادعای نياز دست ها

عصيان فاصله ها
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             تا غرور انكار به عشق از دل بريده ي تو !

درمان حادثه ها  ؛

شايد ولی به دست غريزه ي عقربه هاست !

ديگر به آسمان پس از باران 

                                         بدون رنگين كمان خو گرفته ام

به قصه های پريان

                مثال وهم يك هذيان 

به حسرت خالی گلدان

                در روزهای بهاران

ديگر به بال بستگی كبوتران 

بدون قفس در حصار اين ايوان    

ديگر به اين عصيان

                      خو گرفته ام  !

                                        عصيان بی شروع پايان ها  

                                        عصيان بی بازگشت تلخ سفرها                                             

» عصيان فاصله ها « ...

اسفند 83
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• » هزارمين مرداد «  

هنوز نرفته  ، به بن بست رسيدم !

هنوز مست از اعتراف شيرينت 
به بهت ناگهانی انكار رسيدم 

دلم كه در سوز هوايت سوخت وليكن 
بگو به من حاال 

كجا به انتظار هزارمين مرداد بنشينم ؟

تو آن نبودی كه گندم زار عطشم سيراب گردانی 

هزارمين مرداد
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بگو ولی حاال
به تماشای كدام سراب ؛

كجا به انتظار خوشه چين نيم نگاه مغرور تو بنشينم ؟ !

بند بند جان به تار و پود ريسمان مهر خود تنيدی و حاال من 
- بال بسته به زنجير نا مهربانی تو –

چگونه به قّله ي آزادی از حصار تو ، پر گيرم ؟

نگاه خيره ي هميشه مشتاقم 
در جای جای جان تو گم گشت 

گفتی كه گريه نكن 
باشد ولی بگو 

ته مانده هاي خيس نگاهم را
ديگر چگونه از 

رگت   
خونت    

از خاك تشنه ي تن تو برگيرم ؟     

يادت هنوز هست كه گفتی فقط از آِن منی ... ؟
از ياد می برم !

من قانعم ؛ ديگر عذاب واپسين ديدار ، برای زيستنم كافيست !
تنها بگو كه سهم خود از انتظار پوچ كدام ميعادگاه پس گيرم ؟
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روزی دلم را به شكوه قصر دلت ميهمان كردی ...
حاال كه به حقارت كلبه ي تنگ تنهائيم راندی ؛

عجيب دلتنگم !
الاقل مگذار 

- در وسعت اين كوير تهی مانده – 
به جدال با ديوار خوگيرم !

در عاشقانه شبی ، تاريكی ام از پرتو حضور تو روشن شد 
هر چند شامگاهم اكنون از آتش دوری تو رنگين است ... - 
رحمی  بكن تا در اين شعله های شبانه – ققنوسوار  - بميرم !

با كوله بار غزل به راه عشق قدم نهادم 
تو آمدی ...  تو آمدی اّما به روی واژه واژه ي شوقم پا نهادی ... !

آری دريغ كه هنوز نرفته به بن بست رسيدم !

نوروز 84                         

متأثر از اشعار محمد علی بهمنی

هزارمين مرداد
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• » غرور توانستن ها و خضوع نخواستن ها «   

وقتی تو مثل هميشه 

سايه ي نگاه آرامت را 

از نوجوانه های عطشم دريغ می كنی

نمی فهمی  ...  و نمی دانی 

كه شراره های شوقم را 

چگونه با اشك های نجيب

در بی كرانه ي مرداب چشم ها 

- بی بغض و بی صدا –    

در نطفه خاموش می كنم

غرور توانستن ها و خضوع نخواستن ها
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وقتی كه حتی انتظار قهر مرا

از حقارت بدرقه ات 

محروم می كنی 

نمی دانی كه با لبان لرزانم 

چگونه شعله های فرياد اعتراض قلبم را 

- نگفته – می بلعم و در البالی حرف های مثل هميشه ناگفته ... مكتوم می كنم

چقدر از حقارت نگفتن و ترسيدن به خود فشرده شدم

و حاال با كالم آخر تو 

حصار شيشه ای ترك خورده ي درونم 

- عميق – می شكند !

براستی هنوز صدای شكستنم را نمی شنوی ؟ !

چقدر گريه ها و شكستن ها  ... 

آغوش آغشته ي به عطر توام

در سوز غربت اين شعله های داغ می سوزد 

اما دريغ كه نهال وعده ها و خاطره ها

 هنوز تر است و 

در آتش التهاب من نمی سوزد !   

 ... چقدر به خود دروغ گفتن ها ؟ !

تو می توانی 
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هنوز هم توانايی آن را داری كه خشم بغض مرا 

حتی با اشارت انگشت

برای هميشه بی كالم گردانی 

و كوچ خشماگين اين عقاب زخمی  را 

- تنها با دام زمزمه ای كمرنگ -
كبوترانه بی پرواز گردانی ...

تو می توانی غبار لحظه ها را 

از خاطرات كهنه و پوسيده برگيری 

هنوز توانايی آن را داری كه به معراج تمنای قلب من 

- مغرور و عاشقانه – پر گيری !

مرا به ياد آور 

»  ای غرور توانستن ها و خضوع نخواستن ها  «

غرور توانستن ها و خضوع نخواستن ها
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برای گفتن از تو ،  هيچ واژه ای

لياقت شنيده شدن ندارد !

برای زير گام های تو جان سپردن ، هيچ غنچه ای 

حّتی لياقت شكفته شدن ندارد ...

حّتی براِی سوختن از برق چشم تو 

هيچ نگاهی لياقت شعله ور شدن ندارد ...

برای گذشتن از تو هيچ بی دلی 

حّتی لياقت رميده شدن ندارد ...

حّتی برای فرار از دام غرور تو، هيچ آشيانه ای 

• » اليق «

اليق
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لياقت از حصار تو پر گرفتن ندارد!

آری ؛

برای درمانده در اين دو راهی شك ؛ 

كنار تو ماندن 

در پناه تو بودن   

هم صدای تو خواندن    

يا     

از كنار تو رفتن      

در فراق تو مردن      

                                                                            در به روی تو بستن

  

                       هيچ عاشقی؛

لياقت تدبير ندارد !    

فروردین 84
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• » ستاره سوخته «   

به من نگاه كن 

به اين ستاره ي سوخته 

به اين لبان سرد مرثيه خوان ،

بر تِب ترانه دوخته ...

به اين گذشته از زمان 

به اين رسيده بر حقيقت زمين 

از آن كرانه های وهم آلود آسمان 

به اين رميده از تقّدس حضور تو 

به اين جدا شده 

ستاره سوخته
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به اين نشسته در پناه ويرانه های خاطرات تو 

كنون كه  می روی 

تمام عزم لحظه های من ،  فدای عزم لحظه های تو 

شبانگاه بی فروغ من  ، ستاره پوش كهكشان راه تو 

نفس ، سياه پوِش رفتنت 

كه تارو پود جان من ، غريق در عزای مرگ وعده های تو

• • •

كنون كه می روی 

پيچك خيال من ، پناه اين گريز بی پناه تو 

تمام جاودانه های صلح عشق ، فدای اين ستيز ناگهان تو 

دلم تباه رفتنت 

كه پرپر شكوفه های قلب من 

-  به بدرقه – سپرده زير گام های تو !

كنون كه می روی ، برو ...

خدا نگاهدار تو !    

اردیبهشت 84
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•  » بلوغ كال «  

هنوز باورم نمی شود كه رفته ای

هنوز باورم نمی شود تو بوده ای 

كه اين چنين غرور عشق را 

به پيش چشم من شكسته ای

بمان ، بمان و با سرای خود وداع كن

بمان و قبل رفتنت

غبار ياد خود از اين ديار كهنه پاك كن

كمی درنگ كن  ؛

بلوغ كال
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بمان  ، عظمت شكست را نظاره كن

- به پای خود –

 تمام شعرهای عاشقانه را 

تمام خاطرات و نامه های پاره پاره را 

مسافر همان ديار جاودانه كن !

كمی درنگ كن 

ببين سپيده ها چگونه رنگشان پريده است !

ببين چگونه ياس زخم خورده ات 

به پيكر ترحم حصار خاردار راه تو تنيده است

ببين چگونه راه شرمسار رد گام های توست

ببين نگاه پنجره 

چگونه خيِس واپسين نگاه توست

بمان !

ببين شكوفه های بی بهار را

ببين بلوغ كال لحظه های انتظار را 

ببين كه ماهيان سرخ مهر 

چگونه با تو راهی سراب می شوند

ببين چگونه اين ستاره های سوخته 

- شكسته بال – 

اسير دست خاك می شوند
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 ببين چگونه داغ رفتنت 

به سينه ي شراره های شور مانده است

ببين چگونه دوزِخ بهشِت عشِق ديگران 

بهشت را ز سرزمين پاك عشق رانده است 

 • • •

هنوز باورم نمی شود كه مانده ام

من و خزان و اين شكوفه های قهركرده از بهار 

من و كوير و حسرت غزاله های بی قرار!

هنوز باورم نمی شود كه بی بهانه ، بی دليل زنده ام

هنوز باورم نمی شود كه اين هوای از هوای تو فقير را

از عطر جان تو ، بی نصيب را

سالهاست...  من نفس كشيده ام.

بلوغ كال
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•  » مسافری آمد « 

- مسافری از قبيله ي ارغوانی عشق  - 
كه از عذاب قهر خدايان خويش می گريخت 

مسافری كه از خزانه ي آسمان طلوع می دزديد ؛
و آمده بود تا واپسين قطره های نور را ...

به خاك بسپارد !
مسافری آمد 

مسافری از سرزمين نيلی مهر 
كه از مجازات الهه ي اميد می گريخت 

مسافری كه با تقدس بهشت عشق می جنگيد
و آمده بود تا صليب صبر مسيح را 

مسافری آمد
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به التهاب تشنه ي حريق بسپارد  ! 
 • • •

مسافری آمد 
تا داغ نقش بال شب پره های زخمی را 

- بر فراز پرپر گل ها - 
به فراموشی غبار بسپارد  ! 

تا سوز آخرين شمع های آب شده را 
به هماغوشی شعله های باد بسپارد ...
مسافری آمد تا ستاره های له شده را 

از عقده های اين زمين شب گرفته برگيرد
تا انتظار سبز خوشه های خشك شده را 

از سكوت مزرعه های باران نخورده بر چيند  !
• • •

مسافری آمد ؛ غرور پنجره را شكاند و طرح گرم آهت را 
از شيشه های يخ زده بر چيد 

مسافری آمد ؛
خواب بسترم را پراند و رؤيای رد پيكرت را 

از طرح بسترم دزديد .
• • •

مسافری آمد 
مسافری از كويرهای بر باران گريسته 
مسافری با ستاره های از شب گريخته ! 
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• » هميشه با تو «  

معنای زنده بودن من با تو بودن است 
نزديك ، دور         سير ، گرسنه          رها ، اسير          دلتنگ ، شاد

آن لحظه ای كه بی تو سرآيد مرا مباد  !
مفهوم مرگ من   در راه سرافرازی تو ، در كنار من                 مفهوم زندگی است

در سرنوشت من    معنای عشق نيز   
با تو ، هميشه با تو  ، برای تو زنده بودن است
• • • •

تو نيستی كه ببينی 
چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاری است

چگونه عكس تو در برق شيشه ها پيداست

هميشه با تو
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چگونه جای تو در جان زندگی سبز است
هنوز پنجره باز است    تو از بلندی ايوان به باغ می نگری 

درخت ها و چمن ها و شمعدانی ها     به آن ترنم شيرين  ، به آن تبسم مهر 
به آن نگاه پر از آفتاب می نگرند

تمام گنجشكان     كه در نبودن تو     مرا به باد مالمت گرفته اند      ترا به نام صدا می كنند!
هنوز نقش تو از فراز گنبد كاج   كنار باغچه ، زير درخت ها ، لب حوض

درون آينه ي پاك  آن می نگرند
تو نيستی كه ببينی  ، چگونه پيچيده است

طنين شعر نگاه تو در ترانه ي من .
تو نيستی كه ببينی  ، چگونه می گردد 

نسيم روح تو در باغ بی جوانه ي من
چه نيمه شب ها ، كز پاره های ابر سپيد

به روی لوح سپهر 
تو را ، چنان كه دلم خواسته است ، ساخته ام   !

چه نيمه شب ها – وقتی كه ابر بازيگر 
هزار چهره به هر لحظه می كند تصوير

به چشم همزدنی 
ميان آن همه صورت  ، تو را شناخته ام .

به خواب می ماند ، تنها به خواب می ماند 
چراغ ، آينه ، ديوار ، بی تو غمگينند

تو نيستی كه ببينی 
كه من تا هميشه با تو می مانم
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باور نمی كنم كه از ميانتان رفتنی شدم 

موجی به سوی نور بودم ؛ به ساحل شب ماندنی شدم

                     باور نمی كنم كه از آسمان جدايم نموده اند

              ماننـد يك شهاب سوختـه ، ديدنی شدم!  

• » شب نقره گون «  

شب نقره گون
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بگذار دلشوره آرامت كند ! انتظار تنها گواه رسيدن به غريبه هاست ، يكتا ناجی 
تو از ترديد  ... پس تا وقتی كه منتظری ايمان داشته باش كه خواهی رسيد.

و رسيدن ، يعنی رها شدن ...  يعنی گريز لحظه ها ...   
يعنی مرگ  !  مرگ يعنی اولين ميالد ...   ميالد عاشقانه زيستن ، بودن و ماندن. 

– بی هيچ هراس – ماندن روی زمين بدون آرزوی پرواز ...  مرگ يعنی تولد 
بوی خاك ! يعنی به زمينی بودن باليدن و شايد آن روز تمام پرنده های عاشق به 

موريانه ها حسرت بخورند و ابرها فاصله را فرياد كنند .
باورت می شود كه خورشيد از داغ دوری خاك می سوزد ؟ 

بهمن 83

• » اولين ميالد «  

اولين ميالد
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• » نفسم مي گيرد «  

وقتي هوا خيس مي شود
دلم بهانه ي تو را مي گيرد

و گونه هايم ؛
بوي خاك باران زده مي دهند ...

پنجره را باز مي كنم ، نفسم مي گيرد !
از آن روز كه تو رفتي هوا شرجي است

                                                   و ميان اين همه گريه ...
هنوز هم تنم از داغ آخرين نگاه تو مي سوزد

و تو از چشم هاي تب دار من مي درخشي
و تو بي پرده از اشك ، در انعكاس چشمان من مي درخشي

نفسم مي گيرد



بلوغ كال 132

نفسم مي گيرد ... !
درست مثل همان لحظه كه چشمان تو در چشمان من ماند

همان لحظه كه منتظر ماندي تا چيزي بگويم ...
اّما ...

اّما درست مثل همين حاال نفسم گرفت و نتوانستم ...
و نگفتم ...

و تو ديگر منتظر نماندي ... 
منتظر نماندي تا دوباره نامت را نفس بكشم

و بگويم ...
بگويم كه بي تو

ديگر نفسم
براي هميشه مي گيرد !

11:30 شب 85/4/4
4 روز قبل از كنكور ... !
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• » ناصبور « 

امروز 

ميان اين همه گريه ...

فقط برای تو ... به شوق تو می نويسم .

اگر كه حال من اينست :

- اينجا دور و ناصبور و بی طاقت -  

برای تو مانده ام  ؛ اگرچه بی تو چنينم ... !

ز من مخواه كه آرام شوم  ، دل به لحظه بسپارم 

ناصبور
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تو خوب می دانی ...

دلم كه بي نگاه تو ماند  ، حال و روز لحظه همين است  ...

مرا ببخش  ...

زمن مپرس چرا  ، چگونه  ؟

تا كی اين چنين بی قرار و نا آرام  ؟

دلی كه بينوای تو شد 

بی نوای ساز تو ، تا ابد چنين است  ...

مرا ببخش ...

به خاطر اين همه پريشانی 

برای اين همه ناله و گاليه و زاری  ...

گناه بی قراريم به گردن غم توست  !

تو چشم بپوش  - مثل هميشه -  از اين گناه تكراری !

                                                                                                          

 86/01/18

برای بابا ، به یادش و دلتنگش

مسجد امام   -  توحيد خونه
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مرا به من بگذار 

به خويشتن بگذار 

من و تالطم دريا 

تو و صالبت سنگ

من و شكوه تو  ؛ ای پر شكوه خشم آهنگ  ...

من و سكوت و صبوری ؟

من و تحمل دوری  ؟

مگر چه بود محبت 

كه سنگ سنگيش را

• » من و تو « 

من و تو
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 به سر زدم با شوق ؟

من از هجوم هجاهای عشق می ترسم

اميد بی ثمری ،  خانه در دلم كرده است 

به دشت و باغ و بيابان 

به برگ برگ درختان

و روح سبز گياهان 

گر از كمند تو دل رست دوباره آورم ايمان 

كه عشق بيهودست ...

مرا به خود بگذار 

مرا به خاك بسپار ...

كسی ؟!

نه ،  هيچ كس را دگر نمی خواهم   !

سوم اردیبهشت 86  
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• » بدون تو « 

ای هميشه يار 

اينجا 

بدون تو 

تنها ترين برگ اين خزان ناگاهم !

و حضورت در دوردست ترين نزديك وجودم 

سوزان و آشناست

86/02/26

بدون تو
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• » ستاره مرده بود « 

ستاره مرده بود ...

نه دل گسست به زاری

نه گريه سوخت  ز شيون 

نه غم شكست به عصيان ...

چه دور بودی از خلوص شوق و حرمت اشك

چه ناتوان بودی از عبور صبر و سكوت ...

ستاره را ربودی از عاشقانه ي امن فلق 

كشانديش به فريب ماه تا قعر دره ي شب !

ستاره مرده است ...

ستاره مرده بود
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آری  ، همان ستاره ي تو !

ستاره ای كه شد 

مه تمام عهد شبانه ي بی ستاره ي تو   

                                     مه تمام   

                                               به عهد شبانه ي تو 

ستاره تن سپرد  به تن مزار خاكی درد 

به شوق آسمانه ي تو ... !

86/05/29
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• » باور مي كنم « 

دلم ريش و 
غمم خيس و   

تنی بيگانه از خويش ...    
حرفی نيست !

فغانی  
اشكی   

آهی نيست...   
دگر حتی مرا از بذل چشمانت 
سهمی نابهنگام از نگاهی نيست

نمی دانم چه شد با ما ؟

باور مي كنم
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چه كردم من  ؟
چه ديدی تو  ؟

مرا ديگر به نام كوچكم حتی نمی خواهی 
نمی خندی به چشمانم 
نمی بخشی به دستانم            

نمی آيی ...
نمی مانی ...   

نمی خواهی  !     
چه آسان بردی از يادم 
چه آسان كردی آزادم

چه آسان هم رها و هم به زندانم !
آخ ! ...  بی انصاف !

كه تنها خود 
بريدی و    

رميدی و     
مرا حتی نديدی  !     

برايم باورش سخت است 
تو از من رفته ای ...   از من !!!

تو هم ؟ !!
حاال تو هم بيگانه ای با من .

86/07/19

خوابگاه سرلت



143

امشب ديگه واقعًا شب آخره . من روی تختم  ، توی اتاق عزيزم نشستم ، توی خونه ای 
كه دنيای منه ، بزرگترين نعمت زندگيم ... خونه ای  كه هر ديوارش ، هر پنجره اش  ، هر 

آجرش به من اعتماد و اميد و آرامش ميده .
خدايا چقدر من خوشبختم ... نمی دونم ! چرا ؟  به پاداش كدوم كار خوب نكرده ام؟ ... 
ممنونم ، با وجود اين تكيه گاه  ... به اين محكمی ... به اين بزرگی ، من  می خوام آنقدر 
جلو برم تا بشم همون كيانايی كه تو ميخوای ، شايد خيلی ادعای بزرگيه ، اّما اين بار 
واقعًا اراده كردم همونی بشم كه تو ازم راضی باشی ، كيانايی كه لياقت اين همه 
خوشبختی رو داره . چقدر شيرينـه ، به اين وضوح تجربـه كردن حضور تو ...   همه 
جا ... چقدر شيرينه وقتی حس می كنم ديگر تنهايی و غمی كه پارسال تجربه كردم با 
وجود تو هرگز تكرار نمی شه ،  چقدر شيرينه وقتی به آرزوهام فكرمی كنم آرزوهايی 

• » نامه اي براي خدا « 

نامه اي براي خدا
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كه ميدونم اگه به صالحم باشه تو همشونو برآورده  می كنی ...
وقتی فكرمی كنم انگار تمام خواسته هام از همين حاال برآورده شدن  ! تار و خوشنويسی 
و زبان و معماری و ... خدايا اگه اون يكسال تنهايی و غم و درد ، بهايی بود كه بايد 

برای رسيدن به شعور درك حضور تو می پرداختم ، حاال چقدر از بابت اون راضيم ... 
چقدر عزيزه غمی كه به رسيدن به تو ختم بشه ... وای خدايا ، اون عشق بزرگی كه من 
دنبالش بودم ، اون اتفاق عظيمی كه مطمئن بودم بايد بيفتـه تا زندگيم زير و رو بشه تو 
بودی ...  و هيچ كس نمی دونه ... من ... حاال تو تنهايی و خلوتم ... با تو ... !  من حقير 

با خدای بزرگ و عزيز و مهربونم چه عالمی دارم ...                
و اين عشق چقدر به من نيرو و اميد و شادی ميده ... 

متشكرم ، ممنونم ... هزار بار شكر به خاطر وجود خودت ، به خاطر توانايی درك 
حضورت ، به خاطر خانوادم ، به خاطر سالمتيشون ، مهربونيشون ، همه خوبی ها و 
بزرگيشون ، به خاطر نفس كشيدن و نوشتنم ... از تو نوشتن و از تو خواستن ...هزار بار 
شكر ، به خاطر پيشرفتن توی رشته عزيز و قشنگم ، توی عشق بازی با رنگ و كاغذ 
و جوهر و قلم ، به خاطر قدرت نوشتن شعرهای آسمونی با خطی كه اليقشون باشه ... 
به خاطر زبان ، به خاطر كتاب ، به خاطر كامپيوتر ، به خاطر دوست ، به خاطر ساز ... 

ساز ... ساز ...
ممنونم كه كمكم می كنی و شكر كه با منی  !

86/06/29

  2:45 بامداد  کیانای تو  


