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 يدر زمان جار ي معشوقه

 

 

بود  یبیعج شب  

و پاك صانهیما چه حر  

پروا و رها یچه ب   

میشست کدِگِریلبانِ  شرابِبه  کرانمانیپ  

نَفَستل یسوراسراف   

منِ من را نیزتریآم جنون  

پس از هزاره ها از خاك برآورد    

توام  ییفدا نیمن حشاش تر  

ناب نِیریش يا  

پاكِ گوارا  يا   

و چشمه هاا رودها ،، نهره نِینتریمقدس تر يا  

ام  دهیعاشقانه تو را سر کش من  

مرگم یب يِ من جاودانه  

و تو ،،   

يدر زمان جار ي معشوقه  
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  آسمان قلبم يپرنده 

 

 

 

سمان قلبمآ ي پرنده  

تمام قله ها از آنِ توست نجایا  

تو برخواسته اند يِدرختان شکوفه هاشان به اغواگر و  

دارند یم یشان را به تو ارزان لیالزچشمه ها  و  

آسمان قلبم يپرنده   

عاشقِ منتظرم يِبه شانه ها ایآ  

هست ؟ فرودت قصد  

دتپ یتو م يبرا زیهمه چ نجایا  
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 نمایس

 

شب است ، ماهِ من شهیهمه جا هم تیحق در  

نمایاست مانند مامور س یفقط مزاحم دیخورش  

زند یم یگه گاه چراغ که  

کند یما را متوقف م يو بوسه    
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 مب بر لب جامل

 

 لب بر لب جامم 

ممالامشب همه فرمان زِ تو خواهم که غ   

المیفکر و خ یلب بر لب جامم ول   

از لبِ سرخت بستانم یباشد که لب   

چشمت نکوفِیشرگبارِ کال يِدر حجمه     

به جانم ستیصالخ ریتو ت يِهر مژه   

به آماجِ گلوله نگونهیجانا مَزن ا   

حمروزِ ازلت ، خلعِ سال یِمن زخم   

 هر دام که گسترده ام افسوس که افشاست 

خبرانم یو من از ب یتو دانه و دام   

عشق ، چه مشتاق گرفتار نیا يدر ورطه    

انممن معتکف و منتظرِ منتظر   

شهر نیمرتد بشمارند مرا مردم ا     

شمارم حیچون نام تو را ذکر ، به تسب  

ستیکه معراج ، مرا حلقه به گوش هللاو   

 بگذار تو را بنده شوم ، داغ گذارم 

نشانم یابیو ب ییایوقت است ب   

درآ و برسان من به مرادم بیاز غ  
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  طلوع

 

دکمیطلوع کن خورش  

انتظار را بشکن  

دهتن سرما ز نیا بر  

بهار را اوریب  

آفتاب نِیتشعشعِ نخست يا بتاب  

اکن چشمه ها و آبشار ر جوشان  

مرا و بفشار گرم به آغوشت ریبگ  

دهیخشک نیزم نیکن دوباره ا زنده  

جانم یچه امروز پژمرده و ب گر  

دهیلبانت از من بوسه ها چ روزهاید  

ینوران يکن هزار هزار بوسه  لیگس  

خواهمیهار نمبه تابستان تو محتاجم و ب که  

روز گچساران نیببر به گرم تر مرا  

که هزار سال بوسه طلبکارم ایب  
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 داس و تبر

 

شود پدران را ؟ یچه م  

جهان را ؟ نیشود ا یم چه  

کنند و یشود که داس ها گلو درو م یم چه  

شوند؟ یم مهیتبرها ه رینارپستان به ز دخترکانِ  

یهمه نادان نیبر ما و ا يوا  

یهمه نا آگاه نیاز شّر ا يوا  

را ؟ ریمس میرفته ا چگونه  

د؟یکشان غولهیب نیر که کاروان تفکر به ابوده قافله ساال که  

؟ اکانیبه گوشمان زمزمه کرده اند ن چه  

اند ما را ؟ دهینوشان یشرابِ غفلت چه  

؟ ختیگر دیکجا با به  

جست ؟ دیبه چه با پناه  
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شیستا  

 

 

کنم دلم را یم مینه تقسالمن ناعاد   

چیتو و ه انیم   

زین انیآنگونه که خدا   

را ییبایکردند ز مینه تقسالناعاد   

چیتو وه انِیم   
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ممنوعه ي عشوقهم  

 

 

اشعارم يبانو يممنوعه ، ا ي معشوقه  

از تو گله دارم رمویدلگ یامشب بس   

توست ادگاریکه تنها  یبغض کنمیم یق   

دگر که دوستت دارم میگو ی، نم يآر   

یو هست یمان یعشقمان م يکه پا یگفت   

یخانم ، چرا دروازه را بست یمن لطفعل  

، تا ابد مومن یراه عشق قیرف یگفت   

یگمان کردم که بن بست یمن کور بودم ، کِ    

رمیدلگ رِیتو دلگ يمن از نبودن ها   

؟ رمیم یتو م یب یکه گفت دیآ ینم ادتی   

االتمیمن در خ یول دیآ ینم ادتی   

رمیگ ی، در آغوش م هر شب تو را با عشق   

سردم باش يهمدمِ شب ها گریبار د کی   
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 بعد از لب و بوسه ، غزل خوانِ اتاقم باش

تیلب ها انوسیمستانه غرقم کن به اق   

شرابم باش کِیمعشوقه همپ نیکهنه تر   

قلبم را بکن باور اتِیمن آ يِبایز   

تو با قرصِ خواب آور يخوابم هر شب جا یم   

کشد اما یم یمرا ه تیسویبِ گالق   

آنسو و آنسوتر يرو یرسم تو م یتا م   
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مهابا یب  

 

 

فاتیاز چهارچوب و تشر خارج  

و رسم و زمانه دیق يورا   

میمهابا یو ب نیتر ختهیافسار گس   

میناگفته ها دنِ یاز بلع خسته  

اسحاق است بِیس يگرانشِ من به تو ورا   

تر از آب است یمن به تو حتم ازِین  

،، باور يکه رفته ا رمیپذ یتا م   

خواب است نیا دیگو یکند و م یباور نم   

پا فکن تمام تعهدها ریبه ز   

محتاجم باتیچشمانِ فر انتِیبه خ  

 من مسخِ تو 

چیو عالم ه زیهمه چ ییتو   

 من مستِ تو 

جیقرنم گ يِقرن ها  

باش ایدن نِیانتکارتریو خ ایبا من ب   
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میعشق انییفدا نیتر يما انتحار   

ما یمولکولتراکم    

ردیگ یهم نم يبشر را به تخمِ کبوتر نیقوان یتمام   

کنم یم فیتو تعر يرا در راستا اتیمن اخالق   

یتو هدف   

لهیتمام عالم وس   
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نتییبِ پال  

 

صبح یو تازگ ینرم به  

نو خاسته يشکوفه ها یو به شاداب   

سیالغلظت خون آلود گ شهیکه هم   

دانداز یم نتییلب پا ادیمرا    

ییبه تنها نتییلب پا   

هزاران غزل بود سزاوار  
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 چشمه

 

ردیم یتو در من نم زیچ چیه  

میختیما آنچنان عاشقانه با هم درآم   

از هم نخواهد گسَست ییدما چیوجودمان در ه اژِیکه آل   

میبوده ا یکیما چنان    

از هم نخواهد برد مانیبو يعطر چیکه ه   

پر طوفانت سوانِیگ هینه س   

پستانت رِینظیطعمِ بنه   

یفراموش نا شدن يا   

کرتیپ يِنقره ا يِچشمه  يِ هنوز تاللو   

یدر شبِ روشنِ مهتاب   

،،، دیآ یبه خوابم م   

يتو چه آزادانه رها شده ا   

بوسمت یو من چه مشتاقانه م   

نوشم یمن جرعه جرعه تو را م   

يکرده ا جادای من زمان –در فضا  یتو چنان خَمِش  

دوباره ، تو را طواف خواهم کرد ینگب گیتا ب که  
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مرگ آسا يِعشق باز  

 

 

من شّر حاسِدٍ اِذا حَسَد و  

برند یو عالم همه رشک م ینیباتریکه تو ز   

ات ، چه ذولفقاروار یچشمان مشک   

درند یرحمانه ذره ذره مرا م یب   

اتیلبهات جام زّر است ، پر زِ آبِ ح   

برم یکه به دامان تو چنگ م یمنیاهر  

اگر یگوشم به توست فرمان ده   

برم یبه قتل گاه م رخواریصد طفل ش   

ام ، به درآر جگرم نهیبشکاف س   

و من استغاثه نکنم يکه تو هند جگرخوار   

ورتطمژگان و سا غِیدریب يِحجمه  انیم   

نکنم هالیگ چیتو ه يجز شکر و صنا   

 دستانت آغشته به خون من است 

اوج جنون من است صتیچشمان حر  

مرگ آسا يِعشق باز نیا يدر انتها   
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من است يآرزو نیبگذار ببوسمت که آخر   

کنم یل به چشم تو ، عاشقزمن    

کنم يغزل ، شاعر کیهر ضربَتَت به    

يکه تو سروده ا ستیم نزل یشعر وح نیا   

کنم ی، کاتب الو من ا ییشاعر تو   
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اهچالهیس  

 

 

یببوسمت پنهان بگذار  

میجهان نیت اما تنها فرص یوقت   

ارزد یکه م یعشق يبرا   

میبگذار تا خاك نشده ا   

 در آغوش بفشارمت 

میگذار تا نفت نشده اب  

 ذره ذره وجودت را بچشم 

ماند یعشقِ پر عطش ماست که م   

يا اهچالهیبلعد س یرا م یآنگاه که هست   

شمیاند ینم چیمن به ه   

کردمو یم دیکه با يجز بوسه ا   

ينداد تو  
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هم است يما بسو يِهمه  بازگشتِ  

 

دهیعشاقِ به هم نرس  

سردرگم ییچون رشته ها   

شوند یدر فضا رها م   

ندیجو یالتجا م زیبه همه چ   

کنندیخروارها مشغله دفن م ریرا به ز کدگری یگاه   

یفراموش دیبه ام   

ی سپارندرا به زمان م زیزودگذر همه چ يها یخوش بِیسالها در فر ای و  

نکهیغافل از ا   

مسدود است یفراموش يراه ها یِتمام   

هم است يما بسو يبازگشت همه    

انتیو سوگند به خ   

کلمات است نِیکه مقدس تر   

زیپاك تر از پشت پا زدن به همه چ زیچه چ     

زیشک شکاف اتم ن یب  

دیزا یما گرما نم یهم آغوش يهمتا  
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سالیگ  

 

 

من سِالیگ درختِ  

دهد یبهمن شکوفه م   

شکوفا بادت یکه هستهر آنجا    

ر تابتپ سوانیباد گ وهیمپر   

یسالیکه شاه گ دمیدوش خواب د   

يبه جام لبانت به من بنوشاند  

ر مهرتپ يشاخ و برگ ها انیم   

يچه دلبرانه مرا بچرخاند   

من سالیدرختِ گ   

بهار باد شهیتو را هم   

و دل تو شاد باد یسرسبز باش   

 

نومبارك شهبا تولدت  
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چهیدر  

 

 

گمر  

به کجاست ؟ يا چهیدر   

 به کدام ناکجا ؟ 

دیشا ستیگرید یِ مرگ ، آغاز هست   

یگل شیرو   

ستیبلوغ ِفرزندِ دلبند هِیشب  

ستییبایز نیخار هم ، به هم شیو رو   

گرید یاتیح ياست برا يمرگ بستر   

دیشا یکرم تییدر ه دیجد یها زندگ ونیلیم  

ندیآ یم دیپد یمعصومِ نوجوان کرِیپ در  

است ،،، ریبه همان اندازه خ يهرشّر  

یسین يِ کرانهیما ، در ب یِهست  

کند یم لیم چیبه ه  

ستیعدم ن يبه معنا چیو ه   

میشو یبدل م زگردیر تینهایما به ب   

آغازد یرا م دشیجد ستنِیهر ذره ز   
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ياست اجبار یمحکوم به بودن زیو همه چ   

انتها یب یتیدر ابد   

تمام حاالت ماده در  
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بخواهمرا   

 

 

 مرا بخواه

التماسم کن شیمحتاجانه تر از پ   

 بگذار عطش خواهشت را 

حست را نیو معصومانه تر نیتر شالیآ یب   

نمیعشق و تعهد را بب انیتقابلِ دردناك م نیبگذار ا   

اووشوارتیبگذار گذرِ س  

به چالش بکشمرا  یساختگ يخطوطِ قرمزها یِاز تمام   

؟ ستیبرنده ک   

وستیبه آغوشِ معشوقه اش پپروا  یآنکه ب   

کرد ؟؟؟ یزندگ شیخو الیآنکه سالها عشقش را در خ ای   
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سمیساد  

 

 

یاز مَنت هرگز نتوان زیگر تو  

به دستم ریتو ، ت یِاز پ رشکاریکه منِ م   

خورد آخر یگذرت م   

خکیو م اسیبه هزار    

 سر راه تو ببندم 

چکیبه طنابِ گلِ پ  

بخندم ریبه کمندت بِکشم ، س   

 پنبه زارِ تنِ نازت 

لبانم خونِیبه شب   

بسازم رهیو ت هیس   

گوش و لبانت الله يِ   

و رانت نهیگنبدِ س   

نافت يِعسل و چاله  نِیلمبر   

بوسه و دندان بِدرانم ورشِ یرا در  همه  

چشم تو درآرم يِاشک زِ هر گوشه  يِچشمه    

کار جهان است نیتو را زجر سزاوارتر که  
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مکن میرها  

 

 

مکن ، میرها   

یکن نیکه گر چن   

ها فرو خواهم شد انهیمور ينه به ال   

 تا ذره ذره نبودنت را بخورند 

 

مکن ، میرها   

را شیخو اریهوش يِشه که تناولِ ال  

نمینش یها به نظاره م الغدر سورِ کرکس ها و ک   

مکن ، میرها   

نگاه بدار صیمرا حر   

وعده بده یعادگاهیبه م   

تاقم کنمش يبوسه ا الیبه خ    

شاعر نیا   

خواهد یمعشوقه م شهیتو را هم   
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 چمدان

 

 

 من لبانم انگار

تو جا مانده يلبها يرو   

 مشامم انگار 

تو مست است هنوز يِسویاوشنِ گ لیبه چو   

 من حضورت را هر لحظه کنارم 

که لبانم یخط عشق  

از لب و گوشت تا به اعماق وجود دیکش یم   

*** 

 تو وجودم را 

راروحم    

 بود و نبودم را 

 همه را در چمدانت 

يوقت رفتن برد   
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لیحا  

 

تو چنگ زنم سوانِیکه به گ خواهم  

زنم وندیامشب گل و مشروب و تو پ   

میبگذار ببوسم ، بنوازم ، بِسرا   

بارمبگذار که باران شوم و بر تو بِ   

لیو حا لیمن و تو حا انِیهرچند م   

لیبه کمر برنو حما یهرچند که بست   

به غارت ریهرچند که برده ست تو را غ  

امتیدر چاه توام تا به ق ژنیمن ب   

عشق است يچاله  هیچالِ چپِ گونَت ، س   

توام ، باغ بهشت است يِایمستغرقِ در   

ییمن آ نیشب تو به بال کیکه  دیام   

يدرآر ستییمن و تو هر چه جدا نیب   

به بوسه تن و جان را مییوقفه بشو یب   

، مکان را و زمان را میازهم نشناس   

 من در تو و در من تو مذابیم و گدازیم

 یک لحظه نخواهیم زر و زور جهان را
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بخوا  

 

خواهد ینم چیدلم ه یگاه  

به خاطرات آغوشت میجو یتنها پناه م   

بسته یو با چشمان   

ام دهیاز لبان چسب یقیتجسم عم   

 به خاكِ نمناكِ تَنت 

يزییباران پا نینخست يِتو بو  

را میخواب ها نیتر قیمن عم   

ام دهیدر آغوش تو د   

قیآنقدر عم   

خوابست نِینبودنت ع که  
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فام نقره  

 

يسویگ رگونیق کرِیفام پ نقره  

يقبله ام آنسو یهر آنجا که هست   

به بهشت و تمامِ هورانش هللاو   

يمو کیهرگز نفروشم تو را ،    

هاست مانیا نِیمن به تو راسخ تر مانیا   

يتنم کن ، به آب لبانت شو نییرو   

 آماده ام ، هر آنچه آزمون باشد

يهم گو نیها و ا دانیم استیمه   

لینوباوگان چو اسماع يهزار گلو   

يبگذرانم ، فقط برگو غیت ریبز   

رمیگ یبه سخره م اووشواریس   

يگذر زِ آتش ، خرامان و خندان رو   

و مرگ از من میهمه از مرگ اندر ب   

يجو یاَ ر توان باك تر از من یب   

یخالچو بابک خرم به وقتِ س  

يرو میبشو شتنیبه خون خو   
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شک یب یعتیطب يِماورا يِورا   

يرکو  هزار هفده ، تو را سزاست   

سمانتیر دیاندازم ، به ام یمن چنگ م   

يهزار تو در تو انیرها مکنم م   

يماریهماره ب بتی، به عشق طب نیام   

يوج گرید يجهان ها انِیاش م نشانه  
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ونیتلوز  

 

ونیتر از تلوزباال یانتیچه خ  

یجهان سوم يِبه نسلِ تشنه    

غاتیهمه رنگ و تبل نیا انیم   

یانتخابو سردرگم یسخت   

 

از ماهواره شتریب یچه کنترل   

هیسرما نِیریش یبه بندگ   

بودنم یاضافه وزن و معمول   

 منشا تمامِ دردامه 

 

قدرتها يدر امتداد خط فکر   

پورن استار يگریشود و د یم دیشه یکی   

والیر و نفت،جنگ و رنج و فستدال   

اخبار بدتیفر یچه مکارانه م نیبب   

 

و عشق،،از شرقم یمن از سادگ  
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رنگم م،،ازیمن از زبان مادر   

زارمیب تمام داشته هاممن از    

غرقم يکه در مد و شاخ باز   

 

ستدو از آنها از،هریو رفع ن ازین   

هاالحجمه کا ریز میشو یما دفن م   

همه اجناس معصوم در بنادرها نیا ریبز   

را يسهراب سپهر امرزدیب ایخدا   

 

است وودیآرزو هال تیمرا نها  

اَمبر هرت و خدا پول است مبریَپَ   

نستایمنم غالم حلقه به گوشت ا   

جور است یمسخ کردن ما همه چ يبرا   

 

ام یدنبال رنگ خوشگل سال صورت   

ام یالک يهاستِ لباسِ جشن  رِیدرگ   

را ینیخرم آن خرس چ ینت،میولنتا يبرا   

ام يسرت زحمت ده روز کارگر يفدا   

 به چشمه ، به گل ، قسم به کوهستان

واریکه سنگ نما شد به کاخ ها د   
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بودن نیاست ا تیکه توهم موفق   

بردار یتصنع يِ باز يکچرال نیدست از ا   

 

غاتیتجمل ، مقلدِ تبل ریما اس   

يریتاخ يو حجم دهنده ها الغري يبورس قرص ها   

یبا عمو جان استیصنعت پورن ، ق   

یکیتو، وقت نزد یحسِ ناتوان   

 

قدر یعال يعت،خدایبرم به طب یپناه م   

و اخبارِ خناسش ونیزِ شّرِ تلوز   

روزانه اش سوگند فیکث يبه شست وشو   

کارد و درو داسش یخودش دانه م   
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طلب ییجدا  

 

 

نیچن اشوبیم رایام ببوسمت ،  آمده  

نیبه جب فکنیم نیسگرمه ات باز بکن ، چ   

منم ریبه نخج ری، ش ییرم کرده تو يآهو   

نیکم نیا میتا که شکارت نکنم ، ترك نگو   

، بوسه هزار صد هزار رمتیبگ ایبده  ای  

شدم به انتظار ریصبر نکرد ، پ نیچن عهیش   

تو را کوچه به کوچه گشته ام يِکبر بتیغ   

نه روزگار ییرفته ام ، جبر تو قرن به قرن   

است لبت ، اخگر سرخ اهللا گون اتیآب ح   

لبت ،کرد جهان واژگون یسکندر از پ   

صرانیسر بِب رم سکندران ، تَش بنهم به ق   

نمش سرنگونک یتو ، م الیهر که بدل خ   

بار بده ییام شاپرکم ، شمع تو ین ریش  

 به آتش مقدست ، رقصِ طهارتم بده 

ستحقمختن موصل تو ، به سو يِدر آرزو   
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 بسوزم و به درگه ات ، راه و نشانه ام بده 

بار گفتمت ، راه فرار تو منم هزار  

که منم ایهزار انتخاب تو ، منم منم    

یطلب ییجدا چیمن و تو ه انیم ستین   

لک منمم نیتو مام وطن ، رستم ا کریپ   
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چهکریه  

 

 

 

بسکه بدنبال تو گشتم همه عالم از  

هر دو جهانم چهکرِیه نیه ترآوار   

،، میو نجست میگفتند که گشت   

یینجو   

می، چه نجو میگفتم که بگردم ، چه بجو  

 .گفتند که عمرت به هدر

شیعمر فدا   

  گفتند که مالت به هدر 

شیمال فدا   

گر که به راهش یطعمِ تنِ او را نچش   

چوب حراجش ینزن يهر آنچه که دار   

يشد وانهیگفتند که د   

ه ام آمدخند  

يبشو مانیگفتند پش   
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 خنده ام آمد 

يرو راههیگفتند که ب   

 خنده ام آمد 

 آرامش ما را گپ مردم نخراشد 

به او میسپرد شیما خو   

 او همه داند 

ند، ک دیهر آنچه صالح د  

 هر چه که خواهد 

مینشناس یسیکه خ میحوض یِما ماه   

میاو غرق و چه آشفته حواس يدر پهنه    

میبگرد اریروح القدسِ گر وصل به    

میو در حالِ سماع دنیهر لحظه به رقص   

مشاعر يگفتند که از دست بداد   

 گفتم که مشاعر به چه کارِ منِ شاعر 

دیکه نگفت یی، نگو میگفتند که گفت  

به گوشِ خر و قاطر دیمخوان نیاسی   
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یاَزل يِآشنا  

 

 

دیبه گردِ خورش نیزم  

گردم یاما به گردِ تو م من  

چرخم یمدارِ تو م در  

زمان است يام با تو مبنا فاصله  

مانیادی بن ِاکانیاز زمان ن ما  

که آدم در هوا رها نمود یاسپرم نینخست از  

میمدار کیدر    

یازل يِ آشنا يا  

گرید تییدر هزاران ه ما  

جهان نینه تنها اکنون و در ا و  

زین گرید يها جهان مواز ونیلیدر م بلکه  

.شناخت میرا خواه هم  
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