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در پیچ و خم پس کوچه های نوجوانی

از آینه

بهار را 

بهار را
در چشمان آن می خواهم

که با طراوت مژگان خزانیم آشناست

*****

بر تاریکی خورشید

با الهام از فروغ فرخزاد

بر تاریکی خورشید
چنگ می سایم

 و هوا
اصطکاک دستانم را
به بازی گرفته است

می دانم، می دانم
خورشیدم را

به زوال تزویر شب کشیده اند



و زمان
با سوزنی از استخوان و
دوکی از موهای آشفته ام

ویرانی پرده های تاریکی را
می دوزد

...
و من

سوار بر خنگ ازلیت خاموشی
با تن پوش پولدین صدا

به ابتدای روشن وجود خواهم شتافت

*****

هم اکنون مرا یاد کرده ای

هم اکنون مرا یاد کرده ای
که دلم اینچنین به لرزش اوفتاده؟
آیا خیال شیرین مان در نقطه ای

با هم درآمیخته اند؟
هلل وجودت

به گوزنی در آمده است
گرم و خوش خرام

گویی از سبزه هایم چریده است
وتپه های تنم را

از نوازش مهرش سوخته 

همچنان
با ناز نگاهت

بند بند وجودم را
به رقص نیاز فرا خوان

و گیاه درونم را از باران شوق
طراوتی ده

...
ما از چشمه ی جوشان یکدگر نوشیده ایم

...
خوابیست اینهمه آیا؟



*****

دیالوگ درونی

در دیگر پاییزی غریب
 شراره ای جانش را چنین ندا کرد:

ـ اینست زندگی تو
خواسته ی تو

دیگر بار چه می طلبی؟
هم طبیعت

که تو را چنین ساخته
تو را چنین پرداخته

حقیقتت را با واقعیتت
چنین آمیخته

چنین است
به همان و همین گونه که می بینی

بایدت پذیرفتن
و خود را بر گستره ی افق رهانیدن

ـ آه
خیال بالهای سنگینش را می گسترد

و وسوسه ی رؤیایی دیگر را
به پرواز جستجو می خواند

ـ "خیال حوصله ی بحر می پزد هیهات
چهاست بر سر این قطره ی محال اندیش"

ـ و این خالی لبریز
جان را

با موسیقی سکوت
به آهستگی می خراشد

ـ به روانت بسته است
به روان همان دخترکی
که جستجوی طبیعت را

همراه با آمد شد زمان



به رشد رساند
و پا به پای حادثه

به آب های اعماق ره یافت
چنانکه ریشه ای
بالیدن درختی را

ـ آیا این جویبار نحیف
به دریایی جاری است
یا این چرخه ی شلوغ

به همان تهی حیران می گردد؟
کیست آن یگانه

که به زیبایی بالیده است؟
کیست کو

به  بالش آرامش آرمیده است؟

ـ ببین و بگذار و بگذر
همین است و همان

چنان که می یابی
بدین گونه عیان

راز بدان و
به آواز بخوان

ـ نیاز را
به فریاد بخوان

...

ـ تو همین هستی و همان ـ   

*****

میان بیشمار صداها

میان بیشمار صداها
تُن صدای تو

دلنشین و دلنواز
به رقصم می خواند

رقصی سبک از افکار



رقصی دلنشین
برای تو

توی آرام
سبزینه ی طبیعت

و چشمانم را به سبزی می خواند
به سبزینه ای از طبیعتت

صدای تو
للیی بر تلطمم

رویشی از پی نوازشی
بر اندام ترک خورده ام

صدای تو
چکیده ای از تمامیتم
شراب سرخ لحظاتم

سرشارم از تو
از تمامیتت
از مهرت

از بی تمامیتت
و بدینسان خود را

بی تمام می یابم

*****

در آغوش ذوب شود
 

در آغوش ذوب کند
خستگی تاریخ

طنین عشقی چنان داغ

همه ی وجود
به میهمانی لبخند
نواخته شده است

همسان با وقار مترنم اشیاء
چرا که تمامیت هستی

در دیدگان
به گونه ی اوست



شناوری در ساقه ی سرشار یگانگی
آکندگی از زیبایی جهان

چنانکه ز زیبایی گرما بخشش

و بدینسان
سرمای برون

بر گرمای درون
ناتوان می شکند

*****

چون ابری سبک

چون ابری سبک
می گشایم پر و بالی در باد

در نوازش نرم آفتاب
از درون می جوشم

در انتظار وحدت
می تراوم
می بارم

از ذروه ی بی انتهای آسمان

*****

نگاهی لرزان

نگاهی لرزان
در بهت افقی بس دور

گم شده است
و در طلب ظهوری

از ورای دیوار عظیم قرون
سوسو می زند

سرما اما
اندام نحیف را می لیسد



دری دیگر
تلشی دیگر

جان دادنی دیگر
در انزوای قفس دلگیر زندگی

همچون آبی راکد
گندیده در هستی خود

ضجه ی نیمه ای می شنوم
در خواهش نیمه ی دیگر

سرانجام اما
به هیچ نگریستن

کوششی بیهوده
از پی دیگری دیگر

چون چشمه ایم رو به فنا
بنوشیدم

سیراب عطشانتان
چون کاه پشته ایم رو به خزان

بچریدم
تکمیل نا تمامی تان

و هضمم کنید
تا در خونتان شناور باشم

 

*****

موری تاوان ناتوانی اش را

موری تاوان ناتوانی اش را
بر راستای زندگی می شتابد

باور کنیم هستی را
چرا که ماه

بر همگان یکسان می تابد
و هنوز

در انتهای تاریک دنیا
قناری غمینی آهسته می موید



باور کنیم آواز غم را
ناله را

همچنان که آواز شادی را

*****

آفتاب

آفتاب
گسترده فرشی از مهربانی

بر لطافت ملیم علفها
که با موسیقی نرم پرندگان

در التماس باد 
شادمانه می رقصند

حشرات
عشق سوزناک بقا را

بر گیاهان زمزمه می کنند

قاصدکان
بر آرامش زندگی خفته اند
و دغدغه ی خبری مهیج

بیدارشان نمی کند

زندگی در گوناگونی پنهان است
گوناگونی در بطن وجود

وجود من
وجود تو
وجود ما

*****

نوازش

با مفاهیمی تازه می توان آمیخت
دقایق را



و با زیبایی جلیش داد
تأثر نامها را و معانی را

با سرانگشتان نرم مهربانی
می توان نواخت

و آشنا شد
با نوازش گرم لغات

نوازشی بر غمت
آنچنان که نواخته می شوم

در غمم
و خوابیدنی
و خواباندنی

همچنان که تو
با هیپنوتیسم عشقت مرا

نمی توان
کوتاه آمد از نواختن

و در للیی ممتد کیهان
هم آوا نیآمیختن 

*****

 
بر مژگان روشنت

بر مژگان روشنت
آرامش نسیم می آرامد

و در چشمان کودکانه ات
شکوفایی بهاران

بر موهای طلیی ات
شبنم سحر می تراود
ودر اندام بی گناهت

ازدحام درختان

بر لبان عاشقت
سکوتی ملیم می وزد

و در اعماق قلب شفافت



عشقی بر همه جهان

در شکوفایی درخت یگانه مان
آرامش بامداد عشق

سرود می خواند

*****

لنه ام را

لنه ام را
پشت گلبرگ خزان آرزوها

خواهم ساخت
در نوازش باران خاطره

و در رهگذر بادهای موسم های سخت و نرم
اطراق خواهم کرد

چشم به سوی
لحظه ای سرشار از نور
هوش و پوست و گوش و

جان و چشم و زبان
خواهم سپرد

از نو خواهم آغازید
یارم تنهایی

بارم یاد و درد
موسیقی ام سکوت

روزهای روز آری
روزه ی سکوت خواهم بود

تا همه سلول ها و
همه بندهای وجودم

در درخشش و نوازش ِ
نور و نوایی دیگر
شکل و صفا گیرند

تا چکیده ای از
روحی دیگر باشند
تا هستیی دیگر را
در خود حل کنند



و رسوب انسانی نوین
از ژرفای دریا

برخیزد

*****

آنگاه که عشق

آنگاه که عشق
پوست را

به شیار دردی جانکاه
هاشور زده است

بی آنکه به تماسی آهنگین
زینتش داده باشد

ای خوشا پوست اندازی
چون ماری

درونی نو را نمایاندن
و خاک را

از رد خزیدن پر خرام خود
آراستن

خاک، خاک، خاک
خاک و خزیدن بر آن

خاک پر وفا، خاک پر ز مهر
خاک پر بقا، خاک پر ز شعر

راستین
و بدین گونه ملموس

بدین گونه پایدار
و زین رو فّرار

خاک
خاک
خاک

*****



صدا جنبش جهان است

صدا جنبش جهان است
دیروز

با پیراهنی از صدا
به جاودانه بی صدا ره پیمود

*****

آواز آغاز

باز
با چشمانی باز

بر راهی تاریک و دراز
با افسون هزاران راز
فراموشی می کند آواز

پی هر پایانی
جریان دارد آغاز

*****
 

چهره ها در هم و زانو در بغل 

چهره ها در هم و زانو در بغل            آرزوهاشان به آه  گشته بدل
تا که شاید چاووشی پیدا شود             از خموشی وارهاند به رحل

کی خدایا چهره ها خندان شود            از پس شبهای تار روزان شود
از جمادی  و نبات  و  انسان             رو به خورشید نمو افشان شود
کی خدایا هستی از بر وا شود            وز پی اش ابر سیه رسوا شود
کی زمین بر آسمان چهره دهد           فخر بفروشد و از خوبان  شود
می نماید عمر باطل چون کفی          لحظه ای از عمر حق دّران شود


