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1 -  وحاال که توانستي مســافرتــر شوي از من….
2 - با منحنــّي بسته /پاي مرا کشــيدند  

3 -   ببين پرنــده ي آتــش چگونه مي ميرد؟
4 -   ...و سنگ قبر خودم را که روي شنها کندم...
5  -  آن شب زمين که لــرزه بر انــدامها فکند...

6 -   بيا خوب! بي "ا" طاقتم طاق شد 
7  -  و ريــل چوبخطــهــا قــطــار شد  هرروز

8  - تو سر به زيــر ولي پاسخ تو سربــاال ست
9  - از در که بيرون رفتي از ديوار برگشتي  

10 - هر استکان عــرق ِ شرم من حـالل تو باد
11 - " هــماي رحمت"  شد آنچه بر ســرم آمد     
12  - اي  مدح  ِ چشم  ِ ســرمه دانت در گــلو ماند!

13 -  و فردي آمده با شعر زوج خوشبخت است
14  - سکوت مونس ِ "مــن  ، يــار مهربانم" شد 
15 -  تــو َزبـ  تــو َزبـ  تو زبان بند،بند بند مني

16 -  گر چه فقط يک ناگهان، همخاطره هستيم..
17  - يک مرد، مرِد راه، راِه شب ، شِب شعر....

18 -  او خودش مي داند: آدم  نيست کوِه سختــي است
19  - آن شب که من ديواِر چــين ِ پرده را کندم..

20 -  بخند! اي با طلسمي بســته پايم را به رفــتن
21  - کار من است گير تو ، يا که تو گير کار من؟ 

22  - چشمهايم   حرفــهايت ،  اين تـو آن مــا را گرفت                                                                                                                                      
23 -   ....که بغض)هــاي ِ دوچشم ِ هــمه( شکسته شود

24 -  هر قدر که در بحر ِ خودش رفت تو را ديد
25  - هر بار که از حال خودش  رفت  تو را ديد

26 - چنان دو نيمه ي سيـبــيـم گر چه پــوسيده
27  - اگه من مال ندارم   طلبکارا مال ِ کي اند؟

28 - آدم برفي نه! 
        مســافر ِ آفتاب  

29 -  ساک چشمم را که مي بندم مســافر مي شوم
30 -  همگي روي يک صندلي  ِ گردانيم... نه ! 

                 روي يک صندلي سرگردانيم
31  - من هر کجا پا مي نهم حرف شما هست

 32 -  هايکو
33 -  طرح

34  - طرح  
35  - طرح
36  - طرح
37  - طرح
38  - طرح
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39  - طرح
40  - طرح
41 -  غزل
42 -  غزل
43  - غزل
44  - غزل
45  - غزل
46  - غزل

47  - گاهي غزل مي خــواند و گاهي غزل  او را
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5 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

آنها از دنياي من رفتند
ل ـّ من با تخي

» دنيـــــآيم «
را بر عكس مي كنم

و آنها
» ميـــــآيند  «

                         86/3/3  تهران

 به : 
 روان ساده ی برادر وپدرم
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مجموعه شعر 6
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7 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

وحاال كه توانستی مسافر تر شوی از من...

به دنبال تو راه افتاده ام مانند جا پایت
و بر همراهیت تن داده ام مانند جا پایت

مرو ای همسفر! پشت سرت را هم نگاهی کن
ببین این جا به خاک افتاده ام مانند جا پایت

زمینگیرم ؛ زپا افتاده ام ؛ با این همه اّما
برای آمدن آماده ام مانند جا پایت

برای خاطرت پشت غرورم را شکستم! نیست؟
خودم را زیر پا ننهاده ام مانند جا پایت؟

مرو ای همسفر! یک لحظه خود راجای من بگذار

مرو!
          تنها

                اسیر جاده ام مانند  جا پایت

  
79/3/27                                                                                      
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مجموعه شعر 8

 با منحنّي بسته /پای مرا كشيدند  

بن بست شد اگر چه  / راه رسیدن من
اّما ادامه دارد  /  درجا دویدن من

     انگار من شدم یک   / نقاشي دونده
     پایان نمي پذیرد  / راه رسیدن من

     
چون سنگ آسیابی / در جای خود دویدم

اما چه عایدم شد / جز رنْج دیدن من؟

     شاید من و تو باهم  /  معتاد بوده باشیم:
     من به کشیدن رنج  / تو به کشیدن من

     من را بکش پي خود  /  چون بادبادکي ُخرد
     در دست توست بانو ! /  با ل پریدن من

84 / 9 / 14                                                                          
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9 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

ببين پرنده ی آتش چگونه می ميرد؟

دلم پرنده ي آبي است و تویي دریا 
دلم براي تو پر مي زند؛ بیآم آن جا؟

بیآم تا تو ببیني پرنده ي آبي
چه جالب است به دریا که مي زند خود را

■                              
تم ِ 2 ي ِ غزلم فرض کن که جایت با

دلم عوض شده ؛ ) بر عکس قسمت باال:   
خیال کن که شدي یک پرنده ي آبي  

 تو و دلم شده دریا( خودت بگو: حاال
چه بر تو مي گذرد  ای پرنده ی آبی !

اگر تو را نپذیرد سراسر ِدریا؟
برایت آبي ِ دریا شبیه آتش نیست؟

و بلکه بد تر از آتش نمی شود حّتی؟

■                    
دلم پرنده ي آبي ست. خوب بود اّما

به پیشگاه تو ققنوس مي شدش زیرا...

                                       5/20 /83    بابلسر
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مجموعه شعر 10

...و سنگ قبر خودم را كه روی شنها كندم...
      

به این خیال که این جا مرا نمي یابي تو
نشسته بودم و )یک هو به شور و شادابی تو 

دویدي( و به کنارم نشستي و من گفتم:
))مرا میان شلوغي چه زود مي یابي تو !((
و بعد خیره به دریا شدي به نرمي گفتي:

))عزیز! ازآن چه بخواهم که رونمي تابي تو؟
براي من غزلت را بخوان!((  َو من خواندم تا:

»خیال کن که شدي یک پرنده ي آبي تو...«1

■                  
که ناگهان وسِط شعر، من به خود مي آیم
من ِ نشسته به رؤیا ،نشسته تنها )بي تو(.
مني که بّچه شدو از نبودنت بودن ساخت

و سادگانه فقط با تو زیست حّتی بی تو
منی که بّچه شد و با تّخیلش خلقت کرد

َو باورش نپذیرفت زندگي را بي تو
و پا گذاشت به روي شني که رویش قباًل 
نوشته: ))بیسِت مرداد ، آستارا ، بي تو.((

                               84/5/20    آستارا

1 این مصراع  همان مصراع وسط غزل قبلي است :
تم  دوي ِ غزلم فرض کن که جایت با      دلم عوض شده برعکس قسمت باال

)خیال کن که شدي یک پرنده ي آبي      تو( و دلم شده دریا . خودت بگو، حاال...
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11 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

  آن شب زمين كه لرزه بر اندامها فكند... 

گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد     
من مانده ام تنهای تنها . . .

»به یاد  ایرج بسطامی«

کوچید بی که بال خودش را تکان دهد
یا این که پای یک قدم از جا تکان دهد

انگار ساک چشم خودش را که بست خواست
ما را تلنگری بزند یا تکان دهد

جز دستهای پیرهنی کهنه روی بند
دستی نبود بدرقه اش تا تکان دهد

تنها و ساده رفت و زمین خواست تا سری
بر حال این مسافر ِتنها تکان دهد

■                   
امسال عید خانه تکانی نکرده ایم

کو زلزله که منزل ما را تکان دهد؟

  
                                           بَم83/1/5 
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مجموعه شعر 12

بياخوب! بی»آ« طاقتم طاق شد

»ب«را ،»جیم« را ،»دال«را ،یا »الف«؟
»و او« تیک زد پاسخش را »الف«.

سپس خیره شد رو جواب سؤال
به هم ریخت افکار او با » الف«.

فلش بک زد و رفت شش سال قبل
و دنده عقب رفت هی تا » الف«.

■                   
)) االن من که هستم ولی او چه طور؟

االن یاد من هست آیا » الف«؟
به هر فیمه ای1 می کشم مثل آه

میان ورق یا غزلها » الف«
خودم هم نمی فهمم از انتظار:

که من چوبخط می کشم یا»الف«؟
و می خواهم اکنون به نامش کنم

تمام  ردیف غزل را » الف«((

85/11/26                            

  

1  فیمه=بهانه )در گویش کاشان(  
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13 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

و ريل چوبخطها قطار شد ،هرروز

     
به انتظار من خنده می کنند انگار
تمام چوب خطهای روی این دیوار

وازاتاق من میله میله زندان ساخت
همین  همین  همین  ...  چوب خّط الکردار

گذشت سیصد و شصت و پنج روز اّما
 گذشت سیصد و شصت و پنج سال انگار

  دوباره سال تحویل می شود امروز
 » و آن بهار و، آن  وهم ِ سبزرنگ «1 این بار

  نشسته  رو به  رویم  ؛  بلند  می گوید :
)) هزار بار لعنت  به عیِد تو !   بشمار !((

  83/12/28                                                

1  و آن بهار و آن وهِم سبز رنگ
که بر دریچه گذر داشت با دلم مي گفت   

نگاه کن 
تو هیچ گاه پیش نرفتی 

تو فرو رفتی     
» فروغ فرخزاد« 
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مجموعه شعر 14

تو سر به زير ولی پاسخ تو سرباال ست
 

نگاِه تو که پذیرفت اگر چه گفتی :»نه!«
تو دست پیش گرفتی که پس نیفتی... نه؟

شنیده ام که: مرا بعد از این نمی خواهی
عجب! شما و دروغی به این کلفتی ؟...نه!

برای من که تفاوت نمی کند اصاًل
چه چیز پشت سرم گفتی و شنفتی ...نه!

و گیر ِ حرف تو بن بسِت گوشهایم بود
تو وزبان و... من و گوشهای مفتی...) نه- 

تو ساده ای که بخواهم به تو کلک بزنم 
نه من شبیه خری دست و پا چلفتی(...نه؟!

جواب یک درجه زیر صفر منفی بود
و باز هم دلگرمم که تو نـ   گفتی:»نه!«

86/1/13                          
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15 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

حتي اگر نباشي مي آفرینمت 
چونان که التهاب بیابان سراب را

» قیصر امین پور«

از در كه بيرون رفتی از ديوار برگشتی       
   

 گفتي : )) برو آدم شدي برگرد (( برگشتم
حاال تو حّواي منّي و من شدم آدم

هي وسوسه کردي :))بخور000یک استکانش را((
من هم فقط یک استکان ، گول تورا خوردم
یک استکان دیگر و چند استکان ... آن وقت

انگار مي چرخید هي دور سرم عالم
کم کم وجودم گرم مي شد  گرم مي شد  گرم ...

آن وقت دستم را کشیدي رو به خود کم کم
من چانه ات را لمس مي کردم که حس کردم

■                   
من چانه ات را لمس مي کردم که حس کردم
تو پشت در ، درمي زني- بَم بَم،َب بَم، بَم بَم-

از الي دستم چانه ات ...نه!... چانه ام  افتاد
از جا پریدم ؛ از خیالي  درهم وبرهم

در را گشودم . چشم معصومانه ات مي گفت:
)) شاعر ! برو! آدم شدي... .      ((

     20 /83/5 بابل
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مجموعه شعر 16

هر استكان عرق ِ شرم من حالل تو باد
 

برو که بوسه به لبهای این و آن بزنی
برو که بوسه نمی خواهم از لب دهنی

من از کثیف ِ نگاهت تو را شناخته ام
از آن دو چشم - دو استخر ِ سبزه ی لجنی- 

نجاَست  از  تن ِ  گندت  هنوز  می بارد
برو بمیر که حال مرا به هم نزنی

برو! که دیگر از این حسّ »با تو«  دل کندم
بیا! که سنِگ دلت را تو نیز وابکنی

برو!  به غمزه نگاهم نکن؛ نمی خواهم
چراغ سبز جدیدی برای من بزنی

تو بوف کوری  و شاید  هدایِت  تو منم:
نرو ! فراری ِ شبگرِد »پارِک مدنی«!

87/5/1   
  پارک مدنی کاشان
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17 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

لَقد خلقنا االنساَن في كبد 
ما انسان را در رنج و سختي آفریدیم

» هماي رحمت«  شد آنچه بر سرم آمد

َو یک نفر مثل من همیشه بد آورد
خدا سرش هر چه مي شد آوَرد آوْرد
خدا که آدم را از بهشت بیرون کرد 
»لَقد خلقنا االنساَن في کبد« آورد 
»لَقد خلقنا االنساَن في کبد« یعني:

خدا سر ِ هرکس هرچه مي شود آورد
َو این چنین آدم غرق ِ ناامیدي شد
َو رنجها او را سخت در صدد آورد -
که: راه حلي بر مشکلش بیاندیشد

َو او که رو درسمِت »کجا رود؟« آورد -
هنوز هم غرق ِناامیدیش مي زیست 

که بر زبان ذکر ِ »یا علي مدد« آورد-
و از طفیل ِ ذکر ِ » علی مدد« آن قدر

خدا برآدم لطِف بدون حد آورد 
که وصف آن را درحجم ِ واژه ها هرگز
نمی شود...نه!... هرگز نمی شود آورد.

84/8/1)شب نوزدهم رمضان(  
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مجموعه شعر 18

جز چشم سیاه تو که جانهاست فدایش
بیمار ندیدم که توان مرد برایش

»صایب تبریزی«

   
 اي  مدح  ِ چشم  ِ سرمه دانت در گلو ماند!

ازاین که »ابرو«، »چشم« ،»مژگانت «سیاه است 
خواندم: بساط سوگواري روبراه است

 خواندم: نگاه گرم و پرِمهرت از امشب
مامای خوب بغضهای پا به ماه است

آن شب که من دیدم تو را حّسي به من گفت:
یک ارتباطی بین اشک و خنده ها هست

:من جزر و مّد اشکهایم مثل دریا 
تو هم هالل خنده هایت مثل ماه است

حاال بکش؛ دارم بزن؛ حرفی ندارم
من راضیم بر هر چه می داني صالح 1 است

    84/2/ 7                     

1 با پوزش  
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19 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

وفردي آمده با شعر زوج خوشبخت

هالل ِخنده ی شیرین ِتوست ماه عسل
برای گردش ِهر زوج چشم ِ اهل محل

بخند محض رضای خدا! نمی خندی؟
نخند! اخم نکن یک دقیقه حّداقل!

خودت کاله خودت را برام قاضی کن!
و بعد دوره بکن هر چه گفتم از اّول!

چقدر رنج من و خانواده را دیدی؟:
چه بود ماحَصل ِ دست پینه و تاول؟

که هی تو پیر شوی بچه ای بزرگ کنی
و او بزرگ کند بچه و...) هی از اول(؟

چرا اََزم عصبانی شدی؟ قبول که شعر
نه همسر است و نه طفل و... اِل وبل و جین بل

نوشته در شجره نامه ام ولی این طور 
که اهل بیت من اینهاست: واژه های غزل

86/1/10                          

www.ParsBook.org

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



مجموعه شعر 20

سكوت مونس  ِ» من ، يار مهربانم« شد

       
کتابهاي دهان باز مانده رو میزم!

چه تان شده است مگر من تعجب انگیزم؟

و یا که برق نگاهم به تان چنان زده است
که از مشاهده ام سخت خشکتان زده است

مدادها! مگر از من شما بدی دیدید
که ساکتید و به من پشت کرده خوابیدید؟

مدادهای عزیزم! چه کارتان کردم؟ 
جز این که بر سر ِ دستم سوارتان کردم؟

من از شلوغی  ِ ُدورم همیشه بیزارم
بجز صدای شما ها که دوستش دارم

برایم اطلس حرفی چرا نمی ریسید؟
اگر که حرف ندارید فحش بنویسید

مداد پاک کن ِ خوب من! کجا هستی؟
تو هیچ وقت چنیـــن رو اََزم نمی بستی
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21 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

اگر چه گاه نوشتن برای من سخت است
عزیز جان! تو که هستی خیال من تخت است

مدادپاک کن ِ من که محرم رازی!
چه پیش آمده؟ با من چرا نمی سازی؟

ببین! نوشتن هر خط شبیه یک شط است
و پاک کن لِب دریاست؛ آخر خط است

تو ای زمانه! مرا این چنین هالک نکن
و حّس و حال مرا زنده زنده خاک نکن

ببین خودم به خودم رو به مرگ می آیم
بنابرین تو مرا بیش از این هالک نکن

کتاب و پاک کن و یک قلـــم  پناِه منند
پناهگاه مرا سست و بیم ناک نکن

زمانه! عشق من اینهاست. زنده با اینهام
به من نگو:)) ننویس و نخوان و پاک نکن((

 

 
84/9/28              
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مجموعه شعر 22

در خیابانهای کاشان شعر می رقصم ترا
مثل موالنا که روح شمس در تبریز را

 » پانته آ صفایی«

تو َزب  تو َزب  تو زبان بند،بند بند مني

همین که شعر بخواهد بیآید از دهنم 
امان نمی دهی و می پری » تو« در سخنم

» تو«یی  که شعر به من وحی می کنی فلذا 
چگونه غیر ِ» تو« من حرف دیگری بزنم؟

تمام شعر پُراست از»تو«، از»تو«،از»تو«، »تو« ، »تو«...
به نام » تو« ست  تمام ِ قباله ی  دهنم

» تو«یی که گرمي ِ شعري؛« تو« شمس ِ لبریزی
برای مولوی ِ نابشاعری که منم

بنابرین من اگر ، از» تو« شعر ننویسم
سفیدی ِ تن این صفحه می شود کفنم

مخواه بی» تو« بمانم. مخواه بی» تو« مرا
که ساده  دل نسپردم که ساده   دل بکنم

■                   
... چقدر حرف زدم !  بهتر است برخیزم

دوباره چای بریزم که خشک شد دهنم  
83/12/12                                                                 
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23 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

گر چه فقط يک ناگهان، همخاطره هستيم...

گر چه برایم گفتنش سخت است مي گویم
:»دارم اسیر آن نگاهت مي شوم کم کم

حس مي کنم چیزي مرا هي مي کشد در خود
چیزي شبیه موجهاي  درهم وبرهم

یا با زباني ساده تر: حس مي کنم بد جور
در چشمهاي آبي دریایي اَت غرقم

تقصیر من هم نیست در دام تو افتادم
از گندم چشمت هوایي مي شود آدم

تقصیر من هم نیست... نه! تقصیر من هم نیست
قسمت همین بوده؛ خدا مي خواست این را هم«

     83/5/19    بابل
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مجموعه شعر 24

گفتند: یافت مي نشود جسته ایم ما
گفت :آن که یافت مي نشود آنم آرزوست   

  »حضرت مولوي«  

يک مرد، مرِد راه، راِه شب ، شِب شعر....

دیشب میان کوچه ها شبگرد مي گشت
تا مرز ِ سرگرداني یک مرد مي گشت

یک دست بر دیوار ویک دستش به زانو
بي حال بود همچنان دلسرد مي گشت

با پاي تاول خیز خود مأیوس مأیوس
انگارآن شب در پي ِ یک فرد مي گشت

با پشته اي نامریي از اندوه شاید
دنبال یک همراز یا همدرد مي گشت

تنهاتر و غمگین تر از شبهاي پیشین
دیشب میان کوچه ها شبگرد مي گشت

77/11/24
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25 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

او خودش مي داند: آدم  نيست كوِه سختي است

 

یک نفر بي بنگ افتاده است اینجا منگ منگ
از تمام ثروتش مانده است تنها یک سر نگ

مثل خیلي ها مرّدد : انتخاب مرگ یا
زندگي با دنگ و فنگ این جهان رنگ رنگ

خودکشي آسانتر از یک مردن ناخواسته است
یک تفنگ و یک فشنگ و بعدهم یک بانگ   بنگ .1

1379      

1  در کتابی که در سال 82 با عنوان برکه و باران چاپ شد متوجه شدم خانم هدی قریشی هم شعری با همین قافیه 
سروده که با همین واژه » بنگ« به پایان رسیده ولی الزم به ذکر است که من این شعر را بدون آگاهی از شعر ایشان 

سروده بودم و در سال 79  برای پاره ای از دوستان خوانده بودم ) گر چه خیلی هم از این شعر خوشم نمي آید(
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مجموعه شعر 26

 آن شب كه من ديواِر چين ِ پرده را كندم...
 

  دریا ز ساحل ، ساحل از دریا بُخاریتر
هر شب هوا ِهی می شود این جا بخاریتر   

از پشت شیشه منتظر؛ چیزی که پیدا نیست        
این شیشه ها از ساحل و دریا بخاریتر

■                   
داخل بیا! عیبی نداردپای توخیس است

این فرش هست از پشت در تا پا بخاری،تر

■                   
هی طعنه کردید انتظارم را ولی آمد

آمد.) َدَمش گرم! ازبخاری ها بخاریتر!(

گفتید: ))خیلی بی بخار است و نمی آید((
در جمعتان کی هست ازاین آقا بخاریتر؟

هی افترا بستید ، اّما این شما بودید
در واقع از هر نابخاری نابخاریتر

85/11/10  
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27 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

  بخند! اي با طلسمي بسته پايم را  به رفتن 
   

    
  

: به تو دلبسته بود م؛ کندم وآنگاه رفتم
چنین از چاله بیرون آمدم؛ در چاه رفتم

به تو دل بسته بودم کندم و پس تا همیشه
همان طوري که روزي رفت نادرشاه رفتم

تمام حرفهات آتش، زبانت آذري بود
دلم از حرفهایت سوخت پس آنگاه رفتم

فقط آیینه ي فریاد هایم - کوه  -فهمید:
چطور این راه را  تنها و بي همراه رفتم؟

صدا در گوش سنگین ِ» دنا « تکرار مي شد:
چه بي همراه رفتم... !راه رفتم...!آه رفتم...!

                                      یاسوج»حوالي دناکوه«
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دیده ي عقل مست تو چنبر چرخ پست تو 
ریش طرب به دست تو بي تو به سرنمي شود

    » حضرت مولوي«

 كار من است گير تو ، يا كه تو گير كار من؟

با من ِ مست هر چه را            » دسِت« توهست مي کني
»دست« تو هست هر چه را        با من ِ مست مي کني

مانده به» دست «جام مي          منتظر تو تا به ِکي؟
وه  که چه کار با من ِ              باده پرست  مي کني!

»دست « به چانه مي نهي         گرچه خودت هم آگهي
:عاقبت آن چه را که بر             وفق من است مي کني 

لب به لبم بنه  بیا                  منتظرم تو پس چرا
پاي به پاي مي شوي؟             »دست به دست « مي کني؟

)) چنبرچرخ پست تو             ریش طرب به »دست« تو ((
خوب همیشه سلطه بر           هر چه که هست مي کني

اي که به قلب من نشست!         رفت ستون دل ز »دست«
قلب به لرزه مي فتد                   چون تو نشست مي کني

   
84 / 10 /8
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29 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

    
چشمهايم   حرفهايت ،  اين تو آن ما را گرفت    

اّدعای زاهدیمان خوب که باال گرفت؛
»آِه« بسم اهللِ نُطقت نا گهان ما را گرفت.

تا لب از لب باز کردي دین المذهب پرید
در عوض این عشق ال کردار جایش پا گرفت

عشق آمد  عشق آمد  عشق آمد  ناگهان
طاعتي  که در وجود ما نبود  از ما گرفت

واعظان شهر مي گویند: باید بگذرید
بگذرید از هر چه غیر دین که در دل جا گرفت

گیرم: از این هم مسافرتر شویم اما چطور
بگذریم از راه حلهایي که دین از ما گرفت ؟

■                   
حرف باطل گر چه گردن گیر آدم مي شود

گفتن ِ حق گردن منصور را اّما گرفت

86/8/8                                
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كه بغض)های ِ دوچشم ِ همه( شكسته شود

وبعد از آن که سر ِ کلک رفت زیر تیغ
صدایی از دل کلک آمد و کشیده ی جیغ

وبعد از آن ،همه دیدند »ِکلک شیدایی«
چقدر »منحنی ِ عشق « را کشید دقیق

و بعد از آن همه ی خوشنویسها گفتند:
شکسته خّطّ تو بازار خّط  نستعلیق

وبعد از آن تو رسیدی به قاِف قافیه ام

به گوشه ای که تو با خلوتم شدی تلفیق

و بعد از آن که رسیدی به اوج نقطه ی قاف
رسیده ای به تِه خط  نه -خّط نستعلیق -

و قبل از آن که بخواهی به پرده ی دیوار
کسی نوشته برایت سیاه مشق ِ دریغ

تهران 8/ 09 / 86
به استاد بزرگوارم: یداهلل کابلي
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31 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

هر قدر كه در بحر ِ خودش رفت تو را ديد

هر چند مرا دوست نه داری نه نداری
هی ساختی اما به همین دار ونداری

هی خواستی از سلطه ی من بگذری اما...
این قّصه ی دریاست و یک موج فراری

تو موجی و بد نیست که در موقع رفتن
یک بوسه به روی لب دریا بگذاری

یک موج که چینی است به پیشانی ِ دریا
دریا خودمم؛ پیر شدم پیر ِ تو آری!

نه ! موج منم موج که دلبسته ی دریاست
دریا ! چه کنم تا تو به من دل بسپاری؟

یک موجم و یک غرقه ی دریام عجیب است: 
از غرق شده منتظر صبر و قراری

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم1
)هر چند تالشی است سرا پا سر ِکاری(

دریا شدم و موج شدم موجی ِ موجی
از صحبِت موجی که تو سر در نمی آری

یک بار تو دریایی و من موجم و ... بر عکس...
یعنی : تو منی با خوِد من فرق نداری                      87/5/8

1  ما زنده به  آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

»کلیم کاشاني«
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هر بار كه از حال خودش  رفت  تو را ديد

دیروز که دریا شدم امروز کویرم
هر روز به نوعی به خیاالت اسیرم

یک روز تو موجی  شده ای در دل دریا
یک روز سرابی به دل من که کویرم

حاال تو سراب منی ای موج ِ دروغین!
بگذار که در وهم خودم تشنه بمیرم

تو موج دروغین شده ای با چه امیدی
این بار تو را گرم در آغوش بگیرم؟

شاید که تهیدست شدم حال که لختم
حق دارم اگر آمدنت را نپذیرم

87/5/9  
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33 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

- اِّن َ ربه ُ كان َ بِِه  بصير
خدایش بر او آگاه است

چنان دو نيمه ی سيبيم گر چه پوسيده

چه من »امیرِ« شما  چه شما امیر ِ منی
من و تویی که ندارد ؛ تو در ضمیر »من«ی

نه! هیچ وقت تو از چشم من نمی افتی
اگر چه خوار شوی در دل کویر منی

تو ای به عمق دلم مثل خار می کوبی
چقدر گیر ِ تو هستم  چقدر گیر منی

من از کجا بروم تا به خلوتم برسم؟
به هر طرف که بپیچم تو در مسیر منی

کدام سو بروم تا من از تو گم بشوم؟؟
تو » اِّن َ رّب َ هُ  کان َ بِهی بصیر« منی

اگر چه کام ندادی هنوز خوشحالم
که: برکِت غمهای بخور نمیر منی

خیال توست به من امر می کند که : چه کن!
و من مطیع شما و شما امیر منی

87/4/31                                    
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مجموعه شعر 34

   اگه من مال ندارم   طلبكارا مال ِ كي اند؟

خودتُ  به خواب نزن   من مي دونم که بیداري
الي انگشت ِخودت    هوامُ  زیر چشمي داري

پا شو ُو نگا بکن !    ببین !برات چي خریدم؟
از اونها که دوس داري:  عروسکُ  ماشین باري

اگه االن پا نشي     دیگه اونُ   بت نمیدم
از االن که بشُمرم    تا سه شماره وقت داري

پا شو  ُو شادي بکن    بچگي رو بهونه کن
قبل از اینکه برسي   به سّن ِ نون در بیاري

قبل از اینکه بِبینی:    به بقالي به چقالي
حّتي عروسک فروشي    بدهکاري بدهکاري

84/7/9 
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35 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    

            ... ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ...
          ) فروغ فرخزاد (

آدم برفي نه! 
 مسافر ِ آفتاب    

                                               
برف مي بارد 

ونقش پاهایت روي برفها 
وبه انتظار بازگشتت 

آنقدر به انتظار
که تمام موهایم دارند سفید مي شوند 

برف مي بارد 
وخیره به نقش پاهایت 

مثل یک مجسمه 
...نه ! 

مثل آدم برفي

برف مي بارد 
ومن روي برفها مي نویسم

" آدم برفي با سرما زنده است "
پس شاید از روي عشق است اگر با من

 گرم نمي گیري 

]آرام آرام دارد مي گذرد
 آرام آرام دارد

 از جاي پاهایت یک بعد از ظهرمي گذرد 
... یک بعد از ظهر نه 

دارد یک عصر مي گذرد [
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مجموعه شعر 36

برف نمي بارد
واز البه الی نوری تاریک

چشمهایم به نقش پاهایت سفید مي شوند وسفید تر 
و نقش پاهایت

از خجالت چشمهایم آب مي شوند و آب تر 

برف نمي بارد
واز البه الی نوری تاریک
آدم برفي با تمام وجود 

دارد ایستاده راه می دود 
به سمت هیچ

                                                                     84/10/18                                                                              
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37 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

    ساک چشمم را كه می بندم مسـافر می شوم

    جاده ها روي زمین دراز کشیده اند
   انگار مي خواهند با پاهاي ناتوانم پشتـشان را بمالم

    اما من ِ خسته 
    مي خواهم همین جا

    ایسـتاده بخوابم
    ) مثل همین درختان زمستاني (

    اما نه!
    یک مسـافر ِ همیشه

    همیشه به راحتي مي تواند 
    تمام جاده ها را

     - چشم بسـته -
     برود

84/10/17
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مجموعه شعر 38

    همگي روي يک صندلي  ِ گردانيم... نه !
روي يک صندلي ، سرگردانيم 

زندان براي زندانیان ، دانشگاه
 دانشگاه براي دانشجویان ، زندان

بنگاه دار ِ امالک ، ریـیس ِآن اداره
توی ِ شاعر ، بنگاه دار ) بـیت بـیت بساز و بفروش(

و من ِ فیزیکدان ، شاعر

مي بـینید؟!
هیچ چیز و هیچ کس سر ِ جاي خودش نیست

پس زمین مي چرخد
    

گالیله دوم  86/3/12 تهران
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39 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

من هر كجا پا می نهم حرف شما هست
              

پا به پاي تو مي آیم
امـا تو با من راه نمي آیي

حرف اولت را 
به زیـر پا گذاشته اي

و هنوز مي گویي:
)) به روي حرفم ایستاده ام((

83/11/29    
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آن پـرنده که درآسـمان پـروازمی کـند
تصویرش  چه  زیـبا در آب شـنا می کند !

این ماهی که زیـبا درآب شـنا می کند
تصویرش کجا در آسـمان پروازمی کند؟

84/1/5    
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41 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

 تو را با تپش هاي قلبم سرودم 
 به این واژه هااحتیاجي ندیدم

  “ قیصرامین پور ”  

)) !  ………………((

83/7/25                  
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مجموعه شعر 42

           دیروز مرا به بند کشیدی
                            امروز به دنبال خود می کشانی

                                                          و فردا به زمین خواهی زد

                  امضا : بادبادک
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43 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

این شعرها که براي ما
 نان نمي شود

حسنک کجایي؟
که صداي ِ"مـا"

صداي گاوهاي گرسنه است

86/8/16                                               
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مجموعه شعر 44

هر چه بیشتر التماس کني
بیشتر ناز خواهد کرد

)بنا بر قانون سوم نیوتن(1

                                 86/3/12   تهران

 

1 قانون سوم نیوتن: هر عملی را عکس العملی است مساوی و در خالف جهت آن
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45 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

          شما مي گویـیـد باالتر از سیـاهي رنگي نیست
          اّما

          موهاي این پیر مرد
         چیز دیگري مي گوید

                                        84 /10/17                                                 
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مجموعه شعر 46

هی از من دل بـریدی دل بـریدی دل...
امـا خیالی نیست 

این هم یک دل دیگر ♥      
 1383                                                             
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47 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

هنگامي که او غـزل مـي خواند
      گویي دنیا هم شعري بـراي اوست

وهنگامي که او را غـزل مي خواند
        گویي شعر هم دنیایي بـراي اوست 

                                              86/9/21 تهران
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مجموعه شعر 48

آنقدر نیامدی تا چشمانم به در سفید شد
حاال بگذار تا شرح سفیدی چشمانم را

ـَشم:  )) برایت بک

83/12/8                                                                            
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49 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

دل سنگ از شکست دانه ی من آب می گردد
ز عاجزنالی من آسیا گرداب می گردد

»صایب«

بدین ِسیلي که مي آید برون از گوشه ي چشمم
کسي این جا نخواهد شد مصون از گوشه ي چشمم

کسي دست نوازشگر به روي صورتم ننواخت 
به جز اشکي که مي گردد نگون از گوشه ي چشمم

دو دسِت پلک را چشمم زخجلت پیش رو گیرد
عرق از شرم مي آید کنون از گوشه ي چشمم

چنان دلتنگ گردیدم که جا بر خون ِدل،تنگ است
از این رو خون ِ دل آمد برون از گوشه ي چشمم

شدم اسفندیارت پس تو رستم باش و جاري کن
از ابروي کمانت تیر و خون از گوشه ي چشمم

از اشعارت رحیمي جان! دهان ِ پلک من وا ماند
تحیرآمده حتي درون از گوشه ي چشمم

78/4/21                                                  
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به حال گمرهان گاهي اثر داریم چون مشعل
همان خضریم و عمري مختصر داریم چون مشعل

از این ظلمت سرا راه گریزي کس نمي یابد
مگر ما کآتش عشقت به سر داریم چون مشعل

زبس از سوز عشق دلبران گفتیم پي در پي
کنون ما هم زباني شعله ور داریم چون مشعل

برای دیگران بر هستی ِ خود می زنیم آتش 
زبس از خود پرستی ها حذر داریم چون مشعل

»رحیمي!« قدرت گفتار بهر ما نمي باشد
در این وادي زباني هم اگر داریم چون مشعل1

74/12/4                                                  

1  تم این بیت را از بیتی از کلیم کاشانی برگرفته ام:
شمع را بنگر وداد و دهش دهر ببین

هر که را داد زبان قوت گفتار نداد
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51 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

زمانی بی نیاز از وعظ گردیدن مسجل شد
که گمره رهنمایی از زبان ِ گنِگ مشعل شد

قلم اّول خودش گفتار خود را زیر پا بگذاشت 
به ندرت شد که گفتاری به کرداری مبّدل شد

نشان ِ پرسشی)؟( از پیش ِ خود سر بر نمی دارد
ز بس شرمنده از دیدار پاسخهای مهمل شد

دهل را پرده داری بهتر از خاموشی او نیست
تهی مغزی مشّخص از کالم پوچ اّول شد

دهان صد بار اگر وا می کنی حرفی مگوی آسان
به ما این نکته از کردار ماهی ها مسجل شد

به پیش هر حقیقت بین کالم کژ نمایان است
کجیها راست می آید به چشمانی که احول شد

پریشان گویی ِ ما ریشه در احوال ما دارد
»رحیمی!« خانه زاد ذهن ما افکار مختل شد 

77/1/30                                           
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به آن قدرتمداري که سپاهي پشت سر دارد
بگو: از فضل برمک   َوز سپاه او خبر دارد؟

ز فوج ِ کودِک دنبال ِهر دیوانه دانستم
 که هر کس مي شود مجنون مرید بیشتر دارد

به ره وا کردن ِ دوران دل خود خوش نباید کرد
فلک بر سر زند سنگي که پیش پاي بر دارد

در این باال نشینیها جز اندوه ومصیبت نیست
ندیدی تپه هایی را که خاِک خود به سر دارد؟

رحیمی! می رسد اّول بال برهر که در صدراست
فرار آسانتر است آن را که جا در پای در دارد

1374                                                        
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53 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

داغ خود را پیش مردم سخت کتمان مي کنیم 
چون رماِد نو شرر در خویش پنهان مي کنیم

آتش عشقت به سر داریم هر جا مي رویم
ما در این ره پیروي از خوي غلیان مي کنیم

بسکه این بي چشم و رویان پشت پا بر ما زدند
سایه ي خود را خیال ِ پاي آنان مي کنیم

آنقدر با رنجها و دردها خو کرده ایم
کز سر ِ الفت فرار از دست درمان مي کنیم

ما که عمري خنده بر دیوانگان مي کرده ایم
روزگاري شد که خود رو در بیابان مي کنیم

رود معنا را رحیمي! راهي گلزار شعر
بهر خالق المعاني هاي کاشان مي کنیم

74/8/15                                   
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هر چه گفتم که زبان تو ومار است یکی
همه گفتند: )) نه! با لحن َهزار است یکی((

هر چه گفتم که نکردی فلذا دادن پند 
به تو و خواندن یاسین به حمار است یکی

بسکه گیراست نگاهت همه را می گیرد
چشم گیرای تو پس با سگ هار است یکی

عاقبت طرز  نگاه تو مرا خواهد کشت
حلقه ي چشم تو و حلقه ي دار است یکي

خوي خونخوار ترا هند جگرخوار نداشت
طعم خون پیش تو با آب انار است یکي

مي گریزم ز تو و هیچ به جایي نرسم
سرنوشت من و تصویر فرار است یکي

هیچ گه رنِگ ضعیفي ز ُرخم َرخت نبست
چون گل زرد که پاییز و بهار است یکي

جز همین شعر رحیمی! به بساط آه نبود
خالی ِ دست من و برگ چنار است یکی

78/4/16
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55 ساک چشمم را که می بندم مسافر می شوم 

مرا به هیچ بدادی  ومن هنوز بر آنم:
که از وجود تو مویی   به عالمی نفروشم

» شیخ اجل«

 در یک وجب کاغذ بگو آخر چه بنویسم؟
طومار شعرم ته ندارد هر چه بنویسم

معتاِد شعرم غرق شعرم ناگزیر از شعر. 
من شعر ننویسم بگو آخر چه بنویسم؟

یک بیت از شیخ اجل - سعدی - نوشتم. خوب!
)گفتي که من در دفترت دیگر چه بنویسم؟(

بد نیست من این یادگاري را براي تو
در آِخرین برگ همین دفترچه، بنویسم:

» من دوستت دارم عزیزم! دوستت دارم«
دیگر از این واضحتر و بهتر چه بنویسم؟

■                   
این یک وجب کاغذ به پایان آمد و حاال
من باقی این شعرها را در چه بنویسم؟

..............................................................
.............................................................؟ 
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