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د او که مدعی دایه شدمن بو   

 اوتوردو گتدی مین آ خ گریاغیندا 

 به مرگ مبتال ممن مگر آ نروز

 اولوم گلن گونو دییع ابخ گریاغیندا 

شلکمایست ه حرست انگار نطفه   

ابغالدی گیتیک او بو اوریمیع   

مانداشت  دگفت از فرزنها میقصه   

 جنور اینانمی منه بزنمز اوشاخ گریاغیندا 

۲۷/۱ /۹۹  

 

طلیبروزها در هوس عافیت   

برم که مگر به شب پناه می   

مهه درد مک شود مکی از این   

ها که صد فکر و وه و شب   

کوبندآ ورند و میجهوم می   

 برای بساط عیش و میهامن 

 

مسافر مچدان بدست قطار ش یب تو را که   

مهه دردرسدیگر جایز نیست این   

 آ ه بر من که اگر نصیبت مغ شود 

مهه که آ مد فکر و وه از تو آ ن   

پس ند و خوبندمهگی دل  



ام، آ ه اگر که بدان و مهگی تنها حتفه  

 

 مسافران مهیشه در حال رفتنند 

روندمسافران وقیت که می   

تر از هر موقعی غریبه  

هامانزنند به صورتک می زل   

هامانبه نقاب روی ترک   

 و انگار که صدسال فاصل 

 میان ماندگان و رفتگان است 

 

ها که نکردمیچه ایس تادگی   

اتن شدنبرای مانع رفت   

ها که نسوزاندیدو چه انمه  

روز که قطار حرکت کرد هامن  

مان رخیت هامنروز که خون  

اتن شلوغ و صدادار است روزهای  

ن روشن و چلچراغی اتهایشب   

شدگان رساغی گریند از خونمنی  

اند و رسشان گرم است ها که رفته آ ن  

 

 فرق است میان آ دمزیادی که 

آ لود ی دو چشم خون هنوز از بدرقه   

 رها نشده مطمنئ ابشد که 

 یکی دیگر به اس تقبال او آ مده 

 رفتگان مهیشه عزیز هستند

ی به اس تقبال دیگری ای رفته  

اگر خدا ه بود عشق این وسط   

رشم است چه خداوندی یب  



برد ات اوجها را می که بزک کرده   

کند به پریشان دالن را متصل می و ساده   

۳۰/۱ /۹۹  

 

 

 

 ممن شبیه ابغبان پریی 

 که مثرش آ فت زد و رضر کرد 

 آ نقدر از زندگی جان به لب شد 

 که خودش را نزی دست برس کرد 

 

هاهای ابغش اب الکغمرتسک   

بساط عیش و نوش داشتندنگو   

بند پریمرد بودنداب آ نکه پای  

 رس و پایی پر جنب و جوش داشتند

 

رضر و زاین دیده خاصه آ نکه   

شود اش انفر می از زندگان  

 اگر دین ه بر مهنی اساس ابشد 

شودبر دین و آ ینی نزی اکفر می   

 

 ظمل است اگر که ابغ مهسایه

 اب بذر سهم پریمرد حمصول دهد 

بر او هزاران ظمل شد آ نرا که   

 خداوندش قوت ذهول دهد

۴/۲/۹۹  

 

 



 عروساکن کویک

 دس یت اگر نباشد 

 نقش زمنی خواهید شد

 

 از جرب ای اراده 

 مامتیلید به وفور 

 وفور جلن است این 

اتن چرکنی خواهید شد مهه  

 

اید اینک به ختت نشس ته  

پوش شدیدآ نگاه که کفن   

 ساکن بدتر از حیت 

السافلنی خواهید شداسفل   

۵/۲/۹۹  

 

 

ترسدچون اسب که از جفتک خر می   

ترسدپریدل آ دمی از قضا و قدر می   

 آ نرا که پاهاش معری بس ته بوده است 

ترسدحیت از شنیدن امس سفر می   

 خو گرفته اب ش بان اتر و ظلمت 

ترسدابور ندارد به دمیدن حسر، می   

ی سگان بوده است اکسهکیس که ه   

ترسد، می ابشد شریجگر حیت اگر  

 کر شده شاید متظاهر ابشد اما 

ترسدمطمئنا از شنیدن خرب می   

۷/۲/۹۹  

 



 ممن دو دست طلباکر که 

ام برای اجابت پیش آ مده  

 قرضت را زودتر بپرداز 

 ات دخیل نبندم به خوابت 

 

انم و زابمنمرا که یب  

تر از مردمان این شهر الل  

 ای سریامب کن به شهدت

لربیزم کن از زهر ای   

 

ای دو دس یت که نطلبیده   

آ ید جز ابراکرم می چه  

 شبیه حالمج حمک کن 

 بکشانندم بر رس دار 

 

 هزار آ رزو داش ت 

 هزاران ابر حقری شدم 

انتظار رساجنامی چشم   

رساجنام پری شدم یب  

 

 مرا که دو دست حمتامج 

 قلع و مقع کن به خنجری 

رس نههوس دارم ویل   

رسییب اکرم هوای چه  

۸/۲/۹۹  

 

 

 



هایی وه چه قول   

خر داد که به من لکه   

 خاطراتش چهار لیرت 

 بزنین هدر داد 

 روایی فرزند داش تنش 

 اب من بود اما 

 به کیس غری از من 

 قول پرس داد 

۸/۲/۹۹  

 

 

 هر آ ن چزیی که نیس ت من 

ام و انچار به زیست شده   

 طوری متنفرم از این خشص 

امکه اب خودم دمشن شده   

 

اتفاقایت رخ داد چه   

 که دیو مغ مرا بلعید 

هوسرس و یباینک که یب   

ام متثییل از مردن شده   

 

 زاید گفت و نشنیدند

جنبیدشان میبسکه دهان  

گوایندر اجامتع ایوه   

ام دهن شده مزنوی و یب  

 

 هزار دردم که یک مره 

هام اثر نکردبر زخ   



 روی بگردانید از من

ام تن شدهزیرا چرکنی   

 

 حیت اگر که خوش بخیت

 ته راه منتظر ابشد 

پا و رسگردانمن یب   

ام حمکوم بدرجا زدن شده   

۹/۲/۹۹  

 

 

 ای مرگ که اینک اب من 

ایتر از سایه مهراه  

 حقیقیت بشلک س ییل 

ای های کرایهدم گوش   

 

 خبواابمن به صویت خوش 

 که زندگی اگر مادر است 

ام از او خریی ندیده  

ایدایه خبواابمن چون   

 

 صدهزار خدشه بردن از

 این زندگی مرا بس است 

القدمت اگر نفس است حق  

ای گالیهده یبنقدا می   

 

 هر آ چنه آ رزوم داش ت 

ام حرسیت شد بر سینه   

 بسامب از گرد و غبار 



ام که متثیل از عتیقه   

 

 اب دست خایل، دیل پر 

 تفنگی مست خویشتمن 

 و منتظر ماشه چاکن 

ام شقیقه چکیده شو بر   

۱۰/۲ /۹۹  

 

 بپیچ بدور گردمن 

 خبود بیاویز مرا

 آ نگاه که هبت شب شکست 

 لربیزم کن از شهد مرگ 

 

 نه این دنیا جایگاه است 

 نه زنده بودن راه است 

مزنمل از الست که من یب   

 برم گردان به همد مرگ 

 

امجربزهچنان یب آ ن  

هرامس از خویشتکه می   

شوم از روح و تن ها منی ر   

  سعی و هجد مرگ مگر اب

۱۱/۲ /۹۹  

 

 

 اس یب که یک معر 

 ته آ خور بوده 

ستمصداق خری   



کشد که فقط ابر می   

 

اتزدنه یورمته می  

زندو نه ش یهه می   

لنگان خویش رالنگ   

کشدمست ابزار می   

 

ایو اگر که یوجنه   

 دلش را بزند 

 چون نه دیده نه خورده 

کشدپا از علفزار می   

 

های اصییل وه چه اسب   

تقدیر خر دارند که   

هایی کهو چه الاغ   

ها وقار گرفتند از اسب   

۱۲/۲ /۹۹  

 

 

اییبهزاران سال برای دست   

 به خوش بخیت، منردم، صرب کردم 

 هزار خاطره از اناکمی داش ت

 برای جتربه، نبش قرب کردم 

 

مهراه و رجنورمیل و یبرسم یب   

شدها شکس ته میمیان س نگ   

 مهیشه ابخت بود دو رس ابزی 

شداین رشطی بود که بس ته می و   



 

 به صد ترفند همر و موم کردند

طلب بود دهامن را که معری حق   

ها رس یدم به س یاهی من از س یاهی   

 چون پشت هر شب من شب بود 

 

مزدآ موزد این دنیا یب منی  

 هبای جتربه، درد و جنون است 

مریندهزاران مثل من مردند و می   

ی خون است و این زمنی هنوز تش نه  

 

الیه درد است دام جاده منتهیی ک  

رسد به خبت نیک کدام جاده می   

 چگونه زنده مبامن وقتیکه روزگار 

گوید بشلیک تفنگی دس ت داده و می   

۱۳/۲ /۹۹  

 

 

رویحچه اکلبدهای یب  

کنند هر روزکه مرت می   

 طول و عرض خیاابن را 

 

های بس یاری و چه کبک   

انتظار برف هستندچشم   

زمس تان را که جشن بگریند   

 

آ لودممن دو چشم خون   

منکممن دو دست یب   



 که سور و جملسم پر بود 

 و هرکه را پروار کرم 

 به غلط کردمن انداخت 

 که شکس ت منکدان را 

 

خواس تهر آ چنه را که منی   

 تقدیر رمق زد برامی 

 که زندگی اگر قفس است 

کشد که در آ می میمل می  

 و مرگ اگر مامتیل نیست 

ن را سوزامن این جامی  

 

 این زندگی و مریاثش 

 شبیه آ وای ن است 

 و ن شبیه رسگرمی 

پری  بدست چوپان یب   

 ات چبراند مهیشه

چاره گوسفندان را یب  

۱۵/۲ /۹۹  

 

 

 هر آ ن کیس که خطااکر است 

زنددست بر اناکر می   

 مگر مقارابز مبتهج

زندابختش را جار می   

 

خربها که یبچه آ س تنی   

 جایگاه مار شدند

جامعت اس یب که و چه   



 در هوس یوجنه و اکه 

زندزار می به شوره   

 

ها پوزار کشان و چشم   

اندخواس تار زینت   

یخوشا آ نکه بر دهنه  

زندنفس خویش افسار می   

 

 الا ای مفسد در عشق 

برندبه خون دل گنج می   

 و آ نرا که طاقت نیست 

 به خون دل خوردن و سوخت 

طریف کنداگرچه یب   

نشیند می روزی به خاک   

 زیرا که آ لوده شده 

 دستش به خون دیگری 

 و آ ه بدل است چگونه

 هبای خون را بگرید 

 آ ن روز اناکر ممکن نیست 

 آ ن روز که مرگ رست را 

 رس پرهوس اکفرت را

زندکنج دیوار می   

۱۵/۲ /۹  

 

 

ی چند وجب ای به اندازه درچیه   

خبش هجامن ابشدتواند روش ینمی  

غبار گرفتهوقیت وجب به وجب تمن   



 چه عییب دارد خاک و خل در دهامن ابشد

 

 آ نقدر از دوس تان رای دیدم 

 که حمتامج کیس اب من 

 صادقانه دمشین کند 

وار در خودم را ام جنازه مین که افتاده   

 به دو دست برم دارد 

گاه دس تامن ابشد ای که تکیه  

 

یمفصل است قصه   

 جنگ انبرابر زندگی و من 

دهمناینک که پر خاک شده    

 و هفت کفن پوسانده تمن

براه کیس هس ت چشم   

 که اب صوت داوودی 

 مایل به روایت داس تامن ابشد 

 

کشددر من دو چزی رس به فلک می   

گیعرضهحرست است و اندوه یب   

 فریق ندارد که مرگ 

 ای هرچه که متثییل از آ ن است 

 خبواهد خط پااین بر این 

 دور بطالمن ابشد

۱۶/۲ /۹۹  

 

 

 روزهامی مهه در

 حرست آ سودن گذشت 



 روزهای بعد از این 

هویس پیشه کمنیب  

 

 جایگاه دل مهیشه

تر از رس است پاینی   

 دل را که خودنگر است 

 ابیس یت تریشه کمن

 

 صدهزار قندیل از

بندانصدهزار خی  

 مریاث من شده 

 

که هرکجاطوری  

کشامن خود را می  

 انگار که صدهزار

ی کهنهکردهچرک زخ   

ث من شده ااث  

 

ایست وه من شبیه سودازده   

ام گریزد از در ه/سایه که حیت می   

 زندگی اگر که مادری نکرد در حق من 

ام برم پناه یعین به دایهبه مرگ می   

۱۸/۲ /۹۹  

 

 

 شب را به متاشای حسرگاه نشس ت

 آ ه از شب من که حسرگاه نداشت 

ام ویل من در هوس ماه نبوده   



نداشت یک س تاره ه به ش مب راه   

 

حرف رس من طفل مک   

 به دل خودنگر من 

 گوزشد کرد که عشق 

سوزتر از مهه دردهاست اس تخوان   

 ات اینکه به خاک نشست 

 رس مهراه دل شکست 

 تر و خشک اب ه بسوزد 

 آ خرش دود و س یاهی 

جهومد به گلومی  

 

 برآ نکه صدهزار سال

 چشم و گوش بس ته ابشد

انگزیای وسوسه حمله  

 در خواب ای هش یاری 

س پاردش به ابلیس یم  

الیهات که منتهیی   

 هر آ چنه که در رسش بود 

 به یکباره نیست شود 

 و دوابره رسد شود 

 از حتقق آ رزو 

 

 اگر دامین چرکنی است 

ی اشک صدهزاران قطره   

دهد گناه راغسل منی   

 صدهزار قطره ببارید 

 بر من که عبامی پاک بود 



 و حواهل کنید به عشق 

 هرآ چنه زهرخند دارید 

ندیدم جز تغافلکه   

هپلواز بر آ ن خشک   

۱۸/۲ /۹۹  

 

 

ستچارگی آ نکه پابند مانده از یب   

 وگرنه کجای مغ دیدن خوش است 

 هرنی که صاحب اثرش رفته ابشد 

کش است دلفریب نه، که بیننده   

 

 خییل از جامعت مومن بودند 

ها گفتند پشت غایب که ایوه  

ام من اگر که اینک از عشق بری   

این، از جعایب از جعایب است   

 

 پیغمربی بود که خدا را هنیی کرد 

دا نه، که پیغمرب شدم خی دل بس ته  

انگزی بود اجعاز او چشامن فتنه  

ای کرد که یکباره خر شدم معجزه  

 

اندپیغمربان گاهی مورث مغ   

هاو مومن انچار به حفظ مریاث  

که از خودت کوچ نکینات زمان  

هاااثث مامتییل به بر دوش کش یدن   

۲۰/۲ /۹۹  

 



 

 تلخ است زندگی

 هرآ چنه را که شود 

 ابعث انفهمی 

 ابید که رس کش ید

 

 برزخ است زندگی

 برای خوش بخیت 

 یعین بسمت مرگ

 ابید که در کش ید

 

 انگار که نقاش 

 انبدل و اندان

 روز را شبیه به شب 

تر کش یدو شب را س یاه   

 

 ما ات هجان بوده 

 از انخلفی و هجل

امی پرس نوح شنیده   

داندو چه کیس می   

 آ ن فرزند انخلف

ها از پدر کش یدچه  

 

ایستحامل شبیه اسب ساخلورده   

اش که یک معر روی گرده   

 ابر بستند

 و آ خر رس فهامنده شد به او

 که خربی از اکه و یوجنه نیست 



مهه ابر راکه این   

مثر کش یدمزد و یبیب  

۲۱/۲ /۹۹  

 

 

 

 

 

 

 


