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 مقدمه ناشر

 دانا که آغاز و انجام از آن اوستبه نام ایزد 

ــد ز اســرار کــه مفهــوم نشــد    هرگــز دل مــن ز علــم محــروم نشــد   کــم مان

 معلــومم شــد کــه هــیچ معلــوم نشــد    اکنون که به چشم عقل در می نگـرم 

از گردانی، مگر اینکه ین یایی که ناخواسته عطا فرمایی و هر نیازمندي را به عدالت ب اي داناي بی همتا، اي بخشنده
ناالیق باشد و آن عنایت را به باژگونه از دست دهد. در عرصه پیشرفت علم و تکنولوژي در هزاره سوم، هنوز نیاز بر 

توانیم  از این بابت خوشحالیم که می شود. مطالعه کتاب در کنار استفاده از منابع کامپیوتري و اینترنت احساس می
 در جهت اعتالي علم کشور قدمی هر چند کوچک برداریم.

امروزه با توجه به حجم تولید علمی که در کشور در حال رخ دادن است، این نیاز که اساتید و دانشجویان مقاطع 
است. امیدواریم در جهت رفع  بایست به تدوین، تالیف یا ترجمه کتب بپردازند، دو صد چندان گشته تکمیلی می

این نیاز بتوانیم در کنار مولفین و مترجمین گرامی اقدامی کرده باشیم. انتشارات آموزشی تالیفی ارشدان دست 
 فشارد. خواهند در جهت رفع این نیاز در کشور حرکت نمایند، می مولفین و مترجمینی را که می

 و من اهللا التوفیق

ارشدانانتشارات آموزشی تالیفی   

ARSHADANPUB@YAHOO.COM 

www.arshadan.com 

mailto:ARSHADANPUB@YAHOO.COM


دوبيتي هايي كه در اين كتاب در جوار يكديگر زندگي و در ديدار با شما صادقانه سفرة دل خود را باز مي كنند به
تعلق خاطر دارند و احساس همدلي. "مي خوام دنبال خورشيد راه بيفتم"نسل پيشين خود در كتاب 

در فروشگاه هاي اينترنتي اپليكيشن ها "دنبال خورشيد"كيشن رايگان و با نام كتاب پيشين را مي توانيد بصورت اپلي
به اعجاز چند كليك بيابيد.

"حال خالق، اين مقدمه را به سالمي  بسنده مي كنم كه صرفا "از آنجا كه شعرها خود گوياي احوال خويشند و بعضا

ما .    وساطتي است براي آشنايي هر چه بييشتر اين دوبيتي ها با ش

داود صفدريان

1393خرداد 
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عدالت
عدالت را بهار آورد در ده

كه از كوچك، بزرگ و خان و برده...
برايش اين و آن فرقي ندارند

به هر چيزي رسيده سبز كرده !

نديده
جهان بين ما و تو اضافي ست

مثال پرده اي از جنس صافي ست
هستيم هستي نديده مطمئن

همين كه ما ترا داريم كافي ست

۷



1 خدا
دسته اي نيست ! فتمگتك و تنهاست... 
اما بسته اي نيست ،انرژي هست
كشف كافي ست... !  كمي بايد ببيني

خدا مثل اتمها هسته اي نيست

كهييه ت
با فلز يابن شنيدم كشف كرد

ه تابوت قديمي تو مرنجابي
!اگه گفتي توي تابوت چي بود ؟

ناب آرامشكه سالم از ييه ت

۸



1 تنهايي
چقدر آن روزها ما كم نبوديم
مگر آن روزها آدم نبوديم

من و تنهايي و ... تنهايي و من
چقدر اين روزها با هم نبوديم

زمانه
دو قطب مثبت و از هم فراري
دو قطب منفي اما همجواري
زمانه تابع قانون خويش است
چه فرمول عجيبي دارد، آري !

۹



4آموخته ها 
:همراز همراه آن به من آموخت

نكن ناز ..."كمك را رد نكن اصال

شد ]ه[اگر دستي برايت تكيه گا

نيانداز ]ه[خودت را روي تكيه گا

انسان آزاد
براي ديدنت ويزا ندادند

هواپيما پر است و جا ندادند
آزاد در ظاهر من ! اين آدمبه 

نددمجوزهاي الزم را ندا

۱۰



ترين
ينيمسرترنگو ما برترين و... 

يمو آخرين كه اوليننگو 
:يكي از مشكالت ما همين است

ايم "ترين"هميشه ما به دنبال 

گرگزاد ه ... گرگ
به جنگل بهتر از غربت نداديم
به گرگ بي زبان الفت نداديم
دليل آن جنايتها همين است
به بچه گرگها فرصت نداديم

۱۱



شعرهاي تو
اگر شعر تو بي كينه نمي شد
غزلها سينه به سينه نمي شد
اگر من عاشق شعرت نبودم

در من نهادينه نمي شد عطش

13عاشقانه 
گرفتارم توكرده اي در اين سن
به اين بيماري مسري و مزمن

...گرچه ؛پرهيز از تو :پزشكم گفته
نه اين مسكن !  عالج من تويي

۱۲



كهكشاني
بيا تا كه ستاره ها بخوابند
اگر كه كهكشان را در نيابند

كهكشانمدو تا خورشيد داره 
بذار مردمك چشمات بتابند

1 من و تو 
با هم نداريم آنقدر من و تو

گه بيشماريم ... كه گاهي يكنفر
همه با هم قرارا مي گذارند

قراريم من و تو با هم اما بي

۱۳



چه جوري
شد اي دل ... زر و زوريچه جوري شد

حوري شد اي دل هوابليسه ي كه
همه چي يك شبه بالكل عوض شد

چه جوري شد كه اينجوري شد اي دل

احساس
مگر آلودگيها ميگذارد

كه ابر حس و حال من ببارد
در اين دنيا كه بودن شبه جرم است
همين احساس خوبم حبس دارد

۱۴



مش قدرت
يه ده بود و يه مش قدرت يه هشتي

يه مرد مهربون و پاك رشتي
تتو اين روزا كه قدرت زشت چهره س
دلم تنگه واسه تصوير مشتي

قناعت
دلم مي خواد ته آغاز باشم

دريچه نه ! كه چشم انداز باشم
به جاي دست و پنجه با قناعت
دلم مي خواد بلند پرواز باشم

۱۵



عاقبت
تو كه رفتي تنم با خاك هم ساخت
براي عشق هر چه داشت پرداخت
دو چشمانم به دنبال تو رفتند

دلم در سينه ماند و پوست انداخت

تاج محل
برايش بايد از آتش غزل ساخت

به نامش فال زد، ضرب المثل ساخت
همان ايراني عاشق كه در هند...
براي عشق بي پايان محل ساخت

۱۶



عشق و آدما
ست ينوك مداداگر اين سوي دنيا 

كم زيادي ست ها يكدر آن سو رنگ
بشر در هر كجا زنده به عشق است
كه عشق آتش به تبعيض نژادي ست

گفتگو
يكي آمد خودش را ساخت با عشق
خودش را هم به ما انداخت با عشق

:، گفت "هزينه دارد اين ..."به او گفتم : 
! "داخت با عشقهزينه با شما، پر"

۱۷



بازار عشق
اگر كه عشق درگير كسادي ست
براي اينكه شاخصها نژادي ست

رياضي ستبراي اينكه هر چيزي 
نگاه ما به دنيا اقتصادي ست

*با انوشه انصاري
شد) كهكشاني(اولين ايراني كه 

شب از الي ستاره هاي خوشه

[خارج از كروشه]زن از ما خواست: 
...من و تو در هم آرامش ببينيم
همانطوري كه ما را ديد انوشه

ن بودم را مي ديدند و دحس كردم اگر حاكمان زمين آنچه را من در حال دي به زمين نگاه مي كردماز پنجرة سفينه فضايي  براي اولين بار وقتي"*(انوشه انصاري:
افزايش سطح آرامش براي ايجاد دوستي و  مانمحيط زيست حفظ باعثسياستهاي متفاوت تري را اتخاذ مي كردند كه نگاه آآنچه راكه من حس كردم حس مي كردند 

شود.)بيشتر بين ملتها 

۱۸



2 حيراني
تو عاشق كرده اي مان يا تو را ما

يا ما شما را ... شما حيران ما
"! گيج عاشق" :به ما با طنز گفتي

چه توصيف قشنگي داري از ما

)1389  (زمستانزلزلة ژاپن 

ي را نمي ديدكسي دست گداي
كسي از خانه ها چيزي ندزديد
همه چي با زمين لرزيد اما...
شرافت با زمين هرگز نلرزيد

۱۹



بهار
بهاري گم شده در باغ بسته
ولي من پاي رديابم شكسته

تو ردش را بگير از رنگ لبهاش
كه بر روي شكوفه ها نشسته !

"تاريخ عشق"سي دي 

تمام عشقهاي دل نبرده
و  يا برده و ليكن سرسپرده

در اين عصر من و تو، عصر ايجاز
خالصه شد به يك لوح فشرده

۲۰



انسانمن : 
...و من بايد فراي جسم باشم

از هر قسم باشم فكرخداي 
اگر من بهترين كشف جهانم
نمي خواهم فقط يك اسم باشم

مترجم
يكي يك تشنه را با قمقمه كشت

جمجمه كشت دريكي يك فكر را 
يكي از زنده ها يك شعر زاييد
مترجم شعر را با ترجمه كشت

۲۱



باز هم دروغ
نگاهم مي كني و بعد با ناز...

دروغ تازه ات را مي كني ساز
مسافت بين ما خيلي ست، وقتي

تو مي داني كه من مي دانم و باز...

نج عشقك
بيا مثل نفس تو ريه باشيم
شراب قرمز باديه باشيم

به كنج عشق خود را مي رسانيم
اگر اضالع اين زاويه باشيم

۲۲



14عاشقانه 
ببين ! عاشق شده اين اختراعت
سرش هم گيج رفته در سماعت
شما را عاشقانه دوست دارد
! فقط گفتيم محض اطالعت

توحش
به تاريخ معاصر تا رسيدم

خشونت ديدم و پا پس كشيدم
كه در واقع به وقت خشم و نفرت

نديدم انسان! وحشي تر از  لهب

۲۳



15عاشقانه 
دارد حرف ت مثل ساعترايب

مي شمارد را  عاشقي زمان
كرد اما... نگاه تو تمامش

آمادگي اش را ندارد ! دلم

در قطار زمان
حيرون ... شون فاصله مي بينهيكي 

يكي ديگه داره مي رسه آسون
يه پنجره، يه كوپه، يه جا... لب

رو هم، زل به بيروندو آدم، روب

۲۴



اون
اشتذرو جا نمي  دلشتو اون بازي 

كرد دست ور نمي داشت مي اگه پيدام
جون ندادم منتو اون بازي چرا 

واسه اونكه هميشه چشم مي ذاشت

1جنگ 
سنگ و تب و تير دهه يك ان گذشت
تنگ نشد ان براي گز هر دلم
...  منور چتر با كرديم مي چه
جنگ در كرديم بچگي ما مگر

۲۵



تيك
اميد با تو بودن مثل درده

يه تيك يا درد شيرين ... يه نبرده
شما بود و حاال...چيه روز تنها تو 

تموم جونمونو قبضه كرده

پيچك
من پيچك به دورت با خماري

همش هي پيچ خوردم... پيچ ماري
يهو خالي شدم وقتي كه ديدم

نداري ريشهتو چوب ساده اي 

۲۶



شهر كوران
من و تو از زمان غار خوابيم

ابيمقتاريك در آغوش شب 
چشمي نداريم شبراي ديدن

يكي ما را بگيرد، ما خرابيم

تساوي
دو تا چشمام غرق كنجكاوي ست
ببينم واو قلب تو چه واوي ست
ولي من دير خواندم رو درش را
نوشته پارك با پنچر مساوي ست

۲۷



(technology)ك ت

تك شد  مقهورشكوه معجزه 
نتي هم لك و لك شدسريع س

هميشه بيست عالي بود اما ...
جهان هم مسخ مشتي صفر و يك شد

حس گرم
من و باران و يك ماشين دربست

آن حس گرم دست در دست و تو
همان حسي كه از دستام پرسيد

اگر هست ،چه احساسي به من داري

۲۸



آرامش
اگرچه زجر دوران را كشيديم
هزاران صحنة ناجور ديديم

ست كودكانهكه  به آن آرامشي
اما رسيديم بود اگرچه دير

نگاه ناز
ترا ديدم دل قرصم ترك شد

يخم واشد، شروعش با نمك شد
تمام اطالعات دل من

به دست آن نگاه ناز هك شد

۲۹



كالغ
سياهاي نه خوش آواز ماييم

اي نه چندان ناز ماييمهنترس
درست است: ... ! آري ! اينبه جا آوردي ؟
غاي مترسك باز ماييمكال

در ناكجاعشق 
زمين چون نقطه اي در كائنات است
بدون عشق نقطه بي ثبات است

قي كه نقطه را زمين كردهمين عش
نگو كه مختص اين مختصات است

۳۰



تنهايي خدا
...آره ،به ما گفتن خدا تنهاست

كسي رو جز خودش حتي نداره
واسم مثل معماست نهنوزم اي

وقتي ما رو داره ؟!... چرا تنهاست 

دل به دل
سر سيمي به قلبم متصل كرد
سر ديگر به قلبش منتقل كرد
ولو با احتياط و ناز و كندي

نگفته هاي خود را دل به دل كرد

۳۱



بي اعتمادي
دروغ تو شهره و ورد زبونه
قسم پشت قسم تو حرفامونه

ست ]ها[همين بي اعتمادي بين ما
داره ريشة ما رو مي سوزونه

1پسر عمة من 
شما شمعاي رو كيك فسادين
همش تو كار خير اما نمادين

...، عجيبه !!نمي خواين خودتون باشين 
مگه عقلتونو از دست دادين ؟!

۳۲



ن
دل گنده كمه ! پيداش نمي شه

واسه نون با كسي دعواش نمي شه
حجم نونش رو ندارهتو ! سينه ت 

نمي شهجاش  "دل گنده كه اصال

آن
چه غوغا شد كه فهميديم آني
دل من با دلت كرده تباني

فقط يك خاطره دارم از آن آن
كه با تو عاشقي كردم نهاني

۳۳



منطقي
خبرهاي مهمت احتمالي ست
رفاقتهايت آني و ريالي ست

تاسف مي خورم: فهميدم امروز...
كه نوع منطقي تو خيالي ست

كپي
تو وصل است تن داغبه  زمين هم

به تو كه چشمهايت چارفصل است
ترا از روي تابستان كشيدند
تو تنها المثنايي كه اصل است

۳۴



2جنگ 
خفت نمي اما گذشت نيمه از شب
گفت مي قصه هوايي ضد فقط
صبح شد رايد ريور پاي ما شب

نشنفت جنگ را ها بچه صداي

قرار
من از او گفتم، او از شوق دم زد
خود او بيقراري را رقم زد
بنا شد بيقرار هم بمانيم

نمي دانم چرا با من به هم زد !

۳۵



عمل
به دنبال خشونت ها جدل هست
براي فكر بد هم ماحصل هست
در اين دنيا بدي بي عاقبت نيست
براي هر عمل عكس العمل هست

بمب
درونم انقالبي پا گرفته

كه در كل وجودم جا گرفته
شما با زور بمب آدم گرفتيد
دلم با شعر دنيا را گرفته

۳۶



سواري
ترا وقتي به ياري مي گرفتند
كه از اسمت سواري مي گرفتند

كنار قبر تو مي ايستادند
و عكس يادگاري مي گرفتند

بزن !
تتو و ان كف زدنهاي قشنگ

من و يك مشت واژه مانده لنگت
بزن ! تا واژه هايم جان بگيرند
همه تصويرهايم مفت چنگت

۳۷



شب برفي
يكي شيپور مي زد شب برفي 

سپيدي به سياهي سور مي زد
با مداد سر سپيدشزمستان 

شهر را هاشور مي زد تمام

دور هم
زمين به دور خورشيد است با سوز

زدور زمين ماه زراندو  و يا 
همين دور همي هامان سبب شد

كه من دور تو مي گردم شب و روز

۳۸



جدايي
براي ما جدايي  پس زمينه ست
كه اين تصميم مشمول هزينه ست

كه گاهي "الله و الدن"به نقل از 
جدايي پاي جان هم يك گزينه ست

2پسر عمة من 
زبانش در تمام سال چون سم

فساد از چشم و دستش غرق در هم
سه ماه از سال را مي شد مسلمان

صفر، ماه رمضان و محرم

۳۹



ترانه
همانجا با همان تنبور سيمي
برايم مي زد آن خوب كليمي

چقدر احساس ... وقتي كه مي خواند:
"اال به من بگو يار قديمي..."

پرش
كسي كه پشت خط قرمزا بود

اما با خدا بود تنهاش دل
پريد آن سوي قاب جمعه هايش
كسي كه عاشق دوشنبه ها بود

۴۰



دلدادگي
دل گير من آخر كرد دلگير

عشق نفسگيرترا با آن همه 
بكش آن ماشة دلدادگي را
بشين كنج دلم با سرعت تير

زمان
ترا ديدم دلم وارفت ... شل كرد
تپش در تك تك رگهام گل كرد
همه چي ساكن و ساكت شد اما
زمان احساس خود را كنترل كرد

۴۱



با داريوش بزرگ
برآورده نشد در دورة من
دعاي آن ابر انسان ميهن

به اين كشور نيايد"دعاش اين شد: 
"و دشمن ]ها[دروغ و خشكسالي 

برو خورشيد باش !
؟ است فرق چه شخصيت و شخص ميان

است برق و  شمع نور بين  تفاوت
حتي كه انجا باش خورشيد برو
است شرق نيز نقشه  شرق براي

۴۲



سه چارم
بدانندكه شرافت نيست وقتي 

يكي مي ميرد و راحت بخوابند
سه چارم از جهان را سر بريدند

مانندچارم در آرامش بكه يك 

3پسر عمة من 
بود لبيدروغ مصلحت دارش 

ديث جعلي اش از هر نبي بودح
كاله شرعي ابداع خود اوست
خوراكش حقه هاي مذهبي بود

۴۳



زخم

به من جز حس نابودي ندادند
ندادند "؟! به اين زودي"جوابي جز 

دهان زخم من را گل گرفتند
به من اميد بهبودي ندادند

پيامد
اگر بيش از همه مردم بداني
فراتر از زمان خود براني

پيامدهايش ... آري دردناك است
تو بايد تا ابد تنها بماني

۴۴



يه درد
يه درده ! كه نميشه جاش بذاري
نميشه بكنيش و جاش بكاري:
يكي رو داري و تو زندگيته
ولي در عين حال اونو نداري

۴۵



1دلبر 
هنوزم آخر دنيام آنجاست

همان نقطه كه آغاز تو با ماست
همانجا كه براي دلبريهات

هميشه صحنه آماده ست  ... برپاست

2دلبر 
تموم خونه قاب جاي پاهات
دلم ديوونة اون دلبريهات
دلم كوچيكتر از شيرينياته

يه رحمي كن به قلب تنگ بابات

۴۶



حس
پيانو كه زدم در خانه ماندي
دوبيتيهام را با ناز خواندي
سپس رفتي سراغ خاطراتم
زدي حس قشنگم را پراندي

۴۷



5آموخته ها 
به من آموخت دنيا كاستي ست
ولي خوبي در آن درخواستي ست
براي خوب بودن راه هموار

راستي ست -فقط يك راه آن هم -

خانه
تو رفتي تا دلت پروانه باشد
كمي با خانه ات بيگانه باشد

تو رفتي چون ترك برداشت سقفش
من اينجا مانده ام تا خانه باشد

۴۸



دور شو !
دلم امشب گرفته بيقرارم

 رگ دستم ببين !! زير فشارم !
!!...ز من تا مي تواني دور شو !! هي 

مرز انفجارم يمن االن رو

4پسر عمة من 
دارين راگه اسم دروغو و

ذارينا مديريت ياست يس
كجاي اين هرم هستي ... مهم نيست

مهم شخصيته ! كه تو نداري !

۴۹



از عشق سرودن
برايم شاعري با عشق، پيشه ست

چو طرح انداختن بر روي شيشه ست
سخن از عشق كهنه نيست، بالعكس
نگفتن از شما نوعي كليشه ست

با مهدي رستگار
دلم به نقدهايت وامدار است

و آن زنگ صدات ... آن ... ماندگار است
برايم در دبيرستان سعدي
تهنوز استاد، مهدي رستگار اس

۵۰



خورشيد
بجز خورشيد عشقت در ميان نيست

ز عشق گفتم يادمان نيستاچقدر 
ترا بر بوم شعر از بس كشيدم
تكه تنها اين تو هستي، آسمان نيس

سه بعدي فيلم
يكي با عينك مخصوص ردياب
پريد آنسوي معلومات يك قاب
پي آدم بد تو فيلم بوده ست
كه حاال خدمتتان شد شرفياب

۵۱



1 شعر
يك چند راهه ست همبرايم شعر 

تنها راهي وباقي سياهه ست تو
بداهت در رديف و قافيه نيست
ترا در شعر ديدن في البداهه ست

1 اميد
بدان ! اميد اكسير جواني ست

وداني ستخدا چون بيش دارد جا
چه كوتاه است عمر نا اميدان

ست فانيمعدوم و  كه با يك خودكشي 

۵۲



پيله
كه سينة ما را گشوده هر آن

دلي آنجا نديده يا نبوده
ببين ! ما صاحب يك پيله بوديم

توش پروانه نبوده "كه اصال

سنگ
به ظاهر سخت و برا مثل تيشه
ولي حساس تر از خواب بيشه
يكي بلعيدمان تا بلكه فهميد

با طعم شيشهاگر كه ما سنگيم 

۵۳



حذف
براي بازگويي گرچه دير است

هنوزم ذهن من پيش تو گير است
پس از عمري كلنجار دروني

بله ! حذف تو امكان ناپذير است

همدستي
تيزت ترس دارم لبخندمن از 

از آن چشمان ريزت ترس دارم
دل همدستي ات را دارم اما
من از دستان ليزت ترس دارم

۵۴



بازي
ي ستدلم بچه شده و ناز ناز

خاله بازي ست تو كه باشي خوراكش
برايت با مكعب هاي رنگيش

درون سينه گرم خانه سازي ست

عشقبازي
نياز عشق جنگ تن به تن نيست
تمام عشق جايش يك بدن نيست
دلم مي خواست كاري كرده باشم
وگرنه عشقبازي شغل من نيست

۵۵



زنداني
من از باد هم حتي رهاتر
من از برف حتي بيصداتر

شدم زنداني يك مشت ماشين
دلم شد تنگ تنگ و بي هواتر

نياز
نمي ترسم من از ديوانه بازيت
نمي رقصم دگر با هيچ سازيت
ترا لو داد و دستت را كه رو كرد

نياز مستتر در بي نيازيت

۵۶



وحشي
عزيزم جا نخور ! انسان همين است
گهي وحشي ترين رو زمين است
براي اينكه گه وحشيگريهاش

است غميننه از ترس و غذا و نه 

شاخه
هنوزم بوي تو در كوچه مانده ست

صداي خاص تو يك كوچه خوانده ست
من آن شاخه كه از شوقت خودش را
لب ديوار آن كوچه رسانده ست

۵۷



ايل من
يكي از گشنه ماندن سير شد مرد
يكي قرباني تقدير شد مرد

عجيب است ايل من كه شادمان بود
زد و از دلخوشي جوگير شد مرد

۵۸



1 نشاني
نه عكسي از تو در دنياي بازي ست

بازسازي ستي كه باب نه تصوير
كجا بايد به دنبالت بگردم ؟!

زماني كه نشاني ات مجازي ست

2ناكجا 
كه هياهوست داز جايي مي آي دل

ست "آقاي هالو"هنوزم دورة 
همانجا كه در آن وارونگي شد
شرافت واحد رسميش كيلوست

۵۹



با خيام
من از دنيا چه مي خواهم: دمي ! ... هي ...

كمي آرامش و يك دوست با ني
كه دور هم بخوانيم و بنوشيم

مي ميرباعيات خيام و ك

۶۰



5پسر عمة من 
در آن موقع كه هي اعجاز مي كرد

براي عاشقانش ناز مي كرد
اگر جايي كم آورد و كم آمد...

باز مي كردكنارش يك پرانتز 

دلتنگي
من عاشق، جسور طنزپرداز
كه حس بودنم با تو شد آغاز

هنوز اين ترس در من كودكانه ست
كنارم هستي و دلتنگتم باز

۶۱



دستور
شنيدم چشم تو بي بند و بار است

ن گرگ هار استبراي ميش چشما
دل ما گفته با تو در نيفتيم
نگاه ريز در دستور كار است

3ناكجا 
كه ندارد دازجايي مي آي دل

هرآنچه بايد آرامش بيارد
همه چيزش در آتش سوخت تا سوخت

جهنم هم در آنجا شعبه دارد

۶۲



ينا امن
طبيعت مثل حس ما وسيع است
در آنجا جاي امنيت رفيع است
بشر نظم طبيعت را به هم زد

چقدر اين حس ناامني فجيع است

2 اميد
در اين دشتي كه خاكش خشك و بي بوست

چراغ موشي خورشيد كم سوست
به ابر تيره اميدي ندارم

اميدم به گياهاني كه خودروست

۶۳



روال
به وقت خنده همدرديت عشق است
زمستان مي رسد سرديت عشق است
تو باش و عشق باشد هر چه باشد
روال من درآورديت عشق است

درآمد
برايم عاشقي هم دردسر بود

شر بود "بخش پايانيش"همان كه 
ش را بيرون كشيدممن از تو خوي

زما آنچه در آودردي پدر بود

۶۴



1 رياضي
رياضي درس منطق بود شر شد
قوانينش شكسسته شد هدر شد
هرآنچه داشت را خيرات كردند
ببين ! سهم دهانها ضربدر شد

واو
مخواه از من كه مثل واو باشم
نت بي روح يك اكتاوباشم
مني كه مثل تو انديشه دارم

ونه مي توانم گاو باشمگچ

۶۵



انسان
داره مي بينه اينقدر تيره بخته

درخته تاريكي و قطعپي 
تسوال من از اين انسان نماهاس
؟!چرا انسان شدن اينقدر سخته 

زخم
اگرچه زخم از آن آورد دارم
غروري منحصر به فرد دارم
نكن خنجر در اين زخم هزاره
نزن اي لعنتي ! من درد دارم

۶۶



شرم
نشست و خيره به گيالس خود شد

دو ... سه ... شش ... غافل از مقياس خود شد
براي مستي اش يك پايه كم داشت
كمي شرمندة احساس خود شد

2 شعر 
دلت با من دچار قطع و وصلي ست
عالقمنديت انگار فصلي ست
رهايم كن از اين موضوع فرعي

ست مرا به شعر برگردان كه اصلي

۶۷



قدرت
اگر انسان به ذات خود نمي تاخت
خودش را به نفهميدن نمي باخت
كسي سهمش از آزادي را نمي خورد
كسي از قدرتش چكش نمي ساخت

نه ! 
نه عشق تو مرا آواره كرده
ردهنه احساست مرا بيچاره ك

من از دست خودم خسته شده ام
د را پاره كردهدلم دهليز خو

۶۸



16عاشقانه 
من آن سيارة منظومة سرد

همان آوازه خوان شوخ شبگرد
نگاه گرم تو مثل شهابي

به من برخورد و احساساتي ام كرد

فيلم
ت مي ميرمبگو واس"به من گفتي : 

"من يه اسيرم ...بگو عشق مني

ميگي همه دنيا يه فيلمه ! تو كه 
يه كم فرصت بده من حس بگيرم

۶۹



همه جا
فتي كبوتر با كبوترگفقط 

نفهميدي كه اين خوب و است آن شر
ر جاي دنيا خوب و بد هسته !بدان 

حواست به خودت باشد برادر

حادثه
فوالد مغان نيستتنم از جنس 

نيست وشانگا دلم از جنس سد
ن با ما درآميختانچحوادث آن

كه حاال شكلمان هم شكلمان نيست

۷۰



باران و باد
من از باران نمي ترسم كه آبي ست
وجودش حس خوب دوستيابي ست
ولي از باد مي ترسم هوايي ست
نه حسش عاشقانه نه حسابي ست

فراموشي
:؟!! نيست  نماتاريخ خودش فراموشي

... زسوراخي مشخص كه نهان نيست
براي چندمين بار پياپي

!! يده مي شويم و باكمان نيستگز

۷۱



خاطرات
وستاز آن ر او راتمرور خاط

كه در يادآوريشان لحظه با اوست
صدا و وقت و چهره عاملش نيست

فقط بوست اومسيح خاطرات 

يرهخ
نپرسيدي، نگفتم ... ساكت و سرد

... پر از درد دو قرنيه، به هم خيره
حقيقت در كسي گم شد در اين بين
كه با برداشتهايش زندگي كرد

۷۲



4ناكجا 
نه در اعماق چاهي آرميده
نه ديواري به دورمان كشيده

هزاران چشم و گوش اطراف اما
نه ديده مي شويم و نه شنيده

3 من و تو
مگه ميشه كه ما هم دم نباشيم
بريم تو غارمون، آدم نباشيم

نشينيدبه اميد روزاي خوب 
كه مي ترسم اونروز با هم نباشيم

۷۳



8دوبيتي 
گره زد واژه ها رو با نخ ياد

اشت تصويرتو اونجا كه مي خوادگذ
ناب دلم روتنت كن بافتة 

نگو كه اين دوبيتي بت نمياد

شاعر
عالقه دارد ايده ساز باشم

ايجاز باشم خودم باشم ... خود
! مي خواهدم شاعر بمانم دلم

د كه واژه ساز باشمهنمي خوا

۷۴



3 شعر
بگير از دست من اين حس غزلخوان

منتقل كن در خيابان بخوان و
براي شعر من دنيا جز اين نيست

دي بي خط پاياندوي امدا

حس خاص
نه بيحالم نه خوشحالم نه مستم
ندانم مرده ام يا زنده هستم

به نوعي من ندارم حس خاصي
شده سر ذهن و قلب و چشم و دستم

۷۵



ايل
چرا بايد كه ما تكميل باشيم ؟!
برادر خواهران ايل باشيم ؟!

نبايد "براي همدلي حتما
كه ما با همدگر فاميل باشيم

قول
مي دونم كه مي خواي زود پا بگيري
تو قلب هر كي ديدي جا بگيري
اينا يادت ميرند اما بده قول
كه معصوميتو منها بگيري

۷۶



هم گروهي
خويش مي زيست دل ما داشت  

وهي شد در اين پيستركه با تو هم گ 
دل تو دور شد با سرعت نور

مهم نيست "اصال ... جا دل ما مانده

بيدلي
مرا برق نگاهش مشتعل كرد

ا را گرفت و بعد ول كردكمي م
... آي نداد را برد اما دل دلم

مرا بيدل، خودش را هم دودل كرد

۷۷
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آب و نان

برايم گريه ات را پست كردند
و اينگونه دلم را سست كردند
خيالت آب و فكرت نان مان بود

آب و نان را تست كردند فتندگر

۷۸



قرص
سه كسي كه عشقبازهچرا وا

مجازه خواب همه ميگن كه قرص
-كه خواب سمه –واسه يه منتظر 

يكي يه قرص بيداري بسازه

ترس
گمت كردم اگرچه در تني تو

تو اين تنينمي دونم كجاي 
يه عمره ترسم از اينه مبادا...
 !فقط پروردة ذهن مني تو !

۷۹



استرس
نه ميشه دست بذارم تو دساتون

از لباتون"يك جرعه بنوشم"نه 
اما استرس هست !نگاه ... آزاده

نپوشن عينك دودي چشاتون

2 نشاني
دلم جز چشمهايش را نمي ديد
بجز موهاش چيزي را نبوييد
:فقط من يك نشاني دارم از او

ه عاشقش بودم، نفهميدهميش

۸۰



دل بازار
دراين بازار دل، آهن نداريم
فقط در هم ! سوا كردن نداريم
نيابي ! لنگة قلب خودت را
نگرد ! اينجا دل نشكن نداريم

نفهميدن
ه چهره هاشان عالمانه ستاگرچ

ظاهر گوشهاشان يك رسانه سته ب
تو با هر منطقي بازنده هستي
نفهميدن در اينها عامدانه ست

۸۱



دوبيت
پري شعر من از روح، تن شد

رها داشت، زن شدظرافت آنقد
ميان بيت بيت صورت او

دوبيت از يك دوبيتي سهم من شد

2 رياضي
من از احساس مي گفتم تو منطق
هميشه ما مخالف (!) تو موافق

! جانمهمه چيزا رياضي نيست ... 
تو با اين كار ما را مي دهي دق

۸۲



جاده هاي مشكي
شب موهات دارد شبنم صبح
هزاران پيچ دارد تا خم صبح

شب اين جاده ها را دوست دارم
كه به تو مي رسانندم دم صبح

داغي
اگر چه حرفها رفتند با باد
وليكن داغهاشان مانده در ياد

با حرفهاتان زمين جهنم شد
فقط بايد بگويم لب مريزاد

۸۳



هاي جهانخبر
مسافرهاي مترو مثل بيمار
خبرها را بهم كردند تكرار

،...، اعدام با برقخودكشيشكنجه، 
!دلم به درد آمد ... هي ! نگه دار 

تاريخ
دو انگشتش اگرچه شكل هفت است
ولي روح وطن در حال رفت است

مشخص كرد كارآگاه تاريخ
آلت قتاله نفت است نعشاين  در

۸۴



سوژه
غم ما سخت شد، نشكست اينجا
غم ما بار خود را بست اينجا

–تا بخواهي –اينكه سوژه  براي

براي غصه خوردن هست اينجا

طبيعت
از آن روزي كه سم هم خوردني شد
كه كوزه رفتني پت* ماندني شد

سهام ما از اسرار طبيعت
فقط يك بطري آب معدني شد

۸۵



ساده
و كم كم زندگي پيچيده تر شد
همه آرامش من در خطر شد
در اين دنياي تا مريخ رنگي
برايم سادگي هم دردسر شد

6آموخته ها 
به من آموخت مثل جغد باشم
به زور همهمه از هم نپاشم
سكوتم اوج زيباييم باشد
براي هيچ بيش از حد نباشم

۸۶



روبوت
شنيدم آهن آمرزيدني شد

سرش با چشم مصنوعي غني شد
بيا با هم دو دسماله برقصيم
روبوت با ما برار ناتني شد

قداست
و يك نقاشي تازه كشيدند
قداست را بي اندازه كشيدند

نقد آن هم بحث كرديم براي
از آن آغاز خميازه كشيدند

۸۷



قانون رنگ
من و تو ... هر چه !: با يا بي بضاعت

نمي گرديم همرنگ جماعت
جماعت تابع قانون رنگ است

عوض شد رنگشان ساعت به ساعت

مهاجر
مهاجر گر چه رو به آفتاب است

استولي حال درونيش خراب 
مهاجر يعني يك ريشه بريده

كه جانش بند به ليوان آب است

۸۸



چشمهايت
نگاهت كودكي پر جنب و جوش است
حيا در چشم تو خانه به دوش است
ي:دلت با ماست چشمت نيست، يعن

كه چشم تو فقط يك حس فروش است

هم پارسي
دوشنبه غصة تاريخ خورده ست
هرات و بلخ ما را باد برده ست

همزبانم نبيا از النه بيرو
كسي كه فاصله انداخت مرده ست

۸۹



انتظار تو
كسي جز من به ديدارت مصر نيست
به اين اندازه در خود مستتر نيست

مقصر نيستم گر چهرة من
شبيه آدماي منتظر نيست

8عاشقي 

ترا ديدم تنم عالي شد از عشق

درونم پر زخوشحالي شد از عشق

عاشق نباشي ... مايليشنيدم 

قيهو توي دلم خالي شد از عش

۹۰



هدف
رسيدن هجرت صفر است به بيست
وليكن عشق مافوق رياضيست

دنيك نقطه باش پي خطهااگر 
مهم نيست آنها موازي بودن

بخوان
حالي نمي يادبه ما اين حال بي

زمونه ما رو اينجوري نمي خواد
تو اين حال و هوا، يه قطعة شاد ...
بخون كه حالمون بهتر شه استاد

۹۱



7آموخته ها 
به من آموخت دنيا يار نيك است
براي آن كه كارش كار نيك است

احب مجموع گفتار ...كسي كه ص
و هم پندار و هم كردار نيك است

كاشت
دو گوشم مثل برگ مو خرامان
شكوفه داده چشمانم در آبان
تمامم سبز شد پيچ در پيچ

سر اين كوچه از بس كاشتيمان

۹۲



پاك
اگرچه با خدايش عهد مي بست
ولي با جانيان هم مي دهد دست
همين قومي كه وقت ثبت تاريخ
هميشه پاك كن در جيبشان هست

2 خدا

پي اش خود را به درد سر نيانداز

نه حتي بابتش چيزي بپرداز

به دنبال خدايي "اگر جدا

نگاهي به درون خود بيانداز

۹۳



پي تو

پي تو از خود شيراز تا رشت

در آن بيگانگي جاده و دشت

به نور روز پيدايت نمي كرد

ولي شب هم به دنبال تو مي گشت

قانون

ري ستستب قانون نشان درد م

ست كفري هم از اين وضع قانون خود

پناگاه خودش هم نيست قانون

ست خود قانون اسير دست مجري

۹۴



! باش

عليرغم تمام اين حواشي

نمي خواهم در اين قصه نباشي
تو كه بودي براي هم نبوديم

تو كه رفتي دلم مي خواست باشي

ها دوشنبه
مسير است بددم ترا ؟!  كه كجا دي

چه روز هفته ؟! آن روزي كه دير است
براي من همه روزا دوشنبه ست
دوشنبه هاي من پيش تو گير است

۹۵



بنا
به بوم خنده ها ناله كشيدند
به دور عكسشان هاله كشيدند

ان بنا نبودهجد اندر جدش
دكشيدن ماله كن حرفه اي ! ...ولي

8آموخته ها 
به من آموخت رازش سخت كوشي ست
در اين دنيا همه چيزا فروشي ست
فقط مرگ است كه رايگان است
وگرنه تجربه از دم فروشي ست

۹۶



شرط بندي
نشست آن سوي ميز آن با وجودم
پس از يك دست بازي ... من نبودم

مرا برد و دلم را برد آخر
رط بندي كرده بودمشسر دل 

جدي - شوخي 
مرا آنقدر ساكت خواست يا ديد
كه حرف تازه ام در سينه گنديد
كه شوخيهام را جدي گرفته
ولي به جملة جديم خنديد

۹۷



عكس رنگي
گرفت از سينه ام يك عكس رنگين
وجود حفره اي شد بحث سنگين

پزشكان متفق القول گفتند
كه جاي خالي يك دوست است اين

سخت ترين كار دنيا
اگرچه سخت من در حال كارم

عارمبه من گفتند من بي كار و 
كار من چيست "نفهميدند اصال

نفهميدند من در انتظارم

۹۸



يا دت هست ؟!

بود ]ه [جانپنامرا آنروزها يك 
همانجا كه دلت فرمانروا بود

آخرين بارهيچ يادت هست  "تواصال
كه گفتي دوستت دارم كجا بود

شرم
اگر چه دست در دست تو دارم
توانم نيست سر باال بيارم

من آنچه خواستم از تو گرفتم
تو آنچه خواستي را من ندارم

۹۹



2 تنهايي
دلم آنقدر تنها شد خدا شد
و ذره ذره از مردم جدا شد

بس كه به دنبال تو گشتم من از
دچار انزوا شد تنگمدل 

درخت ميوه
درخت ميوه بودن دردناك است
هميشه داستان سيب و تاك است
كه از محصول خود مغرور اما

شكسته شاخه هايش روي خاك است

۱۰۰



نگو !
داري دوست كه ناكجا تا برو
بياري ايمان عشق به تا شو خدا
اما شو پنهان شب عمق در برو

نداري من كار به كاري نگو

سفينه
بياره عشق از خبر رفت سفينه
بذاره سر پشت رو نپتون تونست
اينه من ارزوهاي از يكي
مياره در سر كجا از ببينم

۱۰۱
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