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 پدرم 

 شبی دیوانه شد

 و از جنون 

 آفرید مرا

 حفره ای بود 

 که دهن باز کرد

 و سیاهی ِ زندگی 

 بلعید مرا

 زندگی ِ هزار چهره

 گاهی شبیه سیب شد

 گاهی شبیه مار شد

 و این مار خوش خط و خال

 کینه کرد و گزید مرا

 برادری نمانده بود

 عازم چاهم نکند

 گمشده اممن یوسف 

 مرگ اگر هستی بیا

 که زندگی ِ گرگ سیرت

 چنگ زد و درید مرا
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 بالشم آبستن سیالب است

 بسکه 

 بار ِ گریه دارد 

 

3 

 حجم تنهایی ِ من را

 کوچه و خیابان می فهمید

 که مسیرمان یکی بود

 و شاهد جنون ام بودند

 روزیکه نعش خسته ام

 متر میزد این خیابان را

 دادندعابران گواهی 

 که دهن باز کرد و نالید :

 این همه سرگردان هستی ولی» 

 او که می رفت دلت با نگاهش

 می نشستی نگران سر راهش

 دست در دست کسی دیگر داشت

 «پای بند بود و هوسی دیگر داشت 

 به گمانم که جنون واگیر است
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 بسکه سالها بغض کردم

 و نباریدم

 پنجره های خانه ام را

 سیمانی کنندگفته ام 

 که مبادا شهر را سیل ببرد
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 روزگاری ست که سفره ی دلم

 احدالناسی را خشنود نکرد 

 دل هر مهمانی را می زند

 این بساط کهنه ی دلتنگی
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 دنیای من تاالر آیینه ست

 آیینه گرچه انعکاس دارد

 چیزی نشان من نمی دهد

 جز وسعتی عمیق از تنهایی
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 او که دستم را گرفت

 خیره ماندم به زمین

 ر بودگمثل یک تولدی دی

 حیف که هیچ نوزادی

 قوت سخن گفتن ندارد
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 نعش ِ من 

 محصور تنهایی ست

 هاله ای از غربت

 احاطه ام کرده

 دل ِ من

 مهجور است

 کنج ِ این نعش ِ ذلیل

 که نشد نائل شود

 به فتح بابی از عشق
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 دختری بازیگوش

 نخ ِ این بادبادک قرمز را

 گوشه ای تارانده است

 حال ِ من

 صدقه سر ِ ساده دلی ست

 از دل ِ نازک و وصله پینه ام

 اثری نمانده است
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 زندگی هزاران چهره داشت

 چهره هایی سرد و بی روح

 چهره هایی سیاه تر از زغال

 عشق روی دیگر این زندگی ست

 چهره ای لطیف و خوش رنگ

 چهره ای بوسیدنی

 آه و افسوس بر ما

 که عادت کرده ایمما 

 به آن همه چهره ی بد ذات

 این یکی برایمان شوخی بود
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 ریشه دوانده است عشق

 در مغز ِ استخوانم

 این درد ِ استخوان سوز

 گفتند صعب العالج است

 نشد فراموش کنم

 شیرین ترین زخمم را

 مرگ چاره ی دردم است

 تریاق ِ چند روزه را

 اصال چه احتیاج است ؟
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 اب مچداین پر از دلتنگیمریوم 

 خس ته از هر جتگی

 بنی عشق ِ یب انصاف

 و دل یب جتربه

 مریوم ساکن غربت ابمش

 دو مسافر داردبه گاممن که قطار 

 دل ابخته اماین یکی من هس مت و 

 عشق است مه آ ن یکی

 گرچه چون دندان لق

 جایی دور انداخته ام
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 وصله پینه های این دل

 حکایتی نغز دارد

 دختر خیاطی شدمعاشق 

 که هنوز نابلد بود
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 عشق 

 پرتگاه ِ عمیقی بود

 و من شوق دیدن داشتم

 و نگاهش

 حکم دست شیطان داشت
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 گاهی از سر ِ جنون

 به آیِنه نهیب زدم

 که مرا ببین و از من

 درس عبرتی بگیر

 و به عشق فرصت

 انعکاس نده
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 پناه میبرم به سیگار

 تا خانه ام ابری شود

 و بلکه آینه دیگر

 زل نزند در چشمانم

 و نکوبد به صورتم

 ان رااین همه تنهایی ِ عری



 و برای حسن ختام بیتی از موالنا :

 

 کسی که چهرهء دل دید اوست اهل خرد

 کسی که قامت جان یافت اوست کاهل صالست

--- 

 امید است باب میل بوده باشد.
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 به پایان آمد این دفتر

 حکایت همچنان باقی ست
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