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ــام  ــی رود و تم ــن م ــده و از بی ــک ش ــه خش ــت ک ــی اس ــال گیاه ــان مث انس

ــود.  ــرده می ش ــه پژم ــت ک ــی اس ــون گل ــز همچ ــان نی ــای انس زیبایی ه

آری؛ گیــاه  خشــک و پژمــرده می شــود و انســان نیــز ماننــد گیــاه از بیــن مــی رود 

امــا تنهــا کالم، افــکار و آثــار او باقــی می مانــد. 

انتشــارات نســل روشــن در تــالش اســت تــا بــا ایجــاد یــک بســتر مناســب 

ــا  در حمایــت از مولفــان و همچنیــن مانــدگاری ایده هــا، آثــار و افــکار آنهــا و ب

ــه  ــی برخــوردار باشــد ب ــه از ســطح علمــی مطلوب ــی ارزشــمند ک انتشــار کتاب

وظیفــه ی انســانی و اعتقــادی خویــش عمــل کنــد تــا بتوانــد اثــری ســازنده را 

بــه عنــوان میراثــی ناچیــز بــرای نســل روشــن باقــی گــذارد. 

سخن ناشر



کههمهشاعرانگیمرا تقدیمبهبابایعزیزم

مدیوننگاهمهربانشهستم....
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نفس

نفس های من است ِانگار هر بار

شماره می شود بر روی دیوار

نگاهم روی دیوار است و تصویر

به روی خط نبض و خط تقدیر

نگاهم آیه ها را می شمارد

و شعری در دلم غم می ِنگارد

واب آسوده ای آرامش من بخ

واب آرامش این جان و این َتن بخ

خدا می داند و خود می ِنگارد

َنَفس های تو را خود می شمارد
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خلوتبارانی

باید َسری به خلوت بارانیم بزنم

شب را به نام این دل طوفانیم بزنم

در خواب ُترد آینه دلم شکسته شد

باید سری به سایۀ زندانیم بزنم

این بار هم لنگ می زند این چرخ روزگار

شاید سری به سایۀ سیمانیم بزنم

آهوی چشم تو را صد غزل سروده ام

باید سری به شعرهای َمرجانیم بزنم

باشد که بعد از این همه اندوه بی حساب

یک سر به باِلش شب ویرانیم بزنم



7

تقدیرمراپرکن

تقدیر مرا ُپر کن از شعر حضور امشب

بر آینه جاری شو، ای آیۀ نور امشب

دستان خدا، برگیر خورشید هدایت را

بر جادۀ تاریکی، بر راِه عبور امشب

فرمان چو دهی بر جان، سر می َدهمت قربان

ابریست دو چشمانم از شوق غرور امشب

صیاد تویی ای جان، مردم همه سرگردان

یک حلظه نگاه انداز، بر صید ز دور امشب

از چهره نقاب افکن، ای ماه شب تارم

عالم همه زیبا کن، از فرط سرور امشب

سخت است بر این فریاد، در سینه فرو ُخشکد

قاموس سخن بر لب، چون زنده به گور امشب

عطری برسان ای گل، بر کوزۀ شب بوها

یا رب تو مهّیا کن، اسباب ظهور امشب

***
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دستی انگار تهی شد، رو به خورشید نشست

دلی انگار به یک باره ز بیگانه شکست

ت در آغوش سکوت حرفی انگار فرو ریخ

شرمی انگار چکید از ُرخ آینه پرست

فاصله کوه شد و راه به جایی نرسید

آبله پای شد و در َره تنها ننشست

***
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از دست گریه های خودم سیر می شوم

هم پای کفش های دلم پیر می شوم

تاریخ انقضای تو هم می رسد و من

این جا نشسته بغض گلوگیر می شوم

پاییز و فاصله و مرگ می شوم ولی،

با رفتنم برای تو هم دیر می شوم

شعرم شکوفه زد و آبستنم نمود

من با دو درد کهنه زمیخ گیر می شوم

فانوس چشم های غزلم گریه می کند

من هم در این محاکمه درگیر می شوم

از دست گریه های خودم بی رمق ولی

هم پای کفش های دلم پیر می شوم
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عشق

سکوتم یک غزل می خواند و عشق

و چشمانم تو را می خواند و عشق

یر بسته به پای سنگیم زنج

غرورم بی صدا می بارد و عشق

سکوتم یک بغل باران خریده

و چشمانم به ُجز غم، َنم ندیده

شعورم بی صدا ُغر می زند ُغر

چرا احساس تو از من ُبریده؟

شکایت می کند هی این نگاهم

نگاه خسته و مانده به راهم

به ِشکوه می نگارم ساعتم را

قرار وعده های گاه گاهم


