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  سفر ايستگاه

  
  قطار مي رود
  تو مي روي

  تمام ايستگاه مي رود
  

  و من چقدر ساده ام
  كه سال هاي سال

  در انتظار تو
  كنار اين قطار رفته ايستاده ام

  و همچنان
  به نرده هاي ايستگاه رفته

  !                         تكيه داده ام
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  )3(مزاد عاشقان جهان ه

  
  اما.. 

  :اعجاز ما همين است
  ما عشق را به مدرسه برديم

  در امتداد اهرويي كوتاه
  در آن كتابخانه ي كوچك

  تا باز اين كتاب قديمي را
  كه از كتابخانه امانت گرفته ايم

   -يعني همين كتاب اشارات را   -
  و لحظه بخوانيم                                        با هم يكي د

*  
  ما بي صدا مطالعه مي كرديم

  اما كتاب را كه ورق مي زديم
  تنها

  ..گاهي به هم نگاهي
  ناگاه

  !))هيس((        انگشت هاي 
  را ما

  از هر طرف نشانه گرفتند
  انگار 

  غوغاب چشم هاي من و تو
                                         سكوت را

  !ده بوددر آن كتابخانه رعايت نكر
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  روايت رؤيا

  5  -يوسف ..     يا بني ال تقصص روياك علي اخوتك                                                                                          

  !فرزندم
  رؤياي روشنت را

  !ديگر براي هيچ كس بازگو مكن
  -برادران عزيزتحتي  -                                          

  مي ترسم
  شايد دوباره دست بيندارند

                                        خواب تو را 
                                                           در چاه

  ..شايد دوباره گرگ
  مي دانم

  تو يازده ستاره و خورشيد و ماه
   خواب ديده اي                                    در

  !حاال باش
  تا خواب يك ستاره ي ديگر

                                     تعبير خواب هاي تو را
                                                      روشن كند       

..!اي كاش
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  شعر

  
  تا نسوزم

  تا نسوزانم
  ..تا مبادا بي هوا خاموش

  
  پس چگونه 

  گه دارمبي امان روشن ن
  سال ها اين پاره ي آتش را

  در كف دستم؟
  

!تا بدانم همچنان هستم
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  شعر ناگفته

  
  !نه

  !كاري به كار عشق ندارم
  من هيچ چيز و هيچ كسي را 

                                           ديگر
                                               در اين زمانه دوست ندارم

  
  انگار

  ن روزگار چشم ندارد من و تو رااي
                                                 يك روز

                                                  خوشحال و بي مالل ببيند
  

  زيرا
  هر چيزي و هركسي را

                                   كه دوستر بداري
  حتي اگر يك نخ سيگار

                                يا زهر مار باشد        
  .. از تو دريغ مي كند

  
  پس 

  من با همه ي وجودم
                                 خود را زدم به مردن

  تا روزگار، ديگر
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                             كاري به كار من نداشته باشد
  اين شعر تازه را هم
  ..    ناگفته مي گذارم                           
  ..تا روزگار بو نبرد

  
  گفتم كه

  !                    كاري به كار عشق ندارم
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  )1(طرحي براي صلح 

  
  كودك

             با گربه هايش در حياط خانه بازي مي كند
  مادر، كنار چرخ خياطي

                                  آرام گرفته در نخ و سوزن
  

  اي تازهعطر بخار چ
                             در خانه مي پيچد

  
  صداي در

))شايد پدر ((-



 9 

  )2(طرحي براي صلح 

  
  شهيدي كه بر خاك مي خفت

  :چنين در دلش گفت
  اگر فتح اين است((

                           كه دشمن شكست،
))چرا همچنان دشمني هست؟
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  )3(طرحي براي صلح 

  
  شهيدي كه بر خاك مي خفت

  سر انگشت در خون خود مي زد و مي نوشت
  :دو سه حرف بر سنگ

  به اميد پيروزي واقعي((
  نه در جنگ، 

  !))            كه بر جنگ
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  )2(كودكي ها 

  
  باد بازيگوش

                   بادبادك را
  بادبادك

                 دست كودك را
  رد بُهر طرف مي

  
  كودكي هايم

  با نخي نازك به دست باد
!                                      آويزان
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  نام گمشده

  
  دلم را ورق مي زنم

  به دنبال نامي كه گم شد
  در اوراق زرد و پراكنده ي اين كتاب قديمي

  ..به دنبال نامي كه من
  - من نيست و من ِ شعرهايم كه من هست -

  ..به دنبال نامي كه تو
  - ناشناس تمام غزل ها – توي آشنا -

  ..دنبال نامي كه اوبه 
به دنبال اويي كه كو؟
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  كودكان كربال

  
  راستي آيا

  كودكان كربال، تكليفشان تنها
  !آب! دائماً تكرار مشق ِ آب

مشق ِ آب بابا بود؟
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  فراخوان

  
  مرا 

          به جشن تولد 
                               فرا خوانده بودند

  
  چرا

          سر از مجلس ختم
  م؟ه ا                        در آورد         
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  آهنگ ناگزير

  
   اما چرا-

  رهايت تيرهع           آهنگ ش
  و رنگشان

                  تلخ است؟
  
   وقتي كه بره اي-

             آرام و سر به زير
  د به مسلخ تقدير ناگزيرو                                 با پاي خ

                                         نزديك مي شود                     
  زنگوله اش چه آهنگي

                                    دارد؟
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  بي كه يوسف باشي

  
  از بد بتر اگر هست

  اين است
                اينكه باشي
  در چاه نابرادر، تنها

  زنداني زليخا
  چوب حراج خورده ي بازار برده ها

  ! يوسف باشيالبته بي كه
  

  پس بهتر است درز بگيري
  اين پاره پوره پيرهن ِ

                               بي بو و خاصيت را
  كه چشم هيچ چشم به راهي را

!                                             روشن نمي كند
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  تلقين

  
  اين روزها كه مي گذرد

                                    شادم
  ين روزها كه مي گذردا

                                    شادم
                                       كه مي گذرد

                                                      اين روزها
                   شادم

..                         كه مي گذرد
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  نيمه ي پر ليوان

  
  كه مي گذرداين روزها 

                                   شادم
  زيرا

  يك سطر درميان
                                 آزادم

  و مي توانم
  هر طور و هر كجا كه دلم خواست

                                                    جوالن دهم
  - در بين اين دو خط  -
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  آرزوي بزرگ

  
  نه چندان بزرگم

                         كه كوچك بيابم خودم را 
  نه آنقدر كوچك

  ..                          كه خود را بزرگ
  

  ميانمايگي گريز از
                            آرزويي بزرگ است؟
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  همين كه گفتم

  
  :مي خواستم بگويم
  ))گفتن نمي توانم                         ((

  
  تم كه گفنآيا همي

  يعني
            همين كه

                         گفتم؟
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  حيرت

  
  ..از رفتنت دهان ِ همه باز

  :انگار گفته بودند
  !                          پرواز
!                          پر واز
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  تو مي تواني؟

  
  من

  سال هاي سال مردم
  تا اينكه يك دم زندگي كردم

  
  تو مي تواني

  يك ذره
               يك مثقال  

                           مثل من بميري؟
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  شكار

  
  مرد ماهيگير

  طعمه هايش را به دريا ريخت
  شادمان برگشت

  در ميان تور خالي
  مرگ

            تنها 
          دست و پا مي زد
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  آخرين برگ

  
  آخرين برگ درخت افتاد

  در حياط خلوت پاييز
!شادي شمشاد



 25 

  )2(آرماني 

  
  پرنده

  نشسته روي ديوار
ه منقاربگرفته يك قفس 
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  )3(آرماني 

  
  پشت ميله

                 بر كف زندان
!كپه اي زنجير
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  دستور زبان عشق

  
  !دست عشق از دامن ِ دل  دور باد

  مي توان آيا به دل دستور داد؟
  

  مي توان آيا به دريا حكم كرد
  كه دلت را يادي از ساحل مباد؟

  
  !ايست: توان فرمودموج را آيا مي 

  بايد ايستاد؟: باد را فرمود
  

  آن كه دستور زبان عشق را
  بي گزاره در نهاد ما نهاد

  
  خوب مي دانست تيغ تيز را

در كف ِ مستي نمي بايست داد
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  سفر در هواي تو

  
   اي حسن يوسف دكمه ي پيراهن تو

  دل مي شكوفد گل به گل از دامن تو
  

  ستتو مرا سيرو سفر ني جز در هواي
  :گلگشت من ديدار سرو و سوسن تو

  
  آغاز فروردين ِ چشمت، مشهد من

  شيراز ِ من ارديبهشت ِ دامن تو
  

  هر اصفهان ِ ابرويت نصف جهانم
  خرماي خوزستان ِ من خنديدن تو

  
  من جز براي تو نمي خواهم خودم را
  اي از همه من هاي من بهتر، من ِ تو

  
  هر چيز و هركس رو به سويي در نمازند

  !ي چشم هاي من، نماز ِ ديدن ِ توا
  

  حيران و سرگردان ِ چشمت تا ابد باد
 !منظومه ي دل بر مدار ِ روشن تو
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  سفر در آينه  

  
  

  اين منم در آينه، يا تويي در برابرم؟
  !اي ضمير مشترك، اي خود ِ فراترم

  
  در من اين غريبه كيست؟ باورم نمي شود
  خوب مي شناسمت، در خودم كه بنگرم

  
   تويي، خود تويي، در پس نقاب ِ مناين

  !اي مسيح مهربان، زير نام ِ قيصرم
  

  !اي فروزنتر از زمان، دور ِ پادشاهي ام
  !اي فراتر از زمين، مرزهاي كشورم

  
  نقطه نقطه، خط به خط، صفحه صفحه، برگ برگ

  خط رد پاي توست، سطر سطر دفترم
  

  قوم و خويش من همه از قبيله ي غمند
  است، درد هم برادرمعشق خواهر من 

  
  سال ها دويده ام از پي خودم، ولي

  تا به خود رسيده ام، ديده ام كه ديگرم
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  در به در به هر طرف، بي نشان و بي هدف
  دكي در هواي مادرموگم شده چو ك

  
   تو به تو گذشته ام ياز هزار آينه

  مي روم كه خويش را با خودم بياورم
  

   شدم؟ چگونه گمنبا خودم چه كرده ام؟ م
   كه بگذرم؟مباز مي رسم به خود، از خود

  
  ديگران اگر خوب، ياد خدا نكرده بد

  !خوب، من چه كرده ام؟ شاعرم كه شاعرم
  

  راستي چه كرده ام؟ شاعري كه كار نيست
!كار چيز ديگري است، من به فكر ديگرم
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  !بفرماييد

  
  

  بفرماييد فروردين شود اسفندهاي ما
  ند لبخندهاي مانه بر لب، بلكه در دل گل ك

  
  بفرماييد هر چيزي همان باشد كه مي خواهد

  همان، يعني نه مانند من و مانندهاي ما
  

  بفرماييد تا اين بي چراتر كار عالم، عشق
   مايرها باشد از اين چون و چرا و چندها

  
  سر موي اگر با عاشقان داري سر ِ ياري

  بيفشان زلف و مشكن حلقه ي پيوندهاي ما
  

  سم، سرو و صنوبر با تو مي بالندبه بااليت ق
  بيا تا راست باشد عاقبت سوگندهاي ما

  
  شب و روز از تو مي گوييم و مي گويند، كاري كن

  هاي ما)) مي گويند((بگيرد جاي )) مي بينم((كه 
  

  ا كه اي، آن قدر مي دانمينمي دانم كجايي 
  كه مي آيي كه بگشايي گره از بندهاي ما
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  رداشود، امروزبفرماييد فردا زودتر ف
همين حاال بيايد وعده ي آينده هاي ما
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  غزل شرقي

  
  اي مطلع شرق تغزل، چشم هايت

  خورشيدها سر مي زنند از پيش پايت
  

  اي عطر تو از آسمان نيلوفري تر
  پيچيده در هرم ِ نفسهايم، هوايت

  
  آيينه ي موسيقي ِ چشم تو، باران

  پژواك ِ رنگ و بوي گل، موج ِ صدايت
  

  يت پل زدي اي نبض آبيبا دستها
  بر شانه هاي من، پلي تا بي نهايت

  
  پس دست كم بگذار تا روز مبادا

در چشم من باقي بماند جاي پايت
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  فوت و فن عشق

  
  !پيشتر! پيش بيا! پيش بيا

  تا كه بگويم غم دل بيشتر
  

  دوست ترت دارم از هرچه دوست
  ويشترخاي تو به من از خود من 

  
   چقدردوست تر از آن كه بگويم

  بيشتر از بيشتر از بيشتر
  

  داغ تو را از همه داراترم
  درد تو را از همه درويشتر

  
  هيچ نريزد بجز از نام تو

   من گر بزني نيشتررگبر 
  

  فوت و فن عشق به شعرم ببخش
تا نشود قافيه انديشتر
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  قدر اندوه

  
  !اي شكوه بي كران اندوه من

  ! منكوهآسماندرياي جنگل
  

  سيب دلمكم شدي اي نيمه ي 
  !اي تمام ِ روح من! اي من ِ من

  
  اي تو لنگرگاه تسكين ِ دلم

  !نوح من! ساحل من، كشتي ِ من
  

  قدر اندوه دل ما را بدان
  :قدر روح خسته و مجروح ِ من

  
  هر چه شد انبوه تر گيسوي تو

!مي شود اندو تر اندو من
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  رؤياي آشنا

  
  

  با تيشه ي خيال تراشيده ام تو را
  اخته ام ديده ام تو رادر هر بتي كه س

  
  از آسمان به دامنم افتاده آفتاب؟

   چون گل از بهشت خدا چيده ام تو را؟يا 
  

  هر گل به رنگ و بوي خودش مي دمد به باغ
  من از تمام گل ها بوييده ام تو را

  
  !رؤياي آشناي شب و روز عمر من

  در خواب هاي كودكي ام ديده ام تو را
  

  منياز هر نظر تو عين پسند دل 
  هم ديده، هم نديده، پسنديده ام تو را

  
  زيباپرستي ِ دل من بي دليل نيست
  زيرا به اين دليل پرستيده ام تو را

  
  با آن كه جز سكوت جوابم نمي دهي

  در هر سؤال از همه پرسيده ام تو را
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  از شعر و استعاره و تشبيه برتري
با هيچ كس به جز تو نسنجيده ام تو را
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  معناي زندگي

  
  فرصت نسيم براي وزندگياي 

  پروانه ي پرنده براي پرندگي 
  

  اي اهتزاز روح به بوي نسيم دوست
  امكانِ دل تكان و تپندگي

  
  :لياليي تو را همه مجنون كوه و دشت

  باد ِ دوندگي و غزال ِ رمندگي
  

  در بند خويش بودن معناي عشق نيست
  كه زنده بودن، معناي زندگي چونان

  
   سركش خودمغرق ِ عرق ز دست دل ِ

شرمندگي است پيش تو اظهار بندگي



 39 

  پيش چشم تو

  
  اي از بهشت باز دري پيش چشم تو

  افسانه اي است حور و پري پيش چشم تو
  

  صورتگران چين همه انگار خوانده اند
  زيباشناسي نظري پيش چشم تو

  
  بايد به جاي نرگس و مستي بياوريم
  تصويرهاي تازه تري پيش چشم تو

  
  ))1ته كه در سينه ي من استزين آتش نهف((

  نه، شرري پيش چشم تو.. خورشيد شعله
  

  هر شب ز چشم تو نظري چم داشتيم
  دارد دعاي ما اثري پيش چشم تو؟

  
  چيزي نداشتم كه منم پيشكش، بجز
ديوان شعر مختصري پيش چشم تو
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  هبوط در كوير

  
  

  خر اما زرد شدآ ،بي بود اين دلاول آ
  و سر شدآفتابي بود، ابري شد، سياه 

  
  آفتابي بود، ابري شد، ولي باران نداشت

  رعد و برقي زد ولي رگبار برگ زرد شد
  

  صاف بود و ساده  و شفاف، عين آينه
  آه، اين آيينه كي غرق غبار و گرد شد؟

  
  هر چه با مقصود خود نزديكتر مي شد، نشد

  هر چه از هر چيز و هر ناچيز دوري كرد، شد
  

  حرمان شد همههر چه روزي آرمان پنداشت، 
  هر چه مي پنداشت درمان است، عين درد شد

  
  درد اگر مرد است با دل راست رويارو شود
  پس چرا از پشت سر خنجر زد و نامرد شد؟

  
  سر به زير و ساكت و بي دست و پا مي رفت دل

  يك نظر روي تو را ديد و حواسش پرت شد
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   آسمان چشمبر زمين افتاد چون  اشكي ز
  2زوجي فرد شد: اق افتادناگهان اين اتف

  
  بعد هم تبعيد و زندان ابد شد در كوير

  عين مجنون از پي ليلي بيابانگرد شد
  

  كودك دل شيطنت كرده است يك دم در ازل
تا ابد از دامن پر مهر مادر طردشد
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  معني جمال

  
  

   ترانه هاتاي عشق، اي ترنم نام
  معشوق آشناي همه ي عاشقانه ها

  
  ورتي كه هستاي معني جمال به هر ص

  مضمون و محتواي تمام ترانه ها
  

  با هر نسيم، دست تكان مي دهد گلي
  هر نامه اي ز نام تو دارد نشانه ها

  
  :هر كس زبان حال خودش را ترانه گفت

  گل با شكوفه، خوشه ي گندم به دانه
  

  شبنم به شرم و صبح به لبخند و شب به راز
  دريا به موج و موج به ريگ ِ كرانه ها

  
  ان قصيده اي است تر و تازه و روانبار

   زبانه هاآتش ترانه اي به زبانِ
  

  اما مرا زبان غزلخواني تو نيست
  شبنم چگونه دم زند از بي كرانه ها
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  كوچه به كوچه سر زده ام كو به كوي تو
  چون حلقه در به در زده ام سر به خانه ها

  
  يك لحظه از نگاه تو كافي ست تا دلم

مه جاودانه هاسودا كند دمي به ه
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 نشانه ي پرسش

  
  چرا هميشه همين است آسمان و زمين؟

  زمان هماره همان است و زمين هميشه همين
  

  :مي پرسم، اگر چه پرسش بي پاسخي است
  چرا هميشه چنان و چرا هميشه چنين؟

  
  چرا زمين و زمان بي امان و بي مهرند؟

  زمان زمانه ي قهر و زمين زمينه ي كين؟
  

  رخ آسياب زمانآدمي و چحديث 
  حديث جام بلور است و صخره ي سنگين

  
  هزاران شايد و آيا به جاي يك بايد

  كنم، به گمانم نشسته جاي يقينگمان 
  

  اگر كه چون و چرا با خدا خطاست، چرا
  چرا سؤال و جواب است روز بازپسين

  
  چرا در آخر هر جمله اي كه مي گويم

تو اي نشانه ي پرسش نشسته اي به كمين؟
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  چيستان

  
  ما گنهكاريم، آري، جرم ما هم عاشقي است

  آري اما آن كه آدم هست و عاشق نيست، كيست؟
  

  زندگي بي عشق، اگر باشد، همان جان كندن است
  دم به دم جان كندن اي دل كار دشواري است، نيست؟

  
  زندگي بي عشق، اگر باشد، لبي بي خنده است

  بر لب ِ بي خنده بايد جاي خنديدن گريست
  

  زندگي بي عشق اگر باشد، هبوطي دائم است
   جا هم آن جا دوزخي استنآن كه عاشق نيست، هم اي

  
  عشق عين آب ِ ماهي يا هواي آدم است

  مي توان اي دوست بي آب و هوا يك عمر زيست؟
  

  تا ابد در پاسخ اين چيستان ِ بي جواب
..بر در و ديوار مي پيچد طنين ِ چيست؟ چيست؟
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  حيراني

  
  اي از نيمه ي پنهاني خويشممن سايه 

  تصوير هزار آينه ي حيراني خويشم
  

  صدبار پشيماني و صد مرتبه توبه
  هر بار پشيمان ز پشيماني خويشم

  
  عالم همه هر چندكه زندان من و توست

  از اين همه آزادم و زنداني خويشم
  

  تا در خم آن گيسوي آشفته زدم دست
  چون خاطر خود جمع پريشاني خويشم

  

   اگر باشد باز از پي امروزفردايي
  3شرمنده چو حافظ ز مسلماني خويشم 

  
  حافظ مگر از عهده ي وصف تو برآيد

 تو حيران غزلخواني خويشمنبا حس
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  شب اسطوره

  
  دور از همه مرم شده ام در خودم امشب
  پيداشده ام، گم شده ام در خودم امشب

  
  لبريز ز سرمستي و سر ريز ز هستي

  ر خودم امشبدرياي تالطم شده ام د
  

  در هر نفسم بوي گلي تازه شكفته است
  يك باغ تبسم شده ام در خودم امشب

  
  تا نور ِ تو تابيده به طور كلماتم

  موساي تكلم شده ام در خودم امشب
  

  باريده مگر نم نم نام تو به شعرم
  باران ترنم شده ام در خودم امشب

  
  هم دانه ي دانايي و هم دام هبوطم

ده ام در خودم امشباسطوره ي گندم ش
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  سوزها روزها و

  
  مانده از آن كاروان ها و از آن چاووش ها

  شعله هاي خفته در خاكستر خاموش ها
  

  كاروان در كاروان خورشيد و خون چاووش خوان
  راه روشن از طنين گامشان در گوش ها

  
  ذره اي بود از غبار راه آن ها آفتاب

  مانده اينك سايه ي باري گران بر دوش ها
  

  هر چه جز تشريف عرياني برايم تنگ بود
  از قماش زخم بر تن داشتم تن پوش ها

  
  هر چه گفتم از غم آن روزها و سوزها

  هر چه در دل داشتم از نيش ها و نوش ها
  

  هر چه گفتم، هيچ كس نشنيد يا باور نكرد
من دهاني نيستم از زمره ي اين گوش ها
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  باغ كاغذي

  
  !سيل شادي است و شاد باش ها

  !سيل گل بريز و گل بپاش ها
  

  باز در دلم شكوفه مي كند
   شاد باش هانباغ كاغذي

  
  هر چه كاشتم به باد رفت و ماند

  كاش ها و كاش ها و كاش ها
  

  دور كرد وكور كرد عشق را
  دورباش ها و كورباش ها

  
  زخم مي زند به چشم آفتاب

  تيغ برج آسمان خراش ها
  

  سوخت دست و بال ما از اين همه
  ه هاي داغتر از آش هاكاس

  
  دور باطل است سعي بي صفا

  رقص بسمل است اين تالش ها
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  غربت

  
   هادلم خوش است به گل هاي باغ قالي
  كه چشم باران دارم ز خشكسالي ها

  
   چه باك؟،به باد حادثه بالم اگر شكست

  !خوشا پريدن با اين شكسته بالي ها
  

  چه غربتي است، عزيزان من كجا رفتند؟
   هار و برم پر زجاي خاليتمام دو

  
  زاللي بود و روان رود ِ رو به دريايم
  همين كه ماندم مرداب شد زاللي ها

  
  خيال غرق شدن در نگاه ژرف تو بود

كه دل زديم به درياي بي خيالي ها
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  حسرت پرواز

  
  

  ديري است از خود، از خدا، از خلق دورم
  با اين همه در عين بي تابي صبورم

  
  رختان، چون گوزنيپيچيده در شاخ د

  سرشاخه هاي پيچ در پيچ غرورم
  

  هر سوي سرگردان و حيران در هوايت
  نيلوفرانه پيچكي بي تاب نورم

  
  بادا بيفتد سايه ي برگي به پايت

   از عبورميباري، به روزي روزگار
  

  از روي يكرنگي شب و روزم يكي شد
  همرنگ بختم تيره رخت ِ سوگ و سورم

  
  ام، ناممخط مي خورد در دفتر اي

  فرقي ندارد بي تو غيبت يا حضورم
  

  در حسرت پرواز با مرغابيانم
  چون سنگ پشتي پير در الكم صبورم
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  آخر دلم با سربلندي مي گذارد
سنگ تمام عشق را بر خام گورم
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  اخوانيه
                      

      براي سيد حسن حسيني                                                                                

  چرا عاقالن را نصيحت كنيم؟
  بياييد از عشق صحبت كنيم

  
  تمام عبادات ما عادت است

  به بي عادتي كاش عادت كنيم
  

  چه اشكال دارد پس از هر نماز
  دو ركعت گلي را عبادت كنيم؟

  
  به هنگام نيت براي نماز

  به آالله ها قصد قربت كنيم
  

   در هر قنوتچه اشكاي دارد كه
  دمي بشنو از ني حكايت كنيم؟

  
  چه اشكالي دارد در آيينه ها
  جمال خدا را زيارت كنيم؟

  
  مگر موج دريا ز دريا جداست؟

  كنيم؟)) كثرت((حكم )) يكي((چرا بر 
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  پراكندگي حاصل كثرت است
  بياييد تمرين وحدت كنيم

  
  است)) ماهيت((تو چون عين )) وجود((

   كنيم؟))اصالت((چرا باز بحث 
  

  اگر عشق خود علت اصلي است
  كنيم؟)) علت((و )) معلول((چرا بحث 

  
  بيا جيب احساس و انديشه را
  پر از نقل مهر و محبت كنيم

  
  پر از گلشن راز، از عقل سرخ

  پر از كيمياي سعادت كنيم
  

  بياييد تا عين عين القضات
  ميان دل و دين قضاوت كنيم

  
  اگر سنت اوست نو آوري

   نو به سنت كنيمنگاهي هم از
  

  دالستهمگو كهنه شد رسم ع
  بياييد تجديد بيعت كنيم
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  برادر چه شد رسم اخوانيه؟
  بيا ياد عهد اخوت كنيم

  
  بگو قافيه سست يا نادرست

  همين بس كه ما ساده صحبت كنيم
  

  خدايا دلي آفتابي بده
  كه از باغ گل ها حمايت كنيم

  
  :ن عاشقي را كه گفتآرعايت كن 

4)) را رعايت كنيمقيشبيا عا((
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  سرمايه ي دل
  به دوستان هنرمند                                                                                    

                                                                                    

  اين حنجره اين باغ صدا را نفروشيد
  ، اين خاطره ها را نفروشيداين پنجره

  
  در شهر شما باري اگر عشق فروشي است

  هم غيرت آبادي ما را نفروشيد
  

  تنها، به خدا، دلخوشي ما به دل ماست
  صندوقچه ي راز خدا را نفروشيد

  
  سرمايه ي دل نيست به جز اشك و بجز آه
  پس دست كم اين آب و هوا را نفروشيد

  
  ستدر دست خدا آينه اي جز دل ما ني

  آيينه شماييد، شما را نفروشيد
  

  در پيله ي پروانه به جز كرم نلولد
  پروانه ي پرواز ِ رها را نفروشيد

  
  يك عمر دويديم و لب چشمه رسيديم

  اين هروله ي سعي و صفا را نفروشيد
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  هدور از نظر ماست اگر منزل اين را
اين منظره ي دورنما را نفروشيد
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  خانقاه

  
  

  و ماههدو زلفونت شب و روي ت
  از اين شب روزگار ِ مو سياهه

  
  دلم شد راهي ِ درياي چشمت

  از اين پس كار چشمم رو به راهه
  

  ز دستِ كفر ِ زلفت داد و بيداد
  به درگاهت دل مو دادخواهه

  
  دلم تنها به درگاه تو رو كرد

  كه بي روي تو بي پشت و پناهه
  

  ندارم شاهدي جز چشم مستت
  كه اشكم شاهد و آهم گواهه

  
  و خوندم در ازل از نقش چشمتم

  كه خط سرنوشتم اشتباهه
  

  اگر مشك ختن گفتم به زلفت
  خطا گفتم، خطا گفتم، گناهه
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  كه در هر حلقه ي هندوي زلفت
  هزاران چين و ماچين عذرخواهه

  
  گرفتي كشور دل را به مويي

  كه در پشت سرت خيل سپاهه
  

  چه شد حاصل از اين روز و شب اي دل
  و رو سياههكه موي مو سفيد 

  
  اگر دست ِ دل ما را نگيري

   ما تباههتموم كار و بارِ
  

  دلم پيوسته با لطف مدامت
  كه لطف ديگرونم گاه گاهه

  
  سماع ياد ِ تو در سينه برپاست

تموم خانه ي دل خانقاهه
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  عيد

  
  

  بي تو اينجا همه در حبس ابد تبعيدند
  سال ها، هجري و شمسي، همه بي خورشيدند

  
  كه از چشم يقين افتادنداز همان لحظه 

  چشم هاي نگران آينه ي ترديدند
  

  نشد از سايه ي خود هم بگريزند دمي
  هر چه بيهوده به گرد خودشان چرخيدند

  
  چون به جز سايه نديدند كسي در پي خود

  همه از ديدن تنهايي خود ترسيدند
  

  غرق درياي تو بودند ولي ماهي وار
  5باز هم نام و نشان تو ز هم پرسيدند 

  
  در پي دوست همه جاي جهان را گشتند

  كس نديدند در آيينه به خود خنديدند
  

  سير تقويم جاللي به جمال تو خوش است
  فصل ها را همه با فاصله ات سنجيدند
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  تو بيايي همه ساعت ها و ثانيه ها
از همين روز، همين لحظه، همين دم عيدند
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  هنگام رسيدن

  
  

  اي آرزوي اولين گام ِ رسيدن
  جاده هاي بي سرانجام ِ رسيدن بر 
  

  كار جهان جز بر مدار آرزو نيست
  با اين همه دل هاي ناكام ِ رسيدن

  
  كي مي شود روشن به رويت چشم من، كي؟

  وقت ِ گل ني بود هنگام رسيدن؟
  

  دل در خيال رفتن و من فكر ماندن
   رسيدناو پختهي راه است و من خامِ

  
  بر خامي ام نام تمامي مي گذارم

  خوت درماندگي نام ِ رسيدنبر ر
  

  هر چه دويدم جاده از من پيشتر بود
  پيچيده در راه است ابهام ِ رسيدن

  
  از آن كبوتر هاي بي پروا كه رفتند

  يك مشت پر جامانده بر بام ِ رسيدن
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  اي كال دور از دسترس، اي شعر تازه
مي چينمت اما به هنگام ِ رسيدن
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  در اين زمانه

  
  

   خودش نيستدر اين زمانه هيچ كس
  كسي براي يك نفس خودش نيست

  
  همين دمي كه رفت و بازدم شد

   نفس خود نيست– نفس، نفس –نفس 
  

  همين هوا كه عين عشق پاك است
  گره كه خورد با هوس خودش نيست

  
  خداي ما اگر كه در خود ماست

  كسي كه بي خداست، پس خودش نيست
  

  دلي كه گرد خويش مي تند تار،
  س، خودش نيستاگر چه قدر يك مگ

  
  مگس، به هر كجا، بجز مگس نيست
  ولي عقاب در قفس، خودش نيست

  
  ي عقاب ِ بسته بالماتو اي من، 
   پيش و پس نيستراه ِتو اگرچه بر 
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  تو دست ِ كم كمي شبيه خود باش
  در اين جهان هيچ كس خودش نيست

  
  ما همين خود ِ ماستتمام درد ِ

خودش نيست: تمام شد، همين و بس
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  زيباييراز 

  
  

  اي اهل نظر جمال اگر اين است
  در حيرت آينه سفر اين است

  
  ي چشم ماست زيبايي؟ زاييده

  يعني كه جمال در نظر اين است؟
  

  يا چشم خود از جمال مي زايد
  معناي بصيرت و بصر اين است؟

  
  است)) آن((آني كه به چشم عاشقان 

  است)) اين((در منظر چشم بي نظر 
  

   درختان راسيلي است كه مي برد
  باران به عبارت دگر اين است

  
  اين هيزم هر چه خشك تر، خوشتر

  ..جنگل به روايت تبر اين است
  

  رفتيم به جستجوي زيبايي
  در جاده ي آينه سفر اين است
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  گشتيم و نداشت ميوه جز حيرت
  در باغ جمال برگ و بر اين است

  
  اسرار بالغت و مطول را

  :خوانديم تمام، مختصر اين است
  

   راز، راز ِ زيبايي استزيباييِ
آن راز نهفته در هنر اين است
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  ديد و بازديد عيد

  
  سايه ي سنگ بر آيينه ي خورشيد چرا؟

  خودمانيم، بگو اين همه ترديد چرا؟
  

  چون چشم مرا تاب دمي خيره شدن نيست
  ؟طعن و ترديد به سرچشمه ي خورشيد چرا

  
  طنز تلخي است به خود تهمت هستي بستن

   خنديد چرا؟ آن كه نخنديد چرا؟آن كه
  

  طالع تيره ام از روز ازل روشن بود
  فال كولي به كفم خط خطا ديد چرا؟

  
  من كه دريا دريا غرق كف دستم بود

  حاليا حسرت يك قطره كه خشكيد چرا؟
  

  گفتم اين عيد به ديدار خودم هم بروم
  دلم از ديدن اين آينه ترسيد چرا؟

  
  اشمآمدم يك دم مهمان دل خود ب

 شب عيد چرا؟ناگهان سوگ شد اين سورِ
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  هر چه شعر گل كنم
                                                                                                     براي سيد حسن حسيني

  

  رود رود بي قرار: سنگ ناله مي كند
  !آبشار آبشار: كوه گريه مي كند

  
  د، باد داغدارآه سرد مي كشد، با

  خاك مي زند به سر آسمان سوگوار
  

  سر و از كمر خميد، الله واژگون دميد
  برگ و بار باغ ريخت، سبز ِ سبز در بهار

  
  ذره ذره آب شد، التهاب آفتاب

  غرق پيچ و تاب شد جست و جوي جويبار
  

  بر لبش ترانه، آب، از گذاره هاي درد
  در دلش غمي مذاب، صخره صخره كوهوار

  
  الله ي سحاب، از تبار آفتاباز س

  آتش زبان او، ذوالفقار آبدار
  

  :باورم نمي شود، كي كسي شنيده است
  زير خاك گم شوند قله هاي استوار؟
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  !بي تو گر دمي زنم، هر دمي هزار غم
  !روي شانه ي دلم، هر غمي هزار بار

  
  !هر چه شعر گل كنم، گوشه ي جمال تو

!هر چه نثر بشكفم، پيش پاي تو نثار
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  سماع

  
  من مي شنوم رنگ صدا را آبي

  آهنگ تر ِ ترانه ها را آبي
  

  در موج بنفش عطر گل مي بينم
موسيقي لبخند خدا را آبي
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  حرمت درد

  
  درد تو به جان خريدم و دم نزدم

  درمان تو را نديدم و دم نزدم
  

  از حرمت درد تو نناليدم هيچ
آهسته لبي گزيدم و دم نزدم
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  نمايشگاه

  
  ا تماشا كرديمانگار حباب ر

  يا رقص سراب را تماشا كرديم
  

  در پرده نه طرحي و نه تصويري بود
تنها خود قاب را تماشا كرديم
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  خواب چهل ساله

  
  هل ساله ي خود پا شده امچاز خواب 

  گم بوده ام و دوباره پيدا شده ام 
  

  اي حسن شكوهمند غمگين و شگفت
!امروز چقدر با تو زيبا شده ام
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  )1 (ترانه ي باراني

  
  سر زد به دل دوباره غم كودكانه اي
  آهسته مي تراود از اين غم ترانه اي

  
  باران شبيه كودكي ام پشت شيشه هاست

!دارم هاي گريه خدايا بهانه اي
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  )2(ترانه ي باراني 

  
  بودتو باران ِ بهار، برگ ِ پيغام 

  يا نامه اي از كبوتر بام تو بود
  

  هر قطره حكايتي شگرف از لب تو
انه ي برف حرفي از نام تو بودهر د
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  )3(ترانه ي باراني 

  
  !باران! دوباره باران! باران! باران
  !باران! ستاره باران! باران! باران

  
  : حرف تو بودااي كاش تمام شعره

!باران! باران! بهار! باران! باران
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  )4(ترانه ي باراني 

  
  ديشب باران قرار با پنجره داشت

  اشتروبوسي آبدار با پنجره د
  

  يكروز به گوش پنجره پچ پچ كرد
چكار با پنجره داشت؟.. چك چك، چك چك
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  )2(نيايش 

  
  !آواز! خدايا يك نفس آواز

  !اعجاز! اعجاز! دلم را زنده كن
  

  بيا بال و پر ما را بياموز
!پرواز! به قدر يك قفس پرواز
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  پرده خواني 

  
   ني و دفدر حلقه ي عاشقان سماعِ

   در صفمستان افتاده هر طرف صف
  

  چون ساقي پرده هاي بهزاد، لطيف
   تو جان بر كف،او جام به كف گرفته
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  )2(كودكي ها 

  
  ، كودكي ام من بالِمن بودم و اوج
   من، كودكي امدريا دريا زاللِ

  
  دنباله ي بادبادكي در كف

  من بودم و بي خيال ِ من، كودكي ام
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  داد دل

  
  در زلف تو بند بود داد دل ما

  د داد دل مادر بند كمند بو
  

  اي داد به داد دل ما كس نرسيد
  از بس كه بلند بود داد دل ما
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  تمام 

  
  شب آمد روزگار دل تمام است

  به دستت اختيار دل تمام است
  

  من از چشم تو خواندم روز آغاز
  كه با اين عشق كار دل تمام است
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  :اشاره ها
   ي من است اين آتش نهفته كه در سينه.1

       خورشيد شعله اي است كه در آسمان گرفت
  حافظ                                                                        

  

پس از هبوط از بهشت آسماني آدم، به صحراي سرزمين هند فرود آمد و حوا به جده و . 2
  .            آدم به جستجوي وي رفت

  73-72                   ترجمه ي تاريخ طبري، ص                                                                                           
       

  گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد. 3
       آه اگر از پي امروز بود فردايي     

  حافظ                                                                                  
  

  بيا عاشقي را رعايت كنيم. 4
      ز گل هاي عاشق حمايت كنيم

           سيد حسن حسيني                                                                                                

  
  ماهيان ِ نديده غير از آب. 5

   هم كه آب كجاست؟   پرس پرسان ز
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