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 گر٠((

 )گزينه اشعار اجتما عی و فلسفی (
١٣٧٠-١٣٨٠ 

 



  ذرات گرم حس

 ذرات   گرم    حسی
        شنا ور در آب،
 تو        زاللی   چشما ن

                   در خا طرم
 .طراحی می شوند                         
* 

 عميقترين فريا دهای 
                    درونی ا م ر ا 

 .در آ ب می بينم                          
* 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 انگار
 گذشته و حا ل   زندگيم

                   درهم ادغام 
 ن   من                   و موها ی پريشا

          در آينه ی اندوه                     
ن سپيد می  گها نا                                
 . شوند

* 
 گرم    حسی ذرات  

            شنا ور در آب،
              زاللئ    چشما ن تو
 طرم                             در خا

 حی می شوند طرا                                     
* 

  تولد  پروانه ایپيام  
              رها ازتارهای    پيله ی ابريشمی 

 اش،
 

 پرواز کنا ن
            ب عدهای نوين   ديگری

                                  آغا ز می کند
           * 
 ...می گفت

    نگرا ن نبا ش     
* 
 
 



 
 
 
 

 جدائی ام
          از تارهای پيله ی ابريشمی

 ن   من نيست يا  پا                           
* 

 اکنون  
      پروانه ای

                  هستم
 ...                        آزاد

* 
 ام ا

   موهای پريشا ن   من
                   درآينه ی اندوه

 نا گها ن  سپيد می شوند                      
         * 

 با شکيبا يی 
       به  خودمی گويم    

 
 مرا  

       چه دردی ست
 و پروانه ای ست ا            

 .          آزاد                          
* 

 مرا 
 ...      چه دردی  ست 
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 اند يشه های حسی 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
     
               

)دگی و عشقگزينه اشعار زن(  
١٣٧٠  - ١ ٣٨٠  

 
 
 



 من ياد می گيرم 

يش  خو در خلوت   
  به شيفتگی قويی می انديشم     

که وفای عشق   ابدی را                   
             در سايبان غروب دريا

                  مانند شعر ی لطيف به 
                      قوی ديگر ی نثار می کند

 
  رممن ياد می گي

با لحظه ها ی کوچک  من ور             
              ـ  که  بزرگ هستند ـ

         می توان جها ن را روشن کرد        
* 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   

 ازرسالت طلوع   خوبيها ،
               کا جها   پر می کشند

                     جغد ها حر ف می زنند
* 

قوها،     جغدهاازابتدا تا انتهای زندگی     
                 وکا جها 

                             من يا د می گيرم
* 

 در هوشياری درون ،
       هرم    يک چشم   آگاه را

.                                           رسم می کنم  
* 

 من دوبا ره
                و

                    دوبا ره 
.                   يا د می گيرم          
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 آشفتگی جهان 
 

 
 
 
 
 
 

 
)گزينه اشعار فلسفه زندگی (  

١٣٧٠ -١٣٨٠



 آشفتگی جهان
 
 

:در کودکی به من گفته اند   
 

   نقش تو
      آستا ن    فتح   خويش 

            نها دت دوست داشتن 
                       مرهم   هر درد بودن  
* 

 کسی 
  هر شب

        دعا 
          تزيين   معبد می کند

                 نوری  در تاريکی 
                               می آرايد

* 



 
 
 
 
 

 فيلسوفی 
  برای هر اثر ی
    دليلی می آفريند
                       و

          در انديشه ی                
                                         عا لم و آد م

                                            بسر می برد
* 

 انگا ر هيچ اتفا قی 
.                نيفتا ده است   

* 
 درويشی در خلسه

                    ديگر
د                       نمی هراس  

* 
 شاعری برای

                دلتنگی خود 
                           ما ه را

                                اسير آيئنه می کند
* 

 انگا ر هيچ اتفا قی
.               نيفتا ده است  

* 



 
 
 
 

:در کودکی به من گفته اند  
 

  نقش   تو 
         آستان    فتح   خويش 

       نها دت دوست داشتن        
                               مرهم   هر درد بودن

* 
 آيا من 

  هر گز بوده ام
         وجود داشته ام

                        يا خيا لی
.است                           بيش نبوده   

* 
 کدامين نهاد 

        کدامين نقش
               کدامين مرهم

* 
:در کودکی به من گفته اند   

 
 ديوانگا ن با خود

              حرف می زنند
                    می خند ند

                        قا نو ن 
                         زير    پا می گذارند



* 
 
 

 آيا راه   آنا ن
          بيراهه  است

* 
 يا

    اين ،
       تصور ما

از  صحنه ی زندگی است               
* 

 می خواهم خود را 
              در عطر   گلهای دريائی 
                                     رها کنم

* 
 به با دها بسپا رم 

             در رود خا نه ها
                             جاری شوم

* 
 راه بودا  پيش گيرم و

ئی شوم              غرق    روشنا   
                 *  
       شايد هم

               به اول   خلقت بر سم 
* 
 
 



 
 
 
 
 

 درگوشه ا ی از خيا با ن  
                  جا يی گزينم

                         وگدايی 
                         ژنده پوشی با شم 

ويم                        و در شک و ترديد  بگ  
                                   همه چيز بيهوده است 

* 
 دنيا

      کويری است 
.                     سراب گونه  

* 
:در کودکی به من گفته اند  

 
 مرگ

      انتطاری است
                      ا سرار آميز

* 
 اگر مشتی خاک 

          برمزار عزيزی
يفشا نی                      ب  

                           در زما ن حل خواهی شد
* 
 



 هرگز
     به وسوسه ها ی

                         جستجوی خويش
                                            نيانديشی                      

* 
 

 
 

:در کودکی به من گفته اند  
 

  نيرو برابر است با ک ل
          در سرعت نور به توان د و           

* 
 کهکشانها

   از هم دور می شوند
    مدام توليد   مثل می کنند

     از انفجا ر و انقبا ض   ما ده ای
                          به حجمی بزرگ

                           در انبسا ط  رسيده اند
* 

 آدم ،
 ماشينی است

س؟               با احسا   
 از او چيز ی

          جز خا ک
                  نمی ما ند؟

* 
 



 
 

 همه چيز
؟!          تصادفی است   
؟ !            ارادی است   

          ؟                                        ! يا از پيش تعين نشده
* 
 

 آری 
 اين سر نوشت

              يا تقدير  
.       من و توست                   

* 
:در کودکی به من گفته اند  

 
 در با زی سيا ست 

    دروغ  هر روز برابر آئينه
                            تکرار می شود

* 
 خود فروش 

            نا چا ر 
                بدن فروشی را

                               گزيده است
* 

 کسی جای خا لی   عشق را
             در آغوش   معشوقه ها 

.                                 می جويد  
* 



:در کودکی  به من گفته اند  
 

 دعا ی   ما در   عشق
       تسالی درد   تو است 

                      در تا ريکی
                             به سوی

   آشفته                                     من 
                                         می شتا بد

 
 
 

 فرو می روم
          به  سرای   عشق   او

* 
 آه می کشم

      به سوز   سا ز    دوست
* 

 بهار می بينم
 بهار در نگا ه    مرغکان

جها ن می شوم          مجذ وب      
* 

 پيوسته مثل جويبا ری 
يا ها می پيوندم              به  در  

* 
 گرده ها يم

           جا يی ديگر
                     رشد خواهند کرد

* 



 چه کسی می داند 
* 

  شايد
  دانه های اشکم
                 نيز

                 در خا ک   عزيزی
                               سبز شوند

* 
 آه

    چه کسی
            می داند

 
دشا ي  

     عشق   ا و
              تسال ی    

                        درد  من  است 
* 
 آه

     چه کسی
...               می داند  

 
 
 
 

 


