
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 پنج آواز برای ذوالجناح
 

 ورهوشنگ آزادی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0531نشر رز  :چاپ نخست

 0535: خرداد )دیجیتال( نخست بازسپاری

 Do-Library ال-کتابخانه دو

(lb.blogspot.com-http://do)

 

http://do-lb.blogspot.com/


1 
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – و –ها هـنامـرگـم

  پنج آواز برای ذوالجناح 
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 شعر 

 زنداز پنجه در نمی

 آیدوقتی که می

 شعر 

 شوددر پنجه فرو می

 ●  زندو خون به در می
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 پنج آواز برای ذوالحناح       

 به مادرم                               
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 زدهمرگِ آبی 

 این سمند    

 دل           

 ی دق تابش قبهدلِ بی 
 

 هزار بار خار 

 چگونه توانستنِ این میل را 

 نثار     

 تکاور شَل  - 

 پران سم بر غبار  
 

 هاشفراز آمده با ستاره 

 و صد برهه از تن  

 آویخته به خاک 
  

 پس اینک  

 تکاور صرع  

 ای که در میدان برای برهه 

 ● ی من دل تپنده 
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   2 
 

 

 ترگرامی 

 سبک  بر آن نَوَند 

 رانم تلخ بر زبان نمی 

 خوانم به خطایش می 

 

 که از پرده باز افتد چندان 

 مرگش ی بیالشه 

 هاشبر گونهدوچندان  –سیاه  

 سمِ ابلق  

 ی بخردچرمه 

 

 هات و پس بپر از ماهیچه - 

 بنشین در باد  

 

 تر گرامی 

 باز آمده از گور  

 سوار شهیدش بی 

  ●  بپا شد خون بر ماه 
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   3 

 

 

 شیهه در چادر  

 خداش در حنجره افکند  

 ی آدمیان و لرزه بر نطفه 

  

 

 آید درد می 

 از ریشه تا به ساق  

 ی نعلو سبک بر چهارکوبه 

 آید کُمیت از درد برمی 

 

  

 ی سوسوزن چیست این سوره - 

 لعصر ! وا 
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 ی کافرانه و خون کرشمه 

 درد  

 نهد بر جایساری ویرانه میسایه 

 

 دیگر تیر باید  

 موی این دیزه را و  

 خون بر پستان  

 تاش  

 مرگِ شهید را دریابد  

  

 حیران بر راه و  

 پیچان بر یال بلندش  

 ● شود مبارک می ذوالجنا 
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 ی خاکستر گلوش از هزاره 

 ی خون و گل اسطوره 

 و هزار مشعلِ یاقوت  

 اش هبر دهان افعی 

 

 زن ی جرقهنعلِ این باره 

 بُرد –ی حسین باد غمنامه 

 اش و لگام بر دندان آبدیده 

 ترکد می 

 

 تواند اسب چه می 

 شیهه اگر نکشد  

 گوید چه می 

 کشد اسب وقتی که شیهه می 

 

 ذوالجناح ! - 

 ● خونست این نه دریاچه  
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 های سوگوار آمده با زخم 

  –اکنون  

 نفسسوارِ بی  

 انگار گلی دو نیمه شود 

 

 هاشاز تنگه 

 ماتنگ در غربتِ زیستن بی 

 آب لوحی از صحرای بی 

 

 ی ارغوان پیچیده به بازوهاله 

 آمده تار  

 از تارهای گلو  

 هاش انبا انقباض مرج 
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 پس بگریز دیوانه - 

 از دیو        

 

 های فراوان دارد ذوالجنا زخم 

 و مرگِ هزار افعی 

 در یالش  

 

 شود به حق و پس تا می 

  ● گذارد سم بر ابر می 
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 هانامهـرگـم
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 آنچه از باغ برچیدم  

  –همه هالک  

 کشد و شعله ماغ می   

 تاب منم  باز 

 

 از جوهرِ خطای مقدس  

 نقِ کامل دم تا نق 

 شیار خنجری رگ است و  

 ترکاند می    

 

 

 مهر دیگر  

 ی ابلیس بر دفتر دوگانه 

 نخست دعوتِ کفر است و  

 لعنتِ متواری     
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 لعنتی از برج 

 لعنت شناور  

 دودیگر صالبت شمشیر 

 آدم  یبر دو شانه 

 

 مسحی که گِل  

 بنددپیشانی میبرابر  

 و دستی از اقصی  

 دمد و که گِل را می 

 دمد گِل می 

 ستخدنگ زردی 

 بر خم ابروم    

 

 بگیر خم ابرویم و باال شو 

 ● بگیر گوشم و باال بر  
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 سِحر داغ  

 ی گوگرد از تنوره 

 باز  –چشم و  

 تا که سینه صفیر خون را  

 باتالقی کند 

 

 

 روز دیگر  

 قطع خواهم کرد نفسم را  

 که بر اندامم بتابد  

 این زرد    
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 خوار چندانکه مرد 

 خوارچندانکه مرده 

 خواران چندانکه حنجره 

 خواهند صدا میمرا بی 

 

 

 بنشین به سالم و  

 ی دل بارگیر از تنوره 

 و بچرخ مثل فرفره  

 تا نبینندت  

 ●ای به خاک خو کرده  
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 شدای که بخار میباکره  

 ی موجحلقهبا   

 آمدو بخاری که از چاه برمی  

 تا سپیدی را در تلفظ من  

 باژگونه گرداند  

 دوباره در چاه شد  

 

 

 از شیب رستم   

 از شکیب   

 به تمامی از آنچه پادرگریز  

 کاهل و خوابگرد  

 

 

 رویای من   

 تکاندشانه بر دوزخ می  
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 مژهداسِ بی  

 و چشم در تاولِ این عقرب   

 و هزار مقبره در پس پلکهایم   

 ی کرمهای شهید آشیانه  

 

 

 ست زیر این دندان چه دیوی  

 د دارکه برآنم می  

 طلسم بر گردنم بیاویزم  

 ای از طیف ماه بردارم و زخمه  

 

 

 گفتند بخوان  

 و زمزمه کردم  

 ● ی این اردکِ زشت بر پوست نترکیده  
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 نشستن   

 تنها  

 گگر  

 ی دشتیمیانه  

 دو جانب     

 ی تبدو لحظه    

 میان دو نام   

 کمانی رنگینفواره  

 

 آمده یک تلخ از برهوت  

 ی راهزن تر از دشنهسهمگین  

 ی تفاهم این فرقه بر لوحه  

 

 چارستون   

 را  انزوای تاریک قلب  

 و انگشت   

 نه که بازیابد که  

 بشکند    

 چه  

 محضِ مرگ انزوای تن است  
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 اینک –تنی   

 زمرد بر انگشت   

 درخشدش میو حفره بر پیشانی  

 ساید و تنی که بر خاک می  

 شودحتا نمیتر  –چشم   

 

 

 موریانه اینجاست  

 شناسدها را میکه استخوان  

 ستایتو که قبات سایه  

 سبز زنگاری     

 نذرِ امام بستهو به بازوت   

 سرد باش با من  

 یخ مثل  –سرد   

 

 

 اینک کبوتر  

 که از چاک پیشانی   

 کند پرواز می  

 ●نهی و تو تن می  
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 رود آویخته به هر سلول می 

 خطِ کف  

 در مسیلِ مذابِ یک تبر 

 های تازه رود آیینمی 

 از سنّم    

 ی زیبنده راهبه –هرزِ راه  

  –گیرد درد کوه می 

 شبق در منقار و    

 خون به پاشنه پاسخِ سنگ   

 

 هاست ی گردنهپریِ آواره 

 ی سفید و نفس این مرده 

 ته از ابروانمآویخ 

 کند لگام را به کف تنگ می 

 

 بین دو سفر  

 سیاه و سیاه  

 کشمابروانم را به محاق می 

 تا یک گلبول  

 امی نورافشان سینهدر تاریکی 
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 به تفسیر دل  

 شود ستاره      

 اما هنوز  

 ی مغز نخاع مچاله 

 گشاید و اندوه بال می 

 شودنقطه می        

 

 اینجا 

 بین دو اقیانوس 

  –سیاه و سیاه  

 کنیبرای دهانی که به خنده تجهیز می 

 ی تنگی است ماه زخمه 

 که عشق را میان دو عقرب  

 نشاند می 

 

 گندِنا ! 

 ای مژه برهمکوب 

  –ی سیاه اینت شجره 

 و در همجوشدودگین       

 وقتی بهانه نیافتی 

 ● که بخندی 
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 زندهالک در استخوان نقب می  

  –هالک   

 در پای  

 گفتند بنشین ای ملکوتی و   

 برآر آوای   

   

 

 صدای بازو   

 در نقب پیچید و   

 ● رهگذر به خاک افتاد  
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 به هر حاشیه خطی عمود شده 

 وار و سایه        

 ایستاده به مرکب

 کمانی رنگینشاهزاده

 

 اگر بازو به خشم بجنبانی 

 پرد هات میآفتاب از گونه

 شوی بر سطح آبو تو باز می

 ● ی کاغذییق وارونهمثل همین قا
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 با یک قلب 

 و دو پلک دور پرواز 

 ات کنار سایه

 نشینی و می

 اندوه 

 ● کندات میتکهتکه 
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 گفتم 

 که پراندم  هاسنگاز پاره

 سنگی دل من بودپاره

 سنگی دل او بودپاره

 سنگی بودسنگی پارهو پاره

 که پراندم بر یک دل 

 ● شقایق سرخ     
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 هفت مرد بومی 

 هفت بار کاله از سر برداشتند

  –تا 

 م خواستم بپرّکه می

  ● نتوانستم
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 سکوت

 حتا گاه

 کنمسکوت می

 ها را بشنومستاره

 تا  خراشد سکوت را می

 ● بشکند
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 «های نمناکتچهار رکعت برای مژه»           

 ال  –برای ژی             

 

    1 

 آنکه جاری    

 ای نبود دریاچه   

 ی تنها بودونی از گلوی یک ستارهخط خ   

 

 بندم تنت را به آهی طوالنی می   

 فصل فصل   

 مفصل ی بیشعله   

 شود بر عطر دراز می   

 شکندی دوم میلهجه و نور در   

 

 شوی بر رگ دراز می   

 گشایی از بدو لب می   
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 غلتانند کالبدی را در بوریا می   

 یا این صدای مرگ من است    

 

 شوی که بگرییو پا می   

 

  –ای    

 می آبیذوبِ پنجه   

 هاتی مژهی آبیبر شکوفه   

 آهو  –ای    

 به گردنم بیاویز و    

 آرامم کن      

 هاتی بوسهبه شکل همین زخم شکفته   

  نگذارَدَم و -که می   

 باز       

 ● دارمدوستش می   
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    2 

   

  –ها ظهر باطل در ثانیه   

 ات بر جراحت آینه          

  –و داغ این همه سرب    

 بر تاول ناباوریت          

    

 تر از آنماما من خسته   

 تش بر چادرت بندم -کا   

  –و داغدارتر    

 دهدکه اشکهایت شستشویم می   

 ی من بتاب ات را بر شانهپیله   

 و بخواب    
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 تا که تاریک شوم    

 در رویات      

 

 ی خونالود را کنده   

 رودخانه در شن کرد    

 وقتی در کودکیت   

 خواندیآواز می   

  

  

 گوردر  –اما  –باز    

 داغدارتر از من   

 کرمی اگر دیدی   

 ● پوستم را ببخش   
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    3 

 

 ی صرع مجاور چشمانتدهانه  

 و تن به شاخک لرزان این حشره   

 

 ی بسمل لبانت با دوسکته  

 ی تنت و پنج پاره  

  –عیادت ویرانم را   

 که صدایم کنی   

 تراز این کوبه  

 از این تاریکتر  

 

 هجوم صد چشمه از پل آهم  

 و صد مژده از ته پلکت  

 ذاب نشیند به عمی  
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 نشیند به عذاب می  

 این عذابترِ تنها   

 خیزد و صد رعشه برمی  

 از پل      

 

 گردددر مجالی که پنجه مشت می  

 و پلک خنجر فرود آرد   

 هاتام از هالهها گذشتهفرسنگ  

 

 هاتگذرم از هالهمی  

 سبزترین پیراهنمبا   

 گیرمو کاله از سر می  

 ● های نمناکتبرای مژه  

   

 

http://do-lb.blogspot.com/


34 
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

    4 

   

 نازنین   

 همه از یک جرعه برخاست   

 در تمام روحم و سنگ   

 ال  –رقص ژی   

 بر مدار الکل و دود   

 نازنین همه از یک جرعه   

 

 ماه دی  تیک و تاک   

 های خون چکه  

 های انار بر دانه  

 دست در گردنِ پیلی   

 ی من تر از نفسِ بارهسریع  

 چرخدآفتاب می  
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 دیر و پرت   

 های خوابگیرسیل و مژه  

 ی یک افعی و تنهایی  

 ی فصل زدهدر خاک یخ  

 نازنین   

 های سفید فصل پرنده  

 تی سیاه تو و نی  

 

 

 دل اگر بگذارم   

 پاک   

 درآویزم به نیرنگی از جنس حرام   

 از من به من   

 ● با کدام زبان خواهی گفت  
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 «Nicoی های زیر لب برای پلک پریدهزمزمه»                       

 

 

 

 

    

 

 

 ی تار نشسته به زخمه 

 که بگوید نشسته چنان 

  –فا  

 ● تا پهلوش بشکافد 
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  –سفر از گیسوش آمده  

 تنگ         

 صداش را  

 تواند بردارد نمی 

 بی که قلبش را بگذارد  

  ● ی نادانپرنده 
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 گذرد چگونه می 

 ی ترسا بر پرنده 

 ماهور  

 خورد قدش تا می 

 از گرده    

 طرحی انگار  

 ایستاده 

 ● به نماز  
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 سنگی آویخته به گردنش  

 دهد هوا را تاب می 

 در گلو      

 خورد بگریزد تاب می 

 از تارهای گیسو  

 جوالهک طالیی  

 های سبز با چشم 

  ● خورم بگریزم. . . و تاب می 
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 های های های 

 های های 

 های های های 

 های 

 های 

 های 

 های های های 

 های های 

 های های های های 

 بر زخمهای من 

 گل سرخستان 

 ● ای به تفرج آمدهبیگانه 
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 هایم  – وِرد      

 

 یاحمد سبزوار برای روان                          

 اش همیشه بر سرم باد تا سایه                        
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 بپر دوست از پوست  

 بیاور بر سر دود  

 ترکدافتد میغلتد میمیچرخد کیست می 

 ترکدچیست بر پیشانی می 

 

 

 

 بخوان یار از یار  

 بیاور بر سر خار 

 بیاویز از پات 

 تبر حنجره         
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  –بپر دوست  

 اما من غمگینم  

 شنگداز اینکه این تکه می  

 لنگداما می  

 از گرده از زانو  

 لنگداز بازو می از ناف  

 

 اگر صرعی یا مستی 

 مستیاگر پیر و سگ 

 اگر گم کردی گم کردی گم کردی 

 دانممی 

 بپر دوست از پوست 

 بیاور بر سر دود  

 ● تبیاویز از پات بر حنجره 
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 پیچ در پیچ 

 مچاله و هیچ 

 هفت نوبتِ پرداخته 

 

 ی مردهنهری از سلسله 

 آساهیبتی پلنگ 

 کندگاه بر سر می که شیر 

 گزارد از آن و نماز می 

 

 تن یک  –تنی  

 سیاه جامه و بینی کج 

 کج و مهر بر پیشانی 

 چکیده بر این سر  

 تاشِ مس    

 گیردنام که می 

 پردمی 
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 بندم دم از تنفس و می 

 گشایم بازو می   

 ای زرداکنون ستاره 

 تپددر پوستم می 

 سازد و پیراهنی می 

 الگوی تنم را  

 

 

 ی ترک ! تف بر ابروی باالزده 

 

 

 گسترد افیون طناب می 

 ● خیزدو صالح از میانه برمی 
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 ی به دل دوام هر کوبه 

 ی عاقل تنفس از ریه 

 و تار تارِ تبسمی در بلور  

 

 اگر از سطح سنگ برگذری 

 ست بر هفت گنبد و لیپ 

 ی مس این تابه        

 به یک تلنگر 

 بردار صدای عرش را و 

 برکت یاب  

 

 

 کندجریانی که سنگ می 
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 شکافدای که رگها را میپروانه 

 

 

 من اینجا 

 امایستاده 

 ی ماهبا بلوط سینه 

 ترین ریسمان بر حلقوممو باریک 

 تر از عشق ست سختایگره 

 

  

 ایگفتند چگونه 

 نشستم و برخاستم و از کتفم 

 ای زوزه کشید سیاره 

  ● که منم 
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 ز سنگراهِ این همه راهب ا 

 جزای عابد از چشم 

 و نیش این همه ماتم 

 کند به خمکه دچارم می 

 آنکه میراست در خندق  

 و زنده در منقار بلند شعر  

 آه  –آنکه میراست  

 به ناگهان دریافتم 

 رانمکه بر یال هوا می 

 شومو در کلمه ذوب می 

 و پا بر رکاب تو دارم 

 و این سنگ 

 آن صدای عظیم است  

 که از قلبم 

 در ابتدای کلمه از قلبم فوران کرده است  

 و من خود سنگم 

  ای 

 ها 

 هو 

 ● هوشنگ 
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 عذابتر 

 ی رستگاری و بال با هاله 

 ارغوان بر منقار  

 آمده  

 بدرود  -      

 به دلجوییم 

  ← 
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 پشتم را  

 تکانی از گردن سبزش  

 زند می تا 

 چندانکه در نگین چشم  

 الماس ترک بردارد  

 

 ی سوگوار شبسوگلی 

 ی من بپیچگردنت را بر هاله 

 تا بندبند رگهام  

 بر حریر پشتت 

 زد به جانب ماهرودی بسا 

 

 عریان  

 بر جراحت من  

 تکاند افسون از ناخنهاشمی 
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 ترکانمچشم در این لحظه می 

 جگان را ابینم خوو می 

 های عقیقبا دست 

 های کبودو چشم 

 سوداو سر بی 

 مها در مشت اقلیمیو به یکباره ساقه 

 کنند از پهنارشد می 

  

 هی . . .  

 ی تاریک مژه شهشهه 

 تر از این صخره مبال فراخ 

  

 بدرود  –آمده  

 به دلجوییم 

 از کاله تاج تاجش دانستم  

  ● این آخرین مرگ من است 

http://do-lb.blogspot.com/


52 
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

 نام از شانه سر شد  

 مگر  

 تفی که گاه بسراید  

 

  

 نشستی و انبوهِ طی 

 بر کمرگاهت   

 اینک آراسته بخواب 

 در بال پرتوان علف 

 

 

 گرهی از دو بال و  

 طور بر میانهسا 

 هاتو تشنگی در ریه 
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 کنی چگونه از یک دریچه نگاه می 

 شکافد و پوست تو از مرگ نمی 

 ی زرد از این الله 

 جار کن آفتاب را  

 که بر نیشت بچکد 

 

 

 دیوی اکنون 

 سوار آمده 

 کور      

  –کورترین  

 ی بیم ست تا کمانهایسایه 

 بست بر سالله بنشین و  

 ● گاوی بپران 
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 نحوست در قاب مینا  

 این هیات نهایی 

 این افروخته بر من 

 ای از آهنمگر لحظه 

 

 تچه شومی در شانه 

 ی آوارهای سیاهی 

 تی پررونق پیالهنیمه 

 این چندمین  -     

 و افیون تنابندگیت 

 ای که پشت به نظمی انباشته داری 

 شودچهره از شگفتی متالشی می 

 نز مرگ 

  

 خرابترین نفسِ مخلوق  

 ترین پیمان فصل در پرت 
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 این مرشد  

 رزق متزلزل ی بیاین صوفی 

 ی دلو نفیر از هزارا روزنه 

 

 چشم بر دود بگشای و  

 دود شو           

 

 دارم پاس می 

 ی خیمه رای جادویینیمه 

 دهشت پیرانه و تریاک 

 نیز  

 ی همیشه میدان محبوبه 

 ی آفل سراسیمه براین دو لحظه 

 

 بیاور دیوانی از دیوانه 

 چشم بر آستینش مالم تا 
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 از تنگنای برنجین  

 نگاه کن 

 که چشم خسته شده باشد  

 تو بر شوالی چه اندیشه 

 سوزنی بدرخشد  

  

 سوزنی بر چارمین چشم آسمان  

 خلد می           

 کنیو تو هنوز فهم نمی 

 

 دارم نگاه می 

 آبرو را بر نیش  

 دل پیش 

 مستی سیاهکولی 

 بر پلک شلنگ بردار و  

 ص برق    
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 هزار گردنِ آبی  

 بر فراز یک تن 

 نشیند و می 

 پروازت را . . .      

  –دمد بر خاطرم چه می 

 ای    

 هی    

 هی     

 چوپانِ تنابنده    

 هی          

 

 خون رقیق بارگیان 

 د رپرتابِ ز 

 ی یرقانبر تنوره 

  –و ناخن  

 ● مانداز خراشیدن باز می  
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 و این منظومک . . . .                
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 گویماستواری که من می از آن

 از آن باالی تاج تاجِ پیاپی 

 دوباره باید ترس را

 فراهم کرد       

 

 

 نشسته به سنگی

 کلّه سر  

 و آویخته به کوکب

 دو دیگر  

 ی موت بر گردنمتخته

 که در یاد بدارم

 های تهی را چشمخانه  
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 اگر از جبین 

 مرغِ پاگرفته پریدن دارد 

 در این دوبارگی و چند کیست

 حلول روحم را بر عصر 

 تلخ

 و هیچ چاره تا

 بیازاریش         

 به کارد

 یا 

 به ناخن    

 

 کندغبار می

 خاکِ ده هزار

 هاها و حیرت جمجمهبر ریه

← 
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 نشستم و ضعف را هموار کردم

 آرمیده به چرخش استخوان

 و در موازات روحم

 دو پای چوبی

 مرگ را در پتوهای معطر 

 به بسترم آوردند   

 زورقی از شن صعود کرد 

 خدنگی بر پیشانی آمد و 

 پیراهنم    

 بخار شد    

 ی مندر حلول لحظه

 اینک

 ای خونینکنده

 فروشده در شن 

 و نعش سی میلیون شبتاب

 امدر فضای خاکستری
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 کنموزشهایم را فراموش می

 و  زنمپلکهایم را برهم می

 دوزم های ارغوانی دیده میبر شعاع

 از لحظه جدا

 ایستمها میبر جاده    

 که دوشفنگهای زیتونی

 وقتی که من پلها را بشکنم

 روندبه تقلید دیوان خونخوار می

 

 

 پذیرد بشکوهیده پند نمی انسانِ

 میرد در صداش می

 های تباه و لهجه

 بر پوست آهو   

 خیزد از شرم برمی
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 یک طوبا بر منار 

 ط رو هزار مرد به ش

 

 

 که چنرهای بسته  روزی

 ی این باران باز شود از بزرگی

 من 

 با همین ابرهای معطر 

 کشد که هر لحظه نفسم را به مرگ می

 به پیشباز سپاهیان خواهم رفت 

 برایشان ترمه خواهم برد 

 و نقره خواهم ستد 

 

 

 رعشه نیست  آه 
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 این ترنم خون است 

 در عذاب معطر    

 و تپیدن مرغی 

 برد ها میکه جگر را به فالگیری ستاره

 چنین 

 توانی بپری و باز شو تو می

 ی کلمات بر فضای آبی

 آردتای به شگفت میوقتی که سیاره

 

 

 طراحی بلند از مرکب و دیو 

 ی چندی این مردهو دشواری

 

 

 هایی دارم به چشمحسرت 

 اش گرداندکه درویشی باژگونه
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 ی پر وهم کیست از تالله

 که آب در گیسوان نگرداند 

 آنگاه 

 ی خونم را های زندهکه ستاره    

  –نامم را        

 

 نامم را بدان خواهم سپرد 

 که هیچگاه مرا نخواست 

 

 

 

 کندفریب از عرض ریشه می

 نشیندفریب در ناخن می

 پراند و مرد را از ورطه می
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 اما

 مرد    

 خواهد از ورطه نپریدن می 

  –بل 

 طلبد که ورطه می      

 پس 

 امه به مرگ بیارایم ج

 ها را و بردارم پرده

 کنندهایی که جذبم میاز ستاره

 کنندهایی که دفعم میاز ستاره

 

 

 بگذارم بگذارم

 بگذارم بگذارم بگذارم

 بگذارم بگذارم
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 بگذارم

  بگذارم بگذارم بگذارم

 بگذارم بگذارم بگذارم بگذارم

  – تا مردگان برخیزند

  –تازد از آن آستانه که شک می

 و بر شام من میهمان شوند

 

 

 طرحی بلند 

 از مرکب و دیو 

 ی دار در مقابل این چوبه

 

 

 ای تنِ تن

  ● گر بجهم بگذارا
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 ● شود ی درشت مشخص میپایان هر شعر با یک نقطه  
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