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 مقدمه
 

 اااالله وفاایی، از دیراااز دار غور، آقای امانی نامیکی دگر از  سرودسرایان موفق خطه
 کند.آزمایی میها طبعگر اخشیهای غزل، دوایتی و د ی سرایش شعر اه قالبدغدغه

خاسته و چشا  در سارزمیپ شرشاور و شیادای نهان ار که از  استییانگیزهشعر وی 
های زنادگی او را در الاف فشارده ولای  ناد نااااامانیاست. هرچادایات معاصر دوخته

 است.هرگز شا از تالش نگرفته و چش  از روی اندیشه و خرد نباته
زیر چتر انجمپ ادای   ،او در  یک و دو سال شایپ اا گروه شعرا و نویاندگان  غور

 ساااهه،اا ایجاد تحار  ای .ند و اطی اودهای نخات، ک  . در قدمهه استزاان شده 
دار در وجودش طوفانی شد. ایپ رنگینی از مزایای نهد و نظار، رهنمودهاای  حس شای

 ی ارای شرگشودن شیدا کرد.های شراار ادای  اوج  گرفت و زمینهاایط و نشات
های شاعرش خیلای ازیپ رگاهصطالحات عامیانه در آغاهرچند نگاهی عاشهانه و ا

های آن را مفاهی  ارزشی و نهاد و نگااه مایهاما اا تمریپ و تجارب، درون ،روشپ است
 گرفت. اجتماعی ایشتر در ار



 

 ب

سراید. در ایت و مصراعی، اگار هجاایی داند ولی اشعار اا وزن میوزن  شعر را نمی او
د. اماا های وزنای را در ر  اکشاایفزاید و یا ک  شود، اه آن حد نیات که شکااتگی

 اشت.دن نیز کوتاه نگهآ توان دست منتهد را ازنمی
، تاا هناوز نویاندگانانجمپ ادای غور، ارای گردآوری و نشر آثار ااا از شاعران و 

رشاد و نماودار یاک منزلات ارتار از  ای درخاور توجاه داشاته و در تکااشویهفعالیت
 یاپا تاا از اندیشادزاد، مایمندان ایپ جلرافیای کهپههای ذهنی و فکری اندیشآفریده

 ی اایاته انجام داده ااشد.ناانی خویش را اه گونهطریق رسالت ادای و ماوولیت ا

 الحق فایقاستاد فضف
 رییس انجمپ ادای غور

 7031آاان/عهرب  03



                                                          الله وفاییامان                                                         7                      مهمان کوچه                                             
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~✦✦✦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
 
 

1 
 گشته مرا هر شام ششت شنجره عادتی

 انتظار دیدنت اا جام ششت شنجره
 گر هالل شب ندیدی تو ایا انگر رقیب

 آید اه ایپ اندام  ششت شنجرهکه میآن
شدعشق رویت می ترس و ا نخواب وحشت  ک 

 چاره را در اام ششت شنجرهعاشق ای
یک گردد، غرق سودای تو  امشام تا تار

 درگرفت  اا خیال خام ششت شنجره
 یی انما خدا!شب معجزهدر سکوت نی 

 تا ایاید، یا گذارد گام ششت شنجره
 ایه صبری اود از قلب  اه یلما اردههرچ

 شنجره تا که از دستت شدم ادنام ششت
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2 
 ؟شد چه امشب الف و اوس یوعده
 ؟شد چه امشب غزل و شعر شاعر  

 محال گشته دیدنش اواخر ایپ
 ؟شد چه امشب َاَدل را خود او کرده

 دل  شهر یتازه هوای از
 ؟شد چه امشب حمف ارج یسبزه

 خود عشق در کنیمی قانون نهض
 ؟شد چه امشب اول حرف ناجوان

 داشتی ینگاه یک گاهیگاه
 ؟شد چه امشب  لَو َتف   نگاه آن
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3 
 داشتی؟ اریک چه آخر محف ایپ در آمدی

 ؟داشتی ریاذگ تو ما یکوچه در اهر چه
 ساالم گاافت  و تادمایا تو ویلشه آمدم

 داشتی ماری زهر علیکی، یک جایاه تو
 دن دی ار ای و ردیک طغل ره که گفتمت

 ؟داشتی قاارارییا فتاده ادتی دیآم
 دهی دشنام  که یا اگویی چیزی خواستی

 داشتی؟ انتظاری چه مپ ز جان  گو راست
 ارفت جان  از هوش و ایشژمرده دیدمت

 داشتی ساریشا  تو مپ سرو   زمانییک
 رونویس را خود شعر ایپ امکرده نگاهت از

 داشتی ااتکاری عزیزم کردی عاشه 
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4 
 کوچه مهمان شودمی نگاهت

 کوچه زندان اشکند سکوتت
 دارد اایار خطر تنها نرو

 کوچه گرگان کندمی شکارت
 هراسدمی اهالی ایپ تمام
 کوچه جان در شده نازل اال
 ایفتد نامردی دزد دست اه

 شیطان کوچه ناجوان گ  شود
 گیرم تازه هوای مپ آیی و
 کوچه ااران و سبزه و ااغ ز
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5 
 اانو؟ دهیمی عبورم تنهایی گرداب ایپ از
 اانو؟ دهیمی نورم تو مان می تار شام اه
 آغوشت زنجیر مپ اه اادا ترتنگ هیال

 اانو؟ دهیمی حضورم قلبت یخانه درون
 امشب ندار و دار همه گردیده تلخ کام  اه
 اانو؟ دهیمی گورم و مپ ار کنیمی لطفی تو
 اد و خوب فرق ندارم گشته گ ، احااس مپ ز

 اانو؟ دهیمی ورمغر  اتهاتی ز! قدری اگو
 مشکف از شر شعر ایپ اه گیرم تورا نام اگر
 اانو؟ دهیمی غورم اه جایی دگر قا  تورا
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6 
 شویمی مجا  هاشب مپ ذهپ و خیال در
 شویمی جهن  گه زندگانی اهشت گه
 زاان ورد   تو نام شهره، شهر در تو ناز

 شویمی دمه  درد و آه و خون اا را شعر
 گرفت ااروتت دود   را مپ احااس یجاده

 شویمی ا  و راکت و انتحار قتل  اهر
 ایرفته وقتی رفت، ااران و رفتند اادها

 شویمی ن شب ریشه از را خشک اهار تو
 روخوب نای  ای و گوارخوش هوای ای
 شویمی آدم حّوای شوی مپ اا نفسه 

 رسدمی دماغ  اندر تو افزایجان عطر
 شویمی« مری » که حتا تو شیش ااشد چه گف

 تو دیدار یآیینه کندمی قدنمای 
 شوی؟می ک  عاشهت، ار دهی گر اوسی نی 
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7 
 خالی تو جای وفا آغوش در
 خالی تو جای هاکوچه و شهر اه

 حرام است تو ای گرَمَو  در چکر
 خالی تو جای خدا دشت در که

 شد گ  شعر ردیف و وزن مپ ز
 خالی تو جای جدا گشتی که تو
 هریرود یک دارد گریه ب قل و
 خالی تو جای صفا و سیف هر اه
 نبودی شیش  نو سال جشپ اه

 خالی تو جای دخترا میان
 «اایپ اند» هایسبزه میان

 خالی تو جای ما جان   نبودی
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8 
 خاله دختر ارت اه ااش  که کاشای
 خاله دختر خبرت اگیرم اار هر

 ادتر شده اد از مپ حال ابیپ ااریک
 خاله دختر درت اه در شدم نهدیوا

 کشیدم ااتاپ یکوچه ایپ در فریاد
 خاله دختر سرت ششت بیپا  ااریک
 سرااز تو شیش شوم اااات نوکر مپ

 خاله دختر نظرت در شوم قند تا
 تو تپ ااغ از مپ سه  نشد سیب یک

 خاله دختر جگرت اگیرم گاز تا
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9 
 نگشتی ار دردماه افزودی تو

 نگشی ار گردمیم ار گفتی که
 خانه ششت زماتان سرد شب

 نگشتی ار کردم گریه ارایت
 شارت سال خاطرات یاد اه

 نگشتی ار نبردم در همیشه
 تنها ،تنگ هایکوچه در شب اه

 نگشتی ار سردم و حالشریشان
 دارد گریه ااران مثف یادت اه

 نگشتی ار هردم نالهنوا و 
 دیارم از هادست دور ارفتی

 نگشتی ار گردممی ار گفتی و
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11 
 شومنمی عاشق که تواه است اس دیگر
 شومنمی دق کایهیچ ارای اصالا 

 تو ارای:»گفتی که است یادم روز آن
 «شومنمی سااق یسپرده سر معشوق

 زنیمی چاپ ار منطهه زشت و خوب اا
ف ز شر سیالب  شومنمی قایق تویی، گ 

 امکالفه مپ تو دیدن ارای حاال
 شومنمی شق تو اودن فکر اه دیگر
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11 
 قوم دختر   خیالیناز  عجب

 قوم دختر   نهالی چونه  رسا
 «جمالی و حاپ تو اه داده خدا»

 قوم دختر   الیزالی عطای
 قریه اه خوای ایپ اه مپ ندیدم

 قوم دختر   مثالی ای نلزی اه
 مرغو اه یا غلمیپ اه ااشد کجا

 قوم دختر   عیالی تو مثف اه
اتهتَ  خانه در    تو تنیمی  ن 

 ؟قوم دختر   جوالی، یا است گلی 
 گردد تازه جان  که کپ تبا 

 قوم دختر   کمالی اهف که تو
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12 
 !این میکه  ؟این نمیپ روی جانان را دگاار م
 !این میکه  ؟این نمیماه دوران را عزیز و 

 گفت یمب ارایش ااز ز اعد صحبت آن ش
 !این میه ک ؟این نمیجران را ز دستت جور ه

 کباب و شامی و شوراا ارایت نوش جان ااشد
 !این میکه  ؟این نمیخوان را  پروزی همی اگر

 ر روزکن  همن  طفف یتی  و کار شاقه می
 !این میکه  ؟این نمیان را ی نو لهمهرَش اه چ

 دانیتو می ورزمیمق ارایت آشکارا عش
 !این میکه  ؟این نمیهان را اه تو احااس شن

 ااشدات ندهتمام شعرهای مپ ارای خ
 !این میکه  ؟این نمیافلان را  و ورت دردج ز

 وت یگانه ارگ سبزاه ااغاتان قلب مپ ی
 !این میکه  ؟این نمیو که نیاتی زماتان را ت
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13 
 کندمی کنارهچند روزی شد 

 کندمی گذاره یشهاغ  دل اه
 است آهنگر ینهخا دل ینهخا
 کندمی ارهچ ودد و لذغا اا

 تا نو  شا سر فرق شهی ازعا
 کندمی رهشا رهشا ما را جا 

 عشق فلان دارم ز مپ چنان درد و
 کندمی رهفوا قلب  از تشآ

 میعال   جان ها افتد اگر عشق
 کندمی هاستخار  شب در دل

 آخر اه ما امهدید مپ که ییار
 کندکارهای چندااره می

 رو ها رو نشاته که نینیناز 
 کندمی اشاره دارشاه دی دل
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14 
 ر عشه اات مریاض شباما مپ ای طبیب

 رلشکر عشه س ودماه میدان و فاداران خ
 ااشد؟گناه مپ چه میمپ  از گیری خبرنمی

 ر عشه الغ ضعیف و ی در تمنایترکه عم
 دامانت   ااهششیمان شو ایا دست دلعزیز 

 ه گوهر عش تو، تو ااشی  رفیه، وعهیه  ت
  گریاناه ها، مراد مپ یامرادکوه ن اه
 ر عشه و دفات کتاب دل زعزی رنگا یاا

 شر ملزم ماادا ایا نلزم،اگر  زشت  راگ
 ون خاکاتر عشه کن اه یادت در گرفت ایپ دل،

 خواه  دگر هرگزنمی انگت را چلی  و چرس و
 ه کوثر عش ز آب پک ینصیب! خداوندا
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15 
 نداره ماثف تو زیبا الندر

 شیاخا ندارهی دره وزرد  ر  َج 
 یپغلم اسی وک و اایپ وقطس 

 دارهن شمال و مشرق دریا
 ی غارخواجه کندیوال و و کمنج

 دارهن ورواش نلنج و نهشی و
 قیاغک و کتارس  جر سر  و

 ارهند شویج و شرشر و شیدا
 دولاینه ان واوغ جر دهک و

 نداره اهمتچران لاه مثلت چ
 سرمات شو  و راا ودل و عزیز

 دارهن رالف وی سرج اق وفی
 اب قشالقاه مثف دختر ارا

 تمام مردم دنیا نداره
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16 
 اه خوی کیات  کشته که مپ دان  جااز ک

 ات کی زاویانو  البو گ عطر نعنا
 گلو در یمار مثف فتاده زلف شر شیچش

 موی کیات  زنجیر و زوالنه دست و شا
 کندمی  خر حریهدر آ قن  عشیمطم

 کیات  هوی و در هایفشان، آتش اا دل
 دوستان انمی اما کنی نام ندارم پم

 ت کیا رویاز آب تراماح پم شوممی
 یاسمیپ ینای عشقانا گشته هردو چشم 

 ات کی روی ها رو جا ودان  در ک چهاز 
  رَ َد ود آرزوی  ال ای خ تنگ وآن من  دل

 کیات  کوی رو اه ،جنون  یصحرا سر اه
 اممانده زار و تنها نامرادی دشت ها تا

 کیات  یجو و جاتکه مپ در  کجا دان  ،کی
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17 
 امدهدیرا خواب و شب دو چش  مات تدی

 امدهدی تابخاته و ایو راب خ را ودخ
 مپ خراب دم کارش غرق رعشقحدر ا

 امدهدی سیالب رخاشچ انتپ را می
 پکه م امهفرو رفت ،خاطراتعمق  در

 امدیده قصاب چاقوی سر را اه زیر
 رگوهو زیبای عش از آمد جوان ن

 امدهدی اباو مهت روی ماه ز پروش
 پجان م تسوخ انارق نگاه او چن
 امدیدهزریاب  و صیفور و خود را ملنگ
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18 
 ؟را شدیشریشان چای دل اسیر و زار و 

 ؟تاجیک و او غان چرا شدی راز تر  وه 
 قان عشحناکام اگر شدی تو درایپ امت

 دیچرا ش جانای ر والغ و ریباما غ
 کندمیدرد جان و تنت یاار  از جاور

 چرا شدی دوران یخاتهشدی و  عاشق
 ندتنبی هرگزه ک داد وابج دیدی

 ؟از اه شرسان چرا شدیو ا یادت نکرد
 یتیاشک الو م قاضی رایکرده ا

 ؟زندان چرا شدیساکپ  اود و هجرمت چ
 بارتعا او نیات یرهنخ از وو ن امن ار
 ؟شدی چرا جایزاست حیران چهعشق هر  در



                                                          الله وفاییامان                                                         73                      مهمان کوچه                                             
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~✦✦✦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
 
 

19 
 پم و عنبر   نازاوی و گالب

 پحال ااتر م ز شرسیینم
 تو یاردهک  گمان  قصد جان
 پم سرششت ت اجف سنگر گرف

 ردماه غوغای غمت از یاد ا
 پم دیگر شام و صبح وقضا شد 

 تو ایخالفی کردهوعدهاس  ز
 مپ ااور   ایدنی ایتهگپه ا
 زماانی اودم یک شرواز لندا

 پم ر  ش اال وای هفرو شاشید
 خاته و زار ضعیف و شیر و شوی

 پداوری م شیش دعا از مپ اه
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21 
 شبام تیلداس ه  نفس ای اای

 شبام تار شاس ههلهل سرور و
 زمعزی شیش  اای ینهمامه ا

 شبامجاست ایپ اتو دانه که آب
 دارم وشور ت دله ا و امجف ااه ک
 شبام استغوغ پابی رایا دلب

 ؟میایی کی ارمنتظا راهت ها
 شبامت شیداس دل رغارایت م

 ت گرف را دست ، ظ ن ر ونث ز
 شبام و معناست عمصر ای غزل
 تارای را ظحاف الف  گرفت
 شبام رسواست پشعر م ینباش
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21 
 دهمان داردل جانب حواس 

 دهو ایمار مان رسودهف  تن
 ریشی اه ات یجوان امز ای
 دهمان آوار پدام در  دل
 دندانن قدرم ه شهر خراوزها

 «ازار ماندها در نهلباس که»
 تهدر رف  لسا حاصف تمام

 دهمان زارندمگ اه فهط آفت
 اوسی که ماندی قرض شیش  همان

 یار مانده ای تو ابیپ که قرض
 را ایک یاپدَ  طااقت نادارم

 دهمان اایار هااه مپ آن طعنه
 داری عزیزمچه طلب  هر اگو
 ؟مانده چار یا یی، دویی،سهیکی
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22 
 نهانی دارم ریگ  افاونغ

 نهانی دل اارم ونخ دهز دی
 آهول ف خاراه مث ه مژگانتک

 نهانی مارمای بخلد در قل
 نیات اوناز اتاق  دانگف اه

 نهانی کارممی و تصویر تو
 وااکا تلونمکای و ش اسلب
 نهانی آزارم در اند دهش

 مپ؟ ار هات اجازه ر گیرماگ
 ه دل دارم نهانیا همو اوسی

 گشت مادودها و راه ردک تحصپ
ی تح که مپ  نهانی زارماا ر
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23 
 !حول والال  ناز تو اه مپشب ام کنیمی
 !حول والال  شرواز کندمی قتز شو  دل
 نکاهت شاره شد یک های قلب مپ دردهشر 

 !حول والال  زآوا هددمی شارهشاره
 مپه ا یقااف درک یارم قدر مخصوصیآن

 !ل والالحو  سرااز شنج شیشت چار و دور
 شومشاعر  شوم نبود عاشق ایپ گمان  در

  الحول وال آغاز خوب اشعار هی کن 
 خون مپ دستان خود ی ازارنگ ناخپ کرده

 !حول والال عشق تو اا راز  رنگ است رنگ
 و یا:دو چش  مات نلزت را شوم قراان  هر
 !وال الحول گاز گیرم که را نتلبا آن
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24 
یشا لفز  کن  او  خدا توکف اا نتشر

 توکف اا خدا حاانتا یونمد شوممی
 تشنه منتظر خواب وای آمدم چهکو شیش 
 توکف اا خدا چشمانت خوابو ای تشنه

 رود ایرون نفس از جان مپ کاری اکپمی
 توکف اا خدا کپ جانت کپ تازه یک الف

 ایگشته یس ملک سرحدیر  و ارااب وایک 
 توکف اا خدا اه فرمانت چرخدشهر می

 صفا لطف و قاای از، زخنده شر ااشد سفره
 توکف اه خدا مهمانت اه را در ااز کپ
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25 
 کجکتا و ااال کج زلفان دنبال مپ چش 

ا یشانشر  جا هر روممی  کجکاال کجتا و 
 راو ت کردم حک شام سیاه   یهادر ورق

یان ،دست لرزان  کجکتا و ااال کج چش  گر
 جنگ و غضب سخت در اخت  هایشگوفه اا
 کجکتا و ااال کج هراسان ااش  کیها تا

 ؟سودچه  از موزه شای کشیدن دیدهنا آب
 کجکتا و ااال کج دوم ناالن و حیرانمی

   ر دوستانیتلی کرد درجه هشتاد و صد یک
 کجکااال کج تا و رود سرمات و خندانمی

نه دل خرماه  و  خواهد خدا  ه  مادیوا
 کجکو ااال کج تا خرامان مپ اا خدا ه 
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26 
 کن نمیلودگی در سر  کاله کپ اس

 کن نمی مفت تو الغر عشق خود را اه
  کنیمیچه در کمرت هر  گفت  که زور

 کن نمی سر خ  اه شیش زور تو ازسر، 
 منطهه نو قومندا یسیگیرم شوی ر 

 کن نمی مکرر ،ااشه خالص دستت
 کنیمی و نیرنگ حیله هزار گر صد

نتظار اه ریی  تَ     کن ینم شنچر تو ا
یب !نا مرد یلا !کارفر  که مپ ز مپ در
 کن نمی دیگر زده سر شتباهیک ا

  ولی دیگر اه هوایت شدم خر اار هر
 کن نمیخر  تو دیدن ارای را خود
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27 
 آب و هوایش شده مکروه چندیات اه مپ

 صدایش شده مکروه صوت و ه  ناز و نی و
 ستاخدای از نور شر هقشنگی ک چشمان

 شده مکروه ادایش و یک ناز خنده و یک
    نیات اه نوروز خبری الس از شادی هر

 شده مکروه یشحنا رنگ دل  دست ار
 مدانی اباار دختر آن د وعید آم

 مکروه شده لطف و صفایش مپانگار اه 
 نکن  حس یکالم شاهبل یچهدر غن

 ؟یش شده مکروهچیات که آن زهر و اال از
لها شده هشنگا رتی دل  در اطپ  ا

 شده مکروه یشدرد جفا ایپ هاتی در
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28 
 ششت شیشه نمایان آمدخوب  چه

 شیشه ششت افلان تدخ شهایق
 ااران اعد و و اارق آمد رعد که

 شیشه ششت خیزانشرستو خیز 
 ز خانه آهاتهآهاته ایپ ها

 ششت شیشه فراوان هاقشنگی
 مجنون اید و اوی  رنگ گرفته

یبان شده  ششت شیشه سر در گر
یبا الکشمآید همی  نرم و ز

یزان ششت شیشهاار است اشک و  ر
 پیک نظر ک اقاتات ز کلکیپ

 ششت شیشه مهمان میشه تنگاه
 امروز وزنه ای غزل و همه ایت

 یشهشششت  یزانم اتنی ردیف 
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29 
ی ای  !نیامدی راناها قشنگ یقمر

 !اارش ااران نیامدی اا رعد و ارق و
 کجا مپ ایااان دشت و هایتو سبزه

 !نیامدی ایااان دشت و شتی و اهگ  گ
 زن می تو موج تا از ارای دیدن

 !نیامدی ی شایانعادت گرفته نهطه
 اه آغوش اارها ،از ناف کهکشان

 !خراسان نیامدی ه در دیارظیک لح
 رفتی از یپ شهر صفا رفتتو از وقتی که 

 !درد مپ و صاحب درمان نیامدی ه 
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31 
یشان  غرکمی ال  ضعیف و و سردرد و شر

 شنچر شده اخت  حامف تا دمتر 
 تو محک  حنادار دو دستان ای کاش

 ترقوی تنک و در کمرم اار شودیک
یپشر اار   رفاقت از لطف و یشاخه تر

 از همه اهتر ، شیر و عاف ، تو شهد غزل
   کشیدم هاتلب هجرت شده تا چند

 ی یک سرتو اال گشته ار جان عزیزت
 ایپک از دیدن راهت شده  که یچشمان

 تو رح  نکردی اه مپ ای کور شوی کر
 هاستزده قلب غزل ی دودایپ دهکده
  بر!دل ای،ی متروکهویرانه تو گنج اه
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31 
 هیچمنت هی اما ااتو افاانه ،در شهر

  هیچمنت ه ی اما اااه هر خانه !ای عشق
 ی جبر و حااایتو دختر دانشکده

 هیچ منته ی اما ااجانانهتو حها که 
 ناز کنی یار که انگار چشمک زنی و

ی  هیچمنت ه ی اما ااات که دیوانهدیر
یختهاز موی ا  ه  خورده ات شهر اه ه  ر

    هیچمنت ه ی اما ایار ازن شانهایک
 را قدر نمودمو هاست که مپ قدر تشب

 منت هیچه ی اما ااای ماه تو ایگانه
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32 
 شت کو گها نشد شیدا اه ملک ما ولی مپ کو

 مو گشت  ها مو ده ندیدم مثف آن اانو اه ایپ
 عشهی نشد ایرون یام از خانهگشتهسر  گ 

 گشت  رواا آب سر اه دنبال تپ ای سر
 کمی از عشق او گوی  این  میخود گفت  د ها

 رو گشت  ها زمانی رو گرددمی اند زاان 
 هوای ناز  اندامی، اما امکرده گ  هوا

 یک آرزو گشت  ه خودک نشد آدم دل  حتا
 سر و روی فالنی را اره  زندشمالی می

 وقی اه دور موی او گشت ذاا  و مپ اا شوق و
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33 
 سر خطاا  کپایا ه  !خان  ییارای لحظه
 ر مردم االی سر خطاا  کپگاه درد تو ا

یض ااترم ساقی  رفته دود جان  راگ !مر
 خطاا  کپ در ار دوای درد دل داری در  

 تاکید کندمیپ گسر  قول او تو مرد وابیپ 
 تر خطاا  کپمحک  ی محک  ووفای  حلهه

 اهت راگخوب آموخت  ظال  معمای ن چه
 پککر خطاا   و گرنگر وفا کردم گر دیگا
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34 
 امشتهگ گی از کنار زندگ مسبز  گار 

 امشتهگژدم گیک نیش  یداغ داغ ضراه
 شهر شما یوشهگدردم  دیپوی شر آه و

یر شا از دید مردم ت  امشتهگا فتادم ز
یرود خروشان اوده  زمانیک ام درمپ هر

 امشتهگاند غ  اعمار کردی ای تالط  
 کای شوم از عطر انداماو میتا که خوش

 امگشتهگ  اه در مدار چش  ایگنا خودآ 
 دستاهی از امتحان دوستی دارم یهگار 
 امشتهگندم گ گحف نکرده رن یسوال تا
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35 
 ارداری از کام یک اوسهایا 

 غبار عشق خود از اام اردار
 :ز وزن اماایا  آغوش  اه

 الهام ار دار مفا مفاعیلپ
 مپ ار «تکاستو  »لعف تو  اقذم
 مپ تو ه  یک جام اردار« چای» ز

 ؟شهمی چهسلوک  را ازن اره  
 اردار از سر اندامات حجا

 جان  و یا در گقدم زن در ر 
 ردارام اگ مپ دل خیااان

 صبح سر ازدو دست خود اینداز 
 شام اردار گردن مپدور  ز
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36 
 «نکردی یادم فاو ای ارفتی»

یادم اشک و اا نظر  نکردی فر
 ملنگ  چوتو ه ه کو  اه خا 

 ؟نکردی شادم چرا لیتان مپ
یه کردم فتاده شیش شایت  گر

 نکردیایدادم  داد و گوش ار و
 لیال تو عشقی زوالنه من 
ا ولی  دینکر  آزادم نداز 
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37 
هخیااان در خیااان گوشه  ی د 

هوشهفرارم کرد جانان گ  ی د 
 کمین ارای دیدن او در 

هراسان گوشهه سر چشمه  ی د 
 شود در یک نگاهشگلاتان می

ههمیپ قعر زماتان گوشه  ی د 
 ؟چرا  نا کرده کاری در عذاا 

هدستت دختر خان  گوشه ز  ی د 
 دوران  هایدست  خود فریبی ز

هگریزم ای مالمان گوشه  ی د 
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38 
 ؟نیات اا  !یار ترم چش  مپ که هاستشب
 ؟نیات اا  یار!  درم ها در ،شدم آواره

 یهسیا زلف کمرم دور اه شیچیده
 ؟نیات اا  !یار کمرم مو از شده ناز 

 مپ من ، زار خود تنهایی یکوچه در
 ؟نیات اا  !یار درم ششت مریض افتاده
 محبت  سرمای اه که ییتیم مانند

 ؟نیات اا  !یار سرم اه نوازش دستای
 جنگف یگوشه یپا در که ضعیف  اید مپ
 ؟نیات اا  !یار تبرم شکار ترس در
 سالون یگوشه ایپ در تنهای عاشق مپ

 ؟نیات اا  !یار ارم و دور همه اتخالی
 شاخه اه رشاخهپَ ا زیبای البف تو

 ؟تنیا اا  !یار شرم و اال ای طوطی مپ
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39 
 ابیپ دنیا اای نامرد دارد

 دل  از دست اانو  درد دارد
 سر عاشق نگیرد جمپ اما

 هوایش چلچران را گرد دارد
 اه هر شادی که آید ااز این 

 تمام مجلا  را سرد دارد
 خدایا حال ایپ دل خوب میشه؟

 اه غ  افتاده رنگ زرد دارد
 شرسد کای از مپ که آیانمی

 ؟د داردهمیپ شهر خرااه مر 
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41 
 را مویت رنگ این  که خواه نمی دیگر نیا

 را رویت و سر  لبان هرگز دگر  اوس نمی
 زانوی  روی را سرت کپ اس ایا نگذار تو و

 را جویتو جات حتا و یادی کن  خواه نمی
 ارق_ یشایه کنار فردا تا که هایشب چه

  را کویت مرغ سرود این  تا انشاته شما
 اخشیدم عمر تمام تو یارا از حتا و

 را «تویت» روز این  که اادم، ار ناخواسته خدا
 کشسر  تو ظل  جای اه مپ گذارممی طهنه سه
 را آرزویت دارد که انگر ترم چشمان اه
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41 
 و شور و غوغایت امیرم اه ناز

 اه قهر و جنگ و دعوایت امیرم
 کنی خطارای قتف ما لب می

 اه ااروی چلیپایت امیرم
 آغوشت اگیرم هرچه اادا در 

 اگر در دست اااایت امیرم
 تو مکتوب مرا منظور گردان

 که مپ در رنگ امضایت امیرم
 و روزی آخر رفتپ گذارم

 سرم را روی شاهایت امیرم
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42 
 ایا اا مپ اااز ای انهالای
 اده نازم اناز ای انهالای

 ارای آدم عالف عاشق
 نواز ای انهالایی عاشقیتو

 های دل دوایی کوچهاه درد 
 صدای  شو و ساز ای انهالای
 دو چشمان کماندوی تو دارد

 الایهاه قتف مپ جواز ای ان
 رقیبان را اه نان و ماست نگذار

 ازن آتش و گاز ای انهالای
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43 
 ز مپ ااور هدر رفته تو که رفتی عزیزدل 

 های  ز فرق سر هدر رفتههوای عاشهی
 ریزداشک میجود مپ ابینید و ز شریان 

 ریان زده در دل، دل از دلبر هدر رفته جغمی 
 راه رقیب مپ خبر دارمسفر داری  اه ه 

 ات گفته که آن دختر هدر رفتهسایهاه مپ ه 
 آاک مثف ارق گرم !امید غوریان ارگرد

 روشنی انگر ز گوش کر هدر رفتهصدای 
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44 
 میشه؟ چه  خانه دم آیی  اگر

 میشه؟ چه جانانه و مره  شوی
 زانو روی گذاری گر را سرم

 میشه؟ چه  شانه کنی  آرامی اه
  ه  اا  هردو  اشینی   شیتو دل

                     میشه؟  چه  افاانه و قصه کنی
 آغوش در را غریبک گیری اگر

 میشه؟ چه شیمانه سه یک،دو، دهی
 نگاهی یک اخشی و لطفی کنی

 میشه؟ چه دیوانه مرد ارای
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45 
 کوتاه قصه شیماقاره شمشَچ  دو
 کوتاه قصها هکهکشان زلفش دو

 اایار خال و شرنگیپ لباس
ه  کوتاه قصه انداخته غوغا اه د 

 چرمی هایاوت تکتک صدای
 کوتاه قصه ما ار چیزی نمانده

 ارد ناجوان را جوان صدتا دل
 کوتاه قصه رسوا کرده شهرم اه
 «تولای» و «افاون» و «زینت» و« نهان»

 کوتاه قصه« شرینا»ه کرد خجف
 روشری آن نگاه یک لطف ز

 کوتاه قصه هاغ  شرمنده شود
 رنگ   اه مپ ار اشااری نگاه  

 کوتاه قصه جوزا ارج هوای
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46 
 ممپ از قشالق سرور داغ دار 

 ز دست یک جناور داغ دارم
 اه ایپ اخت ضعیف  نیات خوای

 ز دست اخت کافر داغ دارم
 اجتماعی سکالب و در مکت

 ته شوخی در ار داغ دارمنشا
 اه ایپ ده  شر از زاغ و کالغی

 مپ از سیر کبوتر داغ دارم
 و منظورم نبود ایپ سیر اما

 یور داغ دارمکه از دست در 
 ش  استاد!کنار جاده شاییپ می

 از ایپ چوکی و موتر داغ دارم
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47 
 ی سرمشق و الهام دوایتییتو 

 رفیق صبح و هر شام دوایتی
 د از مصرع لبکنغزل گف می

 شروع هرچه انجام دو ایتی
 

48 
 فشارد ها میدل  را الض غ 

 فشاردجا میسرم را درد ای
 ی مپغرور دختر هماایه

 فشاردمرا تنهای تنها می
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49 
 گهی سرد و هراسان میشه آدم

 اه فکر دختر خان میشه آدم
 اه روز عید اگر اینی جمالش

 خواسته قراان میشه آدمولی نا
 

51 
 ایا در ایپ کوچه انتظارم 

 اه خیرات سرت دار و ندارم
 ی از گلاتان ااغ اااریتو 

 تورا ااجان اااا،دوست دارم
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51 
 نگاهت مصرع اشعار شاعر 

 ی تکرار شاعرو ایت و تکه
 ایا فکرغلط را دور گردان

 مروری کپ همه افکار شاعر
 

52 
 خود را ااز کردی  که چش  ناز

 ز کردیای مپ انداز سر تا ش
 های نلرتگرفت  اوسی از لب

 زاان اگشودی و آغاز کردی
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53 
 هوا سرده دل  اشتو گرفته

یر ج  خو گرفته یو از خواب ز
نیامد  اهار آمد ولی یارم  

 گمان  اخت مپ را خو گرفته
 

54 
 عزیز مپ  جهان محو تو گشته    

 تو گشتهزمیپ و آسمان محو   
    مانده      دهپ  مردم شهر ااز 

رد و کالن محو تو گشته   همه خ 
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55 
 زند ا نگاه تو اه قلب  می

 گهی راکت گهی نارنجک غ 
 ای جالد جان تو داعش گشته

 شدی دشمپ اه شهر و ملک عال 
 

56 
 تو خان  دو دستان  اه دامان
 تو خان  دل  واااته در جان

 ارای  یک تبا  گر کنی تو
 اان تو خان کن  خود را اه قر



                                                          الله وفاییامان                                                         52                      مهمان کوچه                                             
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~✦✦✦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
 
 
 
 

57 
 سر تا شا تو ااشیاه فیروزکو ز 

 چی و شیخا تو ااشی      پتیلک و تو 
 اتی        جا که هی اخت مپ هر فینهس

 وفایی راهمه دنیا تو ااشی
 

58 
 القه گردم        ایهوای شا  ایپ 

 گک  چاقه گردمسفید و لکه
یض عشق چشمان تو لیال           مر

ته  قشالقه گردم  ته  تیف و 
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59 
یرود و ضحاک         مپ از شهر هر

 ام اهف  مناک  زادهشهنشاه
 «     که سلطان جهان جهان داند »

 فیروزکوهی من  از خا  شاک 
 

61 
 اوره مای        همان نازی گف خوش

 سفید ، مهبولک، آهوره مای 
 کنید منت ارایپ عاشق عزیزان       

 ز خالو دختر خالوره مای  
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61 
 و وفا گ  شو ارو تو  نداری ت

 ز چار اطراف ما گ  شو ارو تو
 ای تورنگ فالنی گشتهاه ه 

 توز جمع دخترا گ  شو ارو 
 

62 
 تنگ دهاتیشدم مپ دق و دل

رچنگ   دهاتیاسیر زلف ش 
 یداسر چو کبک کوه نرکوه می

 تیدهاشوم قراان آهنگ 
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63 
 تو مشکفعزیز مپ جوانی ای
 فتو مشکاهار و زندگانی ای

 ارون شو از امارت تور ابین 
 تو مشکفخوشی و شادمانی ای

 

64 
 دو چشمان کالن دیدم، ندیدی؟

یپ زاان دیدم، ندیدی؟  عجب شیر
 مرده شیش مکتباه اازار ده

 خوب کاکه جوان دیدم، ندیدی؟ چه



                                                          الله وفاییامان                                                         56                      مهمان کوچه                                             
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~✦✦✦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 
 

 

65 
 فروشند ر دل  خون میاه اازا

 فرو شندمتاع عشق مجنون می
 ندارد کنترولی دولت عشق

 فروشندیش و انگ و افیون میحش
 

66 
 روی اازشمالک نرم و نرمک می

یشان کپ تو زلفان هوس  سازشر
 اکپ لمای تو رخاار سفیدش

 اگرداند دو چشمان را اه صد ناز
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67 
 کف دنیای  فالنی  وعزیز 

 فالنی الی من  مجنون و لی
 نمای  موتر و مال و دارایی

 ز اااایت تورا مای  فالنی
 

68 
 ه سال است که ماستر گشته دخترسدو 

 سوشروایزر اه دفتر گشتاه دختر
 چنان مهبول شده حیران امانی 
 تو ااور کپ که دلبر گشته دختر
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69 
 اه چش  آهو اه گردن غازه دلبر

 سفید و مهبول و شرنازه دلبر
 که شتلون چاپ و موزه تا اه زانو

 یخپ تا چا  سینه اازه دلبر
 

71 
 ن و جهان ی جایاال مادر تو 

یپ! در یتو  ت اه جان دی تو، اهتر
 وفایی را اگر اخشیده ااشی

 جاوندان گار اهشت طلب


