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  یدون مشیریفر
  

  
  

اش بواسطه در تھران به دنیا آمد. جد پدری 1305ام شھریور فریدون مشیری در سی       
ماموریت اداری به ھمدان منتقل شده بود و از سرداران نادر شاه بود. پدرش ابراھیم 

شمسی در ھمدان متولد شد و در ایام جوانی  1275مشیری افشار فرزند محمود در سال 
در وزارت پست مشغول خدمت گردید. او نیز از  1298به تھران آمد و از سال 

مندان به شعر بود و در خانوده او ھمیشه زمزمه اشعار حافظ و سعدی و فردوسی عالقه
و رسید. مشیری سالھای اول و دوم تحصیالت ابتدایی را در تھران بود به گوش می

سپس به علت ماموریت اداری پدرش به مشھد رفت و بعد از چند سال دوباره به تھران 
بازگشت و سه سال اول دبیرستان را در دارالفنون گذراند و آنگاه به دبیرستان ادیب 

 .رفت
ھایی بود و نیروھای که ایران دچار آشفتگی 1320در سال ” به گفته خودش:         

متفقین از شمال و جنوب به کشور حمله کرده و در ایران بودند ما دوباره به تھران 
آمدیم و من به ادامه تحصیل مشغول شدم. دبیرستان و بعد به دانشگاه رفتم. با اینکه 

ستخدام در ادارات ام به دلیل اینکه شاھد وضع پدرم بودم و از ادر ھمه دوران کودکی
و زندگی کارمندی پرھیز داشتم ولی مشکالت خانوادگی و بیماری مادرم و مسائل دیگر 
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سالگی در وزارت پست و تلگراف مشغول به کار شوم و این  18سبب شد که من در سن 
“ . سال ادامه یافت. در ھمین زمینه شعری ھم دارم با عنوان عمر ویران  33کار 

مند بوده و گاھی شعر ه ملقب به خورشید به شعر و ادبیات عالقهمادرش اعظم السلطن
گفته و نجم الممالک نیز شعر میمی گفته، و پدر مادرش، میرزا جواد خان مؤتمن

مشیری ھمزمان با تحصیل    .کرده و دیوان شعری دارد که چاپ نشده استتخلص می
کار شد، و در ھمان سال در سال آخر دبیرستان، در اداره پست و تلگراف مشغول به 

سالگی درگذشت که اثری عمیق در او بر جا گذاشت. سپس در  39مادرش در سن 
پرداخت و شبھا آموزشگاه فنی وزارت پست مشغول تحصیل گردید. روزھا به کار می

ھا و داد. از ھمان زمان به مطبوعات روی آورد و در روزنامهبه تحصیل ادامه می
خبرنگاری و نویسندگی را به عھده گرفت. بعدھا در رشته  مجالت کارھایی از قبیل

ادبیات فارسی دانشگاه تھران به تحصیل ادامه داد. اما کار اداری از یک سو و کارھای 
 . کردمطبوعاتی از سوی دیگر، در ادامه تحصیلش مشکالتی ایجاد می

مسئول صفحه  1351تا  1332مشیری اما کار در مطبوعات را رھا نکرد. از سال        
شعر و ادب مجله روشنفکر بود. این صفحات که بعدھا به نام ھفت تار چنگ نامیده 

ھای ادبی و فرھنگی از جمله نقد کتاب، فیلم، تئاتر، نقاشی و شعر شد، به تمام زمینه
پرداخت. بسیاری از شاعران مشھور معاصر، اولین بار با چاپ شعرھایشان در این می

ھای پس از آن نیز تنظیم صفحه شعر و ادبی مشیری در سال صفحات معرفی شدند.
ازدواج  1333فریدون مشیری در سال   . مجله سپید و سیاه و زن روز را بر عھده داشت

کرد. ھمسر او اقبال اخوان دانشجوی رشته نقاشی دانشکده ھنرھای زیبای دانشگاه 
به کار مشغول شد. فرزندان تھران بود. او ھم پس از ازدواج، تحصیل را ادامه نداد و 

ھر دو در رشته معماری ) 1338و بابک (متولد ) 1334فریدون مشیری، بھار ( متولد 
دانشگاه تھران و دانشکده معماری دانشگاه ملی ایران  در دانشکده ھنرھای زیبای 

مشیری سرودن شعر را از نوجوانی و تقریبا از پانزده سالگی شروع   .اندتحصیل کرده
  است. ھای پدرش شکل گرفتهخوانیھای نوجوانی او تحت تاثیر شاھنامهسرودهکرد. 
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  اشعار زندەیاد فریدون مشیری
  

 گلبانگ
 سحرگاھی الجوردین زالل در

 بیدار خوش خواب از شوند كه آنی پیش از
 ماھی یا مرغ
 خویشتن سرای ایوان در من

 درست مانم را خسته تشنكامی
 خواب آلود وھم صحراھای ز برده در به جان
 شب ھیوالھی چنگ از آورده برون تن

 آفتاب از ھا قرن و ھا قرن مانده دور
 گوھربار دریای : آسمان پیش چشمم

 سرشار بخشندەای زندگی شراب از
 بیشتر گشایم می می گشایم را دستھا
 گیرم می دست در قدح چون را آسمان

 كشم می سر را ناب زالل آن و
 آخرەی قطر تا كشم می سر
 سیراب روشنی از شوم می
 است جاری من رگھای در اینک نور
 مییرفت گذر و كوی تا خانه این از فریادم اگر آه

 داشتم برمی بانگ
  !است بیداری ھنگام ای خفتگان
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  رنج
 

 آزارد می سخت مرا درد ھمین و دانم نمی من
 پیغمبر این دانا این انسان چرا كه
 سوتر آن معجزه از تكاپوھایش چیزی در
 ؟ دارد دلیلی چه محبت اعجاز به  نبردست ره

 ھنوز كه دارد دلیلی چه
 ؟ است نشناخته را مھربانی

 لبخند یك در داند نمی و
 است پنھان ھایی شگفتی چه
 دنیا درین كه برآنم من

 كارست سھلترین خدا به بودن خوب
 است بیگانه خوبی با حد این تا انسان چرا كه دانم و نمی

  آزارد می سخت مرا درد ھمین و
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  نشیآفر
 

 دور یقرنھا در
 بیغر ساحل كی نوازش بستر در
 صنوبرھا سبز حباب ریز

 نسیم آور خواب ترنم با ھمراه
 آفتاب و آب عطش پر یابوس از
 دیشا كه یالحظ در
 مقدس یمست كی
 جذبه كی
 خلوص كی

 را درخت و نسیم و آب و خاک و خورشید
 بود گرفته بر در

 آب درضمیر یاناشناخت موجود
 برگ لعاب در یاەخز دامن یرو ای
 یسنگ شكاف در ای

 یاچشم عمق در
 نداشت جھان در نشان ھیچ كه یعالم از
 گذاشت جھان در پا

 آب و نسیم و زمین و آفتاب فرزند
 اما بود ذره كی

 بود نفس ..بود نبض ..بود جان
  تپید ینم طبیعت سبز خون به قلبش

 جھید یم الله از تر سرخ خون به نبضش
 آب و نسیم و زمین و آفتاب فرزند

 دور یقرنھا در
 را حیات دانی کخا یرو افراشت

 بعد یقرنھا تا
 را كائنات ھمه پر ریز به آرد
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 مقدس یمست آن
 کپا یھابجذ از شده پر یھالحظ آن
 خلوص آن .. اوج آن

 شعر كی نشیآفر ھنگام
 شود یم تكرار مرتبه ھزار من در

 من جان ذرات
 افق تا تخیل بستر در
 كائنات یسو آن
 احساس روشن حباب ریز
 شوند یم مست یاناشناخت جام از

 من خیال دست
  دھد یم پیوند ھابیكران در را شناور یھاەواژ انبوه

 من شعر آنگاه
 محبت مشرق از

 شود یم داریپد آفتاب تاج چون
 من شعر است نیا

 صبح از تر تابناک خون با
 آب از پاكتر پود و تار با
 مشینگو ھرگز و من كودك است نیا

 بعد یقرنھا در
 شود چنان و چنین
 او جان یتپشھا طنین باشد

  شود ھمداستان یدردمند جان با
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 ماه و آب
 گرما سماجت از شب
 یم حرارت از تن
 بود پر یتشنگ زیكری تیشكا از لب

 یكیتار میان
 زد یم نفس نفس من با یگرم نسیم

 میگشتیم آب دنبال ھم با ھردو و
 دھلیز خلوت سیال یسیاھ در و

 زد یم پس دوباره را ما ظلمت نھیب
 بست مطبخ سمت به را یدر باد ھجوم

 راند وانیا یسو رابه ما وحشت ھرم و
 افتاد ماه و آب به چشمم وانیا میان

 داد یم یزندگ پیغام را جان آب كه
 تاراند یم شھر یرو از را شب ماه و

 مھر به شكفته یا نوشم یم تو خوب یرو به
 باش روشن ھمیشه ییرھا به یروزن چون

 !بلند سار سپید یا ھان ، را سیاھكاران
  باش دشمن ھمیشه جا ھر به صبح تیغ چون
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  كیتار
 

 ماه یجا چه
 یفانوس شعاع یحت كه
 نزند كورسو دیجاو یسیاھ نیدر
 سرمست گزمه یقدمھا طنین جز به

 یكس یپا یصدا
 شكند ینم را شھر مرتعش سكوت

 گذر و یكو ھیچ به
 پیچد ینم یامستان خنده یصدا
 ؟ است دوش بر كه غم بار نیا كنم رھا كجا

  است خاموش آفتاب میكده چراغ
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  برگ با
 

 بود خزان قیحر
 سرخ آتش ھا برگ ھمه
 زرد یشعل ھاشاخ ھمه

 پیچان دود ھمه درختان
 باد تاراج به
 مرد یم ختیمیر سوخت یم كه یبرگ و
 نیآفر ھزار نیچند ساوار یجام و

 خورد یم سنگ بر كه
 گذشتم یم ھا شعله جنگل از من

 غروب غبار
 نشست یم فرو درختان یرو به
 بیغر باد و

 گذشت یم ھا شاخه بر از عبوس
 گذاشت یم ھا برگ یپ در سر و

 زد یم ادیفر كه یبرگ آلود غم یصدا را فضا
 داد یم دشنام كه یبرگ و
 داشت لب به یگنگ پیغام كه یبرگ و

 كرد یم زیلبر
  سوخت یم خاموش خاموش كه یبرگ چشم در و

 كرد یم یزیپا به نینفر كه ینگاھ
 بود خزان قیحر
 گذشتم یم ھاشعل جنگل از من

 بود ورشعل یجنگل ام یھست ھمه
 اندوه رحم یب توفان كه
 تاخت یم خواست یم كه سو ھر به
 زد یم كوفت یم

 برد یم تاراج به
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 برگ چون كه یجان و
 مرد یم ختیر یم سوخت یم
 خورد یم سنگ بر كه نینفر سزاوار یجام و

 گذشت یم ھاشعل جنگل از شب
 باد تاراج و بود خزان قیحر
 نھفتم رو شب دود در آھسته من

 گفتم سوخت یم خاموش كه یبرگ گوش در و
 مسوز خود در گرم چنین نیا مسوز
 مپیچ خود بر تلخ چنین نیا مپیچ

 كور ریتقد بیداد دست گر كه
 باد دنبال به دواند یم ترا
  ھیچ دنبال به دواند یم مرا
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  بھار در یازمزم
 

 دلبند اری یا نرگستی شاخ دو
 پراكند وانیا نیدر یعطر خوش چه
 نرگس چو یدار غم گونه صد اگر
 لبخند لبخند یزندگ یرو به
 یماھ و آب تنگ و نارنج گل

 یصبحگاھ آسمان یصفا
 میبگیر حافظ از یعید تا بیا
 یخواھ یم چه ھر یستان یم او از كه

 یارغوان درخت دمید سحر
 یجان خسته بام به سر كشیده
 یگرانید فكر كه خوش بھارت

 یدار مست گلھا یبو از یسر
 یدار دست در یساغر و كتاب

 یكرد خشنود اگر ھم را یدل
 یدار ھست یشاد ھرچه یگیت به

 تر ھوا خرم زمین دلكش چمن
 خوشتر زار گندم یپا نشستن

 ابیدر و ابیدر را تازه امید
  بگذر و بگذار را نهیرید غم
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  مسخ
 

 كھف غار نه
 قرون خواب نه
 ؟ میبینم چه
 است برگشته روزگار یزدن ھم چشم به
 سمرقند پیر قول به

 است گشته دگر زمانه ھمه
 کخا هتپخ چگونه

 خورشیدش و ھوا و آب ذره ذره كه
 است یجار من وجود در خون قطره قطره چو

 ؟ دیآ یم ناشناس من دهید به چنین
 چشم نھمهیا میان مردم نھمهیا میان
 مطلق غربت به رھا
 محض حیرت به رھا

 بینم ینم آشنا خود قصه به یكی
 را نگاھم یكس

 خواند ینم پیشتر چون
 را زبانم یكس

 داند ینم پیشتر چون
 میگذر یم وار بیگانه ھمه گریكدی ز

 مینگر یم وار بیگانه ھمه گریكدی به
 است گشته دگر زمانه ھمه
 وارید از آنچه من
 آرم یم ادی به

 صنوبرھاست یصفا صف
  است نسترن سبز سرخ ورشعل بلوغ

 دمان سپیده تازه نفس در شكفته
 دھان ھزار صد به یجان ییگو درست
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 خندد یم آفتاب نگه در نگاه
 سیمان و آھن برج نه
 سنگ و آجر اوج نه
 بندد یم آفتاب گذر بر راه كه
 لبخند از آنچه من
 ماندھاست خاطرم به

 دوست رخ بر است یدوست كوكبه شكوه
 روح دو اھتزاز و است جان دو عشق یصال
 شمشیر یسیل ز یشیار گرفته خون نه
 تیر بوسه یجا نه
 آتش از آنچه من
 است یباق خاطرم به

 است زرتشت تاب ھمواره مشعل فروغ
 و خورشید روشن شراب
 است یساق گونه
 ست موالنا درون جوش و حافظ سرود

 است یفردوس خروش
 سیال شعله كه یفجیع انفجار نه
 را انسان ھزار صد بدن یالحظ به

 زغال به كند بدل
  است گشته دگر زمانه ھمه

 حقیقت آفتاب نه
 مانیا پرتو نه

 است بربسته رخت کخا از یراست فروغ
 افسوس یآدم و

 بردارد کخا ز را یدل آنكه یجا به
 است بسته كمر ماه قتل به
 كھف غار نه
 ؟ ستەتادف چه قرون خواب نه
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 دھد جواب پاسخم یب پرسش هب یكی
 مرا پیام یكی

 دھد آفتاب به ظلمت قلمرو نیاز
 ھاستیسیاھكار اسیر كه زمین در كه
 است زانیگر یآشت از دگر ھا قلب و

 دید تواند را خسته یرھگذر ھنوز
 امید ھزار با كه

 كف در چراغ
  است انسان یجستجو در
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  نشسته غمگین ماه یبرا شكسته یغزل
 

 ماه آب امواج بر شكفت یم و بود گل
 آور یمست و بود یم

 ماه شراب مثل
 یالجورد یشبھا

 ابر پرنیان بر
 ھا ستاره خموش یال یال ھمراه

 ماه خواب دشت رھگذر چراغ شد یم
 یاەپرند یروز
 آتشین یھا نفس و آھنین بال با

 زمین از برخاست
 اھتزاز به را گران یبالھا آورد

 فراز بر چرخید
 آفتاب وانیا لب تا كرد پرواز

 ماه عقاب بال ییسا ریز به آمد
 آنجا است یزن نكیا

 اشكبار و انیعر
 شرمسار آشفته بستر به شده غارت

 ماه خراب و خرد و خسته نشسته غمگین
 پر ھزار سپید شب در یداوود

 ھاەستار سالم به كند ینم بر سر
 است بسته آه از یاھال شیخو برگرد

  ماه آفتاب از كند نھان خود یرو تا

 غبار نیا قعر از
 زنم یم بانگ من
 مھر شبچراغ یكا
 كنیم ینم خو شب یسیاھكار با ما

 دیجاو ظلمت به مسپارمان
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 مباد زمین ھرگز
 نومید تو نگاه دولت از

 ببخش ما به ینور
  ماه بتاب رحمت سر از دوباره ما بر

  

  

  

  

  یببین كه ینیست تو
 
 یببین كه ینیست تو

 است یجار ھالحظ عمق در تو عطر چگونه
 پیداست ھاشیش برق در تو عكس چگونه
 است سبز یزندگ جان در تو یجا چگونه

 است باز پنجره ھنوز
 ینگر یم باغ به وانیا یبلند از تو

 ھا یشمعدان و ھا چمن و ھا درخت
 مھر تبسم آن به نیشیر ترنم آن به
 نگرند یم آفتاب از پر نگاه آن به

 گنجشكان تمام
 تو درنبودن كه
 اندگرفت مالمت باد به مرا
 كنند یم صدا نام به ترا

 كاج گنبد رازفاز ترا نقش ھنوز
 باغچه كنار

 حوض لب یھا درخت ریز
 نگرند یم آب کپا ینیآ درون
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 است پیچیده چگونه یببین كه ینیست تو
 من درترانه تو مگاه تو شعر طنین

 گردد یم چگونه یبیبن كه ینیست تو
 من جوانه یب باغ در تو روح نسیم

 سپید ابر یھاەپار كز ھا شب نیمه چه
 سپھر لوح یرو به
 امساخت است خواسته دلم چنانكه ترا
 گریباز ابر كه یوقت ھا شب نیمه چه

  ریتصو كند یم لحظه ھر به چھره ھزار

 یھمزدن چشم به
 امشناخت ترا صورت ھمه آن میان

 ماند یم خواب به
 ماند یم خواب به تنھا
 غمگینند تو یب وارید نهیآ چراغ

 یببین كه ینیست تو
 وارید با چگونه

 میگو یم تو از دوست کی یمھربان به
 وارید از چگونه یببین كه ینیست تو

 شنوم یم جواب
 تو از دور چگونه یببین كه ینیست تو
 ست خانه رنید ھرچه یرو به

 است گسترده بال اندوه یسرب غبار
 من رمیده دل یببین كه ینیست تو

 است رھاكرده را چیز ھمه ادی تو بجز
 بیغر یھا غروب

 نیاز رواق نیا در
 غمگین و ساكتە پرند

 است بیمار ستاره
 من یخست چشم دو
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  عبث امید نیا در

 است بیدار ھمیشه جان سوخته شمع دو
  یببین كه ینیست تو

  

  

  

  

  

  

  آتش نه ، آب نه ، خون نه
 

 باران نھمهیا چگونه
 آب ھمه نیا چگونه

 پیوست گریكدی به را زمین و آسمان كه
 ؟ فشاند ینم ما جان و دل سال کخش به
 ابر رحمت دست كه آخر شد نهگوچ ؟ شد چه
 داد جان را کخش بیابان کخا و خار كه

 را ما جاودانه یتشنگ لھیب
 ننشاند یاجرع به
 خون ھمه نیاز ھیچ نه
 کخا به ختیر گرم یدلھا ز كینه تیغ كه
 یاەمعجز آمد
 را یمھربان شكوفان ارغوان كه
 اندیبرو ما غمگین خاطر دشت به
 آتش نھمهیا از ھیچ نه
 كشید زبانه خاكدان نیدر جاودانه كه
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 بسوزاند را کخش و تر آنكه امید
 بپرس باز و بپرس
 بپرس دراز قصه نیاز باز و بپرس
 بپرس جانگداز راز نیاز باز و بپرس

 را یخوب بذر كه آخر شد چگونه شد چه
 نخورد كار به یكی آتش نه آب نه خون نه

 یظلمان غربت برھوت نیكز بگو
 ؟ برد ییروشنا به یراھ دیبا چگونه

 ؟ كاشت نفرت تخم دشت نیدر باد كدام
 ؟ ختیر نینفر زھر خاک نیدر دست كدام
 ؟ گذشت و گشود توان یم را روزنه كدام
  ؟ ختیگر و شكست توان یم را پنجره كدام

 مبار بھانه ھر به اھابر بزرگوارا
 ما یگرفت غم جان و دل سال کخش كه
 ماند ینم دگر ارید سال کخش به
 آتش نه آب نه خون نه

 کسرش زالل مگر
  اندیبرو سرزمین نیاز یمھر گیاه
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  چید ستاره میشد كه زالل آنچنان شب
 

 رسید یم خواست یم كه ستاره ھر به دستم
 ھابوت یپا از كه بام فراز از نه
 دید ھرستاره نهیآ در ترا شد یم

 دشت كرانیب در
 شب یھانیم در
 گشنم یم تو خیال با كه من جز
 بیغر سوختم یم تو كنار در كه من جز

 سوخت یم كه بود ستاره تنھا
  گشت یم كه بود نسیم تنھا

  

  

  

  

  غارت
 

 را باال باغ یھا نارنج
 چید خواھد و تواندچید یدست

 چید آوخ چید : یھا ادیفر طرف ھر وز
 پیچید آسمان نیا در خواھد

 عرش پرنیان یرو خفته باغبان آن
 ؟ دید نخواھد یآ
 پرسید ای

  خورشید؟ كو ناھید؟ كو ؟ ماه كو
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 بھمن
 پنجره كنار در تو

 ھا درخت ماتم به یانشست
 برف یپا ریز خمیده شان لخت یھاشان كه
 کاش گرم یھاەقطر میان از من
 چكد یم روزنامه قرار یب خطوط بر كه
 دیپد نا یھاەرا كوره و سپید سر یھاەكو فراز از من

 تن یھاەپار پاره به كنم یم نگاه
 خون یھالخت لخته به
 ژرف یھاەدر سكوت در خفته كه

 دھند یم گوش خسته یدرختھا
 باد یھایمو ضجه به
 میزند ھوار را برف سرخ خشم كه
 زنیم یم زار تو و من

 مانیھا قلب درون
  حرف یجا به
  
  
  

  ادیفر پر پر یگلھا
 

 بیغر یھازغص بودم پرشده كه یشب
 كردم ھاگذشت تا یسفر جان بال به

 کاش یشعل به برافروختم دهید چراغ
 كردم نما جان جام را گداخته دل

 زمان حصار از رفتم فرا پله ھزار
 كردم وا رفته عمر بر پنجره ھزار

 بیغر مسافران چون ھاەخاطر شھر به
 كردم رھا و دامن كس ھمه از گرفتم
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 را سوخته ناشكفته یآرزو ھزار
 كردم ماجرا شرح و افتمی دوباره

 را یسیاھ در زندهیگر ادی ھزار
 كردم صدا و افتادم و یپ از دمیدو

 دور از را رفته زانیعز بار ھزار
 كردم صفا و فرستادم بوسه و سالم

 سردادم كه بانهیغر یھا یھا چه
 كردم جدا جگر و جان ز كه ھانال چه

 بازنگشت رفته ارانی ھمه آن از یكی
 كردم ھوا با قصه زدم باد به گره

 باد یھیاھو در بود یەاگمشد طنین
 كردم پا و دست آنچه نرسیده من دست به
 ادیفر پرپر یگلھا آنھمه از غیدر
 كردم قضا كر گوش گوشواره كه

 حال ھمه در كه رھگذر نیاز نصیبم ھمین
  كردم دعا یسوخت مرا جان كه ترا
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  راه
 

 خواند یتوان یم راھش کینزد ای دور
 است یانیپا و آغاز را ھرچه

 نیست انیپا و آغاز را ھرچه یحت
 است یراھ یزندگ

 تامرگ آمدن دنیا ب از
 است یراھ ھم مرگ دیشا
 ھست ییھاەدر و ھاەكو را ھاەرا

 نیست یدشت نزھتگاه ھیچ اما
 نیست یگشت و سیر مجال را رھرو ھیچ
 نیست یبازگشت راه ھیچ

 است یجار زمان خاموش امواج كران یب تا كران یب
 است یجار جان خوناب رھروان یپا ریز

 آه
 ینیاسود ھرگز و یفرسود تن كه یا

 راند؟ یتوان گرید قدم کی ایآ ھیچ
 ؟ ماند یتوان گرید نفس کی ایآ ھیچ
 ھست یجان نیمه اما شد یط یراھ نیمه
 ھست یتوان تن در تا رفت دیبا باز
 رفت دیبا باز
 کیتار افق و کیبار راه
  کینزد ای دور
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  غروب از پس
 
 روز كی

 بود تواند غروب از پس یچیز
 زرد نسیم یوقت

 را سرد خورشید
 است رانده وارید لب از یخشك برگ چون
 یوقت

 ابرھا رنگ از من نگاه یب چشمان
 را كوچ فرمان

 مرگ یانزوا تا
 است خوانده دهیناد
 من قلب كه یوقت

 خسته و خراب و خرد
 است مانده كار از

 بود تواند غروب از پس یچیز
 ؟ رودم یم كجا غروب از پس یچیز

 مپرس
 بدانم كه نخواستم ھرگز
 شوم یم چه بدانم كه نخواستم ھرگز

 ذره كی
 غبار كی

 جھان پھنه در شده رھا یخاكستر
 كھكشان اوج ای زمین یسین در
  شوم یم چه بدانم كه نخواستم گز ھر ! مطلق ھیچ ! ھیچ ای

 شوند یم چه اما
 من كه دلنشین تر شعر صدھزار نیا

 امدەرك گرد امحافظ یھاەپرد در
 سالھا كه نیشیر یدھزارنغمص نیا
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 امەسپرد خاطر به و جان به امەپرورد
 خاطره صدھزار نیا
 ادی ھزار صد نیا
 رنگین یھانكت نیا
 نغز یھاقط نیا
 ھالطیف و ھاەنادر و ھابذل نیا
 ؟ شوند یم چه ھا نیا

 غروب از پس یچیز
 ایآ من غروب از پس یچیز

 ؟ روند یم باد بر
 جاست به من جان از یاەذر كه كجا ھر ای

 غبار در سنگ در
 مطلق ھیچ ھیچ در

  ؟ اند من با ھمراه
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 بپرسیم سنگ ز بیا
 ؟ یگرد یم چه یدرپ ھانیآ درون

 بپرسیم سنگ ز بیا
 داند یم چه ما فرجام تیحكا از كه
 بپرسیم سنگ ز بیا

 سنگ از غیر زانكه
 داند ینم را فرجام تیحكا یكس

 است سنگ ما به تر کینزد ھمه از ھمیشه
 كن نگاه
 سنگ ھمه ھا قلب و است سنگ ھمه ھا نگاه
 عمر ھمه یختیگر گیرم   ! یسنگباران چه
 ؟ یبر پناه كجا

 است سنگ خدا خانه
 یدیببخشا امبانیغر یھاقص به
 صبورم سنگ كه من كه
 صبور نه و سنگم نه
 تركد یم تنگ غصه از شود یم كه یدل

 تركد یم سنگ خانه نیدر كه دل یجا چه
 چكد ینا یگلو از خون كه مقام آن در

 تركد یم چنگ بغض اگر نباشد عجب
 میشد سنگ كه شد چیره ما به درنگ چنان

 تركد یم درنگ و سنگ ھمه نیاز دلم
 بپرسیم سنگ ز بیا
 داند یم چه ما فرجام تیحكا از كه
 است سنگ با جام كار عاقبت كه آن از

 بپرسیم سنگ ز بیا
  پوسیم یم سنگ ریز در ھمه گمان یب نه
 ؟ ماند یم سنگ یرو بر ما از ینام و

  ؟ یگرد یم چه یپ در ھانیآ درون
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  راز
 

 ایدر ارید از آب
 مادرانه مھر با
 كرد یم کخا ھنگآ

 گشت یم کخا برگرد
 را او مالل گرد

 كرد یم کپا چھره از
 ندانم خاكیان از

 گفت یم چه او به ساحل
 نازپرورد موج كان
 زد یم سنگ به را سر

  كرد یمک ھال را خود
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  اوج در یغزل
 
 من با ھمزبان تو خیال بود ات

 را تو طلوع خوش یبو آن یجادو باز كه
 داد بشارت من خاموش آشیانه در

 اتاق یفضا در پیچید تو عطر زالل
 كرد شناور گل یبو در را جان و جھان

 در یآستان در
 یماند یم باران روح به

 محض طراوت یا
 تافت یم اتەچھر ز مطلق رحمت شكوه

 نبینمت تنھا : یگفت خنده به
 ؟ من با كران یب یھا شب و مانده تو غم : گفتم
 ناگاه یەاستار
 كرد باران نور لحظ كی را شب تمام

 شد گم آسمان سیال یسیاھ در و
 نافرجام طلوع نیا بر یماند توخیره

 شكفت تو روشن چشم در پرسش ھزار
 گفتم طعنه به
 ھست یراز غروب نیا در
 امبرنداشت تو نگاه آنكه جرم به

 من با مھربان ننشینند ھاەستار
 یگفت مھربان و نیشیر آنگه ینشست

 بخیل زمین چرا
 دید تواند ینم
 ؟ من با آسمان كروزی گذشته ترا
 گذشت بیغر حالت آن در كه ھالحظ چه

  ماه بخشش و بود خورشید درخشش ھمه
  



29 
 

 

 جان ترنم كمان رنگین ؤلتأل ھمه
 آواز و یمست و پرواز و ترانه ھمه

 داشت یم بر بانگ سینه از دلم نفس ھر به
 من با بمان..  بمان یوحش كبوتر یا : كه

 ختیر یم فرو آسمان از كه بود ستاره
 شد یم رھا ھاشاخ از كه بود شكوفه
 میزد بیرون ھا سنگ از كه بود بنفشه
 تابید یم صبح برج از كه بود سپیده

 بود تو عطر زالل
 غمگین من و بود رفته شب و یبود رفته تو
 سحر آسمان در
 باد و آتش و کخا و آب یجاودانگ به

 كردم یم نگاه
 را کپیچ کخش و برگ یب شاخه نسیم

 وارید از بود افكنده پنجره یرو به
 من با خزان یقص كند ساز تو یب كه
 دانست ینم یكس آه.. پنجره نه شب نه درختان نه آسمان نه
 عشق آتش و خون كه
 است یبھار ھمیشه گل

  من با جاودان
  
  
  
  
  
  
  
  
  



30 
 

 

  
  نیست بھار گل كی
 
 نیست بھار گل كی

 نیست بھار گل صد
 نیست بھار گل از پر باغ ھزار یحت
 یوقت

 بال خونین ھمه ھاەپرند
 آلود کاش ھمه ھاتران یوقت
 خاموشند ھمه ھاەستار یوقت
 چكان خون قلب با دستھا كه یوقت
 یگیت یچارسو در
 است بلند استغاثه به جا ھر

 را قیشقا طلوع یكس ایآ
 ؟ دید تواند گرفته شب دشت در

 یبھار یھابنفش یوقت
 یگیت یچارسو در
 دھند یم باروت و وحشت غبار یبو
 را بھاران یصفا یكس ایآ

 ؟ چید تواند كام به یگل ھرگز
 توپ بلند یھالول كه یوقت
 یگیت یچارسو در
 ھاست درخت برگ و شاخه استتار در
 بیغر یقمر نیا

 ؟ بخواند شاخه كدام یرو
 ھا دشت كه یوقت
 است خون پرتالطم یایدر
  را صبح نیزر زورق نسیم گرید

 ؟ براند بركه كدام یرو
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 یآدم كه اكنون
 است گذشته گردون گنبد ھفت بام از

 را زمینی گردون
 میبنگر اوج از
 میبنگر اوج از

 را داده نهیك و یدشمن به دل ذرات
 را فتاده ھم دل و جان به دل و وزجان

 ببینیم و میبنگر اوج از
 یتناھیال یفضا نیا در
 كمترانیم ذره از

 یتباھ گونه ھزار غرق
 ببینیم و میبنگر اوج از

 یگرید انسانی سین به چرا آخر
 ؟ زنیم یم شمشیر

 پوچ یھاەذر ما
 ھیچ دار و گیر در
 انتھاش كه یسیاھ راه كوره یرو در

 است ینیست گودال
 ؟ برادرانیم خون به تشنه نهوچگ آخر

 میبنگر اوج از
 را كشتگان انبوه
  را گرسنگان خیل

 زمین لنگر یب یكشت به انباشته
 دور كھكشان تا ساحل كدام یسو

 ؟ میبر یم سوغات
 را تیبشر ییرھا ایآ

 یگیت یچارسو در
 ؟ نیست امیدوار دل كی كائنات در
 را محبت کخش درخت ایآ
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 ؟ نیست شاخسار ھمه در سبز در برگ كی
 میبرآور یدست

 میبگذر اندوه گذرگه نیكز باشد
 یآدم كه یروز

 را یدوست خورشید
 افتی شیخو قلب در
 ھست تار شام نیا دل از ییرھا راه

 میزند لبخند یمھربان كه آنجا و
  ھست بھار شكوفه نیز جوانه كی در
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  من در یگرید
 

 خنده نقاب نیا پشت
 شاد نگاه نیا پشت
 است یگرید مرد خموش ەیچھر
 سال یسالھا كه یگرید مرد
 محض یانزوا و سكوت در
 ستهیز امید یب ..امید یب ..امید یب

 خنده نقاب نیا پشت كه یگرید مرد
 بھانه ھر به زمان ھر
 ستهیگر خود قلب تمام با

 شاد نگاه نیا پشت نشسته یگرید مرد
 اشخست یھاشان یرو كه یگرید مرد
 نارواست یھاشكنج از یكوھ
 او گاندید كه یاخست مرد

 صداست یب یھاغص یگو قصه
 خنده نقاب نیا پشت
 گوش به رسد یم انهیتاز بانگ
 صبر
 صبر
 صبر
 صبر

 سرخ یشیارھا وز
 ھمیشه چكد یم تازه خون

 خموش تكیده نیا یھاگون یرو
 خنده نقاب نیا پشت نشستهی ریگد مرد
 کاش میان ور غوطه نگاه با
 مشت میان در فشرده دل با

  سینه میان در شكسته یخنجر
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 پشت میان در نشسته یخنجر
 را کاش میان ورغوط نگاه نیا شد یم كاش

 كرد نثار یگرید جھان بر
 فشرده دل نیا شد یم كاش

 قلب = تقلبی     را قلب یھاسك تمام از بھاتر یب
 كرد قمار یگرید آسمان ریز

 كور ستارگان نیا میان از شد یم كاش
 كرد فرار یگرید كھكشان یسو
 است یرگید درد كه سخن نیا میگو كه با
 ختنیگر خود مصاف از
 را گونه گونه شرنگ ھمه نیو

 ختنیر شیخو كام به خوش آب مثل
 دیناپد جاودانه یھاكران یا
 را صبور شكسته میآ

 ؟ دھید یم پناه كجا در
 دیاەسپرد من یھاگفت به دل كه شما یا

 است یرگید مرد
 گفتگوست به شما با كه نیا

 من یشعرھا كه یگرید مرد
  اوست ینارسا یھانال بازتاب
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  اوج
 
 ماه یھاەدرواز دل در گشوده ره یا

 عنان گسسته توسن با
 راه ھزار از

 را زھره و خیمر قله اوج به رفتن
 یكن یم تدبیر

 بگو ما به آخر
 را محبت بلند قله یك

  ؟ یكن یم تسخیر
  
  
  
  
  

  ییتو ھمواره
 

 یسیاھ و است سكوت و است سكوت كه ھا شب
 یتناھیال از خواندم یم تو یآوا
 پرواز به شوق از آردم یم تو یآوا

 یسیاھ و است سكوت و است سكوت كه ھا شب
 دور از رسد یم من به تو ینوا امواج

 یماھ چو تو مھر یتشن من و ییایدر
 جان ز جھد یم نفسم ھر با كه شعله نیو

 یگواھ شوق نیا یگرم از دھد یم خوش
 دست دھدم ھم ابد صبح گر تو دارید

 یراھ به چشم نیا لذت از سرخوشم من
 جھانم یدارا و دارم را تو عشق یا

  یخواھ تو و ییگو تو ھرچه ییتو ھمواره
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  خوان ھفت
 

 دست بگشود باغ نیدر توفان چه
 ؟ شكست تناور بلند سرو كه
 فتاد واال جان آن در یشور چه
 فتاد پا از كوه چون مرد آن كه
 گرفت او بر راه سر نیرو چه
 ؟ گرفت بازو و چنگ آن از نیرو كه
 فشاند آتش كام آن در یخشك چه
 ؟ كشاند آتش به را جان تشنه آن كه
 ؟ كشید بر سر كوه آن از یابر چه
 كشید پر ھاقل از سیمرغ كه
 ؟ رفت سھراب كار در نیرنگ چه
 رفت خواب در و پیچید مرگ با كه
 ؟ ربود رستم دست از دل جادو چه
 نبود خوانش ھفت از شد بیرون كه

 ؟ درگرفت اش یم كدامین خمار
 گرفت ساغر مرگ یساق از كه
 رفت بیداد چه ندانم را پدر
  رفت ادی از فرزندش تیمار كه
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  ادیفر
 

 در بر كوبم یم مشت
 ھاەپنجر بر میسا یم پنجه

 !خفقان..  خفقانم دچار من
 چیز ھمه از امەآمد تنگ به من

 بزنم یھوار دیبگذار
 .... !یآ

 ھستم شما با
 كنید باز را درھا نیا

 گردم یم ییفضا دنبال به من
 یبام لب
 ییصحرا دل ...یكوھ سر
 كنم تازه ینفس آنجا در كه
 آه
 بكشم یبلند ادیفر خواھم یم

 برسد ھم شما به میصدا كه
 یكس ھمانند ادیفر به من
 سدارد تنف به ینیاز كه

 در بر كوبد یم مشت
 ھاەپنجر بر دیسا یم پنجه

 محتاجم
 داد خواھم سر را وارمھ من

 كند داد نیا دیبا مرا درد چاره
 چند خفته شما از

  ؟ كند ادیفر من با دیآ یم یكس چه
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  رانیو عمر
 
 وارید سقف وارید
 یزندان حیرت حصار در یا
 یقربان غربت درغبار یا
 یحیران و حسرت ادگاری یا

 برخیز
 وارید بر دوخته یخست چشم یا

 بیزار بیمار
 را آسمان رنگ تو
 یاەبرد ادی از
 یبپرس اگر من از
 یاەمرد است یرید

 برخیز
 یمان چه به كن نگاه را خود

 ریتصو به حصار نیدر غمگین
 فسرده آتش یا

 یندان
 پیر یشد كودكانه روح با
 وارید و دفتر و میز عمر كی

 رواید به سپرد ترا جان
 زنجیر به فشرد ترا یپا

 برخیز
 آلود غم حصار نیا از بیرون

 است یجار یزندگان ..است یجار
 است بهیغر تو با شوق كه دردا
 است یفرار تو از شور كه دردا

 برخیز
 زیبیاو نسیم مرھم در
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 است یكار تو یھا زخم چند ھر
 است یپیشان كه ھا شیار نیا آه

 ھاست شكست خط
 تو روح برج در

 است یرانیو به یرو بست یكزپا
 ؟ ھا شكست خط
 سطرش ھر كه نه

 است یشانیپر یھاقص طومار
 وارید بر دوخته خسته چشم یا

 طبیعت جمال بر و برخیز
 واكن پنجره بران.. یچشم

 سبكبال كبوتر ھمچون
 كن رھا كرانه ھر به را خود

 یآ برون قلعه سیاه نیا از
 كن شنا شرابخانه آن در
 شیخو یكودك یادھای با

 بپیوند شاخه به را مھتاب
 كن صدا كوچه به را خورشید

 برخیز
 وارید بر دوخته خسته چشم یا

  بیمار
 بیزاره
 آلود غم حصار نیاز بیرون

 است یباق تو یبرا نفس كی تا
 ھست ستنتیگر دل به یجا

 نیست ستنتیز دوباره وقت
  برخیز
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  یپنھان ەیقطر دو
 

 مرا داد باد به و کخا به ختیر و شكست
 مرا نزاد یكس ھرگز ییگو چنانكه

 گذشت و آمدند و سپردند کخا به مرا
 آب از آب كرانه یب نیدر نخورد تكان

 تابید یم ستاره
 دیخند یم بنفشه
 دیگرد یم آفتاب سر گرد به زمین
 بھار و خزان ھمان و غروب و طلوع ھمان
 ھیاھو ھمان
 بازار و كوچه به یجار

 تكاپو ھمان
 تكرار آن دار و گیر آن

 مرا شاد نخواست ھرگز كه زمانه ھمان
 ماه نه و گفت مھر نه
 روز نه ..شب نه
 شد؟ چه و بود كه رھگذر نیا كه
 دوست ھیچ نه
 خواست چه و گفت چه ھمسفر نیا كه
 ھمسفران و ھمرھان نیاز تن کی دیند
 گسسته نیا كه

 است ھوا باد چنگ به یغبار
 یرانیو دست به را دلم سپرده یا تو

 دیشا كه تو ییتو ھمین
 یپنھان قطره دو
 یپشیمان غم درافتد تو با كه یشب

 یافشان یم من مرگ در یتلخ سرشك
 ییتو
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 تو ھمین
  ادمرای به یآور یم كه
  
  
  
  
  

  ھرگز ، ھمیشه ، ھنوز
 

 آمدم تو یسو به سال ھزار
 افسوس

 محال امید یا من از دور یدور ھنوز
 یدورتر ھمیشه از آه یدور ھنوز

 دھد دینو یكس من در اما ھمیشه
 تو به رسم یم كه
 دگر ھزارسال دیشا

 ترا قلب یصدا
 بلند حصار آن پشت

 شنوم یم ھمیشه
 میآ یم تو یسو ھمیشه
 راھم در ھمیشه
 خواھم یم ھمیشه
 جان یا توام با ھمیشه
 باش من با ھمیشه
 اما ھمیشه

 راه به چشم مباش ھرگز
 سنگ به رسیده آرزو یبس یپا ھمیشه
  درگاه بر است ختهیر یكس خون ھمیشه
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  ارھب یا
 
 ارھب یا
 ارھب یا
 ارھب یا

 رھا اتەپرند تو
 بار ب اتبنفش

 تران از پر یوز یم
 نگار از پر یرس یم

 تست گذارھر جاکھر
 زیر وفکش ارغوان یاھشاخ
 بار ەستار اقاقیا خوش

 زرفشان کبیدمش
 دار یطال ترا رکلش
 نثار ینک یم ک ینرگس یبو

 شاخسار ب یدھیم ک یاەتاز برگ
 باغ وچک یفضا در تو ەیرھچ

 روزگار دلنشین شعر
 دگاریآفر نیآفر

 تو طلوع یا
 برھن جنگل میان در

 عشق سرخ طلوع چون
 عشق سرخ طلوع چون
 انتظار بودک یشاخ پشت

 بھار یا
 زیعز خاطرات ھمیش یا

 ؟ جاک عاقبت
 ؟ دل دامک
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 ؟ دست دامک
 ترا؟ و من دھد یآشت
 رستخیز گرمی رانک ھر ب تو
 میز پشت جاودان خزان من

 گلو در ستکش امتران انھج کی
 روبرو نشست ماجوان یب شعر
 بست یھاچیدر نیا پشت

 ھوار زنم یم
 ارھب یا ارھب یا ارھب یا
  
  
  

  یساق
 
 چیست دمید یم اشک

 است یجار وجودم عمق تا تو چشم از آنچ
 را نگاھت لبخند تو ک یوقت ەآ
 یتابان یم

 را بلندت مژگان بال
 یخوابان یم
 توچشمانت ک یوقت ەآ

 را دارو جان از لبالب جام آن
 یگردان یم سوخت جان ینشت نیا یسو

 عشق یموسیق موج
 گذرد یم دلم از

 شراب گلرنگ روح
 گردد یم تنم در

 شوق رانگریو دست
 پر پر رنگین یغنچ یا ندک یم پرپرم
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 نگرد یم من ب تو چشم ک لحظ آن در من
 را مانیاەی یدکخش برگ

 باد پنج در
 را شھخوا شیطان رقص

 سبز آتش در
 را بخشش یانھپن نور
 مھر یچشم در

 بینم یم را تیابد اھتزاز
 ستینگر نتوانم نگاھت یسو نیا از بیش

 نیست میتماشا یارای را تیابد اھتزاز
 چیست یگفت یم اشک

 است یجار وجودم عمق تا تو چشم از آنچ
 دور
 خورشید بکمو یپا ب پا من
 ردمک سفر غروب تا روز یک

 است کوچک چ دنیا
 ەوتاک چ غرب و شرق ەرا نیو

 ەما و زمین میان ەرا روز دو تنھا
 دور تو و من اما

 نیز عشق اعجاز ک ،دور دور آنگون
 ەرا ھیچ ز نرساند گریدیک ب را ما
 ەآ

 دام
 اما، بوترک ن عقابم ن

 کخا غربت در میآ جان ب چون
 شعر ییجادو بال
 عشق ییایرو بال

 مرا کافال ب رسانند یم
 اوج میگیرم اوج
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 دور مرحل نیاز دور شوم یم
 آن در ک یجھان یسو روم یم

 نور یافشان گل و ست جان یموسیق ھم
 سرور گلبانگ ھم
 مرا کطربنا موج آن برد جاھاک تا

 بلند ماب آن لب بر یپر و بالەی نرد
 قفس گرفتار مرغان ادی
  مرا کخا یسو باز شدک یم
  
  
  
 
  رستن ەوکش
 

 شیمیبیند ؟ شدک یم نفس کخا چگون
 یبیغر ریرھزم چ
 رھم ەرھچ ستکش

 کخا سین فسرد
 سنگ ەزھر افتکش

 دادند جان دست دست ھوا پرندگان
 پژمردند جاودان چمن آوران گل
 مینک بود ەردک ھول زمین و آسمان در
 درنگ بود ەردک مرگ... زمان یتنگنا ب
 جھان بود ەرسید سر ب

 سپھر نداشت یپاسخ
 ؟ بخندد باغ ەدوبار

 قینی نداشت یسک
 یبیغر ریرھزم چ

 ؟ شدک یم نفس کخا نوچگ
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 میبیاموز
 نیفرورد طلوع کنیا رستن ەیوکش

 برف ھم آن گداخت
 گل ھم نیا دمید

 رنگ ھم نیا فتکش
 آموخت ما ب زمین

 شیمکن پس یپا ک دیبا حادث پیش ز
 یمکخا از ک مگر

  ؟ شیمکن نفس چراغ ما زمین شیدک نفس
  
  
  
  
 
  ستکش
 

 مغرب تانسسنگ پشت صحرا یسو آن
 خورشید سوخت یم واپسین یھاشعل در
 یسو نیدر غمگین سرخ بازتاب وز
 جمشید تخت نو از سوخت یم

 شبیخون آن دور یایرو و بودم من
 آرام آرام ،گون بیمار یسرخ وان
 خون و آتش شد
 تاراج و توفان و یکیتار

 سواران یھیاھو ھا مشعل پرواز
 شعل بلند موج

 ھا ستون اوج تا
 دود جنگل در ردگانک گم ەر ادیفر

 بدرود حرف یب ماندگان آتش در دود



47 
 

 

 تاالر و وانیا فروپاشیدن ھم از
 وارید ەدرواز پیچیدن فرو ھم در
 دھلیز و داالن در پل و بام یرو بر

 زیخونر یخنجرھا بیداد
 بود تن ب تن جنگ یغوغا

 بود سوختن گرم شرق ەوکش اوج
 بود من چشم در امان یشبە سیا دود
 دمید ھنگام آن در یوارید نقش بر

 کخا بر ەافتاد اورمزد کپا سیتند
 منیاھر دست شمشیر

 شد یم ەوتاک ھاشعل یبھن مک مک
 خاموش ختیر یم فرو سترکخا مثل شب
 مھتاب لرزان پرتو در

 دور از ەافتاد کخا ب یاھستون و سنگ
 خست بازانسر یاردو

 آنجا و نجایا زمان شانیپر حیارو
 نشست مجروحان بالین بر یسا چون

 آمیخت بغض ب یتھب
 بست ادیفر بر ەرا ییگلو ھر در

 ەنا انھج چشم
 ماند یم بیدار جاودان تا

  ستکش گشتم یم باز من
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  ھا ساحل بارانکسب
 

 آھنگ و آب و نسیم ایدر لب
 سنگ بر موج یھانال ستکش

 را ما ک داند یدل ایدر مگر
 تنگ سین نیدرا ھاست توفان چ

 آب یموسیق در است یتاب و تب
 ؟ تاب یب روح نیا است ەشد پنھان جاک

 پرواز شور یھست شوق فرازش
 مرداب و مرگ وتشکس غم فرودش
 ەوک یسین بر را سین سپردم

 ەانبو یاھجنگل تھب قیغر
 ندکدراف زارانمبیش غروب

 ەاندو انیپا یب یاھجنگل ب
 پرپر خورشید گل ایدر لب

 شناور خونین یپر یموج ھر ب
 بردند و دپیچاندن شیخو امک ب

 باور سرد یاھمرداب اگر مرا
 دور یبیش مست مرغ یا بخوان

نور و یشاد تیصدا از زدیر ک 
 ورن است دلتنگ و است تنگ قفس

 پرشور تو چون دارم نغم ھزاران
 کوالک و موج ویغر ایدر لب

 کنمنا باد در شب فروپیچد
 یکتار ابر آن در ەما ەنگا
 کخا بر ەافتاد یماھ ەنگا
 آب خاطر امشب است شانیپر
 ؟ تاب یب روح آن زند یم یراھ چ
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 دانند چ ھا ساحل بارانکسب
 گرداب و موج بیم و یکتار شب
 زیلبر امگنھ از شب ایدر لب

 پرھیز یزھپر اھموج خروش
 شد گم ادیفر صد ک توفان آن در
 زیشباو یوا از دیآ یبرم چ

 فتکش ساحل در دور یچراغ
 نخفت ەھمرا دو ایدر و من
 ەما با قص ایدر گفت شب ھم
  نگفت حرف من حرف غایدر
  
  
  
  
 

  ایدر
 

 ادیفر مھنیا و بود سین یک
 آسمان برج تا را خود بانگ برد یم
 زمان ەرھچ بر را خود مشت وفتک یم

 گسست یم ودخ زنجیر
 ستکش یم وارید

 خواست یم را خود حق انگار
 توفان قلب ب زد یم
 افتاد یم
 تر خشمگین و رفت یم

 گشت یبرم
 خاست یبرم تر مگینھس و ماند یم

 ادیفر ھم نیا و بود سین یک
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 تنھا
 توانا مندھوکش اما
  ایدر
  
  
  
  
  
  

  نخجیر
 

 خورد دیبا سوگند انکودک یبرا
 نجایا درخت ایدر چون گسترد یم بال دنز یم موج یروز هک

 یآواز و یپرواز و بود ینسیم دم کمبار
 یرود گیسوان فشانده
 یدشت بازوان گشوده
 یگلگشت و یچمنزار

 بود نارانک جو بنفشه و شتزارانک وهکش
 گله یوھ و یاھ و بود آب خروش
 خوش و شاد هک یجوانان یغوغا

 نجایا رخت ندندکاف یم
 نجایا بختکنی مردمان یمشت گرم سالم
 بود یامید و عشق یەخاطر یصفا
 بود یبید برگ ـ  زمیعز ـ  نیشیر ترنم

 مردم دختر نگاه گندم گل گندم گل
 ؟ پژمرد انھناگ یخوب یاھ گل آن هک پیشآمد چه پیشآمد چه

 برد خود با و دیدزد یشب یدست مگر را رحمت و را محبت
 را روزگاران آن نندک باور جاک

 خورد دیبا سوگند انکودک یبرا



51 
 

 

 است بسته نفس راه چمن و بید و چشم یجا چه
 است پیوسته پوالد با داد یا ، آسمان با زمین
 را پرستو واریپر از پر دید دیبا خواب در دگر
 را جو لب بید هیسا و زاربیش یصفا
 را وھآ چشمه چراغ سپیداران انبوه در
 را وھیاھ رنگین نھپیر دختران از اھ دشت یرو به

 دید دیبا خواب در دگر
 نھآ جنگل در ره ردهک گم نیا خفت تواند اما ؟ جاک
 ؟ دشمن ای دوست دامینک از داد ناله تواند ایآ ؟ جاک
 من از رود یم ییپا نه تو از رسد یم یدست نه ، را ییاھر

  نجایا سخت افتاده دام به ینخجیر خورده انکپی چو
  
  
  

  گل مانک رنگین
 

 عالم یاھانت در
 رانهک یب است یدشت

 برف ریز فروخفته
 آلود مه بسته آسمان با
 افق در آواره لرزان یاھ اجک با
 نهھبر جنگل با
 زده خی آبگیر با
 خاموش یاھلبک با
 ییورسوک یچھ یب
 ییوھ و یاھ یچھ یب

 شانیپر یاھزاغ خیل با
 غربت و ظلمت خنیاگران

 ختهیگر بوران انهیتاز چنگ از
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 گسیخته ھم  اھپر
 گرسنه گرگ یاھەزوز با
 برف ریرھزم در
 کیودک دھع از من نھذ یاھەپرد در

 اسفند و منھب سخت یسرما
 است بسته نقش نگونهیا
 یمنیرھا

 اسفند یپ در میشهھاما
 یمنیا و است ارھب طلوع نگامهھ

 شود سحر آخر شود تر تیره چه رھ شب
 نوروز وهکش کنیا

 دور یاھسال از دارمش ادی هک آنسان
 انتظارمش در هک استھ قرن انگار و

 اسفند یخال دشت یسو آن
 دماوند وهک لکش است ھیوک

 انھناگ خوابند مهھ مردمان هک شب یک
 اھ دست دور از

 گوش به رسد یم یالھلھ و ساز و آواز
 رعد بزرگ طبل

 خروش شدک یم بر
 برق سرخ شالق
 را فشرده ابر دل در فسرده خون

 جوش به وردایم
 ربانھم باران

 رحمت و طراوت خوش یبو
 آنگاه

 رھسپ ینیل در ییروشنا یایدر
 نور پروانگان شاعرانه معراج

 سپیده بزرگ یالھ در
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 رھم ورھظ
 خورشید ییطال یگردون

 شکسر یاھ اسب با
 افشان یاھالی با
 کبیدمش نیزر نیزه زارھ صد با
  شود یم داریپد سارھوک یرو بر
  
  
  
 

  برف سپید دیو
 
 مگینشھس خواب از

 شود یم بیدار
 شیخو یجا ز بجنبد هک میبرد دست تا
 شود یم گرفتار آفتاب چنگ در
 شود یم دار بر دماوند یقل در
 ارھب کآن
 مانک رنگین نصرت طاق ریز زک

 شود یم بازار و وچهک به روان جان چون
 بزرگ دشت

 نسیم نفستازه از
 شود یم گلزار

 زمانه دگر بار
 وفهکش از عطر از
 ترانه از یبوس از
 جاودانه رھم وز

  شود یم سرشار
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  درون یآوا
 
 ردک دھنخوا باور یسک

 بینم یم شیخو مشچ به من اما
 میرد یم ادیفر یب خلق چشم پیش یمرد ک

 است بیمار نه
 است بردار نه
 یشمشیر فروتابیده درقلبش نه
 یتیر اشسین میان در پر تا نه
 یتدبیر ادیفر یب مرگ نیا بر نیست را یسک

 گرم دستش و خندان لبش
 شاد شھنگا
 آزاد غم چه رھ از یخاطر دارد هک یپندار تو

 بینم یم شیخو چشم به من اما
 نیزار در شعله دواند یم آتش هک یتند آن به
 زنگار در ینهیآ تن سوزد یم هک یتلخ آن به

 پوسد یم شیخو درون از دارد
 باردیم خشت رواقش و طاق زک فرسوده یاقلع بسان

 مھ از زدیر یم فرو
 ادیفر یب مرگ وتکس در

 ؟ ادی دارد هک یمرگ چنین
 ؟ داد تواند آن از نشان ایآ یسک

 دانم ینم
 آوار نیا سرسام با پیچیده نیا هک

 تار و تنگ یاھجان نیدر بیند یم چه
 موارھنا یاھدل نیدر میبیند چه
 بار وحشت یاھشب نیدر میبیند چه
 دانم ینم

 ببینیدش
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 گرم دستش و خندان لبش
 شاد شھنگا
 را ماللش اما یسک بیند ینم
 را زوالش گردن تا کاش تندسوز شمع چو
 را خیالش زیدالو باغ پژمردن فرو
 را بالش یاھ سودن کخا بر سر کخش یصدا

  ردک دھنخوا باور یسک
  
  
 
  
  

  بلبل مرگ از پس
 

 موج زند یم نفس
 موج زند یم نفس

 دست گیردش ینم ساحل
 موج زند یم پس

 موج زند یم رسادیفر به یفغان
 یبمکش یب ەیماند ەیراند آن من
 بسته رسدایفر به مھرا هک

 ستهکش فغانم دست
 یجا ندک یم ھیت میپا ریز زمین
 موج زند یم عبث نارمک در زمان

 بال زند یم غزل من در نه
 موج زند یم وسھ دل در مه
 نک اھر نک اھر
 دینپا چندان خرد شعله نیا هک

 دیبا سوزنده برق یکی
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 دیگشا ره تنگنا نیزک
 موج زندیم خس و خار رانک تا رانک

 کاش دانه نیا نغمه نیا گر
 فتکبش و بالید و یدیرو کخا نیدر

 ببینید بلبل مرگ از پس
  موجـــــ  زند یم قفس در گل یبو خوش چه

  
  
  
  
  
  مراهھ
 
 صبح از خوشتر گشوده یستک نیا

 من در رانهک یب یپیشان
 بال و پر زند یم هک چیست نیو
 من در شبانه غم مراهھ
 ست فتهکش گل دامک شوق از
 من در جوانه از پر باغ نیا

 افتد باده دامک شور وز
 من در انهھب یب ییگر نیا

 است سازنغم دامک یجادو
 من در ترانه نیا افروخته

 مست بلبل زارھ ادیفر
 من در زبانه شدک پیوسته

 بیدار جاودانه مرهھ یا
 من در شرابخانه جوش چون

 بماند تا بخواه تو اھتن
 من در جاودانه آتش نیا
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  سوخته یاھادیفر
 

 امنشست تماشا به دل دامک با من
 آسوده
 را نبات و واھ و آب مرگ
 ؟ را حیات مرگ

 ارای دامک با من
 سنگین غبار نیا در

 ؟ امەماند خاموش را اھەپرند مرگ
 جنگل دامھان در
 ایدر انقراض در
 ھیما عام قتل در
 یصبور هیما دامک با من
 مابرنداشت ادیفر
 ؟....!یآ

 شر و خیر ارکپی
 نخستین روز بامداد زک

 بود گشته آغاز
 است رسیده انیپا به بلند شب نیا در

 ست ختهیگر گرید عالم به زمین از خیر
 میبگذر هک جا رھ هک اوست گرم خون نیو

 ست ختهیر کخا بر
 کنیا رهھدل یتنگنا در

 ؟ میارک چه به خشمگین و خاموش
 را ماناسوخت یاھادیفر
 بیابان دامک غربت در
 ؟ میبرآر خسته یاھسین از
 دور یآرزو یا ! نیامده کودک یا

 ؟یینما یم رهھچ کی
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 درست بینمت ینم هک یمھمب نور یا
 ؟ ییگشا یم پرده کی

 فردا هک گیر دست امروز
 است رفته دست از

  تست دست به نجاتش هک یاخست انسان
  
  
  
  
 

  حلول
 

 یسک دست از شب یک
 خورد مھخوا یاەباد

 برد دھخوا انھج اسرار یسو آن تا خود با مرا هک
 بود به ستنی از من با
 یکیتار به نور از من با
 دود به شعله از
 یخاموش تا آوا از من با

 یفراموش عمق تا دیشا دورتر
 پیمود دھخوا راه
 ؟ رست مھخوا یسرمست آن از کی
 ؟ پیوست مھخوا انھمراھ به کی
 خود در را یامید من

 امساخت بارور
 امپرداخت تو عشق با را پودش و تار
 دل در یرھم تابیدن مثل
 جان از یشعر جوشیدن مثل
 گل در یعطر بالیدن مثل
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 افتی مھخوا انیجر
 یفراموش عمق از تو شوق از مست

 افتاد مھخوا راه
 برگ به شهیر از باز
 ستھ به بود از باز
 ادیفر تا یخاموش از باز
 یردک تماشا کخا تا را تن سفر
 ببین کافال به کخا از را جان سفر
 ییجو یم مرا گر

 ابیدر را اھەسبز
 بنشین درختان با

 دانم ینم آه ؟ جاک ؟ کی
 یساق دامینک یا
 شب دامینک یا

  مانم یم منتظر
  
  
  
  میاکھاش تمام با
 

 قدرت خداوندان یا باد تان شرم
 !نیدک بس
 قساوت و ظلم مهھنیا از نیدک بس
 !نیدک بس

 یآزاد بانانھنگ یا
 صلح دارانھنگ
 نمونھر دوزخ قعر تا تان لطف را انھج یا

 داغ سرب مردم یاھدل بر دیبار یم هکنیا است داغ سرب
 خون موج یامگکخود یشتک آن بر رانید یم ک نیا است خون موج
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 رک نه و دیورک نه گر
 شوند یم تکسا لحظه یک اتانھ مسلسل گر

 دیبنگر و دیبشنو
 است آزرده جان یاھمادر یوا نیا دیبشنو

 نندک یم یسوگوار حشتو یاھشب نیاندرک
 استھمرد مادر فرزندان بانگ نیا دیبشنو

 نندک یم یزار گوشه رھ شما یاھ ستم زک
 تان مزدوران هک را شتزارانک نیا دیبنگر
 نندک یم یآبیار مردم خون با شب و روز

 نندکمی یبردبار را بیدادتان جگر بر دندان هک را عالم خلق نیا دیبنگر
 خداست بر چشمان سنگ یا تان دست از اھ دست

 دانم یم چه گر
 شماست وجدان و  است انھگنا یب مرگ خواب ندارد یبیدار آنچه

 نمک یم شھخوا نومیدانه باز میاھ کاش تمام با
 !نیدک بس
 !نیدک بس

 نیدک دلواپس یاھمادر رکف
 نیدک نورس کناز یاھغنچ نیا بر رحم
  !نیدک بس
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  دار بر مسیح
 

 آنجا گذشت یم چه
 سحر طلوع از هک

 خورشید دمیدن از سپاس موج یجا به
 صبح آستانه در شینیا بانگ یجا به

 بود یجار بودک اوج به دود و غبار
 ختیر یم اھسین به سنگین یسرب یواھ
 پیچید یم رھش به نھآ ورهک یبھل

 آنجا میگذشت چه
 درخت رقص و باد و ساز و گل ناز یجا هک

 بخت خنده یجا به
 دیبار یم برگ اندام بر مرگ غبار
 افتاد یم ختیگر یم پرسوخت نسیم

 داد یم جان درخت
 دانند آسمان در زانیگر بوترانک
 بود چه رود کرناھز در ھیما حال هک
 دید چه پلید یجار آن در بید چشم هک
 رمید چگونه یآدم از یروزکنی هک
 دانند بوترانک

 خاموش جاودان آب نهیآ و چراغ
 بلند استغاثه به درختان دست و نگاه

 ناز به گشود رهھچ آن دگر را ماه نه
 لبخند از روشن یرو آن دگر را رھم نه
 ؟ آنجا میگذشت چه
 ؟ گذشت یم چه
 رھش به چهیدر نیاز ھینگا
 ایدر ھیما و مرغ به
 دشت و جنگل و وهک به
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 ستم میخ چار به طبیعت مسیح تن
  خم یجاودان اندوه سینه به سرش

  
  
 
  
  
 

  تنگنا
  
 

 یپندار هک پاەتیر شب فشرده چنان
 ماند یم باز حال نیبد سال زارھ

 مرداب نیا یچارسو از یاگوش یچھ به
 خواند ینم یآرامش هیآ ،خروس

 ھیسیا انتظار چه
  ؟ داند یم سپیده
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  زرد یاھبرگ میان در
 

 خورم می تاب
 خورم می تاب
 مھر سوی به روم می
 ماه سوی به روم می
 یستک دست به؟..  جاک در

 ؟ امەوارھگا بند
 زرد یاھبرگ
 زرد یاھبرگ
 ابد تا شیدهک ازل از ھیرا یرو

 نندکمی نگاه منتظر یاھ چشم مثل
 بنگرم چگونه شانھنگا در

 ؟ ننگرم چگونه
 بگذرم چگونه میانشان از

 ؟ نگذرم چگونه
 مەاچار راه بسته

 نهیآ درون از
 خسته ستهکش یاھرھچ

 هک زند یم بانگ
 است رفتن وقت

 خسته ستهکش یاەرھچ
 دھد یم جواب برون از

 است؟ من نوبت
 امەارمش یک انتظار در من

 را شیخو یاھحرف
 امفتھن انھج مردم تمام از
 امنگفت مھ چشمه و چاه و درخت با

 آه شنیدهی قص مثل
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 امەدوبار یسک نشنود
 اتەوارھگا درون من بعد هک یا

 سال یاھسال
 رھم یسو به یرو یم
 ماه یسو به یرو یم

 درنگ یک
 نگاه یک
 ابد تا شیدهک ازل از ھیرا یرو
 زرد یاھبرگ میان در
 نوزھ تو ادی به تپد یم

  امەپار پاره قلب
  
  
  

  ایدر گناه
 

 وجود یایدر به هک اھ صدف چه
 بود یخال رھگ ز اشانھسین
 ینرھ یب از نشناخته ننگ
 یرھگ یب نیا از ردهکنا شرم
 نیاز یرو شاندرگ رھ یسو
 ناز به ندیگشا سینه جا مهھ

 منی نیرید دشمن یزندگ
 منی سین در انداخته چنگ
 جنگ سر دارد من با شب و روز

 تنگی سین صدف از نفس رھ
 چنگ به آورده رھگ افشان دامن
  سنگ به وبیدهک مهھ ... اھرھگ وان
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  اھنغم
 

 عشق درد از هک دیبا سنگ از دل
 نیست سنگ دلم ایخدا ..ننالد

 ساخت اندوه چنگ او عشق مرا
 نیست نگھآ چنگ نیا در غم جز هک

 نبود امیدم سرود جز لب به
 ردک خاموش چنگ نیا بانگ مرا

 گرفت خو او نگھآ به دل چنان
 ردک فراموش را خود نگھآ هک

 نوشتد و ک سرو ک  چنگ نیا دانم ینم
 امەفرسود جان از دھخوا یم چه

 اھنغم نیا شانندمک یم جاک
 امەآسود ندھنخوا دمیک هک

 غیدر گرفتم بر انھج نیا از دل
 اوست عشق آتش جان به نوزمھ

 یزندگ یلحظ واپسین نیا در
 ستھ آرزو یک سینه نیا در نوزمھ

 شراب یواھ امشب ردهک دلم
 خروش برآرد جان از هک یشراب
 مرگ رقص آن در بینم هک یشراب
 وشھب مینیا رگزھ هک یشراب
 او عشق غم از مھ وار مگر
 را چنگ نیا بانگ نشنوم مگر

 است ماتم ینغم یزندگ مهھ
  را نگھآ ناخوش نیا مھخوا ینم
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 انھپن آتش
 فسرد خورشید آتش یگرم

 دگر رنگ انھج به زد رگانھم
 پیر یچنگ نیا یخست یپنج
 دگر نگھآ و زد گرید ره

 زمان بیراه به مرده یزندگ
 وتاهک یستھی افسان ردهک

 رھم خندد ینم افسوس به جز
 ماه تابد ینم اندوه به جز
 سحر غمگین دهید در باز
 پیداست طبیعت بیمار روح
 غروب لبخند یسرد در باز
 استھ یامکنا ز خفته اھراز

 باد جنبش از مضطرب اھشاخ
 یزندھپر یم ختهیآو مھ در

 مرگ یبوس از سوخته اھبرگ
 زندیمیر فرو شاخه از کت کت
 خاموش یخزان باد ندک یم

 را تابستان شکسری شعل
 ننشیند پا ز و است مرگ دست

 را بستان نبرد غمای به تا
 لرزد یم خزان نام از دلم
 تابستانم زاده من هکزان

 است من انھپن آتش من شعر
 جانم در شدک شعله شب و روز

 حیات یزیپا یسرد رسد یم
 نیست مبالخیز سیل نیا تاب
 امک به فتهکنش امغنچ

  نیست یزمیپا یسیل طاقت
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  غم گل سرگذشت
 
 باز ردمک دهید رھد نیا در تا
 ناز به فتکش دلم در غم گل
 شد پیدا خنده هک تا لبم بر
 شد وا یاەخند به مھ او گل
 ودمزآ یم زمانه من بر چه رھ

 بود ینصیب آن از را غم گل
 نشست سینه میان در جان مچوھ

 پیوست مھ به ما عمر رشته
 پژمرد جوانیم ارھب چون
 مرد دھخوا غصه ز گل نیا گفتم

 ستھ یستکش روزگار چو را دلم ای
 نگاه سینه درون چون نمک یم
 آه بینم چه بد بخت نیا از آه
 است شیخو جلوه مست غم گل
 است پیش از روتر تازه نفس رھ

 بود ماتم یتنگنا یزندگ
 بود غم مینھ او گلزار گل
 اشتک من یسین به را یگل او
  داشت دھنخوا خزان ارشھب هک
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 اسیر
 سرنوشت زندان گوشه به مھد یم جان
 نمک نمی خم او انهیتاز به را سر

 خورم ینم یستھ روزه دو بر افسوس
 نمک ینم ماتم یسراچ نیبرا یزار
 جانگداز گرانبار یاھانیتاز با

 است ردهک رام مرا روح هکآن پندارد
 استەنداد بمیفر هک نگر سختیم جان

 است ردهک نام زندگیش هک یبندگ نیا
 یزندگ هک ندارم مرگ ز دل به یبیم
 من جام به یشراب ختینر غم رھز جز
 حیات آور مالل یتنگنا من به گر

 من حرام باشم دهاز نفس یک آسوده
 بیفر صد به نسپارم یزندگ به دل تا
 را نگاه یستھ یرشمک از پوشم یم
 کاش به نمکمی انھن رهھچ شام و صبح رھ
 را ماه و خورشید تبسم ننگرم تا
 ختیگر توان یم جاک تو از سرنوشت یا

 امەبرد ادی از خود آشیان راه من
 نکم اھر راحت گوشه به مرا دم یک
 امەنمرد بدانم هک نک تالش من با
 بیا منم نبردت مرد ! سرنوشت یا

 نوزھ امەنیفتاد هک بزن دگر یزخم
 غیدر نکم را خدا نجهکش نیا از شادم
 بسوز خود بیداد آتش در مرا روح

 تست نبرد در من یستھ ،سرنوشت یا
 را جاودانه یزندگ ببخش من بر

 ندک اھر بندم ز مرگ دست هک منشین
  را انهیتاز من شانه به بزن مکمح
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  نگھشبا

 
 من یآرزو گل هک نداشتم باور

 اوفتد کخا بر تو نازنین دست با
 پرستمت یم جان به نوزھ مهھ نیا با

اوفتد کپا چنین عشق هک اگر  بالل 
 واپسین دارید به نوزھ بینمت یم

 !نخواست خدا دونیفر : هک یدرآمد انیگر
  دخ تو جز به من هک غافل

 نداشتم ییا
 نخواست چرا ینگفت درد و غیدر اما

 وستکن او چشم در تو یخطا دل بیچاره
 ردک خوب ردک او هک آنچه رھ : من به دیگو

 آرزو خورشید و نیامد ما یفردا
 ردک غروب آنگه و زد یا سپیده اھتن
 ماتمم ننگھشبا شیخو عشق گور بر

 نمک ینم سر عزا ینوا چرا یدان
 نبود باورت من محبت صحبت تو
 نمک ینم باور تو ز یدوست کتر من

 بود تو در هک ییخدا یصفا آن پاداش
 باد ادگاری ترا ترانه واپسین نیا

 تو ادگاری تو غم ام سینه به ماند
 باد اری تو با خدا و مباد غمت رگزھ
 اجل یساق یا ام افتاده پا ز گرید

 را شراب اممک به زیبر ام تشنه لب
 نک باز آغوش من پناه نیآخر یا

 را آفتاب او رخ از پس ننگرم تا
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  یدهکخش گل
 
 خورشید یگرم به من سرد نگه بر
 تھسیا چشم دو زمان رھ نگرد یم

 را خدا سود چه امچشم نیا تشنه
 تھنگا تاب نه مرا شبنم

 ھینگا برق و یاەیدکخش گل جز
 ندارم ادگاری گوشه نیا در تو از

 رفتم تو نارک از هک غمگین شب زان
 ندارم قرار غم دست از نفس یک

 بود من یستھ یاھب بایز گل یا
 بردم تو یوک زەای یدکخش گل گر

 یگوشب فشاندم اھ کاش چه اھتن 
 فشردم سینه به را یدهکخش گل وان
 بود دلم حال شرح یدهکخش گل آن
 میگو چه تو با شیخو درد پر دل از

 میبجو هک از درد درمان تو به جز
 مخوانم شیخو به تمسین آن دگر من
 نیرزم یچھ به امەیدکخش گل من

 ببندم رھم هک دھد بمیفر عشق
 نورزم عشق هک زند یبمھن مرگ

 است ستهکش چه اگر دلم امید یپا
 است دراز میشهھ جان یتمنا دست

 درد پری سین ز شمک یم ینفس تا
  است باز تو یرو به من بین خدا چشم
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  من از بعد
 

 یشاندک دنبالت به یعمر مرا
 ینشاند سترکخا به سرانجامم

 افسوس و را دل دفتر یربود
 ینخواند دفتر نیا از مھ یسطر هک

 سوخت منت بر دل عاقبت گرفتم
 یفشاند مھ یکسرش مرگم از پس

 ینگفت آخر یول من از گذشت
  ! یماند هک امید به من از بعد هک
  
  
  
  
  

  مرده نیم شمع
  

 میانشست دنیا خرابه بر بوم چون
 میانشست تماشا به را زمانه لھا

 رنج ارید نیا در و ماتم یسرا نیا بر
 میانشست بیجا و بسته امید بیخود

 نیست ارھب نشاط و خزان غم را ما
 میانشست صحرا به خار مچوھ آسوده

 است وتهک مقصد دامن ز ما دست گر
 میانشست پا از نه میاەفتاد پا از
 را مرگ مینگذار منتظر یچھ تا
 میانشست یاھم بسته شیخو رخت ما
 میاەنبود منیا حادثه موج ز دمیک

 میانشست ایدر لب بر و ساحلیم چون
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 مچنانھ و دمیند مالل جز عمر از
 میا نشست فردا به بسته امید چشم
 رھد بساط در لب به خنده و جان به آتش
 میانشست بایز چه مرده نیم شمع چون

 ببخش ما انگیز غم ینوا نیا بر گل یا
 میانشست اھتن و دهیبر یعالم زک
 قصر بام به ییبیا تابھما مچوھ تا

 میانشست اھ شب دل در هیسا مانند
 ما به نظر یک ینک ناز زارھ با تا
 میانشست تمنا زارھ و دلیک ما

 غم نجک به دونیفر ستهکش پر مرغ چون
  میانشست یباکش و شیدهک پر ریز سر
  
  
  

  پرستو
 

 زد سر خورشید و شد گم ستاره
 زد پر خانه بام به ییپرستو

 ییآرزو یفاص صبحم آن در
 زد سحر رنگ را شهیاند شب

 کخا نیا دام از و باشیم پرستو
 کافال بام یسو به پر میگشا

 گردون انیپا یب انداز چشم ز
 کطربنا ییدنیا به زمیآو در

 یستھ بام از و باشم پرستو
 یمست و شوق یاھنغم بخوانم

 شاد یخاطر با نمک سر یسرود
 یپرست یآزاد و عشق سرود
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 یبام به یبام از باشم پرستو
 یسالم میگو را صبح یصفا

 یدینو جا رھ برم را ارانھب
 یپیام سو رھ مھد را جوانان

 حالم ز یپرس اگر یروز مھ تو
 بنالم دل حال ز بامت لب
 ینگیر من بر نمک پروا وگر

  بالم به یسنگ یزن ترسم یم هک
  
  
  
  
  
  
  
  وتکس
 

 یزار به ینال ینم اھ شب دال
 یگذار یم بالین به راحت سر
 نک سر ناله یبود درد صاحب تو

 یندار یبیدرد درد از خبر
 ست یشادمان رنجت هک دل یا بنال
 ست یزندگان مرگت هک دل یا بمیر
 سازت نغمه چنگ هک آندم میاد

 یینوا نیانگیزد بر یدرد ز
 پودت و تار عود هک آندم میاد

 ییآشنا یواھ در نسوزد
 خیزد درد او از هک مھخوا یدل

 زدیر کاش ورزد عشق بسوزد
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 را جانگزا وتکس یادیفر به
 نک وھ و یاھ ، شب دل در زن مھب
 است نمانده ادتیفر یاری گر و

 نک گلو در انھپن هیگر مینا چو
 است درد ز اھ دل خاطر یصفا
  است سرد گور مچونھ درد یب دل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معراج
 

 استھخورشید چشمه آنجا : گفت
 ست صفا و نور از روشن اھ آسمان

 ست فضا جوشان اقیانوس موج
 جاستک باالتر : هک گفتم من باز

 است گرید یانھج باالتر : گفت
 جداست کیخا عالم زک یعالم

 استھانت یب آسمان دشت نھپ
 جاستک باالتر هک گفتم من باز

 نیست راه آنجا از باالتر : گفت
 استیبرک بارگاه آنجا هکزان
 خداست عرش ما معراج نیآخر

 جاستک باالتر : هک گفتم بازمن
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 شد خیره گانمدید در یالحظ
 نارساست بس اھشیاند نیا : گفت

 نگاه نک شاعر چشم از  :گفتمش
 خطاست یگفتار هک ینپندار تا

 اھ خورشید یچشم از دورتر
 اھانت یب عالم نیا از برتر
 خدا عرش از باالتر مھ باز

  ماست رکف مرغ پرواز یعرص
  
  
  
  
  
  
 

  یزیپا غروب
 
 یزیپا افسرده نیا از شد خون لمد
 انگیز غم یزیپا افسرده نیا از

 دارد بار محنت سخت یغروب
 دارد ارک دل با و است درد مهھ

 ست یزندگان رنج یافزا شرنگ
 ست یجاودان من غم چون او غم
 نشسته خون و کاش موج در افق

 ستهکش جامش ختهیر شرابش
 است جبین بر چین را گلزار و گل

 است واپسین نگاه گل نگاه
 بال در بال یوحش یاھپرستو

 دنبال ردهک را یمھمب امید
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 یزندگان نور خورشید در نه
 یشادمان شور تابھم در نه

 فسرده لب بر ەخند اھ فلق
 فشرده مھ در ەھاعقد اھ فقش
 اجک سر از خروشند یم الغانک
 تاراج تاراج اھ گلزار شد هک

 دهیخز مھ پناه در درختان
 شیدهک گردن اھبام یرو ز

 کغضبنا باد از یسیل گل خورد
 کخا بر افتاده یگل یسیل رھ به

 است پود و تار در اھەلرز را چمن
 است بودک اھ یسیل ز میمر رخ

 برده ادی از یخرم گلستان
 برده باد را گل برگ جا رھ به

 است غبار و گرد در مرگ نشان
 است آبشار ینوا غم ثیحد
 را بینوا انکودک بینم چو
 را اغنیا راه بندند یم هک

 ینان ناله صد با ابندی مگر
 یانکم فرسا جان یسرما نیا در
 وهک سینه از نمک باال یسر
 اندوه یایدر و غم وهک دلم

 را آسمان افدکش یم نگاھم
 را نشان یب نشان دیجو مگر
 یزار به زدیدرآو دامانش به

 یبار و برگ یب مهھ نیز بنالد
 دیگو باز نانیا تلخ ثیحد

 دیجو باز معما نیا لیدک
 میگلو گیرد یم بغض میگو چه
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 میبگو هک با مینگو او با اگر
 راه ینیم از نگاه دیآ فرود

 وتاهک ستھوتاک وصل دست هک
 انگیز وحشت یباد تند یبھن

 بالخیز یباران مراهھ رسد
 !باران یاھ "خروشم یم یبسخت

 باران و برگ یب ما ز ھیخوا یم چه
 نک نظر را انھپنا یب نهھبر
 نک تر ستهھآ قدم یواد نیا در
  حاصل چه رانتریو رانهیو نیا شد

 دھی بر دانه در خاکتو که جان می
 کنی پاکھا میغبار از چھر گل

 ھای ما را شستشو کنغم دل
  .برای ما سعادت آرزو کن

  
  
  

 بازگشت
 یزندگ یغوغا و یستھ نشاط از دور
 بود گرفته خو غم خلوت و وتکس با دل
 ستکش را گرانبار و سرد وتکس آمد
 ربود را اندوه خلوت یصفا آمد
 دل سرد گور در هک امید نیا به آمد
 یانشان بیابد رفته عشق ز دیشا
 اشتیاق و شوق از پر نگاه آن و بود او

 یاجاودان و غم و وتکس و بودم من
 مالل ظلمت نیا در باز هک مگر آمد

 من چراغ محبت نور به ندک روشن
 شعر سراغ بگیرم دوباره من هک باشد
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 من سراغ بگیرد مرگ هک بیشتر زان
 را نگاه نخستین یصفا مگر گفتم

 نمک جستجو اشەغمزد دگانید در
 را اشتیاق از سوخته جان نیمه نیو

 نمکوا او آغوش حرارت از سترکخا
 بود مانده خیره او ەیدید به من چشمان
 ما نگاه در نکھ عشق ادی رخشید

 دل زبان ییخدا یصفا آن از ھیآ
 ما گواه نخستین نگاه آن از کیاش

 شیدکبر سینه از سر مرده عشق ناگاه
 دامنم به یتیمی طفل مچوھ ختیآو

 گذاشت سنگدل آن دامن به سر آنگاه
 منم نیا : هک حسرت سر از شیدک ھیآ

 ابھالت و شور مانھ و شوق یبھل آن باز
 سود چه یول محبت و رھم سرود آن باز
 سرنوشت دنبال به رفته دامک رھ ما
  نبود او گرید او و ام نبوده آن گرید من
  
  
  

  شاعرم روز آن
 

 من ثیحد بماند هکآن یبرا گفتم
 نمک سر عشق غم ز اھنغم هک به آن

 روزگار به نخوانم عشق سرود از غیر
 نمک بیشتر سخن سوز عشق درد وز
 نواخت ینم محبت یوا بجز نگمچ

 سرود ینم یسرود عشق غیر به طبعم
 نارک رھ ز شنیدم هک نیآفر بسیار



79 
 

 

 ستود مرا گرم ینغم هک سک بسیار
 را حال لھا سخن سوز ز زدم آتش
 بود راهدر  خار مدعیان زبان اما

 روم یم ساله صد ره شبه یک دندید
 بود گناه من نرھ تنگشان چشم در
 گذشتگان یبنا درخیال ندندک

 شدند آسمان فتھ ەیستار خود پیش در
 مرد و شیدک بر ینفس شعرشان فانوس

 شدند جاودان یروشن پنداشتند
 نیست نشاط یجا زده خزان گلشن نیا

 است خاطر بار نرانھ یب رھش به شاعر
 نخواند ثنا و نگفت مدح هک یسک نجایا

 است شاعر گفت نتوان شود اگر یسعد
 دل چنگ ز میسرا نغمه زارھ گیرم
 جان تار ز برآرم پرده زارھ گیرم

 نیا حیمد میبگو هک شاعرم روز نآ
  آن یثنا بخوانم هک شاعرم روز آن
 ردکن هک اھچ یشاعر دل با
 سوزد یم چراغ یاتاق در
 ندهکآ محنت ز یفقر نجک

 شهیاند بحر غرق یشاعر
 ندهکپرا یدفتر و اغذک

 وتکمل عالم به روحش رفته
 ندهک دانکخا تیره نیا از دل

 دارد یعالم عشق خلوت
 بایز یرخیپر یرو نقش

 اوست دل صفحه نقشبندان
 مرموز یتبسم از یپرتو
 اوست محفل شمع و بخش یروشن
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 نور یالھ میان یدگانید
 اوست مقابل زمان رھ جا مهھ
 است گرەجلو دوست یرو طرف رھ

 شب دل در رنجیده شاعر
 ندهکاف غم پنجه در پنجه

 اھتن یتن بر عشق یایگو
 ندهکاف عالم رنج و محنت

 افتاده حسرت یایدر به دل
 ندهکاف ماتم گرداب به جان

 سوزد یم اشتیاق تب در
 شمع چون سر به تا یپا سوخته

 دامانش به غم کاش دکچ یم
 یامکنا درد ز گذارد یم

 درمانش نیست هک یعشق درد
 جالل و جمال با شعر دختر

 شبستانش در جلوه ندک یم
 سخن شراب از یجام فشک در

 آمد دست به چون دوست دامن
 دیگو یم راز شوق صد به دل
 امید شراب از سرمست گاه
 دیگو یم دلنواز یانغم
 فراق و تلخ یاھ رنج از گاه
 دیگو یم جانگداز یاقص
 ستھ ییوھ و یاھ ستھ یدل تا
 توچال از یسرد باد وزد یم
 ماه مغرب یسو به خرامد یم

 شب خلوت و وتکس در یشاعر
 سیاه ردهک شمار یب یاغذک

 بایز یرخیپر نگاه به
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 نگاه نگاه مچنانھ ندک یم
  است دمەسپید یروشن نیا آه
  
  
  
  
  
  
 

  بودک آسمان
 
 برخیز خواب از دخترم ارمھب
 برانگیز یشور بزن یخند رکش

 ناز یغنچ یا من اقبال گل
 بیامیز او با مھ تو آمد ارھب
 نک وا آغوش دخترم ارمھب
 ردک وا آغوش گل گوشه رھ از هک

 بگذشت انگیز مالل زمستان
 ردک آشنا لب بر خنده ارانھب
 وستھیاھ صحرا دخترم ارمھب

 پرستوست بال و پر ریز چمن
 استیدر مرنگھ آسمان بودک
 اوست از تر بایز تو چشم بودک
 آمد نوروز دخترم ارمھب

 گل ندک مردم رخ بر تبسم
 را او یاھ تبسم نک تماشا
 گل ندک گم را خود هک نک تبسم

 طبیعت دست دخترم ارمھب
 ببارد رھگو اھابر از اگر
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 یارھب جوشد گلش رھ از وگر
 نیارد تر بایز تو از یارھب
 صبح ەیخند چون دخترم ارمھب

 تو ەیخند در دمد یم یامید
 دور از بینم یم شتنیخو چشم به
  تو ەیندیآ شکدل ارھب
 
  
  
  
  
  وانهید
 

 افروخت بر آتش یاوانید یکی
 سوخت را شیخو جان نگامهھ آن رد
 برد یم باد را سترشکخا مهھ

 برد یم ادی از انھج را وجودش
 جانسوز عشق یا یآتش مچونھ تو
 افروز آتش مردنیواد آن من
 پرستم آتش یوانید آن من
 ستمھ زنده تا خوشم آتش نیا در

 استخوانم عود به آتش بزن
 جانم ز برخیزد عشق یبو هک

 اھ یوانگید چنین نیا با خوشم
 یفرزانگ آن به خندم یم هک

 رفتن ادی از و مردن از غیر به
 رفتن باد بر و گشتن یغبار

 میندار یسرانجام عالم نیا در
 میندار یفرجام هک ؟ یفرجام چه
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 روزان تیره آه مچوھ ییبھل
 بسوزان را جانم و عشق یا بساز

 نک سترمکخا بزن آتش بیا
  نک زرم یستیھ بوته در مسم

  
  
  
  
  

  روشن من چشم
 

 پرسید ھینخوا دوست یا آخر
 شیدک چه تیرو یدور از دل هک

 شد سترکخا و آتش در سوخت
 نرسید دادش به تو یاھەوعد
 نشست سینه بر و شد ماتم داغ
 یدکچ کخا بر و شد حسرت کاش
 شد فراموشت دھع مهھ نآ

 سپید تو یرو و  روشن من چشم
 غم ظلمت در آمده لب به جان
 امید صبح یا یرس دادم به کی
 شتک دھخوا مرا عشق نیا آخر

 دید ھیخوا مرا داغ عاقبت
 نکمش دونیفر درد پر دل
  بخشید دھنخوا تو بر خدا هک
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  دوست
 
 دوست با پیوسته جان ذرات مهھ
 اوست شهیاند ماشیاند مهھ
 نجایا دوست از غیر به بینم ینم

  ؟ نجایا اوست ای منم نیا ایخدا
  
  
  
  
 
  من یاھ یامید نا امید یا
 
 ناز به پیچد یم خورشید تن بر

 غروب رنگ ینیلوفر چادر
 دشت یناھپ در کخش یدرخت کت

 غروب تنگ نیا در ماند یم تشنه
 یروشن یاھ آسمان بودک از
 دور آفاق جانب زدیگر یم

 شفق سرخ یالل بر افق در
 نور باران اھابر از دکچ یم
 شیخو آغوش شب دود دیگشا یم

 بر به گیرد یم تنگ را یزندگ
 اھوچک در دود یم یوحش باد

 در و بام از دکش یم سر یتیرگ
 وتکس یالال به خوابد یم رھش

 شب بام بر نانک نجوا اختران
 را تابھم ەیباد کنرم نرم
 شب جام درون زدیر یم ماه
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 رھسپ یناھپ به یابر شب نیمه
 ماه به تازد یم و راه از رسد یم

 پیر اجک یرو به خندد یم جغد
 سیاه یشام و ماند یم یشاعر
 سرد یاھ شب نیا یکتار دردل

 من یاھ یامید نا امید یا
 آفتاب مچونھ تو چشمان برق

  من یفردا رخ بر درخشد یم
  
 

  ییطال ی دروازه
 

 عمر سنگالخ گمشده راه ورهک در
 راه به شدکمی خود تن زنان نفس یمرد

 زمان ەیرھچ از شب و روز ماه و خورشید
 پناه یب مرد نیا به خیره دهید دو مچونھ
 داغ ز پر یپا آن آمده سنگ به بس یا
 اھ سنگ وشغآ در فتاده سر به بس یا

 بازگشت راه او بر بسته شتهگ چاه
 اھ درنگ سیاه وتکس با ردهک خو

 سحر یب یاھشب دل در نشسته حیران
 امید یب یفردا یپ در دهیدو انیگر
 گذشت سر ز آبش گداخته عطش از امک

 رسید لب به جانش نیامده سر به عمرش
 عشق بام ز یورک ەیستار زنان سو سو
 مرد و دمید شھسیا ختب آسمان در
 ناشناس راه آن ظلمت به را خسته نیو

 سپرد جاودان یتیرگ دست به اھتن
 امید با عمر مهھ هک منم گذرھر نیا
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 غرور صد به میبرآ رھد بام به رفتم
 مرگ دست هک وششک مهھ نیز سود چه اما

 گور تنگ سراشیب به مرا شدک یم خوش
 سرنوشت ز ینال چه خسته نوردھر یا
 است رسانده راحت منزل به ترا گرید

 نک نگاه را آن ییطالەی درواز
  است نمانده یدراز راه مرگ رھش تا
  
  
  

 سترکخا
 ساغرم اھبوس از نک پر یشب
 برم در جان مچونھ بیا ینرم به

 شتنیخو آغوش در بسوزان را تنم
  سترمکخا نیابند فردا

  
  
  
 

 درد
 دارم سر ھیآ سینه درون

 دارم زرد یرنگ پژمرده یرخ
 ؟ ستمھ چه مستم عاشقم ندانم

 دارم درد پر یدل دانم یمھ
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 اھتن
 نماند اھتن من مانند یسک

 وانماند یزندگان راه به
 اھ اروانک یقفا در را خدا
  نماند جا بیابان در یبیغر
  
  

 گرفتار
 را ترم چشم ببین مکخش لب
 را ساغرم نک پر باده از بیا
 مرد قفس نیا یتنگنا در دلم

 را پرم ییبگشا هک دم آن رسید
  

 پشیمان
 بود نفس تا بودم تو وفادار

 بود خس و خار منشینتھ غایدر
 بازگردان را دلم

 بود بس بود بس سوختن جان مینھ
  
  

 سامانیب عشق
 ؟ چیست خواندنت یربانھم با چنین

 ؟ چیست ندنتار یربانھنام نیبد
 من یوانید دل نیا از بپرس

  ؟ چیست ماندنت بیچاره یا هک
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 آرزو
 ستادنیا تھنگا امید به
 ادنھن سر تیاھشان یرو به

 است ییآرزو نیا از خوشتر
  دادن بوسه را تکوچک انھد
  
 

 آغوش
 بمیرم خاموشت چشم یبرا

 بمیرم نوشت یچشم نارک
 بگیرم آغوشت در مھخوا ینم
 بمیرم آغوشت در مھخوا یم هک
  
  

  رقص
 
 بازوانم در گل مچوھ یفتکش

 انمھج جام در یم چو یدرخشید
 یوحش چشم آنی نغم بال به
  جاودانم شتھب تا یشاندک
  
  
  
 عشق تبکم

 استاد عشق ارک به یچشم سیه
 داد یم ادی محبت درس
 من یول آخر برد ادی از مرا
  ادی از بردم را یعالم او بجز
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 شراب

 ھینگا یوحش یافسونگر نیبد
 ھیگنا یب رنگ رهھچ بر مزن
 بخش یزندگ شراب تو یشراب

  ھینخوا ھیخوا نوشمت یم یشب
  
  

 غروب
 یدمید اھ ظلمت امک از ماه چو
 یدیآفر من در عشق یانھج
 نگامھب نا غروب با غایدر
  یشیدک اھ ظلمت در مرا
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  باز نیمه یاھغنچ حالب خوش
 
 کخا یبو سبزه یبو باران یبو

 کپا خورده باران شسته یاھشاخ
 سپید ابر و یآب آسمان

 بید سبز یاھبرگ
 باد رقص نرگس عطر
 شاد یاھپرستو شوق ینغم

 مست یاھبوترک گرم خلوت
 ارھب کنیا رسد یم کنرم نرم

 ھاروزگار الح به خوش
 اھ دشت و اھچشم حال به خوش
 اھەسبز و اھدان حال به خوش
 باز نیمه یاھغنچ حال به خوش
 ناز به خندد یم هک کمیخ دختر حال به خوش
 شراب از زیلبر جام حال به خوش
 آفتاب حال به خوش

 روزگار نیا در گرچه من دل یا
 امک به یپوش ینم رنگین یجام
 جام ز ینوش ینم رنگین باده
 نیست سفره میان در سبزه و نقل

 است ھیت دیبا یم هک یم نآ از جامت
 نسیم با ینرقص گل چون اگر تو از غیدر یا
 آفتاب نسازد مستم اگر من از غیدر یا
 ارھب از مینگیر یامک اگر ما از غیدر یا

 سنگ به را غم شیشه یبوکب گر
  رنگ فتادھ میشود رنگش فتھ
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  ایدر
 

 رھش نیا انیرویپر چشمان به
 ھینگا بستم یم امید صد به

 انیناآشنا نیاز تن یک مگر
 ھیرا عشق رھش به بخشد مرا
 اوست نیا هک یامید به یچشم رھ به

 ماند یم خیره قرارم یب نگاه
 نانینازآفر مهھ نیز مھ یکی

 خواند ینم چشمانم به را امیدم
 ھیرا ردهک گم و بودم یبیغر
 شاندندک ییسو رھ به خود با مرا

 نارارھگذ از اھبار شنیدم
 خواندند وانهید مرا لب ریز هک
 خفت ینم امیدم چشم من یول
 بودم ردهک گم آشیان یمرغ هک
 شیدمک یم سر یدر و بام رھز

 گشودم یم پر یبر و بوم رھ به
 نشست یپا از ام خس امید
 بود جستجو در امتشن نگاه

 یزھپر و دارید ینگامھ آن در
 بود او هک آنجا عاقبت رسیدم

 سک یب دو ، سرگردان دو و اھتن دو
 رمیده یستھ از بیگانه خود ز
 فتهھن رو مردم درد یب نیاز

 چشیده اھ یامید نا شرنگ
 ستهکش اھ یمزبانھ یب از دل
 فسرده اھ یربانھنام از تن
 شیدهک دامن در یپا حسرت ز
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 برده بال ریز به سر خلوت به
 سک یب دو،  سرگردان دو ، اھتن دو
 نشستند مھ با جان خلوتگاه به

 گشودند را یزبان یب یزبان
 ستندکش را یجاودان وتکس

 پرسید یم بارانکسب یا پرسید می
 یستک بدر خود از وانهید نیا هک

 میگو هک با میگو هک از میگو چه
 نیست خبر خود از را وانهید نیا هک

 ناگاه هک مانم یم تشنه لب آن به
 رانهک یب درافتد ییایدر به
 ردهکن تر یآب قطره از یلب

 انهیتاز یوحش موج از خورد
 مپرسید بارانکسب یا پرسد یم

 دیگذار اھتن او عشق با مرا
 مھنگا ایدر آن لطف قیغر
  دیسپار ایدر نیا به اھتن مرا
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 سرد پرنیان
 است رفته نیمه از شب هک غم چه مرو بنشین
 ما یرو به بخندد سپیده تا بگذار

 صبحگاه خورشید دختر : هک ببین بنشین
 ما یآرزو یروشن ز خورد حسرت
 امدەیند امتک به نوزھ مرو بنشین
 میانگفت یالمک ز نوزھ مرو بنشین
 است رفته نیمه از شب هک غم چه مرو بنشین
 میانخفت اھ شب تو خیال با هک بنشین
 ماه پناه در شب دل در هک مرو بنشین
 نیست نگاه و وتکس و عشق حرف ز خوشتر
 وشکم من آزار به جاودانه و بنشین

 نیست گناه نشستن دوست نارک دمیک
 مگو دگر وقت تیاکح مرو بنشین

 یگرید دارید فرصت نماند دیشا
 گفتگوست عشق از منت با نیز تو آخر
 یبر یم چه در نیاز رنج و مالل از غیر

 ببین من یتمنا یصفا مرو بنشین
 است روشن خانه نیا در عشق چراغ امشب
 مسوز خود جرانھ ظلمت به مرا جان

 است رفتن نگامھ نه هک مرو مرو بنشین
 دور یاھ اهر از من و یارفت تو کنیا
 پناه یەابرد خود بستر به بینمت یم
 سرد پرنیان آن بر نخفته بینمت یم
 ماه نگاه از نگاه فتهھن بینمت یم

 تلخ یاھیشاند ظلمت به یاەدرماند
 زیگر در ازخواب تو و زیگر در تو از خواب

 رنگ دهیپر ابر بر نشسته منت ادی
  ستیز ینک یم دل خلوت به شتنیخو با
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  سرو
 

 دور یبیابان در
 خار جز دینرو هک
 مرگ جز نخیزد هک
 ینفس از ینفس نجنبد هک

 یسک کخا در خفته
 بودک سنگ یک ریز

 سیاه کخا دردل
 نگاه دو درخشد یم
 گاه محنت نیاز یامکنا به هک
 وتاهک یستھ افسانه ردهک

 رھم خندد یم باز
 ماه تابد یم باز
 وجود ساالر قافله مھ باز
 راه دیپو عدم یصحرا یسو
 سال مهھ غمگین و خسته یدل با

 خروش و جوش نیا از دور
 خموش دشت آن جانب روم یم
 بودک سنگ آن بر بوسه مھد تا
 سیاه کخا آن بر رهھچ شمک تا

 دراز راه نیوندر
 نیاز کاش من رخ بر دکچ یم
 مالل رھز من رگ در دود یم

 دراز راه مانھ و امروز منم
 خموش دشت مانھ و نونکا منم
 مالل رھز آن و من
 نیاز کاش آن و من

 سرد خلوت آن در دور از بینم
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 ینفس از ینفس نجنبد هک یارید در
 یسک ستادستیا

 سیتک ەیآوار روح
 بودک سنگ آن یپا
 غروب تنگ نیا در هک

 فرود ابر از آمده زنان پر
 مرگ وحشت از امسین تپد یم
 دور ییسا آن از روحم رمد یم
 وتکس رھز از دلم افدکش یم

 راه به خیره مەاماند
 زیگر یپا مرا نه
 نگاه تاب مرا نه

 شیخو ودهھبی وحشت از شوم یم شرمگین
 ارھب صبح از تر شاداب هک است یناز سرو
 دشت یسین از برافراشته قد
 شیخو ییاھتن باده از خوش سر
 غروب غمگین دھشا نیا دیشا

 است من راه در چشم
 عدم یصحرا یبند نیا دیشا
 است سخن منش با

 بلند سرو نیا هک شهیاند نیا در من
 یشاداب و یتازگ مهھنیو

 دور یبیابان در
  خار جز دینرو هک
 باد جز نتوفد هک
 مرگ جز نخیزد هک
 ینفس از ینفس نجنبد هک

 ناگاه شگفتم راز نیا ظلمت در غرق
 گوش به سنگ از رسد یم یەاخند
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 جدا سرو از شود یم یایسا
 غروب گذرگاه در
 افق زیآو غم در

 مینگر یم مھب چند یالحظ
 یوا بینم یم و خندد یم هیسا

 خندد یم مادرم
 خوب مادر یا مادر

 عظیم است یروح چه نیا
 بزرگ است یعشق چه نیو
 آرام ینگیر مرگ از پس هک

 کخا یسین در تو بیجان تن
 ماندست اھتن دهکغم نیا در هک یالھن به
 بخشد یم جان باز
 سرد رکپی آن در مانده جا به هک یخون ەیقطر
 بخشد یم توان و تاب را سرو
 وتکس آغوش مھ شب

 راه ز نرم رسد یم
 خموش دشت آن از من
 خروش و جوش از پر رھش نیا به ردهک رو باز

 باد یبالکسب به خوش روم یم
 آزاد وجودم ذرات مهھ
  ادیفر وجودم ذرات مهھ
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  آسمان و بوترک
 

 یبشنو هک تا منی سین به سر بگذار
 را دردمند یدل اشتیاق نگھآ

 عشق ارک به ینپسند نیاز پیش هک دیشا
 را مندک در سر رمیده نیا آزار

 متیبگو تا من یسین به سر بگذار
 جاستک غم، دامستک عشق ،چیست اندوه
 جان خسته مرغ نیا متیبگو تا بگذار
 جداست آشیان از تو یواھ در است یعمر

 امک به ببینمت اگر هک آنچنان دلتنگم
 دامنت به بنالم جاودانه هک مھخوا
 من نارک یبمان جاودانه هک دیشا

 منت با نیست وفا یچھ هک نازنین یا
 یروشن و آرام یآب آسمان تو
 تو یواھ در پرم هک یبوترک چون من
 نمک چین دانه ترا یاھەستار شب یک
 تو یپا به زمیبر شیخو شرم کاش با

 صبح نوشخند یا ببوسمت تا بگذار
 شراب چشمه یا بنوشمت تا بگذار
 بخند بیشتر توام یاھەخند بیمار

  بتاب تر گرم یمن یآرزو خورشید
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  ورک ەیستار
 

 اھوچک ز امگذشت ناتوان
 راه نیمه به امەرسید جان نیمه
 غروب نیا در یاخست الغک چون

 گذشت یب زمان نیاز زیگر در
 زوال یب مالل نیا از فغان در

 آرزو و عشق شتھب از رانده
 خیال مهھ و غم مهھ ام مانده

 جان خسته اسیر چون ادهھن سر
 بدسرشت روزگار مندک در
 ورک ستارگان چون فتهھن رو
 سرنوشت شانکھک غبار در
 شوم انھن اھەدید ز روم یم
 نمک انھن در هیگر هک روم یم
 شدک یم تو ییجدا مرا ای
 نمک ربانھم دوباره ترا ای
 خدا با تو یب نشسته زمان نیا

 نبود خدا با و بود تو با هکآن
 تلخ یاھیگر یواھ ندک یم

 نبود جدا لبش از خنده هک آن
 روم جاک روم جاک من تو یب
 ادگاری مانده تو از من یستھ

 آمدم دامت به خود یپا به من
 فرار نمک خود دست ز مگر من
 رسد ینم نفس دگر لبم تا

 رسد ینم سک گوش به امنال
 یبشنو هک دل امک به یرس یم

 رسد ینم قفس نی از یانال
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  تو یاھچشم شعر شراب
 

 برد دھنخوا خوابم سحر تا امشب من
 فرداست شهیاند امیشاند مهھ

 است سرشار تو یتمنا از وجودم
 است بیدار و خواب شب بستر در زمان

 باز اھ آسمان راه خاموش شب آرام واھ
 پرواز ندک یم یوحش یاھبوترک چون خیالم

 را شب گیسوش جادو یاھ یولک افتندب یم هک آنجا رود
 سوزند یم خود اھ شانکھک رواق در اھ شب هک اھ جا مانھ
 افروزند یم مشعل اھ قصر بام به اھ اختر هک اھجا مانھ
 ندیسا یم نیل ظلمت یاھمعبد بانانھر هک اھجا مانھ
 ندیآرا یم را فردا خورشید دختر شب پرده پشت هک اھ جا مانھ
 ییایرو زیر افسون یفردا مینھ
 است بسته من خواب راه هک فردا مینھ
 پیداست من پندار پرده یرو هک فردا مینھ
 است دارید روز را ما هک فردا مینھ
 استھ نوازش و آغوش روز را ما هک فردا مینھ
 فردا مینھ فردا مینھ

 برد دھنخوا خوابم سحر تا امشب من
 است بیدار و خواب شب بستر در زمان
 بندد یم تار ھیسیا

 است یزیپا سرد نسیم از لرزان ماه چراغ
 است زیلبر شوق از من آرام یب و تاب یب دل
 فرداست ندکمی رو من چشم سو رھ به

 لبخند زند یم شب ظلمت یماورا از سحر
 خوانند یم صبح سرود اھ یقنار
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 ناگاه توام راه در چشم آنجا من
 ییآ یم هک بینم یم دور از ترا
 یمیخند هک بینم یم دور از ترا
 ییآ یم و یخند یم هک بینم یدورم از ترا
 ماند دھخوا تو حیران باز مھنگا

 شد مھخوا چشم سراپا
 دید مھخوا شیخو بازوان در ترا

 شد دھخوا تو رخسار گلبرگ شبنم اشتیاقم کسرش
 سوخت مھخوا تو چشمان شعر شراب از را تنم
 خواند مھخوا شعر تیبرا
 خواند ھیخوا شعر میبرا

 چید مھخوا بوسه با ترا نیشیر یاھ تبسم
 یاری ندک بختم وگر
 تو آغوش در
 افسوس یا

 بندد یم تار ھیسیا
 است یزیپا سرد نسیم از لرزان ماه چراغ

 باز اھ آسمان راه خاموش شب آرام واھ
    است بیدار و خواب شب بستر در زمان
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  نیشیر رھز
 

 عشق یا خوانم نیشیر رھز من ترا
 ندانم نتیا از خوشتر ینام هک

 یگیر تازه یرنگ لحظه رھ وگر
 نخوانم نتیشیر رھز از غیر به
 یسوز سینه گرم رھز ، یرھز تو
 تست از یستھ شور هک ینیریش  تو

 را جان هک یخورشید جام شراب
 تست از یمست ،تو از غم ،تو از نشاط

 یربود من از مرا یآسان به
 یآزمود غم ورهک درون
 سوخت سرگردانیم به آخر دلت
 یگشود ییبایز به را مھنگا
 برگیر عشق از دل گفتند یبس
 جادوست و است افسون و است گننیر هک
 میدید و بستیم او به دل ما یول
 نوشداروست اما است رھز او هک

 آلود تب رھز نیا هک دارم غم چه
 گدازد یم ییجدا در را تنم
 درد نگامھ هک شادم آن از

 نوازد یم را دلم نیشیر یغم
 نگیرد ینامرد به مرگم اگر
 است یجاودان دل در تو رھم مرا
 دیسرآ یامکنا به عمرم وگر
  است یزندگ مرگم هک دارم ترا
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  خورشید با پرواز
 

 زیدالو صبح نیا شاخه بر هک بگذار
 میبسرا یسرود عشق از و بنشینم

 بالکسب مرغان چو شوق صد به آنگاه
 میبیا تو یسو به و بام نیاز گیرم پر

 برف پر یقل آن از دور آن از خورشید
 ناز مهھ رھم مهھ باز ندک آغوش
 من چون هک است یبال و پر ییطال سیمرغ

 پرواز سر دارد آمده برون النه از
 امیدست و است نشاط هک آنجا به پرواز
 است سرور و است سرود هک آنجا به پرواز
 صبح یروشن در تو یسراپا هک آنجا

 است بلور جام در هک است یشراب یایرو
 خواب در تو گلگون یگون سحر هک آنجا

 است ناز گل برگ چون خورشید یبوس از
 شبگرد اختر رھ روزن از من هک آنجا

 است باز تو یتمنا و تماشا به چشمم
 است عشق به زنده دلم خورشید چو نیز من
 مینپو هک نتوانم را خود دل راه
 خورشید ییجادو ینهیآ در صبح رھ

 میاو مهھ من من مهھ او نگرم یم چون
 است وجود بازار یگرم و یروشن او

 اوست از تر گرم یدل نیز من یدرسین
 ادستھنن بالین به آسوده سر یک او

 دوست طلب اندر دوم یم سر به نیز من
 یارھب کطربنا صبح نیا در دو رھ ما
 میفرار به پا شب یخاموش و خلوت از
 طبیعت رھم از پر آغوش در دو رھ ما
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 میارھب یتماشا محو جان ەیدید با
 ماللیم نیزار به افتاده آتش ما
 یمیصفا و میسرور و مینور عاشق ما

 خورشید و من غزلخوان و سرمست هک بگذار
  یمیبیا تو یسو به و یمیبگشا یبال
  
  
  
  
  
 

  ترسیدیم مرگ از چرا
 

 ترسید یم مرگ از چرا
 گردانید یرو نیشیر آرام جان خواب نیز راچ

 دانید یم افسانه را مرگ گرم آغوش چرا
 باز یامید نا بوم دیمپندار

 پرواز ندک یم من خاطر بام به
 است زیلبر اندوه از جانم جام دیمپندار

 است انگیز غم و تلخ سخن نیا یدیمگو
 ؟آرد ینم یمست ،جان بزم چراغ نیا ،یم مگر
 ارکافسون افیون مگر

 ؟اردک ینم جان زمین در را یبیخود الھن
 اھ یمست و اھ یپرست یم نیا مگر
 ؟نیست یستھ رنج از یآسودگ نفس یک یبرا
 ؟دیگرد ینم آرامش دنبال مگر
 !ترسید یم مرگ از چرا

 دید تواند سک خوشتر مرگ از یآرامش جاک
 پروازند تند و تیزبال یبیفر افیون و یم
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 ندھاندو درمان اگر
 دارند جانگزا یخمار

 دیجاو آرامش را خسته جان بخشند ینم
 بیند ینم یوشیارھ هک یمست آن خوش
 ترسید یم مرگ از چرا
 دانید یم افسانه را مرگ گرم آغوش چرا

 جاست آن جاودان شتھب
 آنجاست جان و آنجا انھج

 آنجاست ربانھم مرگ یگلو بستر در ابد خواب گران
 است یخاموش رھش پاسدار یجاودان وتکس
 است یفراموش رنگ یب یایرو در محو یستھ ذرات مهھ

 ییآوا نه ینگھآ نه یادیفر نه
 ییفردا نه یامروز نه یروزید نه
 آرام جان و آرام انھج

 فرجام یب خواب در زمان
 بیند ینم یبیدار هک یخواب آن خوش

 دیبردار شیخو گران اندوه بالین از سر
 نیست ینشان و نام یآزادگ هک دوران نیا در
 بازوست در زور ترازو در زر را هک رھ جا رھ هک دوران نیا در
 دیسپارن رنگ صد نامردم نیا دستب  را انھج
 زندیر گریدیک خون و گیرند گریدیک از امک هک

 برانگیزند اھ غوغا و فرومانند غوغا نیدر
 دیبردار شیخو گران اندوه بالین از سر
 دیآر فرود سر راحت مرگ آستان بر مهھ

 دانید یم سانهفا را مرگ گرم آغوش چرا
 گردانید یرو نیشیر آرام جان خواب نیز چرا
  ؟!ترسید یم مرگ از چرا
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  نکن الال بابا
 

 بستر به افتادم درد سراپا
 افروخت آتش جانم به یتلخ شب
 وفتک یم مرگ طبل سینه در دلم
 سوخت یم ورهک چون تب سوز از تنم

 ختیر یم تابھم ەیرھچ از مالل
 میشد زیلبر مان جام از شرنگ

 شبگرد ورانکشب بال ریز به
 شد یم انگیز خیال شب وتکس

 شب ظلمت در یاەردک گم ره چه
 رفتار ز واماند خسته و زار هک
 حال یب تشنه بودم افتاده پا ز

 گرفتار یوحش تب نیا جنگ به
 اهکجان و سوز یستھ آنگونه یتب
 ردک یم آب را استخوان مغز هک

 خیالم کناز دختر یصدا
 ردک یم تاب یب مرا تنگ دل

 میزد ادیفر!  نکن الال بابا
 است جان نیمه بابا دانست ینم
 ردک ینم باور مکوچک ارھب
 است آتشفشان من یپا تا سر هک

 یباز به را او تا خواست یم مرا
 گیرم دوش بر دگر یاھ شب چو
 بخوانم نیشیر قصه شیبرا
 بمیرم شیالھش چشم پیش به

 یزار ردک یم، نکن الال بابا
 زد یم چنگ را بسترم یبسخت

 انهیتاز صد خود ادیفر رھ ز
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 زد یم نگھآ جان بیمار نیا بر
 تاب یب هیگر از دیدو آغوشم به
 ختیر تنش در یشرار گرمم تن

 افتی خبر مھاکجان رنج از دلش
 ختیآو من در حیران و دیلرز لبش
 شیخو کوچک یاھ دست با مرا

 گفت اھعذر انیگر و ردک نوازش
 بگذشت نیمه از شب چو یآرام به
 خفت من سوزان بستر نارک

 صبح تا هک شب آن گذشت من بر یشب
 نیاسود دمیک من تبدار تن
 ردمکن یباز دخترم با آن از
  بود میمبازھ جان سخت مرگ هک
  
  
  
  
  
  
  
  

  خدا کاش
 

 یعمر من سینه صدف
 پروردست تو عشق رھگ
 خانه نیدر هک نداند سک

 ردستک اھ چه هیدا با طفل
 یرانیو و یرانیو مهھ
 یخاموش و یخاموش مهھ
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 اھروزن به ندهکاف هیسا
 یفراموش کخش کپیچ

 درگاه نیدر است یروزگار
 پیچیدست نه تو رھم یبو

 فرزند آن هک است یروزگار
 نپرسیدست هیدا نیا حال
 ینیشیر و یتلخ آن و من
 اھروشن و هیسا آن و من
 آلود کاش دهید نیا و من
 اھروزن به خیره بود هک
 یباران شب آن باد ادی
 یبود ما یخان در تو هک

 بود روشن تو یرو از شبم
 یبود صفا سینه یک تو هک

 یدیلرز تو و دیغر رعد
 یآورد من آغوش به رو
 خندان مرا امکنا امک

 یردک روا بوسه یکی به
 برخاست نانک نگامهھ باد

 بنشست زنان لبخند شمع
 شد گم ما خنده در رعد
 ستکبش شب یسین در برق
 تبدارم یتشن نفس

 ختیآو یم تو یاھ نفس به
 سوخت یم انھن به طبعم خود
 ختیر یم فضا به شعرم عطر
 بستم یم تو چشم بر چشم
 سودم یم تو دست بر دست

 مردم یم تو یتمنا به
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 بودم خوش تو یتماشا به
 بستم یم تو چشم بر چشم
 بود سراپا به شوقم و شور

 رفتم یم تو دست بر دست
 فرمود یم تو عشق جاکرھ
 چیدم یم تو گرم لب از

 را تمنا برگ صد گل
 دمیمید تو چشم شب در

 را فردا روشن سحر
 وک فردا روشن سحر

 وک تمنا برگ صد گل
 وک تماشا و لبخند و کاش
 وک اھ غزل و قول مهھآن

 است یباران شب امشب باز
 زدیر بال سیل واھ از
 زمیآو غم عشق و من بر
 زدیر خدا چشم از کاش
 سوز یستھ آتش مهھ نیا و من
 است یباق جان و یباق انھج تا
 ییاھتن گوشه در تو یب

 تاس یساق غم و یباق دل بزم
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  باران افسانه
 

 باران یالال و بودم من سحر تا شب
 برد ینم خوابم چرا دانم ینم اما

 بردم ینم پندار یغوغا
 مرد ینم پندارم یغوغا

  دلسرد و غمگین
 رنج مهھ روحم
 درد مهھ مجان

 ردک یم بیدار مرا اندوه وید باران نگھآ
 خفت ینم تبدارم چشمان
 شبگرد باد ناودان یگو افسانه

 سرمست خورده باران یاھ کمیخ یبو از
 در از و بام از شیدک یم سر
 باغ از آمد یم اشبوس یصدا ھیگا
 ختیر یم وچهک در اشەخند شراب ھیگا
 وهک دامن یرو وبیدک یم یپا گه
 دشت سینه یرو افشاند یم دست گه

 میگشت و دیخند یم و رقصید یم آسوده
 باران یالال و بودم من سحر تا شب

 گفت یم افسانه ناودان یگوافسان
 بگذر و بگذار دل یرو پا

 بگذر و بگذار
 است گذشته عمرت از سال یس

 است نشسته رخسارت بر غم زنگار
 است ستهکش تنگت دل در ندامت خار
 فراموش یردک چرا آسان چنین را خود

 اھتن یاھتن
 خاموش خاموش
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 یزبان نیشیر بدان ینال ینم گرید
 یربانھم ثیحد ییگو ینم گرید
 یجاودان یسرود یخوان ینم گرید

 است بسته تو ینا زمان دست
 است خسته تو روح

 است گسسته تارت
 تو سینه میان لرزد یم هک دل نیا
 است یربانھم و وفا یایدر هک دل نیا
 نیست آشنا یربانھم با جز هک دل نیا
 تست دشمن تو دل دل نیا
 تست تن یاھرگ جام شراب رشھز
 نک حذر دل از ندکمی تکالھ اھ یربانھم نیا

 نک حذر دل از
 نک حذر حاصل یب یاھ محبت نیا از
 نک بدر دل از را فرزند و زن رھم
 نک نرھ کتر یزندگ نارکدر ای
 نک نظر صرف یزندگ از نرھ با ای

 باران یالال و بودم من سحر تا شب
 میگفت افسانه ناودان یگو افسانه

 بگذر و بگذار دل یرو پا
 بگذر و بگذار

 است تابک آغوش در دستت اگر شب یک
 است آب و نان از سخن را زن

 است خواب تو دوش بر تو طفل
 است عذاب و رنج یزندگ نیا

 افسرد تو جان
 فرسود تو جسم
 پژمرد تو روح
 را قفس نکبش بزن یبال پرو آخر
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 را نفس یک نیا باش آزاد
 نک سفر جانفرسا آباد مالل نیا از

 نک پرواز
 نک پرواز

 نک گذر اھ ھیتبا نیا یتنگنا از
 یزھبپر خود مالل وارید چار از

 است باز تو یرو بر آغوش را آفاق
 برافشان یدست
 برانگیز یشور
 زیبیاو یشاد و یآزاد دامن در
 بیاموز یدرس شب نیمه نسیم نیا از
 برافروز یخورشید لحظه رھ خود طبع وز

 نیست روا افزودن اندوه بر اندوه
 نیست جا ذره یک مینھ دنیا
 بگذر و بگذار مبر خود بال ریز سر
 بگذر و بگذار دل یرو پا

 باران یالال و بودم من سحر تا شب
 خفت ینم تبدار چشمان

 گفت یم افسانه مچنانھ او
 شبگرد باد یوحش و آزاد

 سرمست خورده باران یاھ کمیخ یبو از
 باغ از آمد یم اشبوس یصدا ھیگا
 ختیر یم وچهک در اشەخند شراب ھیگا

  گشت یم و رقصید یم و دیخند یم آسوده
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  ارھب در یرودس
 

 ردندک پرواز شب یاھپرستو
 ردندک ساز یسرود اھ یقنار

 ییروشنا رھش سحرخیزان
 ردندک باز را اھەدرواز مهھ

 شیدندک بستر از سر اھ قیشقا
 شیدندکسر را صبحدم شراب

 خورشید بال نیزر یاھبوترک
 شیدندک پر اھ آسمان یسو به

 بیاراست ییرو و سر گل عروس
 برخاست باغ از بلبالن خروش

 سرمست باالنکسب نیا بال مرا
 استھگفتگو رھز انھسحرگا

 مخوانید اھتن بلبالن را خدا
 بدانید خود از نفس یک مھ مرا

 دارم ناگفته یقص زارانھ
 مرانید خود از دیبشنو را غمم
 چیست از ناله نیاک من و دانید شما

 نیست یاسین رھ در هک ستنیا در هچ
 عشق غم از سرشار هکآن ندانم
 یستک ندک یم تحمل را ییجدا
 برده ادی از نازنین مرا
 سپرده یفراموش آغوش به

 فتهکش مھاندو خفته امیدم
 فسرده جانم و تن مرده دلم
 یباغ به بودم یاالل من اگر

 یسراغ من از گرفت یم ینسیم
 زارم شوره نیا الله غایدر
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 یداغ و درد جز یمدمھ ندارم
 بود صفا از زیلبر جام من دل
 بود جدا اھدل نیاز اھدل نیاز
 ستندکش ھیخودخوا به ستندشکش

 بود خطا اھ محبت آن بود خطا
 مخوانید اھتن بلبالن را خدا
 بدانید خود نفساز یک مھ مرا

 دارم ناگفته قصه زارانھ
  مرانید خود از دیبشنو را غمم

  
  
 
  
  
 

  یجاودان خورشید
 

 ترا مان نیشیر ییآشنا صبح در
 نبود باورت ینئ عشق مرد هک گفتم

 مھ نوزھ ییجدا تلخ غروب نیا در
 سود چه یول نخست روز چو متھخوا یم
 شیخو یاھدسوگن خاطر به یخواست یم

 ینکنش جام سرمن بر عشق بزم در
 من کسرش یصفا پاس به یمیخواست

 ینکنیف مکخا به ستهکش دل گونه نیا
 من عشق سوزان ورهک هک یپنداشت

 میشود خاموش تو گرم نگاه از دور
 دلنواز ادی نیا تو ادی هک یپنداشت

 شود یم فراموش سینه یدرتنگنا
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 ینک سفر اھتن من یب هک یارفت تو
 نمک سحر اھ شب تو یب هک امەماند من
 ینک بدر سر از من عشق هک یارفت تو
 نمک سر ج تا ترا عشق هک امەماند من
 گور به برد یم مرا مرگ کپی هک یروز
 برم یم نیز را تو عشق شبچراغ من

 تست بزرگ عشق تو عشق نور تو عشق
  گرمید یدنیا یجاودان خورشید

  
  
  
 
  
  
 

  داداش یبرا
 
 رنجور یزن

 دور امیدش
 ورک شیآرزو اجاق

 نور یب زبان یب ، تاوتف یب شھنگا
 آرام یب افتاده یبستر میان

 بام بر او عمر آفتاب نشسته
 وتاهک و خسته اھ نفس
 آه لب بر یدهکخش فرو

 ناگاه ندکسرمی یمھمب اضطراب با تنش
 پیچید پله در یمھ در و تند یپا یصدا

 لبخند یک سرد فروغ
 بخشید یم  روح بودشک یاھلب به
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 وبدک یم سینه در واپسین اشتیاق را دلش
 درگاه لب تا شاندکمی را اشخست نگاه
 آمیزد یم مھ در یزندگ نگھآ او قلب یصدا پا یصدا

 باز دیگشا یم دیگشا یم را الغرش یاھ دست بزحمت
 ادیفر شدکمی زبانش یب نگاه

 منصور نیا هک
 فرنوش نیا
 ادھفر نیا

 شاد فشارد یم خود سینه بر را سه رھ یگرم به
 اوست با انھج

 اوست با جان
 اوست با جاودان عشق
 است زیلبر شوق و شور ز کنیا او سرد نگاه

 آه اما دھخوا یم تر تنگ را بازوان اللھ
 ندارد یاری نفس
 مدھف ینم مراهھ مرگ

   دیگشا یم را او آغوش مکمح حصار
 افتد یم سینه بر سرش درد
 ماند یم خیره یقال نقش بر انھناگ شھنگا
 آرام جان خوابیده یزن

 بام از او عمر آفتاب پرند
 سرد اطاقش
 دور شھرا ورک اجاقش

 نور یب زبان یب تفاوت یب شھنگا
 پیجد می پله در یمھمب یاھیگر یصدا
 فرنوش هیگر یصدا
 ادھفر هیگر یصدا
  منصور هیگر یصدا
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  جام و خورشید
 

 خورشید درخشیدن است جام خنده چون
 درخشید خورشید هک دیآر من به یجام
 آفاق خمیازه به بند دھن یجام

 خورشید دروازه به روح رسد هک
 دیخند دیبا یمھ نوروز خنده با
 نوشید دیبا یمھ خورشید خنده با

 گام دھن نوروز بکمو قدم با خوش
 بخروشید پرستان باده رمضان ماه

 انگیز دل صبح نیا در رهھگلچ یساق یا
 جمشید یشاد مرا جام بده زیلبر
 دیبخند دوست با خندد یگل جا رھ
  بجوشید عشق با دیآ ارھب هک گه رھ
  
  
  
  
 

  دیجاو ترانه
 

 نبود خدا جز نرھ انھج در هکان رفت
 نبود جدا ییخدا ز نفس یک هکآن رفت

 مرد ترانه و ستکش و ساز و ینا افسرد
 نبود روا ایخدا بزرگ چنین یظلم

 رسد ینم یینوا عشق ساز ز او یب
 میگذاشت هیما نرھ یرو به خود بود تا

 نبود بال جز او قسمت محیط نیوزا
 نشست نرھ الھن یپا به صبا یعمر
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 نبود صبا گرید هک رسید ثمر یروز
 استھقرن دیجاو ترانه صبا اما

 نبود ای بود ما بر در روز دو گیرم
 فرشتگان ارید یسو شیدهک پر یا

 نبود وا وتھال عالم به جز تو چشم
 روح انھج یفضا به بزن یپر و بال
 نبود جا ذره یک تو یبرا قفس نیا در

 تست بال ریز جان عالم هک نک پرواز
 بود تنگنا نیا ھیتبا در تو یجفا
 تو یعزا در ما خاطر گذار مھمر
  نبود ما کاش تو یاھنغم ادی جز
  
  
  
  
  
  
  حافظ مراهھ
 

 یستھ معبد درون
 افروز جان یاھ شھخوا محراب گوشه در بشر

 سوز یستھ یاھحسرت نقش صد سجاده یوشگ پس در نشسته
 رنگارنگ یاھتمنا تسبیح بار پر خوشه دستش به
 زیلبر آرزو از خدا یسو ندک یم ھینگا
 دیمیگو میخواست دلم یک دل ته از یزار به

 است ندهیآ اشیکا و رفته غیدر روزش و شب
 است چراغان میاھآرزو رھش فتھ امشب من

 است نورباران آسمانم و زمین
 اھشھخوا بال رنگین یاھبوترک
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 دارند پر ریز را امشیاند گل پر شتھب
 است ییتماشا یستھ معبد یصفا

 زدیمیر ماه چلچراغ در اختران نوشخند سو رھ ز
 خواب در انھج
 محراب نیا در معبد نیا در من اھتن

 ردندک یم باز جانم یپا از بند میخواست دلم
 ردمک یم پرواز اھابر بام یرو تا من هک
 رفتم یم عرش آستان تا شانکھک مندک با آنجا از
 ردمکمی ادیفر شرایخو درد درگاه آن در
 لرزد ایبرک ستون صد اخک هک

 فرجام یب یاھشب نیاز شب یک مگر
 نگامھ یب ادیفر یک ز

 لرزد خدا چشم در خواب اھآسمان پرنیان یرو به
 بود گرید رنگ دنیا میخواست دلم
 بود تر ربانھم شیاھەبند با خدا

 فرمود یم ادی مردم بیچاره نیاز
 ختیآو یم شیخو بارگاه از گران یزنجیر میخواست دلم

 زنجیر آن یپا را خدا مظلومان هک
 ردندک یم آگاه شتنیخو درد ز

 گیرد یم شیخو یخدا از را خود داد ھیبیگنا یوقت است نیشیر چه
 من اما است نیشیر چه
 ناگاه زر و زور لھا میخواست دلم

 چیدند یبرنم را خدا زنجیر و بستند ینم را مردم راه سو رھ ز
 بود محبت و رھم خانه دنیا میخواست دلم
 بودند یآشت مھ با احوال مهھ در مردم میخواست دلم
 بستند ینم گریدیک مال در طمع
 جستند ینم گریدیک یاھ ینامراد در را شیخو مراد

 ردندک یم یزھپر ،اھ فتنه ، اھ ختنیر خون نیاز
 ردندک یم تیز دندان و چنگ مترک آشام خون فتارانک چو
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 است ندهکآ رھم از اھسین یوقت است نیشیر چه
 است تابنده رھد آسمان در یدوست آفتاب یوقت است نیشیر چه
 است نیرنگ ز یخال یزندگ یوقت است نیشیر چه
 ردندک یم وتاهک ما امید دامن از را مرگ دست میخواست دلم
 انیپا یب و آغاز یب یدنیا نیا در
 نمیماند ما از غبار و گرد جز هک صحرا نیا در

 ردکمی بس نگامھ یب یاھ یامکتلخ نیز خدا
 ردکمی قفس در را زمان یپرستو میگو ینم
 داد یم گانیرا نوش و عیش سک رھ به میگو ینم
 داد یم امان را یستھ روز ده مینھ

 میداد انکت روزانسی تلخ ینال را دلش
  شتندک ینم را عشقم میخواست دام
 دندیمید بود تابان خورشید چون هک را میآرزو یصفا

 چیدند ینم آسان ستیمھ شاخسار از چنین
 ردندک ینم پرپر را شاداب چنان یعشق گل
 دادند ینم اھ ینامراد باد به
 خواندند ینم یاری صد به
 راندند ینم یخوار صد به

 بردند ینم مھاندو انیپا یب یاھصحرا به اھتن چنین
 دمید یم شتنیخو نارک را او دگر بار یک میخواست دلم
 ماندم یم خیره شھسیا چشم در دارید اولین ادی به

 میزد پا و دست شیپا پیش نخستین دارید مچوھ گرید بار یک دلم
 ردکمی وھ و یاھ وجودم جام در لبخند اولین شراب

 ردک یم جستجو را دلم انگاهھن گرمش غم
 ردکمی رو و ریز را ام یستھ نخستین روز چون عشق دست میخواست دلم
 ختیمیر فرو یستھ معبد سقف میخواست دلم
 میماندند کخا ریز به اھ یزشت و اھ یپلید

 ردکمی وا آغوش جاودان یارھب
 ردکمی شنا یخوب و ییبایز از یموج در انھج
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 دیخند یم عشق شتھب
 آرام یآب آسمان یرو به

 ردندکمی پرواز یدوست و رھم یاھپرستو
 ردکمی صدا یآزاد ناقوس اھبام یرو به

 است خام آرزو نیا مگو
 است امکنا و سرگردان موارهھ بشر روح مگو
 پاشد ینم مھ از شانکھک نیا اگر
 زدینمیر مھ در آسمان نیا وگر
 میانداز در نو یطرح و افیمکبش سقف را کفل ما تا بیا
  میانداز ساغر در یم و برافشانیم گل یشاد به
  
  
  
  
  
  
 

  یآشت
 
 دالرا یروفرشت یا نکم رھق

 بایفر یومبنفش یا نکم ناز
 سخت سخن بود روا گر من دل بر
 رعنا گل یا نیست دهیپسند تو از

 وجودم خارزار به کیخش یشاخ
 ما با تو خشم یاھشعل ندک چه تا

 نیشیر مهھنیا تلخ دشنام و طعنه
 بایز مهھ نیا رھق و خشم از پر ەیرھچ

 منت دەیدی به شمکمی ترا ناز
 تمنا و عجز به مھمین تھر به سر
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 دست شمکن ناروا حرف یک به تو از
 پا شمکن دلربا یتو راه سر وز

 محبت اسیر و  یمیبایز عاشق
 پیدا تو بیدلفر چشمان به دو رھ
 نشستیم تو با و میبازآمد مهھ از
 اھتن تو یرو عشق به اھتن ..اھتن
 یجوان و عشق روز و است ارھب یبو

 غوغا و یمست و شور و است نشاط وقت
 گلزار ەیرھچ به راببین گلەی خند
 مینا دامن به ببین را یم آتش
 امروز من شراب، من جام ،من یساق

 صحرا نوبت و عیش و است عشق نوبت
 گرفتن جام تو از باستیز چه آه

 گوارا یاھبوس تو گرم وزلب
 یساق یسین به سر و جام لب به لب
 شیدا شاعر به دھمید جان هک آه
 انگیز دل یاھتران شنیدن تو از
 تماشا به را ارھب نشستن تو با

 نفروشم من هک مگو فردا ! فردا
 فردا حسرت به را امروز عشرت

 !نک بس ییوفا یب ز نک بس
 ! بازآ یربانھم به بازآ ! بازآ
 زیدالو یاھسرود نیا با دیشا
 جا نمک گرم تو دل در دگر بار

 من دل تو نوازش یک زک باشد
  وفاکش وفهکش چون امروز گردد
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  چراغ و شبنم
 

 افتی تو گرم نگاه یک از باز
 یجانھ من جان ذرات مهھ
 تن مهھ خدا یا بودم تن مهھ
 جان مهھ خدا یا گشتم جان مهھ

 ارکافسون سیاه نیا تو چشم
 را مھرا بیفر صد با بسته

 نیست مھگاھپنا تھنگا جز
 را مھنگا نمک انھپن تو زک

 است من شراب چشمه تو چشم
 نک شرابم نیاز مست نفس رھ

 !شراب..  شراب  یتشن امتشن
 نک خرابم بده یم .. بده یم
 ورک و خلوت غروب نیا در تو یب

 میدار یعالم تو ادی و من
 است من کاش داریینآ چشمت

 میدار یشبنم و یچراغما 
 اھپرستو مھ بال در بال
 بلند آسمان به شیدهک پر
 لبخند مھ به ما عشق چون مهھ
 پیوند مھب ما جان چون مهھ

 قشنگ شعر خطاست چشمت پیش
 است قشنگتر من شعر از چشمت

 دیآ پسند در هک میگو چه من
  است تر تنگ غروب نیا از دلم
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  الل
 
 فروبند لب را خدا تحسینم ز

 را دفترم بسوزان نیا ست شعر نه
 دوست یا یمیپندار چه شاعر مرا

 را خوشباورم دل نیا بسوزان
 میدار گوش اما است تلخ سخن

 است فتهھن یراز من گفتار در هک
 ندینگو یشعر نیا از بعد اھتن نه
 است نگفته یشعر نیاز پیش مھ یسک

 غایدر یمیخوان وانهید مرا
 شمیخو گفتار سر بر من یول
 است بیفر یساز سخن نیا است بیفر
 شمیخو ارکاز  شرمسار خود من هک

 یالمک در گنجد احساس مگر
 یسرود با جوشد امھال مگر
 ییسبو در نشیند ایدر مگر
 یپود و تار گیرد پندار مگر
 است شعر چه ..نیا است عشق چه ..نیا است شوق چه

 گفت زبان اما ردک احساس نجا هک
 خواند توان یشعر در هک نیا است حال چه
 گفت توان یبیت در هک نیا است درد چه
 شعر در گنجید من احساس اگر
 ماند ینم دفتر از سترکخا بجز
 حرف با جوشید یم امھال گر

 ماند ینم در یناتوان از زبان
 اهکجان اندوه نیا مراهھ یشب
 بود گفتگو یچشم شوخ با مرا
 داشت یشاعر یوھ و یاھ من چون نه
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 بود او چشم مجسم شعر یول
 داشت غزل حافظ یک لبخند رھ به
 بود سخن یسعد یک گفتار رھ به
 ردمک پیشه یخموش شب آن از من
 بود من شعر یخدا او شعر هک
 بند فرو لب را خدا تحسینم ز

 را دفترم بسوزان،  نیا نیست شعر
 دوست یا یپندار یم چه شاعر مرا

  را خوشباورم دل نیا بسوزان
  
 
  
 

  صفیر
 

 برانید بالینم ز را طبیبان
 انیدھر وا نانیا دست از رام

 افسوس اتیآ نیا یجا گوشم به
 بخوانید را یزندگان سرود

 است یارھب یپرستو چون من دل
 است یفرار صحرا آن به صحرا نیاز
 است ییبکش یپ در مهھ او یبکش

 است یقرار یب در مهھ او قرار
 خوشتر پاره بانیگر عاشق دل
 خوشتر آواره رانبدل یوک به
 اھ یبیچارگ مهھ با دل غم
 خوشتر چاره دارد هک اھ غم نیا از

 نماندست جا یک در لحظه یک دلم
 شاندستک سو رھ خود دنبال مرا
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 سپردست دل نیشیر لبخند رھ به
 خواندست نغمه ھینگا رھ یبرا
 فرداست دنبال دل چشم نوزمھ
 تمناست زیلبر سینه نوزمھ
 را امەماند لب بر جان نیا نوزھ

 استھآرزو ییآرزو یب نیا در
 تیرم لحظه رھ زند یستھ اگر
 صفیرم برخیزد عرش از وگر
 برنگیرم نیشیر عمر نیا از دل
  بمیرم مھخوا ینم یزود نیا به
 
  
  

  ما کوچک وانیا در
 

 ارھب امدردان دختر یاھەخند جز
 مەادیند یارھب و باغ استھمن سال

 اھبام پشت لب کخش یاھبوت وز
 تلخ خند رھز جز

 امەدیند یارک
 پیر آسمان نیا گرفته غم لوح بر
 امەدیند ینگار و نقش تیره ابر جز
 غیدر نیآفر دود خانه غبار نیا در
 امەبرد ادی از چمن و الله رنگ من
 اندەسرود ارانھب به شاعران آنچه وز

 مەاخورد افسوس و ردهک ادی پیوسته
 ما زشت رھش در
 بلند ھایوارید و وتهک رکف هک نجایا

 ما سرنوشت بر و سر بر هیسا ندهکاف
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 سال یاھسال من
 نشاط ینغم یک شنیدن حسرت در
 سبز شاخسار یک دنید یآرزو در

 درخت یک ..چشمه یک
 صاف آسمان یک ..وفهکش پر باغ یک
 مەادیدو نھآ و آجر و کخا و دود در
 من زبان نیشیر دختر هک من نه اھتن
 است شنیده صحرا و گل تیاکح من از

 است دهیند را اھچلچل شاد پرواز
 استەردک پرواز پرستو چون گرچه خود
 است دهیپر وانیا به اتاق نیا از اما
 خواب به روم  حافظ دامن به سر هک اھ شب
 آفتاب باغ در رنگین یاھخواب در

 شتھب از باتریز وفدکش یم شیراز
 شراب از تر روشن درخشد یم شیراز

 شیخو خیال با من
 رنگین یاھخواب با
 ارھب امدختردردان یاھەخند با
 اندەسرود ارانھب به شاعران آنچه با
 سرخوشم و شاد خود خاطر کخش باغ در
 من ارھب اما

 باغ و ارھب یب نیا کوچک بال بسته نیا
 شیخو تنگ وانیا در خسته یاھبال با
 ما زشت رھش در
 بلند ھاوارید و وتهک رکف هک نجایا

 ما سرنوشت بر و سر بر هیسا ندهکاف
 ندکمی چه اھتن
 حصار نیا ژرف در غمگین هک بینمش یم

 نشاط ینغم یک شنیدن حسرت در
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 سبز شاخسار یک دنید یآرزو در
 درخت یک ..چشمه یک
 صاف آسمان یک..  وفهکپرش باغ یک

 است نشسته حیران
 دور یاھابر در
 است بسته چشم خود کوچک یآرزو بر
  شمکمی رنج و نمکمی نگاه را او
  
  
  
  
  
 

  ستکبش اگر جام
 

 ماند را تابھم یب یاھشب من چشم در یزندگ
 ماند را مرداب در پژمرده نیلوفر من شعر
 مھاندو باران یب ابر

 مھوک یسین کخش خار
 آغوشم است یخال آرزو رھ زک است رفته اھسال

 آه بودم عشق و جمال پرداز نغمه
 خاموشم خاموش حالیا

 فراموشم خاطر از ادی
 وهک فراز بر وفدکمیش گل چون روز

 دشت وتکس در فتهکنوش نیا شود یم پرپر عصر
 گشت پر پر گونه نیا اھروز

 پرواز در آرام یب یاھپرستو چون
 باز حسرت چشم را روانھر
 است آماده باده و ساز و شعر نجایا کنیا
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 میپرستم است زیلبر کاش از ستیمھ جام هک من
 د بر خاطر ز را دوران رنج دیبا باده پناه در
 داد گرید رنگ را یزندگ دیبا شعر بیفر با
 ردک گم را روح یاھنال دیبا ساز ینوا در

 وارید و در ازاود تر می من ناله
 است خاموش و گوش شیسراپا اما آسمان

 غیدر یا یبزار میگو تا نیست یمزبانھ
 شراب بخشد ینم یمست گرمید

 ناب شعر از شدست یخال من جام
 جواب یب  ادھاییفر من ساز
 دور راه از نرم نرم
 وهک فراز بر وفدکمیش گل چون روز

 باال مانسآ در رود یم ییروشنا
 من اما است سرشار نور شراب از یستھ ذرات ساغر

 تابھم یب یاھشب ظلمت در مچنانھ
 مرداب نیا یناھپ در پژمرده مچنانھ
 پرسم یم اندوه ز زیلبر مچنانھ

 ستکبش اگر جام
 بگسست اگر ساز
  ننشست دل به گرید اگر شعر
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  دشت
 

 باد یاھنوازش در
 شاد قانانھد لبخند گل در
 رود نرم سرود در

 بود جوشیده یزندگ گرم خون
 آب رھم نوشخند

 آفتاب آبشار
 بود وشیدهک من دشت یصفا در

 ییزگکپا از دشت آن شبنم
 بود نوشیده را خورشید یایگو

 گشت و گشت روزگاران
 سرگذشت نیا از دارم دل بر داغ
 دشت مردان از دارم دل بر داغ

 شاد نناقاھد آواز خوشنوا آن باد ادی
 رود نگھآ دلنشین آن باد ادی
 باد یاھ یربانھم آن باد ادی
 باد ادی روزگاران آن باد ادی

 است مانده اھتن شیخو تلخ اندوه با دشت
 نشاط و شور و یسرسبز مهھزان

 است مانده جا بر سرد یسنگالخ
 است پوشیده غم ابر از آسمان
 است خوشیده اھالل سارچشم

 سبز یاھ گندم یجا
 شاد قانانھد یجا

 است جوشیده جانگزا یاھخار
 دل از میدارم بر بانگ
 شد چه را ارانھب و باغ گل شاخ از یدکچ خون
 شد چه را دوستداران آمد آخر کی یدوست
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 جواب دیگو یم وهک سنگین و سرد
  است نوشیده خون کخا
  
  
  
  
  
  
  
 

  سنگ و ماه
 

 بودم هک رجاھ به بودم ماه اگر
 میگرفتم خدا از ترا سراغ
 یبود هک رجاھ هب ودمب سنگ وگر
 میگرفتم جا تو گذرھر سر
 دیشا ناز صد به یبود مادر اگر
 یمینشست من بام لب بر یشب
 بودم هک جا رھ به یبود سنگ وگر
  یستکش یم مرا یستکمیش مرا
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  بودک یاھگل
 
 بودک سرما از یاھگل مهھ یا

 ربود اھ لب از هک را اتانھەخند
 نتافت غمگین چنین نیا رگزھ رھم

 نبود اھتن چنین نیا رگزھ باغ
 ستکش سر بر نازتان یاھتاج
 تان سینه بر زد چنگ یوحش باد

 نیدک ییآرا خود خندد یم صبح
 تان ینهیآ زده خی یاھ کاش

 رفت باد بر زتانیآو عطر رنگ
 شد نابود آمیزتان رنگ عطر
 فسرد تان اھرگ یال در یزندگ
 شد دود اتانھەرخسار آتش

 خزان غمگین شام یروزگار
 مینمود ارمھب صبح از خوشتر

 است من حال شما حال زمان نیا
 بودک سرما از یاھگل مهھ یا

 خواب ز پوشیدم چشم یروزگار
 را تابھم قصه بخوانم تا
 ماه یاھمالمت از دور زمان نیا

 را خواب میجو هک بندم یم چشم
 نگاه یک تبسم یک یروزگار
 بود آغوش صد یگرما از خوشتر

 غیدر بستم دل هک رھ بر زمان نیا
 بود خاموش او آغوش آتش

 نواخت یم را ستیمھ یروزگار
 من شورانگیزق عش آفتاب

 است مانده یخال و خاموش زمان نیا
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 ستکش سر بر عاقبت عشقم تاج
 ودیر لب از غم کاش را امەخند
 فسرد میاھرگ یال در یزندگ

 فسرد میاھرگ یاھگل مهھ یا
  بودک سرما از یاھگل مهھ یا
  
  
  
  
  
 

  رهھز کاش
 
 رفت آفتاب از یروشن ماه مرگ با

 رفت خواب به یستھ عالم چراغ و مچش
 ختیر خیال بلند اخک و مرد امھال

 رفت شراب از شور و شد گم حیات از نور
 بود عشق انیخدا تاج کتابنا نیا

 رفت حباب مچونھ حادثه تندباد در
 بود شعر یایدر نازپرور یقو نیا

 رفت آب اعماق به علم خیز موج در
 مینشست چاه لب منیژه چون هک مه نیا

 رفت افراسیاب انهیتاز به انیگر
 ما عمر هک دیسرآ رھد عمر بگذار
 رفت تابھما چون و آمد آفتاب چون

 نک نگاه را شب ھیسیا بیا دل یا
  نک ماه ادی ببین رهھز گرم کاش در
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  غريبه
 

 تو نگاه باغ كه بگیر مرا دست
 ربود سرم از ھوش كه ريخت شكوفه چندان

 اتبوس یپرستو كه جاودانیم من
 گشود خدا بھشت ز یدرد من روي بر
 یمیكن چه اما
  بود غريب ھم خدا شتھب در كه را دل
  
  

  وچهک
 
 گذشتم وچهک آن از باز یشب تابھم تو یب
 گشتم تو دنبال به خیره شدم چشم تن مهھ

 وجودم جام از شد زیلبر تو دارید شوق
 بودم هک وانهید عاشق آن شدم

 درخشید تو ادی گل جانم یانخانھن در
 دیخند خاطره صد باغ
 پیچید خاطره صد عطر

 گذشتیم وچهک آن از مھ با یشب هک آمد ادمی
 گشتیم دلخواسته خلوت درآن و میگشود پر

 نشستیم یجو آن لب بر یساعت
 تھسیا چشم در ختهیر انھج راز مهھ تو
 تھنگا یتماشا محو مهھ من

 آرام شب و صاف آسمان
 رام زمان و خندان بخت

 آب در ختهیر فرو ماه خوشه
 تابھم به آورده بر دست اھشاخ
 سنگ و گل و صحرا و شب
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 نگھشبا آواز به داده دل مهھ
 نک حذر عشق نیا از یگفت من به تو دیآ ادمی

 نک نظر آب نیا بر چند یالحظ
 است گذران عشق ینهیآ آب
 است نگران ھینگا به تھنگا امروز هک تو

 است دگران با دلت هک فردا باش
 نک سفر رھش نیا از یچند ینک فراموش تا
 ندانم ؟ عشق از حذر :گفتم تو با

 نتوانم رگزھ ؟ تو پیش از سفر
 زد پر تو یتمنا به من دل هک اول روز

 نشستم تو بام لب بوترک چون
 گسستم نه رمیدم نه من یزد سنگ من به تو

 دشتم یوھآ من و یصیاد تو هک بازگفتم
 گشتم و گشتم جا مهھ افتم در تو دام به تا

 ندانم عشق از حذر
 نتوانم نتوانم رگزھ تو پیش از سفر
 ختیر فرو شاخه از کیاش

 ختیبگر و زد یتلخ ناله شب مرغ
 دیلرز تو چشم در کاش

 دیخند تو عشق بر ماه
 نشنیدم یجواب تو از دگر هک دیآ ادمی

 شیدمک اندوه دردامن یپا
 نرمیدم نگسستم

 مھ دگر یاھشب و شب آن غم ظلمت در رفت
 مھ خبر آزرده عاشق از دگر یگرفت نه
 مھ گذر وچهک آن از گرید ینک نه
 گذشتم وچهک آن از من یحال چه به اما تو یب
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  پند
 
 امروز هک پیر پدر یا انھ
 روانسوز درد نیاز ینال یم

 یبود آموخته پدر علم
 یبود سوخته یشد خبردار هک ندمآو

 دولت خدمت در تو جان و تن ەافسرد
 فضیلت ناموس و یبود شرف قاموس

 مذلت اسباب تو رھب از شد ردوھ نیو
 ردک اھ چه تو با ببین رنج و غم سال چل

 ردک جدا تو از ترا روح و رمق دولت
 ردک نما انگشت ەیبرد ترا سال چل

 ردک اھر دەآزر و خسته چنین آنگاه
 امروز نک ادی من بیچاره مادر از

 ردک قبا جامه ھی
 ردکدوا و ردک غذا و داد گرو و خورد خون
 ردک فدا ارک نیا سر بر جان

 پیر پدر یا انھ
 سالمت روح آن و تن آن وک
 قامت و قد آن وک

 ندامت ادیفر تو روح شدک ادیفر
 یبود آموخته پدر علم

 یبود سوخته یشد ارردخب هک ندمآو
 رفت جاک نور آن تو چشم از
 رفت جاک شور پر خاطر آن

 رفت اھارک نیا سر مھ پدر میراث
 رفت شما جان بر هک شعله وان

 رفت ما ەیدید در مهھ دودش
 روانسوز درد مینھ و یماند تو امروز
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 بدآموز استاد به سود ندکن نینفر
 ینمود بقال خدمت اگر سال چل

 ینبود گرفتار رنج نیا به امروز
 پیر پدر یا انھ

 یراند هکلھم نیا در سال چل
 یگذراند تحمل و تماشا به یعمر

 یبماند کپا خود ،و کیناپا مهھ یدید
 یشاندک ورطه نیبد نیز مرا هک آوخ
 من امآموخت پدر علم
 من امسوخت بال دام در مهھ او چون
 من اماندوخت غم و اندوه مهھ او چون

 بیندوز مال من کودک یا
 میاموز گفتند هک علم وان
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  وتکس یجادو
 

 امەکرد گم را شیخو وتکس من
 شدم گم وھیاھ نیا در الجرم

 پرداختم یم افسانه خود هک من
 شدم مردم افسانه عاقبت

 اھدایفر مادر یا وتکس یا
 بود آوازه پر تو از جانم ساز

 داشتم ھیرا در تو آغوش در تا
 بود تازه شعرم ینکھ شراب چون

 فتکش من بار و برگ تھپنا در
 اھ ادی رھش به یبرد مرا تو
 تو یجادو از خوشتر دمیند من

 اھدایفر مادر یا وتکس یا
 شدم گم وھیاھ نیا در شدم گم
 من داد یبگیر تا ییجاک تو
 داشتم یم را شیخو وتکس گر

  من ادیفر از بود پر یزندگ
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  ابر
 
 خاموش آفاق زیآو غم تا

 فشرده مھ بر سینه اھابر
 خورشید یاھ یروشن ەیخند
 فسرده یاھ یرگیت دل در

 باران پردازافسان ساز
 برده کافال به یزار بانگ

 کغمنا، داده سر ینال ناودان
 فتهھن رو اھابر در روز

 یسراغ او از گیرد ینم سک
 خورشید یسو دود ھینگا گر
 یچراغ شب میزند سو ورک

 دور از دیآ گوش به ییصدا ور
 یالغک یاھ و است باد یوھ

 زیلبر کاش از برگ رھ چشم
 دشت سینه تا باد برد یم

 ارانھب از نو خاطر عطر
  شیخو یشان بر وهک شدک یم

  روزگاران، یبار افسان
 انگیز غم صبحگاه نیا در من
 باران نگھآ به سپرده دل
 است ارھب انتظار چشم باغ

 انبوه ابر نیاک است ھیگا رید
 بسته تار رانک تا رانک از

 او دم از زالل آسمان
 بسته نگارز یینیآ مچوھ

 ظلمت تار زک است یبوتکعن
 بسته وارید خورشید پیش
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 است غروب از تر پژمرده صبح
 را غم ابر دل ز میبشنو تا
 است شراب یواھ من سر در
 است خواب یدارو نه گر امەباد
 دیگو جام ەیخند دلم با

 است آفتاب اھابر نیا پشت
  صبح زورق شدکمی بادبان

  
 
  
  
  
 

 دهکمی چراغ
 بنوش شراب درم از یآ در آفتاب چو

 بنوش آفتاب چو را جان شبنم شراب
 بیا است حافظ وانید دهکمی چراغ

 بنوش ناب شعر و رندان خلوت به یشب
 ندک آب گل ترا گالب جام زمانه

 بنوش گالب با و بیامیز شراب بیا
 ایدر یا نک رو خورشید یچشم به گل چو
 بنوش حباب وارونه اسهک تلخ نه
 مدار غیدر یابوس از گفتمش هیگر به
  بنوش خواب به را باده نیا هک گفت خنده به
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  مرا ابیدر
 
 ایدر سراافسان بالینم سر بر یا

 ایدر آ سر به یبار تو یعمر یافسان
 اندوه صد یینیآ نگتھشبا کاش یا
 ایدر عزا نگھآ شبگیرت ینال یا

 میمیرم تو یپا در خورشید یبکوک با
 ایدر دعا به یدست بالینم به بردار
 ساحل نیا در ندهکاف را نعشم تو امواج

 ایدر مرا ، دریابابیدر مرا ابیدر
 نکسر یسخن من با آخر گمشدگان زان
 ایدر اھەمژ از خون ،بارم شفق مچوھ تا

 طوفان نیا یفتن در یآشوب مهھ من چون
 ایدر بال و آشوب سریک ما یستھ یا

 میمیگر تو پیش در باران زمزمه با
 ایدر نوا و شور پر آوا زارھ چنگ چون

 استھدورتک آغاز یکیتار و ییاھتن
 ایدر صفا و صبح وان خیزان سحر وقت خوش
 را جان یب رکپی نیا ایدر ببر و بردار

 ایدر بیا و بسپار یگرداب سینه در
 آرام یب کودک من یخواب یب مادر تو

 ایدر خدا رھب از نک سر خود ییالال
 نک مکپا و زن یموج نک مکخا و خس از دور

  ایدر جاک و بود کی سک با مگو قصه نیو
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   اھ دست و اھ دست
 

 نمکمی نگاه او یاھ دست به
 زمین از میتواند هک
 برآورد را رزهھ گیاه یشیر زارھ
 فضا از میتواند و
 درآورد پر ریز به را ستاره اھزارھ

 نمکمی نگاه خود یاھ دست به
 غروب تا سپیده از هک
 ندکمی سیاه را سپیده اغذک زارھ
 ندکمی تباه را زیعز یلحظ زارھ

 دھمید بیفر مرا
 دھمید بیفر ترا

 ندکمی گناه
 ندکمی سیاه را سپید چرا
  ندکمی گناه چرا
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 گرداب یسین
 آرزوست تابمھم تو یاھگون مرنگھ

 آرزوست نابم یم تو لب باده چون
 سبز یاھ باغ توام چشم پرده پرده یا

 آرزوست خوابم اتەمژ هیسا ریز در
 امگشت تاب یب تو گرم نگاه از دور
 آرزوست تابم و تب هک نک نگاه من بر
 استھراز گرداب تو سپید گردن تا

 آرزوست گردابم یسین به یگشتگ سر
 انتظار یاھشب وحشت ز مھوار تا

  آرزوست انتابمھج رھم تو ەیخند چون
  
  
  
 

 بیگانه
 میزند در بر انگشت آمده غم آمده غم
 میزند خنجر سینه بر او انگشتی ضرب رھ
 مده ره نجایا در را غم شو شتهک ای شکب دل یا

 میزند در جان به آتش دھن پا نجایا در غم گر
 وفا رسم دلربا یا چرا ینیاموز غم از

  میزند سر ما به شب رھ یبیگانگ مهھ با غم
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  باغ
 
 نیستی نشانش گل ز اما میرسد ارھب

 نیست فشانش گل زیآو گل رقص نسیم
 میسوزد ابر خونین هیگر به دلم

 نیست ارغوانش گلبرگ به خنده باغ هک
 خاموش بلبالن و الغانک شتھب چنین

 نیست باغبانش هک یباغ به نیست ارھب
 یشب فشرده پا چه ییواھ گرفته دل چه

 نیست آسمانش در لرزان ەیستار یک هک
 بال دیگشا آسمان نیا در هک یبوترک

 نیست آشیانش به رسیدن امید دگر
 نبرد گمان یشیاھتن به نیز ستاره

 نیست مزبانشھ و ستھ منفسشھ هک یسک
 ردک یرھم سرد آنگونه من جان به انھج
 نیست انشھج با ارک خزان و ارھب در هک
 نزند جاودان رنگ خود به ترانه یک ز

  نیست جاودانش رنج من دل چون هک یدل
  
  
  
 

 بیابان غبار
 است غبار در بیابان تا بیابان
 است انتظار در اھ چشم چراغ

 است یسوار را بیابان رھ بار
  است سوار یب بیابان نیا غبار
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 سفر
 فانوس زرد نور به خندد سحر

 بوس خود جفت بر دھد ییپرستو
 راهی سین بر میدود مھنگا
  افسوس دید مھنخوا گرید ترا
 

 درد یایدر
 مرد آرزو صد ماسین درون

 پژمرد فتهکنش آرزو صد گل
 است درد یایدر او یرو یب دلم

  برد فرو خود در مرا ایدر مینھ
  
  
 

 سرگردان
 ماه یسرگردان به سوزد دلم

 راه مهھ نیا دیپو روز تا شب هک
 خورشید به درآمیزد دھخوا سحر
  وتاهک بخت با ندک چون نداند

  
  
  
 

 درخت
 صحرا به مانم را کخش یدرخت

 اھتن یاھتن ندک سر یعمر هک
 یبار و برگ آرد هک یباران نه
  را ستیشھ بسوزد تا یبرق نه
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 ویغر
 برخیز هک درآمیزد من با سحر

 برخیز هک زدیر سر به گل نسیمم
 خورشید یبایز دختر زرافشان

 برخیز هک برانگیزد خوش یسرود
 طاق گوشه از زنان کچشم سبو
 برخیز هک زدیآو در دامانم به

 یبرنخیز گر انھ هک دیگو زمان
  برخیز هک برخیزد مرگ ویغر
  
  
  
  
 
 نگامهھ
 امید و شوق از زیلبر دل یا
 نیستیم فردا هک یدیمید اشک
 میشد انھپن چون هک یدیمید اشک

 نیستیم پیدا آفاق مهھ در
 است بخشم یتسل یمرگ رھ گرچه

 نیستیم اھتن نگامهھ نیا اندرک
 باز هک یدرد نآ است مرگ از بدتر
  نیستیم ما و میخندد یزندگ
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  آبشار سرود
 

 را خمارم امشب ندکبش یساق چشمان مگر
 را غبارم دل از او لطف شراب دیشو مگر

 شد گم اھادی زیر برگ در من عشق شتھب
 را ارمی چشم سراغ میگیرم جام از مگر
 آمد آشنا نا من کاش و شعر شبانگ گوش به
 را آبشارم سرود خواندم می سنگ گوش به
 ادی عشرت و عیش شراب روزگارانش جام به
 را روزگارم بردم ادی از او ادی با من هک

 دارد یم زنده یاری به جان یا نوزھ یعمر از پس
 را انتظارم چراغ من اشتیاق نسیم
 برگشت من جان باغ پشت از یزندگ خزان

 را ارمھب نیشیر لبخند در چشم از دید هک
 نسپارم هک یدرس آموختم او لبخند از من
 را امیدوارم دل اھ یامید نا دست به
 است فتهکنش غنچه یک من عمر بار و برگ از نوزھ
  را بارم و برگ نونک زمیمیر او یپا در من هک
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  فقیر
 
 تست گناه اھتن تو فقر هک بینوا یا

 تست راه راه نیا هک بمیر یاگوش در
 نیست ننگ داغ جز گداخته گونه نیا
 تست تباه حال دشمن پاره رخت نیو

 دربدر و بیمار زده خی یاھوچک در
 تست پناه اھتن تو مرگ و ھیمید جان
 اثر ندکمی دلشان در هک نکم باور

 تست آه و کاش در هک تلخ یاھقص نیا
 تست عذرخواه مهھ چشم هک فاخر لباس نجایا

 بنا نیدر نگیرد چه از هک حیرتم در
  تست نگاه رھ در هک خشم یاھشعل نیا
  
  
  
 

  چهیدر
 

 نک حلقه رھم از گردنم دور به بازو
 را نگاه شراب بپاش آسمان بر

 بنگرم تو چشم چهیدر از بگذار
  را ماه لبخند
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  خار
 

 خوشم سر ەیآزاد طفل آن من
 خیال الیآشفت اسب با هک

 سال و ماهی وچک پس وچهک نیدر
 امەراند آشنا نا سال لھچ
 پیر گردون بیرحم یسیما ز

 ورک خیتار بیرنگ اوراق در
 امەدید انھج یاھەتاز مهھ
 امەخواند نکھ یاھقص مهھ
 نیاز و رنج عین در سال لھچ

 امەپیچید رھم بخشش از سر
 امەگرداند ماه بوسه از رخ
 اوست جانانم هک حافظ باش خوش به
 افتمی یاەآزاد هک جا رھ به
 امتخنوا می اگر جامش به
 امەبرافشاند گل امەندکاف یم
 یچھ به بگذراندم اگر سال لھچ
 وجود گذارھر در هکبس مینھ
 امەاندینگر خود بجز را یسک
 گذشت من بر خواب چون سال لھچ

 نیست بیش یافتھ گل عمر اگر
  امەماند چرا خارم نه ایخدا
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  رنگین پرده
 
 شب نیلوفر یا من کاش شبنم با

 نک تر شاداب را شیخو یاھگلبرگ
 را سترمکخا خود دامان از صبح رھ
 نک نرھ یب بخت چشمان در و گیر بر
 ھیسیا یا یسپید یا شب یا صبح یا
 دلتنگ خاموش جاودان آسمان یا
 افق سبز ساحل یا
 یبلند یا ..وهک یا
 شعر یا
 ادی یا ..رنج یا
 جاودانه ربانتھم دست هک غم یا

 بود سرم بر نیزر تاج چون
 فرسود فرسود شما دست یچیباز

 کافال بازان شب یخیم یا
 کچاال پردازان رهھچ یا

 یدیگشا در را عدم صندوق است وقت
 یدینما انھپن را فرسوده یچیباز

 یستھ یناپیدا دست یا
 نک نو چهیباز شد فرسوده چون چهیباز

 خونین داس آن با مرگ یا
 نک درو گرید را پژمردهی ساق نیا
 کبا یب سازان کآدم یا
 کافال بازان شب مهیخ یا
 کچاال پردازان رهھچ یا

 را مکباب و ارھب آوردم هیدھ من
 یدیبیا نو یاھچیباز نیا دنبال

 یستھ یناپیدا دست یا
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 فردا لبخند اولین با
 بیفروز را خونین خورشید

 زیبیاو را غمگین تابھم
 ریتزو رنگین ەیپرد در
 ریتقد نیرنگ ینغم با

 پیش اھ قرن و اھەما و اھفتھ چون
 را گنه یب ملول یاھ کآدم نیا
 برقصان ھیمیخوا هک یساز رھ به جا رھ
 رنگ مهھ نیا با یاەماند تو
 حرف نیآخر با میروم من

 باز شب مخی یا
 کخا نیا دردآلود و غمگین غربت در

 تست یزندان یاەآزاد
 محبت نامش خدا رھق یقربان

 نک جدا شیپا از زنجیر
 نک اھر رتیتزو دام از من چو را او
  نک آشنا درد آزرده نیا مراهھ
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 برشراب یاوفکش
 برخیزد صبح یبو بنفشه از چو
 برانگیزد من جان در وسوسه زارھ
 بال دیگشا می شوق از دلم بوترک
 زدیبگر صبح آغوش به سپیده چون هک

 استھ ندامت یفتکنش غنچه هک یدل
 زدینیاو سحر باد دامن به بگو
 شوم نسیم نوازشگر دست یفدا

 زدیمیر وفهکش شرابم جام به خوش هک
 نک باران وفهکش ھینگا به مرا مھ تو
 یزدھنپر یعاشق از گل هک چمن نیا در
 بخت وفهکش یا من شراب به بزن یلب
  درآمیزد گل یبو با هک است خوش یم هک
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  نمیرسد صدا خدا از
 
 دور انھج از هک اھەستار یا

 ماست فروغ یب چشم به چشمتان
 دیادەشنی بشر از و زمین از ینام

 ؟ آسمان زالل یآب درمیان
 دیاەدیند یآتش و خون و دود موج

 فضاست دل در هک یمحنت غبار نیا
 استھر فضا در هک یوحشت ارید نیا
 ماست آشیان هک یظلمت یسرا نیا

 شناست ھیتبا یپ در
 آشناست من ینال به اگر گوشتان

 ماه یسو به رود یم هک یاسفین از
 ەرا گرد ز میرسد هک یمسافر از
 نیدک حذر گرفتن زمین از
 رسد آسمان به اگر بشر نیا یپا

 سیاست ما روزگار چو روزگارتان
 یمن دهید پیش هک یاەستار یا

 زمین در هک نمیشود باورت
 یمیرس هک رھ به جاکرھ

 است فتهھن خود پشت میان یخنجر
 یتبسم یوفکش رھ پشت
 است فتهکش یاحیل یجانگزا خار

 رھم یصال میزند تو با هکآن
 نیست تو دل غارت رکف ب جز
 تست راه به یروشن چراغ گر

 است یاگرسن جاودان گرگ چشم
 است انهھب مان سالم ما ەیستار در

 است جاودانه دروغ عشقمان
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 اندەدیبر حق زبان زمین در
 است انهیتاز زبان ،حق
 ندک دل درد صادقانه تو با هکوان
 است شبانه هیگر یاھ یاھ
 شود ینم ورتاب ستاره یا

 زمین ترانه یب باغ درمیان
 است ستهکش یآشت سبز یاھساق
 است فسرده یدوست سرخ یاھالل

 امید نورس یاھغنچ
 است مرده ردهکوان خنده به لب

 یراست سرو بلند پرچم
 است سپرده غم کخا به سر

 نمیشود باورت ستاره یا
 ناز و صفا با هک دم سپیده آن
 دمید یم رانهک یب یفضا در
 است رمیده زمین از گرید
 نیست سپیده اھەسپید نیا

 است دهیپر زمین رهھچ رنگ
 فتکمیش هک شفق قیشقا آن

 نور موج میان اھ عصر
 است شیدهک زمین از دامن
 افق یبودک و یسرخ
 است تپیده خون و کخا به مردم قلب
 است رسیده آسمان به آتش و دود
 ریحر چون هک یروشن یاھابر

 بود ماه عروس بستر
 است نهکھ یاھ داغ یاھپنب

 بیغر ستاره یا ..ستاره یا
 مپرس زمین از و یمگو بشر از
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 آتشین یاھگلولەی نعر ریز
 مپرس آتشین یاھگون یصفا از
 کدردنا یاھنجکش یسیل ریز
 مپرس نازنین یاھەرھچ زوال از

 پناه یب انکودک چشم پیش
 مپرس شرمگین مادران نگاه از
 جداست انھج از هک ینمھج در
 خداست ەیدید پیش هک ینمھج در
 اھ نعش وهک و اھەورک یبھل از
 اھ شعله میان اھەزند ویغر از

 مپرس نیا از بیش
 مپرس نیا از بیش

 بیغر ستاره یا.. ستاره یا
 میانرفت خدا خاطر ز اگر ما

 ؟!نمیرسد ما داد به چرا پس
 رسید آسمان به مانایگر یصدا ما
 رسدی نم صدا چرا خدا از

 درد یاھتران نیاز میبگذر
 تلخ یاھفسان نیاز میبگذر
 گذشت شب ە..ستار یا من از بگذر
 زمین مردم سیاه یقص

 تو ناز خواب راه بسته
 من سرد فغان از زدیمیگر
 تو نیاز یب یتران از گوش

 رسد ینم دامنت به من دست هک یا
 دکمیچ تو دامن به من کاش
 سحر شکدل نسیم با

 میشود بسته تو یخست چشم
 سیاه شب نیا حصار در تو یب
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 امشبان هیگر یاھەعقد
 میشود ستهکش گلو بر

  خیر به شب
  
  
  
  
  
  
 

  یآب غبار
 

 قرن زارھ نیچند
 است آدم و عالم گذشت سر از
 است سنگ گران یسیاآ نهکھ نیو
 شیخو قربانیانی نال به اعتنا یب

 است گشته آسوده
 اھقرن طول در
 جان خسته اسیران کدردنا ادیفر
 زمین از میشد بر
 آفتاب نیزر یچیدر از هک دیشا
 تابھما سیمین غرفه میان از ای
 یسر یبرو دیآ

 اما
 یدر آسمان نیا از گشوده نشد رگزھ

 کخا زندانیان خسته چشم پیش در
 نبود آسمان نیا یآب غبار از غیر
 غبار نیا پشت در
 نبود زمان و فضا وتکس و ظلمت جز
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 نداشت یدر انسنا یزندگان زندان
 بود بسته داشت خدا یسو به ره هک در رھ
 داشت مرگ لیزھد به راه هک یدر اھتن
 بود باز موارهھ

 بود نشسته آنجا در پیر بانەدرواز
 او یپا پیش در
 چال سیاه آن در
 بود ستهکش اھقفس و بود گسسته اھپر

 اسیر نیا امروز
 اھقرن ومکمح و دهیرنجد انسان

 غبار نیا ژرف از
 است گشوده پر خدا آسمان اوج تا

 است سوده خورشید یچیدر بر انگشت
 است ربوده در زمان و فضا سر از تاج
  یگرید یاھ انھج به یدر باز ندک او تا
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  تھب
 

 مات گذرانھر میان از میگذرم
 ورک گذرانھر نگاه در مینگرم

 الل من و وجودم در اندوه مهھنیا
 دور من و نارمک در غوغاست مهھنیا
 احساس نه عشق نه من قلب در گرید
 ادیفر نه شور نه من جان در گرید

 مجنون ناله او در اما دشتم
 ادھفر یتیش نه ینا در اما مھوک
 پوچم و  یچمھ هک یاەانگیز نه یچھ
 چوبمو  سنگم هک یاشیاند نه یچھ
 بمیغر تلخ یاھقص مسفرھ
 غروبم تنگ یاھوچک گذرھر
 سوخت یم من در هک اھدخورشی مهھآن

 ختیر ترم چشم ز شد اندوه یچشم
 ماه تا بودم برده هک یامید اخک
 ختیر سرم به و شد غم آوار هک آه

 امواج دل در هک امسرگشت زورق
 را خدانا نه خدا نه نبیند یچھ

 ھیسیا و وتکس در هک ماللم موج
 را جدا امید از جان نیا شمکمی
 مات گذرانھر میان از گذرم یم

 را اھ پنجره یاھمیل میشمرم
 روک گذرانھر نگاه در مینگرم
  را اھ زنجره قال و قیل میشوم
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  ستوه
 

 آواز بی تنگ فضای این کجای در
 پرواز دھم را شعرم کبوترھای من

 است پنھان سینه در نفس گویی را شھر
 جنبد نمی برگی از برگی را ھالحظ شاخسار

 است زندانی خویش مالل چاردیوار در ائمان
 نیست پیدا جنبنده یک مرداب این روی

 است رویگردان ھا دلمردگی اینھمه از آفتاب
 است بسته زمان پرواز بال
 است بسته زبان را صدایی ھر

 است گریبان در سر زندگی
 شرینکار ھای قناری ای

 سرشار ھانغم از شعرتان آسمان
 مست موجھای خروشان ای

 گرم ھاتانقص آفتاب
 جوشان جاودان تا آوازتان چشمه

 نیست مرگش ھنگام و میمیرد من شعر
  ھا آلودگی چنین در را زیستن

 نیست برگش و زاد 
 من تاب بی دل تپشھای ای
 ھا بیگناھی سرود ای
 سرکش ھای تمنا ای
 ھا تشنگی غریو ای
 آباد مالل این کجای در
 فریاد کنم را سرودم من
 آواز بی تنگ فضای این کجای در
 پرواز دھم را شعرم کبوترھای من
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  افق در چراغی
 

 دریاست میکند یاری چشم تا من پیشروی به
 پیداست افق در ھا آسودگی ساحل چراغ

 خاموش امەافتاد من که ساحل این در
 تنھاست دلم ،دریا غمم

 ھاست تعلق خونین زنجیر در بسته وجودم
 نجوا کند می من با موج خروش

 یافت رھایی زد دریا به دلی کس ھر که
 یافت رھایی زد دریا به دلی کس ھر که
 نیست زنم دریا بر که دل آن مرا

 نیست برکنم خونین بند این پا ز
 را امخست جان آنکه امید

  نیست افکنم ساحل نادیده آن به
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  آفتاب مرغ کجاست بگو
 

 زندانی دیار شب جاودانیم
 بتابکه روز از دریچه زندان من 

 می خواستم به دامن این دشت چون درخت
 بی وحشت از تبر

 در دامن نسیم سحر غنچه واکنم
 با دست ھای پر شده

 تا آسمان پاک
 خورشید و خاک و آب و ھوا را دعا کنم

 من نغمه سر دھند یگنجشک ھا به شان
 سر سبز و استوار

 گل افشان و سربلند
 این دشت خشک غمزده را با صفا و سربلند

  ن دشت خشک غمزده را با صفا کنمای
 ای مرغ آفتاب

 از صد ھزار غنچه یکی نیز وانشد
 دست نسیم با تن من آشنا نشد

 گنجشک ھا دگر نگذشتند از این دیار
 آن برگھای رنگین پژمرد در غبار

 شت خشک غمگین افسرد بی بھاردوین 
 ای مرغ آفتاب

 با خود مرا ببر به دیاری که ھمچو باد
 پای به ھر جا توان نھاد ،آزاد و شاد

 گنجشک پر شکسته باغ محبتم
 تا کی در این

 نھم ربیابان سر زیر پ
 با خود مرا ببر به چمنزارھای دور
 دھم شاید به یک درخت رسم نغمه سر



161 
 

 

 من بی قرار و تشنه پروازم
 تا خود کجا رسم به ھم آوازم

 اما بگو کجاست
 آنجا که زیر بال تو در عالم وجود

 م دلیک دم به کا
 بالی توان گشود

 اشکی توان فشاند
  شعری توان سرود

  
  
  
  
  
 

  دیوار
 

 گشود دفتری من خسته چشم پیش در
 پیش ھای سال کز

 بود یادگار آن در عکس ھزار چندین
 ھارفت یاد از ەیمرد رنگ تصویر
 ھاخفت خاک در خورده خاک رخسار
 مالل یچشم شان تفاوت بی چشمان
 زوال یقص شان تبسم بی لبھای

 وجود از بگسسته
 خیال با پیوسته

 نمود می دیوار چشمم پیش صفحه ھر
 بیمار و گرفته غم و متروک

 دیوار به دریچه چون عکس ھر
 انگار
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 خاموش ھای چشم آن
 مات ھایەچھر آن

 ھا دریچه آن از ھاشانقص ھمراه
 اندەکرد پرواز

 مرگ بنفش و کبود گردباد موج در
 اندەکرد باز تھی فضای آن در راھی
 ایدریچ پای

 اوفتاد بیمارم مادر چشم به چشمم
 بخیر یادش

 گشود پر آفاق به دریچه ھمین از او
 فرود دگر نیامد ھیچ که چنان آن رفت

 تھی جاودان تا تیره آسمان ای
 میکنم پرواز پنجره کدام از من
 تلخ روزگار این فشرده ظلمت وز

  میکنم باز ره روزنه کدام سوی
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  است تھی زمین دیگر
 

 ربود نمی خوابم
 مرگ و حیات از خیال گونه ھزار نقش

 بود چشم پیش در
 میگذشت آرام خود تار فضای در شب

 ھا ستاره سرد بوسه دور راه از
 را خواب میکرد بدرقه ھمیشه مثل
 صاف آسمان در
 میشتافتم خود ستاره پی در من

 شد گرم خواب یوسوس به من چشمان
 گسیخت فضا در زمین بندھای ناگاه

 گریخت زمان از زمین شگرف ایلحظ در
 بسترم زیر در

 گشود دھان چاھی
 شدم رھا سیاھی و غبار در سنگ چون
 میشکافتم زھم که آنچنان رفتم می

 بود اوفتاده زمین جان به گران مردی
 میتپید خاک دل تنگنای به نبضش

 میگداخت خویش در
 گریخت می خویش از

 گسست می میریخت
 شکافت می کوفت می
 مرگ غریب نسیم بوی شکاف ھر وز
 میشتافت خانه در

 را شھر گذرھای و ھاخان انگار
 دست ھزار چندین
 میکنند غربال
 میگریختند زنان و کودکان و مردان
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 را رمیده وحشت ز گروه این که گنجی
 میکنند دنبال آخته ھای تیغ با
 پیر زمین شب آن

 خویش سرنوشت از گریخته ییبند این
 را ناز خواب در کودک ھزار چندین
 کرد خاک و کوبید

 را کشیده زحمت مادر چندین
 کرد ھالک دم در

 را کار رنج از سوخته رنگ مردان
 کشید خون موج در
 را امید و تبسم شان گونه وز
 کرد پاک خاک و گل و سنگ ھایضرب با
 ھاخراب آن در

 خویش عزیز عزای به مادری دیدم
 نشسته خون در
 خاک و خشت زیر در

 بود شکسته وجودش بند بند بیچاره
 نداشت سخن بگوید تو با که لبی دیگر

 نداشت پیرھن بدرد درعزا که دستی
 نبود زمین در کسی جان جای پیش زین
 میگشود بال جان عالم به جان که زیرا
 بال این در اما

 نداشت تن ز برآید که فرصتی نیز جان
 رسد می جانکاه دقایق آن که ھا شب
 شود می بیدار زلزله نھیب من در
 خویش خوابگاه مضطرب سقف زیر در
  تشنج نفس فر با
 را مرگ خونین 

 میکنم احساس
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 امان بی اندوه و غصه و بغض آواز
 من جان به ریزد

 غبار در مرده فرو کودکان روح جز
 من ھمزبان کسی نیست صبح بانگ تا
 پاک ھایگون آن و کوچک ھای دست آن
 کجاست پاکتر مانەسپید گونه از
 مھر ھایەخند آن و روشن چشمھای آن
 کجاست تر طربناک بھار خنده از

 بود بیگناه من دیده به زمین آوخ
 است بوده ظلم زلزله ھمیشه آنجا
 اندەدید ظلم از زلزله ھمیشه آنھا

 ستمگران جور تازیانه زیر در
 اندەتپید خون در مرتبه ھزار روزی
 نیست خانه و است رفق سیلی و ھلج آوار
 اندەچید خاک بر که خام ھای خشت این

 است تھی نیزم دیگر
 دشت روی به دیگر

 ناز کودک آن
 شوخ دختران آن
 سبز باغھای آن
 سرخ ھایالل آن
 مست ھایەبر آن
 نیست آفتاب ز سوخته ھایەچھر آن

 دیار آن در تنھا
  زندگیست مرگ در که ھاستنال ناقوس
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 تاک
 ھا کاج بلند دیوار پای
 دشت گرم آفتاب ز پناه در

 گشت می من چشم زارەسبز در او چشمان آھوی
 داشت رازی و بود زاریەسبز

 داشت بازی انداز چشم یردیا تا
 داشت نیازی و عشق یقص برگش برگ
 خاک روی نھاده سر بودم تشنه خشک تاک
 او ھای نوازش باران زیر گرفتم جان
 شکفت من در اشبوس ھایخوش
 را آفاق ەیگسترد یشاخ

 شد سازی سیم من رگ ھر
 آوازھا خوشترین طنین با
 تنش شیرین عطر شراب از

 رازھا من با میگفت من نبض
 عبار چون من ھستی ذره ذره
 مست میگشت آسمان زالل در
 پروازھا باالترین از خویش سر

 را جانم متروک معبد
 داد روشنایی دیدگانی شبچراغ دیگر بار

 کرد روشن شمع آنجا در مھری پر دست
 تابید فرو روزن از نوری
 پیچید فضا در شکفته آرزویی عود بوی

 برخاست نوا را تمنا ارغنون
 داد کبریایی شکوه را جانم متروک معبد
 داد خدایی نو از را افتاده نیاز محراب به این
 ھا کاج سبز دیوار لب از

 نشست باالتر زرد آفتاب
 غروب سرخ یبوت
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 نشست در صحرا ھای کبودی بر
 وداع ھنگام به گرمش یبوس
 نشست پر تا من قلب در شد تیر
 اوست بوی زارەسبز ھوای در

  اوست جادوی چمن این برگ برگ
  
  
 
  
  
 

  بدرود
 

 بید بازوھای الی گندم ھای خرمن پشت
 نھفترو  کم کم زرد آفتاب

 زارھا گندم گیسوی سر بر
 شکفت تابستان بدرودی بوس

 گرم تابستان جوشان یچشم ای بود تو از
 رسید ھا خرمن و جوشید ھاخوش ،سو ھر به گر
 تو آغوش گرمی از ،بود تو از
 ...دمید برگی ھر و خندید گلی ھر
 تست شوررپ یسین از شکر و شھد ھمه این
 تست نور ھستی ذرات دل در

 تست انگور یخوش طالیی از ما مستی
 ؟بود بدرود یبوس ،تو یبوس، را راستی
   ؟ تابستان آغوش شد بسته
  !بود زود ،خدایا
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 رقص مار
 برگ کامیتشن از زند می له له باز
 مرگ غبار را درختان سراپای جوشد می باز
 تاک گرما سوزان سیلی از خود به میپیچد باز
 خاک بر را آلود گرد و خشک ھایپنج فشارد می
 فریاد میکشد گرما دست از باد باز

 باد آتشمیگریزد رقصد می گوییا
 شھر ھای شانه روی به میرقصد باز
 آتشمرداد ھایشعل

 ضحاک شانه بر مارھا گرم رقص چون او رقص
 گرز گاوپیکر آن با کوه از آر بر سر
  البرز دره نسیم ای
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



169 
 

 

 گل سرود
 آلود اشک دیدگان ھمین با
 دود به گشوده روزن ھمین از
 درود سبزه به گل به پرستو به
 نسیم به صبحدم به شکوفه به
 راه از میرسد که بھاری به

 سرود و ساز به دگر روز چند
 است زمستان دلھایمان که ما
 خندد نمی خورشیدمان که ما
 پژمرد بھارمان و باغ که ما
 فرسود امیدمان پای که ما
 رقصید مان چشم پیش در که ما

 کبود چرخ زیر دود ھمه این
 بھار ھایشکوف راه سر
 شاد دل با دھیم می سر به گر

 وجود تمام با شوق گریه
 دشت این از که رود می سالھا

 نگذشت ایەپرند یا گل بوی
 نگشود یادریچ دیگر ماه
 ننمود تبسمی دیگر مھر

 قدمش ھر و میگذشت اھرمن
 بود وحشت و مرگ و ھول به نیز

 ریز آتش مھمیزھای بانگ
 آلود خون ھای شمشیر رقص
 زنان نعره و میگذشت اژدھا
 فرمود می عتاب و قھر و خشم

 زھرآگین تند نفسھای وز
 برمیخاست شعله ھمرنگ باد
 افزود می دود روی بر دود
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 نرود دشتبان یاد از ھرگز
 ربود و فکند اژدھا را آنچه
 نگذاشت برگھا چشم در اشک
 رود ساحل نیلوفران مرگ

 پیوند جھان با کرد دشمنی
 بدرود زمین با گفت دوستی

 دشت وحشت خستگان ای شاید
 شب ظلمت ماندگان ای شاید

 راه از میرسد که بھاری در
 آرزوھامان خورشید گل
 حسود ابرھای الی از زد سر

 امید کبوتران اکنون شاید
 فرود آمدند بال در بال

 گل بیفشان سحر پای پیش
 عود بسوزان صبا راه سر
  درود سبزه به گل به پرستو به
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  تاریخ گذرگاه در اشکی
 
 قابیل حضرت دست که روزی ھمان از

 ھابیل خون به آلوده گشت
 آدم فرزندان که روزی ھمان از

 جوشید شان خون در دشمنی تلخ زھر
 مرد آدمیت
 بود زنده آدم گرچه

 انداختند چاه به برادرھا را یوسف که روزی ھمان از
 ساختند را چین دیوار خون و شالق با که روزی ھمان از

 بود مرده آدمیت
  و شد آدم از پر ھی دنیا بعد

 گشت و گشت اسباب این 
 گذشت ھم آدم مرگ از قرنھا

 دریغ ای
 برنگشت آدمیت

 ما قرن
 است انسانیت مرگ روزگار
 است تھی ھا خوبی ز دنیا سینه

 است ابلھی مروت پاکی آزادگی از صحبت
 نابجاست محمد و عیسی و موسی از صحبت

 موسا چمب= قاتل پاتریس لومومبا      ھاست چمبه موسی قرن
 است انسانیت مرگ روزگار

 گل شاخه یک پژمردن از که من
 بیمار کودک یک ساکت نگاه از
 قفس در قناری یک فغان از
 دار بر قاتلی حتی زنجیر در مرد یک غم از

 گلوست در بغضم و چشمان در اشک
 سبوست در مارم زھر پیاله در زھرم ایام وندرین
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 کنم باور کجا از را او مرگ
 نیست برگ یک پژمردن از صحبت

 میکنند بیابان را جنگل وای
 میکنند پنھان خلق چشم پیش در را آلود خون دست
 روا دارد نمی حیوانی به حیوانی ھیچ

 میکنند انسان جان با نامردان این آنچه
 نیست برگ یک پژمردن از صحبت

 تنیس مرگ ھم قفس در قناری مرگ کن فرض
 نرست ھرگز جھان در ھم گل شاخه یک کن فرض
 نخست روز از بود بیابان جنگل کن فرض

 کور و سوت کویری در
 صبور ھا مصیبت این با مردمی میان در

 عشق مرگ محبت مرگ از صحبت
  است انسانیت مرگ از گفتگو
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  جام این یجرع آخرین
 

 میپرسند ھمه
 آب مبھم یزمزم در چیست
 برگ دلکش یھمھم در چیست
 سپید ابر آن بازی در چیست

 بلند آرام آبی این روی
 خیال ژرفای به اینگونه برد می ترا که

 کبوترھا خاموش خلوت در چیست
 موج حاصل بی کوشش در چیست
 جام ەیخند در چیست

 ساعت چندین تو که
 نگری می آن به مبھوت و مات

 ابر به نه
 آب به نه
 برگ به نه
 بلند آرام آبی این به هن

 کبوترھا خاموش خلوت این به نه
 جام به لغزیده که سوزنده آتش این به نه
 اندیشم نمی جمله این به من
 سحر ھنگام را درختان مناجات من

 باد با را یخ گل عطر رقص
 کوه سینه در را شقایق پاک نفس

 صبح با را ھا چلچله صحبت
 زار گندم در را ھستی ەیپایند بغض

 گل گونه در را طراوت و رنگ گردش
 میشنوم را ھمه
 بینم می
 اندیشم نمی جمله این به من
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 اندیشم می تو به
 خوبی ھمه سراپا ای
 اندیشم می تو به تنھا و تک

 وقت ھمه
 جا ھمه
 میاندیشم تو به باشم که حال ھر به من
 بدان تو تنھا را این بدان تو
 بیا تو
 بمان تو تنھا من با بمان تو

 بتاب تو شبھا تاریکی به مھتاب جای
 بخند تو گلھا ھمه جای به تو فدای من

 باز امەدرافتاد تو پای به که من این اینک
 دراز موی آن از کن ریسمانی

 بگیر تو
 ببند تو
 بخواه تو

 بگو تو را ھاچلچل پاسخ
 بخوان تو را ھوا ابر یقص
 بمان تو تنھا من با بمان تو
 بجوش تو ھستی ساغر دل در
 است باقی جانم جرعه از نفس یک ھمین من

  بنوش تو را تھی جام این جرعه آخرین
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  وحشت چتر
 

 شکافت گلوله را صبح یسین
 لرزید آسمان و لرزید باغ

 آشفت کبوتران ناز خواب
 ریخت ھاشان سینه به داغی سرب
 گسست مست ھای گنجشک ورد

 شکست چشمه بلور در گل عکس
 امیخت ھالحظ به وحشت رنگ

 آویخت ھاشاخ به خونین گبر
 آلوده خوابەیرمید مرغکان

 کبود ھوای در گشودند پر
 خورشید طالیی غبار در

 سپید الب ھزار صد ناگھان
 شکفت صبح فضای در گلی چون

 دگر ھایگلول طنین وز
 گریخت دشت سوی به ابری ھمچو

 میگشت بر سکوت نرمک نرم
 گشتند نمی بر آه ھارفت
 امید ھایالن کرده رھا آن

 گشتند نمی بر و دور آن دیگر
 است تھی ترانه و نغمه از باغ
 است تھی آشیانه و متروک النه

 جھان فضای در است دیرگاھی
 کرده صدا تیرھا آتشین
 مرگ و وحشت سوداگران دست

 کرده پا به آتشی طرف ھر
 ستم حیایی بی دردست را باغ
 کرده جدا صفا و نشاط از
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 بیگنھیم مرغکان ھمان ما
 کرده رھا آشیان و خانه

 باغ گسیخته این در دیگر آه
 نیست بھاران افسونگر شور

 دشت گداخته این در دیگر آه
 نیست کشتکاران شاد ینغم
 ھست نشاخسارا به خونین پر

 نیست شاخساران به رنگین برگ
 آفاق در گرفته باال اینکه
 سپید کبوتران فوج نیست

 پرواز کند می بام این بر که
 نیست رنگین فوارھھای رقص
 باز شکوفد می دور از اینکه
 سپید بالھای رویای نیست

 خورشید طالیی غبار در
 افالک تا رفته که ھیوال این
 خاک سر بر گشوده وحشت چتر

 برگ و شکوفه و گل و شاخ نیست
  مرگ و آتش و خون و است ابر و دود
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  درشب سفر

 
 شب زالل در میگذرم شھاب ھمچون

 خاموش و خالی ھای دشت از
 ھاەدر قعر ھاگردن تاب و پیچ از

 آتش ھایخوش چون چراغھا نور
 دود ھای بوته در

 میکند باز شب ظلمت میان راھی
 ایخست و غمگین ستاره من ھمراه

 ھا دست دور در
 میکند پرواز

 ماه غریب نور
 ھاەدر آغوش خلوت به سبک و نرم
 رھا میکند تن

 کامجو پیچیده گردنه لخت بازوی
 ھاتپ انگیزه ھوس یسین دور بر

 میزند فریاد یدامن شکاف از باد
 شب بال روی گذرم می باد ھمچون من
 راه سوی ھر در

 ھاست درخت گریز و ھاشاخ غوغای
 خشک ھایشاخ با سوخته ھای برگ با

 گیج خارھای ھم پی در کشندیم سر
 ھا بوته الی از خونین چشم دو گاھی

 شود می محسور و درخشد می مبھوت
 کوه فراز از کسی وای صدای گاھی

 شود می دور ھا ھمھمه ھوی و ھای در
 پاک آفتاب ای سحر روشنایی ای
 نیکی جاودانه مرز ای
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 امشکست را شب تو وصل مید اب با من
 امگذشت شب از تو عشق ھوای در من
 راه شکنج در امەزئد پا و دست تو بھر

  شب مالل در امەزد پر و بال تو سوی
  
  
  
  
 

 اشک یخوش
 ساخت باید قفسی
 ھست قناری و گنجشک دنیا در ھرچه

 پرستوھا با
 کبوترھا و

 انداخت قفس به یکجا باید را ھمه
 کبوترھا پرواز که است روزگاری

 است ممنوع فضا در
 چرا که
 است شده تجاوز خصمانه ھا جت حریم به

 است خفته خوبی که است روزگاری
 است بیدار بدی و
 ھا قناری ھیاھوی و

 است آشفته را ھا جت خواب
 خواندم می را حافظ غزل
 نو مه داس و دیدم فلک سبز مزرع

 کرد می وصیت که آنجا به تا
 فلک به مسیحا چو مجرد و پاک روی گر
 پرتو صد رسد خورشید به تو فروغ از

 لرزید مسیحا نام از دلم
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 اشکەی پرد پس از
 دیدم صلیبش باالی را مسیحا من
 باز  یسین بر شده سرخم با
 خوبی پاکی کاری نکو به

 ورزید می عشق
 را ھایش پسر و

 اندتاخت فلک به مجرد و پاک سان چه که
 اندساخت پا به گوشه ھر آتشھا چه و
 اندبرانداخت خانه را برادرھا و

 است جاری فلک سبز مزرعه در دود
 است زنگاری نو مه داس ەینقر یتیغ

 ماست حاصل درو ھنگام آنچه و
 است بیزاری و نفرت و لعنت

 است خفته خوبی که است روزگاری
 است بیدار بدی و
 ھا قناری ھای غزل و

 است آشفته را ھا جت خواب
 بندم می را حافظ غزل

 اشک ەیپرد پس از
 نگرم می فلک خشک یمزرع در خیره

 بینم می
 دود و شعله دل در
 خاموش پروین یخوش شود می

 گویم می خود پیش
 است کامی خود و خودرایی عھد
 است آشامی خون عصر

 سپھر پروین خوشه از تر درخشنده که
  است ویتنامی یتیمان اشک خوشه
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  خوب ھمیشه ای
 

 ام تشنه ھمیشه ماھی
 تو بیکران لطف زالل در
 اوست میل که کجا ھر به مرا برد می
 تو مھربان دیدگان موج
 ھاتەخند مرغکان بال زیر
 ھات بوسه داغ آفتاب زیر
 پاک زالل ای

 خویش کام به ترا کشم می جرعه جرعه جرعه
 تو جان ز من جان تمام شود پر که تا
 خوب ھمیشه ای
 آشنا ھمیشه ای
 نگاه کنم می که طرف ھر
 دور ھایکران ھمه تا

 شنا دنکن می ترانه و خنده و عطر
 تو بازوان میان در

 ام تشنه ھمیشه ماھی
 تابناک زالل ای
 کنی رھا خود حال به مرا نفساگر یک

  خاک روی سپرده جان تو ماھی
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 من بھترین بھترین

 بنفش و نیلی و زرد

 کبود و آبی و سبز

 امنشست ھابنفش با

 سال سالھای

 زود ھای حبص

 سحر یچشم کنار در

 یکدگر ھایشان روی نھاده سر

 باد دست به شان خیس گیسوان

 شرم ھایسای پناه در نھفته ھاەچھر

 گرم عطرھای زالل در شکفته ھا رنگ

 دلپذیرشان سکوت از ترواد می

 ترانه بھترین

 سرود بھترین

 ھا بنفشه این نگاه مخمل

 نسیم از تر سبک مرا برد می

 باغچه زاربنفش از

 ھم کنار در رسته که تو چشم زاربنفش تا

 بنفش و نیلی و زرد

 کبود و آبی و سبز

 شرمگین سکوت ھمان با
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 عطرھا و ھاتران ھمان با

 ھست و بود چه ھر بھترین

 بود و ھست چه ھر بھترین

 تو چشم زاربنفش در

 امگذشت ھا بھشت بھترین ز من

 امەرسید ھا بھار بھترین به من

 من حیات دقایق بھترین ھمزبان تو غم ای

 ست شده پر تو از من ھستی ھایلحظ

 آه

 روز تمام در

 شب تمام در

 ھفته تمام در

 ماه تمام در

 راه ،کوچه ،خانه فضای در

 آب ،سبزه ،درخت ،زمین ،ھوا در

 کتاب درھم خطوط در

 خواب نیلگون دیار در

 گریستن یبھان بھترین تو جدایی ای

 امەرسید نگفتنی حسرتی اوج به من تو بی

 زیستن امید بھترین تو نوازش ای

 تو کنار در
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 امگذشت نگفتنی لذتی اوج ز من

 تو چشم زاربنفش در

 بنفش و نیلی و زرد برگھای

 کبود و آبی و سبز عطرھای

 کنند می ساز ناشنیده ھاینغم

 سازھا و ھانغم تمام از بھتر

 ھات گونه لطیف مخمل روی

 ناز رنگ رنگ ھایغنچ

 کنند می باز تازه تازه برگھای

  رازھا و ھا رنگ تمام از بھتر

 من نازنین خوب خوب

 کند می مست ھمیشه مرا تو نام

 شراب از بھتر

 ناب شعرھای تمام از بھتر

 است زندگی سرود بھترین چه اگر تو نام

 خود خیال خدایی خلوت به ترا من

 میکنم خطاب من بھترین بھترین

  من بھترین بھترین
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  کوچ

 

 برد خواھد پناه جنگل به دوباره بشر

 زد خواھد کوه به

 رفت خواھد غار به

 گرم فشاری می سینه بر را کودکانت تو

 دوش به خانه کولیان چون را ھمسرت و

 دنبال از کشانی می خون و آتش میان

 مھیب انفجارھای از تو پای پیش و

 شد خواھد گشوده وحشت دوزخ دھان

 سوخت خواھد شعله و دود در ھمه ھا شھر و

 ریخت دنخواھ خاک روی بر ھا آشیان و

 مرد خواھد خاک زیر در آرزوھا و

 عزیزم نیست خیال

 پیگیر ھاینال و است بلند تیر صدای

 ست کرده خجل را خورشید اسلحه برق و

 بینی نمی را بیداد ھمه این چگونه

 شنوی نمی را فریاد ھمه این چگونه

 است عدنی کودک خونین یضج صدای

 ویتنامی مادر مرتعش بانگ و

 گریند می خویش عزیزان عزای در که
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 تست و من نوبت نیز دگر روز چند و

 بنشینیم خویش فرزند ماتم به یا که

 برخیزیم خلق فرزند کشتن به یا و

 بگریزیم غار به جنگل به کوه به یا و

 رفت خواھی طبیب نزد به چگونه پدر

 است باریک راه و تاریک تو دیدگان که

 گذاشت اختیار به نتوانی یکقدم تو

 گذاشت اختیار به نتوانی وجب یک تو

 است خروشان ھااەر در آھن سیل که

 اسب شانه روی روزی و شب نخفته ای تو

 دشت و دره و کوه به جوانی روزگار به

 سنگ خارا و خار الی از ره بریده ای تو

 بسوز انتظار در خیابان کنار کنون

 داری گلو در که بغضی آتش درون

 رفتن طرف آن به نتوانی طرف کزین

 پاس دارد که ترا سپید موی حریم

 نیست بگیرد قدم یک ترا دست که کسی

 خوشحالم تو پی اندر دوم می که من و

 ما ترحم بی شھر در تو دیدگان که

 افتد نمی نامھربان مردم روی به

 بساز خویش مالل با بیا خانه به پدر
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 ست بسته زندگی روی بر تو چشم که اگر

 است باز رادیو پیچ تو گوش که غم چه

 امروز نفر یک و ھفتاد و ششصد و ھزار

 شدند ھالک ھاەخمپار آتش زیر به

  را دوست دھکده چند و

 ھواپیما 

 کرد باران گلوله دشمن خانه جای به

 تنگ فشارد می بغض مرا خشک گلوی

 ست مانده گلو در لقمه مرا کودکان و

 ست بیگانه مرد اشک با آنھا چشم که

 حریف دریغ بی کشتار که گریه جای چه

 آزادی حفظ و است صلح خاطر برای

 افشاند شرر ایسین بر که گلوله ھر و

  است غنیمتی

 شد خواھد بھشت دنیا که 

 اما میدھد رنج مرا تو غم پدر

 مرا ھالک کند می بزرگتری غم

 بیندیشیم ایدەدی بال خاک به بیا

 او در تازیانه برق از چکد می ناله که

 خراب ھایخان به

 خموش ھایکوم به
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 متروک کشیده آتش به دشتھای به

 او در جوانه و گل و برگ یکجا سوخت که

 زرد گندم جای که ھاییمزرع خاک به

 سرخ شعله لھیب

 او در زبانه میکشد افق سوی چار به

 گرسنه چشمھای به

 دراز دستھای به

 شالیزار میان دھقان نعش به

 او در جاودانه مرده فرو که زندگی به

 کنیم گریه ھای ھای بشر حال به بیا

 زیست تواند نمی ھم خود برادر با که

 ماند تواند کجا وجودی خجسته چنین

 رفت تواند کجا عنانی گسسته چنین

 مرا جواب دھد تیری غرش صدای

 زد خواھد کوه به

 رفت خواھد غار به

  برد خواھد پناه جنگل به دوباره بشر
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  بازگشته ای

 

 ما میان تبسم و بود نگاه تنھا

 تبسم و بود نگاه تنھا

 نه اما

 ھا ھیجان تب از که گاھی

 شدیم می تاب بی

 قلبھامان که گاھی

 سھمگین کوفت می

 ھامان سینه که گاھی

 میگداخت کوره چون

 پاک دوستان این من دست و بود تو دست

 میگذاشتند ھم دامن به سر شوق کز

 بزرگ پل این وز

 ھا دست پیوند

 داشتند راه ھم خلوت به ما دلھای

 نیز بار یک

 باشد اگر یادت

 بودی سفری راھی تو وقتی

 لحظه یک تنھا وای لحظه یک

 آوردیم ھم ھایشان روی سر
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 گریستیم ھم با

 ما میان تبسم و بود نگاه تنھا

 زیستیم پاک ما

 پیش سالھای صدف از سرکشیده ای

 دور خاطرات سفر از بازگشته ای

 خوب روزھای آن

 بودی آفتاب تو

 گرم پاک بخشنده

 بودم صبح مرغ من

 گو ترانه و مست

 شدیم جدا ھم از که غروب آن در اما

 شناختیم را شب

 سرنوشت غمآلود و غریب یجلگ در

 سال و ماه گریزان سمند سم زیر

 تاختیم باد چون

 ھا شفق یشعل در

 گداختیم غمگین

 تبسم نگاه آن یاد جز

 ساختیم ھرچه بھم ریخت موج مانند

 سوختیم پاک ما

 باختیم پاک ما
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 پیش سالھای صدف از سرکشیده ای

 رفته خطا ایبازگشت ای

 بکوبمت تا خود حکایت بگو من با

 نگاه و خنده ھمان و توایم و من اکنون

 جاودانه شرم آن

 گرم ھای دست آن

 پاک قلبھای آن

 بود تو و من بین که مھر رازھای وان

 ایمنشست اینک ھم کنار در ماگرچه

 ایمبست ھمچشم چھره به دیگر بار

  دور دو ھر دوریم

 بیگناه دلھای به نھفته آتش با

 صبور جاودان تا
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  یاد سوقات

 
 این سپیدار کھنسالی که ھیچ از

 قیل و قال ما نمی آسود
 این حیاط مدرسه

 این کبوترھای معصومی که ما روزی به آن ھا دانه می دادیم
   این ھمان کوچه
 ھمان بن بست

 این ھمان خانه ھمان درگاه
 !این ھمان ایوان ھمان در... آه

 
 سوی صد فرسنگاز بیابان ھای خشک و تشنه از ھر 

 در غروبی ارغوانی رنگ
 با نشانی ھای گنگ و دور

 آمدم تا ھفت سال از سر گذشتم را
 بشنوم شاید

 از اشارت ھای یک در
 از نگاه ساکت یک پنجره یک شیشه یک دیوار

 در حرم در کوچه در بازار
  آمدم خود را مگر پیدا کنم

 
 کیف زرد کوچکی بر پشت

 ر مشتنیزه ای از آن قلم ھای نیی د
 گوش ھا از سوز سرما سرخ

 رھگذر بر سنگفرش راه ناھموار
 آمدم شاید ناگھان در پیچ یک کوچه

 چشم در چشمان مادر واکنم
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 ھای ھای اشتیاق سالھا را
 سردھیم

 وانچه در جان و جگر یک عمر پنھان کرده ایم
 سر در آغوش ھم آریم و به یکدیگر دھیم

 ھیچ
 در میان ازدحام زائران

 گوش پای تا سر
 شاید از او ناله ای در گیر و دار این ھمه فریاد

 مانند باشد در فضا
 ھرچند نامفھوم

 در رواق سرد و ساکت
 می دویدم در نگاه صد ھزار

 آیینه کوچک
 شاید از سیمای او در بازتاب جاودان این ھمه تصویر

 مانده باشدی سایه ای
 ھر چند نامعلوم

 ھیچ
 ھیچ غیر از بغض تاریک ضریح

 یر از شمع ھا و قصه بر پر زدن در اشکھیچ غ
 ھیچ غیر از بھت محراب آه
 ھیچ غیر از انتظار کفش کن

 باز می گشتم
 زخم کاری خورده ای تا

 جاودان دلتنگ
 ز بیابان ھای خشک و تشنه صد فرسنگ صد فرسنگ

 پیش چشمم گردبادی خاک صحرا را
 بردچون دل من از زمین می کند و می پیچاند و تا اوج فضا می 
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 خود نمی دانم
 موجی از نفرین این بیچاره آدم بود
 و در چشمان کور آسمان می ریخت

 یا که باد رھگذر سوقات انسان را به درگاه
 خدا می برد

 خاک خواھی شد
 از رخ آیینه ھا ھم پاک خواھی شد

  چون غباری گیج گم سرگشته در افالک خواھی شد
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  غبار کدام

  

 نوید زندگی استبا جوانه ھا 
 زندگی شکفتن جوانه ھاست

 ھر بھار
 از نثار ابرھای مھربان

 ساقه ھا پر از جوانه میشود
 ھر جوانه ای شکوفه می کند

 شاخه چلچراغ می شود
 ھر درخت پر شکوفه باغ

 کودکی که تازه دیده باز می کند
 یک جوانه است

 گونه ھای خوشتر از شکوفه اش
 چلچراغ تابناک خانه است

 اش بھار پر ترانه است خنده
 چون میان گاھواره ناز می کند

 ای نسیم رھگذر به ما بگو
 این جوانه ھای باغ زندگی

 این شکوفه ھای عشق
 از سموم وحشی کدام شوره زار

 رفته رفته خار می شوند
 این کبوتران برج دوستی

 از غبار جادوی کدام کھکشان
  گرگ ھای ھار می شوند
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  کوه با کوه از

  

 یکردیمپرواز م
 باالی سر خورشید

 در آبی گسترده می تابید
 بیدار روشن پاک

 کوه ،کوه بود ،پایین سراسر کوه بود
 ھای سرکشیده تاەبا صخر
 پرند ابر

 ھای تنگەبا کام خشک در
 افسرده در آن نعره تندر
 افتاده در آن لرزه کوالک

 من در کنار پنجره خاموش
 پیشانی داغم به روی شیشه نمناک

 حرفی داشتم از دوربا کوه 
 ای سنگ تا خورشید بالیده

 ای بندی ھرگز ننالیده
 پیشانیت ایوان صحرا ھا و دریا ھا

 دیروزھا از
 آن ستیغ سربلندت ھمچنان پیدا

 خود را کجاھا می کشانی سوی باالھا و باالھا
 با چشم بیزار از تماشا ھا
 ای چھره برتافته از خلق
 ای دامن برداشته از خاک

 ای کوه
 غمناک ای

 پرواز میکردیم
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 باالی سر خورشید
 در آبی گسترده می تابید

 بیدار روشن پاک
 من در کنار

 پنجره خاموش
 در خود فرو افتاده چون آواری از اندوه

 سنگ صبور قصه ھا و غصه ھا آواری از اندوه
 جان در گریز از اینھمه بیھوده فرسودن 

رده دور و دورتر در آرزوی یک نفس زین خاک در خون دست و پا گم ک
 بودن

 با خویش می گفتم
 ایکاش این سیمرغ سنگین بال

 تا جاودان می راند در
 افالک
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 تالش طومار

 شھر میان در ما یکوچ درخت تنھا

 چراغ بی است تیری

 صبور زحمتکش مردم محله اھل

 غروب تا صبح از

 شاید ایەعجزم انتظار در

 آب و برق کار در

 کنند می طومار را آن و این امضای

 محض سکوت مطلق طلمت میان ھا شب

 صبح سرود تا را دغدغه ھجوم خود بر

 میکنند ھموار

 ؟ صبح سرود گفتم

 چراغ بی تیر آن یشاخ روی به آری

 رھگذر زاغان

 را خاک و گرد در گمشده ملول صبح

 میکنند اقرار

 باغچه خاک از وجب یک میان بابک

 است فشانده بذری

 آب نیمه حوض وز

 خویش کشتزار تا

 است کشانده نھری
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 حوض کام که وقتی

 شود می خشک محل مردمان کام چون

 آفتاب زیر از

 را خویش سبز مزرعه گلبرگھای

 دھد می آب عرق گرم ھایەقطر با

 راه ز رسم می من که ظھر آفتاب در

 عزیز ھمسایه را ایەتاز طومار

 التماس و عجز با تمنا و خواھش با

 دیگر خانه به ایخان از

 میبرد سوقات

 لیکن و ساله ھشت طفل این

 است محله اھل خالف کارش

 راه ز رسم می من که ظھر آفتاب در

 کشتزار پای در زده بر آستین با

 خوشگوار شھد عرق ھایەقطر گونه بر

 را ھرزه ھای علف کشیده بن و بیخ از

 زند می فریاد

 بیا بیا بابا

 لوبیا کرده گل

 میدھد درس او کودکانه لبخند

 را ندیده باران خارپرور خاک کاین
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 میکنند آباد زده بر آستین با

 را ھرزه ھای علف زنند می ریشه از

 آنگاه

 سبز باغھای عرق گرم ھایەقطر با

  میکنند بنیاد

  

  

  

  

 

  سیاه

 

 شد شکافته فلک زال کھنه لحاف

 کرد پر را شھر بازار و کوچه پنبه و

 است خاموش و غریب و سرد اکنون دشت و

 متکان ما بام رابه خود پاره لحاف آھای

 خورد آفت ھمیشه را ما پنبه گرچه که

 ست تھی سپیده پنبه از سوخته دشت و

  است گوش در پنبه حریفان کام به جھان
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  شکایت از نمازی

 
 سحر که نسترن سرخ باغ ھمسایه
 فرستد از لب ایوان به آفتاب درود

 و اوج سبز درختان به کوچه می ریزد
 خانه از نفس گرم یاس لبریز استو 

 باز سرودن یک شعر تازه می آیم
 که ذره ذره وجودم

 در آن ترانه تلخ
 اندبه ھای ھای غریبانه اشک ریخت

 کنار نسترن سرخ باغ ھمسایه
 شفاف صبح می پرسم ەیمن از ستار

 !تو شعر میدانی؟
 ستاره جای جواب

 به بی تفاوتی آفتاب می نگرد
 تو ھیچ می بینی

 دوباره می پرسم ــــ 
 ستاره اما

 از دشت بی کرانه صبح
 ای در سراب می نگردەبه من چو گمشد

 نگاه کن
 مرا مصاحب گنجشک ھای شاد مبین

 مرا معاشر گلبرگ ھای یاس مدان
 که من تمامی شب

 دور میان جنگل آتش یدر آن کران
 خون یمیان چشم

 امبه زیر بال ھیوالی مرگ زیست
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 و تا سپیده صبح
   سرنوشت سیاه بشربه 

 امگریست
 تو ھیچ می گریی ؟

 باز از ستاره می پرسم
 ستاره اما با دیدگان اشک آلود

 به پرسشی که ندارد جواب می نگرد
 بگو

 صدای من به کسی می رسد در آن سوی شب
 بگو که نبض کسی می زند در آن باال

 ستاره می لرزد
 بگو

 مگر تو بگویی
 در این رواق مالل

 کسی
 به نماز شکایت ایستاده استچون من 

 ستاره می سوزد
 ستاره می میرد

 و من تکیده و غمگین به راه می افتم
 آفتاب ھمان گونه سرکش و مغرور

   به انھدام خراب می نگرد
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 قصه

 رود کنار به رفتم

 مست پا تا سر

 دست ز میبرد قصه ھزار به رودم

 گفتم او با خویش درد قصه چون

  شکست و نالید و رفت و رمید و لرزید

  

  

  

  

 

 خاموش

 نشکفت شرابی گل ما ساغر در

 نشکفت ماھتابی تیره شب این در

 کجاست صبح یخان ستاره به گفتم

  نشکفت جوابی لبش بر که افسوس

  

  

  

  

 



203 
 

 

  حصار

  

 خوش گرفتی از من بیدل سراغ
 یاد من کن تا سوزد این چراغ

 خائفی جان بر تو ھم از من درود
 بودداروی غم ھای من شعر تو 

 ای ز جام شعر تو شیراز مست
 پیش حافظ بینمت جامی به دست
 طبع تو آنجا که پر گیرد به اوج

 می زند دریا در آغوش تو موج
 پیش این آزرده جان بسته به لب

 شکوه از شیراز کردی ای عجب
 ایمگرچه ما در این چمن بیگان
 ایمقول تو چون بودم در ویران
 باز ھم تو در دریا دیگری

 یا پروریؤشیراز رشاعر 
 الله و نیلوفرش شعرآفرین

 و آن گل نارنج و ناز نازنین
 ام افسون سرو ناز راەدید

 باغھای پر گل شیراز را
 بوی گل ھرگز نسازد پیرتان

 آه از آن خار دامنگیرتان
 یک برادر دارم از جان خوبتر

 ھر چه محبوب است از آن محبوبتر
 جان ما با یکدیگر پیوند داشت

 را عشق در یک بند داشت ھر دومان
 چند سالی ھست در شھر شماست
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 آنچه دریادش نمانده یاد ماست
 باری از این گفتگوھا بگذریم
 گفتگوی خویش را پایان بریم

 گر به کار خویشتن درمانده ای
 یا زھر درگاه و ھر در رانده ای
 سعدی و حافظ پناھت می دھند
 در حریم خویش راھت می دھند

 این رویین حصار من چه می گویم در
 من چه می جویم در این شبھای تار
 من چه می پویم در این شھر غریب

 پای این دیوارھای نانجیب
 تا نپنداری گلم در دامن است

 گل در اینجا دود قیر و آھن است
 قلب ھامان آشیانه ای خراب

 خانه ھامان : خلوت و بی آفتاب
 موی ما بسته به دم اسب غرب

 زور و ضرب گر نیابی می برد با
 بمان پاکان خسته از این آفت است

 روزگار مرگ انسانیت است
 با کسی ھرگز نگویم درد دل
 روح پاکت را نمی سازم کسل

 آرزوی ھمزبانم می کشد
 ھمزبانم نیست آنم می کشد

 کرده پنھان در گلو غوغای خویش
 مانده ام با نای پر آوای خویش

 سوت و کورم شوق و شورم مرده است
 م را به یغما برده استغم نشاط
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 عمر ما در کوچه ھای شب گذشت
 زندگی یک دم به کام ما نگشت

 بی تفاوت بی ھدف بی آرزو
 می روم در چاه تاریکی فرو

 عاقبت یک شب نفس گوید که : بس
 وز تپیدن باز میماند نفس

 مرغ کوری می گشاید بال خویش
 می کشد جان مرا دنبال خویش

 دباد سردی می وزد در باغ یا
  برگ خشکی می رود ھمراه باد
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  بی اثر جادوی
  

 پر کن پیاله را،
 کاین آب آتشین،

  !دیری است ره به حال خرابم نمی برد
 -که در پی ھم می شود تھی -این جام ھا

 دریای آتش است که ریزم به کام خویش،
 !گرداب می رباید و، آبم نمی برد

 من، با سمند سرکش و جادوئی شراب،
 تا بیکران عالم پندار رفته ام

 تا دشت پر ستاره ی اندیشه ھای گرم
 تا مرز ناشناخته ی مرگ و زندگی
 تا کوچه باغ خاطره ھای گریزپا،

 ... تا شھر یادھا
 دیگر شراب ھم

 !جز تا کنار بستر خوابم نمی برد
 !ھان ای عقاب عشق

 از اوج قله ھای مه آلود دور دست
 عمر منپرواز کن به دشت غم انگیز 

 !...آنجا ببر مرا که شرابم نمی برد
 !آن بی ستاره ام که عقابم نمی برد

 در راه زندگی،
 با این ھمه تالش و تمنا و تشنگی،

 !...با اینکه ناله می کشم از دل که: آب ... آب
 !دیگر فریب ھم به سرابم نمی برد

 .پر کن پیاله را
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  کن باور را بھار

 
 نسیمھا را، که باز کن پنجره

 روز میالد اقاقی ھا را
 گیردجشن می

 و بھار
 روی ھر شاخه، کنار ھر برگ

 .شمع روشن کرده ست
* 

 ھمه چلچلھا برگشتند
 و طراوت را فریاد زدند

 کوچه یکپارچه آواز شده ست
 و درخت گیالس

 ھا راھدیی جشن اقاقی
 گل به دامن کرده ست

* 
 ھا را ای دوستباز کن پنجره

 ھیچ یادت ھست
 زمین را عطشی وحشی سوخت؟ که

 برگ ھا پژمردند؟
 تشنگی با جگر خاک چه کرد؟

* 
 ھیچ یادت ھست؟
 ھای بلندتوی تاریکی شب

 سیلی سرما با تاک چه کرد؟
 ھای سپیدبا سر و سینی گل

 نیمه شب باد غضبناک چه کرد؟
 ھیچ یادت ھست؟
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*  
 حالیا معجزەی باران را باور کن
 ببینو سخاوت را در چشم چمن زار 

 و محبت را در روح نسیم
 که در این کوچی تنگ

 با ھمین دست تھی
 روز میالد اقاقی ھا را

 !گیردجشن می
* 

 خاک جان یافته است
 تو چرا سنگ شدی؟

 ھمه دلتنگ شدی؟تو چرا این
 ھا راباز کن پنجره

 و بھاران را
  باور کن
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  ھدیی دوست
 

 دیروز که را گلی
 دوست ای آوردی ھدیه من دیدار به

 تو نازنین رخ از دور
 پژمرد امروز
 را اش زیبایی و لطف ھمه
 و خورد می تو روی به حسرت که

 برد می تاراج به ما سر از ھوش
 برد شب گرمای
 است پایدار گلی اما تو صفای

 است بھار ھمیشه بھشتی
 جان و دل در تو مھر گل
 خزان بی گل
  است ماندگار زندەام من که تا گل
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  تو گلبانگ

 
 پرواز قوت مرا روح دھد تو ساز

 حنجرەات از
 باز خدا سوی پنجرەای
 تو ساز و من احساس
 آھنگ ھم جانھای

 آواز ھم یاران تو آوای و من حال
 بیفروز است جان روشنگر تو گلبانگ

 است شادی پرچم غزلت و قول
 برافراز

  
  
  
 

  سرود
 

 را سرود کالم
 سالح یک ھمانند

 بکار بر آنگه بیندیش و
 سربی حرف با که
 کاغذ اندام بر

 گل نوشت توانی
 آتشین سرب با و

 آدمی اندام بر
  شرر زدن توانی
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  باران پس از

 
 لبریز صبحدم باران طراوت از گل

 لبریز نم و نسیم از بھار و باغ ھوای
 بھار مھربان ابر ای تو روی صفای

 لبریز رشحی کرم از دامنت ھست که
 خوانند می صبح برج در چلچله ھزار
 لبریز بم و زیر بانگ از شب گوش ھنوز

 ھست که درین دیار نشینم چه گل پای به
 لبریز کم بیش و غوغای ز خلق روان
 است لبریز که مخوان شقایق دشت به مرا

 لبریز خونابه ز دھر فضای
 نقش بال روزگار آیینه در ببین

 لبریز جام سیاووش خون ز شد که
 نیازارد اش شکیبایی درد چگونه

  لبریز غم و درد ز جا ھر به ھست که دلی
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  روشنایی شکوه

 
 تاریک افق
 تنگ دنیا

 فرساست توان نومیدی
 دانم می

 سیاھی در سپردن ره ولیکن
 زیباست روشنی سوی به رو

 دانی می
 بردار قدم ظلمت در نور شوق به
 مسپار دل آزار جان ھای غم این به
 زاد گلستان مرغان که
 آزادی آواز از سرشارند که

 را رھایی ذوق و لذت ھرگز دانند نمی
 تور پرورده در تن رعنایان و

  را روشنایی شکوه تاریکی پایان در دانند نمی
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 زیست محیط
 دود و ظلمت عھد کارگزاران لطف به
 آه گردون به رسد می شان عنایت از که

 سپید کبوتران
  سیاه زاغھای به پیاپی شوند بدل

 
 دریچه
 نیز ستاره وقتی

 نیست رھایی به روزنی سوی سو
 پنجره پشت چرا نخفته شب چشم آن
 غمگین نگاه آن با

 را آسمان ژرفای
 کاوید می

 بازمیگشت آنگاه
 نومید

  میگریست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



214 
 

 

  عشق سخن صدای از
 

 نمی سپرد ره عمر گذرد نمی زمان
 است تکرار بانگ شماطه ساعت صدای

 جمعه نه و ھست شنب نه
 است پیرار و پار نه

 است کدام دیر و زود است کدام پیر و جوان
 معناست آن به ماندەای جوان ھنوز اگر
 زدەای صال جان زوایای به را عشق که

 پیداست را تو میکشد اگر پیری مالل
 تکرار سیلی زیر که

 زدەای پا و دست
 گذرد نمی زمان
 است تکرار بانگ شماطه ساعت صدای
 کسی حال به خوشا

 است سرشار عشق بانگ از لحظاش  لحظه که
 نیست ما با که ھر

 است مادشمن با نیست ما با که ھر شد می گفته
 است اھریمن فرموده سخن این آری گفتم
 دوستند ھم دشمنان با دل،  اھل معنا اھل
  است؟ آھن از قلبتان ؟ دشمن خلق با شما ای
  
  
 

 خاموش بھار
 بسته بال نسیم این ندانم

 خسته ھای جان با کرد خواھد چه
 خاموش و غمگین رسد می پرستو
 خجسته بھاران آن از دریغ
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  شھریار وای ای
 

  !ھای قرن بشر سوزان در نیمه
 در انفجار دائم باروت،

 در بوتزار انسان،
 در ازدحام وحشت و سرسام،

 سرگشته و ھراسان
 ! می خواند

 حزینش؛می خواند با صدای 
 را»  صدای خدا«می خواست تا 

 در جان  مردم بنشاند
 نامردم سیه دل  بدکار را مگر

 … در راه  مردمی بکشاند
 : می رفت و با صدای حزین اش می خواند

  ــ در اصل، یک درخت کھن، " آدم"
 از بھشت،  

  ! آورد در زمین و درین پھن دشت کشت
 .درخت خداییمٔ ما شاخی

  !است زیک ریشه و تبارچون برگ و بار م
   ھر یک تبر به دست چراییم؟

 ای آتش،ای شگفت،
 ! در مردم زمانی او در نمی گرفت

 آزرده و شکسته،
 گریان و ناامید

 می رفت و با نوای حزینش
 : می خواند

  گوش زمین به نالی من نیست آشنا،«ــ 
 .من طایرشکسته پر آسمانی ام

 گیرم که آب و دانه درغم نداشتند؛
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  ! چون می کنند با غم  بی ھمزبانی ام 
 دنبال ھمزبان،

  ...می گشت
 اما نه با "چراغ"

  نه بر " گرد شھر"، آه
 با کوله بار اندوه،

  !با کوه حرف می زد
 : با کوه

 !ــ حیدر بابا سالم
 .فرزند شاعر تو به سوی تو آمده ست

 با چشم  اشکبار
 ــ غم روی غم گذاشته ــ عمری ست، شھریار

 با تو درد خویش بیان می کنم، تو نیز من
 برگیر این پیام و از آن قلی بلند

 ! پرواز ده
  : که در ھمه آفاق بشنوند

 ــ " ای کاش، جغد نیز،
 در این جھان ننالد،

  از تنگی قفس"
 این جا، ولی نه جغد، که شیری ست دردمند،

 ! افتاده در کمند
 پیوسته می خروشد، در تنگنای دام ،

 بی مروت  بی درد؛ وز خلق 
 ! یک ذره، مھر و رحم، طلب می کند مدام

 می رفت و با صدای حزین اش،
  می خواند

   ــ " دیگر مزن دم از " وطن من"،
 مگوی به ھر جمع و انجمن» کیش من«وز 

  بس کن حدیث مسلم و ترسا را،
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 در چشم من، " محبت: مذھب
 » جھان : وطن 

 در کوچه باغ " عشق"
 دای حزینش،می رفت و با ص

 : می خواند
 گاھی گر از مالل  محبت برانمت،« ــ 

 دوری چنان مکن که به شیون بخوانمت
 پیوند جان جداشدنی نیست ماه من ،
 »تن نیستی که جان دھم و وارھانمت

 زین پیش، گشته اند به گرد غزل , بسی
 ! این مایه سوز  عشق، نبوده ست در کسی

 … می رفت
 ! او را گرفت تا مرگ نابکار، سر راه

 تا ناگھان، صدای حزینش،
 این بغض سال ھا،

 ! این بغض دردھای گران،در گلو گرفت
 در نیمھای قرن بشر سوزان

 اشک  مجسمی بود،
 .در چشم  روزگاران

 ...محبت و رقتی جان مای
 

    ای وای ! شھریار
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  برادرانیم؟ آیا
 

 گریزان دوستی از دارم شکسته جانی
 عزیزان از بیداد نگنجد باورم در

 ستیزند دشمنان با جویان ستیزه وایا
 ستیزان یکدیگر با برادرانیم آیا
 کو امیدھا آن آه

 نوشکفته صبح چون
 ریزان برگ شام در ببینند من حال تا
 افتادگانیم پا از ھرچند دوست جور از
  مخیزان بر عشق ای گذرگاه ازین را ما
  
  
 

 شکار
 کرد صدا تبر کوه خاموش دل در
 افتاد شرر خوان ترانه کبکی دل در

 دامنی کوه فراز از کنان ناله
 دره خاموش ته در

 افتاد خون جگر
 درافتاد سینه به زد چند پری و بال
 شنیدند تیر صدای نشینان کوه
 مادر گمشده جوجگان زنان بال
 پریدند آشیانه ز مادر پی در

 سو ھر به قرار بی گشودند دیده
 دیدند چه وای دره،  خاموش ته در

 خون از جوھری و بود برف از کاغذی
 نگاری و نقش کشیده قساوت دست
 خاموش شکافته جگر کبکی پیکر
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 آغوش در تنگ برفش گرفته خرمن
 کناری فتاده خون غرق پری مشت

 خورشید دختر چشم اشک از شد پر
 دید بشر ظلم بسکه پیچید خود بر

 لرزید و شد خشمگین و بست فرو دیده
 برتافت منظر روی ز را خود چھره
 برچید دامنه روی ز را خود دامن
 صیاد قامت سنگ پشت از شد راست
 شاد زدن نشانه ازین بود او خاطر

 آھنگ خود صید سوی به آنجا از کرد
 سنگ و زده یخ و بود لغزنده دامنه
 پوالد چو سخت و بود برنده خنجر

 فروریخت و تاب نکرد سنگی زده یخ
 واشد دوزخ پیش نگاھش دھان

 آویخت بوتای خار دامان به دست
 شد جدا سست گاه تکیه آن از پایش

 شد رھا دره قعر تفنگش به و بار
 غاری ره از که تا کند جان چندان
 نزاری و زار حال به خونین و خسته
 فراری راه کوره ورطه آن از یافت
 دیدند دامنه فراز کبوتر چند

 باری گذاشته جا که مردی سایه
 کبوتر خون و بود کبک از پر کیسه
 پر پر زد می ھنوز آن در جانی

 سراسر میکشید پرده جھان به شب
 ھا گون و ھا بوته الی جا به جای

 تنھا جوجه چند و بود خون سرخی
 مھتاب و دره سکوت در شب دل در

 خاموش شکافته جگر کبکی پیکر
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 آغوش در تنگ برفش گرفته خرمن
 خواب بی زده جوجگان یخ برش و دور
  تاب بی و خسته زنند می پری و بال

  
  
  
 

  انگیز طرب حرف
 

 نیست دالویزم رویای تو یاد جز ھیچ
 نیست انگیزم طرب حرف تو نام جز ھیچ
 نه فریادم و میسوزم و ورزم می عشق

 نیست پرھیزم و خواھم می و دارم می دوست
 شاد بالم می و رویم می و بینم می نور

 نیست پاییزم ز بیم و میگسترم شاخه
 ھست لبریزم مھر از دل گیتی به تا

 نیست لبریزم دغدغه از ھستی با کار
 سحر باد از تر پاک شبی که را آن بخت

 نیست بیامیزم نشکفته غنچه ای تو با
 شوق ھمه این با که عشق ای برس دادم به تو

  نیست بگریزم تو آغوش به آنکه جز چاره
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  چمن روح
 

 که تو پرسی چه دوست ای
 رفت کجا سھراب
 رفت خدا وقت سر و شد سپھری سھراب

 کرد سفر دشت کزین بود سحر نور او
 رفت صبا باد با که بود چمن روح او

 شھر این تیره افق در فلق ھمراه
 قضا و گفت قدر که آنجا به و تابید
 رفت

 سبکبال و خیز سبک پروانه چو ناگاه
 رفت ھوا و گفت گل و زد چرخی و شد پیدا
 قناری آواز نخ شعرت جامی ای

  رفت نوا و نور چمن و باغ از و تو رفتی
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  شیرین قصه
 

 کھن زمانھای مھرورزان
 سخن خویش نگفتند از ھرگز

 تویی که آنجا در که
 من از آواز دگر نیاید بر
 یاد به بسپاریم را کھن رسم این ھم ما
 دوست است دل میل چه ھر

 جان به بپذیریم
 اوست دل میل چیز ب ھر

 باد به بسپاریم
 آه

 من سرگشتی دل این باز
 اوفتاد شیرین قصه آن یاد

 دوست دو تمنای و بود بیستون
 عشق دو تماشای و بود آزمون

 کبک چو که زمانی در
 شیرین زد می خنده
 فرھاد زد می تیشه

 افسوس فرھاد جانبازی به گفت توان نه
 فریاد شیرین بیدردی ز کرد توان نه

 است برانگیختن شور جھان به شیرین کار
 است ریختن کسی جان در عشق
 دوست دل میل برآوردن فرھاد کار

 شدن گستاخ و درافتادن شاه با خواه
 است آویختن در کوه با خواه
 کجاست قصه این شیرینی رمز
 شیرین تنھا نه که
 زیباست نھایت بی
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 خواست می محبت درس ما به آموخت که آن
 کسی عشق از کنی چراغان جان

 بسی رنج ببری امیدش به
 نفسی ھر بودت تابی و تب
 نرسی یا برسی وصالی به

  مباد عشق بی سینه
  
  
  
 

  ھمیشه سحرھا
 

 زرد خورشید دو
 بام بلندای از دمید می
 الجورد روشن پردەی آن بر
 قد افراخت می ایوان بام از چو
 چشم افروخت می پیچک الی از چو
 ھول درمیافکند ھا گنجشک به
 گرد انگیخت می بر ھا پروانه ز

 مھر ھنگام بود مخملی سبک
 خشم ھنگام بود آتشی گران

 باد آھنگ ھم
 گریز وقت به

 برق ھمانند
 نبرد گاه به

 جھید می فرو ناگه که پلنگی
 بردرخت آی امان از آوار چو

 زار ست فتاده پیش پایم کنون
 سخت ست شکسته
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 غروب حال به زردش خورشید دو
 تگرگ پای زیر گلی نگاھش

 بام بلندای از تنش گوییا
 فروجسته

 شکار روی نه اما
 مرگ درکام که

 ھنوز سحرھا
 ھمیشه سحرھا

 زرد خورشید دو
  الجورد پرده آن بر
  
  
  
  
 
 شما ایوان لب تا

 شما دامان به چون تمنا دست نرسد
 شما ایوان به دوخت دلی چشم توان می
 نیست راھی شما ایوان لب تا دلم از

  شما قربان فاصله درین است جانی نیمه
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  ارغوان از پر بھاری
 
 است من با جھان گل ای دارم را تو
 است من با جان جان منی با تا تو
 ات پیشانی دور از تابد می چو

 است من با آسمان کران تا کران
 مھر به آیی من سوی به خندان چو

 است من با ارغوان از پر بھاری
 خویش به گویم لحظه ھر تو کنار

 است من با کران بی خوشبختی که
 غمی ھر از بیاساید روانم

 است من با روان مھرت که بینم چو
 روزگار تلخی از دارم غم چه

  است من با دھان آن شکرخندەی
  
 

 نگھدارترین راز
 یارترین ازل روز از من روح با و

 غمخوارترین تو مھر مرا شعر کودک
 خدا پرستش به سزاوار ھست یکی گر
 سزاوارترین تو سزاوارترینی تو

 ست پیچیده جان پردەی در که تو نام عطر
 سرشارترین تو یاد از ساخته را سینه

 عمر آلودەی مه ایام روشنگر تو ای
 تارترین من شب و روز تو تماشای بی
 گرفتارانند تو نگاه گذرگاه در
 گرفتارترین تو مھر سرپنجی به من
 شنید و گفت غمی حرف تو دل با توان می
  رازنگھدارترین من دل چون بود گر
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  عشق
 

 است خوش آنجا کند رو ھرجا عشق
 است خوش دریا افکند دریا به گر
 است آتش دلکش در بسوزاند گر
 آتش است این در که دل آن خوشا ای
 وار آیینه را عشق بینی تا

 برآر خاموشت جان از آتشی
 نگر دنیا به خواھی می چه ھر

 تر سخت نداری خود از دشمنی
 خویشتن بر کند پیروزت عشق
 من و ما در زند آتش می عشق
 واگذار را خود و دریاب را عشق

 خورشیدوار نو جان بیابی تا
 بود افزا روح و زا ھستی عشق

  بود زیبا دھد می فرمان چه ھر
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  خبر بی
 

 خیر به یادش
 جوانی عھد
 سحر تا که
 نشستم می ماه با
 خبر بی خواب از

 خاوران سوی از سحر دمد می که اکنون
 گذشته شبم بینم

 خبر بی مھتاب ز
 برد می راه از غفلتم خواب که سان این

  خبر بی آب سرم ز بگذرد که ترسم
  
  
  
  
 

  باد و ھیچ
 

 جھان است باد و ھیچ
 کردی باور و گفتی
 ھیچ اندازه به روز یک کاش

 خوردی نمی بیھوده غم
 باد سرمستی به لحظه یک کاش
  بردی می سر به آزاد و شاد
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 قھر
 

 در آمد از در
 بیگانوار سنگین تلخ

 نگاه منجمدش
 به راستای افق مات در ھوا می ماند
 نگاه منجمدش را به من نمی تاباند

 عزای عشق کھن را سیاه پوشیده
 نگاه منجمدش خالی از نوازش و نور

 نگاه منجمدش کور
 از غبار غرور

 نایی دورھزار صحرا از شھر آش
 نگاه منجمدش

 نگاه منجدش را نگاه می کردم
 تنم ازین ھمه

 سردی به خویش می پیچید
 دلم ازین ھمه بیگانگی فروپاشید

 نگاه منجمدش را نگاه میکردم
 چگونه آن ھمه پیوند را ز خاطر برد ؟

 چگونه آن ھمه احساس را به ھیچ شمرد
 چگونه آن ھمه خورشید را به خاک سپرد

 درین نگاه
 ین منجمد.. درین بی درددر

 مگر چه بود که پای مرا به سنگ آورد
 مگر چه بود که روح مرا پریشان کرد

 به خویش می گفتم
 چگونه میبرد از راه یک نگاه تو را

 چگونه دل به کسانی سپردەای که به قھر
 رھا کنند و بسوزند بی گناه تو را
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 نگاه منجمدش را نگاه می کردم
 سنگدل بوده ستچگونه صاحب این چھره 

 دلم به ناله در آمد که
 ای صبور

 ملول
 درون سینه اینان نه دل

  که گل بوده ست
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  تازه نوای
 

 مضمونش بود شیرین که شیوا مصرعی شنیدم
 مجنونش لیالست صد که لیال آن مجنون منم
 زیبایی لیالی یک مجنون ھم تو گفتم خود به
 میگونش لبھای در توست عمر داروی جان که
 دلخواھی شورانگیز شعر جان سینی از آر بر

 افسونش افسانه بدین سازی را ماه آن مگر
 سرکن جھان در محبت ساز از تازه نوایی
 گردونش ھای گردش ز بیاسایی آوا کزین

 زن دیگر رنگ را شبت و روز او آھنگ مھر به
 شبیخونش و دوران نیرنگ از آگاھی خود که
 بگردانی را گردون نقش تا کن آغاز عشق ز

 دگرگونش را گردون نقش سازد عشق تنھا که
 آیین این که ده روشنایی را جان و آویز مھر به

 قانونش است یاری ھمه فرمانش است شادی ھمه
 افکند رخت سینه در چنان نازم را تو عشق غم
 بیرونش خانه ازین کرد را دگر غمھای که

 کن صبوری دل ای برد می ره حسنش از غرور
  فریدونش شعر دگر بار بازآورد خود به
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  اندوه کوەھای در
  
 

 از دره ھای حیرت
 در کوھھای اندوه
 با بغض سنگی ام

 خاموش می گذشتم
 با ھر چه درد در جگرم بود

 فریاد می کشیدم
 محمود

 گفتم
 که از غریو من اینک

 بر سقف رود می درد این چادر کبود
 بانگ دردناکگفتم لھیب سرکش این 

 این صخرەھای سر به فلک برکشیده را
 می افکند به خاک

 اما غریو من
 از پشت بغض سنگی من ره برون نبرد

 یک سنگریزه نیز
 از جا تکان نخورد

 اما آوار درد بود که می آمد
 از قلھا و دامنه ھا بر سرم فرود

 از درەھای حیرت
 در کوەھای اندوه
 با بغض سنگی ام
 تاریک می گذشتم

 گفتم که چشمھای من
 این چشمھای خشک

 روشن کند دوباره مرا با زالل اشک
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 جاری کند دوباره مرا پا به پای رود
 دیوار بھت من اما

 راھی به روی موج سرکشم نمی گشود
 از دره ھای حیرت

 درکوھھای اندوه با بغض سنگی ام
 می رفتم و به زمزمه می گفتم

 یک سیب یک ترنج نبودی
 که گویمت

 شبانه آمد و ناگه تو را ربود دستی
 ای جنگل عضیم محبت

 محمود
 از دره ھای حیرت
 در کوھھای اندوه

 آھسته خسته بسته شکسته
 می رفتم و به زمزمه می گفتم

 سرگشته ای که ھیچ نیاسود
 پوینده ای که ھیچ نفرسود

 تا ھر زمان که در ره آزاد زیستن
 پیوند دوستی گامی توان نھاد

 حرفی توان نوشت
 عری توان سرودش

 با قلب مھربانش
 با قامت بلندش

 با روح استوارش
  ھمواره در کنار تو خواھد بود
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  تنگ دل
  

  سر خود را مزن اینگونه بر سنگ
 دل دیوانی تنھای دل تنگ

  منشین در پس این بھت گران
  مدران جامه جان را مدران

  مکن ای خسته درین بغض درنگ
 دل دیوان تنھا دل تنگ

   این سنگدالن قدر دل و سنگ یکی استپیش 
 قیل و قال زغن و بانگ شباھنگ یکی است

   دیدی آن را که تو خواندی به جھان یارترین
  سینه را ساختی از عشقش سرشارترین
  آنکه می گفت منم بھر تو غمخوارترین
 چه دل آزارترین شد چه دل آزارتری !

  نه ھمین سردی و بیگانگی از حد گذراند
  ن در غمت اینگونه نشاندنه ھمی

   با تو چون دشمن دارد سر جنگ
 دل دیوانه تنھا دل تنگ

   ناله از درد مکن
  آتشی را که در آن زیستای سرد مکن

   با غمش باز بمان
  سرخ رو باش ازین عشق و سرافراز بمان

  راه عشق است که ھمواره شود از خون رنگ
 دل دیوانه تنھا دل تنگ
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  بھار خوش آمد
 

 بھار آمد خوش
 وار خورشید تابید شاخه از گل
 بخت پیروز نوروزر آغوش چو

 درخت بازوان و رخ گشوده
 ارغوان افشانی گل

 جان باغ در است امید نوید
 جای به نماند ھرگز که

 اھریمنی زمستان
 میرسد فرا بھاران

 پرستیدنی
 ایمنی مژدەی ھمه سراسر
 تابناک فرخندەی صبح درین

 خاک جان زند دم زندگی از که
 پاک جان و دل با بیا

 سپار شادی به را لحظھا ھمه
 برآر یاران آھنگ ھم نوایی
  بھار آمد خوش
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  کوه سرود
 

 کوه بسوی
 باشکوه قلھای بسوی
 سپھر آبی بسوی

 مھر نشان زر راه به
 ما آرزوی چو
 ھوا

 پاک و است خوش
 قلھا روی به
 رھا تیرگی غبار از تن
 خاک بلند بر تازه جان چو برآ

 فراز بر ھمیشه
 سرافراز ھمیشه
 حصار
 نداند شدن بیرون

 غریب رھرو این
 سربی حصار ازاین

 غروب تنگه این
 بود آینای که دل یاد با

 شکست چون آیینه
 خالی و سیاه قابی

 ماند جای به او از
 بود آینای که دل یاد با
 گریستم خود در
 زیستم قاب درین چگونه آینه بی
 نور در ای ذره
 بود دلربایی کار در تو نگاه گل

 بود آشنایی عطر از پر خانه فضای
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 نور در ذرەای  چو بودم آمده رقص به
 شور و شوق ز

 بود رھایی در پرواز که
 مھر با زدی می لبخند تو که گل جای چه
 بود طالیی خوش خواب که عمر جای چه

 فرستادم خدا سوی به بوسه ھزار
 بود خدایی قسمت تو دیدن آنکه از

 بود شده جدا من دنیای کرانه از شب
  بود روشنایی و بودی تو بود چه ھر که
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  رنگین ترنم
 

 گیالس شکوفی کھکشان یک
 پرند نیلگون آن بر بود کشیده نقشی
 بلند آبی آن بر بود نوشته شعری

 بھار موسیقی
 نور نشاط شادی لطافت از موجی چون

 بود مترنم فضا صحن در
 راه دره تاالر

 پیمود می دامنه انتھای تا
 مست حال و شور از من وجود ذره ھر
 رنگین ترنم این روی بر

 گشود می آغوش
 درەی دربند و اردیبھشت

 گل نگاه مسیر بود کجا ھر تا
 گل راه سبزه زمین درخت ھوا و بام
 طراوت کران بی تا
 گل دلبخواه تا
 شاخسار ز طبیعت مھر دست که این با
 نثار کند می گل
 دیار این روح زده خزان پھنی در

 بھار درین بازنبینم خنده لب یک
 رھگذر به نیابی سرشک دیدەی بی یک
 را نغمه و نور و گل بھشت این من آیا

 بگذرم نادیده
 دریغ را گیالس شکوفه کھکشان یک

  بنگرم اشک از ای پرده پشت ز باید
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  درس معلم
 

 روزگار کالس در
 ھست گونه گونه درسھای

 نان و آب به یافتن دست درس
 آن و این کنار زیستن درس
 مھر درس
 قھر درس
 شدن آشنا درس
 شدن جدا ھم ز غم سرشک  با درس

 درسھا و معلمان این کنار در
 بیست نمرەھای صفر و نمرەھای کنار در

 نیز بزرگ معلم یک
 عمر تمام لحظھا تمام در
 نیست کالس در و ھست کالس در

 مرگ : اوست نام
 دھد می درس که را آنچه و

  است زندگی
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  زبانان بی زبان
 

 لبخند با غنچه
 کنید تماشایم گوید می
 چلچراغ ھمچون چھره بتابد گل
 کنید زیبایم روی در نظر یک
 ناز سرو

 طناز و سرخوش
 خویش به بالد می

 کنید باالیم به چشمی گوشی
 برگ گوش در کند می نجوا باد
 بید چتر کنار دارم گلی آغوش در سر
 کنید پیدایم نیست دوری راه
 گوید آب

 بشنوید را ام زاری
 کنید غمھایم آوای بر گوش
 اما باغ پرده پشت

 ھراس در
 داس و دژخیم آن راھند در و است پاییز باز

 زنند می حرفھایی ھم ھا سنگ
 کن گوش

 ترند گویا  خاموشیھا
 سخن بارد می دیوار و در از
 من جان را آن دریابد کجا تا
 ھاست فریاد من ھای خموشی در
 کجاست گویم می چه دریابد که آن

 ما چو زبانان بی زبان با آشنایی
 نیست دشوار
 دریغ را مردم ھست گوشی و چشم
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 نه ھشیار ھا گوش
  نیست بیدار ھا چشم

  
  
 

 احساس و ھا لحظه
 تنھا

 غمگین
 ماه با نشسته

 شبانگاه ساکت خلوت در
 ناگاه دوید رخم به اشکی
 سرشکم در شکفت تو روی

  آه عاشقم ھنوز که دیدم
  
  
  
 

 آیا
 نبودەای راحت که گناه بی طفل ای

 سال چار و بیست ازین ساعت چھار و بیست
 دھر تنگنای در و گردی پیر که گیرم

 سال ھزار بسازی زمانه مردم با
 رنج و درد و اندوه ھمه این میان آیا

  پارسال و امسال کند تفاوتی ھرگز
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  راه نیمه یاران به
 

 راھم نیمه رفیق ای کجایی
 سیاھم شبھای چاه در من که

 پناھم غم جز کسی بخشد نمی
  ھم خدا کز نالم تو از تنھا نه
  
  
  
 

  معیار زبان
 
 بتوانم من که زبان ھر با

 تو نگاه ناز دلفریبی به شعری
 دلنشین و شیرین
 بسرایم

 را ناب نغز آن و
 تو تبسم مثل
 است نوازش شعر که

 بخوانم بار ھزار روزی
 آنگاه

  بگشایم زبان پیشرخت
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  حیرت و بھت مرز سوی آن
 
 خویش روشن نگاه در اشکی برق با
 آھو احساس در داد می گذر را ما
 صیاد بیداد از داد می خبر را ما
 او حالت و شور مجذوب میان این من
 نفش ھر راز از
 ما و گفت سخن ما با

 افسوس برج زنجیریان
 ما و کرد می نظر ما در

 جادو شھر سرگشتگان
 پردەی سرخ آن از رندانه راندمان می

 جنگ ویرانی
 گناھان بی خون به رنگین

 مستانه خواندمان می
 آرامش مھر با
 گاھان صبح آبی در
 تاریخ دور باغ کوچه از بردمان می

 دادخواھان خیل ھمراه
 شاھان شاه کوروش دربار تا یکراست
 جاودانی نقش ھایی در را شھنامه

 شنیدیم نو از
 توس شاعر پیشگاه در را محمود

 دیدیم تخت بر
 پیش از شیداتر ما جانھای قدم ھر در
 مو از نازکتر او احساس قلم در
 نقشھا پود و تار از

 رنگ موسیقی
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 چنگ ما پود و تار به زد می
 انگار رقصید می تاالر

 آھنگ آواو ھمه این بال روی بر
 است مانی رسام این که گفتم
 نقش ارژنگ ھمچون تازه نقشی آورده

 حیرت و بھت مرز سوی آن
 نشستیم می پا از مات ما
 ظرافت و ذوق اعجوبه پیش آن در
 شکستبم می

 نیرو احساس ھنر ھمت آن مبھوت
 او اندیشی حاصل و بود رسام
 تصویر و رنگ ھنگامھای ازین بیرون
 او پیشه ھا جان پود و تار پیوند
 دلھا صیاد این دنبال
 آھو ھمراه

 ما
 زبانی بی زبان با

  گو آفرین
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 آمده لب به جان ای
 گریخت تو از خواب سرخ گریی ز چشم ای
 گریخت تو از آمده لب به جان ای
 رفت تو کوی از شادی که کن سر غم با
  گریخت تو از آفتاب که بنشین شب با
  
  
 

 عشق حاصل
 تو از آزاد خیالم نشد لحظه یک
 تو از شاد خاطرم نگشت روز یک

 من خاصل شد چه تو عشق ز که دانی
  تو از فریاد گونه ھزار و جان یک

  
  
 
 خاک ھمه آن آه
 مرد ای خرامی می نرم چه خاک بر
 گرد ننشیند کفش تو بر که گونه آن

 درد به بدرود کنیم جھان که فردا
  کرد خواھد می چه را خاک ھمه آن آه
  
 

 سحرخیزان لبخند
 است ریزان غم سرشک شب ھمه باران

 است شباویزان آوای از مضطرب شب
 صبح که برخیز نمانده سحر به چیزی

  است سحرخیزان لبخند مطلع در
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 چگونه
 کنمش درمان پند به را دل گفتم
 کنمش فرمان به سر کمند به را جان
 نکشد سر دلم از چگونه شعله این
  کنمش پنھان تو از چگونه شوق وین

  
  
 

 است بسته زبانم
 است بسته جانم پود و تار به تو عشق

 است بسته جھانم درھای تو روی بی
 فریاد برآرم که خواھم تو دست از
  است بسته زبانم تو پیشنگاه در
  
  
 

 داد ای
 شد مشکل دل کار دوباره داد ای

 شد غافل دل حال ز نتوان
 شد حاصل دل خون چند به که عشقی
  شد دل سنگین سبکسران پامال

  
  
 

 سخنگو چشمان
 کرد گوشم در قصه تو غصه بسکه از

 کرد فراموشم را زمانه غمھای
 آوردم درگھن به سخن سینه یک

  کرد خاموشم تو سخنگوی چشمان
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 روزگار خفته ای
 شد رنگین شکوفھا از چمن روی

 شد سنگین ھوا اقاقیا عطر وز
 ھست پیغامی چلچله ھر نغمه در

  شد فروردین روزگار خفته کای
 
  
  
  
  
  


