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ماە تیر 28 ەیادز، ھبھانیسیمین بـ معروف به سیمین خلیلی      
سرای معاصر ، نویسنده و غزلمتولد شد. سیمین تھران، در  1306 سال

بود. سیمین بھبھانی در  کانون نویسندگان ایران ایرانی و از اعضای
کتاب منتشر  20غزل سرود که در  600اش بیش از طول زندگی

چون عشق به وطن، زلزله، سیمین موضوعاتی ھم . اشعاراندشده
و حقوق برابر برای زنان  آزادی بیان فروشی،انقالب، جنگ، فقر، تن

 ناوزادر  فارسی غزل  او به خاطر سرودن  .گیرندرا در بر می
 سال مرداد 28. سیمین در معروف است "غزلنیمای" سابقه بهبی

  درگذشت.   1393
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     ( سیمین بھبھانی)از اشعار بانوی شعر  ایچند نمون  
  
  

  

  نغمه ی روسبی 

  بده آن قوطی سرخاب مرا
 بدە آن قوطی سرخاب مرا
 بدە آن قوطی سرخاب مرا

 تا زنم رنگ به بی رنگی خویش
  بده آن روغن ، تا تازه کنم

 چھره پژمرده ز دلتنگی خویش
 بده آن عطر که مشکین سازم

 دوش گیسوان را و بریزم بر
 بده آن جامه ی تنگم که کسان

 تنگ گیرند مرا در آغوش
 بده آن تور که عریانی را

 در خمش جلوه دو چندان بخشم
 ھوس انگیزی و آشوبگری

 به سر و سینه و پستان بخشم
 بده آن جام که سرمست شوم
 : به سیه بختی خود خنده زنم

 روی این چھره ی ناشاد غمین 
 چھره یی شاد و فریبنده زنم

 -ای از آن ھمنفس دیشب منو
 چه روانکاه و توانفرسا بود

 : گفتم لیک پرسید چو از من ،
 ! کس ندیدم که چنین زیبا بود

 وان دگر ھمسر چندین شب پیش



3 
 

 

 : او ھمان بود که بیمارم کرد
 آنچه پرداخت ، اگر صد می شد

 . درد ، زان بیشتر آزارم کرد
 پر کس بی کسم و زین یاران

 اھی نیستغمگساری و ھواخو
 الف دلجویی بسیار زنند

 لیک جز لحظه ی کوتاھی نیست
 نه مرا ھمسر و ھم بالینی

 که کشد دست وفا بر سر من
 نه مرا کودکی و دلبندی

 که برد زنگ غم از خاطر من
 آه ، این کیست که در می کوبد ؟

 ! ھمسر امشب من می آید
 وای، ای غم، ز دلم دست بکش
 ! کاین زمان شادی او می باید

 - ای لب نیرنگ فروش  -لب من 
 ! بر غمم پرده یی از راز بکش

 تا مرا چند درم بیش دھند
 ! خنده کن ، بوسه بزن ، ناز بکش
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  سرود نان 

 مطرب دوره گرد باز آمد
 نغمه زد ساز نغمه پردازش

 سوز آوازه خوان دف در دست
 شد ھماھنگ ناله سازش

 ای کوبان و دست افشان شد
 خ چھره سیاهدلقک جامه سر

 شیزی ز جمع بستاند
 سر خویش بر گرفت کاله

 گرم شد با ادا و شوخی ی او
 رامشگران بازاری

 چشمکی زد به دختری طناز
 خنده یی زد به شیخ دستاری

 کودکان را به سوی خویش کشید
 که: بھار است و عید می آید
 مقدم فرخ است و فیروز است

 شادی از من پدید می اید
 بھار منماین منم، پی نو

 که به شادی سرود می خوانم
 لیک، آھسته، نغمه اش می گفت

 که نه از شادیم پی نانم
 مطرب دوره گرد رفت و، ھنوز

 نغمه یی خوش به یاد دارم از او
 می دوم سوی ساز کھنه ی خویش

  که ھمان نغمه را برآرم از او
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  مطرب دورەگرد

 مطرب دوره گرد باز آمد
 نغمه زد ساز نغمه پردازش

 سوز آوازه خوان دف در دست
 شد ھماھنگ ناله سازش

 پای کوبان و دست افشان شد
 امه سرخ چھره سیاهجدلقک 

 تا پشیزی ز جمع بستاند
 از سر خویش بر گرفت کاله
 اوگرم شد با ادا و شوخی ی 

 سور رامشگران بازاری
 چشمکی زد به دختری طناز

 یی زد به شیخ دستاریەخند
 شیدکودکان را به سوی خویش ک

 که : بھار است و عید می اید
 مقدمم فرخ است و فیروز است

 شادی از من پدید می اید
 این منم ، پیک نوبھار منم

 که به شادی سرود می خوانم
 : لیک ، آھسته ، نغمه اش می گفت

 ... !نانم پی... مکه نه از شادی
 مطرب دوره گرد رفت و ، ھنوز

 نغمه یی خوش به یاد دارم از او
 خویش یسوی ساز کھنمی دوم 

  ... که ھمان نغمه را برآرم از او
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  واسطه 

  ابرو به ھم کشید و مرا گفت
 دیگر شکار تازه نداری ؟

   تمام ، نقش و نگارند اینان ،
 جز رنگ و بوی غازه نداری ؟

  یی بیار که او راەدوشیز
  حاجت به رنگ و بوی نباشد

  وان آب و رنگ ساختگی را
  شدبا رنگش آبروی نبا

   یی بیار دل انگیزەدوشیز
  زیبا و شوخ کام نداده

  بر لعل آبدار ھوس ریز
  از شوق کس نشان ننھاده

 افسون به کار بستم و نیرنگ
   تا دختری به چنگ من افتاد

   یک باغ ، لطف و گرمی و خوبی
  ز انگشت پای تا به سرش بود
  دیگر چه گویمت که چه آفت
   پستان و سینه و کمرش بود

   تمام چیدم و آنگاه بزمی
   آن مرد را به معرکه خواندم

  مشکین غزال چشم سیه را
  نزدیک خرس پیر نشاندم

  عمر یکه در ھم گفتم ببین !
  ھرگز چنین شکار ندیدی

   از ھیچ باغ و ھیچ گلستان
   اینسان گل شمفته نچیدی

   زان پس به او سپردم و رفتم
  مرغ شکسته بال و پری را
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  و دیدمپشت دری نشستم 
   رنج تالش بی ثمری را

  پاسی ز شب گذشت و برون شد
 چه پرھنری تو شادان که وه !

   این زر بگیر کز پی پاداش
  شایان مزد بیشتری تو

  این گفت و گو نرفته به پایان
  بر دخترک مرا نظر افتاد

  ھا که در نگھش بودەزان شکو
  گفتی به جان من شرر افتاد

   تمآن گونه گشت حال که گف
  کوبم به فرق مرد ، زرش را

 بیا و زر خویش کای اژدھا !
  بستان و باز ده گھرش را
  دیو درون نھیب به من زد

   است نان یکاین زر تو را وسیل
  بنھفتمش به کیسه و بستم

    زیرا زر است و بسته به جان است
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 افسانه ی زندگی

  ھمنفس ، ھمنفس ، مشو نزدیک 
  از زھرم آبداده  خنجرم ، 
  که سر تا پا  ندکی دورتر !ا

  ام ، خشم سرکشم ، قھرم کینه
  که ھمچون مار  لب منه بر لبم !

  م خود نھان دارم نیش در کا 
  یی خاموشگره بغض و کینه

  خنده در دھان دارم پشت این 
  که در آن  ام منه !سینه بر سینه

  کستر اآتشی ھست زیر خ 
  ترسم آتش به جانت اندازم  
  سوزمت پای تا به سر یکسر  

  مھربانی امید داری و ، من 
  حم ھمچو شمشیرم وسرد و بی ر 
  مار زخمین به ضربت سنگم  

  ناوک تیرم  ببر خونین ز
  ی خویشیادھا دارم از گذشت

  یادھایی که قلب سرد مرا  
  یی ز کینه و خشم کرده ویرانه 

  مرا  دکه نھان کرده داغ و در
  کھن  یاد دارم ز راه و رسم

  ھم پیوست که دو ناسازگار به 
  من شدم یادگار این پیوند  
  چون رشته سست بود ، گسست  لیک 

  ھای مادر و پدرم خیرگی
  افکند  مآن دو را فتنه در سر 
  کودکی بودم و مرا ناچار  

  گاه از آن ، جدا افکند  گاه از این ،
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  کینه ھا خفته گونه گونه بسی 
  ی سردم در دل رنجدیده

  ه از بھر نامرادی ی خویشگا
  گه پی دوستان ھمدردم 

  کودکی ھر چه بود زود گذشت 
  ام باز شد به محنت خلق دیده 

  دست شستم ز خویش و خاطر من 
  ی محبت خلق شد نھانخانه 

  دیدم آن رنج ھا که ملت من 
  می کشد روز و شب ز دشمن خویش

  دیدم آن نخوت و غرور عجیب  
  یشکه نیارد فرود ، گردن خو

  دیدم آن قھرمان که چندین بار  
  زیر بار شکنجه رفت از ھوش 

  لیک آرام و شادمان ، جان داد 
  نگشوده از لب خاموشمھر  

  ی مصمم سخت دیدم آن چھره
  از پس میله ھای سرد و سیاه 

  آه از آن آخرین ز لبخند  
  وای از آن واپسین ز دیده نگاه 

  دیم آن دوستان که جان دادند ید 
  نجیر ، با ھزار امید زیر ز 
  دیدم آن دشمنان که رقصیدند  
  در عزای دالوران شھید  

  مشو نزدیک  ھمنفس ، ھمنفس ،
  خنجرم ، آبداده زھرم  

  که سر تا پا  اندکی دورتر !
  خشم سرکشم ، قھرم  ام ،کینه 

  خنجرم ، خنجرم که تیزی خویش
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  بر دل خصم خیره بنشانم  
  آتشم ، آتشم که آخر کار  
  خرمن جور را بسوزانم  

  
  
  
  
  
  ندان مردهد
 

 و دل ، لرزان ، ھراسان ، چھره پر بيم
 زا نظر دوختشتحبه گور سرد و
 زد به جانش ششرار حرص آت

 طمع در خاطرش صد شعله افروخت
 به ھر لوح و به ھر سنگ و به ھر گور

 زده تاريکي و اندوه شب ، رنگ
 ارواح ی، به جز نجوا ینه غوغاي

 مگر بانگ شباھنگ ، ینه آواي
 کرد یزير لب تکرار م یبه نرم

 عجيب مرده شو را یسخن ھا
 که : با اين مرده ، دندان طال ھست

 شستم او را ینمايان بود چون م
 فروغ چند دندان طال را

 به چشم خويش ديدم در دھانش
 ، آوخ ! به چنگ من نيفتاد یول

 که انديشيدم از خشم کسانش
 در گورکنون او بود و گنج خفته 

 یجان سرد یبه کام پيکر ب
 به چنگ افتد اگر اين گنج ، ناچار
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 یتواند بود درمان بھر درد
 تواند ید گر اين زر ، مبه دست آر

 او ستاند یدر بھا یکه سيم
 وزان پس کودک بيمار خود را

 آرد و دارو ستاند یپزشک
 چه حاصل زين زر افتاده در گور

 بر نگيرد ؟ یکه کس کام دل از و
 آنجا یاينجا باشد و بيمارزر 

 بميرد ؟ یو سخت یدرمان یبه ب
 کلنگ گور کن بر گور بنشست

 فرو ريخت یيوارسکوت شب چو د
 روانکاه یبه جانش چنگ زد بيم

 رنگ او ريخت یب ەیعرق از چھر
 یبا آن ھمه آشفته حال یول

 یمي زد از پشت کلنگ یکلنگ
 دگر اين ، او نبود و حرص او بود

 یدر گور تنگ کاويد شب یکه م
 جست از چشم حريصش یشرار

 مدفون شد نمودار یچو آن کاال
 زد یتند م یھادلش با ضرب

  به شوق ديدن زر در شب تار
 دگر اين او نبود و حرص او بود

 که شعف و ترس را پست و زبون کرد
 کفن را پاره کرد انگشت خشکش

 از آن برون کرد یسر یرحم یبه ب
 شکاندر دھان خشک و سرد یسر
 طال بود یناب بود ... آر یطال

 کرد یکز پيش جان عرضه م یطالي
 اگر ھمراه با صدھا بال بود
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 دگر اين او نبود و حرص او بود
 ونسرد ، وا کردخکه کام مرده را 

 وزان فک کثيف نفرت انگيز
 جدا کرد یطال را با ھمه سخت

 اش کردسحرگاھان به زرگر عرض
 : بنگر چيست اين کاال ، بھايش؟که

 اعتنا گفت یمحک زد زرگر و ب
 طاليش یطال رنگ است و پندار

  
  
  
  
  
  

  جیب بر

  ھیچ دانی ز چه در زندانم؟
  دست در جیب جوانی بردم

  ناز شستی نه به چنگ آورده,
  ناگھان سیلی سختی خوردم
  من ندانم که پدر کیست مرا

  یا کجا دیده گشودم به جھان
  که مرا زاد و که پرورد چنین

  دم به دھانسر پستان که بر
  ھرگز این گونه زردی که مراست

  لذت بوسه مادر نچشید
  پدری , در ھمه عمر ,مرا

  دستی از عاطفه بر سر نکشید
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   کس , به غمخواری بیدار نماند
  من بیماری بستر سر بر

   بی تمنایی و بی پاداشی
  من یاری پی نکوشید کس

  گاه لرزیدەام از سردی دی
  گاه لرزیدەام از گرمی تیر

  رت نانم گرسنه با حسخفتا
  گوشه مسجد و بر کھنه حسیر
  دگاه گاھی که کسی دستی بر

  بر بناگوش من و چانه من
  اده شومداشتم چشم که آم

  نوبتی شام و شبی خانه من
  لیک آن پست که با جان و تنم

  می رھید از عطش سوزانی
  یی داشتنه چنان ھمت واال

  که مرا سیر کند با نانی
  ی خویشنبا ھمه بی سر و ساما

  باز چندین ھنر آموختام
  نرم و آرام ز جیب دگران

  و زر آموختامبردن سیم 
ز سر راهام کنیک آموخت  

  ته سیگار چه سان بردارم
  چو از اوتلخی دود چشیدم 

  نرم در جیب کسان بگذارم
  بدستم افتدیا به تیغی که 

  جامه تازه طفالن بدرم
  بار فروشیا کمین کرده و از 
  یمت ببرمسیب سرخی به غن
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  با ھمه چابکی اینک افسوس
  انمدیر گاھی است که در زند

  کامی خویشبی خبر از غم نا 
  روز و شب ھمنفس رندانم

  ا ارزش آنشادم از اینکه مر
  ھست در مکتب یاران دگر

  که بدان طرفه ھنرھا که مراست
  گردبفزایند ھزاران 

  
  
  
 

 در بسته     

  باز کن ! این در به رویم باز کن
  اند ! کان دیگران را بست باز کن

                                             تگی بر خاطرم کمتر فزایخس
  اند تزانکه بیش از حد کسانش خس

   این در به رویم باز کن باز کن ! 
  تا بیاسایم دمی از رنج خویش

  ام شایان توست درھمی در کیس
  باز کن تا عرضه دارم گنج خویش را  
  یک بر بسترت مشب یک به ریزم ا 

  ھای جور کرد و آن چه با من پنج
  من به پاداش آن کنم با پیکرت  

  ان امشب از آزار کژدم سیرت
  ام ەسوی تو ، ای زن ! پناه آورد

  گفتمت زن لیک تو زن نیستی 
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  ام ەرو سوی ماه سیاه آورد 
  یی در پشت این دھلیز ھست دخم

  از تو ، وان بیچاره ھمکاران تو 
  اند در و دیوار آن بنوشت بر 

  یادگاری بی وفا یاران تو
  تاریک را  باز کن تا این شب

  سر کنم  !با تو ای نادیده دلبر
  دامن ننگین تو آرم به دست  
  تا به کام خویش ننگین تر کنم  
  ی پژمرده را باز کن کان غنچ 
   پایمال عشق کوتاھم کنی 

   وز فراوان درد و بیماری سحر
 یز ھمراھم کنییادبودی ن

  باز کن ... اما غلط گفتم ، مکن
  کاین در محنت به رویم بسته به
   درد خود بر رنج من افزون مساز

                                                                              کاین دل رنجیده ، تنھا خسته به
  کاین در محنت به رویم بسته به  
  رنج من افزون مساز درد خود بر  
  کاین دل رنجیده ، تنھا خسته به  
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 دیدار 

  چه می بینم  خدایا ! باورم نیست 
  ھم سنگر من  : ھمرزم من !تویی

  چه می بینم پس از یک چند دوری 
  که می لرزد ز شادی پیکر من 

  تو را می بینم و می دانم امروز
  ھمان ھستی که بودی سال ھا پیش

  ین چھر و درین لب درین چشم و در 
  نشانی نیست از تردید و تشویش 

  تو رامی بینم و می لرزم از شوق 
  که دامان ت را ننگی نیالود  
  پرندی پرتو خورشید ، آری  
  نکو دانم که با رنگی نیالود  

  تو را می دانم ای ھمگام دیرین 
  که چون کوه گران و استواری

  نه از توفان غم ھا می ھراسی
  ادث بیم دارینه از سیل حو

  غروری در جبینت می درخشد 
  نگاھت را فروغی از امدیست 

  تو می دانی ، به ھر جای و به ھر حال 
  شب تاریک را صبحی سپیدست 
  ز شادی می تپد دل در بر من 

  به چشمم برق اشکی می نشیند 
  ، اشکی که چشمانم به صد رنج بلی 

  فرو می بلعدش تا کس نبیند 
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 تسکین      

  شب در بستر خاموش سرد  نیمه
  ھمبستری ناله کرد از رنج بی

  فشرد دسر ، میان ھر دو دست خو
  از غم تنھایی و بی ھمسری

  رغبتی شیرین و طاقت سوز و تند 
  اش بیدار شد در دل آشفت 

  اش را رنگ زد گرمی خون ، گون
  روشنی ھا پیش چشمش تار شد 

  آرزویی ، ھمچو نقشی نیمه رنگ  
  گرفت و زنده شد سر کشید و جان

  شد زنی زیبا و شوخ و ناشناس
  اش در تیرگی تابنده شد ەچھر

  ی زن خیره ماند ەش در چھراەدید 
  ه ، چه زیبا و چه مھر آمیز بود و 
  چنگ بر دامان او زد بی شکیب  
  لیک رویایی خیال انگیز بود 
  در دل تاریک شب ، بازو گشود  

  وان خیال زنده را در بر گرفت 
  پیش پای او فشاند  اشک شوقی

  دامنش را بر دو چشم تر گرفت  
  ی زیبای او ەبوسه زد بر چھر 

  اما به دست خویش زد  بوسه زد ،
  دان لب او را ، ولیخست با دن
  ی خود نیش زدبر لبان تشن

  ی سگ ھای شھر ەگرمی شب ، زوز
  ی رؤیای او را پاره کرد ەپرد

  ھاسوزش جانکاه نیش پش 
  ا چاره کرد درد بی درمان او ر
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  نیم خیزی کرد و در بستر نشست  
  بر لبان خشک سیگاری نھاد  
  ی مغشوش او ور اندیشدا 
  ی مغشوش او پیش او ، بنوشت 
  پیش او ، بنوشته طوماری نھاد  

  وندر آن طومار ، نام آن کسان 
  کز ستم ھا کامرانی می کنند  

  دسترنج خلق می سوزند و ، خویش
  ی کنند فارغ از غم زندگانی م

  نام آنکس کز ھوس ھر شامگاه 
  در کنار آرد زنی یا دختری 

  روز ، کوشد تا شکار او شود 
  دلفریب دیگری شام دیگر ، 

  او درین بستر به خود پیچید مگر 
  رغبتی سوزنده را تسکین دھد  

  وان دگر ھر شب به فرمان ھوس
  نو عروسی تازه را کابین دھد 
  سردی ی تسکین جانفرسای او 

  ون غبار افتاد بر سیمای او چ 
  زیر این سردی ، به گرمی می گداخت  

  اخگری از کینه ی فردای او 
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 نگاه آشنا 

  ای شرمگین نگاه غم آلود
  پیوسته در گریز چرایی ؟

  ی شکفته ز مھرم ەبا خند 
  آھسته در ستیز چرایی ؟

  شاید که صاحب تو ، به خود گفت 
  در ھیچ زن عمیق نبیند 

  گه ز ھیچ پری رو تا ھیچ 
  نقشی به خاطرش ننشیند  
  اما ز من گریز روا نیست  

  من ، خوب ، آشنای تو ھستم 
  اینسان که رنج ھای تو دانم  

  گویی که من به جای تو ھستم 
  باور نمی کنی اگر از من 
  بشنو که ماجرای تو گویم 

  ست  چه نشانینآدر خاطرم ھر  
  یک یک ، ز تو ، برای تو گویم  
  ام رزم دشمن بدخواه ھنگ 

  بی رحم و آتشین ، تو نبودی ؟
  گاه ز پا فتادن یاران 

  کین توز و خشمگین ، تو نبودی ؟ 
  ھنگام بزم ، این تو نبودی 

  از شوق ، دلفروز و درخشان ،
  ن فروغ سحرگاه بخش چوجان

  ی تابان ؟ەرخشنده چون ستار
  در تنگی و سیاھی زندان 

  سوزنده چون شرار تو بودی
  و بی تزلزل و ثابت  آرام 

  با عزم استوار تو بودی



20 
 

 

  اینک درین کشکش تحقیر
  خاموش و پر غرور تویی ، تو  
  از افترا و تھمت دشمن  

  تو  آسوده و به دور تویی ،
  ای شرمگین نگاه غم آلود  

  دیدی که آشنای تو ھستم ؟
  ھنگام رستخیز ثمربخش

  ھمرزم پا به جای تو ھستم ؟

   

  

  

 به سوی شھر     

  ی خود بنشست دھقان کنار کلب
  ر آفتاب و گرمی بی رنگش د 

  اش تالطم رنجی بود ەدر دید
  در سینه می فشرد دل تنگش 
  چرخید در فضا و فرود آمد  

  پژمرده و خزان زده برگی زرد 
  بر آب برکه چین و شکن افتاد  

  دامن بر او کشید نسیمی سرد 
  ی فرزندشاز پاره پاره جام 

  کر او پیچید سرما به گرد پی
  ه فشرد آرام بازو کنار سین 

  ی خود برچید ر دو شانبلرزید و 
  دھقان نگاه خویش به صحرا دوخت  

  صحرای خفته در غم و خاموشی
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  ی تابستان ەبر جنب و جوش زند 
  پاییز داده رنگ فراموشی 

  یک روز گاو آھن و خرمن کوب 
  در کشتزار ، شور به پا می کرد  

  گندم را ی جیر دان ربا جی
  ھای کاه جدا می کرد از ساق 
  یک سال انتظار پر از امید  

  آورد پایان گرفت و کشته ثمر 
  ھیھات  خون خورد و رنج برد ، ولی

  شایان نبود آن چه به بر آورد 
  آفت افتاده بود به حاصل ، سخت  

  شاید گناه و معصیت افزون شد 
  گر این چنین نبود چه بود آخر ؟ 

  برکت چون شد ؟ آن سال ھای پر
  مالک رسید و برد از او سھمی  

  وز بھر او چه ماند ؟ نمی داند 
  موسم یخبندان  اما یقین به

  ، گرسنه می ماند اھل و عیال  
  ی او دارد ەگویند شھر چار

  در شھر کار ھست و فراوان ھست 
  آنجا کسی گرسنه و عریان نیست  
  غم نیست رنج نیست ولی نان ھست  

  رد ، ره خود را فردا سه رھنو
  سوی امید گمشده پیمودند  

  این ھر سه رھنورد اگر پرسی
  دھقان و ھمسر و پسرش بودند 

  ت پر از ابھام در پیش سر نوش 
  ی محنت بار در پی ، غم گذشت
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  ی بی پاپوششش پای پینه بست 
  ی ناھموار ەمی کوفت روی جاد

  
  
  
  

 ھدیه ی نقره    

  ر دیشب تا سح ات ، ای دوست !ھدی
  ارم بود و با من راز گفت ی
  بان با صد زبان شیرین و گرم بی ز 

  ھا در گوش جانم بز گفت قص
  ھای دراز ھا از آرزوقص

  کز تباھی شان کسی آگه نشد  
  نقل ھا از اشک ھا کاندر خفا 

  ک سر در ره نشد اجز نثار خ 
  من ، درین نقش و نگار دلفریب 

  ام ەتلخ زندگانی دید راز 
  خسته از اندوه و رنج م ھای چش 

  امەھای استخوانی دیدەچھر
  ام آن کارگاه تیره را دەدی

  با فضای تنگ دود آلود او. 
  رنگ دارد نفرت آور دود او 

  ھا ھا تک سرفدرد دل ھا نال 
  ھمصدای تق تق ابزار کار  

  می کند برپا ھیاھوی عجیب 
  سینه سوز و جانگداز و مرگبار 

  یخت ی خونی که رەام آن قطردەید
  یی یی از سینەبر درخشان نقر 
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  یی دل بود و خونش کرده بود ەپار 
  یینغم دوشی بیم فردایی ، 

  ی ترسی به چھری نقش بست سای
  اگر دانند از بیماریم  وای !

  م کودکان را از کجا نانی بر 
  روزگار تنگی و بیکاریم ؟

  ام آن طفل کارآموز را ەدید
  اشەبا رخ در کودکی پژمرد 

  ، ھمچون اخگری سوزان شود گاه
  شاەچھر از استاد سیلی خورد 

  اشک ریزد اشک دردی جانگداز 
  زان دو چشم چون دو الماس سیاه 

  بیم عمری زندگی با درد و رنج  
  نفرسانگاه می تراود زان توا
  ات ای نازنین آب و رنگ ھدیھ

  از سرشک دیده و خون دل است  
  بازگرد و بازش از من بازگیر 

  بھر من قبولش مشکل است زانکه  
  گرچه بود این ھدیه زیبا و ظریف  

  چشم ظاھر بین سیمین کور بود 
  وانچه را با چشم باطن دید او  

  آوخ آوخ ، از ظرافت دور بود 
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 رقاصه    

  در دل میخانه سخت ولوله افتاد 
  دختر رقاص تا به رقص در آمد  
  گیسوی زرین فشاند و دامن پر چین  
  مستان ز شوق ، نعره برآمد از دل  
  نغمه ی موسیقی و به ھم زدن جام  

  قھقھه و نعره در فضا به ھم آمیخت 
  پیچ وخم آن تن لطیف پر از موج 

  شوقی در آن گروه برانگیخت  آتش
  ی شادی فکند بر تن مستان ەلرز

  ی چون عاج ی برھنی آن سینەجلو 
  ی او بود پولک زر بر پرند جام

  ی مواج بح و برکو خورشید صپرت 
  آن کمر ھمچو مار گرسنه پیچان 

  ی سیماب صافی و لغزنده ھمچو لج 
  ران فریبا ز چک دامن شبرنگ  
  ی مھتاب چون ز گریبان شب ، سپیدی 

  رقص به پایان رسید و باده پرستان 
  دست به ھم کوفتند و جامه دریدند 

  گل به سر آن گل شکفته فشاندند 
  ت گزیدند سرخوش و مستانه پشت دس 

  دختر رقاص لیک چون شب پیشین 
  شاد نشد ، دلبری نکرد ، نخندید  
  چھره به ھم در کشید و مشت گره کرد  
  دی ی عشاق خسته را نپسندید شا 

  ی او پر خمار و مست و تب آلود ەدید
  ی غم داشت مستیی او رنگ درد و تلخی 
  باده در او می فروزد ، گرم و شرر خیز  

  و شور که کم داشت  حسرت عمری نشاط
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  اوست که شادی به جمع داده ھمه عمر  
  لیک دلش شادمان دمی نتپیده  
  ی لذت ەاوست که عمری چشانده باد 

  یی نچشیده خود ، ولی افسوس جرع
  اوست که تا نالھاش غمی نفزاید 

  لب را سوخته اندر نھان و دوخته 
  ی حسرت اوست که چون شمع با زبان

  ، سوخته شب را رقص کنان پیش خلق  
  آه که باید ازین گروه ستمگر 

  داد دل زار و خسته را بستاند  
  ی دلگیر شاید از این پس ، از این خراب 
  پای به زنجیر بسته را برھاند  
  بانگ بر آورد ای گروه ستمگر  
  شت مرا زیر بار درد شکستید پ 

  ی خون شما منم ، منم آری تشن
  د گل نفشانید و بوسه ھم نفرستی

  زان میان که : دختره مست است  گفت یکی ، 
  ی او امشب از حساب فزون است مستی 
  اش سیاه شد از خشم ەآه ببین چھر 
  مست ... نه ، این بینوا دچار جنون است  

  باز خروشید دخترک که : بگویید 
  کیست ؟ بگویید از شما چه کسی ھست ؟ 
  کیست که فردا ز خود به خشم نراند  

  مرا چو می رود از دست ؟ نقد جوانی
  کیست ؟ بگویید ! از شما چه کسی ھست 

  تا ز خراباتیان مرا برھاند ؟ 
  زندگیم را ز نو دھد سر و سامان  

  مرا گیرد و به راه کشاند ؟ دست
  ی دختر ، میان مجمع مستان گفت
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  بھت و سکوتی عجیب و گنگ پرکند 
  بود پاسخ او زان گروه می زده این 

  یی چند وت .... قھقھاز پی لختی سک

  

  

  

  

 فوق العاده 

  نیمی از شب می گذشت و خواب را  
  ره نمی افتاد در چشم ترم  

  جانم از دردی شررزا می گداخت 
  خار و سوزن بود گفتی بسترم 

  بر سرشکم درد و غم می بست راه 
  می شکست اندر گلو فریاد من 

  بی خبر از رنج مادر ، خفته بود 
  اد من م کودک نوزدر کنار 

  اش ەیی بر چھرخیره گشتم لحظ
  بر لب و بر گونه و سیمای او  

  نقش یاران را کشیدم در خیال 
  تا مگر یابم یکی مانای او 

  شرمگین با خویش گفتم زیر لب 
  با چه کس گویم که این فرزند توست ؟ 
  وز چه کس نالم که عمری رنج او  
  یادگار لحظه یی پیوند توست ؟ 

  ت گیرمش گر به دامان محب
  ھمچو خود آلوده دامانش کنم  
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  ننگ او ھستم من و او ننگ من 
  ننگ را بھتر که پنھانش کنم  
   با چنین اندیشه ھا برخاستم 

  جامه و قنداق نو پوشاندمش
  یی بر چھر بی رنگش زدم بوس

  زان سپس با نام مینا خواندمش
  ساعتی بگذشت و خود را یافتم 

  در گذرگاھش و در پشت دری 
  ته روی چون گل فرزند را شس

  با سرشک گرم چشمان تری 
  از صدای پای سنگینی فتاد 

  لرزه بر اندام من ، سیماب وار  
  طفل را افکندم و بگریختم 

  دل پر از غم ، شانه ھا خالی ز بار 
  روز دیگر کودکی بازش خبر 

  می کشید از عمق جان فریاد را  
  ایەداد می زد : ای ! فوق العاد 

  ، کودک نوزاد را  خوردن سگ
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 معلم و شاگرد 

  بانگ برداشتم : آه دختر 
  بی بند و باری ییوای ازین مای 
  بازگو ، سال از نیمه بگذشت  

  از چه با خود کتابی نداری ؟
  می خرم ؟ 

  کی ؟ 
  ھمین روزھا 

  آه  
  آه ازین مستی و سستی و خواب  
  ده ھای تو این است عمعنیی و 
  گ سھراب نوشدارو پس از مر 

  از کتاب رفیقان دیگر
  نیک دانم که درسی نخواندی

  دیگران پیش رفتند و اینک 
  این تویی کاین چنین باز ماندی 
  ی دختران بر وی افتاد ەدید 
  ی خود پسندیگرم از شعل 
  دخترک دیده را بر زمین دوخت  

  شرمگین زینھمه دردمندی
  گفتی از چشمم آھسته دزدید 

  را  چشم غمگین پر آب خود
  پی پا نھاد و نھان کرد  پا ، 

  ھای جوراب خود را  پارگی
  بر رخش از عرق شبنم افتاد 

  ی زرد او زردتر شد ەچھر
  گوھری زیر مژگان درخشید  

  اشک ، تر شد  یەدفتر از قطر
  اشک نه ، آن غرور شکسته 
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  بی صدا ، گشته بیرون ز روزن 
  پیش من یک به یک فاش می کرد 

  گفت با من آن چه دختر نمی  
  چند گویی کتاب تو چون شد ؟ 
  بگذر از من که من نان ندارم  
  حاصل از گفتن درد من چیست  

  دسترس چون به درمان ندارم ؟
  خواستم تا به گوشش رسانم 

  ی خود که : ای وای بر من نال 
  وای بر من ، چه نامھربانم 

  شرمگینم ببخشای بر من  
  نی تو تنھا ز دردی روانسوز 

  رخسار خود گرد داری روی 
  اوستادی به غم خو گرفته  

  ھمچو خود صاحب درد داری
  وسمش چھر و گویم خواستم ب 

  و دردیم  شی رنجەما ، دو زایید
  ی زندگانیر دو بر شاخھ 

  برگ پژمرده از باد سردیم 
  لیک دانستم آنجا که ھستم 

  جای تعلیم و تدریس پندست  
  عجز و شوریدگی از معلم  
  ودکان ناپسندست در بر ک 

  جگر سخت دندان فشردمبر 
  ھا را شکستم در گلو نال

  ی اشک دیده می سوخت از گرمی 
  لیک بر اشک وی راه بستم 
  با ھمه درد و آشفتگی باز 

  ام خشک و بی اعتنا بود ەچھر 
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  سوختم از غم و کس ندانست  
  در درونم چه محشر به پا بود  

  

  

  

  

  

 میراث 

  رام ام بگیر طفل من ، آآر 
  ی کودکانه را بس کن وین شادی

  بنگر که ز درد ، پیکرم فرسود 
  بیدردی بیکرانه را بس کن 

  آرام طفل من ، آرام بگیر ،
  و بی قرار و دلتنگم  شفتآ 

  دیوانه و گیج و مات و سرگردان 
  در ماتم دوستان یکرنگم  

  امروز دمی کنار من بنشین 
  ی من بنه سر خود را بر سین 

  ریف و خرد رابگشای بازوی ظ
  در بر بفشار مادر خود را 

  اشکش بزدا به نرمی انگشت 
  ویش بنوازش با دست ظریف خ 

  ی کنجکاو خود ، بنگر ەبا دید
  که دانی از رازش ی او ،ەبر دید

  ای کودک نازنین ، چنین روزی
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  اوراق کتاب عشق را کندند  
  اوراق کتاب عشق را آن روز 

  د در آتش خشم وکینه افکندن
  ودک نازنین ، چنین روزی ای ک

  ی عشق و آرزو ، پژمرد بس غنچ
  ی عشق و آرزو را باد بس غنچ 

  با خود به مزار ناشناسی برد 
  حتی باد  امروز ھزار حیف !

  یک لحظه شمیمشان نمی آرد 
  ای کودک نازنین ، نمی دانی 

  چه سنگین است  کاین درد به جان من ،
  م می میرم و ناله بر نمی آر 
  ام چه چاره جز این است ؟لب دوخت 
  یی ز چشمانم ەاین کینه که خواند 

  بر گیر و به قلب خویش بسپارش
  از بود و نبود دھر این میراث

  از من به تو می رسد .... نگھدارش
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 ناشناس

  آه ، ای ناشناس ناھمرنگ 
  بازگو ، خفته در نگاه تو چیست ؟ 
  چیست این اشتیاق سرکش و گنگ  
  ی سیاه تو چیست ؟ەدر پس دید 
  یی ست گرمی بخشست این ؟ شعلچی 

  چیست این ؟ آتشی ست جان افروز
  چیست این ، اختری ست عالمتاب 

  اخگری ست محنت سوز  چیست این ؟
  بر لبان درشت وحشی ی تو 

  گرچه نقشی ز خنده پیدا نیست  
  ی تو لبخندی ست ەلیک در دید 
  یست که چو او ، ھیچ خنده زیبا ن 

  چو خواھش عاشق  شوق دارد ،
  از لب یار شوخ دلبندش

  ی مادر شور دارد ، چو بوس 
  به رخ نازدانه فرزندش

  آه ، ای ناشناس ناھمرنگ 
  آشنا دارینگھی سخت 

  دل ما با ھم است پیوسته 
  گرچه منزل زما جدا داری

  می دانم  آه ، ای ناشناس !
  که زبان مرا نمی دانی

  اندم از نگھت لیک چون من که خو
  از رخم نقش مھر می خوانی
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 آغوش رنجھا 

  که یک اھل دل نمی یابم  وه !
  که به او شرح حال خود گویم  

  یک نفس  با او  که ..محرمی کو
  ی پر مالل خود گویم ؟قص

  ھر چه سوی گذشته می نگرم 
  جز غم و رنج حاصلم نبود 

  چون به اینده چشم می دوزم 
  ود جز سیاھی مقابلم نب
  که دگر  غمگساران محبتی !

  غم ز تن طاقت و توانم برد 
  طاقت و تاب و صبر و آرامش 
  نیمه جانم برد .. ھمگی ھیچ  
  گاه گویم که : سر به کوه نھم  

  سیل آسا خروش بردارم 
  ی عمر و زندگی ببرمشیر

  بار محنت ز دوش بردارم 
  ھا ەکودکانم میان خاطر 
  یند و در برم گیرند آپیش  
  ت به گردنم بندند فدست ال 
  ی مھر از سرم گیرند بوس 
  پرسند  پسرانم شکسته دل ، 

  کیست آخر ، پس از تو ، مادر ما ؟
  که ز پستان مھر ، شیر نھد 

  بر لب شیرخوار خواھر ما ؟ 
  کودکان عزیز و دلبندم  
  زندگانی مراست بار گران  
  لیک با منتش به دوش کشم  
  ران ی دگکه نیفتد به شان 
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 کارمند 

  دمی ھمزبان شو  مرا امشب ای زن ،
  ی درد خود بازگویم که تا قص 

  تو را گویم آن غم که با کس نگفتم 
  که گر راز گویم به ھمراز گویم 
  تو را دانم ای زن گر افتد گزندی

  پناھی نداری مگر بازوانم 
                                                         از این ماجرا شرمگینم دریغا !

  که خود بی پناھم که خود ناتوانم 
  چه دردی ست ، آوخ ، چه درد گرانی 
  یی نان ، به ھر سو دویدن پی لقم 

  کسان دغل ایستادنابر ن
  به پای فرومایه مردم خمیدن 

  بسا روزگاران که طی شد ز عمرم 
  که با خون دل خنده بر لب نھادم  
  و گرفتم دریغا که با سفلگی خ 
  ز بس سفلگان را به پای اوفتادم  
  ویم من  کارمند و  رییس است او 
  ی پست اویم ەغلط رفت ! من بند 
  که غیر از خطایش صوابی نبینم  

  که غیر از رضایش رضایی نجویم 
  ندانم خطا ، باز ، از من چه سر زد  
  که امروز بار دگر خشمگین شد 

  ز جا جست ناگه خروشان و جوشان 
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  چشمش پر از خون رخش پر ز چین شد  دو
  چنان ناسزا گفت کز خویش رفتم 
  پریشان شدم زان ھمه ھرزه گویی

  به نرمی نگاھی به ھر سو فکندم  
  گرینده از بیم آبرویی .... 

  نھانی ز رحم و ز رقت نشانی
  به چشمان یاران ھمکار دیدم  
  ی خشم و کین شد سراپای من شعل 
  شیدم یی آتشین برکز دل نال 

  لبم باز شد تا به فریاد گویم 
  چه نازی که این منصب و پایه داری؟

  یی استواریاز آن در چنین پای 
  که از پستی و سفلگی مایه داری
  کدامین ھنر داری از من فزونتر 

  دزدی و ژاژخایی و پستی ؟ مگر 
  ترا گر نبود این ھنرھا که گفتم  
  نبودی در این پایه کامروز ھستی 

  ھمه گفته ھا برنیامد  ولی زان
  ز لبھای خشکم مگر دود آھی 
  که دانسته بودم که نان خواھد از من  
  کودک بی گناھی یزن خست 

  چو دل بسته بودم بدین زندگانی
  ز آزادی و بی نیازی گسستم 

  فرومایگی بین که طبع غنی را 
  به پای فرومایه مردم شکستم 

  ام نان چه نانی ەکنون بھرت آورد 
  ری و از بندگی حاصل من ز خوا

  خورش گر ندارد مکن ناسپاسی
  به خون دل من  که آغشته ، ای زن ! 
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 خون بھا 

  مرکبی از توانگری مغرور 
  آفتی شد به جان طفلی خرد  
  طفل در زیر چرخ سنگینش 

  جان به جان آفرین خویش سپرد 
  پدر و مادر فقیرش را  

  خلق از این ماجرا خبر دادند 
  روزگار سیاه  آن دو بدبخت 

  و ناله سر دادند  شیون و آه
  مادر از جانگدازی آن داغ 

  بر سر نعش طفل رفت از ھوش 
  خشک شد اشک دیدگان پدر 

  الل و خموش خیره در طفل ماند ، 
  وان توانگر پیام داد چنین 
  که : به در شما دوا بخشم 

  غرق خون شد اگر چه طفل شما 
  غم چه دارید ؟ خون بھا بخشم 

  از این سفلگان که اندیشند  ئای
  دوا زر به ھر درد بی دواست ، 

  زر به ھمراه داغ می بخشند 
  داغ را زر ، دوا کجاست ، کجا ؟

  جواب آن پیغام  بار اول ،
  بود پیدا که غیر عصیان نیست  

  لیک معلوم شد ضعیفان را 
  آسان نیست  پنجه با زورمند  

  عاقبت خون بھا قبول افتاد 
  آن چه رفت ، چاره نبود زانکه جز  

  به رد عطیه و انعام که 
  ی دوباره نبود طفل را ھستی
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  روزی آن داغدیده مادر را  
  دوستی بی خبر ز یار و دیار 

  فارغ از ماجرای محنت دوست  
  آمد از بھر پرسش و دیدار 

  افکند  نگھی خیره ، ھر طرف ، 
  خانه را با گذشته کرد قیاس 

  ت با گلیمی اتاق زینت داش
  یی کرباسەروی در بود پرد 

  در زوایای فقر ، این ثروت 
  سخت در چشم زن بعید آمد 

  نگھش زیرکانه می پرسید  
  کاین تجمل چسان پدید آمد ؟

  مادر داغدیده گفتی خواند 
  که چه پرسش به دیدگان زن است 

  کرد دیوانه وار ناله و گفت  
  بھای طفل من است این خون وای ! 

  

  

  

 یی آزادفرشت

  ی من سال ھا پیش از این ، فرشت
  بند بر دست و مھر بر لب داشت 

  در نگاه غمین دردآمیز  
  داشت ھا از سیاھی شب گل 

  ی من سال ھا پیش از این ، فرشت
  ی دیو بود ناالن میان پنج 
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  پیکرش نیلگون ز داغ و درفش
  ی دیواش خسته از شکنجەچھر

  او را دیو ، بی رحم و خشمگین ، 
  ه در سینه و گلو کرده نیز 
  مشتی از خون او به لب برده  
  ی خود در آن فرو کرده ەپوز 

  برآورده  زوزه از سرخوشی
  ی مستی ست که درین خون ، چه نشئ

  مرا  ،که این خون گرم و سرخ  وه  
  ی ھستی ست راحت جان و مای

  زان ستم ھای سخت طاقت سوز 
  خون آزادگان به جوش آمد  
  وی و خشم آلود ملتی کینه ج 

  تیغ بگرفت و در خروش آمد 
  مردمی ، بند صبر بگسسته 

  صف کشیدند پیش دشمن خویش 
  ک افتد اتا سر اھرمن به خ 

  ای بسا سر جدا شد از تن خویش
  مادر او  نوجوان جان سپرد و 
  ک نکرد ای صبر خویش چجام 
  پدرش اشک غم ز دیده نریخت  

  ک نکرد ابر سر از درد و رنج خ
  رش چھره را به پنجه نخست ھمس

  ی دوست ناشکیبا نشد ز دوری 
  ود کاین ھمه رنج زانکه دانسته ب 

  ی اوست پی آزادی فرشت
  ی دیو اینک اینجا فتاده الش

  ناله از فرط ضعف بر نکشد 
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  ای جوانمردان   لیک زنھار ! 
  که دگر دیو تازه سر نکشد 

  

  

  

 گمشده 

  به زیبنده و نازنین کودکی 
  کس نظر دوختند انپلیدان 

  ربودند او را به افسون و رنگ  
  کس تر از خویش بفروختند ابه ن

  پدر رنج برد و به ھر سوی گشت  
  ز گمگشته اما نشانی ندید  
  ببارید مادر بسی خون ز چشم  

  بسی جامه از تاب دوری درید 
  بر این داستان روزگاری گذشت  

  پژوھیدن و جستن از یاد رفت 
  شته پنداشتند که خویشان گمگ

  که آن نوگل تازه بر باد رفت  
  در آن ناامیدی در آمد کسی

  که دارم ز گمگشته کودک نشان 
  فروغ  بتابید از این مژده از نو

  ی خامشان ەی تیربه غمخان
  ھمره رھنما  پدر ، شادمان ،

  ن به دیدار کودک دوید شتابا 
  یی دید فرزند را به بیغول

  ھرگز ندید که ای کاش  چه دیدن ! 
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  پسر ، لیک چون دختران ، دلفریب 
  ز گلگونه ، چون دلبران  دو رخ پر

  بخشدو لب بوسه جوی و زنخ بوس 
  دو گیسو فروھشته چون دختران 

  پسر را نگه بر پدر اوفتاد 
  در آن تیره روزی پدر را شناخت  

  برافروخت رخسارش از تاب شرم 
  ولی آشنایی ھویدا نساخت 

  ر و ننگین نخواست پدر را مگر خوا 
  که بر خورد او با پدر سرد بود  
  نگاھش ، ولی داستان ھا سرود  
  ی درد بود که جانسوز ، از نغم 
  کسان امرا تا برقصم بر ن 
  به مشت و به سیلی فرو کوفتند  

  تا بخوانم به بزم خسان  مرا ،
  به دشنام و تندی برآشوفتند 

   به خون دلم رنگ بر رخ زدند 
  فرومایگان رو کنم که سوی 

  مرا خار کردند بستر ، مگر  
  ا خسان خو کنم به ھمبستری ب

  ی درد را پدر خواند افسان
  ز چشمان افسانه پرداز او  
  دلش خون شد از رنج آن داستان  
  آغاز او  که انجام او بود ، 

  چھرش ببوس : به او مھر او گفت
  رھاییش ده  از این دام ننگین 

  اش کن ز بند ندگر باره بیگا 
  به آزادگی آشناییش ده 

  خونش بریز  و گفت :به او خشم ا 
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  ی روی توست ی زردیکه این مای
  گواھت به پستی بر دشمنان 

  ھمین کودک روسبی خوی توست 
  دردمند  شرمگین ، پدر خسته جان ،

  نه یارای مھر و نه پروای خشم  
  نبینند تا اشک اندوه او 

  د چشم بتابید روی و بگردان
  پسر را ھمان گونه بر جا نھاد 

  وز آنجا غمش را به ھمراه برد  
  ما گفت : فرزند من به آن رھن 

  .. او دیرگاھی ست .. مرد نه این است 

  

  

  

 بستر بیماری

  ی خود ھر چند ز نال ھمراز من !
  چشم تو را نخفته نمی خواھم  

  یک امشبم ببخش که یک امشب 
  نالیدن نھفته نمی خواھم 

  ی جانسوزم بر مرغ شب ز نال 
  امشب طریق ناله بیاموزم 

  از چه شعله کشی در من ؟ تب ، ای تب !
  آتش به خرمنم ز چه اندازی؟

  از سیاھی تو آوخ  ای شب ! شب ،
  من رنگ بازم و تو نمی بازی 
  مردم ز درد ، رنجه مرا بس کن  
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  بس کن دگر ، شکنجه مرا بس کن  
  ر رنج عمری به سر رسید ، سراس

  حاصل ز عمر رفته چه دارم ؟ ھیچ 
  امشب اگر دو دیده فرو بندم 

  از بھرکودکان چه گذارم ، ھیچ  
  این شوخ چشم دختر گل پیکر  

  ا خطاب کند مادر ؟فردا که ر
  ی من داند ەراز درون تیر

  یی که بر رخ دیوار است این سای 
  ی من است و به خود پیچد این سای 
  است  ردریغ که بیما او ھم ، چو من ، 
  ھای خشک ، چه وحشت زاست آن پنج 
  وی پریش ، چه نازیباست وان گیس 

  ک و ، نمی دانم اام به خدەیپاش
  شیرین شراب جام چه کس بودم 

  آرزو که در دل من پژمرد بس 
  ام چه کس بودم ؟آھنگ ناتم

  ی پر دردم در عالمی ز نغم
  آشوب دردخیز به پا کردم 
  که چرا جانم حسرت نمی برم  
  سرمست از شراب نگاھی نیست  

  یا از چه روی ، این دل غمگین را 
  الفت به دیدگان سیاھی نیست 

  ر و به دل افسرد ک ، این شراشد خ
  ک را نسیم به یغما برد اوان خ 

  ن رنج می برم که چرا چون من زی
  وم این نظام فراوان است محک

  بندی که من به گردن خود دارم  
  ش به گردن ایشان است دیگر سر 



43 
 

 

  به بند بسته بسی ھستیم  آری !
  از دام غم نرسته بسی ھستیم 
  ھمبندی ھای خسته و رنجورم 

  پوسیدنی است بند شما ، دانم  
  فردا گل امید بروید باز 

  دانم  در قلب دردمند شما ،
  گیرم درخت رنگ خزان گیرد 

  تا ریشه ھست ، ساقه نمی میرد 

  

  

 زن در زندان طال 

  ی خندان مبینید ەمرا زین چھر 
  ام دریای خون است که دل در سین

  به کس این چشم پر نازم نگوید  
  که حال این دل غمدیده چون است  
  اگر ھر شب میان بزم خوبان  

  به سان مه میان اخترانم 
  کوبی و ناز ایو پ ەبه گاه جلو

  اگر رشک آفرین دیگرانم 
  اگر زیبایی و خوشبویی و لطف 

  گل مریم ندارد  دست من ، چو 
  اگر این ناخن رنگین و زیبا 

  ز مرجان دلفریبی کم ندارد  
  ی مرمرتراشم اگر این سین 
  به گوھرھای خود قیمت فزوده  

  اگر این پیکر سیمین پر موج 
  به روی پرنیان بستر ، غنوده  
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  اگر باالی زیبای بلندم 
  ش خز ، بس دلفریب است به باال پو 

  تنگم ، دلی ھست  یمیان سین
  ونه شادی بی نصیب است که از ھر گ 

  در آن  ید از کاخی کهآمرا عار 
  نه آزادی نه استقالل دارم  
  مرا این عیش ، از اندوه خلق است  
  ولی آوخ زبانی الل دارم  

  نه تنھا مرکب و کاخ توانگر 
  میان دیگران ممتاز باید  
  زن اشراف ھم ملک است و این ملک  

  دلکش و طناز باید  ظریف و
  مرا خواھد اگر ھمبستر من 

  دمادم با تجمل آشناتر  
  مپندار ای زن عامی مپندار  

  مرا از مرکب او پربھاتر 
  چه حاصل زین ھمه سرھای حرمت 

  که پیش پای کبر من گذارند ؟
  که او فردا گرم از خود براند  

  اس پشیزی ھم ندارند مرا پ
   ام نیستاند اندیشلبم را بست

  که زرین قفل او یا آھنین است  
  نگوید مرغک افتاده در دام  
  که بند پای من ، ابریشمین است  
  ید آمرا حسرت به بخت آن زن  
  که مردی رنجبر ھمبستر اوست  
  نین زن ، زرخرید شوی خود نیست چ 
  ر اوست که ھمکار و شریک و ھمس 

  ی راه ەتو ، ای زن ای زن جویند
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  ن فراگیر چراغی ھم به راه م 
  نیم بیگانه ، من ھم دردمندم 

  دمی ھم دست لرزان مرا گیر  

  

  

  

  

  

  

 ای زن 

  ای زن ، چه دلفریب و چه زیبایی
  ی دنیاییگویی گل شکفت 
  گل گفتمت ، ز گفته خجل ماندم  
  گل را کجاست چون تو دالرایی ؟ 
  به لطف سخن گوید ؟ گل چون تو کی  
  تویی که نوگل گویایی تنھا 

  غنچه و گل زاید  ھار گر نوب
  تو نوبھار ھمی زایی ای زن ، 
  یا کس آچون روی نغز طفل تو ،  

  کی دیده نو بھار تماشایی؟
  ی فرخ پیای مادر خجست 

  در جمع کودکان به چه مانایی؟
  آن ماه سیمگون دل افروزی

  کاندر میان عقد ثریایی 
  آن شمع شعله بر سر خود سوزی
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  بزمی به نور خویش بیارایی
  از جسم و جان و راحت خود کاھی 
  تا بر کسان نشاط بیفزایی 

  تا جان کودکان تو آساید 
  یی ز رنج نیاساییخود لحظ 
  گفتم ز لطف و مرحمتت اما  

  آراسته به لطف نه تنھایی
  در عین مھر ، مظھر پیکاری 

  یشمشیری و نھفته به دیبای
  توز  نیندیشیاز خصم کین
  نپرواییسوز و ز تیغ سین

  ی پی گیرت ەکینه و ستیز از
  شکسته جام شکیبایی دشمن ،

  بر دوستان خود ، سر و جان بخشی
  بر دشمنان ، گناه نبخشایی

  فرو خواندی چون چنگ نغمه ساز  
  ی ھمتاییدر گوش مرد  نغم 

  گفتی که : جفت و یار تو ام ، اما 
  نی بھر عاشقی و نه شیدایی
  ما ھر دو ایم رھرو یک مقصد 

  پرستی و خودرایی بگذر ز خود
  تم بگیر از سر ھمراھیدس

  به خاطر ھمپایی جورم بکش 
  زینت فزای مجمع تو ، امروز

  زنی است شھره به دانایی ھر سو ، 
  دارد طبیب راد خردمندت 

  دم عیساییتقوای مرمی  
  چونان سخن سرای ھنرمندت  

  طوطی ندیده کس به شکرخایی 
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  ش ھمچون آب ناستادتو ، به دا 
  سته در ضمایر خاراییره ج 

  اند نغمه سرایانت بشکست
  بازار بلبالن ز خوش آوایی

  امروز ، سر بلندی و از امروز
  صد ره فزون به موسم فردایی

  این سان که در جبین تو می بینم  
  ی شوراییکرسی نشین خان 

  بر سرنوشت خویش خداوندی
  آگه و دانایی در کار خویش  
  ی کوشکنون مبه اتفاق ،  ای زن ! 

  ییآکز تنگنای جھل برون 
  بند نفاق پای تو می بندد  

  بکوش که بگشایی این بند را
  ننگ است در صف تو جدایی ، ھان  

  نیاالیی به ننگ  نام نکو ،
  تا خود ز خواھشم چه بیندیشی 
  تا خود به پاسخم چه بفرمایی 

  

  

 من با توام 

  ام ای رفیق ! با تومن با تو 
  گام  ھمراه تو پیش می نھم

  در شادی تو شریک ھستم 
  بر جام می تو می زنم جام 

  من با تو ام ای رفیق ! با تو 
  دیری ست که با تو عھد بستم  
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  بکش به راھم  ھمگام تو ام ، 
  تو ام ، بگیر دستم  ھمپای 

  ھای پر رنج پیوند گذشت
  اینسان به توام نموده نزدیک 

  ام زمانیەھمبند تو بود 
  تاریک  س سیاه ودر یک قف 

  ای ز غوالن ەرنجی که تو برد
  بر چھر من است نقش بسته  
  ای ز دیوان ەزخمی که تو خورد 
  بنگر که به قلب من نشسته  
  تو یک نفری ... نه  بیشماری 

  ھر سو که نظر کنم ، تو ھستی 
  یک جمع به ھم گرفته پیوند 

  ی سخت بی شکستییک جبھ 
   !سیه ، نه سفید ؟ نه ! زردی ؟ نه !

  باالتری از نژاد و از رنگ 
  تو ھر کسی و ز ھر کجایی

  من با تو ، تو با منی ھماھنگ 

  

  

 سنگ گور 

  ای رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر
  بر من منگر تاب نگاه تو ندارم 

  بر من منگر زانکه به جز تلخی اندوه 
  در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم

   امشب چه ربھ ! بگو راست ، دل ز رفته ای 
  ای باز به سویم؟ەھا آمدەخاطر با 
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  اه ای از پی آن دلبر دلخوەگر آمد
  ی اویم من او نیم او مرده و من سای

  من او نیم آخر دل من سرد و سیاه است 
   داشت شرر عشق از سودازده دل در او 

   احوال ھمه در کس ھمه با جا ھمه در او
   داشت سر به ! مھر بی بت ای را تو سودای

  ی من گنگ و خموش است ەاین دید نیم او من
   بود نھان ، گفتار ھمه آن او یدیدە در 
   شبرنگ نرگس آن در آلوده غم عشق وان 

   بود شامگھان تیرگیی از مرموزتر
   رنگ بی لب این من لب ، آری نیم او من 

  نشکفت تو عشق از ییخندە با که ست دیری
  جانبخش یخندە دم ھمه او لب به اما
  ت بر گل شبنم زده می خفت صف تابمھ

  بر من منگر ، تاب نگاه تو ندارم 
   مرد خدا به من از خواھیش می تو که کس آن 
   ناگاه به که ندانم ، و بود من تن در او 
   مرد چرا و رفت کجا و کرد چھا و دید چون 

  گرمش تن بر ، ویم گور ، ویم گور من
   نھادم کافور سردیی و افسردگی

  این دل بی مھر  ی من ،ینس در و مرده او
  سنگی ست که من بر سر آن گور نھادم
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 آنجا و اینجا 

   شاداب دخترکی نشسته آنجا 
  نسرینش گل چون ھایگون با

  آرام او یشان دو بر لغزیده
  چینش از پر گیسوان انبوه
   ریزد سیه و شوخ دیدگان زان

  دلداری و دلستانی افسون 
  گوید  نسخ بار نوش لعل وان 

  از عشق و اشتیاق و وفاداری
  نزدیکتر ، عروس فریبایی است 

  شاد و سخنگو نیست  اما دریغ !
  آزرده ، سرفکنده ز غم در پیش

  افسرده ، لب گزیده که این او نیست 
  آھسته آنچنان که نبیند کس 

  مژگانش سر بر نشسته اشکی 
  انگشتان به زدوده را اشک وان

  نشپنھا غم از نداند کس تا 
  دل  اینجا زنی است خامش و سنگین

   دارد خبر دھر گرم و سرد کز 
   او اینک که برده یاد ز را خود

   دارد پسر دو و دختر ناز یک 
  پی کز ھوس ھای چشم کنده بر 

  دارد نگران ھا کرده به چشمی
   دل در ھوا ھایشعل بنشانده 

   دارد دگران یسپردە ، دل کاین
  آرامش یسین و خموش قلب

  گور جوانی ھاست بوت عشق و ات
  ی بی حاصل اما از آن گذشت

  در خاطرش ھنوز نشانی ھاست 
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  زن نیست او ، که شمع شب افروزی ست 
  روشن چو روز کرده حریمی را 

  از عمر خویش و عمر شبی تاریک 
  آرام و نرم کاسته نیمی را 

  گردش چھار تن ھمگی دلبند 
   برافروزد خانه شمع که شادان 

  شمع بر سر این سودا ه ک غافل
   سوزد تن و کاھد خویش جان از 

  

  

 بازیچه 

  به یاد روی تو سر کردم  دیشب
  ی نیافته پایان را ەآن شکو

   بگشودم تو خیال دامن در 
   را خروشان ھایچشم ، چشم از 

   نالیدم تو جور پای پیش در
  خوییبد چه و مھر سست چه کاوخ

  ام ، ز لطف ، نمی خندیەبر چھر
  سخن ، به مھر ، نمی گوییبا من 

  وی در و من به شده خیره تو چشم 
   بود حیرت و شگفتی افسانه 

   را محبت و مھر و اشتیاق کان
  ؟ بود مروت چگونه نادیدنم 

  پاسخ از ، و ماندم شرمسار من
   پرداز سخن لبان این درماند

  ببخشایی تو اگر کنون اما
  من با تو آشکار کنم این راز 
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   ست بیماری ودکک نھفته من در 
   گیرد عجب ھایبھان دم ھر

   گردد جنون ھایشعل که خواھد
   گیرد شب سیاھیی دامن در

   است چشمان دیگر ھمچو تو چشم 
   خواند گرش فتنه و رازدار او

   نیست کس لب ز گرمتر لبھات
   داند شررش پر و آتشین او 
  م درد و غمم ، دردا کا تشنه من 
   بینم نمی آب رنگ که دردا 
  کامیان محنت و عشق سوز در 

   بینم نمی سراب یجلوە جز
  یاری مکن و مھر مورز من با 
  خواھم نمی شکنجه جز تو از ، من 
 را دل ؟ کنم چاره چه ، امدیوان   
   خواھم نمی رنجه و دردمند جز 

   خواھم را تو نه ، خواھمت زانکه گر
  م که خون به ساغر دل ریزم خواھ

  زین روی افکندمش به پیش رھت
  ک درد بر سر دل ریزم اتا خ

  شادی ازین فسانه ، که پنداری
  معشوق نازپرور سیمینی

  ای کور دل ، دلم به تو می سوزد 
  بازیچه ی منی و نمی بینی
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 آرزو

   دلدوز تیر ای تیر ای ، آه 
  باز در زخم جانی نشستی 
  جانسوز خار ای خار ای ، آه 
  شکستی دیدگانم در باز 

  وحشی گرگ ای گگر ای ، ای
  فشردی جانم به دندان و چنگ 

   بود جگر آن ، بود جگرگاه این
  خوردی که آن ، بشکافتی که این 

   مرگ یشعل ای آتش ای آتش
   را پیکرم سوختی ، سوختی

   من از ماند کستریاخ مشت
  کسترم را اسوختی باز خ
  درد روانکاه  ای توانسوز ،

  ؟ خواھی چه جانم ز ، جانم رفت 
  ناتوانی در مرد املنا 
  ؟ خواھی چه ناتوانم تن از 

   زد آتشم او رشک و غیرت
   جوشد و کین من مھر پر جان

   پس زین و مرد دل به آرزویش
  شد آرزو دلم در او مرگ 

  دیگرانش بر دیده یدیدە
  خاموش و بی نور ، خوشتر  و سرد

  لعل خندیده بر دمشنانش
   خوشتر ، گور ی تنگی در بسته 
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 ی غم موریان

   است فریب و ریا ، من شیرین یخندە 
   دیرین غم زند می موج من دل در 

   ندارد ثبات من شادان یچھرە
  ظاھر شیرین  به نھان تلخم داروی

  ی چشم ھای خویش بنازم ینآ
  کز غم من پیش خلق ، راز نگوید 

  ھر چه در او خیره تر نگاه بدوزی 
  با تو به جز حالت تو باز نگوید 

  ه دردی که پاره کردم دلم را زان ھم
   نیست خبر روی ھیچ رابه کس خاطر 
 یغنچ را صبا پای که امنشکفت   
  نیست گذر توان من چک صد دل بر 

  آه شما دوستان کوردل من 
   ببندید خویش شناس ظاھر یدیدە 

   بجویید غیر ز خویشتن خوشیی سر
   مپسندید خود ز این از بیش مرا رنجه 

   شھر این در که سرم زا ، بردارید دست
   نیست دژم و غمین و آشفته من چون کس 
   نکاوید عمیق چنین این من دل در 

  ی غم نیست تباھی جز به را دلم زانکه
   عشقم معبد کھنه چوبین بت من 

   خراشید و خورد موریانه مرا جسم
   بدارید تباه پیکر ازین دست 
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 سکوت سیاه 

  ابرو به ھم کشیدم و گفتم 
   ھست بسی دیار این در من چون 
  را  دلم که دیگری به کن رو 
   ھست ھوسی گرمی نه دیگر 
   تو اگر:  گفتی خسته و رنجور 

   را بسی خویش گرد به بینی
   لیک بسا چه امدیدە نیز من 
   را کسی نخواست دل تو از غیر 

  کاش ای:  که نعره کشید جانم
   بود دلت زبان از گفته این
   دمحسو تند عشق کاش ای

   بود دلت پاسبان عمر یک 
  اه شبانگ سکوت در اینک

   یدآ تو صدای من گوش در 
   خیالم نھان خلوت در 

   یدآ تو ھای چشم ز یادی
   شب یھم شب که ھا چشم آن 
   بود نگران امچھرە به عمری 
  سیاھش سکوت در که چشمی 

   بود نھان راز ناگشوده صد
   خواھد تو ھای چشم ز چشمم 
   بیارد گواه ار گفته کان 

  مرموز سیاھیی این که دردا
  وج راز ، ھیچ ندارد م جز
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 اگر دردی نباشد 

  اگر دستی کسی سوی من آرد 
   نگیرم دستش و وی از گریزم 

   شوخی چشم گر بنگرد چشمم به
   نگیرم مستش و دلکش و سیاه

   بخندد شیرین لبی گر رویم به
   است فریب دام این:  که گویم خود به 
  ؟ داند که دانی من حال خدایا 
   است غریب شھری در که بختی نگون 
   گوید رندانه و یدآ عقل گھی 
  گشتی رام ھا سرکشی آن با:  که 

   ست خامی درمان زندگی گذشت
  گشتی آرام و پخته و متین

   گاه بی و گاه زاری به پرسم خود ز
  ؟ دارم چه حاصل پختگی این از:  که 

  ز یأس دی به جسر جز به نفرت جز به
  ز یاران عاقبت در دل چه دارم ؟

   مرا بھتر نبود آن زندگانی
  که ھر شب به امیدی دل ببندم ؟

   آلود گریه چشم دو با سحرگه 
  ؟ بخندم حاصل بی رؤیای آن بر

  زندگانی آن نبود بھتر مرا
  ؟ داشت صفا گویم زد خنده کس ھر که
  زندگانی آن نبود بھتر مرا
  داشت ؟م وفا گوی شد یار کس ھر که

  ؟ رفت کف ز چون ، ھا سادگی آن مرا 
  ؟ من باور خوش دل آن شد کجا
   یاران جور کز ھا اشک آن شد چه

  ؟ من تر چشم از ، ریخت می فرو 
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   بیگاه ھای تپیدن دل آن شد چه
  ؟...  نگاھی ، حرفی ، ییخندە شوق ز

   نیست آشفتگی مرا دیگر چرا
  ؟ سیاھی چشم گردش تاب ز 

  از من گفت شبی ھمر خداوندا
   ست قیاسی دنیا این در بد و نیک:  که 
   خدایا دردی بی ز شد خون دلم 
   ست ناسپاسی از مگو ، نالم می چو 
   نباشد دنیا این در دردی اگر 

   نیست عیان شادی لذت را کسی
  زندگانی این از دارم حاصل چه 

   نیست آن در ھم شادی نیست غم گر که

  

  

  

 سه تار شکسته 

  ز من چه خواھی؟ ،اوی ای سای
  بردار رنجدیده من از دست 

  ببخشای امخست خاطر بر
   بگذار ، خویش به مرا بگذار 
   چشمم پیش به ، نگرم جا ھر 
   یدآ سیاه شب چو چشم آن 

  سیاھی آن در نظر به وانگه
   یدآ گناه بی یچھرە آن

  ی او دیدە دو از جھد برقی
   را امرنجدیدە دل سوزد 
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   بیند چو ، زود و زند چشمک 
   را امدویدە رخ به اشک این 

   یدآ پیشم شتاب به ، گاھی
  خویش سر نھد من یسین بر 
   آب زند امسین آتش بر 
  خویش تر یدیدە دو اشک با 
   من لب از رباید بوسه گه 

  خیالی دلکش یسای آن
  یم آ چو خود به و شوم بیخود 

  او رفته و جای اوست خالی
  آنگه دود از پیش خیالم 

   گیرد دست به او دامن تا 
  اعترافی که کند اصرار 

   گیرد مست نیمه یدیدە زان
   بیند ، چشم دو آن در که خواھد

  قراری بی و عشق به اقرار 
   دست گردنش به فکند وانگه

  امیدواری از و شادی از 
   من با ھرکجاست که سایه این

  ی او در آرزو نیست ەز جلوج 
   گاهبی و گاه و روز و شب من با 

   نیست او ، حیف ھزار و ھست او
   دلپذیرست و نغز چه که دانی
  ؟ ریزد نغمه تار سه که آنگه

   بود چنان آن من دل روز یک 
  زد می نغمه ھزار که یعنی 
   سنجان نکته جمع بر ، شب یک 

   شد آشنا نگاھی به جانم
  دلم درآویخت  در و آمد غم 
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  شادی ز روان من جدا شد 
  دلم فرو ریخت یکباره چه شد ؟ 

   مست نرگس دو آن دیدن از 
  پرداز نغمه تار سه که گفتی 
   بشکست و اوفتاد ره کاخ بر 

  

  

 ی درد نغم

  این منم ، ای غمگساران این منم 
  ؟ شده کستراخ سرد شرار این 
   منم این مھربانان ای منم این 

  ؟ شده پرپر ی پژمرده گل این
   عشق تار کز یینغم یا منم این

  ؟ گرفت خاموشی و کرد غوغا و جست
   آرزو صدھا نقش یا منم این

  ؟ گرفت فراموشی گرد چنین کاین 
  زندگی لبان بر بودم خنده

   شدم پنھان وحشتی در ناگھان 
   آرزو نگاه در بودم ناز 

  خونین درد بی درمان شدم  اشک
  در کف بد مست بودم جام و او 

  بر سر سنگی شکست این جام را 
   درد تقویم غم ختاری شد چھره 
   را ایام محنت بردم که بس 

  ؟ کجا غم و کجا من ! نه ؟ منم این
  ؟ شد چه من جانفزای ھایخندە

  ؟ چرا افسردم گونه این رو چه از
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  ؟ شد چه من آشنای شادی جان
  ز چه چون لعلش به دستم بوسه داد ا
  ؟ نشد رسوا نشد شیدا دگر جان 

   اوفتاد پایم به اشکش چون چه از
  ؟ نشد پیدا دلم در عشقی شور

   گریخت او نگاه از  چشمم چه از
  ؟ کرد نادیده را دیده اشتیاق 
  سرمستیش پاسخ در ، دل چه از 

   کرد ناسنجیده و کرد گرانی سر
  دوستان  ای کنید می باور ھیچ

  ی بی بر منم ؟کاین منم ، این شاخ
  این منم این باغ بی روح خزان 

  م ؟این منم این شام بی اختر من

  

  

 آتش دامنگیر 

  می گذشت و پرتو ماه ز شب نی
  ام ناخوانده سر زد به کنج کلب

   جانم ھای سیاھی بر سپیدی 
  نو نقشی دگر ، رنگی دگر زد  ز
   مانند دود نقش چند میان 

   بود تر زنده دیگرانم زان یکی
   گفت می راز او ازمستی رخش

   بود تر سوزنده شرر از چشمش دو
   ریخت می کوهش صد ھمره نگاھش

  او پیراھن بر کینه شرار 
   شد می پیچیده آتشین خشمی ز 
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   او دامن از ییگوش چنگش به 
  که دیدی ؟ شعله بودی  زد خروشی

  به بر بگذشتمت ، در من گرفتی
  به سختی خرمنی را گرد کردم 
  به آسانی در این خرمن گرفتی
  تو را دانسته بودم فتنه سازی 

   ردمنک پروا اتفتن از ولی 
   نھادم سر بر گلت تاج کجا

  ؟ نکردم رسوا چنین را خود اگر 
   افزود تلخی چندان ، گفتار این بر

  خاطرم رنجید و آزرد  نازک که 
  دلم پر خون شد و چشمم پر از اشک 

  مرد  غرورم پست شد ، نابود شد ،
  بودش چه پاسخ من ز دانم نمی 

  نگاھی یا آھی به یا اشکی به
   دریافت نکته این او که دانم ھمین

  بیگناھی دردمند جان ز
   تو یدیوان یشعل کز مگو
   بسوزد باید چرا دامان مرا
  شعله خاموشی نگیرد  این گر که

   بسوزد باید را چه آن بسوزد 
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 سنگ صبور 

  امشب به لوح خاطر مغشوشم 
  ید آی دوراز آن گذشتیادی 

   من یاد به دایه ھایقص از 
اید صبور سنگ ز ییافسان   

  کامیان یقص که دختری زان
  و می خواند فر تیره سخت سنگ بر 
   ندا سنگ از کم ، سیاه دل یاران 

   خواند می او بر در ، فسانه رو زین
   پندارم دختر چو مرا لیکن

   نیست صبوری سنگ و صحبتی ھم
   دوران پیشکش صبور سنگ
   نیست گوری یخان سیاه سنگ
  ؟ یاران نای از دارم چشم چه یاری

   رنگند صد و صورت ھزار کاینان
  یم کوشند یاور به من روی در

  به خصم ھماھنگند  پنھان ز من ،
   دانم نمی و رفت دیده ز اشکم 
   میباید که نثار ھا اشک کاین 
  نکامی ز خسته جان نیمه وین 
   باید می که انتظار به لب بر 
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  گریز

   من می گریزم از تو و از عشق گرم تو
  ی منیەفروزند آفتاب آنکه با 
   دگر خواھمت نمی عشق آفتاب ای 

  روشنی چند ھر و دلفروزی چند ھر
   فریبیم می و نھی می دست سینه بر

   ست زندگی معنای و مقصد چه آن کاینجاست
   بنه من مھر پر یسین به سر:  که یعنی 
   ست زندگی سراپای ز حاصلت چه این جز 
   برآورم احاش پی از سر پاسخت در 

  : مرا ھوای تو دیگر نه در سر است  یعنی
  نیازم به عشق نیست  با این دل رمیده ،

  تنھاییم به عیش جھانی برابر است 
  من در میان تیرگی تنگنای خویش

  پر می زنم ز شوق که اینجا چه دلگشاست 
  ک اسر خوش ، از این سیاھی و شادان از این مغ

  کجاست ؟فریاد می کشم که از این خوبتر 
  ی غمم گرفته به تاریکی خو خفاش 

  پرواز من به جز به شبانگاه تار نیست 
  بر من متاب ، آه ، تو ای مھر دلفروز
  نور و نشاط با دل من سازگار نیست 
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 سودای محال 

  شب گذشت و سحر فراز آمد 
  ی من ھنوز بیدار است ەدید

  وه اند ، زند می چنگ دلم در 
  مار است جانم از فرط رنج ، بی

   داند نمی کسی و گذشت شب 
   من دل با کرد چه گذشتش که 
   گشود عقل که ھا انگشت سر آن 

   من مشکل ، دریغ ای ، نگشود
   گم در سر آرزوی این چیست

  ؟ بندم می خیال پای به که
   گوناگون ھایپیرای چه ز 

  ؟ بندم می محال عروس به
  باد دھد  به کسترماخ ھمچو

   سوزد جان هک آتشی این آخر 
  کاتش کشم نمی اما دامن

   سوزد مھربان لیک ، سوزدم
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 من و شب 

  دوش که ھا غم ز گویم چه ؟ گویم چه 
   داشتیم شب ، دو ھر آسمان و من
   سحر پای به مردن امید به
  م داشتی لب به جان ، شب تیره و من

  من و آسمان ، ھر دو ، شب داشتیم 
  ار ، سیاه و ورا چھره تدل  مرا

  ی اختران ، سوی راه ەورا دید
  اشکبار  مرا اختر دیدگان ،

  شب تیره را دشت ، تاریک بود 
  خویش جان در ، بود تیرگی مرا 

   خود مھر بی ماه دوری از من
  خویش تابان مھر دوری از شب
   رسید روشن روز را تیره شب

   ماند باز ھمچنان تیرگی مرا 
   گرفت پایان تیره شب کتاب

   ماند آغاز سر در انداست مرا
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 لبخند  

  بر لب یار شوخ دلبندم 
  خفته لبخند گرم زیبایی

  بر کتاب عشق و امید  خنده نه ،
  ی فریباییھست دیباچ

  عقل فریب  خنده نه دعوتی ست ،
  بھر آغوش آرزومندی

  یی دارد ی محرمانقص
  پیوندی و وصل ھای خوشی ز 

   بلور جام به خنک شراب چون
   افزاست تشنگی و انگیز ھوس
  تھی نگشته می ز اول جام
   خواست باید دوباره ھای جام
   ریزد می و است خواھش یک نقش

   ریز افسون درشت لبان زان 
   بخشد جان به لذتی و گرمی
  ی پاییز ورشید نیمخ ھمچو

  ھای مستی بخشەپیش این خند
   دست از دھم می عقل دامن 

  ؟ من لغزش و خطا از عجیب چه
   بایست خطا و لغزش را مست

  

  

  

  

  



67 
 

 

 کابوس

  ھمچو دودی کز آتشی خیزد 
  از تن خویشتن جدا گشتم 

  سر خوش و شادمان از این سودا 
  که ز بندی گران رھا گشتم 

  نگھی سوی پیکر افکندم 
   بود بستر روی ، آرام و سرد 

  ھنوز پیش لحظه چند غم از
   بود تر اشدیدە ، خسته اشچھرە

  دری شکاف از آرام و نرم
   شب پیکر به انداختم چنگ
   لرزید من نرم و موج پر جان

   شب پرور خیال سکوت در
  تاریکی میان و کشیدم پر
  و بی آرام  شکیب بی و خوش سر

  ی جغدگه در آمیختم به نال
  گه به بانگ خروس بی ھنگام 

  ھمره کاروانیان نسیم 
  از دل شھر شب گذر کردم 

  گوشه ی خوابگاه عاشق خود 
  ر او نظر کردم بو م جا گرفت

  سر من عاشق شوخ چشم خود
   بھناز بود غنوده بستر روی 

بود شده نھان او چشم یفتن   
  از در دلفریب مژگان زیر
  گ بر او زدم که : سنگین دل بان

  یی ؟ گور خوابگاه تو باد خفت
  ؟ آرام یینھادە ھم بر دیده 

   باد تو سیاه ی دیده در کاخ
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   ستج بستر میان از سپند چون
   گران خواب پرید او سر از

  بیمش از دریده دیدگان
   نگران طرف ھر به شد پیم در

  ؟ گردی می چه پی از گفتمش
  تقام خونینمان!  منم این 

  ی مرگ آمدم تا به سان سای
  دست در گردن تو بنشینم 

 سردم اثیریی ھایپنج   
   تو شب چون زلف دو در دود می
   ناپیدا مرگزای لب وین

   تو لب بر ، مرگ داغ زند می 
  کابوس ای ، خیال ای:  زد بانگ 

   بپذیر مرا پوزش ، کن رحم
  ؟ رحم بی ای تو برای رحم:  گفتمش

  بمیر  گه ، ھیچ گه ، بمیر ، ھیچ 
  شمعدان مرمر را  برددست 

  ی من کرد پرتاب سوی گفت
  تا مگر بگسلد ز ھم بدرد 

  پیکر از نظر نھفته من 
   انگیز ھراس چنان ، کردم خنده 

   پرید زندگیش رنگ رخ ز که
جانکاھش دلخراش ینال  
   کشید خراش جگر بر ، زد موج

   افتاد زمین بر خسته پیکرش
  ی شب تار میان خموشی در 

  گوش کردم ، نمی کشید نفس
  دل او باز مانده بود از کار 

  نرم و آرام از شکاف دری
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  چنگ انداختم به پیکر شب 
   جان پر موج و نرم من لرزید

  پرور شب در سکوت خیال 
  ی خویشبه سوی کلب بازگشتم ،

   نبود ماه و بود تاریک کلبه 
   باز پیکر به شوم در خواستم 
   نبود راه ، تالش کردم چه ھر 

  

  

  

 جای پا 

  دشت خاطر اندوھبار من در پھن
  برفی به ھم فشرده و زیبا نشسته است 

  برفی که ھمچو مخمل شفاف شیر فام 
  ، ره دیدار بسته است  بر سنگالخ وی

  صاف آرام و رنگ باخته و بیکران و 
  ی من است یعنی نشان ز سردی و بی مھری

  در دورگاه تار و خموش خیال من 
  این برف سال ھاست که گسترده دامن است 

   عمیق گودیی و نشستگی فرو چندین 
   اوست فزای خموشی سفید صافیی در 

   او بر خود اسفبار نگاه گسترم می
   اوست پای جای این:  که خروش کشم می رب 

  ی توست سو به امیدم چشم ، تازه عشق ای
   کن آفتاب را غمزده سرد دشت این 
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   بسوز را برف این تو ، است من از برف این
   کن خراب را او تو ، ازوست پا جای این

  

  

 دفتر اندیشه 

  غمخوار من  دلدار من ، یار من ،
 من زار قلب امید یمای   

   کرد تیره روانم امشب دوریت
   کرد چیره جانم به را غم لشکر 
   سوخت کاپ جانم ، اندوه آتش ز 

   سوخت کاغمن یرنجیدە دل این
   داشتم روزی تو با روزگاری

   داشتم سوزی تو عشق از دل در
  ؟ دلپسند نغز ایام آن شد چون
  ؟ پسند مشکل ھمدم تو شدی چون

   زیباترست جھان شب ھر از امشب 
   ست محشر دوزش الماس چادر 
  ام محشر ، مکن با من ستیز گفت 
   رستخیز گویی ستکردە آسمان 

   دواری گزند بی رستخیزی
  افسونگری و زیبایی محشر

   سیاه ابر ییقطع خالل از
   ماه قرص درخشد می پاشان نقره

   بلند درختان او نور زیر 
   پرند سیمین مگر سر بر ھستشان 

   بید و سرو ایھشاخ، روشن و تار
  پر از بیم و امید  من قلب ھمچو
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  موج ھای سبزه از باد شمال 
   خیال امواج پردازان نقش 

   است خوشحالی از یاتیآ طرف ھر
   است خالی تنھا تو جای میان زین 

   کرد تاب بی مرا ھا پیچک بوی
   کرد خواب آرزوی ھایم پلک

   بود افسانه این آه ، گفتم خواب 
  ؟ ربود کی خوابم تو زا دور و تو بی 
  کان با نغمه مستم می کنند مرغ 
   کنند می ھستم و بود از خبر بی 

   کند می غوغا چو خوش نسیم وین
   کند می وا را هشاندی دفتر 

   را رفته نغز ایام دفتر
   را آشفته دل این خاطرات

   برم در گشاید می صفحه صفحه
   آوردم یاد خود عمر گذشت کز

   شمار بی شنرو ھای شب امدیدە 
  دارم یادگار ن خاطر در لیک

 ھا ھنگام آن از بھتر ییلحظ   
   ھا کام گرفتی می لبانم کز 
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 نگاه تو 

  این نگاھی که آفتاب صفت 
  گرم و ھستی ده و دل افروزست 

  باز در عین حال چون مھتاب 
  دلفریب و عمیق و مرموزست 

  ک با این ھمه دل انگیزی لی
  دلدوزست ؟ از چه روی رھمچو تی

  با چنان دلکشی که می دانم 
  ؟ گریزانم چرا نگاھت از 

   تو شب چون سیاه ھای چشم
   کرد جھانم ھمه از خبر بی

  ؟ دانی شب به گمگشتگان حال 
   کرد چنانم آن تو ھای چشم 

   ام تو نگاه یسرگشت و محو
   کرد ناتوانم که نگاھی این 

   شدم مست شراب ناچشیده
   شدم ھست آنچه ھر از خبر بی 

   کالم ز یدتآ عاجز زبان چون
  کنی سیاه یدیدە از نگه

   عشق و مستی نھان رازھای
  کنی نگاه یک به آشکارا 

   ترسم می که سخن از ببند لب
  کنی اشتباه گفتار وقت

  ؟ دارد توان این تو زبان کی 
   دارد زبان صد تو مست چشم
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  حریر ابر 

  دیدم ھمان فسونگر مژگان سیاه بود 
  ھزار راز نھان در نگاه بود  بازش

   او جان نیمه یخاطرە و قدیم عشق 
   بود شامگاه روشنیی چو اشدیدە در 
  رخش مھتابگون به مالل یسای آن 
   بود ماه رخسار به ابر حریر گفتی 

  د کر سکوت دم یک ، و گذشته از پرسیدم
  حزنش به مرگ عشق عزیزی گواه بود 

   اشدیدە به فروغی نبود آشتی از 
   بود سیاه سو ھر ز!  دریغ ، آسمان این 

   کرد خویش ز دورم ، و نشستم دامنش بر
   بود راه گرد از تر پست که ، نگر قدرم

  ییسین ز شد برون و فتاد ییدیدە از
   بود آه و اشک مگر دلشکسته سیمین

  

 شب صحرا 

   ندارد فرار ره و دام به فتاده دلم 
   ندارد قرار طاقت و نه فرار ره
  ؟ دشمن چشم ز زند می طعنه من تنگدستیی به

   ندارد روزگار وارسته من از تر غنی
   اشکم یقطرە ز پر نیلین دامن چو ، فلک 
   ندارد آبدار غلتان گوھر نسفته 
  از چه کند جلوه پیش داغ دل من  طبیعت 
   ندارد شرار ، او دلسرد یالل نقش که 

   صحرا شب ، است نھفته سیاھی به غم چشم چو
   ندارد رازدار اندوه و مبھم کوتس
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   جانم یصفح چه اگر ، یادت به ھمیشه خوشم 
   ندارد یادگار ، تو از ، مالل غبار جز به

  ین ؟سیم یخست جسم درد ازین نکاھد چرا
  که جز سکوت ز چشم تو انتظار ندارد 

  
  

 فریاد شکسته 

  گفتم مگر به صبر فراموش من شوی
  ؟ شوی من خوش و خرد آفت گفتم کی 
   خوشترست که شکستم سینه به را فریاد 
  شوی من خاموش لب از دردم به آگه 

   او خیال ای تب آتش در تنم سوزد
  سم بسوزمت چو ھماغوش من شویتر

  بنگر به شمع سوخته از شام تا به صبح 
  تا باخبر ز حال شب دوش من شوی

  ای اشک ، نقش عشق وی از جان من بشوی
  وش من شویشاید ز راه لطف ، خطا پ

   غم شرنگ ای قسم عشق به نوشمت می 
  شوی من نوش ، برسی اگر او دست کز
   من آفتاب من یشان به نھد سر گر

  جلوه گر از دوش من شوی ای آفتاب ،
   را خویش فراموش کرده درد ز سیمین 

  ؟ شوی من فراموش که شود کی تو اما
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 الله ھای سرخ 

  د انەگر سرو را بلند به گلشن کشید
  اند ەکوتاه پیش قد بت من کشید

  ھا بلند مژگان که ماند چه دل پاره زین 
   اندکشیدە سوزن به ، رفوش پی چندین 

   اندنھادە دیگر دامن به سر امروز
   اندکشیدە دامن و دل کفم از که آنان 

  خویش ، و مرا خرمن به اندفکندە آتش
   اندکشیدە سوسن و گل خرمن به منزل

   سرخ ھایالل این ودخ بلند یساق با 
   اندکشیدە گردم ھمه مالمتم بھر

  ی چه سود ؟ که ما را به جرم عشق عاشق کز 
  اند ەاغ و خون به دشت و به دامن کشیدبا د

   نگر من چشمان به و مپرس دلم حال 
   اندکشیدە روزن جانب به سر شعله صد

   یادھا ، تو خیال آسمان در ! سیمین 
   اندکشیدە روشن خط ، ھا شھاب ھمچون

  

 پیمان شکن 

  ھر عھد که با چشم دل انگیز تو بستم 
   شکستم ، تو زلف سر چون را ھمه امشب 

   جویان عربده کنان ناله ، زنان فریاد
   گسستم دیوانه دل پای ز زنجیر

   ندیدم ھیچ ، گریفتن سیھی دل جز 
   نگرستم سیاھت چشمان به که چندان

   را ھوسم و عشق یسرزندە ی دوشیزه
  ھفتم به عزایش بنشستم ن گور در 
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   آنگاه ، و افزودم حد ز مستی و خوردم می 
   شکستم پیمانه و ببریدم تو پیمان

   شست نمی دست امشدە خون دل ز عشقت 
   مستم که عذر بدین امروز کشتمش من 

   وخشم آشفتگی سر از کشم پای در
   دستم به تو سخت دل افتد اگر روزی 

  

  

 خیال منی

  ؟ که تو خود با خبر ز حال منیچه گویمت 
  نھان شده در جسم پر مالل منی چو جان ،

  نین که می گذری تلخ بر من ، از سر قھر چ
  گمان برم که غم انگیز ماه وسال منی

  م أخموش و گوشه نشینم ، مگر نگاه تو
  گریزی ، مگر خیال منیلطیف و دور

   ی؟ز چند و چون شب دوریت چه می پرس
  سخ سوال منیپاسیاه چشمی و خود 
  ی ھمیشه و حیف اچو آرزو به دلم خفت

  ی محال منیەکه آرزوی فریبند
   دگر که!  مکن  ،من طبع ای سرکشی ھوای 

  منی بال شکسته مرغ و عشقی اسیر
   است سیمین سوزسین چنین که غمی ازین 

  منی حال ز باخبر خود تو که ؟ گویمت چه

  

  



77 
 

 

 شمع جمع       

  ؟ کو تو پرور روان نگاه ..!نازنین ای 
  ؟ کو تو آور پیام عشق ز یخندە وان
  ایگرفت اینسان که تیره آسمان ای

  ؟ کو تو اختر ؟ کو تو ماه که من به بنما 
   عشق ھمای ای ، من سر گستر سایه ای 
  و کو ؟ت پر و بال ؟ چه ز ایفتادە پا از 

  ای دل که سوختی به بر جمع ، چون سپند 
  کستر تو کو ؟امجمر تو را کجا شد و خ

  !؟ امسین بود سرت جایگاه نه آخر 
  ؟ کو تو سر نھادی سینه کدام بر سر 
  ؟ ماست لطف به نیازت چو ، ایکردە چه از ناز 
   کو تو بھتر من ز یار که بگو آخر 

   جان ز ما گذشتیم و بود عشق سودای
  اما گذشت این دل سوداگر تو کو ؟

  اده به زلف و به کار من صدھا گره فت
  گشای نوازشگر تو کو ؟ەدست گر
  ک سوختیادرخت عشق شدی پ سیمین !

  ؟ کو تو کستراخ که نگفت کسی اما 

  

 ستاره در ساغر 

  ی خیالم را نقش آن کمان ابروست صفح
   روست این از خیالی کج را کشبال سر این 
   حیران من ، و سازگار ھم با او روی و چشم 
   وستجاد سیاھیی آن است بخت سپیدی کاین 
   مغشوشم خیال در جوید نمی ره ، عقل 
   گیسوست آن یادگار گم در سر کالف این 
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  مجمر در شراره چون ، ساغر در ستاره چون
  دلجوست  یدیدە دو در سوزانش عشق برق

  خندان لب  سرخ روی وھمچو گل مرا بینی 
  گرچه ھر دمم از غم ، نیش خار در پھلوست 

   را اھشخو فتنه مست ، را گناھش پر شوخ 
   دوست دارم عاشقانه را سیاھش دل چشم

   سیمین غزل این گفته ، لبھا آن خیال با 
   اوست از اشتران در شیرینی و شور و لطف 

  

  

 باز ھم 

  باز ھم ھوای تو دارم  بیا بیا که به سر 
   دارم تو وفای دل به ، دارم تو ھوای سر به 

  جوانی التھاب و شور از پر ست سری مرا
   دارم تو پای کاخ به نثارش ویآرز که 
   دھانم بسته غنچه چو و خون به نشسته گل چون 
  فای تو دارم ج از داغ ، خود دل بر الله چو 
   اسیرم کرد و آفرید منت جان بالی 

   دارم تو خدای از که ، ندارم تو از شکایت
   بریدم وصل ز طمع ، خو دلم کرده ھجر به 

   دارم تو یدوا از خوشتر را تو عشق درد که
   نمودم شمع چو ، سوختن ھوس خامشی به 
   دارم تو برای از مردن طلب زندگی به 

  را به تیر نگاھت م کشتی و نکردم خطا
  عجب ز تیر نشانگیر بی خطای تو دارم 
  به دام من ، دل شیران شرزه بود فتاده 

  چه شد کنون که سر به پای تو دارم ؟ غزال من !
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   وصلم یتشن دید گرچه من به رحم نکرد 
   دارم تو جانفزای لعل زان گله این ھمیشه

   خالی تو جای ، باده ز جامم و پر غم ز دلم 
  بنگری که چه ھمصحبتی به جای تو دارم  که 

  لیکن از تو چه پنھان  به پیشت ار چه خموشم ، و
   دارم تو خفای در گفتار تو خیال با که 

  

  

 ی دل یینآ

  را خیال من است تو  مگر ھنوز به خاطر ،
  زبان تو شرح حال من است ؟که ھر کجا به 

  ی قلب تو ، که در آن نقش ینآعجب ز 
   است من خیال ھم باز ، من رفتن بعد ز 
   فراق زھر جام که مناز تو مھر و رضا 

   است من وصال شربت از به ، تو برابر
   داشت آشنایی گوشم و تو شعر رسید 

   است من الب شکسته مرغ ز که یینغم به
   دوست ای تو بال پروانه چو سوخت اگرچه 

  چو شمع سوخته تا صبح نیز حال من است 
  رنجوری ھنوز ، دوری ز که امشنیدە 

   است من مالل یمای غمت و رنج چه اگر
  دلتنگی ضمن که نماند نھفته ولی

   است من خیال را تو ، خاطر به باز که خوشم
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 کاله نرگس

  رزو تباه کنم مباد عمر درین آ  
  که بی رقیب به رویت دمی نگاه کنم 
  تو دور از منی ای نازنین من ، بگذار 

   کنم سیاه را نامه این تو چشم یاد به 
   شبی ، نخوانده تا مھتاب پرتو چو نیم
   کنم راه جوی و جست خوابگھت کنج به
   من حاصل دلیست اھل صحبت ، عمر ز
   مکن اشتباه هک حاشا ، محاسبه درین 

  زش به عالمی ارزد نا که دوست غیر به
  نیاز پیش کسی گر برم ، گناه کنم 

   دوست دوری تاب ز سیمین یدیدە نخفت
   کنم گواه را تو!  شب ای دعویش صدق به 

  زاد  فلک امشب مگر ماھی دگر
   زاد خوبتر ماھی خویش ماه ز 

   درخشان خورشیدی که ، گفتم غلط
   زاد ، فر و زیب نورش ز یابد مه که 

  نامداری ، بزرگی ، شھنشاھی
  زاد ، سر سایند رھش بر شاھان که

  آفرینش جھان ، آسا صدف
   زاد واالگھر گوھری درخشان

   کرد ھنر گیتی ، ھا قرن بعد ز
  نی با ھنر زاد قھرما اینسان که

  پدرھا بعد ازین ھرگز نبینند 
  که مادر چون علی دیگر پسر زاد 

  فری بر مادر نیکوسرشتش
 ل ماده ، گفتی ، شیر نر زاد غزا
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  چلچراغ
  

  با یاد دیدگان درخشان روشنت،
  ای بس بلور شعر تراشید طبع من.

  بلور، آن در بیند تو مھرتا ھفت رنگ 
  .من طبع پاشید خاطره شعاع بس ای
  گرفت، خو رنجور دل این رنج، به بس از

  .شد سفید من  مخملیی سیاه موی
  شتگذ من به ھا شب چه انتظار درد با
  شد! پدید ظریفم شعر چلچراغ تا

  -اینک، در اوست شمع فروزنده بی شمار
  بر سرشان نیزه ھای نور. گویی شکسته

  چھر عروس از پس حریر،ھا چو در الل
  ی بلور.ەویزاند ز آزینت گرفت

  زد بوسه ناگاهب که شبی آن است این
  .من حیای و شرم ز رنگ الله چھر بر

   کشید پا هناگا به که دمی آن است این
  .من آشنای دیر ی رمیده خاطر از
  خویش، شکیب بی و گـرسنه دیدگان با

  .را جمال و لطف و ظرافت آن بلعم می
  دوستان ببینید، که کشم می فریاد

  !را خیال نغز  ییاین پرتو تجل
  خویش چلچراغ  روشنیی کنار اینک،«

ست نشستنی اینجا که عیش به امبنشست!  
  کسی کند انجو جانم  گوش به اما

 »!ست شکستنی -نغزی ھمه با - چلچراغ کاین
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 آزرده دل

  سوزد می تو شبستان شمع چون آزردهدل 
  فرمان تو می سوزد به آتش این که دارم؟ غم چه

  تاب امشب به بام من چنین دامن کشان ای مه!ھم
  که دارم آتشی در دل که دامان تو می سوزد

  !جان امید ای بود من آتشبارخطا از آه 
  سوزد می تو پیمان سست ھایرشت دم ھر که

  !عاشق دل ای امشب تو در نشیند می خیالش
  سوزد می تو مھمان که افشانی، آتش این مکن

  کنارت را نمی خواھم، که مقدار تو می کاھد
  کتاب عشق مایی، برگ پایان تو می سوزد

  نھان در خود چه داری ای نگاه آتشین امشب؟
  زان تو می سوزدکه پرھیز حیا را برق سو

  ز خورشید تابستان؛گریزانی ز من، چون الله ا
  ای نازنین! جان تو می سوزد؟ مگر از تابشم

  سراب دلفریب عشق و امیدی، چه غم داری؟
  بیابان تو می سوزد که چون من تشنه کامی در

  ای، سیمین ز شعر و سوز و ساز او؟ەچه سودی برد
  زد...غزل سوزنده کمتر گو، که دیوان تو می سو
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 غرور

  سال ھا پیش ازین به من گفتی
  »مرا ھیچ دوست می داری؟«که 
  شرمی ام گرم شد ز سرخیگون
  »آری!« گفتمت سرمست و شاد

  باز دیروز جھد می کردی
  که ز عھد قدیم یاد آرم.

  تمسرد و بی اعتنا تو را گف
  »دگر دوستت نمی دارم!«که 
  ھای تنم فغان کردندەذر

  می گوید که، خدا را! دروغ
  جز تو نامی ز کس نمی آرد

  جز تو کامی ز کس نمی جوید.
  تا گلویم رسید فریادی

  کاین سخن در شمار باور نیست
  جز تو، دانند عالمی که مرا

  ت.در دل و جان ھوای دیگر نیس
  لیک خاموش ماندم و آرام:

  ھا را شکسته در دل تنگ.نال
  تا تپش ھای دل نھان ماند،

  به چنگ. ی خسته را فشردهینس
  در نگاھم شکفته بود این راز

  »دلم کی ز مھر خالی بود؟«که 
  لیک تا پوشم از تو، دیده ی من

  ی بود.قال رنگ رنگبرگل 
  دوستت دارم و نمی گویم«

  تا غرورم کشد به بیماری!
  زانکه می دانم این حقیقت را
  »که دگر دوستم... نمی داری...
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 یار نداری

  ر نداری!چه دلی، ای دل آشفته که دلدا
  گر تو بیمار غمی، از چه پرستار نداری؟

  شب مھتاب ھمان به که از این درد بمیری
  تو که با ماھرخی وعده ی دیدار نداری

  پرسی چه آزرده من از مراراز اندوه  
  نداری آزار سر گر دلم ز میفشان خون
  سیرانی نیکو ز که جھانی خار بی گل

  نداری سرانکار او با که ست سعدی قول
  پیچی؟ چه ز را سیه زلف این! من سرانگشت یا

  نداری گرفتار زنجیر یحلق این در که
  ست سزایتنی این جز و رفت زکف بیمار دل

  نداری بیمار  بھبودییکه طبیبی پی  
  سرودی یار از سخن ھا غزل به سیمین، چه گر
  !...نداری یار خدا به! نداری یار خدا به

  

 مھتاب خزان

  نیست؟ سامانی چه ز را ما سرور بی رس
  نیست؟ پایانی چه ز را ما اختر بی شب

  طبیب آرند من بالین به روز آن ترسم
  ا فرصت درمانی نیستمر درد و من که

  بتابی بر مندانم ای پرتو خورشید، 
  ستنی ویرانیی روزگاری که مرا گوش

  کای خآسمان در افق آمیخت به کوتاھی
  نیست چندانیبا من آخمیختنت مشکل  

  من شب بزم به که خزانم مھتاب ھمچو
  .نیست عریانی یشاخ و ریخته گل جز
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  !کوه ای نیلی، دامن چنین ز بادت ننگ
  رو سفیدم که مرا ھمچو تو دامانی نیست.

  غم نیامد که به رخساره فشانم اشکی
  گوھر از موج مجویید چو توفانی نیست.

  یشان شد و گفتکشتزار از ستم باد پر
  .نیست ریشانیپ جمع مای  به پریشانی

  بفرست ما دل به را خود یغماگر  عشق
نیست دربانی و حاجب را سوخته یخان  

  دوستی ه به جان آمدم از دوریک بگویم گر
  ...نیست جانی مرا دوست بی که است، محال خود

  

 ای آشنا

  ای آشنا چه شد که تو بیگانه خو شدی؟
  با مھرپیشگان ز چه رو کینه جو شدی؟

  ایمەل و یک روی ماندھمچو غنچه یک د ما
  با ما چرا چو الله دو رنگ و دو رو شدی؟

  نزدیک تر زجان به تنم بودی ای دریغ
  رفتی به قھر و دورتر از آرزو شدی

  ای گل که الف حسن زدی پیش آفتاب!
  خشکید شبنم تو و بی آبرو شدی

  ای چھره از غبار غمی زنگ داشتی
  اشکی فشاند چشم من و، شست و شو شدی

  ھمچو غنچه گره در گلوی ماستاز گریه 
  تا ھمچو گل به بزم کسان خنده رو شدی.
  سیمین! چه روزھا که چو گرداب، در فراق

  پیچیدی از ماللت و در خود فرو شدی
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 دختر ترنج

  تو چشم دو نگاه! منمحبوب 
  انگیزست وسوسه و زای آشوب
  افزاست طرب و دلپذیر و مطبوع

  .پاییزست ینیم گرم خورشید
  بینم می تو چشم دو روزن از
  است دلخواه و دلکش که عالمی آن

  دستم چرا که خورم می افسوس
  تو کوتاه است. امید دامن از
  درخشانت چشم دوی یینآ

  باز؛ بنماید من به مرا راز
  ھست من در که مھر شعاع یعنی

  ...باز یدآ من سویب تو چشم از
  چیست؟ چشمت به التھاب حال این

  اردد تب تو گرم نگاه گویی
  کیچاال و تندی به بوسدم می
  !دارد لب تو دیدگان... وای ای

  ی:دان نمی ـ دریغـ  !من محبوب
  ھرگز مرا به سوی تو راھی نیست

  حاصل ز بیقراری و مشتاقی
  ...نیست گاھی به گاهغیر از نگاه  

  شبانگاھم سیاه دامن من
  خورشیدی سحرگه یشعل تو
  ماند نخواھد دود غیر به من از

  خندیدی؟ چه ز من به! نم خورشید
  پریزادم و ترنج دختر من
  جھانگیرم دلیر عاشق ای

  ، غالفم راتیز تیغ به مگشا
  کز وی برون نیامده می میرم.
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  من قطره ھای آبم و تو آتش
  من با تو سازگار نخواھم شد
  تنھا دمی چو با تو در آمیزم

  چیزی به جز بخار نخواھد شد.
  اما، نه، ھر چه ھستم و ھستی باش

  دیگر نمانده طاقت پرھیزم
  آغوش گرم خویش دمی بگشای

  تا پیش پای وصل تو جان ریزم...

  

  

  

 چه عالمی دارم

  رفیق اھل دل و یار محرمی دارم
  بساط باده و عیش فراھمی دارم

  کنار جو، چمن شسته را نمی خواھم
  دارم نمی رکه جوی اشکی و مژگان پ

   داند می چه کسی عالم، سر از گذشتم
  دارم عالمی چه خلوت، یگوش هب من که
  من اما نداری ھم غم و نداری دل تو

  م و غمی دارمدار دلی اینکه از خوشم
  توست پیکر ردچو حلقه بازوی من، تنگ، گ

  دارم خاتمی که بسپارد جان حسود
  نیست پستی ز واقفم، خود  بلندیی سر به
  دارم خمی فلک چون اگر خویش پشت به
  سیمین؟ ورمخ غم چه دشمن یکین سیل ز

  ...دارم محکمی بنیان و کوھم ھمچو که
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 نگاه دار

  سواری تو چوننگاه دار که عمری به راه 
  غباری اشک نشانده سرشکی، چشم فشانده

  عزیزی نقش کشیده خیالم سینی لوح به
  داری تو که ھانشان نماید عزیز بدان
  حیرت یدیدە پیش که فرودآ و نما کرم

  یاری و ریکنا در که محالی خیال ھمان
  عمری به خویش ز را خلق امواگذاشت چو

  نگذاریوا خویش ز خلقم به که سزد کنون
  چنان به بوی تو دارد تنم ھوای شکفتن

  .سپاری کاخ به رمکه گل ز سنگ برآرم گ
  بدارم عزیز را تو جز اگر گفتی خنده به
  .آری... گفتم گریه به بداری؟ عزیز مرا

  

 اخگر

  سخنم ھست یتدانست چو با او به شکا
  ی شیرین دھنم بست بر جست و به یک بوس

  بود او رچون شرم ز عریان شدنم در ب
  جست پیرھنم بر و سوزنده اخگر شد
  یدآ در یار اگر که شادم و دارم تب

  دست بدنم بر نکشد تا نکند باور
  برآمد سینه از حسرتش در که آه ھر

  رست تنم بند از که بود من  زندانیی
  جامند  مستیی طلب در خبران بی این

  مست منم و است شراب تو نگاه که غافل
  وسه ز لب خواه، نه گفتارب! منشین فارغ

  کاندر نگه گرم، ھزاران سخنم ھست.
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 نیلوفر آبی

  کاش من ھم، ھمچو یاران، عشق یاری داشتم
  ی داشتمارگخاطری می خواستم یا خواست

  ام دستی ز مھر،ەتا کشد زیبا رخی بر چھر
  نه، بر صورت غباری داشتمییآکاش، چون 

  ای که گفتی انتظار از مرگ جانفرساتر است!
  می دادم اما انتظاری داشتم.کاش جان 

  ی عمرم نشد پر گل که چیند دوستیشاخ
  شمن کاش خاری داشتمالجرم از بھر د

  ام، از خود گریزم نیست، کاشەخسته و آزرد
  .داشتم ساریچشمحالت از خود گریز 

خود به کوھم، در داده سر ینغم امبرگشت  
  داشتم، فراری راه خود غیر سوی به که

  ت و رنج خزان این گونه جانفرسا نبودمحن
  گر نشاطی در دل از عیش بھاری داشتم

  مچو نیلوفر بر آبتکیه کردم بر محبت، ھ
  اعتباری داشتمی بی اعتبار از پای

  بندم کس نبودپایبند کس نبودم، پای
  اری داشتمچون نسیم از گلشن گیتی گذ

  آه، سیمین! حاصلم زین سوختن افسرده است
  ھمچو اخگر دولت ناپایداری داشتم!...
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 دریا

  آه، ای دل! تو ژرف دریایی:
  کس چه داند درون دریا چیست.
  بس شگفتی که در نھان تو ھست

  وز برون تو ھیچ پیدا نیست.
  - رندگیشبا ب -تیغ خورشید

  .نشکافت را تیره دریای دل
  - سفید غبار آن - ابمھت موج

  .نیافت راه سبر، راز اندرین
  ی بادبوس دوید دریا روی

  لیک، از وی اثر به جای نماند.
  چلچراغ ستارگان در او

  شب شکست و سحر به جای نماند.
  آه، ای دل! تو ژرف دریایی

  ھیچ کس درنیافت راز تو را.
  نریخت باده نگاه، کرکس ز س

  .را تو نیاز دلکش ساغر
  عشق،  گرمیی ز سوختی ...سوختی

  !گفتند اتفسردە یخ چون ھمه
  ان سختی داشت،ز تو جا تپش ھر

  ات گفتند!ەخلق، خاموش و مرد
  با ھمه تیرگی که در دریاست،
  بس کسان رخت سوی او بردند.

  باز دریا ھزار مونس داشت،
  !ردندگرچه نگشوده راز وی، م

  تنھایی، درد ز دل این شد خون
  ؟اید نمی او سوی چرا کس
   او در چرا دل، دریاست! آه

  ...اید؟ نمی جو و جست پی کس
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 ھنوز

  ھنوز دوسترفتم اما دل من مانده بر 
  ھنوز اوست گرو در جان و، جسمی برم می
  کاست و کم بی دلم خواست ھمان خواست، او چه ھر

  ھنوز دوست آن دل من از نشد راضی گرچه
  ولی نیست، زندگیم او  دوریی با چه گر
  ھنوز پوست و رگ به جان مدممید او یاد
  کرد گل رمشگ یبوس من یسین سرو بر

  .ھنوز خوشبوست خاطره زان زده حسرت جان
نرفت دست از که شکر وفا و مھر یرشت  

  ھنوز موست آن از تاری من یشان سر بر
  نزنم دم کند چه ھر بکشد، یا بکشد

  ھنوز نیروست به بازوش که عشق مرحبا
  تربیتی و کند عنایت دوست مگر ھم

  وست ھنوزخودر صحراییی ی الله من طبع
  با ھمه زخم که سیمین به دل از او دارد

  ...ھنوز اوست دلممی کشد نعره که آرام 
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 ایھر چند رفت

  ایا گسستای و دل از مھر چند رفت
  یاپیوسته پیش چشم خیالم نشست

  ایەای نرگس از مالمت چشمش چه دید
  ای؟شکست سر چمنکاینسان به بزم شاد 

  پیچ ھای باغ چون که، عھد مبند من با
  یای پیوند بستھر جا رسیده، رشت

  ایاز من به سوی دشمن من راه جست
  اینوری و در بلور دل من شکست

  - ستدیگر نگاه گرم تو را تاب فتنه نی
  ای؟ای چشم آشنا! مگر امروز خست

  پای ز امریدەبمن نیز بند مھر تو ب
  ایرست دام زین تو که مبر گمان تنھا

  ایەای اما فسرد! ز عشق رستسیمین
  .ایستآن اخگری کز آتش سوزنده ج

  

 گله

  شنیدی از ھمه یاران که سخت بیمارم
  نیامدی ز پی پرسشی به دیدارم 

  دارم که می کشم نفسیھنوز امید تو 
  ی جانی که مانده بسپارمبیا که نیم

  خداگواه من است ای شکسته مو! که ھنوز
  ه عھد تو را من عزیز می دارمشکست

  من نظر نخواھی کرد ولی میا! که تو در
  زنگارم  مالل ریی پکه کھنه این

  من یکلب به شبی درایی که نخواستم
  پندارم به دمی درایی که خوشم ازین
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  است ابر پر آسمان از تر گرفته دلم
  .بارم می زدیده باران چو گرم سرشک

  گانمژ سیه ای بینم می تو چشم گناه
  کارمو برگشته بختم و  شد اگر سیاه

  ام افکندەنسیم شوق تو چون گل به لرز
  آرم می فرود فرمانبرابرت سر 

  گذری می التفاوت بی که سود؟ چه ولی
  بگذارم کاخ به سر گر مرتبه ھزار

  چشمم کردنی، رنجه قدم انتظار به
  ...سزاوارم قدر از نبود و ماند راه به

  

 آتش نھفته

  رفته و خندانیساغر به کف گ
  وای... چه می نوشی؟ این خون توست!

  »شراب است این«ای که رگ را گسست
  ھر فنای خویش چه می کوشیب

  یی کشیده کنی قامت،تا لحظ
  ای پا راخود گذاشت بر قلب

  با این دل شکسته نمی ارزد
  دیدن جمال و جلوه ی دنیا را.

  آخر بگو که عطر جوانی را
  ی.ی خیال که می بویاز غنچ

  ر بگو که گرمی و شادی راآخ
  ی نگاه که می جویی.در شعل

  ای آشنا! به خلوت شبھایت
  تاب دیدگان که می خندد؟مھ

  ھای خامش پنھانتوان بوس
  راه سخن به لعل که می بندد؟
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  کستر!اای اخگر نھفته به خ
  فریاد! از برای که می سوزی؟

  دانم نمی وافسرده می شوی  
  .زیسو می که ماجرای ز پنھان

  !گرفتاری که تیزپرز  با ای
  داری؟ را که بند خویش، پای بر
  !دامی در که غرور پر شیر ای
  داری؟ را که کمند ـ !بگو سرـ بر

  چشمانت  داریی راز که دردا
  .آورد لب به سینه ز مرا جان

  ابھام از پر غروب درین کاوش
  !آورد شب سیاھی من بھر از
  را کلیدت! ناگشوده رمز ای
  کرد؟ پنھان که ،امف عاج دست در
  عشق کدامین! ناغنوده موج ای

کرد؟ توفان گردش ز اتسرگشت  
  !مستی سر و جوانی یغنچ ای

  گلبرگت؟ سوخته چه از نشکفته،
  شاداب، کندت می دیده اشک گر

  !مرگت بر ببندم ره بگذار
  !تاریکی به نھفته یچھرە ای

  .من باشم تو آشنای بگذار
  ،بینم را تو نھان تا بگذار

  بر درد تو دوای تو باشم من...
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 افسون

  »به جادوی وفا، شاید که افسونش کنم«گفتم:
  آوخ که رام من نشد، چونش کنم، چونش کنم؟

  از دل چرا بیرون کنم، این غم که من دارم ازو؟
  کنم بیرونش سینه از غم، دل را، نسازد گر به

  تھی دل جام است حیف عاشقان، نوش بزم در
  مشد، لبریز از خونش کنن شادی یبادە گر

  ی دیوانگی ەعاقل که منعم می کند، زین شیو
  گر گویمش وصفی ازو، ترسم که مجنونش کنم

  محبوب می بوسد مرا، من جان نثارش می کنم
  سودای پر سود است این، بگذار مغبونش کنم
  سیمین! به شام ھجر او، نیلینه دارم دامنی

  .مکن گردونشاز اختران اشک خود، دامان  

  

  

 سازرھگذر نغم

  جسمی ز داغ عشق بتان، پر شور مراست
  روحی چو باد سرد خزان، در به در مراست

  تا او چو جام با لب بیگانه آشناست
  ھمچون سبو، دو دست ز حسرت به سر مراست

  تقوای من خرید گوھر فشاند دیده و
  ی چشم تر مراستتر دامنی ز وسوس

  گوھر فروش شھر به چیزی نمی خرد
  که پروریده به خون جگر مراست اشکی

  آگه نشد ز آتش پنھان من کسی
  مراست شرر و شمع حسرت به خودنمایی 
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  روم می ندرخشیده کاذبم، صبح من
  مراست اثر پیری ز نابگاه چھره بر

  شامگاه خورشید ز روی سرخ ابر چون
  مراست اگر گلگون، ی چھره نیست پاینده

  دھد آگھی مگرم خونفشان چشم این
  جا زحال دل خود خبر مراست؟رنه کو

  بود ساز نغمه رھگذریسیمین! شباب 
  ...مراست دورتر اش زمزمه گوش، به دم ھر

  

  

 حسود

  خیال روی تو در خاطرم در آویزد
  چو کودکی که به دامان مادر آویزد

  ز انتخاب فرومانده ام، که عشق و عفاف
  آویزد برابر ھم با که ست ییدو کف

  که مستان را م کنی،اشک به التفات چه
  چه غم دو قطره ی می گر ز ساغر آویزد

  چو ابر تیره حسودم، روا ندارم چرخ
  ز بام غیر تو را ھمچو اختر آویزد

  به خانه گذر چه اسیرم، خیال من با توست
  درخت بارور از بام و در سر آویزد

  سحر به دامن یادت سرشک من آویخت
  چو شبنمی که به دامان گل درآویزد
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 شراب

  م شراب ناب به مینای زرنگار:بود
  بخش و خوشگوار،مستی ده و لطیف و فرح 

  ی خود روی دشت ھارنگم به رنگ الل
  بویم چو بوی وحشی گلھای کوھسار.
  او، از رھی دراز به نزدیک من رسید

  تشنه و تبدار و خسته بودآزرده جان و 
  اش تالطم اندوه، آشکار،ەدر دید
  د.اش غبار ماللت نشسته بوەبر چھر
  به من افتاد و به ناگاه خنده زد؛ چشمش

  ی خورشید وا شدم.ەمن ھمچو گل ز خند
  نھاد لب به شادان و می از جامی کرد رپ

  شدم آشنا او لب با که دمی از آه
  من و، نکرد درنگی و مرا او نوشید

  او؛ گلوی و کام گرمیی به آمیختم
   برآمدم، او تن و جان ز شدم، مستی

  فروخت روی او،ون آتش دمیده بر اچ
  زان خستگی که در تن او بود اثر نماند،

  شکفت، گلشن از لسرمست، خنده ھا زد و گ
  فکند؛ ییگوش مرا شراب بی مینای

  :گفت و کرد فریاد قھقھه میان پس زان
  بود ناچشیده من یتشن کام چند ھر -«

  دیگری، گوارای شراب تر خوب زین
  خمارم فرا رسد رنج که پیشتر زان

  »راب دیگر و مینای دیگری!باید ش
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 خطا کن!

  ام این درد جگر سوز دوا کن؟کی گفت
  برخیز و مرا با دل سرگشته رھا کن

  نیست وفا ایما را ز تو، ای دوست! تمن
  کن جفا یاریم، که بدانند خلق تا
  بام ھر به دالرام ھمراه به شام ھر
  کن صفا و بیارام مھتاب بستر در

  ه بیامیزباد صبا با تن ھر غنچ چون
  کن قبا جامه صبا باد رچون غنچه ب

  خطایی ھست اگر من با آمیختنت
  کن خطا نیز شبی و مپرھیز و برخیز
  پس زان و، کن شیرین یبوس یکی به مستم
  !کن چھا که گویم چه بیھوده... و دانی خود

  سیمین  دل از ببرد غم دلت خون تا
  !کن دعا شودهـبگ یپنچ بدان تک، ای

  

  

 اهنگاه بی گن

  بپوشم نگاه توتا از نگاه غیر 
  ی چشم سیاه تومژگان شوم به حلق

  نوش بزم به بگردم باده خواھم چو جام
  تو خواه باده لب به شوم آشنا تا

  شھر ھایمیخان یگوش رغم به - خواھم
  تو پناه غم، از کنم را خویش آغوش
  کاش تو مستی در تو سرشک اختر چون
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  تورنگ ماه ی ھمەمی ریختم به چھر
  شام تیره ساخت؛روح مرا خدا ھمه از 

  تو؟ خوابگاه  یاما چرا نه تیرگی
  تو راه به نشستم عاقبت که دردا
  ھست چاره چه مھرم و نوازش از مادر چون

  تو؟ گناه بی چنین، نگاه کودک با
  نیست مدام لطفت و، تو بھمنی خورشید

  اه گاه توگ مرحمت به خوشم اما
  غم که ھر شبیور سیمین! به شام تیره، مخ

  .تو آهی سوزان روشن شود ز شعل

  

  

 غبار ماه

  ای به دامن خویشگلی و غنچام ەندید
  خویش گلشن و باغ یرام از سەچه خیر دید

  نیالودم کس دامان و ماھم غبار
  خویش؟ دامن اندبرچیدە ھمه چرا زمن

  م شب تاراکلب به آمد در چو او خیال
  زبان شکر گشودم ز بخت روشن خویش

  مرا بزم ستارهدید چشم حسود چو 
  خویش روزن خشم، بهو  بستم و جستم جای ز

  سبکبارم و، جامه نکنم بھا گران
  خویش تن بر جامه ز ننھادم منتی که

  چرخ دامن به او چو دوزم و، مھرم برھنه
  خویش سوزن به سحر ھر زری ابر سجاف

  م به بزم غیر و، رواستنشست که صراحیم
  رخ گردن خویشکه سرخوشش کنم از خون س
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  شگفت نیست عشقعطر این منز شمع شعر 
  .خویش تن از فروزدم می بر که ست ییلشع که

  

 کبودشنوازش ھای چشمان 

  ببین: عمری وفادار تو بودم
  دلم جز با تو پیوندی نبسته،

  چه سازم؟ نقش عشقی تازه چندی ست
  به خلوتگاه پندارم نشسته.

  چو شب سر می نھم بر بالش ناز،
  ــ در کنارم میھمان است:خیالش 

  است گرم چه و رشورنمی دانی چه پ
  است مھربان و خوب چو دانی نمی
  رازم، خلوتگاه به دانی نمی

  نشیند؛ می چون دلکشش خیال
  دارم چه ھر دل در که دانم ھمین

  .نشیند می بیرون جمله او جز به
  یی گرمەرد با خندب می یادم ز

  جھان را با غم بود و نبودش.
  نی چه شادی آفرین استنمی دا

  نوازش ھای چشمان کبودش.
  بیا یک شب، خدا را، شاھدم باش

  ببین: در خاطرم غوغایی از اوست،
  که می گردد نگاھم، ببین: ھر سو

  ی زیبایی از اوست.ەھمان جا چھر
  » پای بندم«به او صد بار گفتم 

  نیست. چه سازم؟ گوش او براین سخن
  ــ یدآچو بندم دیده را، پیداتر 

  گناه از اوست، دانستی؟ ز من نیست.
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  ببین: من با تو گفتم، کوششی کن
  ز پندارم خیالش را بشویی،
  و گرنه گر دلم پابند او شد،

  مرا بدعھد و سنگین دل نگویی.

  

  

 افتاده آب درخورشید 

  آن آشنا که رفت و به بیگانه خو گرفت،
  از دوستان چه دید که دست عدو گرفت؟

  ود و، بعد از اینسرمست عطر عشق، دمی ب
  مستم نمی شود، که به این عطر خو گرفت

  می خواستم حکایت خود بازگو کنم
  افسوس! گریه آمد و راه گلو گرفت

  ابر بھار این ھمه بخشندگی نداشت
  شد آشنای چشم من و وام ازو گرفت

  از اشک من شکفته شود قلبت از غرور
  آری، ز شبنم است که گل آبرو گرفت

  من نور ز آبم؛ در اوفتاده خورشید
  گرفت بو و رنگ گل نه و کرد خنده غنچه نه

  شھر پارسای جا؟ به کیست نماز! یاران
  گرفت؟ وضو خون از که عشق شھید آن یا
  شدم در دربه و گریختم مدعی از

  گرفت کو به کو مرا سراغ صبا ھمچون
  خوشی و سخت غافلیدل شعر به! سیمین

  کاین شمع دلفریب ز چشم تو سو گرفت.
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 مشعل

  ماستی ی نھانیمگو که شھر پر از قص
  ماست  نشانیی ھاقص ھمین دھر لوح به
   دراز ھایقص که پوشم؟ چه خلق چشم ز

  ماست  نھانیی خامش نگه یک به عیان
  سوخت را ما شعله ھمچو غزلی ھر چه اگر

  ماستی  ، ز صد زبانیمشعل چو عشق، فروغ
   سیراب دل خون ز شد ما یالل چه اگر
  ماست باغبانیی ز باغی رونق که ؟غم چه
  شفق سرخ خون به شبانگه، مھر، گور به

  ماست  جوانیی از دردی پر یقص نوشته
  حسود چرخ که ببین و بجوش مھر به شبی
   تماس مھربانیی ز گریبان دریده سحر
  وصل یغرور ما کرشمم یدیدە به مکش

  ماستی  که چشم پوشی ما عین کامرانی
  !سیمین طرماخ به ھراسی نیست مرگ ز

  ...ماست  زندگانیی صدساله سپردن جان که

  

 موج

  امەشکم این که من از چشم تر افشاندنیست ا
  امەو، با موج، بر ساحل گھر افشاند بحرم

  گر ندیدی آب آتشگون، بیا اینک ببین
  امەھمه آتش من از چشمان تر افشاند کاین

  یی کن، زان که منەدر شبم با روی روشن جلو
  امفشاندەا سحر یدین شبنم به امبر رخ ا

  نبود پریشانی از غیر حاصلم کنارت از
  امافشاندە سر موج، سان به پایت در چه گر
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  سوخت بال شمعش شوق کز امپروان آن نه من
  امەافشاند رت کاخ بر دی سوز کز گـلم آن

  چون گھر، در حلقه ی بازوی من چندی بمان
  امەفراغت عمری از مژگان گھر افشاندکز 

  بود سرخ بارت و برگ سیمین،ای نھال شعر 
  .امافشاندە جگر خون بسی پایت در که زان

  

 یار گسسته

  چشمی سیاه و چھری، مھتاب رنگ داشت
  یک روز از در آمد و بنشست و بوسه خواست.

  ــکه با یاد او خوشم  ــآن بوسه جوی شوخ 
  اینک گذشته عمری و می جویمش، کجاست؟

  نا شدم؛با او در آرزوی وفا آش
  اما وفا نکرد و دل از من برید و رفت.

  ــکه یادش به خیر باد  ــآن آفتاب عشق 
  ی بامم پرید و رفت.یک شامگه ز گوش

  سپرد، دگراو رفت و دل به دلبرکان 
  ام.گر کس نبستد به دل که منم تنھا

  کاست،گشت زمان از آن ھمه بی تابیم ن
  ام.گویی ھنوز بر سر آتش نشست

  ز سر به در کنم؛د که یاد وی ایک دم نش
  ی من نقش روی اوست:ەھمواره پیش دید

  این است آن دوچشم فسون ساز آشنا،
  لب بوسه جوی اوست.ــ  این ھم لبان اوست

  ھر چند او شکست، ولی من ھنوز ھم
  دارم عزیز حرمت عھد شکسته را...

  ھر چند او گسست، ولی من ھنوز ھم
  .دارم به دل محبت یار گسسته را..
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  درگذر، ازین عشق "گویند دوستان که: 
  نبود روا یاری منظر، زشت یار با
  نغز روی و سرو قد و ستبر یسین از"
  نبود جا به خوبی ھمه این از یکی او در"
  قصه ناپسند؛ این و شد کھن داستان این"
  باید که ترک عشق غم آلود او کنی."
   دیار این فراوانباید ز ھمگنان "
  "...کنی جو و جست دگری مھمد و ھمراز"

  کنید مختصر خود حکایت! دوستان ای
  ــ آورید ھمراز و ھمدم ز سخن کمتر
  :شما  ارزانیی ھمه من شھر به زیبا
  !آورید باز من به رفت، که مرا، زشت
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 شور نگاه

  نوری دبه محم

  
  باید چنان نه عاشق

  اندازد سپر غم کز
   شاید آن تو پای در
  اندازد سر شوق کز
  را مسکین مرغک من

  نیست وصلت سر ھرگز
  معنی این یقل در

  اندازد پر سیمرغ
  بستم گمان عشق در

  باشد جان کآرامش
   اینک بگو عقل با

  اندازد دگر طرحی
  یکسر، مرا ک،اخ چون

  آخر دھد باد بر
  ین عشق که بر جانم ا

  دازدھر دم شرر ان
  ھمچون صدف اندر جان 

  یامش پنھانەپرورد
  ه که بر داماناین قطر

  تر اندازد مژگان
  ی خون گردد،دل چشم

  وز دیده برون گردد
  ترسم چو فزون گردد،

  کاشانه براندازد
  آن قامت و آن باال
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  دارد چه حکایت ھا
  زیباست ولی در پا

  دام خطر اندازد.

  

  

  

 ی گمشدهەسبز

  گر چه با اینه خویی سر کار تو نبود
  با من این سنگدلی نیز قرار تو نبود

  ت، گر چه لبمخون شد دل من، جام صف غرق
  گسار تو نبودەآشنا با دو لب باد

  ی ماه گرفتینآچرخ، در پیش رخت، 
  دار تو نبودینآکس سرافرازتر از 

  ی جنگل بودمی گمشده در سایەسبز
  بر من ای مھر دل افروز! گذار تو نبود
  موج مھرت به سر ما قدم لطف نسود
  تو نبودھمچو گرداب، به جز خویش، مدار 

  نگرفت آتش که بود ترم دامانعیب 
  نبود تو شرار ز گناھی! عشق ای ورنه

  گریز به نھادی روی شدی، خورشید که ای
  نبود تو فرار برگشت، مشرق سوی جر

  ین کردمسیم یآژیدە به آغشته زلف
  تا نگویی سحری باش با شب تار تو نبود.
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 چشم شوم

  دوستان! دست مرا باید برید!
  ا درد خود درمان کنم:یی! تدشن

  نقش چشمی درکف دست من است؛
  ھمتی! کین نقش را پنھان کنم.

  ھر شبانگه کافتاب دلفروز
  روشنی را از جھان وا می گرفت،

  چشم او می آمد و، پر خون ز خشم
  در کنار بسترم جا می گرفت.

  شعله می انگیخت در جانم به قھر
  کاین تویی ای بی وفا ای خویشکام؟

  ل به مھر دیگرانداده نقد د
  غافل از من، بی خبر از انتقام؟!
  ھر چه بر ھم می فشردم دیده را

  تا نبینم آن عتاب و خشم را،
  باز -ای فسوس!  -زنده تر می دیدم 

  پرتو رنج آور آن چشم را...
  یک شب از جا جستم و، دیوانه وار
  خشمگین او را نھان کردم به دست:

  ظریف و ردچون بلورین ساغری خ
  !شکست من ھایپنج شارف از

  شوم چشم آن شکست تا دل شد شاد
  بود؛ خشم ھای شعله آن او کاندر
  را، دست گشودم ھم از چون لیک،

  !بود چشم نقش چو زخمی کفم در
  ا،ر زخم این نھم می مرھم چه ھر

  می فزاید درد و بھبودیش نیست
  ھر چه می شویم به آب این نقش را،
  !ھمچنان برجاست... نابودیش نیست
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  ن! دست مرا باید برید!دوستا
  یی! تا درد خود درمان کنم:دشن

  پیش چشمم نقش درد است آشکار؛
  ھمتی! کاین نقش را پنھان کنم...

  

  

 ای خوش آن روز

  ای خوش آن روز که با یار سر و کارم بود
  تارم بودبی سخن با نگھش فرصت گف

  بودم مویشی ی زنجیریآن که من بست
  بود گرفتارم نیز او که! بود خوش چه وه،
  چراغ گونه ھر ز بود من یخان در چه گر
  بود تارم شب افروز شب شمع او یاد

  خندید می ھاپنجرە در چو نور صبحدم
  بود یارم* طلب بوسه لب به خنده برم در
  آب ییینآ در خورشیدقت تابیدن  و

  بود پندارم یآیین در نیز او روی
  ختبفرو ھیچم به امروز که حیف صد و حیف

  .بود خریدارم روز یک که چشم سیه آن
  لیک دالزارم، امروز شده یارم چه گر
  ...بود دلدارم که روز آن از آرم می یاد

  »واال لعبت«. مست»طلب بوسه لب به خنده«درم ز آمد*
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 شعله

  وه گفتم کو رسم دلنوازی؟کبا او به ش
  چو شعله تندخو شد کاینجا زبان درازی؟!

  اختن نکوتردر آستان دلبر، سر ب
  کانجا به پا درافتد آن سر که در نبازی
  در بزم باده نوشان، از قھر، رخ مپوشان.

  با ناز خود فروشان، ماییم و بی نیازی
  در پای دلستانی، دادیم نقد جانی:

  این مایه شد میسر: کردیم کارسازی
  ین پساین دل، بیا کز -کس اآه از حریف ن

  بازی!ھا، به ەگیریم اختران را، چون مھر
  ننگ است، ننگ، سیمین! چون غنچه چشم تنگی؛

  ک، دستبازی.ادر باغ دھر باید، چون ت

  

 تکاپو

  دیدمت باز در گذرگاھی
  از پی سال ھا جدایی ھا.

  کودکی باز زنده شد در من:
  ا و بی ریایی ھا...آن صفاھ

  ھای پنھانیزنده شد بوس
  که شب اندر خیال ما می ریخت

  روز، اما کنار یکدیگر
  شم ما حیا می ریخته از چھم

  ھای عشق آمیزآه از آن گفت
  که به دل بود و در نھان ما را

  لیک جز درس و جز کتاب، سخت
  خود نمی رفت بر زبان ما را
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  دیدمت، دیدمت، ولی افسوس 
  که تو دیگر نه آن چنان بودی
  من خزان دیده باغ دردانگیز،
  تو خزان دیده باغبان بودی!

  ی غول سرکش ایام پنج
  زده بر چھر تو شیاری چند؛

  مخمل گیسوی سیاه مرا
  یدی تاری چند.دوخته با سپ

  ی من و توەرفته ایام و، دید
  ھم چنان سوی مقصدی نگران...

  وه، چه مقصد، که کس نجسته ورا
  نه ما و نی دگران. ــ زین تکاپو

  رھنوردی کورــ  ما که بودیم؟
  در گذرگاه، راه گم کرده،

  بوسییا به زندان عمر، مح
  گردش سال و ماه گم کرده.

  رود پرجوشیــ ما که بودیم؟ 
  پی دریا به جست و جو رفته،

  لیک در کام ریگزاری خشک
  نیمه ره ناگھان فرو رفته.

  شمع پرنوری ــما که بودیم؟ 
  شعله افکن به جان خاموشی،

  کاشب به پایان نرفته، سوخته پ
  خفته در ظلمت فراموشی.

  گرسال ھا رفت و، سال ھای د
  باز، چون از کنار ھم گذریم،

  ھمچنان خسته از طلب، شاید
  سوی مقصود خویش ره نبریم!
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 گل یخ

  کبودمات ای چشم این چنین سخت که آشفت
  نبودم چشم سیه ھیچ یشیفت خدا به

  اینک من که کبودی، ست سیاھی باالی زنگ
  زدودم خویش دل ز را سیه چشم ھر نقش
  سازم؟ هچ! عشق ای آویختم دامنت در دیر
  گشودم دیده یخ گل ھمچون تو زمستان به

پنھان تو ھای لب به بود امگمشدە یبوس   
  نسودم چھره کس لب بر شبی دلخواه، به که

  مالمت خونریز خنجر از شد کاچ جگرم
  چو گل راز دل خویش به بیگانه نمودم تا

  ی خشکیسوختم، سوختم از عشق تو چون شاخ
  و دودم.به امیدی که براید ز سر کوی ت

  سیمین لب سراید که این شعر نه است، سردآه 
  .سرودم گرم، شود که باید تو مھر آتش

  

 ی دیوارسای

  ام ای دوست! اگر یار تو می شد،دل دیوان
  ست، وفادار تو می شدبه خدا، تا دو جھان ھ

  ی زنجیر تو ھستند، چه سازم؟دیگران بست
  ورنه دانی دل دیوانه گرفتار تو می شد

  ی زد به رخ زرد و غمینم رقم خونمژه، م
  ک گھربار تو می شدتا سخن ساز غمت کل

  ی محزون سر خود را ننھادممن بر آن سین
  که گرانبار ز غم بود و گران، بار تو می شد

  به تسالی تو می رفت سخن ھا به زبانم 
  !شد می تو پرستار که بین مرادل بیمار 
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  نداری پروانه که شمع، ای شد خوب! شد خوب
  شد می تو آزار یمای سوختنش غم که

  ندامت انگشت شدت می دھان به خاتم ھمچو
  ریدار تو می شدخ! کاپ گھر ای کسی، گر

  رشید گریزیتا به آغوش من از تابش خو
  ی دیوار تو می شدکاش یک روز، تنم سای

  تا گشایی دل تنگش به سرانگشت نوازش
  !شد می تو کارکاش دلباخته سیمین، گره 

  

  

 عود

  از کوی تو رفتیمسوگند به موی تو که 
  تر از موی تو رفتیماز کوی تو آشفت

  بگذار بمانند حریفان ھمه چون ریگ
  ما آب روانیم که از جوی تو رفتیم.

  نیرزید، جانکار تننوصل تو به آن م
  .رفتیم تو مینوی ز تو ھجر دوزخ تا

  رفت شبی ناگاه که تلخ سخن آن چون
  .رفتیم و،ت سخنگوی  شیرین لب آن بر

  محبت به ندادی چو انببمح انصاف
  .رفتیم تو ترازوی ز میزان  شاخص چون
  اندیم که آزار تو باشیمنم بیش زین

  چون عاشقی و دوستی از خوی تو رفتیم.
  را سیه موی چوناین راه خم اندر خم  

  ...رفتیم تو روی  روشنیی مرحمت بی
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 نسیم

  باز ھم بیمار می بینم تو را ...
  کش که درمانت مباد!ای دل سر

  برق چشمی آتشی افروخت باز
  تاد.کاین چنین آتش به جانت اوف
  ای:ای دل، ای دریای خون! آشفت

  موج غم ھا در تو غوغا می کند،
  بی وفایی ھای یارت با تو کرد

  آنچه توفان ھا به دریا می کند...
  او اگر با دیگران پیوست و رفت،

  غیر ازین ھم انتظاری داشتی؟
  -خود بگو  -یی کرد، اما بی وفا

  با وفا، تا حال، یاری داشتی؟
  او نسیم است... او نسیم دلکش است:

  دامن شادی به گلشن می کشد.
  ی لطفش یکی ست:ەگل در دید خار و

  بر سر این ھر دو، دامن می کشد.
  او نسیم است و چو بر گل بگذرد،
  عطر گل با او به یغما می رود، 

  لیبا تن گل گر چه پیوندد، و
  عاقبت آزاد و تنھا می رود...
  تو گلی و او نسیم دلکش است

  برو؛ کوتاھش پیونداز پی 
  پرفشان، یک شب ز دامانش بگیر،

  چند گامی نیز ھمراھش برو...
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 گل خشک

  مگر، ای بھتر از جان! امشب از من بھتری دیدی
  که رخ تابیدی و در من به چشم دیگری دیدی؟

  ای دردم را؟ز اشک من چه می دانی گرانی ھ
  زتوفان شبنمی دیدی، ز دریا گوھری دیدی

  به یاد آور که می خواھم در آغوشت سپارم جان
  اختری دیدی.در آغوش سحر در آسمان گر 

  ی جانان! ز افسون ھا چه می نالی؟ەاال ای دید
  ی، کجا افسونگری دیدی؟نکردی خویشتن بین

  ست عقلی خشک و دامانی تر از دنیاەمرا ماند
  ی آتش غم! ھر کجا خشک و تری دیدیبسوز، ا

  تو را حق می دھم، ای غم که دست از من نمی داری
  که با کمتر کسی این سان دل غم پروری دیدی

  مرا، ای باغبان دل! اگر سوزی، سزاوارم 
  که در گلشن نھال خشک بی برگ و بری دیدی

  ور خزان آمدتھیدستی، نصیب شاخه، از ج
  ری دیدیی باد آومیان باغ اگر گنجین

  ز سیمین یاد کن، وز نام او در دفتر گیتی
  اگر برگ گل خشکی میان دفتری دیدی.
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 دیوانه پسند

  رو کرد به ما بخت و فتادیم به بندش
  کمندشخطا کرد ــ  ما را چه گنه بود؟

  ی ما شدبا آن ھمه دلداده دلش بست
  ای دل دیوانه پسندشای من به فد

  فسون کار؟ یار سینه زد آننرگس ز چه بر
  ی بدخواه گزندشەترسم رسد از دید

  شد آب، دل از حسرت و، از دیده برون شد
  آمیخت به ھم تا صف مژگان بلندش

  در پرتو لبخند، رخش، وه، چه فریباست!
  چون الله که مھتاب بپیچد به پرندش.

  گر باد بیارامد و گر موج نخیزد
  مخراشید به پندش دل نیز شکیبد،

  از لعل لبی داشتیی سیمین طلب بوس
  ترسم که به نقد دل و جانی ندھندش.

  

 چرا

  من بی قرارم، ــ  چرا رفتی، چرا؟
  ــ.. به سر، سودای آغوش تو دارم

  نگفتی ماھتاب امشب چه زیباست؟
  ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟

  نه ھنگام گل و فصل بھارست؟
  ان بیقرارست؟نه عاشق در بھار

  ی خویشنگفتم با لبان بست
  ی خویش؟تو راز درون خستبه 

  خروش از چشم من نشنید گوشت؟
  نیاورد از خروشم در خروشت؟
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  اگر جانت ز جانم آگھی داشت
  ل انگاشت؟چرا بی تابیم را سھ

  ی ما کوھسارست:کنار خان
  ز دیدار رقیبان برکنارست.

  چو شمع مھر خاموشی گزیند،
  رامی نشیند.شب اندر وی به آ

  ی اوز ماه و پرتو سیمین
  ی او.حریری اوفتد بر سین

  نسیمش مستی انگیزست و خوشبوست،
  پر از عطر شقایق ھای خودروست.

  بیا با ھم شبی آنجا سرآریم،
  دمار از جان دوری ھا برآریم!

  خیالت گرچه عمری یار من بود،
  امیدت گرچه در پندار من بود،

  بیا امشب شرابی دیگرم ده!
  ز مینای حقیقت ساغرم ده!

  دیوانه تر کن. دل دیوانه را
  مرا از ھر دو عالم بی خبر کن.

  بیا! دنیا دو روزی بیشتر نیست؛
  داش فردای دگر نیست.فرپی  

  بیا... اما نه، خوبان خود پرستند:
  .بستند پای کمتر مھر،به بند 

  چشانند، می شرابی دم یک اگر
  .نشانند می عمری خمارآلوده

  :را بسی من آزمودم شھر درین
  .را کسی انزان باوفا ندیدم

  غروبی، بی مھر چند ھر ھم تو
  .خوبی که این گواھت مھری بی به
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  سودای وصالت، ز من گذشتم
  مرا تنھا رھا کن با خیالت!

  

  

  

  

 اآتش تمن

   ردھوای وصل و غم ھجر و شور مینا م
  مرد ما، در بود چه ھر دگر که! برو !برو
  نیست تو ساز نغمه که بین مرا خموش لب
  ردم گویا ھای ینغم ــ نمک چه ــ من نای به
  شد گم عاشقی راز من یتیرە چشم به

  مرد فرسا شام شمع او یالل میان
  !دوست ای ما، شرار نگیرد تو دامن به

  .مرد تمنا آتش ما یسین درون
  ثمرم بی عشق بود سحری یستارە
  مرد تنھا لیک درخشید، جمع میان
  را آشنایی چشم او یجلوە ندید
  ردم صحرا به ھم و، صحرا به دمید گلی

  بود عشقم داستان مگر! درد و دریغ
مرد؟ فردا و شکفت شبانگه که ییشکوف  

  -!دریغ نماند، نھان نکس و کس یدیدە ز
  .مرد رسوا غروب، گاه به آفتاب چو
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 سفره ی رنگین

  رخ نغز و دل گرم و لب شیرین داری:
  داری چندین تو داشت، یکی سن،گر کسی ح

  !عشقی  گیچن ای ،زن عشاق ی پرده در چنگ
  !داری شیرین یپنج عجب پرده درین که

  نیست غم دل، ای شد، تو خون به آلوده دامن
  داری رنگین یەسفر خود شب بزم به که

  دانی می شب به! جوشنده یچشم ای حالم،
  داری بالین و بستر سیه سنگ از خود که

  ھم تو که دردم و غم از بسوز شمع، ای امشب،
  فت دیرین داریال جان سوخته من با

  رشید گرفتآسمانا! ز ستم ھای تو خو
  ین داریی خوندامنت سبز! جگر گوش

  ی یار دگریتو که خود عاشق و دیوان
  ی سیمین داری؟کی خبر از دل دیوان

  

  

 زنجیر

  ام،ەبرگ پاییزم، ز چشم باغبان افتاد
  امافتادە خزان باد  گهخوار در جوالنـ

  امەلتیدغ ره کاخ بر کاینچنین ابرم اشک
  امەفتادواژگون بختم، ز چشم آسمان ا

  -رو سیاه  -ی تقدیر بودم یی بر خامەقطر
  امەبر سپیدی ھای اوراق زمان افتاد

  کس نشناخت مرا عشقم،جای پای رھرو 
  امافتادە نشان و نام بی ک،اخ جبین بر
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  افروختم سوختم، بودم، شمع روزگاری
  امەفتادا ریسمان چون کنون ، خود؟ اشک غرق

  امآوارە ام،سرگشت یم،کوه پا برجا ن
  امافتادە روان ریگ چون باد، راه پیش

بلندی بر گر درھمم، سر یشاخ امخفت  
  .امافتادە سایبان نقش چون ره، کاخ جفت

  :خلق پیش رسوا و، زنجیر چون سخت، استوارم
  امافتادە دھان آن در دھان این از ھمچنان

  ذشت، نور عشق از من گبودم رنگ بی ییقطرە
  امەرنگین کمان افتاد بر سپھر نام، چون

  سوز عشق راھای سینآه، سیمین، نغم
  ام!ەین زمان آموختندم کز زبان افتادا

  

  

  

 درخت تشنه

  ز من مپرس کیم یا کجا دیار من است
  ، دیوانگی شمار من استز شھر عشقم و

  ی صبحەی شام و تویی سپیدەمنم ستار
  ھمیشه سوی رھت چشم انتظار من است

  فم فروغ عشق بجویچو برکه، از دل صا
  یت غم چھر پرشیار من استآاگرچه 

  مرا به صحبت بیگانگان مده نسبت
  که من عقابم و، مردار کی شکار من است؟

  حسود رددریغ، سوختم از ھجر و، باز م
  است من کنار در دلدار که خیال درین
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  آب یبرک پیش رسته و، امتشن درخت
  خسار من است؟چه سود غرقه اگر نقش شا

  یی که فروزد به رھگذار نسیمه شعلب
  نشانی از دل پرسوز بیقرار من است

  کستراخ جای بهچو آتشی که گذارد 
  .است من یادگار افسرده دل این عشق، ز

  

 گل زھر

  سالھا پیش، خاطر رنجور
  شت،شادمان بود و نوبھاری دا
  دل من باغ دلفریبی بود:

  زاری داشت...یی داشت، اللەسبز
  آفتاب محبت گرمی 

  را به ناز می پرورد،گل او 
  ام چو می شد باز،ەھر سحر دید

  یی می دمید و گل می کرد...شاخ
  دانستم! حیف ورفت چندی  

  داشت، قھری رنگ باغ این گل
  زیبایش دلفریب ی غنچه
  .داشت زھری به آمیخته عطر

  آلود اشک چشم دو با سحری
  کندم، نخشمگین ز ب را ھمه

  را مستی و ناز و عشق ھمه آن
  .پرکندم زمان پای پیش
  پژمرده؛ گلشنم و رفت ھا سال

  :شد سنگالخی دشت خاطرم
  آراست، او نھال شاخی به نه
  .شد شاخی نھفته، برگی به نه
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  دگر آفتاب که کنون، لیک
  گسترد، او بر را خویش دامن
  ــ !یاران ای مژده آرید، مژده

  خ گل آورد!سنگال ھم باز
  جانمبگذارید دشت بی 

  اری دوباره زنده شود؛با بھ
  ھای دل، تا بازبشکفد غنچ

  عطرشان زھری و کشنده شود!...

  

 تاریکی شب

  من به رغم دل بی مھر تو دلدار گرفتم
  م و بھتر ز تو را یار گرفتمگشتم و گشت

  نگاھی لطف با و ردمیی کردم و دل بەخند
  دیدار گرفتم! یوعدە حسد ز بمیری تا

  کشیدی، چه توانم؟ یار! دامن از دست من، ای
  یی نیست اگر دامن اغیار گرفتم.گل

  ام با، نی و چنگ و می و ساقیبعد ازین ساخت
  گرفتم ناچار با چار اینبی تو من دامن  

  نگفتم راست این که! دوست ای مکن باور لیک
  !گرفتم گفتار به تو، سنگ دل از انتقام

  یاد تو از خاطر سودازده راندم؟ کجا من
  ا جز تو کسی یار وفادار گرفتم؟یا کج

  شد دگران بزم یفروزندە شمع ختتا ر
  گرفتم دیوار یگوش شب تاریکی چو من
  شد دگران یار تو یار چرا که کردی گله

  گرفتم؟ اقرار تو ز یاری به دوست، ای دیدی،
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 بھانه

  انه کشمبیا که رقص کنان جام را به ش
  یی، زبانه کشمبه بزم گرم تو، چون شعل

  ارکل تو نھم چھره و بگریم زاکبه 
  کشم به تار عشق، ز الماس سفته دان

  شوم چو پرتو مھتاب و تابم از روزن
  که تن به بستر گرمت بدین بھانه کشم

  شوم درخت برومند وسرکشم از بام
  که دست شوق تو را سوی بام خانه کشم

  شوم چو برق جھان سوز خشمگین، که مگر
  انه کشمبه کوه درد و غمت، سخت، تازی

  ک دلم شد ز تاب این حسرت اھزار چ
  که پنجه در سر زلفت بسان شانه کشم

  به چشم، سرمه کشم تا دلت بلرزد سخت
  نگی براین نشانه کشمھنر بود که خد

  ی سیمین، اگر به روز آریشبی به کلب
 دمار از غم ناسازی زمانه کشم.

  

 ووھ

  شب نخفت و تا سحر بیدار ماند،
  .جوید را جانش اتنفرتی ذر

مذاب، سرب از سیلی چون یی،کین  
  :دوید او دردمند عروق در

  نرم و پیچان و چابک ماری، ھمچو
  بسترش، از خزید بیرون شب نیمه
  بود که آمد زنی بالین سوی
  .ھمسرش گرم آغوش در خفته
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  روزھا آن«: گفت خویش با لب زیر
  ــ نبود زن این ھمدم من ھمسر

  کاتابن نگین سلیمانی این
  »نین در دست اھریمن نبود!این چ

  آه! این مردی که این سان خفته گرم«
  در کنار این زن آشوبگر،

  جای می داد اندر آغوشش مرا
  »روزگاری گرم تر، پرشورتر..

  زیر سقف کلبه یی تاریک و تنگ«
  زیستن نزدیک دشمن، مشکل است.

  من سیه بخت و غمین و تنگدل
  »او دلش از عشق روشن، مشکل است...

  ه کردم از دعا و از طلسم،آن چ«
  رو سیاھی بھر او حاصل نشد!

  آن چه جادو کرد او از بھر من،
  »با دعای ھیچ کس باطل نشد!

  طفل من بیمار بود، اما پدر«
  نقل و شیرینی پی این زن خرید!

  من به سختی ساختم تا بھر او
  »دستبند و جامه و دامن خرید!

  مست و شاد وه، چه شب ھا این دو تن سر«
  اند!ەسرشک حسرتم خندید بر
  یش چشمم ھمچو پیچکھای باغپ

  »اند!ەنرم در آغوش ھم پیچید
  در چھر آن زن خیره ماند... ییلحظ
  ار بود،اش از کینه آتشبەدید

  اشەدر سیاھی، چھر خشم آلود
  !بود زنگار از پوشیدهچون مس 

  رفت؛ آب سوی به لرزانش دست
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  جام ریخت. میان رنگی بی گرد
  شفاف عرق ھای گرم وقطع

  از رخ آن دیو خون آشام ریخت؛
  باید امشب، بی تزلزل، بی دریغ«

  کار یک تن زین دو تن یکسر شود
  یا مرا ھمسر بماند بی رقیب

  »یا رقیب سفله بی ھمسر شود.
  پس به آرامی به بستر بازگشت
  سر نھان در زیر باالپوش کرد:

  دیده را بر ھم فشرد اما به جان
  وش کرد...ھر صدایی را که آمد، گ

  ساعتی بگذشت و کس پنداشتی
  جام را بگرفت و بر لب ھا نھاد...

  جان میان بستر از جسمش گریخت
  لرزه بر آن قلب بی پروا فتاد.

  دیده را بگشود تا بیند کدام
  جامه ی مرگ و فنا پوشیده بود:
  ھمسرش را با رقیبش خفته دید!

                                              لیک طفلش... جام را نوشیده بود!...
  درنگ چون سپند از جای و جست و، بی

  ھای جام را، خود سرکشید،ەماند
  فل را بر دوش افکند و دوید،ط

  ی دل بر کشید:ەھا از پردەنعر
  !کشت فرزند مادری! ردموای!... م«

  !کنید گریانش چشمان بر رحم
  - کاھولن زھری نوشیده من طفل

  »...کنید درمانش که شاید! ھمتی
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 شب و نان

  مھر، بر سر چادر ماتم کشید:
   -آسمان شد ابری و غمگین و تار

  باز خشم آسمان کینه توز...
  باران، باز ھم تعطیل کار...باز 
  ھای اول باران یأسەقطر

  روی رخسار پر از گردی چکید.
  یی بر آسمان، اندوه ریخت،ەدید
  یی آه پر از دردی کشید.سین

  ناامیدخسته و اندوھگین و 
  بر زمین بنھاد دست افزار خویش،

  در پناه نیمه دیواری خزید،
  شسته دست از کار محنت بار خویش.

  باز، انگشتان خشکی، شامگاه
  شرمگین، آھسته می کوبد به در:

  باز، چشم پر امید کودکان
  باز، دست خالی از نان پدر...
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 فریاد می پرست

  پزشک داند و من نیز دانم این مستی
  بیخ می کند آخر نھال ھستی را، ز

  پزشک داند و من ھم، ولی چه سود؟ چه سود؟
  که من ز کف ندھم نقد می پرستی را.

  مرا ز کوی خود ای پیر می فروش، مران!
  که جز به کوی توام، ھیچ سوی، راھی نست.

  به جرم عربده جویی مران، که از در تو
  ز دست غم پناھی نیست.به ھر کجا روم ا

  ...دگر جام بریز ترسا،ی قیبریز، سا
  .کنم پدید دل به مستی ز شور باز که

  نھم گور به آرزو جسد تا بریز
  !کنم امید دل در خون که پیاله بده

   زنی خیال من یاد از رود تا بریز
  گرفت؛ بھانه مرا فقر و تنگدستی که

  پرید از قفس تنگ درد پرور من،
  به گلشن دگران رفت و آشیانه گرفت.

  نکند بیش ازین مرا آزاربریز تا 
  بیمارست خیال مردن آن مادری که

  ی کثیف، ھنوزخیال او که، در آن کلب
  برای کودک بی مادرم پرستار است...

  مرا طفل درد و رنج من خاطر ز ربب
  ھد شد؟خوا چه او سرانجام که خورم غم چه

  - خوش است در کف نسیان سپارم این دستان
  شد؟ بگو حکایت ما با سبو چه خواھد

  بریز تا شود آسوده، سر ازین سودا
  که از چه نیست درین گیر و دار سامانش.

  خون دل به ساغر خویش بریز تا نکنم
  ی پر غم که نیست پایانش...ازین فسان
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  »این آتش است و آن جگر است!«مکن حدیث که 
  که این حکایت دیرین دگر نمی خواھم:

  ھزار داغ به دل دارم و، عالجش را
  آتش می بر جگر، نمی خواھم.به غیر 

  را توبریز باده! میندیش کاین عطای  
  ھست، بھایی من دینار و درھم ز فزون
  غم؟ چه نبود، اگر دینار و درھم! بریز
  ...ھست قبایی و جامه من تن در ھنوز

  

  

 مرگ ناخدا

  با آنھا که از مرگ نھراسیدند
  شنیدم که کشتی به دریای ژرف

  د،چو آزرده از خشم توفان شو
  چو بر چھر دریای نیلوفری

  شکن ھا و چین ھا نمایان شود،
  ید ز ھر سوی موجی چو کوهآبر

  که شاید به کشتی شکست آورد،
  گشاید ز ھر گوشه گرداب کام

  که شاید شکاری به دست آورد.
  بپیچد چو زرینه مار آذرخش

  دمی روشنایی زند آب را.
  خروشنده تندر بدزدد ز بیم

  ب را.تا ز دل ھا توان و زتن
  یی،ز دل برکشد ھر کسی نال

  براید ز ھر گوشه فریادھا،
  بیامیزد اندر دل تیره شب
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  ی بادھا...به فریادھا نال
  پس آنگاه کوشش کند ناخدای
  که بر خستگان ناخدایی کند:

  به دریا نھد زورق و ساز و برگ
  کسان را بدان رھنمایی کند...

  چو آسوده شد زانچه بایست کرد،
  -وار مرد ودی ربه باالی کشت

  دلیر قھرمان یسین آن بر
  استوار مردانگی، نشانھای

  دلپذیر، یدیدە آن در فروغی
  ...او شور پر لبھای به سرودی

  بگذرد، او بر چون چنین این دمی
  !او گور شود دریا ژرف دل
  دا به بام سپھر بلندفر چو

  ک،اشود مھر، چون گوی زر، تابن
  نویسد به پھنای دریا به زر

  »ک؟...ادریا دالن را ز مردن چه ب«که: 
  چنین است ایین مردانگی

  که تا بود، این بود و جز این نبود
  ز من برچنان قھرمانان سپاس!
  ز من بر چنان ناخدایان درود!
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 .صبر کن ماه دگر..

  یی تازه برای داستانی نه تازهتران
  مزد کار سخت طاقت سوز را

  از پی یک ماه، آوردم به چنگ
  از آرزو سرشار و گرم با دلی

  سوی منزل، روی کردم بی درنگ،
  کار مزد اندکم -آوخ  -لیک 

  جملگی، با دست بستانکار، رفت!
  تا گشودم دیده را، دیدم که آه

  آنچه بود از درھم ودینار، رفت!
  - کودکم آمد به چشمم خیره ماند
  .آن دو چشم چون دو الماس سیاه

  ھای سینه سوز آرزو شعل
  ن نگاه بی گناه:سر کشید از آ

  ه، مادر! گفته بودی ماه پیشآ -«
  یی بھرم فراھم آوری.جام

  وعده را تمدید کردی، بی گمان
  باید اینک ھر چه خواھم آوری

  ھایم پاره شد، آخر کجاستجام
  ھای نغز و دلخواه دگر؟جام

  شرمگین، آھسته، گفتم زیر لب:
  »صبرکن فرزند من! ماه دگر...«
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 فریاد!

  پیمان شکستند که در سختیبه آنھا 
  ی محنت سحر شود،ەشام تیر« گفتند: 

  »افق جلوه گر شود.خورشید بخت ما ز 
  ھای لطیف نسیم صبحپنج« گفتند: 
  ».شود در پرده گل خلوتگاه در حجل

  کوفه ھاش سپید ھای برگ «: گفتند
  »با کاروانیان صبا ھمسفر شود.

  این شرنگ که دارم به جام خویش« گفتند:
  »چو شھد و شکر شود.به کام تشنه،  روزی

  ھای روان پرور امیدنغم« گفتند:
  ».شود بر کافال به خموشی زین وادی

  دھد، در چو باقی می از ساقی«:گفتند
  ».شود کر مستانه ینغم ز فلک گوش

  خضری و او رھنمای ماست؛ ھست «:گفتند
  »ما را به کوی عشق و وفا راھبر شود.

  زر و زور نچوبی تبی گمان ب«گفتند: 
  »شود ورشعل کسان آه ھایشعل از

  دھد؛ جان بیم از گرنوح جغد«: گفتند
  »شود گرنغم چمن بزم میان قمری
  -داشت فریب رنگ ھمه ھا گفته و، گفتند
  ر شود؟بارو کجا حیله و فریب شاخ

  د،کی دامان خود زدناآنان که دم ز پ
  ی بحر و بر شود.ننگین ز ننگشان ھم

  فریبند و، نامشان نام آوران خالق
  دشنام کودکان سر رھگذر شود.

  اندوھشان نبود ز خود کامی و عناد
  کاین بی پدر بماند و آن بی پسر شود.

  ای آفتاب عشق و امید! از حجاب ابر
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  ترسم به در نیایی و جانم به در شود.
  ای شام قیرگون که سحر از پی تو نیست.
  دانم به سر نیایی و عمرم به سر شود!...

  چشم خونفشان، مددی! تا ز ھمتت ای
  انشای این چکامه به خون جگر شود.

  -سیمین! حکایت غم خود بیش ازین مکن
  بگذار شرح ماتم ما مختصر شود.

  

 با دردم بساز

  ی امید، ای اختر شب ھای من!ا
  ات افسرد بر لبھای من.نغم

  شمع من آغاز خاموشی گرفت،
  گرد فراموشی گرفت.عشق من 

  ،ھای شوق مرددر نگاھم شعل
  در درونم آتش پنھان فسرد.

  ی شاداب من بی رنگ شد،غنچ
  گوھر نایاب من چون سنگ شد.
  روزگاری بود و روزم سر رسید؛

  روزھا بگذشت و شامم در رسید.
  کس چه می داند شبم چون می رود،
  از دو چشمم جویی از خون می رود.

  دوستان! فریاد من فریاد نیست؛
  نیست. غیر آھی از دل ناشاد

  ام،ەتا ز یاران بی وفایی دید
  ام.ەجسم و جان را در جدایی دید

  آشنایان آشنایی شان کجاست؟
  ھمدمان از ھم جدایی شان چراست؟

  عشق را وقف ھوس ھا ساختند،
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  نشناختند. دوستی سختیگاه  
  ای امید، ای اختر شب ھای من!

  ات افسرد بر لب ھای من.نغم
  ای امید، از نو شبم را روز کن؛
  روز کن وان روز را پیروز کن!
  راحتی ده این روان خسته را،
  گرم کن این پیکر یخ بسته را.
  ھمچو مھتاب از دل شامم درآ،

  درین ظلمت سرا.ورنه می میرم 
  یم زنده نیست؛ھاوه! که دیگر نغم

  ھا زیبنده نیست.از من اینسان نغم
  ام؛خام بر زن رنگ رکبچون م
  .امنام در کن جلوه اندک اندک

  کن، ساز نواھا گوشم در باز
  :کن آغاز سخن من با چنین این
  !ریش درد، ھایدشن از دلت کان
  .خویش خون از خوری می محابا بی
  اندبگسست خود پیمان تن دو گر

  اندیمانه را نشکستپ دیگران
  گر دو تن آلوده دامان زیستند
  دیگران آلوده دامان نیستند.

  باوفا یاران فراوانند باز
  باز دامانند کیزهاپ هو مھمچ

  کنند می مھربانی مھربانان
  .کنند می جانی سخت سختی  گاه
  !دراز شام اختر ای امید، ای
  .بساز دردم با تو من، نسازم گر
  را آفتاب؛ گلشنم ای امید، ای

  رخ متاب! -خدا را -رخ متاب از من



133 
 

 

  ای امید، ای جان من قربان تو،
  بعد ازین دست من و دامان تو...

  

 ابجو

  دلم، یاران! ز غم در اضطراب است
  بی حاصل بر آب است. امیدم نقش

  رمی خورشید قھدگر از چشم
  ست.اسراب  -آنچه دانستم  - که آبش 

  حریف آشنایی ھا غریب است؛
  .است رابھمای نیکبختی ھا غ

  بود کسی مستان رھبر! دریغا
  .است خراب خودکامی جام از خود که

  خموشی، کردن، گذر درخشیدن،
  .است شھاب این اختر، نیست! خدایا
  گویی، »خورشید تابش« از سخن
  است؟ آفتاب خون پر تشت این کجا

  درخشد، می خنجر پرده پشت ز
  !»است سحاب اندر ھالل«: گویی می تو
  آھن می خراشد پنجه را دیو، بر

  »!این بانگ رباب است«تو می رقصی که: 
  به جامت بس شرنگ تلخ کردند،

  !»است شراب و شھد این« : تو می نوشی که
  رفت، کف ز آتش سر بر ھا جگر

  !»است کباب بوی این«:  که خندی می تو
  بازگشتند، ره از جمله رفیقان

  !»است صواب راه این«:  که گویی می تو
  -خوانی یدی امبه گوشم قص

  .است تاب و آب پر ییقص کاین! فغان
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  -! دریغا بینم، نمی من امیدی
  است؟ ابحج در ھایتقص عروس

  چشمم؟ است کور مگر! خداوندا
  است؟ خواب به عقلم مگر! خداوندا

  ،»بردار پرده معما زین خدایا«
  .است مستجاب دردمندان دعای

  ب است،شکی بی جانم که دانی می تو
  .تو می دانی که دردم بی حساب است

  یی با کرده ھمراه،نه کس را گفت
  نه کس را سوی مقصودی شتاب است

  ت، پند و قصه کافی استمرا، ای دوس
  که جانم زین سخن ھا در عذاب است.

  »شتابی، کوششی، جھدی، تالشی...«
  اینھا جواب است. -گر عاقلی  -مرا

  

  

 پرچین پشتدر آفتاب 

  کبوتر جان، کبوتر جان، کبوتر
  کبوتر مرجان، کتتنت مرمر، ن

  نسیمی برخیزد که بالی بزن
  .کبوتر جان، بر آتشی دارم که

  کریمیا ی برآور جان، کبوتر
  کریمی با کاری طرفه دارم که

  جوابم گوید مگر کن مکرر
  .کریمی وانفسا دنیای درین

  برچین دانه برچین، دانه کبوتر،
   پرچین پشت آفتاب در بچم
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  باش کر کورو ندیدی، دیدی، مرا
  .خبرچین دنبالم به گردد می که

  کن خطر کن، دلیری جان، کبوتر
  نک سحر زادان آدمی با شبی

  عشقند ز فارغ سحر عاشق، شب که
  .کن خبر را ما اگر، دیدی این جز

  دادی تاب را کلتاک کبوتر،
  دادی خواب باال سوی گردن ز

  ردیک حلقه سنبل خوشه یک سر به
  که در آغوش برفش آب دادی.

  بانی کن به باممەیدکبوتر، د
  ده گر اجل پرسد ز نامم خبر

  لتم بخشد که چندانھاجل گو م
  بگیرم انتقامم.نمیرم تا 

  

 ترانه ھا

  شب مھتاب و ابر پاره پاره 
  به وصل از سوی یار آمد اشاره
  حذر از چشم بد، در گردنم کن

  نظر قربانی از ماه و ستاره.
  دلی دارم به وسعت آسمانی

  درو ھر خواھشی چون کھکشانی
  نمیری ھا، خواھشنمیری، شور  

  !بمانی زا، خواھش  عشق بمانی،
  من توأم افشان کلاک نسیم

  من توأم سامان گرد پریشان
  آستانت تا آمدم پریشان

  .من توأم مھمان که! در از مران
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  نوری  میخ صدھزاران با فلک
  ریدو  شرح کتیبه بر نوشته

  اگر خواھی شب دوری سراید
  صبوری کن، صبوری کن، صبوری...

  شب مھتاب اگر یاری نباشد
  بگو مھتاب ھم، باری، نباشد

  روشنبل چشم   نه تنھا مھر و مه،
  .نباشد دیداری به گر نباشد،

  صاف آسمان گل، از پوشیده زمین
  قاف تا و قاف جدایی، ما میان

  قامت  زیب کردم تو امید به
  .گلبافتخامه دوز و تور  حریر
  آمد خواھد یارم مھتاب شب
  آمد خواھد بھارم باغم، گلم،

  آب زدم گل کلید چل جام به
  .آمد خواھد کارم به ھا گشایش

  رفت رخم از رنگ آمدی، در از چو
  »ھفت ھر« رنگ بل رخ، رنگ تنھا نه

  سینه  سیم در دلم لرزد چنان
  .زربفت دیبای در سینه لرزد که
  آمد در از یارمب ب مھتاش

  آمد روشنگر فلک خورشید چو
  غنیمت او با شبی گفتم خود به
  .سرآمد شب درآمد تا محفل به
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 شراب نور

  رمید بیاوبست و آستاره دیده فر
  ھای شب دوید بیاشراب نور به رگ

  ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت
  گل سپیده شکفت و سحر دمید بیا

  من خاطر آسمان در تو یادشھاب  
  بیا کشید زر خط سو ھمه از پیاپی

  گفتم غم حدیث شب با و نشستم بس ز
  بیا پرید شب رنگ و من زنگ غصه ز

  ارمی کنی دید تازه اگر مرگم وقت به
  بھوش باش که ھنگام آن رسید بیا

  به گام ھای کسان می برم گمان که تویی
  دلم ز سینه برون شد ز بس تپید بیا

  نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت
  کنون که دست سحر دانه دانه چید بیا

  تویی شکسته دل  سیمین  خاطرامید 
  .بیا ناامید بیش این از مخواه مرا

  

 خورشید و شب

  یچ و خمت کو تا ز ھم بازش کنمزلف پرپ
  نش زنم با گونه ھا نازش کنمبوسه بر چی

  دیر چه ی صبرم شکوفا می شود، اماغنچ
  کنم بازش ھم ز تا شتابی سرانگشت کو

شد عالمگیر صبح چون رسواییم یقص  
  کنم رازش آبستن شب ھمچو توانم کی
  کامجوست گنگی و است گنگ زنی من نگاه در

  تا سخنسازش کنم  بخشی مھربان کوکام
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  امەشرمی به رخسار سکوت افکندی ەپرد
  کنم پردازش هبرفکن این پرده را تا قص

  ناشناس نوایی تاری ھر به دل دارد خفته
کنم سازش نوا سازی زنی گر غم یزخم  
  کو؟ غمخوار غمی دارد دل نرم، غباری چون

  کنم تازش سبک خیز سبک این کاشنای
  تو شبطالیی رنگ خورشیدم  سرانگشت من

  زلف پر پیچ و خمت کو تا زھم بازش کنم.

  

 دیوانگی

  یارب مرا یاری بده، تا خوب آزارش کنم
  دھم، خوارش کنم زارش کنمھجرش دھم زجرش 

  ھای دلنشینەھای آتشین، وز خنداز بوس
  صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم

  در پیش چشمش ساغری، گیرم ز دست دلبری
  ، وزغصه بیمارش کنماز رشک، آزارش دھم

  بندی بپایش افکنم، گویم خداوندش منم
  چون بنده در سودای زر، کاالی بازارش کنم

  خود مھر بکاھم گویم خود، قھر یفزاگوید م
  کنم بسیارش که گویم جفا، کن کمتر که گوید

  ییپروان از تر چابک یی،خان در شامگه ھر
  کنم بیزارش خویش وز یی،بیگان بر رقصم

  م آن شیدای من، فارغ شد از سودای منن بینچو
  منزل کنم در کوی او، باشد که دیدارش کنم

  گیسوی خود افشان کنم، جادوی خود گریان کنم
  با گونه گون سوگند ھا، بار دگر یارش کنم

  چون یار شد بار دگر، کوشم به آزار دگر
  تا این دل دیوانه را، راضی ز آزارش کنم.
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 برگریزان

  وبھاری آرزوستیزان دلم را نبرگر
  ی خشک تنم را برگ و باری آرزوستشاخ

  پایمال یک تنم عمری چو فرش خوابگاه
  چون چمن ھر لحظه دل را رھگذاری آرزوست

  شمع جمع خفتگانم، آتشم را کس ندید
  خاطرم را مونس شب زنده داری آرزوست

  نبود ھا گلشوره زار انتظارم درخور  
  تآرزوس خاری نیش را دل که برویاند گو
  سار؟ چشمه چون نھان در نالم آھسته کی به تا

  آرزوست واری دیوانه ینعرە موجم ھمچو
  ی زندان ابرآسمانم، بست  ماه نور

  ھر دمم زین بستگی راه فراری آرزوست
  ره دوزی کرد و بازمخمل زلف مرا غم نق

  ی زربخش یاری آرزوستبازیش با پنج
  نسیم جور از گلشن در لبی قرارم ھمچو گـ

  آرزوست قراری بزمم در که کو؟ گلچین تدس
  بزن سیمین روشن جبین بر ننگی داغ
  اری آرزوست.یادگ عمری تو از را او که زان
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 موج خیز

  باور نداشتم که چنین واگذاریم
  گذاریم تنھا حادثه،در موج خیز 

  نخواستی و گذشت عید و بھار آمد
  گذاریم گھرزا چشم به قدم دم یک
  حرای دوردستصبه  ی دمیدهەن سبزچو

  بختم نداده ره که به سر، پا گذاریم
  خونم خورند با ھمه گردنکشی، کسان

  گر در بساط غیر چو مینا گذاریم
  ھر کس، نسیم وار، ز شاخم نصیب خواست

  تا چند، چون شکوفه، به یغما گذاریم،
  عمری گذاشتی به دلم داغ غم، بیا
  تا داغ بوسه نیز به سیما گذاریم

  چو جام شکستم به بزم توبا آن که ھم
  باور نداشتم که چنین واگذاریم

  

  

  

 گل انتظار

  ز چه جوھر آفریدی، دل داغدار مارا؟
  که ھزار الله پوشد، پس از این مزار ما را

  بنگر لطف به نگرب«چه کنم جز این که گویم 
  ؟»را ما شرمسار رخ را، ما گرمسوز دل
  دوریزار  بنفش به فشاندم، نم سرشک ز

  را ما انتظار گل بچینی، ھا وتهب ز که
  وزیدی سو کدام ز آشنایی، نسیم چو
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  را؟ ما زار الله ھمه کردی، قرار بی که تو
  نوازی نمی توأم که سازی، شکسته آن منم
  را ما تار گسسته که دستی، ز کنم فغان که
  روید سبزه نه و گل نه سیمین، جان کویر ز

  چه کند بھار ما را؟ پسندت، بو و رنگ دل
  

  

  

  

 از یاد رفته

  رفتیم و کس نگفت ز یاران که یار کو؟
  ر کو؟آن رفته ی شکسته دل بی قرا

  ایم و یارچون روزگار غم که رود رفت
  حق بود اگر نگفت که آن روزگار کو؟

  چون می روم به بستر خود می کشد خروش
  کو؟ یار که نیازی به تنم یەھر ذر
  ینه خسته شدس مرا که خنجری آرید

  دل تپید که راه فرار کو؟از بس که 
  نگاه پر از آرزو چه شد؟ی آن شعل

  ی گرم فزون از شمار کو؟ ھاوان بوس
  یی که جای سرم بود از چه نیست؟آن سین

  کو، شرار پر فسآن دست شوق و آن ن
  شکفت گلی جا ھر به و نوبھار کرد رو
  کو؟ نوبھار از بشکفد که دلی من در

  اختیار کنم ترک یاد او ی کهگفت
  ای ولیک بگو اختیار کو؟خوش گفت
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 گر بوسه می خواھی

  گر بوسه می خواھی بیا، یک نه دو صد بستان برو
  واین جا تن بی جان بیا، زین جا سراپا جان بر

  بخشمت بھتر بوسه از خشمت،ی تر بصد بوس
  م دشمنان، پنھان بیا، پنھان بروچش ز اما

  ھرگز مپرس از راز من، زین ره مشو دمساز من
  مھربان خواھی مرا، حیران بیا حیران بروگر 

  جان چیست، بیش از آن بدهدر پای عشقم جان بده، 
  ی فرمانبری، از جان پی فرمان بروەگر بند

  امشب چو شمع روشنم، سر می کشد جان از تنم
  برو سوزان بیا شنم، خامم تن از برونجان  
   ھستیم شراب جام مستیم، سراپا امشب

  برو خیزان برو؟ تاناف من وزکوی مرا سرکش
  شدم مطلق ی زیبایی شدم، حق نور که بنگر

  .برو جانان یجلوە با نگر، سیمین یەچھر در

  

  

  

 شھاب طالیی

  ھمچون نسیم بر تن و جانم وزید و رفت
  ما را چو گل دمی به سوی خود کشید و رفت

  بر دفتر خیال پریشان من شبی
  رفت و کشید تمنا خط عشق، کبا کل

  امید اختر آن خاطرم آسمان در
  رفت و دوید طالیی شھاب چون که دردا

  دمد می که دیار به را، خدای گو، بر
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  رفت و دمید شامم به که کاذبی صبح آن
  شبیـ  ناآش ایـ تو سوز شکیب یاد
  رفت و آرمید من بستر عطر موج در

  در آفتاب لطف تو تا دیگری نشست
  به کنجی خزید و رفتچون سایه عاشق تو 

  یی و پرسم ز عشق خویشآ ترسم چو باز
  گویی چو شور مستیم از سر پرید و رفت

  سیمین! اگر چه رفت و تو تنھا شدی ولیک
  این بس که در دلت شرری آفرید و رفت.

  

  

  

 ی سحرشکوف

  حر است:ی گل سەی افشانددانەستار
  سار زر استگلی ز سیم که سیراب چشم

  ھای سرشکەک از این شب غم وین ستاراچه ب
  ی او صبح بخت جلوه گر استانکه از کر

  مرا  خیال مریاگر چه بسته تنم، ق
  است گذر افق نوازشگر زارالل به

  چمن مرغ که آزادگی ز نکاست قفس
  است پر و بال گداز خاطر منت اسیر

  به چشم خیال می کشمت که یی سرمه تو
  اگر چه روی تو عمری نھان ز چشم سر است

  ات!ھتو رفته را به کنار آورم دگر؟ ھی
  ی دگر است؟مرا چه سود که سروی به خان

  تچگونه در صدف سینه باز پرورم
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  است گھر ای گاھتبوس من دشمن دست که
  مگر که امکشیدە مژگان یپردە دیده به

  ور استز شعلبا که را دل آتش نبینی
  بلند آفتاب که رازم، یقچو غنچه ح

  است درپردە که زند گل دھن بر تیغ به
  !باد دورم دوباره؟ نمنشی تو دامن به
  است رھگذر کاخ نه عاشق شده جدا این که
  :گفت سیمین که شبم در بدمد سحر گل

است سحر گل یافشاندە یستارەدان.  

  

  

  

 یادگار

  ترا اگر چه باز نبینم به خود کنار
  ترا یادگار عشق شمرم می عزیز

  ھاخاطرە بوی به جدایی خزان این در
  ترا بھار دل به نو از کنم می شکفته

  گفت قراری بی به گوشم به شعله زبان
  ترا قرار و تو قول  سستی حدیث

  گل؛ از گل بوی ھمچو ییشدە جدا من ز
  ترا اختیار دست، از امدادە که منی
  ی تو شبیمست بوس شدم و شراب شدی

  کنون چه چاره کنم محنت خمار ترا؟
   زد توانم نمی عشقتبه سینه چون گل 

  ترا ظارانت خار شکنم می دیده به
  نسیم بال به شبی گر شود چه گل بوی چو
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  ترا دیار ره گیرم و برایم سبک
  توأم وفای با سیمین فریفته ھمان

  .ترا کنار خود به نبینم باز چه اگر

  

  

  

 ھیگل کو

  گرچه چون کوه به دامان افق بستر ماست
  سرماست بر راھگذر بسی پای تمن

  شود چاره دل نزدیکیی به راه دوریی
  ماست تر چشم دوخته در به که کن کـرمی
  ولیک تو کبود چشم از زده سر آسمان
  ماست اختر گری،جلوە نکند او در آنچه

  کوه یسین ما یخان صفتچشم شد چه گر
  ور بسی اھل نظر، منظر ماستمنظ باز

  ھمچو زنبق نشکفتیم در آغوش چمن
  گل کوھیم که از سنگ سیه بستر ماست

  تگلشن خاطر ما را چمن آرایی نیس
  کدلی زیور ماستاسادگی زینت ما، پ

  گر سرانگشت تو ما را ننوازد گله نیست
  ماست نوازشگر سودگل خاریم و زیان 

  ستدو زده ما دل تار بر که زخمه ھمه زان
  ی عشق ست که در دفتر ماست...حاصل این نغم
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 آتش دور

  ای که چون صدف ما را، در کنار پروردی
  ردی؟با گھر فروشانم، از چه آشنا ک

  گرم شد ز سوز من، محفل طرب جویان
  پروردی که لبنیھیزم زمستان شد، گ

  را پویانھرزە پای بینم، می تو سر بر
  تردی؟گس چه از دامن صحرا ھر به چمن چون

  نوبھار می آرد، گل به ھدیه بستان را
  ن چه آوری؟ای تو نوبھار من! بھر م
  یی نمی بخشیەجان بی نصیبم را بھر

  یی ولی سردیبوس آتشی ولی دوری،
  در نگاه خاموشش راز عاشقی گم شد

  گردی؟ می چهای نگاه مشتاقم! از پی  
  من اشک ھمچو زانکه سیمین ای کن کم شکوه
  ی دردی.ەی، پروریدرنج یەآفرید

  

  

 این که با خود می کشم

  این که با خود می کشم ھر سو، نپنداری تن است
  !است من آرزوھای او در و است گردانگور 

   تیرگی در ھاجلوە دارم که سردم شآت
  است روشن دیدگانم سیاھی در غزاالن چون
  نیست دانه تک من ناز ھایغنچ باغم، نه من

  داغ من صد خرمن است ھایالل دشتم، پھن
  این که چون گل می درم از درد و افشان می کنم

  پیش اھل دل تن و پیش شما پیراھن است
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  خویش آسمان را من جگرخون کردم از اندوه
  است سوزن سوزن خورشید، افق،در جگر گاه  

  داغ است دردی رگم ھر میان جوشد می که این
  !است تن پنداری و است جوشان درد دورگاه

  له بارام آتش گرفت و شد نگاھم شعسین
  ھا از روزن استخانه میسوزد، نمایان شعل

  کسترماآه، سیمین! گوھری گمگشته در خ
  زمان پرویزن است.من بمانم، او فرو ریزد، 

  

  

  

 برف گران

  آن دیده که با مھر به سویم نگران بود
  دیدم که نھانی نظرش با دگران بود

  -که پنداشتمش عشق -آن اختر تابنده 
  تا سوی من آمد چو شھابی گذران بود

  پشت ز سردی که به من کردبشکست مرا 
  ی گل بودم و او برف گران بودمن شاخ

  رفت می یختهر  یگلبا آب روان، برگ  
  بود سفران ھم سفرش در چنین که آن خوش،
  مشکل که آمیخت؟ در غنچه با چه ز نرگس

  بود نظران صاحب صحبت دالن کور با
  و به ھمراه صبا طره برافشاند  رقصید

  گفتی که چو ما بید زآشفته سران بود
  در کوه نشستیم که با الله نشینیم

  بود جگران خونین الفت دالنبا داغ 
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  خویش از خبر ندارد امروز دگر سیمین
  !بود بیخبران دل  آرام خود آنکه با

  

  

  

 گل قاصد

  نباشد خبر نتنپسندم این که روی ز م
  م به تو، نامه گر نباشدفرست قاصدی گل

  گل قاصدی فرستم که پیام من بگوید 
  نباشد بر نامه محرم کسی یمکه به جز و

  بشکن و بگیر او پر شنیدی من پیام چو
  نباشد گذر دگرش یار سوی تو جز به که
  پیامی کس گرنه و است، بال شکسته خود که نه،

  نباشد پر شکسته که نیارد دل شکسته ز
  ا نمی شناسدکس قدر تر که گھر آن تویی

  نباشد ھری این گز چه بازوان من حلق
  شکفته شب باغ به است نھالی دوریت غم
  نباشد سحر نفس شاخسارش نسیم که
  گل لبت یبوس تشآ کند نمی رخم به
  نباشد؟ شرر او در که عودسوزی ز ثمر چه
  بلورم دیده دو که سردی، ز عروسکم چو

  اثر نباشد او در و است نگاه در عمر ھمه
  بت معبد خیالم، به پرستشم گروھی
  به نیاز در نمازند و مرا خبر نباشد.
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 باغ مھتاب

  دیشب، ای بھتر ز گل! در عالم خوابم شکفتی 
  دی در چشم پر آبم شکفتیشاخ نیلوفر ش

  ای گل وصل از تو عطرآگین نشد آغوش گرمم
  الم خوابم شکفتیگر چه بشکفتی ولی در ع

  جان! غنچه کردی ی شیرین تر از بر لبش، ای بوس
  رنگ سیمابم شکفتیی ھمگل شدی، بر سین

  شام ابرآلود طبعم را دمی چون روز کردی
  آذرخشی بودی و در جان بی تابم شکفتی

  م خالی نماند از گردش تند گالبتیک رگ
  ای گل مستی که در جام می نابم شکفتی

  نرم چون مھتاب کردمبستر خویش از حریری 
  ھای شب در باغ مھتابم شکفتیتا تو چون گل

  خوابگاھم شد بھشتی، بسترم شد نوبھاری
  تا تو، ای بھتر ز گل! در عالم خوابم شکفتی.

  

  

 صد چمن الله

  منا نکندید که دلم ھیچ تآروزی 
  ام غنچه به دیدار کسی وا نکندەدید

  -ام وی استکه خون ن -مایه نوین سبک جوش گرا
  ی رگھا نکندەره به آوند تھی ماند
  ی آرام مرایاد آغوش کسی سین

  موج خیز ھوس این دل شیدا نکند
  دیده آن گونه فروبسته بماند که اگر 

  صد چمن الله دمد، نیم تماشا نکند
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   زندگیمست می  لیک امروز که سرم
  نکند پروا و نیاساید عشق از دلم
  نرھد تقوا پیکر ھوس، لگدکوب از
  د.نکن رسوا سودازده دل این مرا تا

  

  

 ی وحشیپون

  ستاره بی تو به چشمم شرار می پاشد
  غ ماه به رویم غبار می پاشدفرو

  را! چه نسیم است این که بر تن منخدای
  نوازش نفسش انتظار می پاشد؟

  ریزد می عشق شور دمان،  خروش رود
   پاشد می یار شوق گران، کوه سکوت

  بخش مستی عطر ز وحشی یپون که بیا
  ب جویبار می پاشدل به می  بخور

  ستاره می دمد از چلچراغ سرخ تمشک
  پاشد می آبشار او بر نقره ردکه گ
  تنم ھایذرە به عشقت گرمیی خیال
  پاشد می اختیار بی  مستیی و نشاط

  من خاطر تو بی که خوبی؟ ھمه ینا از سود چه
  .پاشد می روزگار سر به غم غبار

  

  

  

  



151 
 

 

 ی دمیدهساق

  مای گوشت نشستچون نغمه در سراچ
  امدار خروشت نشستەچون گوش، پرد

  ایەی دمیده به دشت ایستادچون ساق
  امی شکفته به دوشت نشستچون الل

  ب سوزم و شیرین و دلنوازگرم و شکی
  امنشست تنوشام که بر لب آن بوس

  عشق شراب خونم و من پیکر میناست
  امنشست ھوشت کمینگه در دزدانه
گفتن یافسانی میلی نھفتام  

  امدر دیدگان زھد فروشت نشست
  سکوتی  فریاد بی قراریم و بندی

  امنشست خموشت نگاه  ژرفیی در
  دوست عشق دست دلم تار به زد زخمه تا

  .امنشست گوشت یسراچ در نغمه چون

  

  

 دیبای کبود

  ی ساحل رودم ەفر شبنم زدنیلو
  کس جامه نپوشید ز دیبای کبودم

  کستر ایامابر آتش من ریخته خ
  د کس خبر از بود و نبودمدیگر ندھ
  نای خود  ناییی بی و چنگم خودی بی چنگی

  سرودم خفته دل خاموشی یپردە در
  نیست نظرم عالم به نشکفته، یغنچ چون

  گشودمن تمنا چشم نشدم، نرگس
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  کرد رھبریم سبو دست، امزدە خود در
  شنودم پند می ز مست، امشدە خود وز

  ود سوختنم رونق بزم استچون عودم و خ
  ز دودم ی تر، کس نشد آزردهچون شاخ

  یارانی حیرت زده از دیدن نایاری
  وجودم سراپای چشم، شد روزنه چون
  مھر چون شبه ھر خود پویی ره ز بھره بی
  غنودم خویش دل خون از بستری در

  شعرم پرتو از سخن دشت شده سیمین
  از این نقره که سودم. گردونم مه رشک

  

  

  

  

 سپیدار

  این حریفان ھمه ھرجایی و پستند و تو نه
  کم ز پتیاره و پتیاره پرستند و تو نه 

  تنم سیم جوی ایاین گدایان به تمن
  نه تو و دستند ھمه خواھش سر از چنار چون
  ثمران بی این ،رزآویخته سپیدار چون

  نه تو و بستند عاریه ثمر را خویشتن
  م فرش ھوس بافته خواھند و به عھدتن از

  رشته صد مرحله بستند و گسستند و تو نه
  سرگردانند، شجرعه نوشان قلندرو

  نه تو و مستند خمکده صد و خم صد از شب یک
  بگرفتند برشان، از گذشت که ھر دامن
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  نه تو و نشستند دشت ھر به و خارند گل
  دروغ؛ به سراپا و آبند در افتاده  ماه
  ق خویش به یک موج شکستند و تو نهرون

  لیک با این ھمه صد حیف که در بیماری
  .نه تو و ھستند ھمه اینان من بالین ردگ

  

  

 یک سحر

  سحری به دلنوازی ز درم درآ و بنشین
  به کنار خود به بازی بنشان مرا و بنشین

  م و نخندممن اگر ادب پسندم، ننشین
  تو ز لطف رخصتم ده، که بیا بیا و بنشین

  ھمه دشمنند و بد سر، که زنند حلقه بر در
  بنشین و سرا این در شا،به رخ حسود مگ

  کن نظر مالمتم به کن، حذر کنم حیا چو
  بنشین و درآ صفا به گل، چون جامه سبز ز که

  خموشم کن بوسه به تو خروشم، اگر شنوند
  بنشین و جدا بمل ز خود لب مکن نفسی

  باشم خفته تو بر ب باشم، رفته دست ز چو
  تو به خنده گو که کامم ز تو شد روا و بنشین

  که به شرم بسته جانم نه، من این نمی توانم،
  یی، به حیا گرا و بنشین.آام گر تو به خان
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 ننگ آشنا

  خواھم چو راز پنھان، از من اثر نباشد
  نباشدتا از نبود و بودم، کس را خبر 

  خواھم که آتش افتد، در شھر آشنایی
  نباشد اثر جا بر آشنایان،وز ننگ 

  من پیکر زندان! خدایا بده، گوری
  شدنبا دربدر دل جویی،بھان از تا

  ی رز، یارب شکسته بھترپایم چو پای
  م خویشم، بیرون گذر نباشدتا از حری

  ا، بشکن که بر لب منی تنم رپیمان
  تا سحر نباشدنوشان، شب ەلب ھای باد

  ن سزایم این سرشکستگی شدچون موج از آ
  ھای تھمت، دل را حذر نباشدەکز صخر
  من؟ ھمدم و ھمراز گردد، که غمدر شام 

  ر نریزد، آھم اگر نباشداگ اشکم
  سیمین! منال کاینجا، چون شاخ گل نروید

  کش به سر نباشد.اچون دانه ھر که چندی خ

  

  

 افسون شیطان

  که از مژگانم آویزد چرا کمتر از آن اشکی
  آویزد؟ دامانم در و آرام امگون بر ودد

  دم ھر لبت شوق از که آھی آن از کمتر چرا
  ویزد؟آ پنھانم غم موج در سینه درون

  چرا کمتر ز شیطانی، که با افسون نو ھر شب
  به پرھیزم زند لبخند و در ایمانم آویزد؟
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  ترا چون چشمه می خواھم که چون گیرد در آغوشم
  ر الماس زیبا بر تن عریانم آویزد ھزا

  به عشقت خو چنان کردم که خواھم از خد ا ھردم
  که سرکش تر شود این شعله و در جانم آویزد

  پاییزی آسیب از آزردهمنم آن گلبن  
  آویزد لرزانم تن در جدایی توفان که
  !سیمین چمن، در سروی به آویزد که نیلوفر چو
  .آویزد دیوانم در و شعر ھاینغم گل کند

  

  

 وفادار

  بگذار که در حسرت دیدار بمیرم
  در حسرت دیدار تو بگذار بمیرم

  دشوار بود مردن و روی تو ندیدن
  و دشوار بمیرمبگذار به دلخواه ت
  ی مرغان شباھنگبگذار که چون نال

  در وحشت و اندوه شب تار بمیرم
  بگذار که چون شمع کنم پیکر خود آب

  میرمدر بستر اشک افتم و ناچار ب
  می میرم از این درد که جان دگرم نیست

  غم عشق تو دگربار بمیرم تا از
  ام، ای دوست، وفادار تو بودمەتا بود

  بگذار بدانگونه وفاداربمیرم.
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 پوالد آبدیده

  م روزگار دیده منمجفای خلق و غ
  پیوند خود بریده منمی وزین دو، رشت
  دار اسرار استەمن پرد یشبم که سین

  این خنجر سپیده! منم ار تو،به انتظ
  کای دشمن دلم چو گل شد چز تیغ طعن

  کنون چو غنچه زبان در دھان کشیده منم
  سرد دل با برف چو تمناز اوج چرخ  

  منم آرمیده کاخ بر و فرونشسته
  دشت به باد گرد ھمچو و ایگسست من ز
  منم دویده و پیچیده تو ھجر تاب ز
  کرد سردم گرم اشک و گداختم غم ز

  ه منمآبدید پوالد که بترس زمن
  زار مردمان، سیمین!بسان سایه ز آ
  ی دیوارھا خزیده منم.غمین به گوش
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 ینسجاف زر

  تو غم مرا چه دانی، که چه آتشم به جان زد
  تن خوشه خوشه داغم، ره باغ ارغوان زد

  چو پرستوی مسافر، غم آشیان نداری
  زد انکه به ھر سفر توانی، به دیاری آشی

  شزار خطەبفرست نامه سویم، که به سبز
  زد توان می بوسه گل رنگین، لطیف لب ز

  کم شود نمی سرم ز غم، یسای که خدا به
  زد سایبان که سر به سروم، که نشد خبر چو
  آندم آمد دیده دو به خوابم ھجر، شبان به
  زد آسمان کنار به زرین، سجاف سحر که
   سیمین  جان شرار ز خیزد، زبانه فلک به
  ، چو زعاشقی زبان زد.شد جھان زبانزد که
  
   

  

  

 یاد

  شب چون به چشم اھل جھان خواب می دود
  رم، در دل بی تاب می دودمیل تو گ

  کنی می جای دلمی نھان ەدر پرد
  دود می خواب تنی خسته چشم به گویی

  خویش ز شوم می برون و شوق به بوسمت می
  دود می شاداب گل بر که شبنمی چون
  امەھرچ به شتابان نگاه آن لغزد می

  ی نسیم که بر آب می دودچون بوس
  وز آن نگاه، مستی عشق تو در تنم
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  آن گونه می دود که می ناب می دود
  نیست عیب که سر،بر دامنم ز مھر بنه 

  دود می مرداب دامن به ھم خورشید
  گاھگاه که غم، مخور خلق وزگفتگوی

  .دود می مھتاب یچھرە به سیه ابر

  

  

 فریبدام  

  گفتم که می خواھم تو را، باور مکن، باور مکن
  یاری سر مکن از جمع یاران پا مکش، با من به

  امافکندە فریبام، دام  ەگر ھمچو گل در خند
  مکن تر دامن بیھوده چنین، دامی حسرت در
   مجو رسوا من وصل خو، پکیزه عاشق از

  مکن بستر ھم خویش با را، سفله ھر ھمبستر
  نیرنگ من با آلوده من، رنگ یم لب شھد

  این جام افسون در مکش، این باده در ساغر مکن
  عالمی پای به ریزد می،چشمم اگر دارد ن

  مکن انگشتر زنھار، آبرو، بی گوھر زین
  من نوش ساغر لعل جز من، آغوش جز که نه ، نه
  مکن دیگر یاندیش من، خاموش خلوت در

  تبم و ابت این و شور این لبم، اینک و تو اینک
  بر لعلم بزن ، وز صد یکی کمتر مکن. بوسه صد
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 معبد متروک

  ییدر ما نمانده زانھمه شادی نشان
  ییجاودانی ماییم و دلشکستگی

  امسین متروک معبد مانده خاموش
  یینشان گرمی ز نه آتشی، نه او در

  زما؟ ایبرچیدە چه ز دوستی دامان
  ییزبان را ما آتش نیست که دانی
  م، زانکه در دلمن خاطر بھار خندد

  ییھر لحظه می زند غمی ز نو جوان
  وی پریان خیال تشد سینه، خان

  ییرقصد پری چو کس ننشیند به خان
  ھای آرزوخفته است در تنم ھمه رگ

  ای پاسدار عشق؟ بزن تازیانه یی
  شبمچون بوی عود، از پی خودسوزیی  

  .یی ترانه سیمین دفتر به سحر ماند
  

  

  

 یبی خبر

  بگذشت مرا، ای دل! با بی خبری عمری
  با بی خبری از خود، کردم سپری عمری

  دی شدچون شعله سرانجامم، خاموشی و سر
  گری عمریھر چند ز من سر زد، دیوان

  نرگس نشدم، دردا! تا تاج زرم باشد
  چون الله نصیبم شد، خونین جگری عمری

  دل ھمچو پرستویی، ھردم به دیاری شد
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  ل، زین دربدری عمری؟آخر چه شدش حاص
  دادم دلدار چه کس بودم، یا دل به چه کس

  سری عمری؟ەاز شور چه کس کردم، شورید
  نکو دیدم، آرام ز کف دادمتا روی 
  ی رنجم شد، صاحب نظری عمریسرمای

  پیوند تن و دل را، پیوسته جدا دیدم
  دل با دگران ھر دم، تن با دگری عمری.

  

 ای مرد

  یاورت شدمام و ەای مرد! یار بود
  ترت شدمشیرین نگار بوده و شیرین 
  سای توبی من نبود اوج فلک سین

  پرواز پیش گیر که بال و پرت شدم
  یک عمر ھمسر تو شدم، لیک در مجاز؛

  ینکه حقیقت است اگر ھمسرت شدما
  گام و ھم طریقھمدوش نیز ھستم و ھم

  تنھا گمان مدار که ھم بسترت شدم
  گی نبودبی من ترا، قسم به خدا، زند

  بودم و در پیکرت شدمجان عزیز 
  ای تو و یک دست بی صداستەیک دست بود

  دست دگر به پیکر نام آوردت شدم
  بیرون ز خانه، ھمره و ھمگام استوار
  در خانه، غمگسار و نوازشگرت شدم

  دیگر تو در مبارزه بی یار نیستی
  یار ظریف و یاور سیمین برت شدم.
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 نیمه شب

  از میان خبرھا
  کار بلند، چون مسوآبشا

  ھا می زدەتن به دندان صخر
  ھای سپید سیمینشرشت

  زد می جال ھاصخرە بر تن
  :ھا دندان شکسته چون ھا سنگ

  افتاده سیاه، نامرتب،
  دھنی چون آبشار، بستر

  داده جان زجر به غریبی از
  عزا فروغ بی شمع چون ماه

  نورش در خفته مرده چون دشت
  ختری می دمبدم و بود شومردە

  کافورش ردبر تن دشت، گـ
  بستر در وار، مجروح رود

  داد می سر ناله و کرد می گریه
  تنش تاب و پیچ محتضروار،

  داد می خبر مردنش از گویی
  چند مردی کوه، سخت دل در
  کندن گران ییصخرە پی در

  سنگین کارشان و سخت سنگشان
  کندن جان بلکه... نه کندن کوه
  نیز ھا شب بلکه روز ھمه نه

  کاویده سنگ ساییده کوه
  ھر کجا بازمانده بیل و کلنگ
  ناخن و مشت و چنگ ساییده

  مقدار بی مزد و بسیارکار 
  پاداش کارشان فراخورد نه
  خورشی بی نان تمنای به
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  تالش به شب و التھاب در روز
  داالنی کنده کوه، دل در

   دراز سخت و انتھا بی سخت
  رھگذارن گروه ره، آن از تا

  راه به نازبرند  ادری سوی
  کیشی کردلیک ایام، سفل

  ھا افتادەکوه لرزید و صخر
  چند فریاد و بعد... خاموشی

  افتاد صدا از و ردزندگی م
  سر و سینه شکسته پیکر، چند

  بود بالین سنگ و تخت کشاناخ
  آنان از ماند که ریگی مرده
  بود سفالین یکوزە و کاسه

  

  

 نامه

  شکن زن  قانونتا شکست 
  یک شادی بخش!ی پیک، پا آه،

  ای ز ھمسر منەنامه آورد
  امه از او، که روزگاری داشتن

  ی لطف و مھر بر سر منسای
  نامه از اوست، او که از تن او

  بسترم گرم بود و رؤیایی
  او که از بوسه بر رخم می زد
  نقش صدگونه عشق و شیدایی

  »دوستت دارم«او که می گفت: 
  »نگسلم پیوند«او که می گفت: 
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  »با وفای توأم«گفت: او که می 
  »نشکنم سوگند«او که می گفت: 

  نامه از اوست، او که رفت و شکست
  عھد و پیمان مھر و یاری را

  او که در گوش دیگران سر داد
  نغمه ی عشق و بیقراری را
  او که آگه نشد که ھمسر او

  از کجا می خورد، چه می پوشد
  او که آگه نشد که کودک او
  خون ز پستان رنج می نوشد

  نامه از اوست، او که سوی رھش
  با ز ھم چشم انتظار من است

  آه! می بخشمش که با ھمه عیب
  پدر طفل شیرخوار من است

  نامه از اوست، ای خدا! از اوست
  بی وفا بر سر وفا آمد

  او که بیجا ز کوی یاران رفت
  و به جا آمدعاقبت آمد 

  ی منمی تپد دل درون سین
  ؟نامه را وکنم؟ بگو... چه کنم

  نامه واشد ببوسمش یا نه؟
  با خط دلفریب او چه کنم؟

  چه؟ در این نامه چیست؟ ھان! این چیست؟
  وای... فرمان افتراق من است

  مھر واخوردگی، خط بطالن
  بر من و ھستیم، طالق من است.
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 رقص شیطان

  آمدی و آمدی و آمدی
  نرم گشودی در کاشانه را

  خنده به لب؟ بوسه طلب شوخ چشم
  دی دل دیوانه راشیفته کر

  سایه صفت آمدی و بیقرار 
  خفت سراپای تو در بسترم

  نرگس من بودی و جای تو شد
  جام بلورین دو چشم ترم

  یک شرر از مجمر لب ھای تو
  و سراپای مرا سوخت... سوخت جست
  کردی دیگر ز لبت غنچه بوس
  ی لب ھای مرا دوخت... دوختغنچ
  شیدچ می ترا آغوشی  گرمی

  من اندامی اطلس سیمابی
  مکید می ترا ھای نفس عطر

  من فامسی گیسوی مخمل
  آمدم باز و رفتم خود ز مست
  دامنم تر که دید من یدیدە
  شرم خون چون که یافت را تو عشق

  دامنم بر ریخته سو ھمه از
  گداخت ھا زمین و خروشید رعد
کرد باز دھان تاریک، یکلب  
شد نواساز ساز من یسین  
  ز کردیی آغاەی نشنیدنغم

  رقص کنان پیکر اھریمنی
  و برافشاند سر و پای و دست جست
  ی او تندر توفنده شدەخند

  در دل خاموشی و ظلمت شکست
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  خوب نعره برآورد که دیدی چه
  خرمن پرھیز ترا سوختم؟

  یغی شھوت شدم و بی درشعل
  عشق دل انگیز ترا سوختم؟

  ی من باز شد و بازترەدید
  اه که شیطان تویی!دیدمت آنگ

  ی اھریمنیەدر پس آن چھر
  با رخ افروخته پنھان تویی!
  ناله برآمد ز دلم کای دریغ

  از تو چنین تر شده دامان من؟
  وای خدایا ز پی سرزنش

  رقص کنان آمده شیطان من...

  

  

  

 دار یچوب

  دار است جسممی خدایا چوب
  ھا به باالیم درآویختچه پیکر

  چه آتش ھا به خاموشی گرایید
  با سردی در آمیخت چه گرمی ھا که

  چه دل ھا کز ھوس می سوخت پنھان
  ردچو با من آشنا شد سرد شد، م

  خواندند که شیرین ینغم ھر برم
  مرد شد، درد از ینالی گوشم به
  داشت می مینای  مستیی چشمم دو

  نبخشید جامی کس به آخر سود چه
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  را دربدر آشفتگان لبم
  ز چه فرجامی نبخشید؟ا ندانم

  ان در نور مھتابچه شب ھا مرغک
  نوای شادی از دل برکشیدند

  سحر سرمست غوغای شب دوش
  به سوی دشت و صحرا پر کشیدند

  من آزرده تنھا خفته بودم
  به چشمم اشک و بر لب ھام آھی

  ریش کنارم دفتری ھمچون دلم
  گواھی دوشم شب تشویش به
  بود ھا عشق دار چوب من تن

  ا را به پای مرگ بردمھ ھوس
  از لب ھای من خواستاگر کس بوسه 

  گلویش را به بند غم فشردم
  خدایا در سکوت صبحدم باز

  ایی اوفتادهبه بندم بینو
  ھا بازەز ما بر سنگفرش جاد

  ھایی اوفتادهبه نرمی سای
  خدایا چوب دارم، کاش ناگاه
  به طوفان بالیی می شکستم

  مرا ای دوستان یک شب بسوزید
  که من از خویشتن در بیم ھستم.
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 ی چشم ھایتبرا

  کاش چون تو مرا، ای دوست!«گفتی که:
  یا، زبان شعرو سخن می بودگو

  ساز آتش پنھانمتا قص
  »ن می بودشعر شکفته بر لب م

  یا ھستآ« گویم به پاسخ تو که:
  زیبا تر؟ شعری ز چشم ھای تو«
  ام ز کسی ھرگزەیا من شنید«
  حرفی از آن نگاه، فریباتر؟«
  تدریای سرکشی ز غزل خفته اس«

  در آن نگاه خامش دریا رنگ
  یک گوشه از دو چشم کبود تست

  »ای آسمان روشن مینا رنگ
  ای کاش بود پیکر من شعری«

  تا قصه ساز بزم شبت می شد
  می خواندی و چو بر دو لبت می رفت

  »ھای لبت می شدبوسسرمست 
  بر لب من آن شعرمی مرد کاش «

  گفت می منی کاو شرح بیقراری
  چشمانم تو دیدگان چو اما
  »گفت می سخن ھزار نگه یک در
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 اندوه

  شبی از در آمد دختر من
  بود زغم پر جانش شکوه، رلبش پ

  امروز یارانم مھمانیی در که
  بود خم سینه بر امشرمندە سر
  بزمی به مھمانم که دانستی چو
  نکردی زیبا چرا گل چون مرا
  یی رنگین و پرچینجام با چرا

  یمرا با دیگران ھمتا نکرد
  »پریچھر«خندید و در گوش » مھین«

  نھان از من به صد افسون سخن گفت
  نمی دانم چه گفت، اما شنیدم

  که در نجوا سخن از پیرھن گفت
  چرا اندیشه از حالم نکردی

  را ندیدی مگر در دیده شرمم
  یی کنەچرا خاموش ماندی؟ چار

  مگر این این اشک گرمم را ندیدی
  ؛که ای فرزند من کاش به او گفتم

  مادر نمی شدیی ترا دیوان
  ی مننمی بودی اگر دردان

  ز اشک شرم، چشمت تر نمی شد
  من آن آشفته در بند خویشم

  ود سر و کاری ندارمکه جز با خ
  ی بی حاصل خویشبه جز اندیش

  اری ندارمیخبر از حال دی
  من آن روح گریزان غمینمم

  که پیوند از ھمه عالم گسستم
  ازمچو شعر آمد به خلوتگاه ر

  گسستم از ھمه، با او نشستم
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  ویی سخن از بزم رنگینتو می گ
  ی رنگین تری ھستمرا اندیش

  برو، تنھا مرا با خود رھا کن
  مگو دیگر که اینجا مادری ھست.

  

  

 گل صحرایی

  ی ای دوست که با یاد توکیست
  ته ام آمیخی اندیشەباد

  ای لب گرمت ز تن سرد من
  ی صد بوسه برانگیختهشعل
  من ناز من،ی من، شوخیی ەخند
  تو آرام و تو قرار برده
من ھوسباز عشاق یفتن  
  تو کام در ریخته حسد زھر
  امستر خود ی صحرایی گل من

  کرد نوش رھگذری مرا عطر
  شد مست تنم بوی از چو خوب
  کرد فراموش نیز مرا و رفت
  و مرا دوست داشت بود کسی تو چون

  چون تو کسی عاشق و دیوانه بود
  کسی با لب من آشناچون تو 

  کسره بیگانه بودوز دگران ی
  می جرعه یکی  او ھمه چون مستی

  دوید می من، تن در من، سر در
  فام تیره شب چو من شفق چو او

  دوید می من، دامن بر زده سر
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  بود دیوانه عاشق مرا که آن
  فت رفتر برم ز بگویم که با

  روز شد و شب شدم و کوھسار
  پرتو مھرش ز سرم رفت رفت

  کیستی ای دوست که با یاد تو
  ختهام آمیی اندیشەباد

  ای لب گرمت ز تن سرد من
  ی صد بوسه برانگیخته شعل

  خلوتی آراسته کردم بیا
  تا شب خود با تو به روز آورم
  از دل سرد تو برون شعله ھا

  با نگھی شعله فروز آورم
  خشک شاخ از ربید برآورده پ

  کوھسار از سر برآورده مھر
  نگین تن بر زده ردزم به آن

  نثار جا ھر ریخته طال ز این
  بازگیر مرا آغوش گرمیی
  بازده من به بوسه صد گرمیی
  را خسته پر یترسیدە مرغک
  پروازده و پرده و کن زنده
  دیگری آن چو که مبادا لیک
  افکنیدور به مشق سیه  برگ

  مست شوی عربده جویی کنی
  جام تھی مانده ز می بشکنی.
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 عروسک مومی

  بودی آن نازنین عروسک عشق
  خیالکه تو را ساختم ز موم  

  پندارم؛ دست ریخت تنت بر
  زالل ھایچشم  لطف و صافی

  کردم نھان ترا نرم  تن
  شعر یجام سپید  پرند در
  تو مرمر ز تر کاپ رخ بر

  ی شعربه خام زدم خالی و خط
  وه! چه شب ھا که با نوک مژگان

  ز آسمان ھا ستاره دزدیدم
  آویز گردنت سازم تا که

  یک به یک را کنار ھم چیدم
  بشویم تن سپید ترا تا

  ار آوردمزشبنم از الل
  ی توتا دھم بوی خوش به سین

  آوردمعطر صبح بھار 
  ی اوەصبح چون خنده زد، ز خند

  فتماز برای تو وام بگر
  شب درآمد، برایت از مویش

  یی مشکفام بگرفتمەطر
  خوب آن سان شدی که چون رخ تو

  گل دلفریب و نرم شد ھیچ
  یک افسوس ھر چه کوشیدمل

  نشد گرم توی پیکر مومی
  خزان گرم روزھای از روزی

  را تو آفتاب، در بنشاندم
  آه... دیدم چه آمدم و رفتم
  را تو آب، آفتاب، بود کرده
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  و جامه ی شعرم، آب شدی تو
  غرق در پیکر زالل تو ماند

  جاوید او سپیدبر پرند  
  ماند تو خیال  مومیی ی لکه

  

  

 شبگرد

  بر گو که چه می جویم، بنما که چه می خواھم؛
  چون شد که در این وادی، سرگشته و گمراھم؟

  از عشق اگر گویی، می جویم و می جویم
  وز یار اگر پرسی، می خواھم و می خواھم

  ھشیاری، از بی خبری مستمدر عالم 
  ی تنھایی، از بیخودی آگاھمدر گوش

  ب ز چه می میرم؟گر مھر نیم آخر، ھر ش
  گر ماه نیم آخر، ھر دم ز چه می کاھم؟

  در دامنی افتادم، گفتی که مگر اشکم
  آھماز خویش برون رفتم، گفتی که مگر 

  نه دیواریی متروکم: نه بام و ویران
  کوتاھم یآرام نگیرد کس، در سای

  آن اختر شبگردم، سیمین! که درین دنیا
  دامان سیاھی شد، میدان نظرگاھم.
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 من و تو

  نشینمبود عمری به دلم با تو که تنھا ب
  بنشینم تا بنشین برآمد که کنون کامم

  بسوزد شعله یک به عشق را ھمه رسوا و کاپ
  بنشینم رسوا من تا بنشین کیاپ که تو
  یک عمر صبوری پی اما نیستم ادب بی

  با تو امشب نتوانم که شکیبا بنشینم
  نل من و خویش مگرداشمع را شاھد احوا

  ام با تو که تنھا بنشینمخلوتی خواست
  من و دامان دگر از پی دامان تو؟ حاشا!
  نه گیاھم که به ھر دامن صحرا بنشینم

  نفشانی دامن سر از مآن غبارم که گر
  نشینمب جا ھمین و عمر ی ھمه برنخیزم

  ساغرم، دورزنان پیش لبت آمدم امشب
  دستگیری کن و مگذار که از پا بنشینم.

  

  

 یرنگ دو

  ییآھمچو نور، از چشمم، رفتی و نمی 
  ام ز بیناییی جان را، بستەبی تو دید

  تا زمن شدی غافل، سرزدم به ھر محفل
  ارم، می کشد به رسواییبی تو عاقبت ک

  نعیارا وزفریب یاران،ی از دورنگی
  ھا دیدم، یک به یک تماشاییدیدم و چ

  فھمیدم و رنگ ھفت دیدم، را فتابآ
  مینایی چرخ زیر نگی،ر بی نیست اینکه
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   آگاھی دارد الله خواھی، اگر من حال
  تنھایی ز من ھمچو سوزد، او جان که زان
  افزاید اینکه خواھم شاید، کنم دعا گر

  شکیبایی این من در کیشی، جفا آن درتو
  رنجوری وی یاینکه از دوری، خستا دانم

  بیاسایی او بر تا بستر، امکردە سینه
  :این خیالت از پرسد سیمین، لب دمبدم
  بازایی؟ که آن بینم بازایی، که آن بینم

  

  

 کندهاعطر پر

  ن!ی مبازگو، ای به کنار دگری خفت
  ی من؟چه کند با غم تو این دل آشفت

  وی گل استوه که امروز پرکنده تر از ب
  ی من!ی نشکفتخاطر جمع تر از غنچ

  جوید می را تو گرم  نگهآفتاب  
  من یفروخفت  ف بر از سردتر  دل این
  بسترد اشکم تو انگشت که روز آن از یاد

  من یفتناس گوھر شد تو دست خاتم
  ھنوز است گرم که تو عشق آتش شاھد
از کشد می سر که ست ھاییشعل من یگفت  

  نم؟دل به که بندم؟ به کجا روی ک کنم؟ چه
  ی من!بازگو، ای به کنار دگری خفت
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 زن فریب ساق 

  ی سیمین کجا؟اخخرمن زلف من کجا؟ ش
  قھر ز من چه می کنی، بھر تو ھمچو من کجا؟

  اغ را مکن، پیش بھشت روی منصحبت ب
  کجا؟ چمن  میی عارضم کجا، خرەسبز
  ی تھی:م ز او ساغر! نسبتی چه من؟ و الله

  کجا؟ سیمتنی  زن کجا؟ ساقی ساق فریب
  امشکفت لب پیش یی،بست دھان غنچه
  کجا؟ ھند آن سردی کجا،؟ امبوس گرمیی
  !ستمگری این از وای من؟ دیدگان و نرگس

  کجا؟ سخن نگھش در ھا،تران نگھم در
  !شود می خسته که دست مکش، امسین و سر بر

  من نسترن کجا؟خر کجا؟ پیکرم  نرمیی
  یی؟مه ھیچ، بھر تو، یار ز خود گذشتاین ھ
  کجا؟ خویشتن دشمن خواسته، توی دوستی

  این ابجاستن یشیوە این، خطاست و روی می
  کجا؟ من ھمچو تو بھر کنی، می چه من ز قھر
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 آشفتگی

  من پا و سر بیی آزرده دل ەشورید
  من نما انگشت عاشق شما شھر در

  مردم دیوانه اگر ھست از تر دیوانه
  جانا، به خدا من... به خدا من... به خدا من

  ساز غزل سخنگوی خوبان ھمهشاه 
  من گدا تو عشق یخان در به اما
  تو من رنجوریی و من یاد به نه دم، یک
  من وفا زنجیر به گرفتار عمر، یک
  !چشم سیه موی سیه شکاران شیر ای

  من شما زندان به گرفتار آھوی
  روح پریشان سفرجوی جھانگرد آن

  ھمراه به ھر قافله چون بانگ درا، من
  تا بیشتر از غم، دل دیوانه بسوزد

  برداشته شب تا به سحر دست دعا من
  سیمین! طلب یاریم از دوست خطا بود:

  ای بی دل آشفته! کجا دوست؟ کجا من؟

  

  

 صدف

  ننوازی به سرانگشت مرا، ساز خموشم
  زخمه بر تار دلم زن که درآری به خروشم

  ام از گوھر عشقینده تھی سینچون صدف ما
  ساز کن ساز غم امشب که سراپا ھمه گوشم

  ییبزدا ردشکم ز مینا نیم، ای دوست! که گ
  دوشم و بر بر بکشی گر شود چه مھری دست
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  نسیمی سیر سبک تو گیاھم، گیر زمین من
  بکوشم چه ھر نکشم وفایت زنجیر به که
  خورشید برویی گل چون سحرم وقت به تا

  دیده صد چشمه فروریخت به دامن شب دوشم
  بزمی آراسته کن تا پی تاراج قرارت

  تن چون عاج به پیراھن مھتاب بپوشم
  امشب، کنم گرمت که شوق این در اده،ب مچو خ
  جوشم ھمه مستی، ھمه شورم، ھمه شادی، ھمه

  شیرین یبوس این و من دیرین، الفت آن و تو
  ی به خدا باده فروشم.پرست باده خدا به

  

 خاکستر خیال

  دیشب که خفته بودی، در بستر خیالم
  خیالم سر ز تا پا ا،می سوخت از تمن

  وصالت یبادە از کشیده، ھا جام من
  خیالم دختر از گرفته، ھا کام تو

  بسوزد پر اندیشه تو، آتش به چون شب
  خیالم کستراخ گردد، ترانه و شعر

  ، که ترسمھوس کن بس عاشق، کام تشنه ای
  غیر از جنون ننوشی، از ساغر خیالم

  آمد پرور دردانه چشمم،تا موج خیز 
  خیالم گوھر با عالم، بست پیرایه

  گردد گشوده روزی تو، جز به کس سوی گر
  خیالم پر و بال بادا، بسته پیوسته

  نخواندم دگر حرفی! سیمین دوست نام جز
  .خیالم دفتر در ماندم، خیره که چندان
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 دیشب

  ی من سر کشیده بودەعشقش ز جان تیر
  در سنگالخ خاطر من گل دمیده بود

  چون سبز جامه، غنچه صفت، پیکر مرا
  وداز چشم ھا نھفته و در بر کشیده ب

  ای باغبان عشق! تو تا با خبر شدی
  صد بوسه چیده بودلبھاش از لبم گل 

  سوخته ی پرھیزەعشقم ھزار پرد
  ودب دریده تقوا یجام ھزار شوقم

  ی دل دیرآشنای منەبر لوح ساد
  بود رمیدهرنگ ھزار باغ و بھار آ

  گرم نشسته پیکر به و شرار ھمه جانم
  بود دویده ھا رگ به و شراب ھمه خونم

  من چشم فانوس به عشق شمع سوخت می
  بود دیده نور از خلوتم به روشنی وان
  داد باز بوسه از ھم و واگرفت بوسه از

  به لبانم رسیده بود. او از دور که را جان

  

 آشتی

  چندی به قھر گر چه زما رخ نھفته بود
  دیشب ز آشتی به برم تنگ خفته بود

  شب تا سحر نخفته و در پیش روی ماه
  وام داده و گاھی گرفته بود گه بوسه

  لبش ھمت از که سنبودم بھار ح
  بود شکفته رویم و سر بر بوسه ھای گل
  عاشقم دانست و اوفتادم پایش در
  ن راز اگرچه در دل تنگم نھفته بودای
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  ی او را به گوش منخاموش بود و قص
  آن دل که می طپید به صد شور گفته بود

  ار مقدم پر مھر دوست کردسیمین نث
  .بود سفته ھجر شب که رھای دآن دان

  

  

 بھار بی گل

  نه نام کس به زبانم نه در دلم ھوسی
  ن بس که می کشم نفسیبه زنده بودنم ای

  باد را دوستان کام اوی  جھان و شادی
  قفسی ی گوشه و باد ما یشکست پر
  خویش دل درم نمی حسرت خنجر به آن از
  کسی عشق  نقش مانده او بر یادگار که
  او در که رسد، خزان مراگر عمر ربھا

  ھوسی ی شکوفه عشقی، یالل نرست
  دشت به که فزون شد دشت از من جان سکوت
  ی جرسیو نال بود ییقافل صدای

  شکیب خویش نگه دار و دم مزن، سیمین!
  که رفت عمر و ز اندوه او نمانده بسی.
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 توفان

  امشب اگر یاری کنی، ای دیده توفان می کنم
  دل می افکنم، دریا به دامان می کنم آتش به

  می جویمت، می جویمت، با آن که پیدا نیستی
  می خواھمت، می خواھمت، ھر چند پنھان می کنم

  زندان صبرآموز را، در می گشایم ناگھان؛
  پرھیز طاقت سوز را، یکسر به زندان می کنم
  یا عقل تقوا پیشه را، از عشق می دوزم کفن

  عقل عریان می کنم یا شاھد اندیشه را، از
  بازآ که فرمان می برم، عشق تو با جان می خرم

  آن را که می خواھی ز من، آن می کنم، آن می کنم.

  

 نازک تن

  مانشست با آن که از صفا چو بھاری
  امپنھان ز چشم ھا به کناری نشست
  یشتا شھسوار من رسد و خیزم از پ

  امنشست غباری چو او راه پیش در
  بامداد ھای گل چو نه ولی تنم، نازک

  امنشست یاری یچھرە به غمم، گرد
  تویی نوازشگرم خوب؟ نه گر و خوب گر

  امستنش تاری به نھفته ینغم چون
  دوریم ھای شب ز کوهاشک سیاه ش

  امنشست نگاری نامه کلک نوک بر
  اوفتاد من بخت سیاھی تو چشم در
  امنشست داریآین روی پیش در
  کنم می شنق ترا خیال دل خون با
  .امنشست کاری به که ایدت باور تا
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 خون سبز

  ای مرغ نفرین! گوش من، آزرده شد از وای تو
  ای بار سنگین! دوش من، با خستگی شد جای تو

  با جان من ای وحشت! ای آغشته تن، با خون من
  ید صدای پای توآدر ھر تپیدن از دلم، 

  ی برف آشنا! امید گل کردن کجاای ساق
  زندگی، یخ بسته در رگھای تو؟ تا خون سبز

  !جان گلزاری  ای خشکسال جاودان! ای کوری
  رای توصح شد سینه تا وانشد، چشمی الله از

  زا تویی، خواب جنون افزا توییکابوس وحشت
  کشد، درد آفرین دنیای توھر شب به کامم می 

  به ناز و دلبرییی ھمچون پری، خندم گر لحظ
  سودای توام، اھریمن ەسیلی زند بر چھر

  شد طبعم ز جورت خسته شد، شعرم به بندت بسته
  تو گویایی  لب را فروبست از سخن، زنجیری

  ردار از آرزوی میلی در او، نه بانطف نه
  ت درنقش زنی، ھمبستر نازای تو.سنگیس
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 فریاد

  ای آن که گاه گاه ز من یاد می کنی
  پیوسته شادزی که دلی شاد می کنی

  یک نگفتی کجا رودول» برو!«گفتی: 
  این مرغ پر شکسته که آزاد می کنی
  پنھان مساز راز غم خویش در سکوت
  باری، در آن نگاه، چو فریاد می کنی

  ای سیل اشک من! ز چه بنیاد می کنی؟
  ای درد عشق او! از چه بیداد می کنی؟

  ، ای نگاه! لیکنازک تر از خیال منی
  ی پوالد می کنیبا سینه کار دشن

  وح خاطر سیمین نمی رودنقشت ز ل
  ای آن که گاه گاه ز من یاد می کنی.

  

  

 ی عیدجامه

  سرخوش و خندان ز جا برخاستم
  خانه را ھمچون بھشت آراستم
  شمع ھای رنگ رنگ افروختم

  عود و اسپند اندر آتش سوختم
  جلوه دادم ھر کجا را با گلی

  یا میخکی یا سنبلی نرگسی
  خواندم ورا برکودکم آمد ب

  ی تازه پوشاندم وراھاجام
  شادمان رو جانب برزن نھاد

  تا بداند عید، یاران را چه داد
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  شت و باز آمد ز درساعتی بگذ
  د ز درساز آمھمچو طوطی قص

  ام چرکین شدهمادر! جام«گفت: 
  ھای کین شدهقیرگون از لک

  بس که بر او چشم حسرت خیره شد
  درونقش بشکست و رنگش تیره ش

  ی گسستھر نگاه کینه کز چشم
  یی شد روی دامانم نشستلک

  از حسد ھر کس شراری برفروخت
  زان شرر یک گوشه از این جامه سوخت

  مانده بر این جامه نقش چشمشان
  »کینه و اندو ه و قھر و خشمشان

  »پندار نیست این گفته جز«گفتمش: 
  ات بیدار نیستەمادر! دید« گفت : 

  جامه تنھا نه که جان فرسوده شد
  شدمان حسرت سوده بس که با چش

  ییاز چه رو خواھی که من با جام
  ییافکنم در برزنی ھنگام

  جلوه در این جامه آخر چون کنم
  خلقی خون کنم کز حسد در جام

  ن چنین مست غرورید مآشرمم 
  یز، عوری پایدیگران چون شاخ

  ییھمچو ماھی کش نباشد ھال
  یییا چو شمعی کو ندارد الل

  ک شدابر تنم این پیرھن ناپ
  ک شداچون دل غمدیدگان صد چ

  یا مرا عریان چو عریانان بساز
  »یا لباسی ھم پی آنان بساز!

  این سخن گفت و در آغوشم فتاد
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  کلش آشفت و بر دوشم فتاداک
  اشک من با اشک او آمیخت نرم

  ھایم بر لبانش ریخت گرمبوس
  آنان که مال اندوختند« گفتمش:

  از تو کاش این نکته می آموختند
  خشان ھر چند نغز و پربھاستکا

  نقش دیوارش ز خشم چشم ھاست
  گر شرابی در گلوشان ریخته 

  حسرت خلقی بدان آمیخته
  شاد زی، ای کودک شیرین من

  از رخت باغ و گل و نسرین من!
  از خدا خواھم برومندت کند

  سربلند و آبرومندت کند
  لیک چون سر سبز، شمشادت شود

  خود مبادا نرمی از یادت شود
  ترا روزی فلک سرپنجه داد گر

  »کس ز نیرویت مبادا رنجه باد!

  

 نیاز

  بی تو، ای روشنگر شب ھای من!
  بوسه می زد ناله بر لب ھای من

  از وحشت بیگانگیدر دلم 
  ی دیوانگیخنده می زد الل

  ام چون نرگس غم می شکفتەدید
  وندرو برقی ز شبنم می شکفت 

  در بلور اشک من یاد تو بود
  ده فریاد تو بودر سکوت سین

  مخمل سرخ شفق رنگ تو داشت
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  ھای ساز، آھنگ تو داشتەپرد
  موج خیز سبزه دامان تو بود
  خفتنم آنجا به فرمان تو بود

  ھر کجا بر تخته سنگی آبشار
  می شکست و پیکرش می شد غبار؛

  در غبارش باغ رؤیا می شکفت
  وز گلش رنگ تمنا می شکفت
  از تو دوری کردنم بیھوده بود

  یی جان مرا فرسوده بودبی تو
  بی تو بودم لیک کنون باتوأم 

  خود نمی دانم که این من یا توأم 
  چون نسیمی بگذر از پیراھنم
  تا درآمیزی چو گرمی با تنم

  بی تو غمگینم، دمی بی من مباش
  جان شیرینم! جدا از تن مباش
  بی تو آرامم به جز آزار نیست

  ه غیر از خار نیستبی تو بالینم ب
  ی ایام شدبازیچ تا دلم

  شد جام چون ترا عشق یەباد
  بپوش و ساز امجام توانی گر
  از و بنوشس امبادە توانی گر

  نه، که ما را رخصت دیدار نیست
  ور بود، دانی که جز پندار نیست

  تو نسیم سرزمین دیگری
  بر کویر جان من کی بگذری؟

  ھستیم پذیر پایانمن شب 
مستیم نپاید دیگر ییلحظ  

  روشنی آفتاب فروغ تو
  زنی می بر سر تو میرم می چو من
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  امافتادە بھار در خزان من
  امەار افتادکشتز در آفت
  ھا از جور من بر باد رفتالل

  رفت ھر چه رفت از من ھمه بیداد
  آفتاب گرم عمرم سرد شد

  ھای آرزویم زرد شدخوش
  ام دارد صفای نوبھارەچھر

  در دلم اندوه پاییز استوار
  و خوھان مراگرد اندوھم، مش

  از سر دامان خود بفشان مرا
  ی رنجم ز من دامن بکششعل

  بند دردم پای خود از من بکش.

  

  

 در آشیان

  ھایم! نغمه خوانیھا کنیدجوج
  ھا کنیدد رکنارم شادمانی

  باز ھم بوی بھار آورده باد
  آشیان را غرق گل ھا کرده باد

  امگزیدەبا شما گر خامشی ب
  :امیدەد از را نغمه این بشنوید

  امبودە جویی جفت روزگاری
  امبودە خویی نرم سوز گرم
  ھایم بوده جایخشا سریر بر

  ھایم بوده پایەریر سبزبر ح
  امی گل جستآبدان در کاس

  امسینه با الماس شبنم شست
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  پرنیان آفتابم کرده خشک
  پرم دست صبا افشانده مشک بر

  ھای دلنواز ام بس نغمەخواند
  ناز به ار خود یدلدادە امستج

  امکردە شیرین ھای کامجویی
  امەکرد دیرین یار با عیشھا

  ام سرگرم کارەروزگاری بود
  ام در کشتزارەآشیان آورد

  ام؛ەکردا یک سحرگه دیده را و
  ام؛ەچند مروارید، پیدا کرد

  چند مروارید غلتان سپید
  پدید یک سحر در آشیانم شد

  امەآن گھرھا را به جان پرورد
  امکردە ودخی گرمشان از گرمی

  امخفت ایشان پیش گاھی چند
  امفتا را به نرمی سگھرھ وان
  یافتم را شما سفتم، گھر تا
  پرم اینک پر، نیست را شما گر
  گسترم می پر و بال این شما بر
  پاست و دست این ناتوان را شما گر
  شماست بھر توان و تاب تنم در

  آتشم در گه و آب در گه گرچه
  خوشم دلبندان و یاران شما با
  شما از شور شما از سور دلم در

  دور از شما، دور از شما... بد چشم
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 گره  کور

  نیستم باده تا نشاط مرا
  کنی نوش و جام ز رباییب

  مرا لھیب تا شعله نیستم
  کنی خموش خود ھای نفس با

  برم راه که گل عطر نیستم
  خوابگھت سوی به نسیمی با

  بنشینم که شب رنگ نیستم
  سیھت ی دیده به سکوتی با

  شب یک تا نغز شعر نیستم
  ھای گرم زنمبوس لبت بر

  نیستم یاد وصل تا یک دم
  خت رنگ شوق و شرم زنمبر ر

  سازم ریی که پنیستم نغم
  خویش مستی ز ترا گوش جام

   شبی نیم که یینال نیستم
  خویش ھستی ز سازمت خبر با

  ناز با که سحر یجلوە نیستم
  حریر ھایپردە به بسایم تن
  نرم و ببوسم ترا روی رم،گ

  »! مرا ببین و بمیرشب ای«:گویم
  ی تو تا از شوقتم ساینیس

  ک رھگذرتاسرگذارم به خ
  ور شوم پایمال رھگذران

  »ای سرتای نازنین! فد«گویم:
  گره کور سرنوشتم من

  ی روزگار بست مراپنج
  بگذر از من که نیک می دانم

  نگشاید کسی به دست، مرا
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  محالآرزویی تو، آرزوی 
  با منی ھر زمان و دور از من

  بی تو، ای آشنا! چه می خواھد
  این دل تنگ ناصبور از من؟

  
  
  
  
  

 سبز و بنفش و نارنجی

   نارنجی و بنفش و سبز 
  گلناری و کبود و زرد 
   لرزان ھاالل آویز 
  جاری ھا رنگ بار جو 
   پروانه ھزار رقص 
   شبنم پر ھایسبزە بر 

   نیلوفر ھزار نقش
  زنگاری ھای موج بر 

   امشب باز نیمه پلک با
   مژگانم سیاه خیل 

   سوزن در کشیده ھا نخ
  بیداری و خواب جنس از

   دارم پیکری نور از 
   پو چابک نرم پای با 
  بازی سرسرک سرگرم 
  سبکباری یپھن در 

  ای عشق ، نوجوان بودم
  ھفده بھار گل با من
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  ھفده بھار یغما شد 
  در ترکتاز تاتاری

   آمد دور اهر ز مردی 
   او با ھا قرن پوزار
   شد او با بھار ھفده

  بیزاری سال ھفتاد 
   امشب امسال چند من 
   دانم نمی و دانم می 
   باید می شراب این با 
  ھشیاری بالی دفع 
   کن رویا جای عشق ای 

  این پلک نیمه بازم را 
   را ھایشتیل و ماه تا 
  آری فرود آسمان از 

   سرگردان بازیلت ای
   پروردم خانه بکر من 
   را مھرم به سر مینای 
  نگذاری ناگشوده سر 
   امشب سرم در عشق ای 
   چرخد می نور گرداب 
  نارنجی و بنفش و سبز 

  گلناری و کبود و زرد
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 ای عشق ، دیر آمدی

  ھنگام ناشناس دلی 
  ؟ کنم چه بگو ، بگو دارم 
   نکند عاشقی پرھیز 

  ؟ کنم چه آبرو پروای
   من شکایت پر ساز این 
   نشود زبان بی لحظه یک 
  ؟ کنم چه او ھاینال با ، شب دل درین ، خفتگان ای 
   او دامن و باد تو دست او دیدن وقت که گوید 
   کفم ز کشد می که گویم 
  کنم ؟ چه جو ستیزه آن با 
   ممان خموش چنین گرید 
   فغان برآر جان عمق از 

   گران کرده گوش که گویم
  ؟ کنم چه ھو و ھای بیھوده 
   سر ز گذشته و جوشیده 
  ؟ کنم چه ، سبو این صھبای 
   من باطن کور معشوق 

   نکند رنجشم پروای
   گلم برگ ز تر نرم من
  ؟ کنم چه خو درشت این با
   ایآمدە دیر ، عشق ای
  فقر خویشتن خجلم از

  حضری ما نیست خانه در 
  ؟ کنم چه جو و جست بیھوده
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 که چی ؟

   سال دویست مانمب که ؟ چی که 
   کنم نظر تباھی و ظلم به 
   رسد شب به روزم ھمه ھی که 
   کنم سحر را شب ھمه ھی که 

   ھا شیشه پشت از سحر ھی که
   را آفتاب کجیی دھن 
   غلیظ نفرتی با و ببینم 

  ه روزی دگر کنم ب نگاه
   را تلخ چای لب به نبرده 
   موج و پیچ کلنجار دوباره 

   ار بلخ دیوان یقص که
   کنم خبر از مرور دوباره

   قفس ، قفس دنیا ھمه ، قفس
   زند سر به گریزم ھوای 
   کشم تن به را قبا دوباره 
   کنم سر به را لچک دوباره 

   کجاان خیابان به ؟ کجا
  دود  و جمود و فساد میان

   نبود یا بود ھر غم در که 
   کنم سر شکوه ستم دست ز 
   باز ایدخواندە مرا چه اگر 
   محنتند به یاران ھمه ولی 
   سخت بالی در گذارمشان 
   کنم دگر نشاطی که ؟ چی که 

   خوبتان پزشکان که ؟ چی که
   کنند ییچارە مرا دوباره 

   دست به دانجام و کنم خطر
  نم ک سفر ھوای دوباره 
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  بیایم و این قلب نو شود 
   غبار بی چشم این و بیایم 

   شعر ز جمعتان در و بیایم
   شرکنم و شور پا به دوباره 
   برف غبار در چنان نه ولی 
   شوم برون تا امشدە فرو 

   ژرف بالی زین نکنم گمان
   کنم در به سالمت به سری 

   من عزیز ، قدیمم رفیق
   کن رھام زمستان خواب به

  به مدارای غفلتی  مگر
   کنم تر آسوده تن و روان 
   من خشک ھای عصب به اگر 
   کند گذر بھاری نسیم 
   ھا جوانه سبز رویش به 
   کنم بارور تنی که بود 
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 از عشق وسوسه می سازی

  سازی می سوسهو عشق از 
  بیندازی پام پیش تا

   دانی نمی و ! بزن:  یعنی 
  بازی مرا رفته یاد کز
  گل افشانی  به چمن این در

  ای که چه می کردم ەبس دید
  خشکم کنون و نمی دانم 

  کز چوب خشک چه می سازی 
   نپرھیزم اعتراف زین 

   دارد نفس ھنوز دل کاین
  بتوانی تو که این نه اما 
  بیندازی کار به بازش 
   تو جز دگری بایدم می 

   تو جز شرری پر و شور پر
   دل از مرا رانده ، افسوس 
  د شیرازیمرش طرفه آن 
   کبوترھا چه او یاد با 
   دفتر ازین گشود می پر 
   حیرت در و مانده خیره من 
  پردازی شعبده گونه زین 

   ھا نوشتن نامه و شعر آن
   زد می دل به بھار نقش 

   شد می صبا جفت اندیشه
  سبکتازی به گل باغ در

   سر در منت شور تو کنون
   پا در فکنی می بازیچه 
  داری ھوس کودکانه بس 
  بیاغازی ناشیانه تا 
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   آذین مبند خانه بام بر
   بازم نمی عشق تو با من 
  برافروزی غچرا صد گر 
  برافرازی درفش صد گر 

  

  

 گفت و گو 

  ؟ خبرھا چه تازگی 
   نیست خبری ھم کھنه

   بستن و گرفتن جز 
   نیست تری تازه کار 

  ؟ تحرک و شوق و شور
 ندیدیم که ییطرف   
  ھست  ھمان ، بود چه ھر 
 نیست دگری یتحف   
  ؟ فردا بینیی پیش 
  دیروز کامیی تلخ 
   تصور مجال در 
   نیست کریوش شھدی 
   عصمت و کرامت کو 
   شھر درین که مزن دم 

   دامن و ناخن غیر
   نیست تری و خشک ھیچ 

  ؟ نان تا دو به عصمتی
  بمانی گرسنه گر 
   دانی معامله در 
   نیست ضرری آنچنان 
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  خواری و نکبت شھر 
  آری مجامله بی 
   گند ازین عفونت جز 

   نیست ثمری و سودی
  ؟ باز رسد روز به شب 
   ھرگز و ھرگز ؟ روز 
   ظلمت تالطم در 
   نیست سحری ساحل 

   قو قوقولی کن ساز
  ؟ تاجم و تسلط کو 
   من با و کالغم من 
   نیست ھنری چنین این 
   بدآواز کالغ ای 
  ناساز شمایل با 

  ی یأس یای گرچه
  در منت اثری نیست 

   صبح نفس تا باش 
   بگیرد درفساد 
   خشونت زار بیشه 

   ستنی شرری از خالی
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 ی این خالیبه کاسه

  ی این خالی به کاسه
  چه بوده ، که دیگر نیست؟

  ھشیاری و تفکر 
   نیست سر سرم ، نیست که 
  ؟ ھشیاری و تفکر 

  گویی می بیھوده چه
  آسایش دشمن که 
  نیست  فراتر دو ازین 

  خوشا که چنین مستم 
   ھستم برون خویش ز 

   در مفرسا کوبه به
   یستن در این پس کس که

   من با چنین خفته که 
   تن یا پیرھنی تو 

   خفتن مرا تو با که
   نیست باور یپذیرە

   ناباور و باور ز
   گفتم سخن یاوه به 

   معنا از من مراد
   نیست میسر لفظ به 

  حسم تن تمامیی
  آغوشت  تب در و 

  به منطقم از عصیان 
   نیست مقدر خالص 

   خالی این یکاس به
   سرشار جنون ز کنون

   ھست کودک تجاسر 
   نیست مادر تعقل 
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  داری نگه حریم یاری از تو که سزد
  ک اعطشن نیاز 
   نیست کبوتر خون به 

  

  

 فرمان پذیر آتش باش

  ھی دوا ، ول کن  ھی قرص ،
  ؟ آری ست؟ زندگی این 

   نه
  بود جسم ویران را بھ 
  ؟ داری انتظاری ھیچ 
   نه 

  ؟ بود خواھد چگونه فردا
  ؟ شد دخواھ درست دنیا

   کرد خواھد رقص خورشید 
  ؟ سوگواری بعد از 
   نه 

   سرابستان در مھتاب
  ؟ بافت خواھد حریر شب ھر 

   تافت خواھد ستیغ از صبح
  ؟ کاری نقره شال با 
   نه 
   را فحشا و فساد و فقر 
  خرابه خواھی راند  این از 

  تا عیش و امن و تقوا را 
  ؟ بیاری سرا سوی 
   نه 
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را مسکین ھایمقتول   
   خوردند نان خویش بغض کز 
   کردی گذر اگر گور بر 
  ؟ گذاری دگر نان 
   نه 

   کن بس ، دوا ھی ، قرص ھی
   است شالق شرق شرق این 
   دارم یقین را ضربه ھر 
  ؟ نه ، شماری می نبض با 

  لند پویا را ب باال
   بیماری و ضعف است ننگ 
   خواھی دوا آخرین گر 

   نه ، شرمساری و است مرگ
   کن رنگین چھره و برخیزد 
  باشی نوجوان باز تا 

   بدخواھت عدوی پیش
   نه زاری و مباد خواری 
   زن ای نبرد آخرین در 
  باش آتش پذیز فرمان 
   ھست گشودن خود به دست 
   نه پایداری پای گر 
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 ارھاب 

  ییست ی چشمم ستارهگوشه
  ای آن را ؟هدید 
   امندیدە 

آسمان از انگور یحب   
   امچیدە ، برده فرا دست 
 ؟ آسمان از انگور یحب  
   ایندیدە را زمین تو پس 

   است آتش و است خون بستر
   امآرمیدە او در که این 
 ببین مرا چشم یگوش   

   ازوست سرخ بھرام خنجر
  ھایشەچکید از زمین روی 
 امکشیدە دریا ینقش   

؟ توست خونبار یگری  
   نه 
   است دوزخ گدازان بحر 

   ھاشگدازە در شب مهھ من
   امتپیدە حبابی ھمچو 
   کاخ روی ز ھا جسد دود 

   دود می کافال دل تا
   آن فضای در کنان رقص

 امدیدە ابلیس یسای   
   شب تمام نگاھم پیش

   ست ییدریدە وحشت ز چشم 
  از دل آوار ھر سحر 

   امشنیدە زا جنون جیغ 
   است چیده انگور تو دست 
   است چکیده خون من دل از 
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   ایآفریدە بھشت تو گر 
   امرسیدە جھنم به من 

  

  

 برای انسان این قرن 

   قرن این انسان برای 
   کرد توان می آرزو چه 
   فراگشت نخستین در که 

   کرد ارمغان خون و خراب
  ر مغز پوکش د که ببین 
   انگیخت شعله ییفتن چه 
   شومش دست در که ببین 
   کرد آتشفشان کوھی چه 

   وحشت و خون با که ببین
   عفونت و چرک به عجین

   عالم شھر کالن ھر به
   کرد روان سیلی چگونه
   آتشینش یتنورە

   ریخت زمین بر ھاشرارە 
   افکند عرش در خراش 
   کرد آسمان در خروش 

یمه جان را ن یگرسن  
 ریخت شکم در ھاگلول   

   را تشنگان لب گروه
   کرد دھان در ھاگدازە

   عدلی جام و ساقی نه 
  گدایی با غیرتی نه 
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   برد جھان از ستم یکی
   کرد جھان بر ستم یکی

   را ھارایان ھجوم
   نگیرم فرخ فال به 

   یک ھر پساپشت در که
   کرد آشیان نحوستی 
   ذرات نیروی فتح به 
  چگونه خرسند باشم  

  ھا را ەکه معمور بسا
  کدان کرد اخرابه و خ

  خدای من ! این چه قرنی ست 
   را اشدیباچ بخش که 
   مھر زد زرداب و خون به 
   کرد نشان نفرت و ننگ به 
   وحشت و جنگ یعرص به 

   خون بر سجاده فکنده
   قرن این انسان برای

  ؟ کرد توان می آرزو چه 
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 جامه دران 

  رودخانه تحرک  یک 
  جوانی بامداد یک 

   درخشش آفتاب یک
  فشانی نقره ماه یک 

   کبوتر ھزار با:  دل
   شور و تپش و جنبش در
   تمنا ھزار با:  تن
  نھانی التھاب در

   نگریزد خاطرم از ھرگز که:  اتفاق یک
   پس وزان : اعتماد یک

  دانی و افتد که آنی 
   شراره ھزار با:  لب 
  تاره س ھزار با:  شب 
   شب و من گیسوان بر 
  نشانی مانده بوسه از 

   بودیم که روح دو عریان
   اندام دو تنیده ھم در
  بادام یلپ دو نان وچ

  ھمانی دو این تفسیر
   کن مدد ، خسته ذھن ای

   خوابم عالم به گویی 
   برگیر ینهآ روی از 

  بتوانی اگر ، گردی
  ؟ جھانم کجای امشب 
   ابر بر نه و زمین بر نی 
   من یگمشدە عشق ای 

  ؟ جھانی کجای امشب
   گل پر پیچک چتر ای
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   سپیدت و زرد عطر با 
   را ما که چاره راه کو 
  بنشانی؟ اتسای در 
   جنونت سیم به!  مطرب 
   کن دران جامه آھنگ 

   عشقی حسرت ز کامشب
  درانی جامه و ماییم 
  

  

  وقتی زمانه جوان است

  وقتی زمانه جوان است 
  م که جوانم کن می حس 
   لغزان و روشن که آبم 

   روانم رودخانه در
   پا سرا که کنم می حس 
   تالشم و شتاب و شور 
   دریا دل در که وجمم

   ھیجانم از پر جانی
   صورت به که امفوارە

   بلورم بید ھمتای 
   غزلخوان و شاد و رقصان

   فورانم در پیوسته 
   دویدن ھوای دارم 
   پو سبک باد ھمپای 

  ن سرم که برایم آ بر
  از آزمون توانم 

  صد بوسه دارم و یک لب 
   بچیند غنچه آن کو 
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   خزانم ریز برگ در بھاری بلوغ از مات
   است زمین که ییسیارە
   بچرخد سعد که خواھم

   بماند دور نحس وز
   دگرانم آن و جرم این 

   پیکی که راه به چشمم
   دراید صلحنامه با 

   مسلمان و یھود جنگ
  کنده به جانم ف آتش 
   ندیدم یگانه جز من 
   را جھان پروردگار 

   نیامد یگانه جز ھم
   جھانم خلق دیده در 
   جا ھر به و نام که ھر ای 
   من از لب تو از پیشانی 
  تنگت دل از بگذار 
  برانم کینه و شیطان 
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 آنان که خاک را 

  تمام دلم دوست داردت 
  تمام تنم خواستار توست 

  م گذار قد چشم به و بیا 
   توست انتظار در ھمه این که 
   نازنین چه ، خوبی چه و خوب چه 
   ینبھتر تو ، ترینی خوب تو 
   او یار ست بلندی بخت چه 
   توست کنار در شبی که کسی 
   کنم زیان و سود به نه نظر 

   کنم ھمان بگویی آنچه ھر
   بمیر بگو یا ، بمان که بگو 
   توست اختیار من یارادە 
  ی چشمی نگاه کن گوش به 
   امفکندە پایت به چه ببین 
   شود کیمیا نظر به مگر 
   توست کساراخ چنین که دلی 
   من سرد ھای شب خموشیی 
   قعش شور ز پر نشود چرا 

   گرم ھای دست آن لغزش که
   توست یادگار من یسین به 
   حیف و حیف ممنوع یمیوە ز
   شد تباه غفلت به و ماند که 
  یفریفتم ا مر تو وگرنه 
   توست تبار در ییسابق که 

   مست که چنین ، ملنگم که چنین
  ؟ دست ز مرا حواس برده که 
   چابکی و جلدی ھمه بدین 

   توست کار کار ، نکنم غلط
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   کن نگاه ندارم و دار به 
   نماند عاشقی جز به ھیچ که

   است دل ھمین وجودم تمام 
   توست قرار بی دلم تمام 

  

  

 گو آفتاب براید 

  یات مصحف عشقم آ
   نتواند خواندنم کس 
   شد مدعیم که کس وان 
   نخواند دروغ از غیر 

   کماپ سیاوش چونان
   کماب چه شعله و دود از

   سفیدم رخت به آتش
   نفشاند کستریاخ 
   یاران برابر ! دل 
   نھادم ھدیه به گل چون 
   تھمت به که آن دیوانه 
   بچکاند گلم از خون 
  اپا سر که شبنمم آن 

  در انتظار طلوعم 
  گو آفتاب براید 

   نماند نشان من وز 
   شمردم ھیچ به را جان 
   حضورم رمز است این 
   دردا و بداند دشمن 

   نداند دوست نکته کاین
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   بھشتم باغ رویای
   خوابت یپردە نقش در 

   مبادا کین به شیطان
   بدراند را پرده این

   حقم یتآ ، صبح چون 
  م حق طلعت تصویر

  ی حق را عاقل طلیع
  ؟ کشاند چگونه گل در 
   من جز به و آفتاب جز 
   زن صال و زدا ظلمت 

   را صدا و نور پیغام
  ؟ رساند که شما سوی 

   نکشندم چرا گفتی
   کشتن به که آن ھر زیرا 
   بتواند مرا جسم 
   نتواند مرا شعر 

  

 صدای تو 

   مھربان و است گرم تو صدای 
  صداست  درین غریبی سحر چه 
   است عاشق مرد دل صدای 
   آشناست گوشم با ھمه این که 

   سرخ شراب ھمچون تو صدای
   خون دوانده مزرد یگون به

   کنی می مست مرا که چنین 
  ؟ کجاست اتمیخان نشانیی 

   کن نگاه شبنم یقطرە به
   مخملی گلبرگ به نشسته 
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   سرخ نیمتخت آن مخمل به
   جاست به مرا بنشانی اگر

  صدای تپش ھای قلب من  
   سخن این گوید می تو گوش به 
   عاشقی درد و عاشقم که 
  ؟ دواست بی که ندانی چگونه 
   باغ ھای گنجشک کیج کیج ز 
   کنم می بوسه صد تداعی 
   من خیال در ببین و بیا 
   پاست به ییھنگام چه و شور چه 

   منم پا و دست بی و دل بی چه
   دامنم دست از شد که چنین

  را به کناری نیفکنم چ
   حیاست از که حجابی چھره ز 

   آب آب آب شد ھمه دلم
   اتشان به بگذارم سر که 

   دھی دل و بنوازی مگر
   ماجراست آنچه کنم فاش که 
   عمر زمان گوید زمزمه به 
   عشق زمین در منه پای که 
   سرم در تو ھوای غیر به 
   ھواست در پای زمان و زمین 
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 کشی مرا با قھر چه می

  ر چه می کشی مرا ھبا ق
   مھربانیتم یکشت من 

   بس نگاه یک و خنده یک
   بدانیم خود یکشت تا 
   ھا سراب از آمده ای 
   ھا آب خیال و خواب با 
   ھا بازتاب تو ز دارد 
 زندگانیم یآیین   
   سرت امشان به نیست گر 

   بسترت دگریست از یا
   تو خیال با که نیست غم

  ستر شادمانیم ھمب 
   من نصیب بی تن ! شادا 
   من فریب یزدە افسون 
   خبر بی و ملنگ و است مست 

   یمخزان دل و دست از
   من جان درون انگار

   زن نغمه ھمیشه ست سازی 
   سخن صد ترانه به گوید

   جوانیم تب و تاب از 
   تو بند به چنین افتاده

   تو کمند مرا خواست می 
  نم ک می رھات که گفتی 

  دیدم که نمی رھانیم 
  ای یار ، تبم ز عشق تو 

   تو عشق ز طلبم ، شورم 
   دوم نمی پیت ز اما 

   کشانیم می چه بیھوده
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   آتشم جمله که ، فریاد 
   کشم می لھیب عرش تا 

   خواھشم نیست ھمه این با
   نشانیم فرو شعله تا 
   ھمان!  من ترین نزدیک 
   بمان برم از فاصله در 

  بمانمت ترین کاپ تا
  بمانیم ترین دوست تا 

  

  

 لعنت 

  خواب و خیالی پوچ و خالی 
  این زندگانی بود و بگذشت 

   توالی و بترتی به دوران 
  افزود و بگذشت  سال به سالی

  یی بود اتفاقی چشم ھر
   بگشود چشم کناری ھر از 
   شد جر و جوی صد و شد راھی 

   بگذشت و رود شد ، جر و جوی صد
   بودم عشق انتظار در

   شتابان رنگینم اوھام
   کرد گذر گل بر شد گردونه

   بگذشت و آلود من دامان 
   نوشتم یا سرودم عمری

  د نفرسو ظلمت این و ظلم این 
   را قلم راندم ورق ھر بر 
   بگذشت و فرسود عبث گامی 
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شمعی افروخت اماندیش  
   کاغضبن بادی معبر در

   کچاال رقصان یشعل وان 
   بگذشت و دود در ییحلق زد 
  گلفشانی راھش به کردم 

  آرمانی شھسوار وان
   عتابی ، خشمی ، جبین بر چین

   شتبگذ و فرمود بندگان بر
  که دیری  گفتم خود عمر با

   داری چه کنون ، ایکندە جان 
   خالی مشت نگاھم پیش
   بگذشت و بگشوده لعنتی چون
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 در طول راه 

  پیر ماه و سال ھستم 
   نه ، وفا بی یار پیر 
   تلخی به رود می عمر 
  ؟ نه چرا ، شوم می پیر 
   بھتر چه ؟ شوی می پیر 
   مقصد به رسی می زود 
   ھیچ ماحصل به این از غیر 
  ش ازین به ماجرا ، نه بی 

  چگونه مقصد است این ؟ ھان ،
  ؟ مرگ 
  ؟ چیست تولدم پس 

  ؟ بمیریم تا آمدیم
  ؟ نه یا ، است حماقت این 

   ست نقطه دو ما مرگ و زاد
   خط یک طول سوی دو در 

   است خط طول ، ھست چه ھر
   نه انتھا و ءابدا
   نقطه دو این میان در

   اجبار به قدم زنی می 
  عبور ناچار  چنین در 
   نه اقتضا و اختیار 

   نیست خاطرم قول ، نه
   را خط شکست توان می 

   کرد مخالفت توان می
   نه با:  کالم ھمین با

   بود اگر جبر به ما زاد
   است اختیار به ما مرگ 

   دار ، زدن رگ برق ، زھر
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  نه؟ ما، توان در ھست
   کن رنظ خط طول به ، نه

   ست سختی سنگالخ راه 
  می شود ، ولیکن  صاف 

  جز به ضرب گام ھا ، نه 
   گذاری پا راه به گر 
   ماند نشانه بس تو از 
   را غمان بی و کاھالن 
   نه ، را تو برد می مرگ 

  بازمانی راه ز گر
   نشانت از پرسد که ھر

   گوید تو از پس عابر 
   نه ؟ کجا ؟ کو ، ھیچ ، ھیچ 

  

  


