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 چلچراغ

 با ياد ديدگان درخشان روشنت،

 .اي بس بلور شعر تراشيد طبع من

 تا هفت رنگِ مهر تو بيند در آن بلور،

 .اي بس شعاع خاطره پاشيد طبع من

 از بس به رنج، اين دل رنجور خو گرفت،

 .موي سياه مخملي ي ِ من سفيد شد

 ن گذشتبا درد انتظار چه شب ها به م

 !تا چلچراغ شعر ظريفم پديد شد

 -اينك، در اوست شمع فروزنده بي شمار

 .گويي شكسته بر سرشان نيزه هاي نور

 در الله ها چو چهر عروس از پس حرير،

 .زينت گرفته اند ز آويزه ي بلور

 چشمم زند به شعله ي اين، بوسه ي نگاه»

 «.كاين پر فروغ ِ خاطره ي دلنواز اوست

  پيكر آن، سيلي ي ِ عتابخشمم ند به»

 «.كان يادگار دوري ي ِ عاشق گداز اوست

 اين است آن شبي كه به ناگاه بوسه زد

 .بر چهر الله رنگ ز شرم و حياي من

  اين است آن دمي كه به ناگاه پا كشيد

 .از خاطر رميده ي دير آشناي من

ـُرْسنه و بي شكيب خويش،  با ديدگان گ

 .جمال رامي بلعم آن ظرافت و لطف و 

 فرياد مي كشم كه ببينيد، دوستان

 !اين پرتو تجلّي ي ِ نغز خيال را

 اينك، كنار روشني ي ِ چلچراغ خويش»

 !بنشسته ام به عيش كه اينجا نشستني ست

 اما به گوش ِ جانم نجوا كند كسي

 «! شكستني ست- با همه نغزي-كاين چلچراغ 
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 دل ِ آزرده

 مي سوزد دل ِ آزرده چون شمع شبستان تو

 چه غم دارم؟ كه اين آتش به فرمان تو مي سوزد

 !متاب امشب به بام من چنين دامن كشان اي مه

 كه دارم آتشي در دل كه دامان تو مي سوزد

 !خطا از آه ِ آتشبار من بود اي اميد جان

 كه هر دم رشته هاي سست پيمان تو مي سوزد

 !خيالش مي نشيند در تو امشب اي دل ِ عاشق

 ين آتش افشاني، كه مهمان تو مي سوزدمكن ا

 كنارت را نمي خواهم، كه مقدار تو مي كاهد

 كتاب عشق مايي، برگ پايان تو مي سوزد

 نهان در خود چه داري اي نگاه آتشين امشب؟

 كه پرهيز حيا را برق سوزان تو مي سوزد

 گريزاني ز من، چون الله از خورشيد تابستان؛

 جان تو مي سوزد؟! مگر از تابشم ، اي نازنين

 سراب دلفريب عشق و اميدي، چه غم داري؟

 كه چون من تشنه كامي در بيابان تو مي سوزد

 چه سودي برده اي، سيمين ز شعر و سوز و ساز او؟

 ...غزل سوزنده كمتر گو، كه ديوان تو مي سوزد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتي كه

 «.نه سري هست  مرا با تو نه ِسرّي،-«:گفتي كه

 .ي نيست، نهاني نظري هستگر سرّ و سر

 گرداب، شكيباييم آموخت كه ديدم

 گاه از من سودازده، سرگشته تري هست
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 برگي ست كه پيچان به كف باد خزان است

 گر در همه ي شهر چو من در به دري هست

 :گشتند پي فتنه بر هر گوشه ي اين شهر

 در گوشه ي چشمان تو گويا خبري هست

 مين است؛با ياد تو گر آه برآرم، نه غ

 خوش، آن سفر افتد كه در او همسفري هست

 «.به پاي تو گذارم سرِ تسليم«:گفتم كه

 «... نخواهيم كسي را كه سري هست-«:گفتي كه 

 چون شمع، مگر شعله زبان سخنت بود؟

 .به غزل ها اثري هست! كز سوز تو، سيمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غرور

 سال ها پيش ازين به من گفتي

 « مي داري؟مرا هيچ دوست«كه 

 گونه ام گرم شد ز سرخي ي ِ شرم

 «!آري«شاد و سرمست گفتمت 

 باز ديروز جهد مي كردي

 .كه ز عهد قديم ياد آرم

 سرد و بي اعتنا تو را گفتم

 «!دگر دوستت نمي دارم«كه 

 ذره هاي تنم فغان كردند

 دروغ مي گويد! كه، خدا را

 جز تو نامي ز كس نمي آرد

 .يدجز تو كامي ز كس نمي جو

 تا گلويم رسيد فريادي
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 كاين سخن در شمار باور نيست

 جز تو، دانند عالمي كه مرا

 .در دل و جان هواي ديگر نيست

 :ليك خاموش ماندم و آرام

 .ناله ها را شكسته در دل تنگ

 تا تپش هاي دل نهان ماند،

 .سينه ي خسته را فشرده به چنگ

 در نگاهم شكفته بود اين راز

 «خالي بود؟دلم كي ز مهر «كه 

 ليك تا پوشم از تو، ديده ي من

 .برگلِ رنگ رنگِ قالي بود

 دوستت دارم و نمي گويم»

 !تا غرورم كشد به بيماري

 زانكه مي دانم اين حقيقت را

 «...نمي داري... كه دگر دوستم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يار نداري

 !نداري چه دلي، اي دل آشفته كه دلدار

 ري؟گر تو بيمار غمي، از چه پرستار ندا

 شب مهتاب همان به كه از اين درد بميري

 تو كه با ماهرخي وعده ي ديدار نداري

 راز اندوه ِ مرا از من آزرده چه پرسي

 خون ميْفشان ز دلم گر سر آزار نداري

 گل بي خار جهاني كه ز نيكو سيراني

 قول سعدي ست كه با او سرِ انكار نداري

 ي؟اين زلف سيه را ز چه پيچ! اي سرانگشت من

 كه در اين حلقه ي زنجير گرفتار نداري

 دل بيمار زكف رفت و جز اين نيست سزايت
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 كه طبيبي پي ِ بهبودي ي ِ بيمار نداري

 گر چه سيمين، به غزل ها سخن از يار سرودي

 ...!به خدا يار نداري! به خدا يار نداري

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 مهتاب خزان

 ساماني نيست؟ سرِ بي سرور ما را ز چه

  اختر ما را ز چه پاياني نيست؟شب بي

 ترسم آن روز به بالين من آرند طبيب

 كه من و درد مرا فرصت درماني نيست

 دانم اي پرتو خورشيد، بتابي بر من

 روزگاري كه مرا گوشه ي ايرواني نيست

 آسمان در افق آميخت به كوتاهي ي خك

 با من آخميختنت مشكل ِ چنداني نيست

 بزم شب منهمچو مهتاب خزانم كه به 

 .جز گل ريخته و شاخه ي عرياني نيست

 !ننگ بادت ز چنين دامن نيلي، اي كوه

 .رو سفيدم كه مرا همچو تو داماني نيست

 غم نيامد كه به رخساره فشانم اشكي

 .گوهر از موج مجوييد چو توفاني نيست

 كشتزار از ستم باد پريشان شد و گفت

 .به پريشاني ي ِ ما جمع پريشاني نيست

 ق ِ يغماگر خود را به دل ما بفرستعش

 خانه ي سوخته را حاجب و درباني نيست

 گر بگويم كه به جان آمدم از دوري ي ِ دوست

 ...خود محال است، كه بي دوست مرا جاني نيست
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 اي آشنا

 شدي؟ اي آشنا چه شد كه تو بيگانه خو

 با مهرپيشگان ز چه رو كينه جو شدي؟

 ل و يك روي مانده ايمما همچو غنچه يك د

 با ما چرا چو الله دو رنگ و دو رو شدي؟

 نزديك تر زجان به تنم بودي اي دريغ

 رفتي به قهر و دورتر از آرزو شدي

 !اي گل كه الف حسن زدي پيش آفتاب

 خشكيد شبنم تو و بي آبرو شدي

 اي چهره از غبار غمي زنگ داشتي

 اشكي فشاند چشم من و، شست و شو شدي

  همچو غنچه گره در گلوي ماستاز گريه

 .تا همچو گل به بزم كسان خنده رو شدي

 چه روزها كه چو گرداب، در فراق! سيمين

 !پيچيدي از ماللت و در خود فرو شدي
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 دختر ترنج

 نگاه دو چشم تو! محبوبِ من

 آشوب زاي و وسوسه انگيزست

 مطبوع و دلپذير و طرب افزاست

 .اييزستخورشيد گرم نيمه ي پ

 از روزن دو چشم تو مي بينم

 آن عالمي كه دلكش و دلخواه است

 افسوس مي خورم كه چرا دستم

 .از دامن اميد تو كوتاه است

 دو چشم درخشانت ايينه ي ِ

 راز مرا به من بنمايد باز؛

 يعني شعاع مهر كه در من هست

 ...از چشم تو به سوي من ايد باز

 اين حال التهاب به چشمت چيست؟

 ويي نگاه گرم تو تب داردگ

 مي بوسدم به تندي و چالكي

 !ديدگان تو لب دارد... اي واي

 : نمي داني- دريغ-!محبوبِ من

 هرگز مرا به سوي تو راهي نيست

 حاصل ز بيقراري و مشتاقي

 ...غير از نگاه ِ گاه به گاهي نيست

 من دامن سياه شبانگاهم

 تو شعله ي سحرگهِ خورشيدي

  نخواهد مانداز من به غير دود

 به من ز چه خنديدي؟! خورشيد من

 من دختر ترنج و پريزادم

 اي عاشق دلير جهانگيرم

 مگشا به تيغ تيز، غالفم را

 .كز وي برون نيامده مي ميرم

 من قطره هاي آبم و تو آتش

 من با تو سازگار نخواهم شد

 تنها دمي چو با تو در آميزم

 .چيزي به جز بخار نخواهد شد

 ر چه هستم و هستي باشاما، نه، ه

 ديگر نمانده طاقت پرهيزم
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 آغوش گرم خويش دمي بگشاي

 ...تا پيش پاي وصل تو جان ريزم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چه عالمي دارم

 دارم رفيق اهل دل و يار محرمي

 بساط باده و عيش فراهمي دارم

 كنار جو، چمن شسته را نمي خواهم

 كه جوي اشكي و مژگان پر َنمي دارم

  ر عالم، كسي چه مي داندگذشتم از س

 كه من به گوشه ي خلوت، چه عالمي دارم

 تو دل نداري و غم هم نداري اما من

 خوشم از اينكه دلي دارم و غمي دارم

 چو حلقه بازوي من، تنگ، ِگرد پيكر توست

 حسود جان بسپارد كه خاتمي دارم

 به سر بلندي ي ِ خود واقفم، ز پستي نيست

 ك خمي دارمبه پشت خويش اگر چون فل

 ز سيل كينه ي دشمن چه غم خورم سيمين؟

 ...كه همچو كوهم و بنيان محكمي دارم
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 نگاه دار

 تو سواري نگاه دار كه عمري به راهِ چون

 فشانده چشم سرشكي، نشانده اشك غباري

 به لوح سينه خيالم كشيده نقش عزيزي

 بدان عزيز نمايد نشانه ها كه تو داري

 رودآ كه پيش ديده ي حيرتكرم نما و ف

 همان خيال محالي كه در كناري و ياري

 چو واگذاشته ام خلق را ز خويش به عمري

 كنون سزد كه به خلقم ز خويش وانگذاري

 چنان به بوي تو دارد تنم هواي شكفتن

 .كه گل ز سنگ برآرم َگرَم به خك سپاري

 به خنده گفتي اگر جز تو را عزيز بدارم

 .آري...  به گريه گفتممرا عزيز بداري؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخگر

 دانست چو با او به شكايت سخنم هست

  بر جست و به يك بوسه ي شيرين دهنم بست

 چون شرم ز عريان شدنم در برِ او بود

 شد اخگر سوزنده و برْ پيرهنم جست

 تب دارم و شادم كه اگر يار در ايد

 باور نكند تا نكشد بر بدنم دست

  از سينه برآمدهر آه كه در حسرتش

 زنداني ي ِ من بود كه از بندِ تنم رست
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 اين بي خبران در طلب مستي ي ِ جامند

 غافل كه نگاه تو شراب است و منم مست

 بوسه ز لب خواه، نه گفتار! فارغ منشين

 .كاندر نگه گرم، هزاران سخنم هست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نيلوفر آبي

 ياري داشتم كاش من هم، همچو ياران، عشق

 مي خواستم يا خواستاري داشتمخاطري 

 تا كشد زيبا رخي بر چهره ام دستي ز مهر،

 كاش، چون ايينه، بر صورت غباري داشتم

 !اي كه گفتي انتظار از مرگ جانفرساتر است

 .كاش جان مي دادم اما انتظاري داشتم

 شاخه ي عمرم نشد پر گل كه چيند دوستي

 الجرم از بهر دشمن كاش خاري داشتم

 رده ام، از خود گريزم نيست، كاشخسته و آز

 .حالت از خود گريزِ چشمه ساري داشتم

 نغمه ي سر داده در كوهم، به خود برگشته ام

 كه به سوي غير خود راه فراري داشتم،

 محنت و رنج خزان اين گونه جانفرسا نبود

 گر نشاطي در دل از عيش بهاري داشتم

 تكيه كردم بر محبت، همچو نيلوفر بر آب

 ر از پايه ي بي اعتباري داشتماعتبا

 پاي بند كس نبودم، پاي بندم كس نبود

 چون نسيم از گلشن گيتي گذاري داشتم

 حاصلم زين سوختن افسرده است! آه، سيمين

 ...!همچو اخگر دولت ناپايداري داشتم
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 دريا

 :تو ژرف دريايي! آه، اي دل

 .كس چه داند درون دريا چيست

  نهان تو هستبس شگفتي كه در

 .وز برون تو هيچ پيدا نيست

 -  با برندگيش-تيغ خورشيد

 .دل درياي تيره را نشكافت

 -  آن غبار سفيد-موج مهتاب 

 .اندرين راز سبر، راه نيافت

 روي دريا دويد بوسه ي باد

 .ليك، از وي اثر به جاي نماند

 چلچراغ ستارگان در او

 .شب شكست و سحر به جاي نماند

 تو ژرف دريايي! آه، اي دل

 .هيچ كس درنيافت راز تو را

 كس ز سكرِ نگاه، باده نريخت

 .ساغر دلكش نياز تو را

 سوختي ز گرمي ي ِ عشق،... سوختي

 !همه چون يخ فسرده ات گفتند

 هر تپش از تو جان سختي داشت،

 !خلق، خاموش و مرده ات گفتند

 با همه تيرگي كه در درياست،

 .دبس كسان رخت سوي او بردن

 باز دريا هزار مونس داشت،
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 !گرچه نگشوده راز وي، مردند

 خون شد اين دل ز درد تنهايي،

 كس چرا سوي او نمي ايد؟

  درياست دل، چرا در او! آه

 ...كس پي جست و جو نمي ايد؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هنوز

 رفتم اما دل من مانده برِ دوست هنوز

 مي برم جسمي و، جان در گرو اوست هنوز

  خواست، همان خواست دلم بي كم و كاستهر چه او

 گرچه راضي نشد از من دل آن دوست هنوز

 گر چه با دوري ي ِ او زندگيم نيست، ولي

 ياد او مي دمدم جان به رگ و پوست هنوز

 بر سرو سينه ي من بوسه ي َگرْمش گل كرد

 .حسرت زده زان خاطره خوشبوست هنوز جان ِ 

  نرفترشته ي مهر و وفا ُشكر كه از دست

 بر سر شانه ي من تاري از آن موست هنوز

 بكشد يا بكشد، هر چه كند دم نزنم

 مرحبا عشق كه بازوش به نيروست هنوز

 هم مگر دوست عنايت كند و تربيتي

 طبع من الله ي صحرايي ي ِ خودروست هنوز

 با همه زخم كه سيمين به دل از او دارد

 ...مي كشد نعره كه آرامِ دلم اوست هنوز

 

13



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هر چند رفته اي

 ما گسسته اي هر چند رفته اي و دل از

 پيوسته پيش چشم خيالم نشسته اي

 اي نرگس از مالمت چشمش چه ديده اي

 كاينسان به بزم شادِ چمن سر شكسته اي؟

 با من مبند عهد كه، چون پيچ هاي باغ

 هر جا رسيده، رشته ي پيوند بسته اي

 ه جسته اياز من به سوي دشمن من را

 نوري و در بلور دل من شكسته اي

 -ديگر نگاه گرم تو را تاب فتنه نيست

 مگر امروز خسته اي؟! اي چشم آشنا

 من نيز بند مهر تو ببريده ام ز پاي

 تنها گمان مبر كه تو زين دام رسته اي

 ز عشق رسته اي اما فسرده اي! سيمين

 .آن اخگري كز آتش سوزنده جسته اي
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 گله

 شنيدي از همه ياران كه سخت بيمارم

  نيامدي ز پي پرسشي به ديدارم

 هنوز اميد تو دارم كه مي كشم نفسي

 بيا كه نيمه ي جاني كه مانده بسپارم

 كه هنوز! خداگواه من است اي شكسته مو

 شكسته عهد تو را من عزيز مي دارم

 كه تو در من نظر نخواهي كرد! ولي ميا

ر مالل ِ زنگارمكه كهنه اينه يي پ 

 نخواستم كه درايي شبي به كلبه ي من

 ازين خوشم كه درايي دمي به پندارم

 دلم گرفته تر از آسمان پر ابر است

 .سرشك گرم چو باران زديده مي بارم

 گناهِ چشم تو مي بينم اي سيه مژگان

 سياه اگر شد و برگشته بختم و كارم

 نسيم شوق تو چون گل به لرزه ام افكند

 ابرت سرِ فرمان فرود مي آرمبر

 ولي چه سود؟ كه بي التفاوت مي گذري

 هزار مرتبه گر سر به خك بگذارم

 به انتظار قدم رنجه كردني، چشمم

 ...به راه ماند و نبود از قدر سزاوارم
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 آتش نهفته

 ساغر به كف گرفته و خنداني

 چه مي نوشي؟... واي! اين خون توست

 «شراب است اين«ه رگ را گسسته اي ك

 بهر فناي خويش چه مي كوشي

 تا لحظه يي كشيده كني قامت،

 بر قلب خود گذاشته اي پا را

 با اين دل شكسته نمي ارزد

 .ديدن جمال و جلوه ي دنيا را

 آخر بگو كه عطر جواني را

 .از غنچه ي خيال كه مي بويي

 آخر بگو كه گرمي و شادي را

 .در شعله ي نگاه كه مي جويي

 به خلوت شبهايت! آشنااي 

 مهتاب ديدگان كه مي خندد؟

 وان بوسه هاي خامش پنهانت

 راه سخن به لعل كه مي بندد؟

 !اي اخگر نهفته به خكستر

 از براي كه مي سوزي؟! فرياد

 افسرده مي شوي ّ و نمي دانم

 .پنهان ز ماجراي كه مي سوزي

 !اي باز ِ تيزپر كه گرفتاري

 ي؟بر پاي خويش، بند كه را دار

 !اي شير پر غرور كه در دامي

 ـ كمندِ كه را داري؟!بر سرـ بگو

 چشمانت دردا كه راز داري ي ِ 

 .جان مرا ز سينه به لب آورد

 كاوش درين غروب پر از ابهام

 !از بهر من سياهي شب آورد

 كليدت را! اي رمز ناگشوده

 عاج فامْ، كه پنهان كرد؟ در دست ِ

 كدامين عشق! اي موج ناغنوده

 رگشته ات ز گردش توفان كرد؟س

 !اي غنچه ي جواني و سر مستي

 نشكفته، از چه سوخته گلبرگت؟

 گر اشك ديده مي كندت شاداب،
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 !بگذار ره ببندم بر مرگت

 !اي چهره ي نهفته به تاريكي

 .بگذار آشناي تو باشم من

 بگذار تا نهان تو را بينم،

 ...بر درد تو دواي تو باشم من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افسون

 «افسونش كنم به جادوي وفا، شايد كه«:گفتم

 آوخ كه رام من نشد، چونش كنم، چونش كنم؟

 از دل چرا بيرون كنم، اين غم كه من دارم ازو؟

 غم، از سينه بيرونش كنم دل را، نسازد گر به

 در بزم نوش عاشقان، حيف است جام دل تهي

 گر باده ي شادي نشد، لبريز از خونش كنم

  ي كند، زين شيوه ي ديوانگيعاقل كه منعم م

 گر گويمش وصفي ازو، ترسم كه مجنونش كنم

 محبوب مي بوسد مرا، من جان نثارش مي كنم

 سوداي پر سود است اين، بگذار مغبونش كنم

 به شام هجر او، نيلينه دارم دامني! سيمين

 . گردونش كنم از اختران اشك خود، دامان ِ
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 رهگذر نغمه ساز

 شور مراست ز داغ عشق بتان، پرجسمي 

 روحي چو باد سرد خزان، در به در مراست

 تا او چو جام با لب بيگانه آشناست

 همچون سبو، دو دست ز حسرت به سر مراست

 گوهر فشاند ديده و تقواي من خريد

 تر دامني ز وسوسه ي چشم تر مراست

 گوهر فروش شهر به چيزي نمي خرد

  مراستاشكي كه پروريده به خون جگر

 آگه نشد ز آتش پنهان من كسي

 شمع و شرر مراست حسرت به خودنمايي ي ِ

 من صبح كاذبم، ندرخشيده مي روم

 بر چهره نابگاه ز پيري اثر مراست

 چون ابر سرخْ روي ز خورشيد شامگاه

 پاينده نيست چهره ي گلگون، اگر مراست

 اين چشم خونفشان مگرم آگهي دهد

  مراست؟ورنه كجا زحال دل خود خبر

 شباب رهگذري نغمه ساز بود! سيمين

 ...هر دم به گوش، زمزمه اش دورتر مراست
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 حسود

 خيال روي تو در خاطرم در آويزد

 چو كودكي كه به دامان مادر آويزد

 ز انتخاب فرومانده ام، كه عشق و عفاف

 دو كّفه يي ست كه با هم برابر آويزد

 ستان راچه التفات به اشكم كني، كه م

 چه غم دو قطره ي مي گر ز ساغر آويزد

 چو ابر تيره حسودم، روا ندارم چرخ

 ز بام غير تو را همچو اختر آويزد

 به خانه گذر چه اسيرم، خيال من با توست

 درخت بارور از بام و در سر آويزد

 سحر به دامن يادت سرشك من آويخت

 .چو شبنمي كه به دامان گل درآويزد

 
 
 
 
 
 
 
 

 شراب

 :ودم شراب ناب به ميناي زرنگارب

 مستي ده و لطيف و فرح بخش و خوشگوار،

 رنگم به رنگ الله ي خود روي دشت ها

 .بويم چو بوي وحشي گلهاي كوهسار

 او، از رهي دراز به نزديك من رسيد

 آزرده جان و تشنه و تبدار و خسته بود

 در ديده اش تالطم اندوه، آشكار،

 .ته بودبر چهره اش غبار ماللت نشس

 چشمش به من افتاد و به ناگاه خنده زده زد؛
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 .من همچو گل ز خنده ي خورشيد وا شدم

 پر كرد جامي از مي و شادان به لب نهاد

 آه از دمي كه با لب او آشنا شدم

 نوشيد او مرا و درنگي نكرد و، من

  كام و گلوي او؛ آميختم به گرمي ي ِ

  مستي شدم، ز جان و تن او برآمدم،

  آتش دميده بر افروخت روي او،چون

 زان خستگي كه در تن او بود اثر نماند،

 سرمست، خنده ها زد و ُگلْ از ُگلشن شكفت،

 ميناي بي شراب مرا گوشه يي فكند؛

 :زان پس ميان قهقهه فرياد كرد و گفت

 هر چند كام تشنه ي من ناچشيده بود-»

 زين خوب تر شراب گواراي ديگري،

 مارم فرا رسدزان پيشتر كه رنج خ

 «!بايد شراب ديگر و ميناي ديگري

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !خطا كن

 كن؟ كي گفته ام اين درد جگر سوز دوا

 برخيز و مرا با دل سرگشته رها كن

 تمنّاي وفا نيست! ما را ز تو، اي دوست

 تا خلق بدانند كه ياريم، جفا كن

 هر شام به همراه دالرام به هر بام

 كندر بستر مهتاب بيارام و صفا 

 چون باد صبا با تن هر غنچه بياميز

 چون غنچه برِ باد صبا جامه قبا كن

 آميختنت با من اگر هست خطايي

 برخيز و مپرهيز و شبي نيز خطا كن

 مستم به يكي بوسه ي شيرين كن و، زان پس
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 !بيهوده چه گويم كه چها كن... خود داني و

 تا خون دلت غم ببرد از دل ِ سيمين

ـْشوده دعا كناي تك، بدان پنچ  !ه ي بگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نگاه بي گناه

 تو تا از نگاه غير بپوشم نگاه

 مژگان شوم به حلقه ي چشم سياه تو

 خواهم چو جامِ باده بگردم به بزم نوش

 تا آشنا شوم به لب باده خواه تو

  به رغم گوشه ي ميخانه هاي شهر-خواهم 

 آغوش خويش را كنم از غم، پناه تو

 تو در مستي تو كاشچون اختر سرشك 

 مي ريختم به چهره ي هم رنگ ماه تو

 روح مرا خدا همه از شام تيره ساخت؛

  ِ خوابگاه تو؟ اما چرا نه تيرگي ي

 دردا كه عاقبت نشستم به راه تو

 چون مادر از نوازش و مهرم چه چاره هست

  نگاه ِ چنين، بي گناه تو؟ با كودك

 خورشيد بهمني تو و، لطفت مدام نيست

 ا خوشم به مرحمت گاه گاه توام

 به شام تيره، مخور غم كه هر شبي! سيمين

 .روشن شود ز شعله ي سوزان ِ آه تو
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 غبار ماه

 خويش نديده ام گلي و غنچه اي به دامن

 چه خير ديده ام از ِسير باغ و گلشن خويش

 غبارِ ماهم و دامان كس نيالودم

 زمن چرا همه برچيده اند دامن خويش؟

 خيال او چو در آمد به كلبه ام شب تار

 زبان شكر گشودم ز بخت روشن خويش

 چو ديد چشم حسودِِ ستاره بزم مرا

 ز جاي جستم و بستم به خشم، روزن خويش

 گران بها نكنم جامه و، سبكبارم

 كه منتي ننهادم ز جامه بر تن خويش

 برهنه مهرم و، دوزم چو او به دامن چرخ

 به سوزن خويشسجاف ابر زري هر سحر 

 صراحيم كه نشستم به بزم غير و، رواست

 كه سرخوشش كنم از خون سرخ گردن خويش

 عشق نيست شگفت ز شمع شعرِ من اين عطرِ

 .كه شعله يي ست كه بر مي فروزدم از تن ِ خويش
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 نوازش هاي چشمان ِ كبودش

 وفادار تو بودم عمري: ببين

 دلم جز با تو پيوندي نبسته،

 ه سازم؟ نقش عشقي تازه چندي ستچ

 .به خلوتگاه پندارم نشسته

 چو شب سر مي نهم بر بالش ناز،

 -:خيالش در كنارم ميهمان است

 نمي داني چه پرشور و چه گرم است

 نمي داني چو خوب و مهربان است

 نمي داني به خلوتگاه رازم،

 خيال دلكشش چون مي نشيند؛

 همين دانم كه در دل هر چه دارم

 . جز او جمله بيرون مي نشيندبه

 ز يادم مي برد با خنده يي گرم

 .جهان را با غم بود و نبودش

 نمي داني چه شادي آفرين است

 .نوازش هاي چشمان كبودش

 بيا يك شب، خدا را، شاهدم باش

 در خاطرم غوغايي از اوست،: ببين

 هر سو كه مي گردد نگاهم،: ببين

 .همان جا چهره ي زيبايي از اوست

  «پاي بندم«به او صد بار گفتم 

 .چه سازم؟ گوش او براين سخن نيست

 -چو بندم ديده را، پيداتر ايد

 .گناه از اوست، دانستي؟ ز من نيست

 من با تو گفتم، كوششي كن: ببين

 ز پندارم خيالش را بشويي،

 و گرنه گر دلم پابند او شد،

 .مرا بدعهد و سنگين دل نگويي
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 ر آب افتادهخورشيدِ د

 به بيگانه خو گرفت، آن آشنا كه رفت و

 از دوستان چه ديد كه دست عدو گرفت؟

 سرمست عطر عشق، دمي بود و، بعد از اين

 مستم نمي شود، كه به اين عطر خو گرفت

 مي خواستم حكايت خود بازگو كنم

 گريه آمد و راه گلو گرفت! افسوس

 ابر بهار اين همه بخشندگي نداشت

 چشم من و وام ازو گرفتشد آشناي 

 از اشك من شكفته شود قلبت از غرور

 آري، ز شبنم است كه گل آبرو گرفت

 ِ اوفتاده در آبم؛ ز نور من خورشيد

 نه غنچه خنده كرد و نه گل رنگ و بو گرفت

 نماز كيست به جا؟ پارساي شهر! ياران

 يا آن شهيد عشق كه از خون وضو گرفت؟

 شدماز مدعي گريختم و دربه در 

 همچون صبا سراغ مرا كو به كو گرفت

 به شعر دلخوشي و سخت غافلي! سيمين

 .كاين شمع دلفريب ز چشم تو سو گرفت
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 مشعل

 ماست مگو كه شهر پر از قصه ي نهاني ي ِ

 به لوح دهر همين قصه ها نشاني ي ِ ماست

  ز چشم خلق چه پوشم؟ كه قصه هاي دراز

 يك نگه خامش نهاني ي ِ ماستعيان به 

 اگر چه هر غزلي همچو شعله ما را سوخت

 فروغ عشق، چو مشعل، ز صد زباني ي ِ ماست

  اگر چه الله ي ما شد ز خون دل سيراب

 ماست چه غم؟ كه رونق باغي ز باغباني ي ِ

 به گور مهر، شبانگه، به خون سرخ شفق

 نوشته قصه ي پر دردي از جواني ي ِ ماست

  مهر بجوش و ببين كه چرخ حسودشبي به

  ماس سحر دريده گريبان ز مهرباني ي ِ

 مكش به ديده ي مغرور ما كرشمه ي وصل

 كه چشم پوشي ما عين كامراني ي ِ ماست

 !ز مرگ نيست هراسي به خطارم سيمين

 ...كه جان سپردن صدساله زندگاني ي ِ ماست
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 موج

 افشانده ام  ترنيست اشكم اين كه من از چشم

 بحرم و، با موج، بر ساحل گهر افشانده ام

 گر نديدي آب آتشگون، بيا اينك ببين

 كاينهمه آتش من از چشمان تر افشانده ام

 در شبم با روي روشن جلوه يي كن، زان كه من

 بر رخ اين شبنم به اميد سحر افشانده ام

 از كنارت حاصلم غير از پريشاني نبود

 ه سان موج، سر افشانده امگر چه در پايت ب

 من نه آن پروانه ام كز شوق ِ شمعش بال سوخت

 آن گـُلم كز سوزِ دِي بر خك پر افشانده ام

 چون گهر، در حلقه ي بازوي من چندي بمان

 كز فراغت عمري از مژگان گهر افشانده ام

 سيمين، برگ و بارت سرخ بود اي نهال شعر ِ

 .ده امزان كه در پايت بسي خون جگر افشان

 
 
 
 
 

 يار گسسته

 داشت چشمي سياه و چهري، مهتاب رنگ

 .يك روز از در آمد و بنشست و بوسه خواست

 -  كه با ياد او خوشم-آن بوسه جوي شوخ 

 اينك گذشته عمري و مي جويمش، كجاست؟

 با او در آرزوي وفا آشنا شدم؛

 .اما وفا نكرد و دل از من بريد و رفت

 - ه خير باد كه يادش ب-آن آفتاب عشق 

 .يك شامگه ز گوشه ي بامم پريد و رفت

 دگر سپرد، او رفت و دل به دلبركان ِ 

 .تنها منم كه دل به دگر كس نبسته ام

 گشت زمان از آن همه بي تابيم نكاست،

 .گويي هنوز بر سر آتش نشسته ام

 يك دم نشد كه ياد وي از سر به در كنم؛

 :همواره پيش ديده ي من نقش روي اوست
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 ين است آن دوچشم فسون ساز آشنا،ا

 . لب بوسه جوي اوست-اين هم لبان اوست

 هر چند او شكست، ولي من هنوز هم

 ...دارم عزيز حرمت عهد شكسته را

 هر چند او گسست، ولي من هنوز هم

 ...دارم به دل محبت يار گسسته را

 درگذر، ازين عشق« : گويند دوستان كه

 دبا يار زشت منظر، ياري روا نبو

 سرو و روي نغز از سينه ي ستبر و قد ِ»

 در او يكي از اين همه خوبي به جا نبود»

 اين داستان كهن شد و اين قصه ناپسند؛»

 .بايد كه ترك عشق غم آلود او كني»

  فراوان اين ديار بايد ز همگنان ِ »

 «...همراز و همدم دگري جست و جو كني»

 حكايت خود مختصر كنيد! اي دوستان

 -خن ز همدم و همراز آوريدكمتر س

 :زيبا به شهر من همه ارزاني ي ِ شما

 !زشت مرا، كه رفت، به من باز آوريد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شور نگاه

 به محمد نوري

 عاشق نه چنان بايد

 كز غم سپر اندازد

  در پاي تو آن شايد

 كز شوق سر اندازد
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 من مرغك مسكين را

 هرگز سر وصلت نيست

 در قّله ي اين معني

 مرغ پر اندازدسي

 در عشق گمان بستم

 كĤرامش جان باشد

  با عقل بگو اينك

 طرحي دگر اندازد

 چون خك، مرا يكسر،

 بر باد دهد آخر

  اين عشق كه بر جانم

 هر دم شرر اندازد

  همچون صدف اندر جان

 پرورده امش پنهان

 اين قطره كه بر دامان

 مژگان تر اندازد

 دل چشمه ي خون گردد،

  گرددوز ديده برون

 ترسم چو فزون گردد،

 كاشانه براندازد

 آن قامت و آن باال

 دارد چه حكايت ها

 زيباست ولي در پا

 .دام خطر اندازد
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 سبزه ي گمشده

 تو نبود گر چه با اينه خويي سر كار

 با من اين سنگدلي نيز قرار تو نبود

 غرق خون شد دل من، جام صفت، گر چه لبم

 گسار تو نبودآشنا با دو لب باده 

 چرخ، در پيش رخت، اينه ي ماه گرفت

 كس سرافرازتر از اينه دار تو نبود

 سبزه ي گمشده در سايه ي جنگل بودم

 گذار تو نبود! بر من اي مهر دل افروز

 موج مهرت به سر ما قدم لطف نسود

 همچو گرداب، به جز خويش، مدار تو نبود

 دامان ترم بود كه آتش نگرفت عيب ِ

 گناهي ز شرار تو نبود! ي عشقورنه، ا

 اي كه خورشيد شُدي، روي نهادي به گريز

 جر سوي مشرق ِ برگشت، فرار تو نبود

 زلف آغشته به آژيده ي سيمين كردم

 .تا نگويي سحري باش با شب تار تو نبود

 
 
 
 
 
 
 

 چشم شوم

 !دست مرا بايد بريد! دوستان

 :تا درد خود درمان كنم! دشنه يي

 دست من است؛نقش چشمي دركف 

 .كين نقش را پنهان كنم! همتي

 هر شبانگه كافتاب دلفروز

 روشني را از جهان وا مي گرفت،

 چشم او مي آمد و، پر خون ز خشم

 .در كنار بسترم جا مي گرفت

 شعله مي انگيخت در جانم به قهر

 كاين تويي اي بي وفا اي خويشكام؟
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 داده نقد دل به مهر ديگران

 !از انتقام؟غافل از من، بي خبر 

 هر چه بر هم مي فشردم ديده را

 تا نبينم آن عتاب و خشم را،

  باز-!  اي فسوس-زنده تر مي ديدم 

 ...پرتو رنج آور آن چشم را

 يك شب از جا جستم و، ديوانه وار

 :خشمگين او را نهان كردم به دست

 چون بلورين ساغري ُخرد و ظريف

 !از فشار پنجه هاي من شكست

  شكست آن چشم شومشاد شد دل تا

 كاندر او آن شعله هاي خشم بود؛

 ليك، چون از هم گشودم دست را،

 !در كفم زخمي چو نقش چشم بود

 هر چه مرهم مي نهم اين زخم را،

 مي فزايد درد و بهبوديش نيست

 هر چه مي شويم به آب اين نقش را،

 !نابوديش نيست... همچنان برجاست

 !دست مرا بايد بريد! دوستان

 :تا درد خود درمان كنم!  ييدشنه

 پيش چشمم نقش درد است آشكار؛

 ...كاين نقش را پنهان كنم! همتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اي خوش آن روز

 سر و كارم بود اي خوش آن روز كه با يار

 بي سخن با نگهش فرصت گفتارم بود

 مويش بودم آن كه من بسته ي زنجيري ي ِ

 كه او نيز گرفتارم بود! وه، چه خوش بود
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 چه در خانه ي من بود ز هر گونه چراغگر 

 ياد او شمع شب افروز شب تارم بود

 صبحدم نور چو در پنجره ها مي خنديد

 يارم بود* در برم خنده به لب بوسه طلب

 وقت تابيدن ِ خورشيد در ايينه ي آب

 روي او نيز در ايينه ي پندارم بود

 حيف و صد حيف كه امروز به هيچم بفروخت

 . يك روز خريدارم بودآن سيه چشم كه

 گر چه يارم شده امروز دالزارم، ليك

 ...ياد مي آرم از آن روز كه دلدارم بود

 «لعبت واال«. مست»خنده به لب بوسه طلب«آمد ز درم*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعله

 دلنوازي؟ ْوه گفتم كو رسم با او به ِشك

 !چو شعله تندخو شد كاينجا زبان درازي؟

 باختن نكوتردر آستان دلبر، سر 

 كانجا به پا درافتد آن سر كه در نبازي

 .در بزم باده نوشان، از قهر، رخ مپوشان

 با ناز خود فروشان، ماييم و بي نيازي

 :در پاي دلستاني، داديم نقد جاني
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 كرديم كارسازي: اين مايه شد ميسر

  اين دل، بيا كزين پس-آه از حريف نكس 

 ! بازيگيريم اختران را، چون مهره ها، به

 چون غنچه چشم تنگي؛! ننگ است، ننگ، سيمين

 .در باغ دهر بايد، چون تك، دستبازي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكاپو

 ديدمت باز در گذرگاهي

 .از پي سال ها جدايي ها

 :كودكي باز زنده شد در من

 ...آن صفاها و بي ريايي ها

 زنده شد بوسه هاي پنهاني

 كه شب اندر خيال ما مي ريخت

 نار يكديگرروز، اما ك

 همه از چشم ما حيا مي ريخت

 آه از آن گفته هاي عشق آميز

 كه به دل بود و در نهان ما را

 ليك جز درس و جز كتاب، سخت

 خود نمي رفت بر زبان ما را

  ديدمت، ديدمت، ولي افسوس

 كه تو ديگر نه آن چنان بودي

 من خزان ديده باغ دردانگيز،

 !تو خزان ديده باغبان بودي

   غول سركش ايامپنجه ي
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 زده بر چهر تو شياري چند؛

 مخمل گيسوي سياه مرا

 .دوخته با سپيدي تاري چند

 رفته ايام و، ديده ي من و تو

 ...هم چنان سوي مقصدي نگران

 وه، چه مقصد، كه كس نجسته ورا

 . نه ما و ني دگران-زين تكاپو

  رهنوردي كور-ما كه بوديم؟

 در گذرگاه، راه گم كرده،

 ندان عمر، محبوسييا به ز

 .گردش سال و ماه گم كرده

  رود پرجوشي-ما كه بوديم؟ 

 پي دريا به جست و جو رفته،

 ليك در كام ريگزاري خشك

 .نيمه ره ناگهان فرو رفته

  شمع پرنوري-ما كه بوديم؟ 

 شعله افكن به جان خاموشي،

 شب به پايان نرفته، سوخته پك

 .خفته در ظلمت فراموشي

 سال هاي دگرسال ها رفت و، 

 باز، چون از كنار هم گذريم،

 همچنان خسته از طلب، شايد

 !سوي مقصود خويش ره نبريم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گل يخ

كبودم اين چنين سخت كه آشفته ات اي چشم 

 به خدا شيفته ي هيچ سيه چشم نبودم
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  باالي سياهي ست كبودي، كه من اينك زنگِ

 نقش هر چشم سيه را ز دل خويش زدودم

 چه سازم؟!  دامنت آويختم اي عشقدير در

 به زمستان تو همچون گل يخ ديده گشودم

  بوسه ي گمشده ام بود به لب هاي تو پنهان

 كه به دلخواه، شبي بر لب كس چهره نسودم

 جگرم چك شد از خنجر خونريز مالمت

 تا چو گل راز دل خويش به بيگانه نمودم

 سوختم، سوختم از عشق تو چون شاخه ي خشكي

 .اميدي كه برايد ز سر كوي تو دودمبه 

 آهِ سرد است، نه شعر اين كه سرايد لب سيمين

 .آتش مهر تو بايد كه شود گرم، سرودم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سايه ي ديوار

 يار تو مي شد، اگر! دل ديوانه ام اي دوست

 به خدا، تا دو جهان هست، وفادار تو مي شد

 ديگران بسته ي زنجير تو هستند، چه سازم؟

 نه داني دل ديوانه گرفتار تو مي شدور

 مژه، مي زد به رخ زرد و غمينم رقم خون

 تا سخن ساز غمت كلك گهربار تو مي شد

 من بر آن سينه ي محزون سر خود را ننهادم

 كه گرانبار ز غم بود و گران، بار تو مي شد

  به تسالي تو مي رفت سخن ها به زبانم

 ! شددل بيمار ِ مرا بين كه پرستار تو مي

 خوب شد اي شمع، كه پروانه نداري! خوب شد
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 كه غم سوختنش مايه ي آزار تو مي شد

 همچو خاتم به دهان مي شدت انگشت ندامت

 خريدار تو مي شد! گر كسي، اي گهر پك

 تا به آغوش من از تابش خورشيد گريزي

 كاش يك روز، تنم سايه ي ديوار تو مي شد

 تا گشايي دل تنگش به سرانگشت نوازش

 !كاش دلباخته سيمين، گره ِ كار تو مي شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عود

 سوگند به موي تو كه از كوي تو رفتيم

 از كوي تو آشفته تر از موي تو رفتيم

 بگذار بمانند حريفان همه چون ريگ

 .ما آب روانيم كه از جوي تو رفتيم

 وصل تو به آن ِمّنت جانكار نيرزيد،

 .تا دوزخ هجر تو ز مينوي تو رفتيم

 چون آن سخن تلخ كه ناگاه شبي رفت

 .بر آن لب شيرين ِ سخنگوي تو، رفتيم

 انصافِ محبان چو ندادي به محبت

 .چون شاخص ِ ميزان ز ترازوي تو رفتيم

 زين بيش نمانديم كه آزار تو باشيم

 .چون عاشقي و دوستي از خوي تو رفتيم

  چون موي سيه را اين راه خم اندر خم ِ

 ...ي ي ِ روي تو رفتيم روشن بي مرحمتِ
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 نسيم

 ... باز هم بيمار مي بينم تو را

 !اي دل سركش كه درمانت مباد

 برق چشمي آتشي افروخت باز

 .كاين چنين آتش به جانت اوفتاد

 :آشفته اي! اي دل، اي درياي خون

 موج غم ها در تو غوغا مي كند،

 بي وفايي هاي يارت با تو كرد

 ... به دريا مي كندآنچه توفان ها

 او اگر با ديگران پيوست و رفت،

 غير ازين هم انتظاري داشتي؟

 -  خود بگو-بي وفايي كرد، اما 

 با وفا، تا حال، ياري داشتي؟

 :او نسيم دلكش است... او نسيم است

 .دامن شادي به گلشن مي كشد

 :خار و گل در ديده ي لطفش يكي ست

 .بر سر اين هر دو، دامن مي كشد

 و نسيم است و چو بر گل بگذرد،ا

  عطر گل با او به يغما مي رود،

 با تن گل گر چه پيوندد، ولي

 ...عاقبت آزاد و تنها مي رود

 تو گلي و او نسيم دلكش است

 از پي ِ پيوند كوتاهش برو؛
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 پرفشان، يك شب ز دامانش بگير،

 ...چند گامي نيز همراهش برو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گل خشك

 بهتري ديدي امشب از من! انمگر، اي بهتر از ج

 كه رخ تابيدي و در من به چشم ديگري ديدي؟

 ز اشك من چه مي داني گراني هاي دردم را؟

 زتوفان شبنمي ديدي، ز دريا گوهري ديدي

 به ياد آور كه مي خواهم در آغوشت سپارم جان

 .در آغوش سحر در آسمان گر اختري ديدي

 ي نالي؟ز افسون ها چه م! اال اي ديده ي جانان

 نكردي خويشتن بيني، كجا افسونگري ديدي؟

 مرا مانده ست عقلي خشك و داماني تر از دنيا

 هر كجا خشك و تري ديدي! بسوز، اي آتش غم

 تو را حق مي دهم، اي غم كه دست از من نمي داري

 كه با كمتر كسي اين سان دل غم پروري ديدي

  اگر سوزي، سزاوارم! مرا، اي باغبان دل

 گلشن نهال خشك بي برگ و بري ديديكه در 

 تهيدستي، نصيب شاخه، از جور خزان آمد

 ميان باغ اگر گنجينه ي باد آوري ديدي

 ز سيمين ياد كن، وز نام او در دفتر گيتي

 .اگر برگ گل خشكي ميان دفتري ديدي
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 ديوانه پسند

 به بندش رو كرد به ما بخت و فتاديم

  خطا كرد كمندش-ما را چه گنه بود؟

 با آن همه دلداده دلش بسته ي ما شد

 اي من به فداي دل ديوانه پسندش

 نرگس ز چه بر سينه زد آن يار فسون كار؟

 ترسم رسد از ديده ي بدخواه گزندش

 شد آب، دل از حسرت و، از ديده برون شد

 آميخت به هم تا صف مژگان بلندش

 !در پرتو لبخند، رخش، وه، چه فريباست

 .الله كه مهتاب بپيچد به پرندشچون 

 گر باد بيارامد و گر موج نخيزد

 دل نيز شكيبد، مخراشيد به پندش

 سيمين طلب بوسه يي از لعل لبي داشت

 .ترسم كه به نقد دل و جاني ندهندش
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 چرا

  من بي قرارم،-چرا رفتي، چرا؟

 -.به سر، سوداي آغوش تو دارم

 نگفتي ماهتاب امشب چه زيباست؟

 يدي جانم از غم ناشكيباست؟ند

 نه هنگام گل و فصل بهارست؟

 نه عاشق در بهاران بيقرارست؟

 نگفتم با لبان بسته ي خويش

 به تو راز درون خسته ي خويش؟

 خروش از چشم من نشنيد گوشت؟

 نياورد از خروشم در خروشت؟

 اگر جانت ز جانم آگهي داشت

 چرا بي تابيم را سهل انگاشت؟

 :كوهسارستكنار خانه ي ما 

 .ز ديدار رقيبان بركنارست

 چو شمع مهر خاموشي گزيند،

 .شب اندر وي به آرامي نشيند

 ز ماه و پرتو سيمينه ي او

 .حريري اوفتد بر سينه ي او

 نسيمش مستي انگيزست و خوشبوست،

 .پر از عطر شقايق هاي خودروست

 بيا با هم شبي آنجا سرآريم،

 !دمار از جان دوري ها برآريم

 ت گرچه عمري يار من بود،خيال

 اميدت گرچه در پندار من بود،

 !بيا امشب شرابي ديگرم ده

 !ز ميناي حقيقت ساغرم ده

 .دل ديوانه را ديوانه تر كن

 .مرا از هر دو عالم بي خبر كن

 دنيا دو روزي بيشتر نيست؛! بيا

 .پي ِ فرداش فرداي دگر نيست

 :اما نه، خوبان خود پرستند... بيا

 .هر، كمتر پاي بستندبه بندِ م

 اگر يك دم شرابي مي چشانند،

 .خمارآلوده عمري مي نشانند

 :درين شهر آزمودم من بسي را

 .نديدم باوفا زانان كسي را

 تو هم هر چند مهر بي غروبي،
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 .به بي مهري گواهت اين كه خوبي

 گذشتم من ز سوداي وصالت،

 !مرا تنها رها كن با خيالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غنچه ي راز

 است هنوز هره ام تازه چو برگ گل نازچ

 نگهم غهچه ي نشكفته ي راز است هنوز

 !به درنگي دل ما شاد كن، اي چنگي ي ِ عشق

 كه بسي نغمه درين پرده ي ساز است هنوز

 از من و صحبت من زود چنين دست مدار

 كه مرا قصه ي جانسوز، دراز است هنوز

 چو خورشيد غروب! دامن از ما مكش، اي دوست

 ه به دامان توام دست نياز است هنوزك

 !سرد مهري مكن، اي شمع فروزان اميد

 بوسه ام آتش پرهيز گداز است هنوز

 نفسي در بر من باش، كه عطر نفسم

 چون شميم گل تر، روح نواز است هنوز

 من خداوند وفايم، ز برم روي متاب

 اي بسا سر كه به خكم به نماز است هنوز

 يوانه ببندبه سر گيسوي سيمين دل د

 ...زانكه اين سلسله ديوانه نواز است هنوز
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 آتش تمّنا

  مرد هواي وصل و غم هجر و شور مينا

 كه دگر هر چه بود در ما، مرد! برو!برو

 لب خموش مرا بين كه نغمه ساز تو نيست

  نغمه ي هاي گويا مرد- چه كنم-به ناي من

 به چشم تيره ي من راز عاشقي گم شد

 ان الله ي او شمع شام فرسا مردمي

 !به دامن تو نگيرد شرار ما، اي دوست

 .درون سينه ي ما آتش تمّنا مرد

 ستاره ي سحري بود عشق بي ثمرم

 ميان جمع درخشيد، ليك تنها مرد

 نديد جلوه ي او چشم آشنايي را

 گلي دميد به صحرا و، هم به صحرا مرد

 مگر داستان عشقم بود! دريغ و درد

 وفه يي كه شبانگه شكفت و فردا مرد؟شك

 -!ز ديده ي كس و نكس نهان نماند، دريغ

 .چو آفتاب به گاه غروب، رسوا مرد
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 سفره ي رنگين

 :داري رخ نغز و دل گرم و لب شيرين

 گر كسي حسن، يكي داشت، تو چندين داري

 !چنگ در پرده ي عشاق زن، اي چنگي ي ِ عشق

 !پنجه ي شيرين داريكه درين پرده عجب 

 دامن آلوده به خون تو شد، اي دل، غم نيست

 كه به بزم شب خود سفره ي رنگين داري

 به شب مي داني! حالم، اي چشمه ي جوشنده

 كه خود از سنگ سيه بستر و بالين داري

 امشب، اي شمع، بسوز از غم و دردم كه تو هم

 با من سوخته جان الفت ديرين داري

 اي تو خورشيد گرفتز ستم ه! آسمانا

 جگر گوشه ي خونين داري! دامنت سبز

 تو كه خود عاشق و ديوانه ي يار دگري

 كي خبر از دل ديوانه ي سيمين داري؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زنجير

 ام، برگ پاييزم، ز چشم باغبان افتاده

 خوار در جوالنـْگه ِ باد خزان افتاده ام

 اشك ابرم كاينچنين بر خك ره غلتيده ام

 ن بختم، ز چشم آسمان افتاده امواژگو

 -  رو سياه-قطره يي بر خامه ي تقدير بودم 

 بر سپيدي هاي اوراق زمان افتاده ام
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 جاي پاي رهرو ِ عشقم، مرا نشناخت كس

 بر جبين خك، بي نام و نشان افتاده ام

 روزگاري شمع بودم، سوختم، افروختم

 غرق اشك خود؟، كنون چون ريسمان افتاده ام

 برجا ِنيم، سرگشته ام، آواره امكوه پا 

 پيش راه باد، چون ريگ روان اقتاده ام

 شاخه ي سر درهمم، گر بر بلندي خفته ام

 .جفت خك ره، چون نقش سايبان افتاده ام

 :استوارم سخت، چون زنجير و، رسوا پيش خلق

 همچنان از اين دهان در آن دهان افتاده ام

 گذشتقطره يي بي رنگ بودم، نور عشق از من 

 بر سپهر نام، چون رنگين كمان افتاده ام

 آه، سيمين، نغمه هاي سينه سوز عشق را

 !اين زمان آموختندم كز زبان افتاده ام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درخت تشنه

 است ز من مپرس كيم يا كجا ديار من

 ز شهر عشقم و، ديوانگي شمار من است

 منم ستاره ي شام و تويي سپيده ي صبح

  انتظار من استهميشه سوي رهت چشم

 چو بركه، از دل صافم فروغ عشق بجوي

 اگرچه ايت غم چهر پرشيار من است

 مرا به صحبت بيگانگان مده نسبت

 كه من عقابم و، مردار كي شكار من است؟

 دريغ، سوختم از هجر و، باز مرد حسود

 درين خيال كه دلدار در كنار من است
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 درخت تشنه ام و، رسته پيش بركه ي آب

 ود غرقه اگر نقش شاخسار من است؟چه س

 به شعله يي كه فروزد به رهگذار نسيم

 نشاني از دل پرسوز بيقرار من است

 چو آتشي كه گذارد به جاي خكستر

 .ز عشق، اين دل افسرده يادگار من است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گل زهر

 سالها پيش، خاطر رنجور

 شادمان بود و نوبهاري داشت،

 :دل من باغ دلفريبي بود

 ...بزه يي داشت، الله زاري داشتس

  آفتاب محبت گرمي

 گل او را به ناز مي پرورد،

 هر سحر ديده ام چو مي شد باز،

 ...شاخه يي مي دميد و گل مي كرد

 دانستم! رفت چندي ّ و حيف

 گل اين باغ رنگ قهري داشت،

 غنچه ي دلفريب زيبايش

 .عطر آميخته به زهري داشت

 سحري با دو چشم اشك آلود

 مه را خشمگين ز بن كندم،ه

 آن همه عشق و ناز و مستي را

 .پيش پاي زمان پركندم

 سال ها رفت و گلشنم پژمرده؛

 :خاطرم دشت سنگالخي شد
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 نه به شاخي نهال او آراست،

 .نه به برگي نهفته، شاخي شد

 ليك كنون، كه آفتاب دگر

 دامن خويش را بر او گسترد،

 -!مژده آريد، مژده اي ياران

 !م سنگالخ گل آوردباز ه

 بگذاريد دشت بي جانم

 با بهاري دوباره زنده شود؛

 بشكفد غنچه هاي دل، تا باز

 ...!عطرشان زهري و كشنده شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاريكي شب

 گرفتم من به رغم دل بي مهر تو دلدار

 گشتم و گشتم و بهتر ز تو را يار گرفتم

 خنده يي كردم و دل بردم و با لطف ِ نگاهي

 !بميري ز حسد وعده ي ديدار گرفتمتا 

 كشيدي، چه توانم؟! دامن از دست من، اي يار

 .گله يي نيست اگر دامن اغيار گرفتم

 بعد ازين ساخته ام با، ني و چنگ و مي و ساقي

 اين چار با ناچار گرفتم بي تو من دامن ِ 

 كه اين راست نگفتم! ليك باور مكن اي دوست

 !تار گرفتمانتقام از دل سنگ تو، به گف

 من كجا ياد تو از خاطر سودازده راندم؟

 يا كجا جز تو كسي يار وفادار گرفتم؟

 تا رخت شمع فروزنده ي بزم دگران شد
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 من چو تاريكي شب گوشه ي ديوار گرفتم

 گله كردي كه چرا يار تو يار دگران شد

 ديدي، اي دوست، به ياري ز تو اقرار گرفتم؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بهانه

 كشم  كنان جام را به شانهبيا كه رقص

 به بزم گرم تو، چون شعله يي، زبانه كشم

 به ككل تو نهم چهره و بگريم زار

 به تار عشق، ز الماس سفته دانم كشم

 شوم چو پرتو مهتاب و تابم از روزن

 كه تن به بستر گرمت بدين بهانه كشم

 شوم درخت برومند وسركشم از بام

 شمكه دست شوق تو را سوي بام خانه ك

 شوم چو برق جهان سوز خشمگين، كه مگر

 به كوه درد و غمت، سخت، تازيانه كشم

  هزار چك دلم شد ز تاب اين حسرت

 كه پنجه در سر زلفت بسان شانه كشم

 به چشم، سرمه كشم تا دلت بلرزد سخت

 هنر بود كه خدنگي براين نشانه كشم

 شبي به كلبه ي سيمين، اگر به روز آري

 .ي زمانه كشمدمار از غم ناساز
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 بي شكيب

 ...!واي -نامه ام را به من باز ده

 :آنچه در او نوشتم، فريب است

 كي مرا عشقي و آتشي هست؟

 كي مرا از محبت نصيب است؟

 ...! واي-نامه ام را به من بازده 

 :آن چه خواندي به نسيان سپارش

 ! ندارم-؟ »دوست دارم«:گفتمت

 !رشباور مدا... اين دروغ است

 در دل اين شبانگاه ِ خاموش

 :ِگرد من كودكان خفته هستند

 اين نفس هاي سنگين و آرام

 .گوييا بر من آشفته هستند

 آتشي مي فروزد به جانم

 .سرزنش هاي پنهاني من

 در فضا خامشي مي پذيرد

 .ناله هاي پشيماني من

 :من كه صدبار با خويش گفتم

 .درد بي عشقيم جاوداني ست

 آرزويمپيكر سرد بي 

 .گور تاريك عشق و جواني ست

 من كه نقش اميد هوا را

 از نهانخانه ي دل ستردم،

 پس براي چه پيمان شكستم؟

 پس چرا توبه از ياد بردم؟

 اي نفس هاي سنگين: گوش كن

 -صد زبان با همه بي زباني ست

 آه، بشنو كه اينها نفس نيست،

 ناله و شكوه و سرگراني ست

 - دريغ-من ندانسته بودم

 !تا چه اندازه خودكام و پستم

47



 واي بر من، ببخشاي، يارب

 !كاين همه خودسر و خودپرستم

 ...!واي... نامه ام را به من بازده 

 :آن چه خواندي به نسيان سپارش

 !گفتمت دوست دارم؟ ندارم

 !باور مدارش... اين دروغ است
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