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  سنگ گور

 اي رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر

  بر من منگر تاب نگاه تو ندارم

  بر من منگر زانكه به جز تلخي اندوه

 در خاطر از آن چشم سياه تو ندارم

   بهر چه امشب !اي رفته ز دل ، راست بگو  

 با خاطره ها آمدهاي باز به سويم؟ 

  مده اي از پي آن دلبر دلخواهگر آ

  من او نيم او مرده و من سايه ي اويم

  من او نيم آخر دل من سرد و سياه است

  او در دل سودازده از عشق شرر داشت 

  او در همه جا با همه كس در همه احوال

   به سر داشت !سوداي تو را اي بت بي مهر 

  من او نيم اين ديده ي من گنگ و خموش است

   ديده ي او آن همه گفتار ، نهان بوددر 

  وان عشق غم آلوده در آن نرگس شبرنگ 

  مرموزتر از تيرگي ي شامگهان بود

  من او نيم آري ، لب من اين لب بي رنگ 

 ديري ست كه با خنده يي از عشق تو نشكفت

 اما به لب او همه دم خنده ي جان بخش

  مهتاب صفت بر گل شبنم زده مي خفت

  گر ، تاب نگاه تو ندارمبر من من

  آن كس كه تو مي خواهيش از من به خدا مرد 

  او در تن من بود و ، ندانم كه به ناگاه 

  چون ديد و چها كرد و كجا رفت و چرا مرد 

 من گور ويم ، گور ويم ، بر تن گرمش

  افسردگي و سردي ي كافور نهادم

   اين دل بي مهر او مرده و در سينه ي من ،

  ت كه من بر سر آن گور نهادمسنگي س
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  آنجا و اينجا

  آنجا نشسته دختركي شاداب 

 با گونه هاي چون گل نسرينش

 لغزيده بر دو شانه ي او آرام

 انبوه گيسوان پر از چينش

  زان ديدگان شوخ و سيه ريزد

 افسون دلستاني و دلداري 

  وان لعل نوش بار سخن گويد 

 دارياز عشق و اشتياق و وفا

  نزديكتر ، عروس فريبايي است

   شاد و سخنگو نيست !اما دريغ 

 آزرده ، سرفكنده ز غم در پيش

  افسرده ، لب گزيده كه اين او نيست

  آهسته آنچنان كه نبيند كس

 اشكي نشسته بر سر مژگانش 

 وان اشك را زدوده به انگشتان

 تا كس نداند از غم پنهانش 

   دلاينجا زني است خامش و سنگين

  كز سرد و گرم دهر خبر دارد 

  خود را ز ياد برده كه اينك او

  يك ناز دختر و دو پسر دارد 

 بر كنده چشم هاي هوس كز پي 

 چشمي به كرده ها نگران دارد

  بنشانده شعله هاي هوا در دل 

  كاين دل ، سپرده ي دگران دارد

 قلب خموش و سينه ي آرامش

  تابوت عشق و گور جواني هاست

  اما از آن گذشته ي بي حاصل

  در خاطرش هنوز نشاني هاست

  زن نيست او ، كه شمع شب افروزي ست
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  روشن چو روز كرده حريمي را

  از عمر خويش و عمر شبي تاريك

  آرام و نرم كاسته نيمي را

  گردش چهار تن همگي دلبند

  شادان كه شمع خانه برافروزد 

  غافل كه شمع بر سر اين سودا

  ان خويش كاهد و تن سوزداز ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بازيچه

  ديشب به ياد روي تو سر كردم

  آن شكوه ي نيافته پايان را

  در دامن خيال تو بگشودم 

  از چشم ، چشمه هاي خروشان را 

  در پيش پاي جور تو ناليدم

 كاوخ چه سست مهر و چه بدخويي

 بر چهره ام ، ز لطف ، نمي خندي

 ، نمي گوييبا من سخن ، به مهر 

 چشم تو خيره شده به من و در وي 

  افسانه شگفتي و حيرت بود 

  كان اشتياق و مهر و محبت را

 ناديدنم چگونه مروت بود ؟ 

 من شرمسار ماندم و ، از پاسخ

  درماند اين لبان سخن پرداز

 اما كنون اگر تو ببخشايي

 من با تو آشكار كنم اين راز 

  در من نهفته كودك بيماري ست 
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  هر دم بهانه هاي عجب گيرد

  خواهد كه شعله هاي جنون گردد

  در دامن سياهي ي شب گيرد

  چشم تو همچو ديگر چشمان است 

  او رازدار و فتنه گرش خواند

  لبهات گرمتر ز لب كس نيست

  او آتشين و پر شررش داند 

  من تشنه كام درد و غمم ، دردا 

  دردا كه رنگ آب نمي بينم 

 عشق و محنت نكاميدر سوز  

  جز جلوه ي سراب نمي بينم

 با من مورز مهر و مكن ياري 

 من ، از تو جز شكنجه نمي خواهم 

   چه چاره كنم ؟ دل را ديوانه ام ، 

  جز دردمند و رنجه نمي خواهم 

  نه تو را خواهم گر زانكه خواهمت ،

  خواهم كه خون به ساغر دل ريزم

 افكندمش به پيش رهت زين روي

  ا خك درد بر سر دل ريزمت

 شادي ازين فسانه ، كه پنداري

 معشوق نازپرور سيميني

  اي كور دل ، دلم به تو مي سوزد

 بازيچه ي مني و نمي بيني
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 آرزو

  آه ، اي تير اي تير دلدوز 

 باز در زخم جاني نشستي 

 آه ، اي خار اي خار جانسوز 

 باز در ديدگانم شكستي 

  گرگ اي گرگ وحشياي ، اي. 

 چنگ و دندان به جانم فشردي 

   آن جگر بود اين جگرگاه بود ،

 اين كه بشكافتي ، آن كه خوردي 

  آتش اي آتش اي شعله ي مرگ

  سوختي ، سوختي پيكرم را

  مشت خكستري ماند از من

  سوختي باز خكسترم را

   درد روانكاه اي توانسوز ،

 رفت جانم ، ز جانم چه خواهي ؟ 

 ناله ام مرد در ناتواني 

 از تن ناتوانم چه خواهي ؟ 

  غيرت و رشك او آتشم زد

  جان پر مهر من كينو جو شد

  آرزويش به دل مرد و زين پس

 مرگ او در دلم آرزو شد 

 ديده ي ديده بر ديگرانش

  سرد و خاموش و بي نور ، خوشتر

 لعل خنديده بر دمشنانش

  بسته در تنگي ي گور ، خوشتر 
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  موريانه ي غم 

   ريا و فريب است خنده ي شيرين من ، 

  در دل من موج مي زند غم ديرين 

  چهره ي شادان من ثبات ندارد

  داروي تلخم نهان به ظاهر شيرين

  اينه ي چشم هاي خويش بنازم

  كز غم من پيش خلق ، راز نگويد

  هر چه در او خيره تر نگاه بدوزي

  ز نگويدبا تو به جز حالت تو با

  زان همه دردي كه پاره كردم دلم را

  خاطر كس رابه هيچ روي خبر نيست 

  غنچه ي نشكفته ام كه پاي صبا را 

 بر دل صد چك من توان گذر نيست 

  آه شما دوستان كوردل من

  ديده ي ظاهر شناس خويش ببنديد 

  سر خوشي ي خويشتن ز غير بجوييد

  يدرنجه مرا بيش از اين ز خود مپسند 

  دست برداريد ، از سرم كه در اين شهر

  كس چون من آشفته و غمين و دژم نيست 

  در دل من اين چنين عميق نكاويد 

  زانكه دلم را به جز تباهي ي غم نيست

  من بت چوبين كهنه معبد عشقم 

  جسم مرا موريانه خورد و خراشيد

  دست ازين پيكر تباه بداريد 

  شيدقالب پوسيده را به خك مپا
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  سكوت سياه

  ابرو به هم كشيدم و گفتم

  چون من در اين ديار بسي هست 

  رو كن به ديگري كه دلم را 

  ديگر نه گرمي هوسي هست 

  اگر تو: رنجور و خسته گفتي  

  بيني به گرد خويش بسي را

  من نيز ديده ام چه بسا ليك 

  غير از تو دل نخواست كسي را 

 اي كاش:  نعره كه جانم كشيد

  اين گفته از زبان دلت بود

  اي كاش عشق تند حسودم

  يك عمر پاسبان دلت بود 

  اينك در سكوت شبانگاه

  در گوش من صداي تو ايد 

  در خلوت نهان خيالم 

  يادي ز چشم هاي تو ايد

  آن چشم ها كه شب همه ي شب 

  عمري به چهره ام نگران بود 

 شچشمي كه در سكوت سياه 

  صد ناگشوده راز نهان بود

  چشمم ز چشم هاي تو خواهد 

  كان گفته را گواه بيارد 

 دردا كه اين سياهي ي مرموز

  جز موج راز ، هيچ ندارد
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  اگر دردي نباشد

  اگر دستي كسي سوي من آرد

  گريزم از وي و دستش نگيرم 

  به چشمم بنگرد گر چشم شوخي

  سياه و دلكش و مستش نگيرم

  به رويم گر لبي شيرين بخندد

  اين دام فريب است: به خود گويم كه  

 خدايا حال من داني كه داند ؟ 

  نگون بختي كه در شهري غريب است 

  گهي عقل ايد و رندانه گويد 

 با آن سركشي ها رام گشتي: كه  

  گذشت زندگي درمان خامي ست

 متين و پخته و آرام گشتي

   و بي گاهز خود پرسم به زاري گاه

 از اين پختگي حاصل چه دارم ؟: كه  

  به جز نفرت به جز سردي به جز يأس

 ز ياران عاقبت در دل چه دارم ؟

 مرا بهتر نبود آن زندگاني

 كه هر شب به اميدي دل ببندم ؟

  سحرگه با دو چشم گريه آلود 

 بر آن رؤياي بي حاصل بخندم ؟

 مرا بهتر نبود آن زندگاني

  زد گويم صفا داشت ؟كه هر كس خنده

 مرا بهتر نبود آن زندگاني

 كه هر كس يار شد گويم وفا داشت ؟

 مرا آن سادگي ها ، چون ز كف رفت ؟ 

 كجا شد آن دل خوش باور من ؟

  چه شد آن اشك ها كز جور ياران

 فرو مي ريخت ، از چشم تر من ؟ 

  چه شد آن دل تپيدن هاي بيگاه

 ؟... ز شوق خنده يي ، حرفي ، نگاهي 

  چرا ديگر مرا آشفتگي نيست

 ز تاب گردش چشم سياهي ؟ 

  خداوندا شبي همراز من گفت

  نيك و بد در اين دنيا قياسي ست: كه  

  دلم خون شد ز بي دردي خدايا 

   مگو از ناسپاسي ست چو مي نالم ، 

  اگر دردي در اين دنيا نباشد 
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  كسي را لذت شادي عيان نيست

 ين زندگانيچه حاصل دارم از ا 

  كه گر غم نيست شادي هم در آن نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

  سه تار شكسته

 اي سايه ي او ز من چه خواهي؟

 دست از من رنجديده بردار 

 بر خاطر خسه ام ببخشاي

  بگذار مرا به خويش ، بگذار 

  هر جا نگرم ، به پيش چشمم 

  آن چشم چو شب سياه ايد 

 وانگه به نظر در آن سياهي

  بي گناه ايدآن چهره ي 

  برقي جهد از دو ديده ي او

  سوزد دل رنجديده ام را 

  چشمك زند و زود ، چو بيند 

  اين اشك به رخ دويده ام را 

  گاهي ، به شتاب پيشم ايد

 بر سينه ي من نهد سر خويش 

  بر آتش سينه ام زند آب 

 با اشك دو ديده ي تر خويش 

  گه بوسه ربايد از لب من 

 كش خياليآن سايه ي دل

  بيخود شوم و به خود چو ايم 

 او رفته و جاي اوست خالي

  آنگه دود از پيش خيالم

  تادامن او به دست گيرد 

 اصرار كند كه اعترافي 

  زان ديده ي نيمه مست گيرد
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   بيند خواهد كه در آن دو چشم ،

 اقرار به عشق و بي قراري 

  وانگه فكند به گردنش دست

 ارياز شادي و از اميدو 

  اين سايه كه هركجاست با من

  جز جلوه ي او در آرزو نيست 

  با من شب و روز و گاه و بيگاه 

  او هست و هزار حيف ، او نيست

  داني كه چه نغز و دلپذيرست

 آنگه كه سه تار نغمه ريزد ؟

  يك روز دل من آن چنان بود 

 يعني كه هزار نغمه مي زد 

   بر جمع نكته سنجان يك شب ، 

  نم به نگاهي آشنا شدجا

  غم آمد و در دلم درآويخت 

  شادي ز روان من جدا شد

  يكباره چه شد ؟ دلم فرو ريخت

  از ديدن آن دو نرگس مست 

 گفتي كه سه تار نغمه پرداز 

  بر خك ره اوفتاد و بشكست 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  نغمه ي درد

  اين منم ، اي غمگساران اين منم

 اين شرار سرد خكستر شده ؟ 

  اين منم اي مهربانان اين منم 

 اين گل پژمرده ي پرپر شده ؟

  اين منم يا نغمه يي كز تار عشق

 جست و غوغا كرد و خاموشي گرفت ؟
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  اين منم يا نقش صدها آرزو

 كاين چنين گرد فراموشي گرفت ؟ 

 خنده بودم بر لبان زندگي

  ناگهان در وحشتي پنهان شدم 

  آرزو ناز بودم در نگاه  

   خونين درد بي درمان شدماشك

  در كف بد مست بودم جام و او

  بر سر سنگي شكست اين جام را

  چهره شد تاريخ غم تقويم درد 

  بس كه بردم محنت ايام را 

  من كجا و غم كجا ؟ !اين منم ؟ نه 

 خنده هاي جانفزاي من چه شد ؟

 از چه رو اين گونه افسردم چرا ؟

 جان شادي آشناي من چه شد ؟

  ز چه چون لعلش به دستم بوسه دادا

 جان دگر شيدا نشد رسوا نشد ؟ 

  از چه چون اشكش به پايم اوفتاد

 شور عشقي در دلم پيدا نشد ؟

  از چه چشمم ، از نگاه او گريخت

 اشتياق ديده را ناديده كرد ؟ 

 از چه دل ، در پاسخ سرمستيش 

  سر گراني كرد و ناسنجيده كرد

  دوستانهيچ باور مي كنيد اي 

 كاين منم ، اين شاخه ي بي بر منم ؟

  اين منم اين باغ بي روح خزان

 اين منم اين شام بي اختر منم ؟
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  آتش دامنگير

  ز شب نيمي گذشت و پرتو ماه

  به كنج كلبه ام ناخوانده سر زد

  سپيدي بر سياهي هاي جانم 

  ز نو نقشي دگر ، رنگي دگر زد

   مانندميان چند نقش دود 

  يكي زان ديگرانم زنده تر بود

  رخش ازمستي او راز مي گفت

  دو چشمش از شرر سوزنده تر بود

  نگاهش همره صد شكوه مي ريخت

 شرار كينه بر پيراهن او 

  ز خشمي آتشين پيچيده مي شد 

  به چنگش گوشه يي از دامن او 

  خروشي زد كه ديدي ؟ شعله بودي

 فتيبه بر بگذشتمت ، در من گر

  به سختي خرمني را گرد كردم

 به آساني در اين خرمن گرفتي

  تو را دانسته بودم فتنه سازي

  ولي از فتنه ات پروا نكردم 

  كجا تاج گلت بر سر نهادم

 اگر خود را چنين رسوا نكردم ؟ 

  بر اين گفتار ، چندان تلخي افزود

  كه نازك خاطرم رنجيد و آزرد 

  از اشكدلم پر خون شد و چشمم پر 

   مرد غرورم پست شد ، نابود شد ،

 نمي دانم ز من پاسخ چه بودش 

 به اشكي يا به آهي يا نگاهي

  همين دانم كه او اين نكته دريافت

 ز جان دردمند بيگناهي

  مگو كز شعله ي ديوانه ي تو

  مرا دامان چرا بايد بسوزد

  كه گر اين شعله خاموشي نگيرد

  دبسوزد آن چه را بايد بسوز 
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  سنگ صبور

  امشب به لوح خاطر مغشوشم

  يادي از آن گذشته ي دور ايد

  از قصه هاي دايه به ياد من 

  افسانه يي ز سنگ صبور ايد

 زان دختري كه قصه ي نكامي

  بر سنگ سخت تيره فرو مي خواند 

  ياران دل سياه ، كم از سنگند 

   در بر او مي خواند زين رو فسانه ،

   چو دختر پندارمليكن مرا

  هم صحبتي و سنگ صبوري نيست

  سنگ صبور پيشكش دوران

  سنگ سياه خانه ي گوري نيست

 ياري چه چشم دارم از اين ياران ؟

  كاينان هزار صورت و صد رنگند

  در روي من به ياوريم كوشند

   به خصم هماهنگند پنهان ز من ،

  اشكم ز ديده رفت و نمي دانم 

  ار كه م يبايدكاين اشك ها نث 

 وين نيمه جان خسته ز نكامي 

  بر لب به انتظار كه مي بايد 
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  گريز

  من مي گريزم از تو و از عشق گرم تو

 با آنكه آفتاب فروزنده ي مني 

  اي آفتاب عشق نمي خواهمت دگر 

 هر چند دلفروزي و هر چند روشني

  بر سينه دست مي نهي و مي فريبيم

   مقصد و معناي زندگي ستكاينجاست آن چه

  سر به سينه ي پر مهر من بنه: يعني كه  

  جز اين چه حاصلت ز سراپاي زندگي ست 

  در پاسخت سر از پي حاشا برآورم 

  مرا هواي تو ديگر نه در سر است: يعني 

   نيازم به عشق نيست با اين دل رميده ،

  تنهاييم به عيش جهاني برابر است

 تنگناي خويشمن در ميان تيرگي 

  پر مي زنم ز شوق كه اينجا چه دلگشاست

  سر خوش ، از اين سياهي و شادان از اين مغك

 فرياد مي كشم كه از اين خوبتر كجاست ؟

  خفاش خو گرفته به تاريكي ي غمم 

  پرواز من به جز به شبانگاه تار نيست

 بر من متاب ، آه ، تو اي مهر دلفروز

  ر نيستنور و نشاط با دل من سازگا

 

 

 

  سوداي محال

  شب گذشت و سحر فراز آمد

  ديده ي من هنوز بيدار است

  در دلم چنگ مي زند ، اندوه 

  جانم از فرط رنج ، بيمار است

  شب گذشت و كسي نمي داند 

  كه گذشتش چه كرد با دل من 

  آن سر انگشت ها كه عقل گشود 

   مشكل من نگشود ، اي دريغ ،

   در گمچيست اين آرزوي سر

 كه به پاي خيال مي بندم ؟
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  ز چه پيرايه هاي گوناگون 

 به عروس محال مي بندم ؟

  همچو خكسترم به باد دهد

  آخر اين آتشي كه جان سوزد 

 دامن اما نمي كشم كاتش

  سوزدم ، ليك مهربان سوزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من و شب

 چه گويم ؟ چه گويم ز غم ها كه دوش 

  داشتيممن و آسمان هر دو ، شب 

  به اميد مردن به پاي سحر

  من و تيره شب ، جان به لب داشتيم

  من و آسمان ، هر دو ، شب داشتيم

  مرادل ، سياه و ورا چهره تار

  ورا ديده ي اختران ، سوي راه

   اشكبار مرا اختر ديدگان ،

  شب تيره را دشت ، تاريك بود

 مرا تيرگي بود ، در جان خويش 

  ي مهر خودمن از دوري ماه ب

 شب از دوري مهر تابان خويش

  شب تيره را روز روشن رسيد

  مرا تيرگي همچنان باز ماند 

  كتاب شب تيره پايان گرفت

  مراداستان در سر آغاز ماند
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  لبخند

  بر لب يار شوخ دلبندم

 خفته لبخند گرم زيبايي

  خنده نه ، بر كتاب عشق و اميد

 هست ديباچه ي فريبايي

   عقل فريب خنده نه دعوتي ست ،

 بهر آغوش آرزومندي

  قصه ي محرمانه يي دارد

 ز خوشي هاي وصل و پيوندي 

  چون شراب خنك به جام بلور

  هوس انگيز و تشنگي افزاست

 جام اول ز مي نگشته تهي

  جام هاي دوباره بايد خواست

  نقش يك خواهش است و مي ريزد

  زان لبان درشت افسون ريز 

  گرمي و لذتي به جان بخشد

  همچو خورشيد نيمه ي پاييز

 پيش اين خنده هاي مستي بخش

  دامن عقل مي دهم از دست 

 چه عجيب از خطا و لغزش من ؟

  مست را لغزش و خطا بايست
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 كابوس

  همچو دودي كز آتشي خيزد

  از تن خويشتن جدا گشتم

  سر خوش و شادمان از اين سودا

   گران رها گشتمكه ز بندي

  نگهي سوي پيكر افكندم

  سرد و آرام ، روي بستر بود 

 از غم چند لحظه پيش هنوز

  چهره اش خسته ، ديده اش تر بود

 نرم و آرام از شكاف دري

  چنگ انداختم به پيكر شب

  جان پر موج و نرم من لرزيد

  در سكوت خيال پرور شب

 پر كشيدم و ميان تاريكي

   و بي آرامسر خوش و بي شكيب

 گه در آميختم به ناله ي جغد

  گه به بانگ خروس بي هنگام

  همره كاروانيان نسيم

  از دل شهر شب گذر كردم

  گوشه ي خوابگاه عاشق خود

  جا گرفتم بر او نظر كردم

  عاشق شوخ چشم خود سر من

  روي بستر غنوده بود بهناز 

  فتنه ي چشم او نهان شده بود

  راززير مژگان دلفريب د

  سنگين دل: بانگ بر او زدم كه 

  خفته يي ؟ گور خوابگاه تو باد

 ديده بر هم نهاده يي آرام ؟ 

  خك در ديده ي سياه تو باد

  چون سپند از ميان بستر جست
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  از سر او پريد خواب گران

 ديدگان دريده از بيمش

  در پيم شد به هر طرف نگران

 گفتمش از پي چه مي گردي ؟

 نتقام خونينما! اين منم  

  آمدم تا به سان سايه ي مرگ

  دست در گردن تو بنشينم

  پنجه هاي اثيري ي سردم 

  مي دود در دو زلف چون شب تو

  وين لب مرگزاي ناپيدا

  مي زند داغ مرگ ، بر لب تو 

 اي خيال ، اي كابوس: بانگ زد  

  رحم كن ، پوزش مرا بپذير

 رحم براي تو اي بي رحم ؟: گفتمش 

   بمير  گه ، هيچ گه ، بمير ،هيچ 

  شمعدان مرمر را. دست ا

  كرد پرتاب سوي گفته ي من

  تا مگر بگسلد ز هم بدرد

  پيكر از نظر نهفته من

  خنده كردم ، چنان هراس انگيز 

  كه ز رخ رنگ زندگيش پريد

 ناله ي دلخراش جانكاهش

   بر جگر خراش كشيد موج زد ،

  پيكرش خسته بر زمين افتاد

  ر ميان خموشي ي شب تارد 

 گوش كردم ، نمي كشيد نفس

  دل او باز مانده بود از كار

 نرم و آرام از شكاف دري

  چنگ انداختم به پيكر شب

  جان پر موج و نرم من لرزيد

  در سكوت خيال پرور شب

  به سوي كلبه ي خويش بازگشتم ،

  كلبه تاريك بود و ماه نبود 

  خواستم در شوم به پيكر باز 

  هر چه كردم تالش ، راه نبود 
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  جاي پا

  در پهن دشت خاطر اندوهبار من

  برفي به هم فشرده و زيبا نشسته است

  برفي كه همچو مخمل شفاف شير فام

  بر سنگالخ وي ، ره ديدار بسته است

  آرام و رنگ باخته و بيكران و صاف

  يعني نشان ز سردي و بي مهري ي من است

  رگاه تار و خموش خيال مندر دو

  اين برف سال هاست كه گسترده دامن است

  چندين فرو نشستگي و گودي ي عميق 

  در صافي ي سفيد خموشي فزاي اوست 

  مي گسترم نگاه اسفبار خود بر او

  اين جاي پاي اوست: بر مي كشم خروش كه  

  اي عشق تازه ، چشم اميدم به سوي توست

  ا آفتاب كناين دشت سرد غمزده ر 

   تو اين برف را بسوز اين برف از من است ،

   تو او را خراب كن اين جاي پا ازوست ،

 

 

 

 

 

  دفتر انديشه

   غمخوار من  دلدار من ، يار من ،

  مايه ي اميد قلب زار من 

  دوريت امشب روانم تيره كرد

20



  لشكر غم را به جانم چيره كرد 

  ز آتش اندوه ، جانم پك سوخت 

   دل رنجيده ي غمنك سوختاين

  روزگاري با تو روزي داشتم

  در دل از عشق تو سوزي داشتم

 چون شد آن ايام نغز دلپسند ؟

 چون شدي تو همدم مشكل پسند ؟

  امشب از هر شب جهان زيباترست 

  چادر الماس دوزش محشر ست 

  گفته ام محشر ، مكن با من ستيز 

  آسمان كرده ست گويي رستخيز 

  ي بي گزند دواريرستخيز

 محشر زيبايي و افسونگري

  از خالل قطعه يي ابر سياه

  نقره پاشان مي درخشد قرص ماه

  زير نور او درختان بلند 

  هستشان بر سر مگر سيمين پرند 

  شاخه هاي سرو و بيد تار و روشن ،

  همچو قلب من پر از بيم و اميد

  موج هاي سبزه از باد شمال

  ج خيالنقش پردازان اموا 

  هر طرف اياتي از خوشحالي است

  زين ميان جاي تو تنها خالي است 

  بوي پيچك ها مرا بي تاب كرد

  پلك هايم آرزوي خواب كرد

   آه اين افسانه بود خواب گفتم ، 

 بي تو و دور از تو خوابم كي ربود ؟ 

  مرغكان با نغمه مستم مي كنند 

  بي خبر از بود و هستم مي كنند 

  سيم خوش چو غوغا مي كندوين ن

  دفتر انديه را وا مي كند 

  دفتر ايام نغز رفته را

  خاطرات اين دل آشفته را

  صفحه صفحه مي گشايد در برم

  كز گذشت عمر خود ياد آوردم

  ديده ام شب هاي روشن بي شمار 

  ليك در خاطر ندارم يادگار

  لحظه يي بهتر از آن هنگام ها 

 كام هاكز لبانم مي گرفتي  
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  نگاه تو

  اين نگاهي كه آفتاب صفت

  گرم و هستي ده و دل افروزست

  باز در عين حال چون مهتاب

  دلفريب و عميق و مرموزست

  ليك با اين همه دل انگيزي

 همچو تيز از چه روي دلدوزست ؟

  با چنان دلكشي كه مي دانم

 از نگاهت چرا گريزانم ؟ 

  چشم هاي سياه چون شب تو

  خبر از همه جهانم كردبي 

 حال گمگشتگان به شب داني ؟ 

  چشم هاي تو آن چنانم كرد 

  محو و سرگشته ي نگاه تو ام

  اين نگاهي كه ناتوانم كرد 

  ناچشيده شراب مست شدم

  بي خبر از هر آنچه هست شدم 

  چون زبان عاجز ايدت ز كالم

 نگه از ديده ي سياه كني

  رازهاي نهان مستي و عشق

 كارا به يك نگاه كنيآش 

  لب ببند از سخن كه مي ترسم

 وقت گفتار اشتباه كني

 كي زبان تو اين توان دارد ؟ 

  چشم مست تو صد زبان دارد
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   اذان

  در پس آن قله هاي نيلفام

 شد نهان خورشيد با آن دلكشي

  شام بهت آلود مي ايد فرود

 همره حزن و سكوت و خامشي 

   افق گسترده اندراست گويي در 

 مخمل بيدار و خواب آتشي 

  نقش هاي مبهمي آمد پديد

  روز و شب در يكدگر آميختند 

  آتش انگيزان مرموز سپهر

  هر كناري آتشي انگيختند

  ابرها چون شعله ها و دودها 

  سر به هم بردند و در هم ريختند

  مي ربايد آسمان الله رنگ 

 بوسه ها از قله ي نيلوفري

  همچون دختران عشوه كارزهره 

  مي فروشد نازها بر مشتري 

  بي خبر از ماجراي آسمان

 مي كند با دلبري خنياگري 

  سروها و كاج هاي سبزگون

  ايستاده در شعاع سرخ رنگ

 سبز پوشان كرده بر سر ، گوييا

  پرنياني چادر سرخ قشنگ

  سوده ي شنگرف مي پاشد سپهر

  بر سر كوه و درخت و خك و سنگ

 سجد و آن گنبد ميناييشم

 چون عروسي با حيا سرد و خموش

  در كنارش نيلگون گلدسته ها

 همچو زيبا دختران ساقدوش

  در سكوت احترام انگيز شام

 بانگ جان بخش اذان ايد به گوش
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  اين صدا پيغام مهر و دوستي است

  قاصد آرامش و صلح و صفاست

   به جز او كيست ؟ كيست !اي مردم : گويد  

  كه مي جوييد و پنهان در شماست ؟آن

   هرچه نور هرچه خوبي ، هر چه پكي ،

  اوست

  آري اوست 

  خداست... اي او  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حرير ابر

  ديدم همان فسونگر مژگان سياه بود

  بازش هزار راز نهان در نگاه بود

  عشق قديم و خاطره ي نيمه جان او 

  وددر ديده اش چو روشني ي شامگاه ب 

 آن سايه ي مالل به مهتاب گون رخش 

  گفتي حرير ابر به رخسار ماه بود 

  پرسيدم از گذشته و ، يك دم سكوت كرد

  حزنش به مرگ عشق عزيزي گواه بود

  از آشتي نبود فروغي بهديده اش 

  ز هر سو سياه بود!  دريغ  اين آسمان ، 

  بر دامنش نشستم و ، دورم ز خويش كرد

  ه پست تر از گرد راه بودقدرم نگر ، ك
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 از ديده يي فتاد و برون شد ز سينه يي

  سيمين دلشكسته مگر اشك و آه بود

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  شب صحرا 

  دلم فتاده به دام و ره فرار ندارد 

  ره فرار نه و طاقت قرار ندارد

 به تنگدستي ي من طعنه مي زند ز چشم دشمن ؟

  غني تر از من وارسته روزگار ندارد

  لك ، چو دامن نيلين پر ز قطره ي اشكمف 

  نسفته گوهر غلتان آبدار ندارد 

  طبيعت از چه كند جلوه پيش داغ دل من 

   شرار ندارد كه نقش الله ي دلسرد او ، 

  چو چشم غم به سياهي نهفته ان ، شب صحرا

  سكوت مبهم و اندوه رازدار ندارد

   اگر چه صفحه ي جانم خوشم هميشه بهيادت ، 

   از تو ، يادگار ندارد به جز غبار مالل ،

 چرا نكاهد ازين درد جسم خسته ي سيمين ؟

  كه جز سكوت ز چشم تو انتظار ندارد
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  فرياد شكسته

 گفتم مگر به صبر فراموش من شوي

 كي گفتم آفت خرد و خوش من شوي ؟ 

  فرياد را به سينه شكستم كه خوشترست 

 ش من شويآگه به دردم از لب خامو 

  سوزد تنم در آتش تب اي خيال او

 ترسم بسوزمت چو هماغوش من شوي

  بنگر به شمع سوخته از شام تا به صبح

 تا باخبر ز حال شب دوش من شوي

 اي اشك ، نقش عشق وي از جان من بشوي

 شايد ز راه لطف ، خطا پوش من شوي

  مي نوشمت به عشق قسم اي شرنگ غم 

 وش من شوين كز دست او اگر برسي ،

  گر سر نهد به شانه ي من آفتاب من

 جلوه گر از دوش من شوي اي آفتاب ،

  سيمين ز درد كرده فراموش خويش را 

 اما تو كي شود كه فراموش من شوي ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الله هاي سرخ

  گر سرو را بلند به گلشن كشيده اند

  كوتاه پيش قد بت من كشيده اند

 ژگان بلند هازين پاره دل چه ماند كه م 

  چندين پي رفوش ، به سوزن كشيده اند 

  امروز سر به دامن ديگر نهاده اند

  آنان كه از كفم دل و دامن كشيده اند 

 آتش فكنده اند به خرمن مرا و ، خويش
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  منزل به خرمن گل و سوسن كشيده اند

  با ساقه ي بلند خود اين الله هاي سرخ 

  بهر مالمتم همه گردم كشيده اند

  كز عاشقي چه سود ؟ كه ما را به جرم عشق 

  با داغ و خون به دشت و به دامن كشيده اند

  حال دلم مپرس و به چشمان من نگر 

  صد شعله سر به جانب روزن كشيده اند

   در آسمان خيال تو ، يادها !سيمين  

  همچون شهاب ها ، خط روشن كشيده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پيمان شكن

   چشم دل انگيز تو بستمهر عهد كه با

  امشب همه را چون سر زلف تو ، شكستم 

   ناله كنان عربده جويان فرياد زنان ،

  زنجير ز پاي دل ديوانه گسستم

  جز دل سيهي فتنه گري ، هيچ نديدم 

  چندان كه به چشمان سياهت نگرستم

  دوشيزه ي سرزنده ي عشق و هوسم را

  در گور نهفتم به عزايش بنشستم 

  مي خوردم و مستي ز حد افزودم و ، آنگاه 

  پيمان تو ببريدم و پيمانه شكستم

  عشقت ز دل خون شده ام دست نمي شست 

  من كشتمش امروز بدين عذر كه مستم 

  در پاي كشم از سر آشفتگي وخشم

  روزي اگر افتد دل سخت تو به دستم 
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 خيال مني

 نيحال م چه گويمت ؟ كه تو خود با خبر ز

 نهان شده در جسم پر مالل مني چو جان ،

  جنين كه مي گذري تلخ بر من ، از سر قهر

 گمان برم كه غم انگيز ماه وسال مني

  خموش و گوشه نشينم ، مگر نگاه توام

 لطيف و دور گريزي ، مگر خيال مني

  ز چند و چون شب دوريت چه مي پرسم

 سياه چشمي و خود پاسخ سوال مني

  م خفته اي هميشه و حيفچو آرزو به دل

 كه آرزوي فريبنده ي محال مني

  كه دگر! مكن  هواي سركشي اي طبع من ، 

 اسير عشقي و مرغ شكسته بال مني

  ازين غمي كه چنين سينه سوز سيمين است 

 چه گويمت ؟ كه تو خود باخبر ز حال مني
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  شمع جمع

  نگاه روان پرور تو كو ؟ !اي نازنين  

 نده ي ز عشق پيام آور تو كو ؟وان خ

 اي آسمان تيره كه اينسان گرفته اي

 بنما به من كه ماه تو كو ؟ اختر تو كو ؟ 

   اي هماي عشق اي سايه گستر سر من ، 

 از پا فتاده اي ز چه ؟ بال و پر تو كو ؟ 

  اي دل كه سوختي به بر جمع ، چون سپند

 مجمر تو را كجا شد و خكستر تو كو ؟

  جايگاه سرت بود سينه ام ؟آخر نه 

 سر بر كدام سينه نهادي سر تو كو ؟ 

 ناز از چه كرده اي ، چو نيازت به لطف ماست ؟ 

  آخر بگو كه يار ز من بهتر تو كو 

  سوداي عشق بود و گذشتيم مان ز جان

 اما گذشت اين دل سوداگر تو كو ؟

  صدها گره فتاده به زلف و به كار من

 ر تو كو ؟دست گره گشاي نوازشگ

  درخت عشق شدي پك سوختي !سيمين 

 اما كسي نگفت كه خكستر تو كو ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ستاره در ساغر

  صفحه ي خيالم را نقش آن كمان ابروست

  اين سر بلكش را كج خيالي از اين روست 

  چشم و روي او با هم سازگار و ، من حيران 

  كاين سپيدي بخت است آن سياهي ي جادوست 

  ره نمي جويد در خيال مغشوشمعقل ،  

  اين كالف سر در گم يادگار آن گيسوست 

 چون ستاره در ساغر ، چون شراره در مجمر

29



  برق عشق سوزانش در دو ديده ي دلجوست

   سرخ روي وخندان لب همچو گل مرا بيني ،

  گرچه هر دمم از غم ، نيش خار در پهلوست

  شوخ پر گناهش را ، مست فتنه خواهش را 

  شم دل سياهش را عاشقانه دارم دوستچ

  با خيال آن لبها ، گفته اين غزل سيمين 

  لطف و شور و شيريني در ترانه اش از اوست 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  باز هم

   باز هم هواي تو دارم بيا بيا كه به سر ،

  به سر هواي تو دارم ، به دل وفاي تو دارم 

 مرا سري ست پر از شور و التهاب جواني

  كه آرزوي نثارش به خك پاي تو دارم 

  چون گل نشسته به خون و چو غنچه بسته دهانم 

  چو الله بر دل خود ، داغ از جفاي تو دارم 

  بالي جان منت آفريد و كرد اسيرم 

  شكايت از تو ندارم ، كه از خداي تو دارم

   طمع ز وصل بريدم به هجر كرده دلم خو ، 

  ز دواي تو دارمكه درد عشق تو را خوشتر ا

  به خامشي هوس سوختن ، چو شمع نمودم 

  به زندگي طلب مردن از براي تو دارم 

  خطا نكردم و كشتي مرا به تير نگاهت

  عجب ز تير نشانگير بي خطاي تو دارم

  به دام من ، دل شيران شرزه بود فتاده

  چه شد كنون كه سر به پاي تو دارم ؟ !غزال من 
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  گرچه ديد تشنه ي وصلمنكرد رحم به من  

  هميشه اين گله زان لعل جانفزاي تو دارم

  دلم ز غم پر و جامم ز باده ، جاي تو خالي 

  كه بنگري كه چه همصحبتي به جاي تو دارم 

  به پيشت ار چه خموشم ، وليكن از تو چه پنهان

  كه با خيال تو گفتار در خفاي تو دارم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ايينه ي دل

   تو را خيال من است ز به خاطر ،مگر هنو

 كه هر كجا به زبان تو شرح حال من است ؟

  عجب ز اينه ي قلب تو ، كه در آن نقش

  ز بعد رفتن من ، باز هم خيال من است 

  رضا و مهر تو نارم كه جام زهر فراق 

  برابر تو ، به از شربت وصال من است

  رسيد شعر تو و گوشم آشنايي داشت 

  ي كه ز مرغ شكسته بال من استبه نغمه ي

  اگرچه سوخت چو پروانه بال تو اي دوست 

  چو شمع سوخته تا صبح نيز حال من است

 شنيده ام كه ز دوري ، هنوز رنجوري 

  اگر چه رنج و غمت مايه ي مالل من است

 ولي نهفته نماند كه ضمن دلتنگي

   تو را خيال من است خوشم كه باز به خاطر ،
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 كاله نرگس 

  مباد عمر درين آرزو تباه كنم

  كه بي رقيب به رويت دمي نگاه كنم

  تو دور از مني اي نازنين من ، بگذار

  به ياد چشم تو اين نامه را سياه كنم 

  شبي نيم چو پرتو مهتاب تا نخوانده ،

  به كنج خوابگهت جست و جوي راه كنم

   صحبت اهل دلي ست حاصل من ز عمر ،

  درين محاسبه ، حاشا كگه اشتباه كنم 

  به غير دوست كه نازش به عالمي ارزد

  نياز پيش كسي گر برم ، گناه كنم

   نمي توانم زيست  چو نگرس ، خميده پشت ،

  درين اميد كه از تاج زر كاله كنم 

  نخفت ديده ي سيمين ز تاب دوري دوست

  تو را گواه كنم! به صدق دعويش اي شب  
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