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 همزاد

 شبي در خواب هاي تيره ي افيوني ام ،

  او را شناختم

  او ، شعله ي پريده ي يك آفتاب بود

  چشمي به رنگ آبي سير غروب داشت 

  در چشم او هزار نوازش به خواب بود 

  او را شناختم 

  از نسل ماه بود

  تابهاي دوراندامش از نوازش مه

  رنگي به رنگ صبح بلورين ، سپيد داشت

  زلفش چو دود مشكي شب ها ، سياه بود

  او را در آن نگاه نخستين شناختم

  اما نگاه منتظرم بي جواب ماند 

  بر من نگاه كرد و نگاهش ز من گذشت

  اين آخرين اميد ، چه نكامياب ماند

  او را شناختم

   اوهمزاد جاوداني من بود و ، نام

  چون نام من به گوش خدا آشنا نبود

  بمان بمان: مي خواستم كه بانگ برآرم 

  اما در آن سكوت خدايي ، صدا نبود

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آخرين فريب

  گر آخرين فريب تو ، اي زندگي ، نبود

  اينك هزار بار ، رها كرده بودمت
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 زان پيشتر كه باز مرا سوي خود كشي

 ه بودمتدر پيش پاي مرگ فدا كرد

  هر بار كز تو خواسته ام بر كنم اميد

  آغوش گرم خويش برويم گشاده اي

  دانسته ام كه هر چه كني جز فريب نيست 

  اما درين فريب ، فسون ها نهاده اي

  در پشت پرده ، هيچ مداري جز اين فريب

 ليكن هزار جامه بر اندام او كني

  چون از مالل روز و شبت خاطرم گرفت

 ب كني و مرا رام او كنياو را طل

 روزي نقاب عشق به رخسار او نهي

  تا نوري از اميد بتابد به خاطرم 

 روزي غرور شعر و هنر نام او كني

  تا سر بر آفتاب بسايم كه شاعرم

 در دام اين فريب ، بسي دير مانده ام

 ديگر به عذر تازه نبخشم گناه خويش 

  اي زندگي ، دريخ كه چون از تو بگسلم

 آخرين فريب تو جويم پناه خويشدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دختر جام

  همچون ونوس كز صدفي سر برون كشيد

 دامن كشان ز جام شرابم برآمدي 

 يك لحظه چون حباب شراب آمدي به رقص

 و آنگاه كف زنان به لب ساغر آمدي 

  آن شب ، اتاق من به مثل جام باده
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  نور چراغ من به مثل رنگ باده داشت

  سته چون دو لب ناگشوده بوددرهاي ب 

  رخسار پرده آن همه چشم گشاده داشت

 من همچو موجي آمدم و خواندمت به رقص

 اما تو چون حباب ، سراپا شدي نگاه

  چشمان نيم خفته ي تو چون صدف شكفت 

  اشكي در آن نشست ز انديشه ي گناه

  نگاه كن: گفتم  

  اين در گشوده شد

   ، گشوده شداين در كه پلك چشم تو باشد

............. 
  حرفم ز بيم پرده دري ناتمام ماند

  مي ماند و جام ماند 

  در باز شد خموش و ، تو بي هيچ گفتگو

 آرام و پر غرور ، به سويش روان شدي

  چون يونسي كه در دل ماهي فروخزيد 

 بار دگر ، به جام شرابم نهان شدي 

 اينك تو رفته اي 

   آنچه مانده بودافسوس ، با تو رفت مرا

  افسوس ، با تو رفت

  ديگر كسي نماند كه اندوه عشق او

  دمساز من شود 

  ديگر كسي نماند كه ياد عزيز او 

  در اين سكوت سرد ، همĤواز من شود

  افسوس ، با تو رفت

  افسوس ، با تو رفت مرا آنچه مانده بود

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



  ناگفته

  شعريست در دلم

  ست ، هوس نيست و ناله نيستشعري كه لفظ ني 

  شعري كه آتش است

  شعري كه مي گدازد و مي سوزدم مدام

  شعري كه كينه است و خروش است و انتقام

 شعري كه آشنا ننمايد به هيچ گوش

  شعري كه بستگي نپذيرد به هيچ نام

  شعريست در دلم

  شعري كه دوست دارم و نتوانمش سرود

   سرودمي خواهمش سرود و نمي خواهمش

 شعري كه چون نگاه ، نگنجد به قالبي

 شعري كه چون سكوت ، فرومانده بر لبي

  شعري كه شوق زندگي و بيم مردن است

  شعري كه نعره است و نهيب است و شيون است

  شعري كهچون غرور ، بلند است و سركش است

  شعري كه آتش است 

  شعريست در دلم 

  شعري كه دوست دارم و نتوانمش سرود 

  شعري از آنچه هست

  شعري از آنچه بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انتظار

 اي كه بار سفر بستي! افسوس 

 كي مي توانم از تو خبر گيرم ؟
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  گفتي به من كه باز نخواهي گشت 

 اما چگونه دل ز تو برگيرم ؟

  ديگر مرا اميد نشاطي نيست

  زين لحظه ها كه از تو تهي ماندند

  ندزين لحظه ها كه روح مرا كشت

  وانگه مرا ز خويش برون راندند 

  گر شعر من شراره ي آتش بود

  اينك به غير دود سياهي نيست

  گر زندگي گناه بزرگم بود

  زين پس مرا اميد گناهي نيست

 آري ، تو آن اميد عبث بودي 

 كاخر مرا به هيچ راها كردي

 بي آنكه خود به چاره ي من كوشي

 گفتي كه درد عشق دوا كردي

  و آن دريچه ي روشن بودچشم ت

  كز آن رهي به زندگيم دادند

  زلف تو آن كمند اسارت بود

 كز آن نويد بندگيم دادند

  اينك تو رفته اي و خدا داند

  كز هر چه بازمانده ، گريزانم

  ديگر بدانچه رفته نينديشم

  زيرا از آنچه رفته پشيمانم

  خواهم رها كنم همه هستي را

  گم نيستزيرا در آن مجال درن

  در دل هزار درد نهان دارم

  زيرا دلي ز آهن و سنگم نيست
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  سفركرده

 ديگر در انتظار كه باشم ؟

  زيرا مرا هواي كسي نيست 

  روزي گرم هزار هوس بود

   ديگرم هوسي نيست امروز ،

  زندان من كه زندگيم بود

  ديوارهاي سخن وسيه داشت

  جان مرا به خيره تبه كرد

  عمر مرا به هرزه تبه داشت

  در من سرود گمشده اي بود

  كان را كسي نخواند و نپرداخت

  هرگز مرا چنان كه منستم

  يك آفريده زين همه نشناخت

  بس درد داشتم كه بگويم

  اما دلم نگفت و نهان كرد

  بيهوده بود هر چه سرودم

 با اين سروده ها چه توان كرد ؟

  ددردا كه كس نگفت و نپرسي

  كاخر چه بود و چيست گناهم

  گر سرنوشت من همه اين بود

  نفرين به سرنوشت سياهم

  اي مرگ ، اي سپيده دم دور

  براين شب ، سياه فروتاب

  تنها در انتظار تو هستم

  بشتاب ، اي نيامده ، بشتاب
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  بيگانه

  اگر روزي كسي از من بپرسد

 ؟كه ديگر قصدت از اين زندگي چيست 

 بدو گويم كه چون مي ترسم از مرگ

  مرا راهي به غير از زندگي نيست

  من آن دم چشم بر دنيا گشودم

  كه بار زندگي بر دوش من بود

  چو بي دلخواه خويشم آفريدند

 مرا كي چاره اي جز زيستن بود ؟

  من اينجا ميهماني ناشناسم

  كه با ناآشنايانم سخن نيست

 خبهر كس روي كردم ، ديدم آو

   او را ز من نيست مرا از او خبر ،

  حديثم را كسي نشنيد ، نشنيد

  نشناخت درونم را كسي نشناخت ،

  بر اين چنگي كه نام زندگي داشت

  سرودم را كسي ننواخت ، ننواخت

  برونم كي خبر داد از درونم

  كه آن خاموش و اين آتشفشان بود

  نقابي داشتم بر چهره ، آرام

  وفان ها نهان بودكه در پشتش چه ط

  همه گفتند عيب از ديده ي تست

  جهان را به چه مي بيني كه زيباست

  ندانم راست است اين گفته يا نه

  ولي دانم كه عيب از هستي ماست

  چه سود از تابش اين ماه و خورشيد

  كه چشمان مرا تابندگي نيست

  جهان را گر نظاط زندگي هست

  مرا ديگر نشاط زندگي نيست
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  نامه

 گناه زندگيم را به من ببخش! مادر

  زيرا اگر گناه من اين بود ، از تو بود 

  هرگز نخواستم كه ترا سرزنش كنم

 اما ترا به راستي از زادن چه سود ؟

  در دل مگو كه از تو و رنج تو آگهم

 هرگز مرا چنانكه خودستي گمان مدار 

  هرگز فريب چهره ي آرام من مخور

  هرگز سر از سكوت مدامم گران مدار

  من آتشم كه در دل خود سوزم اي دريغ

  من آتشم كه در تو نگيرد شرار من

 دردم يكي نبود كه زودش دوا كني

  آن به كه دل نبندي ازين پس به كار من

   من آن اميد ز كف رفته ي توام !مادر 

  كز هر چه بگذري ، نتواني بدو رسيد

  تنم در رسد ز راهزان پيشتر كه مرگ  

  مرگ دلم ز مردن صد آرزو رسيد

 هر شب كه در به روي من آهسته وكني 

 در چشم خوابنك تو خوانم مالمتت

  گويي به من كه باز چه دير آمدي ، چه دير 

 بس كن خداي را كه تبه شد سالمتت

  از بيم آنكه رنج ترا بيشتر كنم

  مي خندمت به روي و نمي گويمت جواب

  سود ازين كه بهم ريزم اين سكوت ؟چه! مادر

  چه سود از اين كه براندازم اين نقاب ؟ !مادر 

  تا كي بدين اميد كه ره در دلم بري

 بندي نگاه خود به نگاه خموش من ؟

  تا كي همين كه حلقه ب در آشنا كنم

 آهنگ گامهاي تو ايد به گوش من ؟ 

   من آن اميد ز كف رفته ي توام !مادر 

 مپرس و گناه مرا ببخشدرد مرا  

  داني ، خطاي بخت من است آنچه مي كنم 

 پس اين خطاي بخت سياه مرا ببخش 

   تو بي گناهي و من نيز بي گناه !مادر  
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  اما سزاي هستي ما ، در كنار ماست

  از يكدگر رميده و بيگانه مانده ايم 

  وين درد ، درد زندگي و روزگار ماست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مالل

  فسون تو ام بي اثر شد ! جهانا

  نگيرد مرا جذبه ي مهر و ماهت

 نه آن زعفراني فروغ غروبت

  نه آن لعلگون پرتو صبحگاهت

   مالل از تو دارم !جهانا  

  ماللي كه آغاز و پايان ندارد 

  ماللي كه سامان نگيرد

  ماللي كه درمان ندارد

 تو زين پيش ، زيباتر از حال بودي

  ديگر نه آنيدريغا كه امروز ، 

 مرا پير كردي و خود پير گشتي

 تو قدر جواني چه داني ؟! جهانا 

  مرا روزها مرد و اميد ها مرد 

  ترا آسمان ها نويد سفر داد 

 همه گشتي و گشتي و باز گشتي 

  سپس آسمانت فريبي دگر داد

  من اينك نه آنم كه بودم 

 تو اينك نه آني كه بودي

   نشاطمتو با رنج خود ، كاستي از
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  بر عذابم فزودي بر اندوه بي انتهايم ، 

   مالل از تو دارم !جهانا  

  ماللي كه پايان ندارد 

  ماللي كه سامان نگيرد 

  ماللي كه درمان ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بي پناه

 اي آنكه از ديار من آخر گريختي

  چون شد كه از تو باز نيامد نشانه اي 

   دو حالاز بعد رفتنت نشناسم جز اين 

  رنج زمانه اي و گذشت زمانه اي

  در كوره راه زندگيم جاي پاي تست 

  پايي كه بي گمان نتوانم بدو رسيد

  پايي كه نقش هر قدمش نقش آرزوست

  كي مي توانم اينكه به هر آرزو رسيد

  اي كه عشق من از خاطرت گريخت! افسوس  

  چون شد كه يك نظر نفكندي به سوي من

 ه دوست بدارم ترا هنوزمي خواستم ك

  زيرا به غير عشق نبود آرزوي من 

  بيچاره من ، بالزده من ، بي پناه من

  كز ماجراي عشق توام جز بال نماند

  از من گريختي و دلم سخت ناله كرد

  كان آشنا برفت و مرا آشنا نماند
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 آشنا

  دختر بر آستانه ي در عاشقانه خواند

  كاي آرزوي من

  فارغم ز خويش و تو آسوده از منيمن 

 با دوست ، دشمني

  بس شام ها ستاره شمردم به نور ماه

  تا اختر رميده ي بختم وفا كند 

  شور نگاه دوست در آن چشم دلفريب 

  چون باده سرگراني عيشم دوا كند

  هر شب كه ماه مي نگرد از دريچه ها

  جان مي دهد خيال ترا در برابرم 

  ميد كه چون بگذري ز راهمن شاد ازين ا

  شايد چو نور ماه ، فراز ايي از درم 

  هر ناله اي كه مي شكند در گلوي باد 

  آهنگ ناله هاي دلم در فراق تست 

  جون تابد از شكاف درم نور ماهتاب 

  گويم نگاه كيست كه در اشتياق تست 

  اي ارزوي من

 اي مرد ناشناس

 آگاه نيستم كه كجايي و كيستي 

   مرا به ديدن تو مژده مي دهنداما 

 وان مژده گويدم كه تويي يا تو نيستي 

  از من جدا مشو

  چون زندگي به دست فراموشيم مده 

 يا از كنار من به خموشي گذر مكن 

  يا در نهان اميد هماغوشيم مده

  دختر خموش ماند

  مردي كه مي گذشت به سويش نگاه كرد 

12



  دختر به خنده گفت

 س تواني خبر دهياي مرد ناشنا

 زان آشنا كه هيچ نيامد به ديدنم ؟

  آن مرد خنده كرد و شتابان جواب داد 

  آن آشنا منم 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ياد

  تهي كن جام را اي ساقي مست

  كه امشب ميل جام ديگرم نيست 

 مرا از سوز ساز و خنده ي مي

  چه حاصل ؟ زانكه شوري در سرم نيست

 ب هاي مستيخوش آن شب ها ، خوش آن ش

  كه با او داشتم خوش داستان ها

  شرابم شعله مي زد در دل جام 

  در آن مي سوخت عكس آسمان ها 

  خوش آن شب ها كه مست از ديدن او

  هوايي در دلم بيدار مي شد 

  لبش چون جام سرخ از بوسه اي چند 

  لبالب مي شد و سرشار مي شد

  چو از گيسوي او مي آمدم ياد

  برمي خاست از چنگسرودي تازه

  به دستم تارهاي موي او بود 

  به چنگم ناله هاي اين دل تنگ 

  نگاه خنده آميزش در آن چشم

  به لطف نوشخند صبح مي ماند 

  مرا گاهي به شوق از دست مي برد 

  مرا گاهي به ناز از خويش مي راند 
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  سرودم بود و شور نغمه ام بود

  كه چشمانش نويد زندگي داشت

   آن شب هاي ژرف پر ستارهدر 

  چو چشم بخت من تابندگي داشت

  كنون او رفت و شور نغمه ام رفت 

  از آن آتش به جز خكسترم نيست 

  تهي كن جام را اي ساقي مست

  كه ديگر ، ميل جام ديگرم نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گريز

  گر بايدم گشود دري را

  وقت است و صبر بيشترم نيست 

  راخواهم رها كنم قفسم  

  بدبخت من كه بال و پرم نيست 

  دل زانچه هست و نيست بريدم 

  تنها غم گريختنم هست 

 خواهم سفر كنم به دياري

  كانجا اميد زيستنم هست

 تنها و بي پناه و سبكبار

  سرگشته در سياهي شب ها 

 گاهي به دل اميد تكاپوي

  گاهي سرود تازه بلبل ها

  گويم منم رها شده از عشق

  م جدا شده از يارگويم من

  خواهم كه از تو هم بگريزم

  اي شعر ، اي اميد دل آزار

 بر چنگ من نمانده سرودي

  كز مرگ و غم نشانه ندارد
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  چنگم شكسته به كه همه عمر

  يك بانگ شادمانه ندارد

  زين پس به چنگي ار فكنم دست

  جز نغمه ي نشاط نسازم

  بيهوده نقد زندگيم را

  گيم رادر پيشگاه نقد زند

  در پيشگاه مرگ نبازم 

  ديگر بس است اين همه ماندن

  بر لب ترانه ي سفرم هست

  خواهم رها كنم قفسم را

  خوشبخت من كه بال و پرم هست 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  باغ

  كافي نبود و نيست هزاران هزار سال

  تا بازگو كند

  آن لحظه ي گريخته ي جاودانه را

 م آمديآن لحظه را كه تنتگ در آغوش

  آن لحظه را كه تنگ در آغوشت آمدم

  در باغ شهر ما

  در نور بامداد زمستان شهر ما

  شهري كه زادگاه من و زادگاه توست 

 شهري به روي خك

  خكي كه در ميان كوكب ستاره ايست
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